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CESTA

OHLÉDNUTÍ

Snad se nebudete zlobit, když se v tomto 
úvodníku na chvíli zastavím u „svých“ dvou 
výročí. (Ve chvíli jeho psaní jsem ještě netušil, 
že v tomto čísle bude takových zastávek víc.)

Z těch dvou výročí tedy nejdřív to životní. 
Můžeme si s výroky „každý je tak starý, jak se 
cítí“ hrát jak chceme, ale víme, že tak úplně 
pravdivé nejsou. Jistě, mentální a duchovní 
stav člověka je důležitý, ale stárnutí je v pa-

desáti letech zkrátka zde. Vidina skutečného 
stáří a smrti už není něčím tak neskutečně 
vzdáleným, jak to většinou vnímají mladí lidé. 
Mnozí víte, že zčásti s nadsázkou, ale zčásti 
i vážně mluvím o tom, že je dnes potřebné 
bojovat proti zbožšťování mládí. S mládím 
si často spojujeme například zdraví, krásu, 
výkonnost. Se stářím mohou (ale nemusí) být 
spojeny hodnoty jako moudrost, zkušenosti, 
vyrovnanost. Ještě relativně nedávno byli 
lidé hrdí na svůj vyšší či vysoký věk. Věděli 
sice dobře o jeho obtížích, ale svoje stáří po-
važovali za přednost. Dnes se za přibývající 
léta stydíme. Už se vlastně ani skoro nesmí 
používat sousloví „starý člověk“. Možná je to 
proto, že jsme přijali hodnotový systém, který 
nás obklopuje: souhlasíme s tím, že krása 
a výkonnost jsou víc než moudrost a životní 
zkušenosti. Myslím, že je to škoda. Stár-
nutí není jednoduchou etapou, ale jistě to 
může být doba požehnaná. Často si ovšem
připomínám slova kněze a psychologa Ri-
charda Rohra, který píše, že stárnutí není 
automatickou cestou k moudrosti a vyrov-
nanosti. Z člověka – píše tento autor – se 
může stát starý blázen, nebo moudrý stařec. 
Starý blázen je ten, kdo si stále chce hrát 
na mladého, snaží se (marně) uchovat si 
zdání a vzhled mladého člověka, a zapo-
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mene růst v dobrých postojích, ke kterým 
ho může přibývající věk přibližovat. Moudrý 
stařec přijímá obtíže stárnutí a snaží se růst 
v moudrosti i ostatních ctnostech. Chci nás 
všechny stárnoucí povzbudit, abychom šli 
právě touto cestou…

V této souvislosti ještě zmíním to, že s při-
bývajícími léty si člověk více váží času, který 
je mu dán. Zde budu citovat kamaráda Orka: 
„Vnímám sám sebe již na opačné straně 
kopce, pomalu sestupujícího. Nervozita, či 
žízeň je den ze dne větší. Nutkavý pocit, že 
se musím porvat o každou minutu času… 
Smrt již není abstraktní možnost, blíží se 
velmi prakticky. Dny jsou diamantové, 
každý z nich je nekonečně cenný, je to 
řež o každou minutu. Musím pečlivě volit, 
vybírat, do čeho půjdu a do čeho ne. Každá 
vteřina se počítá. Hřivny nejsou jen dobré 
vlastnosti, charismata, schopnosti, talenty, 
hmotné a duchovní bohatství, které máme 
v zadání života využít. To čas je největší 
z nich.“

A ještě krátce k tomu farnímu výročí – tedy 
ke dvaceti rokům mého působení v naší 
farnosti. Nechci se zde pokoušet o seznam 
všemožných aktivit ani o přehled toho, co 
bylo radostné, a co obtížné. Když to vše 
shrnu, můžu upřímně říci, že jsem Pánu 
velmi vděčný. Jsem za ta společně strávená 
léta vděčný i vám všem. Vím, že jsem mnoho 
zanedbal, ale přesto věřím, že jsme společ-
ně ušli kousek cesty tím dobrým směrem. 
Děkujme Bohu za to, že můžeme žít v místě, 
kde víra je pro mnoho lidí stále ještě důležitá, 
kde v prožívání víry nejsme osamělí a nejsou 
v tom osamělé ani naše děti. Snažme se, aby 
tomu tak – anebo ještě o trochu lépe – bylo 
i nadále. Dokud budu moci, chci vám v tom 
pomáhat. Ať nám všem na naší další cestě 
do Božího království Hospodin žehná.

o. Petr

DÍKDÍK
Václav Renč

O hrozen vína, o jediný hrozen
bych nechtěl chudší být.
Jedinou z běd, do kterých jsem tu zrozen,
bych nechtěl neprožít.

Jsou cesty světa mnohé jako listí;
pro mne jen jeden strom.
Což směl bych odejít a nepojísti, 
co sládne v stromě tom?

Dík za vroucnost, s níž jako údiv dětský
den za dnem přijímám!
Mám dnů tak právě. Kdy se zavřou všecky?
Ne dřív, než láska má.

Otec Petr Karas přezdívaný přáteli „Činka“ slaví v tomto roce neuvěřitelných „padesát“. 
Mimo to si letos připomínáme přesně dvacet let od jeho nástupu do naší farnosti jako du-
chovního správce. Díky své vytrvalosti, smyslu pro humor, respektu, ale také houževnatosti 
a zarputilosti si postupně získal srdce Bojanovčáků od nejmladších po nejstarší. Požádali 
jsme několik osob z okruhu přátel kněží a jeho nejbližší rodinu o pár slov o něm (vzpomínky 
sourozenců najdete v rubrice Svědectví). Věříme, že i on si na stránkách Cesty se zájmem 
přečte, jak ho vidí jeho blízcí:

Připijme si na zdraví…

Maminka Pavla Karasová:
Jaký byl Petr jako dítě?

Petr byl normální šikovný 
kluk. Dobře se učil, ale pro-
tože chodil do jedné třídy 
s o necelý rok mladším bra-
trem Pavlem, bylo to trochu 
složitější s kázní. Petr byl 
tak trochu „pošťouchávek“, 
ale to je asi taky normální. 
Taky jsem si vždycky mys-
lela, jak jsou děti hodné, 
a spousta věcí, co vyváděly, 
vyplula na povrch až pozdě-
ji (směje se). Ale jinak děti 
měly rády, když jsem jim 
četla. Každou chvilku, kdy 
jsem třeba šila nebo loupa-
la jablka na štrůdl, jsem jim 
vyprávěla pohádky, které už 
jsem pak znala nazpaměť. 
Večery jsme trávili čtením 
a společným modlením.

Petr rád běhal a díky 
tomu pak také dostal pře-
zdívku Činka – souvisela 
s jeho sportovní činnos-
tí. Byl mistrem republiky 
v přespolním běhu. Cho-
dil do vodáckého oddílu. 
V běhu byl vytrvalý, běhal 
desítky kilometrů. Po ma-

turitě šel na ČVUT do Prahy 
a po změně režimu pak do 
kněžského semináře.

Všechny děti byly tak ši-
kovné?

Ano, poměrně dost. Pav-
la, Marta i Honza běhali. 
Petr měl štěstí i na trenéra 
běhu, který se mu oprav-
du hodně věnoval. Z jeho 
strany to chtělo vytrvalost 
a zápal – to on měl.

Využívala jste jeho lásky 
k běhu? Běhal vám třeba 
pro nákup do obchodu?

(směje se) To ne.

Když se rozhodl stát se 
knězem, jak jste to jako 
rodiče vnímali?

My už jsme to trošku 
tušili. Často jezdil do Kos-
telního Vydří za knězem 
Pavlem Klímovičem. Ozná-
mil nám to před Vánoci. 
Přesně si to pamatuji. Říkali 
jsme mu s manželem, že 
máme radost, ale ptali jsme 
se, zda zvážil, že zůstane 
sám… tedy, že nebude mít 
děti a svou rodinu. On byl 
rozhodnutý, tak jsme se 
za něj modlili. Protože v té 
době byl starší syn na vojně 
a měl ji komplikovanou, tak 

Drahý otčeDrahý otče Pet e,  Pet e, 
přejeme Vám hojnost Božího přejeme Vám hojnost Božího 
požehnání, radosti a pokoje, požehnání, radosti a pokoje, 
také pevné zdraví a dostatek sil také pevné zdraví a dostatek sil 
při Vaší náročné službě.při Vaší náročné službě.  

Zároveň děkujeme za celých Zároveň děkujeme za celých 
dvacet let, které jste dvacet let, které jste 
s námi prožil s námi prožil 
a vedl nás věr ě a vedl nás věr ě 
na cestě k Bohu.na cestě k Bohu.

Vaši far íciVaši far íci
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jsem chodila jednou týdně 
na mši svatou, a tak jsem 
přidala ještě jednu navíc, 
abych ho podpořila.

Chodíte k němu ke zpo-
vědi?

Není můj pravidelný zpo-
vědník, ale párkrát jsem 
u něho byla. Máme hezký 
vztah, tak to nebyl žádný 
problém.

Dává vám někdy kázání?
(směje se) Vzájemně se 

tolerujeme, moc hezky si 
rozumíme. Na všem se 
shodneme. Petr, i když 
nemá moc času, když 
může, jezdíme spolu do 
obrazáren nebo na výlety, 
máme společné zájmy.

Co byste mu přála k naro-
zeninám?

Aby mu Pán Bůh žehnal, 
aby mu dal zdraví. Každé 
ráno, když se modlím, tak 
prosím za víru pro všechny 
děti a za jejich děti a rodi-
ny, aby zůstali věrní Pánu 
Bohu, a za Petra to stejné 
a přidávám i modlitbu za 
jeho farnost a jejich rodiny 
- za vás všechny z Boja-
novic.

o. Josef Bobr Kubeš: 
Byl jsem požádán, abych 
přispěl svým dí lem do 
sborníku k narozeninám 
otce Petra Karase, který 

je blízký mému srdci. Do-
volte tedy, abych se krátce 
podělil o svou zkušenost, 
která snad mnohým objas-
ní důvody mé náklonnosti 
k němu a odhalí snad něco 
o jeho skutečném charakte-
ru, který je mnohdy druhým 
skryt.

Otce Petra, kterého ob-
vykle oslovuji Činko, jsem 
lépe poznal v květnu 1997. 
Tehdy byl ještě jáhnem, 
vykonával základní vojen-
skou službu a připravoval 
se na své kněžské svěcení. 
To poslední bylo důvodem 
jeho pravidelných měsíč-
ních návštěv semináře, 
ale kromě několika bas-
ketbalových zápasů jsme 
se míjeli. Avšak když se 
naplnil čas, došlo k osu-
dovému setkání. V květnu 
toho roku o jednom víkendu 
většina bohoslovců a před-

stavených odcestovala na 
jakýsi eucharistický kon-
gres do Polska a nás pár 
zbývajících se potulovalo 
po rozlehlých chodbách 
semináře, náhle překvapivě 
tichých a odrážejících až 
strašidelně zvuk vašich kro-
ků. Nezbývalo než sebrat 
odvahu, potichu se sbalit, 
svévolně opustit seminář, 
doputovat na vlakové ná-
draží, zakoupit jízdenku 
do Náměště nad Oslavou 
a na Wilsonově skále nalézt 
s první tmou spolubratra 
Josefa Halámka, který stál 
u mých prvních horolezec-
kých krůčků, a stále ještě 
tajuplného a neznámého 
Činku. Oba si již dělali sta-
rosti o můj osud, protože 
jsem se na nádraží rozho-
dl nejít přímým směrem 
k Wilsonce, ale prodloužit 
si cestu kaňonem Oslavy. 

Když o tom přemítám, je 
to takový předobraz toho, 
co se dělo v následujících 
letech: Činka tiše trpí kvůli 
mému nevyzpytatelnému 
jednání. Nicméně následo-
val čas lahodně plynoucí, 
táborák, usínání ve vlahé 
májové noci na plácku nad 
Wilsonkou, ranní díl lezení, 
poněkud zběsilá cesta do 
blízké vesnice na bohosluž-
bu, další lezení, povídání, 
vtipkování atd. Zkrátka krás-
ná a svatá neděle.

Tehdy jsem zdaleka ne-
tušil, že toto setkání bude 
začátkem něčeho tak 
epochálního, jako je moje 
přátelství s o. Petrem Čin-
kou Karasem. Přátelství, 
připomínající občas jízdu 
na řetízkovém kolotoči bez 
obsluhy, občas italskou 
domácnost, občas hru koč-
ky s myší (role si poctivě, 
byť nepravidelně, měníme) 
a někdy dokonce obraz Pe-
tera Brughuela Dětské hry. 
Navzdory všemu vnějšímu 
zdání a mým chvilkovým 
záchvatům sebelítosti nad 
tím, proč mám za kamará-
da takového tyrana, má 
pro mě čas strávený s ním 
jakousi předchuť nebeské 
blaženosti. Díky němu jsem 
mohl poznat mnoho skvě-
lých lidí, díky jeho podpoře 
jsem nakonec dosáhl kněž-
ství, díky jeho vytrvalému 
povzbuzování mi dnes má 

elektronická váha neukazu-
je trojciferný výsledek, díky 
němu jsem pořád ještě na 
této zemi a neodkrucuji si 
již první roky z očistcových 
trestů. Bylo by dobře možné 
popsat další a další strany 
chválou jeho vlastností 
a dobrých skutků. Vy, co 
ho znáte, víte, o čem píši. 
Limituje mě ovšem rozsah 
doporučený editorem. Ne-
zbývá než skončit tím, že se 
obrátím přímo k oslavenci: 
Činko, je to krásný! Díky.

o. Pavel Lacina: 
K otci Petrovi do Boja-

novic jsem nastoupil jako 
jáhenská posila přesně 
před 15 lety. Zažil jsem tedy 
oslavu jeho 35. narozenin, 
při kterých dostal kolečko-
vé brusle. Protože měl ve 
farnosti jáhna, získal tím 
cenný čas na projížďky po 
farnosti, ale také na to, aby 
po pěti letech farářování ko-
nečně vybalil všechny ba-
nánovky. Taky mohl dopsat 
své úvody k liturgickým 
čtením a vydat je knižně. 

U Petra jsem poznal, že 
sport je integrální součást 
pastorace a že společen-
ství farnosti se dá budovat 
jak v rozmanitých společen-
stvích, tak na hřišti. Získal 
jsem od něho spousty zku-
šeností, ze kterých čerpám 
dosud. Jsem rád, že jsem 

neumrznul při novoroč-
ním koupání v hodonínské 
Moravě nebo že jsem se 
nezřítil z některého z hor-
ských štítů v Roháčích. To 
všechno ale byla krásná 
dobrodružství spojená vždy 
s prožíváním radosti ze 
života v křesťanské víře ve 
výborné partě Bojanovčá-
ků. Velkou zkušeností pro 
mě byl také kurz obnovy 
v Duchu svatém. 

S Petrem jsem prožil svůj 
první rok v pastoraci, připra-
vil se na kněžské svěcení, 
získal mnoho zkušeností 
a přátel. Jsem vděčný Boží 
Prozřetelnosti, že mě na 
jáhenský rok poslala prá-
vě sem, protože jsme tak 
mohli společně vytvořit 
aspoň na rok takový Pe-
tro-Pavlovský pastorační 
tandem. Přeji otci Petrovi 
do dalších let života nejen 
stále pevnější a hlubší víru, 
ale nadále také i hodně 
fyzických sil pro zvládání 
náročného poslání, které 
od Pána na „bojanovskej 
vinici“ obdržel!

o. Pavel Fox Pacner:
 Otec Petr má prý 50 let. 

Nějak se mi tomu nechce 
věřit. Opravdu rád vzpo-
mínám na vše, co jsem 
s ním prožil. Bylo toho dost. 
A protože už taky stárnu, 
tak se mi nejvíce vybavují 
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vzpomínky na dětství a mlá-
dí v naší rodné Třebíči. Petr 
kus svého času věnoval 
i ministrantům v naší bazili-
ce. Díky němu a svým star-
ším bratrům jsem poprvé 
objevoval krásu čundrování 
v přírodě. Zpětně nechápu, 
že se odvážili vzít si na 
starost třeba patnáct pu-
bertálních osob, a vyrazili 
s nimi na týden na Šumavu 
či do Strážovských vrchů. 
A s úctou obdivuju, jak 
mu jeho láska k přírodě 
stále zůstala. Také mu chci 
touto cestou poděkovat za 
společně prožitý rok na faře 
v Bojanovicích, když jsme 
ještě byli oba mladí. 

Tož tedy: Petře, přeji vše 
nejlepší od Pána a s radostí 
na tebe připíjím bílou tekuti-
nou: na zdravíčko a Boží po-
žehnáníčko a na Kožicha!

o. Marek Orko Vácha: 
Petr Karas - již v semi-

náři nepřehlédnutelně vý-
znamná postava. Přezdívka 
vznikla tak, že když Petr 
publikoval v bohoslovec-
kém časopise článek, jed-
nomu z redaktorů stačilo 
pod text napsat Petr Karas 
– Činka, a přezdívka se 
ihned ujala. Na teologic-
kých studiích sportovec, 
díky němuž v olomouckých 
univerzitních závodech 
v běhu obsadila pět let za 

sebou první místo Teologic-
ká fakulta, a místa dvě až 
deset Fakulta tělovýchovy 
a sportu. Zbožný bohoslo-
vec. Nadějný farní vikář na 
Vysočině u Ladislava Simaj-
chla, z této doby se datuje 
prohloubení Činkovy lásky 
k horám a k drobnému 
domácímu zvířectvu. Dnes 
je Činka v Dolních Bojanovi-
cích oblíbený farář, farníky 
zbožňován, okolními kně-
žími vyhledáván, mládeží 
obdivován, staršími uctíván, 
brněnským biskupstvím 
milován. Pokud je sám, je 
zapřisáhlý abstinent a ne-
kuřák, sám ovšem nikdy 
nebývá.

Autor bestselleru Boží 
slovo na každý den, text 

se dočkal již několikátého 
přepracovaného vydání. 
Organizátor farního živo-
ta, celonočních adorací, 
zbožných procesí, zakla-
datel mnoha desítek mod-
litebních formací. Autor 
několika duchovních písní. 
Vyhledávaný kazatel na 
poutích a primicích. S Kat-
kou Lachmanovou je tváří 
Katolické charismatické 
konference. Vzácné chvíle 
volného času tráví s přáteli 
stereotypně v areálu vojen-
ského cvičiště na Olomouc-
ku mezi vybuchujícími šrap-
nely, které mu kompenzují 
poklid duchovní služby.

Budovatel několika míst 
setkání, podkroví a sporto-
višť. Duchovní cvičení udě-

luje farníkům na vybraných 
vrcholcích Západních Tater.

Činkovi přejeme jistě 
všichni pevné zdraví a dlou-
há léta, na druhé straně se 
již neméně těšíme na pro-
ces svatořečení, na ostat-
ky a nového moravského 
světce, a jsem pevně pře-
svědčen, že se i texty této 
brožurky stanou jednou 
význačným informačním 
zdrojem pro jeho hagiogra-
fy a Dolní Bojanovice se 
promění ve vyhledávané 
poutní místo, kterým již 
vlastně trochu jsou.

o. Václav Ventura: 
Možná to bude jinak, 

než evangelista Lukáš 
napsal.

Jsme na úplném začátku 
devadesátých let. V přepl-
něném olomouckém semi-
náři a na fakultě se tehdy 
sešli nebývale originální 
bohoslovci a studenti. Ote-
vření, kritičtí, dynamičtí, 
odvážní, prostě normální 
chlapi. Žádní „homodeiové“ 
(homo dei - boží člověk bylo 
označení pro seminární po-
stavičky většinou zabalené 
do klerik a s obojkem, oči 
upřené vzhůru, mimo svět, 
hlavu mírně nakloněnou 
a zcela mimo realitu). Tak 
takoví určitě nebyli moji 
žáci, snad se důstojní páni 
neurazí, že je nazývám 

žáky, takoví nebyli mimo 
jiných ctihodní pánové Ka-
ras, Pelc, Vácha, Kubeš, 
Pacner. Jmenuji jen ty, kte-
ré čtenáři Cesty znají. Byla 
radost s nimi prožít kousek 
života. V pozdějších letech 
už byla atmosféra „norma-
lizovaná“ a studenti prostě 
studovali, skládali zkouš-
ky… Prostě jiná generace.

S otcem Petrem jsme se 
pak potkali v Bojanovicích. 
Měl odvahu mě přizvat 
k oltáři. Situace tajně svě-
cených kněží byla tehdy 
složitá. Navíc nebylo úplně 
jasné, zda v tradičním pro-
středí slovácké farnosti to 
vůbec půjde – ženatý kněz. 
Tak mě otec Petr vytrhl od 
okopávání erteplí, kde jsem 
měl podle vyšších míst své 
pravé místo, a mohl jsem 
přidat ruku k dílu na boja-
novské vinici (Páně).

A teď jsem žasnul. Na far-
ní zahradě, kde jsem v do-
bách minulých obdivoval 
roztodivné opeřence a krás-
ná kvítka, se dnes hrají 
roztodivné sportovní hry, 
asi kopaná, volejbal, hokej 
asi (zatím) ne. Přes svůj od 
jisté doby vyhraněný (ne-
gativní) postoj k takovým 
aktivitám jsem duchovním 
nazřením  uviděl úžasnou 
pastorační šanci. To, o čem 
jsem teoreticky uvažoval, 
tedy jak přiblížit evange-
lium těm, kteří naši „řeč“ 

neznají, jak být užitečný pro 
Boží království v takových 
situacích, nenáboženská 
interpretace a já nevím jaké 
ještě teoretické zauzlence, 
tohle všechno tenhle můj 
žák, otec Petr, rozuzlil tím 
sportovištěm, pláckem pro 
děti a dalšími „devastace-
mi“ klasické uzavřené fary.

Podobně jsem žasnul, 
co může být charismatic-
ké hnutí a s ním spojené 
aktivity. Měl jsem k tomu 
jakýsi apriorní negativní 
postoj, znaje některé jazy-
komluvce, vymítače duchů 
a od reality odtržené úlety. 
A najednou duchovním 
nazřením  vidím, že jsou 
v Bojanovicích normální 
lidé, že charismatická ob-
nova přináší opravdu po-
zitivní plody a že to prostě 
funguje. Nenásilně, integro-
vaně do farního života.

Mohl bych pokračovat 
a o svém žákovi, spolu-
poutníkovi na Svatou Horu 
Athos, tajnému generá-
lu SPL a dobrému příteli 
ještě mnoho napsat. Ale 
skončím. Když se tak na to 
všechno dívám, říkám si, že 
asi v jednom případě bude 
možné názor Páně poopra-
vit. On řekl: „Žák není nad 
učitele. Je-li zcela vyučen, 
bude jako jeho učitel.“ 
(L 6, 40) Tak u otce Petra to 
bude jinak!
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MEDAILONEK:
PETR KARAS se narodil 29. září 1969 v Třebíči. Po gymnáziu studoval tři semestry strojní 

fakulty v Praze. Studium techniky ukončil ve chvíli, kdy rozpoznal své povolání ke kněžství. 
Poté odešel pracovat do nemocnice U svaté Anny v Brně, krátkou dobu strávil v Německu, 
kde se snažil zdokonalit si němčinu. Jako bohoslovec absolvoval rok v evangelizační škole 
Jeunesse-Lumiere ve Francii. V roce 1997 byl vysvěcen na kněze. Od září roku 1999 slouží 
ve farnosti Dolní Bojanovice. Byl úspěšným dorosteneckým sportovcem. Jeho doménou byly 
střední tratě (800 m a 1500 m). Slavil úspěchy, z největších to bylo vítězství na mistrovství 
Československa, dvakrát zvítězil také na mistrovství ČR. Má čtyři sourozence, dva bratry 
a dvě sestry a 14 neteří a synovců. 

připravila A. Červenková

Jak se cítí padesátník po dvaceti 
letech v jedné velké farnosti...

Jak se tedy, otče Petře, cítíte?
Pokusím se odpovědět neotřele: cítím se 

stabilizovaně (smích). 
…Ale vážněji. Cítím se být celkem v po-

řádku, ale tu padesátku už zkrátka člověk 
„neokecá“. Nejenom tím, že sil už je přece 
jen méně, tělo regeneruje pomaleji. Jde 
spíš o to vědomí neúprosně ubývajícího 
času, jak o tom píšu už v úvodníku této 
Cesty. Ne, že by mě to naplňovalo nějakou 
velkou úzkostí. Spíše mně to stále častěji 
připomíná, že život – i každý jeho kousek 
– je opravdu potřeba brát vážně. 

Když se ohlédnete zpět, z čeho máte 
největší radost?

Mám radost z toho, když se setkám s ně-
kým pravdivým. A tak se nejednou stává, že 
mám radost ze svátosti smíření. Nejenom 
proto, že dotyčnému bylo odpuštěno, ale 
také proto, že si na nic nehrál, dokázal věci 
pojmenovat „natvrdo“, přistoupil před Pána 
prostě a upřímně. Je to pro mě oslovující, 
sám to tak leckdy nedokážu. 

Mám velkou radost, když vnímám, že 

v srdci nějakého člověka Ježíš působí a že 
se věci dávají do pohybu dobrým směrem. 
Nedávný příklad – když jsme se s mládeží 
i dalšími účastníky na začátku srpna vraceli 
z Medjugorje, byla dána možnost, aby kaž-
dý, kdo chce, přistoupil v autobusu k mikro-
fonu a řekl nějaké své svědectví či zážitek 
z končící pouti. Trošku skepticky jsem si 
říkal – kdo ví, jestli se vůbec někdo najde. 
A našel. Účastníci – hlavně ti mladí – si 
předávali mikrofon dobré dvě hodiny a říkali 
mnohdy i velmi osobní zkušenosti a zážitky, 
které prožili v Medjugorje nebo i dříve ve 
svém životě. V té chvíli jsem vnímal, že se 
v srdcích mnoha z nich něco pohnulo do-
předu. A měl jsem z toho radost… Podobné 
věci se stávají při duchovních obnovách, 
v Roháčích, při obnovách v Duchu svatém, 
při přednáškách cizích přednášejících, ve 
společenstvích, při adoracích, při „obyčej-
ných“ poutích… Je celkem jedno, kdo nebo 
co je prostředníkem takové události. Hlavní 
je, že se stále nacházejí otevřená srdce, kde 
se něco takového může stát. 

A ještě zmíním jednu konkrétní věc. Jsem 

moc rád, že se v naší farnosti nachází tolik 
lidí, kteří berou více či méně pravidelně do 
rukou Boží slovo a snaží se z něj čerpat 
a žít. 

Co Vám naopak dělá starosti a kde byste 
uvítal pomoc?

Starosti si nejednou dělám já sám. Tím, 
že jsem často laxní, nepořádný v čase a ve 
věcech, polovičatý. (Seznam by pochopitel-
ně mohl být delší…) 

Co se týče mého okolí: mám – spolu s ro-
diči a jistě i mnoha dalšími – starost o naše 
děti a mladé lidi. Vůbec si nemyslím, že je 
dnes „všechno špatně“. Mezi mladými na-
cházím často velkou upřímnost, jak o tom 
mluvím o kousek výš, i spoustu jiných krás-
ných postojů a dobrých vlastností. Děcka 
a mladí lidé to ale dnes mají hodně těžké 
mimo jiné proto, že se vytrácejí hodnoty, 
které byly dříve úplně normální, takové ty 
přirozeně dobré věci: umět pracovat, umět 

si něco odříct, nemít všechno, co bych 
si přál, setkávat se s druhými „naživo“, 
překonávat překážky… To se teď vytrácí 
a sami mladí za to často ani moc nemohou. 
Potom leckdy chybí základy pro vytrvalost 
ve vztazích, pro živou a věrnou víru i pro 
dobře prožívaný život. O to větší máme 
zodpovědnost, abychom pro ně byli věro-
hodným příkladem.

Sice tvrdíte, že jste stárnoucí kněz, ale 
vypadá to, že sil Vám neubývá – jak to 
děláte?

Asi se umím dobře přetvařovat (úsměv). 
Pokud bych ale měl odpovědět vážněji, 

tak to s tím neubýváním sil samozřejmě 
není pravda. Fyzických sil už je daleko méně 
než kdysi, to konec konců jinak ani nejde. 
Ještě před osmi, deseti lety mi v Roháčích 
většina kluků – deváťáků nestačila, to už se 
změnilo (úsměv). Leccos už bolí, i když to 
navenek není poznat. I to, že jsem v mládí 
při každodenním tréninku až moc „tlačil na 
pilu“, si vybírá na kloubech a vazech svou 
daň… Tak už to zkrátka je, že s přibývajícím 
věkem se člověk musí – anebo měl by – 
učit přijímat svá přicházející omezení. Ale 
ve srovnání s mnoha rovníky si rozhodně 
nemohu stěžovat, jsem Pánu moc vděčný 
za to, že mohu chodit, sportovat, pobývat 
v přírodě... Co se týče sil pro kněžskou 
službu, tam se zatím nijak přetíženě necítím. 
Jistě, jsou okamžiky, kdy je toho hodně, 
ale to máme občas všichni. I v klidnějších 
obdobích mám program celkem zaplněný. 
Celkově se ale přetíženě necítím.

Od Vašeho kněžského svěcení letos 
v červnu uběhlo dvacet dva let. Co máte 
na kněžství nejradši?

Stále jsem Pánu Ježíši moc vděčný za 
to, že mohu sloužit mši svatou. Mnoho lidí 
si myslí, že je povinností kněze slavit mši 
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denně, ale není tomu tak. Pro mě osobně je  
důležité mít skutečně každý den mši sva-
tou. I tehdy, když jsme s přáteli v přírodě, ji 
máme pravidelně, někdy – třeba ve velkém 
mrazu – v dost náročných podmínkách. 
Pokud nemám farní mši a vrátím se z něja-
ké cesty třeba i pozdě večer, sloužím mši 
svatou sám na faře. Má to svou sílu, to ticho 
noci, Kristova blízkost ve slově a v eucha-
ristii, slavení mše svaté za vás, mé farníky, 
i za ostatní, kterým jsem slíbil modlitbu…

Po takové té lidské stránce je na kněžské 
službě krásná její rozmanitost: práce se 
všemi věkovými skupinami lidí, výuka ve 
škole, setkávání s farníky i s dalšími lidmi, 
prázdninové pobyty, které jsou leckdy dost 
náročné, ale zároveň požehnané, setkávání 
s nemocnými, slavení svátostí, přípravy 
různých přednášek… Samozřejmě sem 
patří i různé matriky a další papíry; tomu 
se ovšem věnuji, jak jen mohu nejméně 
(úsměv). 

Co máte nejradši na své farnosti?
Zřejmě své farníky (úsměv). 
Vážím si toho, že i když jsou Bojanovice 

a Josefov takzvaně tradiční, ať už ve víře 
nebo v lidových zvycích, není to žádná 
zahnívající zvykovost. Je tu mnoho lidí – 
a to včetně těch starších a starých (budu 
ta slova s dovolením používat) – kteří mají 
opravdový zájem o prohloubení života 
s Kristem, kteří čtou Písmo, chodí na ado-
race či do společenství… Tím samozřejmě 
nechci říci, že by například růženec či jiné 
modlitby byly nějak méněcenné. 

Co se týče vnější stránky, je moc hezké, 
že se v naší farnosti dbá o krásu domů, 
zahrádek, oblečení, krojů… To je velmi 
cenné, ale má to i svou odvrácenou tvář: 
neustálý tlak na to, aby se člověk nevy-
mykal, aby splňoval nevyhlášené normy, 
jak reprezentativně má být např. v kostele 
oblečen, jak má mít vybavený dům, jak mají 
vypadat svatby… A ty nároky se stále zvy-

šují a pro mnoho lidí je nelehké jim dostát. 
Moje rada: prosit Pána o svobodu Božího 
dítěte a nebát se – v rozumné míře – taková 
nadměrná očekávání ignorovat. Snad se 
jmenovaný nebude zlobit, když dodám, že 
mezi sebou máme v otci Josefu Bobrovi 
Kubešovi příklad velmi vnitřně svobodné-
ho člověka. Tak k němu případně někdy 
dojděte na konzultaci (úsměv). 

Která modlitba je Vám nejbližší?
Modlitbou je samozřejmě také – a přede-

vším – slavení mše svaté. O té už jsem ale 
mluvil výše. Co se týče osobní modlitby, od 
časů, kdy jsem byl v Jeunesse-Lumiére (to 
bylo v letech 1994/95), oblíbil jsem si tzv. 
Modlitbu Ježíšovu, o které často mluvívá 
také otec Václav. Má více forem, jedna ze 
základních zní: „Pane Ježíši Kriste, Synu 
Boží, smiluj se nade mnou, hříšným.“ 
Když tato slova opakuji, třeba při adoraci, 
delší dobu, pomáhají mi vstoupit do Boží 
přítomnosti a postupně se zbavit toho, 
co mě rozptyluje. A mám rád samozřejmě 
i samotnou adoraci. Mám velkou výhodu, 
že mohu takto být s Pánem i v kapli na faře, 
třeba hned brzy ráno. Když se mi to podaří, 
jsou to leckdy chvíle, kdy si uvědomuji 
a zakouším Ježíšovu velkou blízkost a též 
pokoj, který z ní pramení. 

Přišel jste o blízkého přítele – co vám 
pomohlo to přijmout?

Nejsem si jistý, zda mohu říci, že už jsem 
to přijal. Velké prázdné místo po někom, 
s kým jsme se velmi často viděli, telefono-
vali jsme si, byli jsme schopni mluvit úplně 
o všem, to stále zůstává. Jsem si dost jistý, 
že i můj loňský zánět slinivky byl přímým 
důsledkem Josefova tragického odchodu…

 Mám docela živou představivost a v této 
věci to není moc pozitivní. Stále ještě se mi 
celkem často stává, že když se zamyslím 

nebo mi utečou myšlenky – třeba i při mod-
litbě – začnu se v duchu „toulat“ kolem té 
strže, kde se to stalo, a když se včas neza-
stavím, stahuje mě to stále hlouběji a dělá 
mi to dost nedobře. Při troše sebekázně se 
tomu ale dá postavit a od těch nepěkných 
představ se odstřihnout. 

Samozřejmě mi v tom všem pomáhá 
víra ve spásu a ve věčný život. Otec Josef 
patřil právě mezi ty naprosto upřímné lidi, 
o kterých jsem v tomto rozhovoru mluvil 
na začátku. Kdysi, ještě dávno před touto 
událostí, jsme se o něm bavili s jedním 
naším společným známým, který pronesl: 
„Kožich jednou půjde rovnýma nohama do 
nebe. Ne pro svou dokonalost, ale pro svoji 
pokoru a pravdivost.“ Často jsem si tato 
slova potom připomínal. 

Letos na začátku července jsme na místě 
oné tragédie měli mši svatou spolu s přáteli, 
kteří tam tehdy byli, také s Josefovým brat-
rem a s pár dalšími známými. Při mši jsme 
četli texty, které na ten den – bylo to první 
výročí – připadaly. V prvním čtení zazněla 
starozákonní slova: „Toto je dům Boží, toto 
je brána nebe!“ Bylo to velmi silné, povzbu-
divé, upokojující. Místo, které jsme měli 
spojené s prožitou úzkostí, bolestí a ztrátou, 
bylo Božím slovem nazváno právě takto. 
Byla to chvíle, která mi také velmi pomohla. 

Ještě chci dodat, že jsem v těžkých chví-
lích velmi silně vnímal – a doposud vnímám 
– sílu a pomoc modliteb mnoha lidí, kteří 
na mě pamatovali. Tedy i mnohých z vás, 
přátel z farnosti. Jsem vám za to vděčný. 

Máte nějaké přání, které se zatím nesplnilo?
Před tuším dvěma lety jsem na podobnou 

otázku v Cestě odpověděl, že bych chtěl 
být do pěti let papežem. Takže jsem v klidu, 
protože mi ještě tři roky zbývají (smích). 

připravila A. Tlachová
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První prázdninový den vy-
jela naše početná výprava 
z rozpáleného Česka vstříc 
chladnějšímu Pobaltí na pout-
ně poznávací zájezd. Hned 
na úvod jsme ukrojili velkou 
porci kilometrů až do po-
baltského města Augustov 
blízko litevských hranic, což 
bylo místo prvního noclehu. 
V zalesněném kempu na 
břehu rozsáhlého jezera se 
v polních podmínkách konala 
ještě večerní mše sv. Ráno už 
naše cesta pokračovala rovi-
natou krajinou Litvy do národ-
ního parku Trakai. V oblasti, 

Pobaltí a Petrohrad
tvořené mnoha jezery, jsme 
navštívili stejnojmenný vodní 
hrad, sídlo litevských knížat. 

Poté jsme odjeli do ne-
dalekého hlavního města 
Vilniusu. Toto asi půlmilio-
nové město na soutoku řek 
Neris a Vilnius má nádherné 
historické centrum s mnoha 
významnými stavbami jako 
je římskokatolická katedrála 
sv. Stanislava a Vladislava, 
prezidentský palác a další 
stavby architektonicky různo-
rodých kostelů. Nad městem 
se vypíná nevelký pahorek 
s Gediminasovou věží, odkud 

také papež František při 
svých cestách Pobaltím.

Když jsme kvečeru přijeli 
do druhého největšího města 
Estonska - Tartu, už na nás 
čekala sestra Veronika půso-
bící tady s několika sestrami 
z kongregace NPPM. Sestry 
jsou zde od roku 1936 s ně-
kolika pauzami a starají se 
o chod katolické školy a škol-
ky. Po přivítání jsme byli se-
strou Veronikou pozváni na 
večeři do restaurace v bývalé 
prachárně na estonskou spe-
cialitu, kde se podávala chut-
ná polévka ve vydlabaném 
bochníku chleba. 

O program následujícího 
dne se nám postarala ses-
tra Veronika a provedla nás 
po širším okolí Tartu. První 
zastávka byla asi 70 km od 
města v oblasti jezer, lesů 
a bažin. Čistou přírodou jsme 
si udělali procházku po visu-
tých chodníčcích až k malé 
rozhledně, nacházející se 

se naskýtá úžasný pohled 
jak na staré město, tak i na 
výstavbu moderních budov 
za řekou Neris. 

Další den nás čekal opět 
delší přesun z Vilniusu až 
do estonského města Tar-
tu. Cestou přes Lotyšsko 
jsme si udělali pauzu v městě 
Aglonas, v nejvýznamnějším 
lotyšském poutním místě. 
V celkem liduprázdné krajině 
se zde tyčí nádherná stavba 
čistotou a bělostí zářící bazili-
ka Nanebevzetí Panny Marie. 
Toto poutní místo v minulém 
roce poctil svou návštěvou 

uprostřed této zajímavé pří-
rodní rezervace. Dál naše 
cesta vedla až k pobřeží 
Finského zálivu do osady Viru 
Nigula. Je tu poutní místo, 
kde se v doprovodu luteránů 
koná průvod od kostela sv. 
Mikuláše ke zřícené kapli 
Panny Marie. Poslední za-
stávkou toho dne byl jediný 
fungující ruský pravoslavný 
klášter v Estonsku Kuremäe. 
Tento ženský klášter je ukáz-
kou nádherné pravoslavné 
ruské architektury s pečlivě 
udržovanými chrámy a dalšími 
budovami i květinovou výzdo-
bou venkovních prostranství. 
Založen byl v roce 1891 a ne-
přerušil činnost ani za doby 
SSSR. Klášterní společenství 
tvoří asi stovka jeptišek.

Ráno v Tartu po mši a pro-
hlídce kláštera sester byla 
plánovaná procházka po tom-
to asi devadesátitisícovém 
městě. Bohužel déšť zavinil, 
že jsme si prošli jen jeho 

malou část, naše cesta vedla 
kolem luteránského kostela 
sv. Jana, univerzity nejstarší 
v Pobaltí, radnice a šikmé 
budovy muzea do botanické 
zahrady. Pak už jsme nasedli 
do autobusu a odjeli do hlav-
ního města Tallinnu. Jen co 
jsme vystoupili z autobusu, 
začaly nás pronásledovat čet-
né dešťové přeháňky. Přesto 
jsme měli možnost zhlédnout 
vystoupení velkého sboru 
houslistek při festivalu „Píseň 
Estonska“. Tento festival se 
koná každých pět let po celé 
zemi a stal se symbolem cesty 
Estonska k národní nezávis-
losti. My jsme pokračovali 
výšlapem na návrší Toompea 
k pravoslavné katedrále Ale-
xandra Něvského, dále k nej-
staršímu estonskému kostelu 
Toomkirik. Nedaleká vyhlídka 
nám nabídla nádherný pohled 
na staré město s věžemi kos-
telů a historických budov i na 
výškové stavby v moderní čás-
ti Tallinnu až na přístav a moře. 
Cestou na ubytování uličkami 
starého města jsme ještě 
navštívili katolickou katedrálu 
sv. Petra a Pavla. Po snídani 
následujícího dne jsme měli 
v místní katedrále mši sv. a pak 
už nás čekala cesta městem 
do přístavu, kde jsme počkali 
na trajekt do Helsinek…

Vojtěch Bohůn

Další zážitky z Pobaltí si 
budete moci přečíst v příš-
tím čísle Cesty. Těšte se.

PROŽILI JSMEPROŽILI JSME

Foto k článku L. Herka



14 15

I letos se druhý týden v červenci konala v největší hale brněnského výstaviště oblíbená 
Charizmatická konference. Jako motto měla citát z Janova evangelia „Zůstaňte v mé lásce“ 
(Jan 15, 9) a byla skvělá jako vždy. Také se jí zúčastnil zatím největší počet účastníků – víc 
jak osm tisíc a pomáhalo tu celkem tři sta dobrovolníků, většinou z řad mládeže.

Jelikož píšu článek o této akci už několik let, poprosila jsem jiné účastníky, aby napsali 
o tom, co je oslovilo, nebo proč sem jezdí, mnozí pravidelně a s chutí.

Ohlasy na Charizmatickou 
konferenci v Brně

Na KCHK jezdím už odmalička a chodila 
jsem zde na dětské programy, takže jsem 
si na nich postupem času našla kamarády, 
s kterými jsem se sice viděla jen jedenkrát 
ročně, ale za to to bylo tak milé a krásné 
setkání, že jsem se na něj těšila už několik 
měsíců dopředu. Navíc dětské konference 
tu mají opravdu „promakané“ a témata, 
která jsme tam nejen v posledním roce 
jakožto nejstarší 15letá skupinka probírali, 
mě opravdu velmi bavila a zároveň se mi 
líbilo, že zde nevedeme nějaké zdlou-
havé přednášky, ale zajímavé rozhovory 
s „pomeranči“ (= vedoucí skupinek), kteří 
na tom byli podobně jako my, jen už měli 
ve víře větší praxi. Povídání se doplňuje 
častými „vylepšenými“ hrami. Tak přijeďte 
a uvidíte.

Barča T.

Z letošní Charizmatické konference jsem 
si utrhla jen jeden den. Ten páteční. Až při 
ranních chválách v Brně jsem pomaloučku 
přešla na režim vypnuto - vnímej. Z první 
přednášky o. Michala Zamkovského 
s názvem: „Beze mne nemůžete nic“ jsem 
vnímala jeho pokoru a věrnost a odnesla si 
několik myšlenek. Kámen, který leží v kory-
tě protékající řeky, nemusí být vždy nutně 
prostoupen onou vodou (obrazně řečeno). 
Záleží na jeho propustnosti. 

Odpolední přednáška: „Ponesete hojné 
ovoce“ o. J. Prokeše byla shrnuta do deseti 
kritérií. Byla oslovující v mnohém a velmi 
doporučuji ke zhlédnutí. Alespoň jednu 
z mnoha myšlenek: Aby byl můj život byl 
plodný a nesl ovoce, musím ho otevřít. Od-
vážně otevřít Bohu. Jestli je něco, co ničí 
hojnost ovoce našeho života, je to strach, 
který nás uzavírá.

Mé přemýšlení nad Slovem korunovala 
promluva o. Petra při odpolední mši sva-
té. V deseti minutách propojil první čtení, 
evangelium i motto konference svým jedi-
nečným způsobem a zakončil Ježíšovým 
ujištěním: „Jsem s vámi po všechny dny…“ 
Najednou všechno, čemu jsem celý den 
naslouchala a snažila se promítnout do 
svého života, dávalo smysl. Dopolední – 
naše otevření se  Bohu, odpolední – dary 
Ducha svatého, kterými jsme obdarováni, 
a nakonec  shrnutí o. Petra - jak na to. 

Asi to známe všichni, kdo na tuto kon-
ferenci jezdíváme. Jeden den a vůbec to 
nebylo málo.

Marcela Č.

Poprvé jsme jeli na Charizmatickou 
konferenci před 16 lety do Ostravy. Celá 
rodina, tzn. včetně již odrostlejších dětí, 
které v té době měly 14, 12 a 8 let. Ty 
čtyři dny nás všechny naprosto pohltily, 

atmosféra, přednášky, modlitby, muzika. 
Bylo jasné, že příští rok jedeme zas. A tak 
se stalo pravidlem, že datum konference 
byl čas naší rodinné dovolené. Konference 
se přesouvaly z Ostravy do Českých Budě-
jovic, potom do Brna a nabývaly na velké 
síle, co se množství účastníků týče. Z dle 
mého odhadu tisícovky v Ostravě na osm 
tisíc tento rok v Brně. 

Při prvních brněnských konferencích 
jsme se v Brně ubytovávali, pozdější léta, 
po osamostatnění dětí, jsme již jen dojíždě-
li. Jak jsme se z Brna pravidelně vzdalovali 
domů, vzdalovalo se i duchovní prožívání 
těchto dnů. A najednou jsme měli pocit, 
že„ta Charizmatická, no dobré, některé 
přednášky fajn, jiné zase o ničem, celkem 
ale nic moc.“ A příšerně moc lidí. Přesto 
jsme žádný rok nevynechali. A vloni přišla 
změna. Ne ze strany organizátorů, ale 
dorostly nám vnučky.  Vloni jsme poprvé 

vyrazili s vnučkami, na celou konferenci, 
od čtvrtka do neděle s ubytováním v Brně. 
Jejich nadšení a spokojenost, rozzářené 
oči, „moudré řeči“ získané na dětských 
programech a mších proměnily naše srd-
ce, oživily vzpomínky z „útulných Budějo-
vic“ a změnily pohled na ty tisícové davy 
v Brně. Jejich přání jet příští rok zas nám 
udělalo velkou radost a i my se začali těšit. 
A tak ta letošní konference pro nás byla po 
několika letech opět duchovní obnovou, 
čerpáním radosti a požehnaným časem. 
Přednášky byly některé super, některé jen 
dobré, ale o tom to přeci není. My jsme 
však k tomuto uvědomění potřebovali zažít 
pohled nekritických dětí. Díky Bohu, že 
pro nás našel tuto cestu, a dá-li Pán Bůh, 
příští rok zas.

vděčná farnice

připravila A. Tlachová
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Roháče očima teenagera
Na Roháče (chápejte jako zkoušku, jak 

dlouho dokážeme vydržet bez mobilních 
zařízení), nacházející se v Západních Ta-
trách, se nás letos vydalo 23 účastníků, 
z toho deset deváťáků. Když jsme nasedali 
do aut směr Liptovský Mikuláš a dál, ještě 
krásně čistí, voňaví a hlavně neposkvrnění 
těma krásnýma výhledama a témátkama, co 
jsme zde zažili, tak jsme si v duchu říkali, jak 
to tam asi dáme bez instagramu, zdravého 
jídla a hlavně neustálého „Kde si! Poď ně 
pomoct!“

 Naše očekávání už při prvním pohledu 
předčilo místo, které mělo být po dobu šesti 
dnů naším domovem. Krásná louka (naštěstí 
bez žádných nežádoucích „překvapení“, na 
které jsme mohli během známé hry natre-
fit), ještě krásnější chata a nejnádhernější 
pohled na různé hory a vrcholy, o kterých 
jsme vůbec netušili, jak se jmenují. 

Je tu pondělí ráno a první výšlap na horu 
Mnich. Počasí nádherné, cesta náročná 
(„Otče, říkal jste, že to zas tak náročné ne-
bude!!!“), kopce nekonečné, ale ten výhled 
a následná mše svatá na vrcholu byla největší 
a nejlepší odměna. Samozřejmě nesmělo 

chybět prolézání roury a zdolání studené 
vody novými účastníky pobytu. Při zpáteční 
cestě už někdo usoudil, že je natolik špina-
vý a propocený, že se nechtěně vykoupal 
v řece, která ovšem nebyla zase tak teplá. 
Večer nás čekala večeře a čtení s opravdu 
hodně pauzama při dohadování, jestli si 
zasloužíme či nezasloužíme další kapitolu. 

Úterý se neslo ve znamení slavného 
a trochu vyhroceného baseballu, který nám 
všem opravdu šel , tedy až na pár výjimek, 
které se ani při sedmém pokusu netrefili do 
míčku, a duchovního „témátka“, které bylo 
pro nás velmi zajímavé, ostatně jako všechna 
zamyšlení během našeho pobytu. Večer nás 
čekala krásná mše svatá uprostřed nádher-
né přírody a následné čtení u ohně. 

A je tu středa, nejvíce obávaný den, kdy 
se někteří vzbudili dokonce před velmi „pří-
jemným budíčkem“ v podobě dvou pokliček 
používaných jako na břinkačce. Když jsme 
se pořádně posilnili chleby s marmeládou 
a cukrem v čaji, vyrazili jsme na nejobáva-
nější túru tohoto pobytu, a to na TRI KOPY. 
Cestu tam i zpět jsme si zpříjemnili jízdou 
autem, abychom pak opravdu, ale opravdu 

všichni šli celou túru a neskončili na Žiarské 
chatě. Cesta nám ubíhala rychle a to i díky 
příjemnému tempu, které jsme měli. Během 
cesty jsme naučili otce Petra pár nových 
slovních spojení jako „Ty kokso“ „Ty kokino“ 
či oblíbené „Ty krávo!“, které se nesly během 
zbytku pobytu. Na Žiarské chatě jsme se 
posilnili, zhlédli po třech dnech v zrcadle, po-
užili normální umyvadlo a WC a vyrazili směr 
Smutné sedlo, na kterém následovala mše 
svatá s krásnými výhledy a oběd. Pak jsme 
na sebe oblékli co nejvíce vrstev a vyrazili na 
první Kopu, následně druhou a třetí. Klobouk 
dolů před naším doprovodem, který doká-
zal pomoci nám, kteří jsme chvilkama měli 
strach se pohnout. Všechny tři Kopy jsme 
zvládli úspěšně a poté nám bylo sděleno, že 
to ale ještě není konec a že nás čeká zdolání 
nejvyššího vrcholu této části Roháčů – Baní-
kova, na který jsme taktéž úspěšně vylezli, 
a pro většinu z nás to byl výškový rekord. Na 
samotném vrcholu jsme zazpívali poděkování 
v podobě Sláva na výsostech Bohu (zpívalo 
se to ale, věřte mi, s úplně jinými pocity než 

při mši svaté, to asi díky tomu, jaké krásy 
jsme měli před očima). 

Potom už nás čekala cesta dolů, která se 
zpočátku tvářila jako pohodová, ale poté se 
změnila na nekonečnou cestu, kdy už jste 
málem začali přemýšlet, že byste radši šli 
do kopců než z nich. Naštěstí to ale zvládli 
všichni a na Žiarské chatě nás čekala slavná 
jízda na koloběžkách dolů k autům, kde jsme 
se nasáčkovali a plní dojmů a vyčerpání jeli 
zpátky k našemu obydlí. 

Čtvrtek byl ve znamení odpočinku, base-
ballu, témátka a smažáku. Baseball už nám 
šel opravdu dobře a užívali jsme si, že na nás 
nikde v trávě nečekalo žádné překvapení. Při 
chystání oběda se jednomu nešťastníkovi 
nepodařilo vyhnout jednorázovému vosímu 
zákeřnému útoku přímo do zadní části těla. 
Ještěže byla po ruce cibule! Po výborném 
a energeticky „nabombeném“ smažáku nás 
čekala (ne)příjemná koupel v nedalekém 
„rybníčku“. Po vykoupání se každý, kdo se 
odvážil jít do vody více než po pás, cítil jako 
znovuzrozený. Taky jsme zjistili, že se někte-
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ré holky asi minuly povoláním, protože jejich 
kreativní copánkové účesy na konečně ne-
mastných vlasech si nechaly uplést i někteří 
chlapci. Večer následovala mše svatá, noční 
adorace při svíčkách v lese, kde jste opravdu 
pocítili, že je vám Pán Ježíš nablízku, a čtení 
na pokračování u ohně. 

V pátek nás čekal poslední výšlap a to na 
Ráztoku. Dlouho to byla velká pohodička, 
ale ke konci nás čekalo nepříjemné, asi ho-
dinové stoupání, kdy už to jeden z účastníků 
nemohl vydržet a použil obě dvě sluchátka 
i s telefonem na odreagování. Nakonec jsme 
ale přece jen i tuto horu zvládli a byli hrdí na 
všechny tři úspěšně zvládnuté túry. Při cestě 
dolů jsme si cestu ulehčili opět jízdou na 
koloběžkách. Déšť nám trochu zkomplikoval 
poslední kilometry, no ale aspoň cesta byla 
rychlejší a na chatu jsme přišli zvědaví, jestli 
nám stany vůbec vydržely suché (a vydržely)! 

Již podruhé se farníci z naší obce zúčast-
nili Anenské pouti v Bořeticích, která se 
letos konala v neděli 28. července. Poprvé 
to bylo v roce 2017 a moc se nám tam líbilo. 
Na prosbu některých farnic tuto pouť paní 
Irena Janů opět zajistila.

Jelo se mikrobusem, který je jen pro 
15 lidí, ale protože se přihlásilo o 5 osob víc, 
tak se tato nesnáz vyřešila odvozem osobním 
autem. Počasí nevypadalo moc přívětivě 
a po příjezdu do Bořetic jsme museli použít 
i deštníky, ale to jen než jsme zasedli pod 
připravené velké přístřešky postavené pod 
lipami u kostela. Pak už déšť ustal. 

Mše svatá začala v 10 hodin. Při pro-
mluvě o. Lukáš Engelman, farář v Ostravě 
Třebovicích, vyzvedl krásu a důležitost 

Poslední témátko a poslední kapitoly knížky 
„Lev, čarodějnice a skříň“ proběhly kvůli 
nepříznivému počasí v chatě, kam jsme se 
opravdu všichni vešli. 

Sobota, poslední den našeho duchovního 
pobytu, se nesla ve znamení balení a uklí-
zení. Když jsme měli už všechno sbalené, 
byla poslední mše svatá v krásné roháčské 
přírodě. Pak už jsme jen sešli k autům a jeli, 
úplně jako noví lidé, naprosto změněni tý-
denním pobytem bez sociálních sítí a jiných 
věcí a hlavně v přítomnosti Boží a toho, co 
krásného stvořil, vstříc našim domovům, kde 
jsme všechny zážitky s pozitivním nádechem 
sdělili rodičům a na telefon si skoro ani 
nevzpomněli. No zkrátka nám tento pobyt 
do života přinesl něco, na co budeme jistě 
všichni, možná každý pod trochu jiným úh-
lem, vzpomínat.

Barbora Tlachová

Pouť ke svaté Anně v Bořeticích
tohoto poutního místa a celkově úctu ke 
sv. Anně a k tradicím celkově. Bohoslužba 
byla doprovázena hudbou a zpěvem mláde-
že a zdejší dechovou kapelou. Důstojnost 
a krásu tohoto poutního místa pozvedla 
i účast krojovaných.

Po mši svaté jsme byli uctěni výbornými 
koláčky a mohli jsme okoštovat i víno míst-
ních vinařů.

Naše putování jsme zakončili společným 
obědem. Doporučuji tuto pouť ke sv. Anně 
navštívit a tak navázat na tradici našich před-
ků, kteří se této poutě v dřívějších dobách zú-
častňovali. Tak to zkuste a nebudete litovat. 

za poutníky M. Š.

Od 1. do 5. srpna se konal 
v Medjugorje už 30. festival 
mládeže a my jsme měli 
možnost se ho zúčastnit 
(z Bojanovic byl vypravený 
autobus, bylo nás celkem 
53, bojanovských tak asi 
polovina). Navštívila jsem 
toto místo poprvé a velmi 
silně mě oslovilo svojí atmo-
sférou – od začátku jsem se 
tu cítila jako doma, tam, kde 
tě mají rádi.

Letošního Mladifestu se 
zúčastnilo celkem asi pade-
sát tisíc lidí a i při takovém 
množství tu byl mír a klid, 
žádné velké problémy. I po-
časí bylo prý tentokrát při-
jatelné (na naše poměry 

Skvělý 30. Mladifest v Medjugorje
bylo dost horko). I když je to 
akce prioritně pro mládež, 
tak tu byla asi větší část do-
spěláků různého věku, ani 
starší lidé (samozřejmě mladí 
duchem) nebyli výjimkou.

Byl připravený bohatý pro-
gram. Dopoledne jsme měli 
přednášky a svědectví. Pak 
naštěstí následoval polední 
odpočinek. Odpoledne 
bylo pásmo svědectví, hodi-
nová modlitba růžence a pak 
mše svatá, vždy slavnostní, 
obvykle sloužená několika 
biskupy, takže trvala skoro 
dvě hodiny, ale nevadilo to. 
Pak ještě byl další večerní 
program – například ado-
race, slavnost světla apod.

A jak to všechno hodnotí-
me – tady je první část svě-
dectví (druhá bude v příští 
Cestě):

Myslím si, že kdo jednou 
Medjugorji navštíví, ne-
zůstane nedotčený. Pan-
na Maria na tomto místě 
opravdu dělá zázraky. Ať 
už ty, které někdo vnímá 
velmi zřetelně, ale i takové, 
které jsou jen malé nebo se 
objeví časem. Já už jsem 
byla v Medjugorji podruhé, 
ale poprvé na Mladifestu. 
Musím říct, že ta atmosféra 
je nepopsatelná! Tolik lidí, 
hlavně mladých, z celého 
světa na jednom místě, kteří 



20 21

sdílí stejnou víru. Uchvátí 
vás to, ať chcete nebo ne.

Po mojí první návštěvě 
Medjugorje jsem žádnou 
změnu necítila. Možná to 
bylo i tím, že jsem na to ještě 
neměla věk. Postupem času 
jsem si ale všimla, že začí-
nám mít hlubší vztah s Pan-
nou Marií a modlila jsem 
se i růženec. Také to zčásti 
změnilo i to, jaká jsem. Jak 
jsem ale byla starší, tento 
vztah začal upadat a cítila 
jsem, že potřebuje obnovit. 
Letos, i když jsem nezažila 
nějaký silný zážitek nebo 
znamení, vnímám, že jsem 
zase k Panně Marii svou 
cestu skrze Mladifest našla. 
Jsem za to moc vděčná, 
protože konečně do ruky 
beru i ten růženec, což jsem 
už dlouho nepraktikovala.

Chtěla bych takto po-
vzbudit i ty, kteří možná 
letos v Medjugorji žádné 
znamení nebo změnu nepo-
cítili, aby to určitě nevzdali. 
Věřím, že pokud se za to 
budou modlit, pocítí to dřív 
nebo později. A také ty, kteří 
ještě Medjugorji nenavštívili 
a zvažují možná i Mladifest, 
aby neváhali!

Leona J.

„Když necháte nějakou 
dobu kytku v květináči bez 
vody, viditelně ochabne, 
ztratí barvu, lesk, listy jsou 
povislé a není ani zdání 

o tom, že by se třeba obje-
vilo poupě. Asi takhle nějak 
vypadala moje duše, když 
jsem odjížděla do Medjugo-
rje. Chyběl mi pocit blízkos-
ti s Ježíšem, modlitba byla 
jenom mechanická a mezi 
mnou a nebem byla tlustá 
zeď, přes kterou jsem se 
nemohla dostat (ne že bych 
to zkoušela zvlášť vytrvale). 
Nedokázala jsem Bohu nic 
říct, ani naslouchat, vnitřně 
jsem dlouhou dobu usycha-
la. Nutno poznamenat, že 
můj vztah k Panně Marii byl 
také spíše vlažný, předsta-
vovala pro mě dokonalost 
a nedostupnost a nedoká-
zala jsem pochopit, že k ní 
někdo může mít tak vřelý 
a osobní vztah. 

Po pří jezdu na místo, 
jakmile to bylo možné, jsem 
zamířila ke zpovědi. To byl 
ten nejmenší první krok, co 

že z těchto pár dnů budu 
čerpat ještě dlouhou dobu.“

Marie Kralovičová

Na Mladifest do Medju-
gorje jsem jela poděkovat 
za správné vyřešení těžké 
situace a za všechny obdr-
žené dary a milosti, které 
mně Bůh dal. Jela jsem ale 
také poprosit za všechno, 
co mně leželo na srdci, a za 
všechny, které jsem nesla 
s sebou v modlitbě.

Nejvíce jsem vnímala 
blízkost Boží a Panny Marie 
skrze druhé mladé lidi. Byla 
tu úžasná atmosféra, slo-
vy jen těžko popsatelná… 
Mladí z celého světa přijeli, 
aby se modlili, chválili Boha 
a prožívali svůj čas s ním 
a mezi sebou navzájem. 

jsem mohla udělat, takový 
doušek vody. Každý další 
den jsem pak po troškách 
dostávala vody víc a víc, 
na různých místech, skrze 
různé osoby, takové minizá-
zraky, které se skládaly celý 
týden, do nejdůležitějšího 
okamžiku: konečně jsem 
si uvědomila, a snad aspoň 
trochu procítila, že Matka 
Boží je skutečná, lidská 
a mateřská, a je taková pro 
každého člověka, dokonce 
i pro mě. A jsem přesvěd-
čená, že kdokoliv přijede 
na toto místo, které si ona 
sama vybrala a které stále 
navštěvuje, s otevřeným 
srdcem, nemůže odjet úpl-
ně stejný. Přijet tam zname-
nalo přijmout její pozvání. 
Moje kytka se zase zaze-
lenala, modlitba, zejména 
růžencová, mi opět začala 
dávat smysl, a už teď vím, 

Moc mě to povzbudilo a na-
plnilo radostí.

Nejvíce mě ze svědectví 
zaujalo, jak si Bůh přitáhl 
lidi k sobě, když opustili 
správnou cestu, Dostali 
milost, vzdali se své špatné 
cesty a rozhodli se Boha 
znovu následovat! Slyšeli 
jsme, jak se změnilo jejich 
srdce a tím i jejich život, 
když se zase toužili setkat 
s Bohem a jít za ním.

Z vlastní zkušenosti vím, 
že není jednoduché se 
vrátit na správnou cestu.  
Je tolik nástrah, které nám 
v tom brání, a jen s Boží 
milostí jde zase dosáhnout 
míru v srdci. Jsem vděčná 
za každou novou příležitost, 
kdy se můžu očistit, napra-
vit a vrátit se na Boží cesty. 

I když je to někdy VELKÝ 
BOJ, stojí za to stále znovu 
bojovat a nevzdávat se! 
Bůh je milosrdný a čeká na 
každého z nás stále znovu 
s otevřenou náručí!

Moc děkuji všem zúčast-
něným, za vytvoření spole-
čenství a za krásné zážitky.

Jana H.

Velké poděkování patří 
Vénovi Salajkovi, že nešet-
řil silami, sehnal lidi, zaří-
dil autobus a umožnil nám 
tam být. Doteď nevím, kde 
bral energii na poskytová-
ní nadstandartních služeb 
jako vedení programu, 
vaření, úklid, stmelení par-
ty, povzbuzování... Véno, 
ještě jednou díky!

připravila A. Tlachová

V  sobotu jsem zavolala 
o. Petrovi, zda s ním mohu 
jet v neděli do Roháčů. Šok! 
Minuta ticha. Asi důchodky-
ně ještě po horách nevodil.

1. fáze – odmítnutí.
2. fáze – smlouvání.
3. fáze – váhavý souhlas
Moc mu za něj děkuji. 

Stálo to za to.

Z mého pohledu jsou hory 
zespodu opravdu nádherné 
a netřeba jim lozit po hlavě 

Roháče tentokrát zdola
ani po hřbetě.  Hned při 
pr vním, pro mě testova-
cím, výstupu na tři roháčská 
plesa, terasovitě položená 
nad sebou, se to se mnou 
protáhlo. Vyškrabala jsem 
se s většími obtížemi a za 
pomoci přátel (za což jim dě-
kuji) k prvnímu plesu a byla 
jsem nucena si přiznat, že 
musím slevit z vysokých 
otáček. Zbytek pobytu jsem 
se proto věnovala s kama-
rádkou méně náročnějším 

disciplínám, jako je například 
škrábání brambor, sbírání 
borůvek na poryč, přiklá-
dání na oheň, hledání zmijí 
a sledování, zda medvěd už 
na jabka šel, nebo se teprve 
chystá, a kde mě překvapí 
( jabloň se nacházela jen 
několik metrů od naší chaty). 
Ale byly jsme i u vodopádu, 
na Žiarské chatě a celkově 
mně ukázala krásu kolem.

Pobyt v táboře byl úžasný. 
Koupání v ledové vodě osvě-
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ží. Dokonce jsem zahlédla 
z dálky i vršky hor.

Ostatní účastníci byli vždy 
disciplinovaní. V jídle nebyli 
vybíraví. Při úklidu pomá-
hali. Maminky od rodin byly 
celou dobu veselé, krásné 
a při vaření šikovné. Při 
úžasných zpívaných mších 
svatých na louce ani při ji-
ných duchovních aktivitách 
nikdy nechyběli. Všichni se 
dobře bavili a i po nároč-
ných výstupech nádherně 
po nocích zpívali. Ve dne 
v noci do sebe ryli, čemuž se 
neustále neskutečně chech-
tali. Na denním pořádku byl 
například boj proti „kultu 
mládí“ (vedený zejména na-
ším duchovním otcem), což 
mělo za následek, že jeden 
skoro duchovní (čekatel na 
svěcení Jiří) prohlásil, že on 
už má tedy život za sebou. 
A další duchovní s velkým 

srdcem i smyslem pro humor 
(rozuměj Josef Kubeš), si 
často (přednášky a rozjí-
mání nevyjímaje) na něco 
vtipného vzpomněl, smích 
neudržel a začal se smát 
tak, že jsme se za chvilku 
chechtali všichni.

Při výstupech ani při bejz-
bolu se nikomu nic nestalo, 
medvědovi se asi v horku vy-

lézat nechtělo, zmije zmizely, 
a tak nám aspoň při odjezdu 
přeběhl černý vlk přes cestu. 

Takže zhodnocení: 
Příroda k nám byla vlíd-

ná. Teplota vzduchu kolem 
třicítky. Žádné velké deště. 
Bouřka jen jedna, kterou 
jsme prožil i v základním 
táboře, když otcové smažili 
v kastrólu nad ohništěm sýry 
a cibulku. Zas úplně bez 
mráčku to nebylo – objevilo 
se jedno bolení zubů a po-
stupně na všech možných 
kloubech ortézy.

Velké díky patří o. Petrovi, 
který vše snášel trpělivě, 
i když asi někdy tajně vo-
lal k Hospodinu: „Bože, ty 
se postarej, což jsem já je 
všechny porodil!?“

M. 

SVĚDECTVÍSVĚDECTVÍ

Navazujeme na pozdravy osob blízkých o. Petrovi a přinášíme pohledy a vzpomínky 
jeho sourozenců:

Starší bratr Jan: 
Jsem rád, že ho mám, stejně jako ostatní 

sourozence. Bráchy Petra si moc vážím, 
jakým způsobem se naplno věnuje svému 
kněžskému povolání, a obdivuji, jak všechno 
zvládá. A při tom svém nedostatku času si 
najde občas prostor, aby vyrazil na výlet 
nebo do kina s maminkou. Rád vzpomínám 
na vše, co jsme v mládí v rodině zažili. 
V současnosti působí důstojně. Musím však 
přiznat, že jako žák základní školy dovedl být 
i pěkně nezbedný. To může být povzbuzením 
pro všechny děti, když někdy zlobí. Jako 
připomínku na toto „žákovské“ období mám 
pro bratra nachystané něco, co se váže 
k jeho školní docházce. Bude to pro něj 
k narozeninám překvapení a těším se, že ho 
to samotného pobaví. 

Mladší bratr Pavel: 
Moje první vzpomínka na Petra je z období, 

kdy mi byly dva nebo tři roky a my jsme se 
pokoušeli dostat ke sladkostem, které byly 
zamčené ve skříňce v obývákové stěně. 
Petrovi se tam nedařilo vylézt, mně ano. 
A právě v tu chvíli Petr odběhl za maminkou, 
aby jí to řekl.

Další intenzivní vzpomínku mám na oka-
mžik, který ovlivnil naše životy na několik let 
dopředu. Vzpomínám si, jak šel Petr k zápi-
su. Ale protože nakreslil panáčkovi šest prstů 
místo pěti (na to byl Petr hodně citlivý), dostal 
roční odklad a do první třídy jsme nastoupili 
společně. Dalších osm let jsme byli v jedné 
třídě. Byli jsme hodně živí a společně jsme 
prováděli spoustu klukovin. Také jsme neradi 

brzo vstávali, a tak nám nezbývalo, než do 
školy běhat tryskem. Myslím, že v tu chvíli 
se začal rodit Petr Karas Běžec.

Běhání se Petr začal víc věnovat myslím 
kolem 14 nebo 15. Za několik let třebíčský 
atletický klub pořádal Mistrovství ČSSR 
v přespolním běhu a Petr vyhrál. Vzpomínám 
si, že to jsem na něj byl opravdu hrdý. Po 
skončení gymnázia se naše cesty začaly 
pomalu rozdělovat. Petr nastoupil na VŠ do 
Prahy, já do Brna. Pak následoval Petrův 
seminář, svěcení a primice. Největší část 
starostí s primicí byla na Foxovi a na mě. 

Petr se stal průvodcem svátostného života 
naší rodiny. Svatba i křty všech našich dětí 
probíhaly ve společenství naší rodiny s Pe-
trem. Zmínit musím i SPL (Společenstvo 
přátel Libavé), kde se naplňuje naše stará 
touha po klukovinách.

A čím je Petr pro mě inspirací? Petr je mi 
příkladem věrnosti, vytrvalosti a obětavosti 
ve službě Bohu i lidem.
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Mladší sestra Pavla: 
Vyrůstali jsme v klidné a šťastné rodině. 

Během tří let se našim rodičům narodil Peťa, 
za rok Pavel a rok a půl potom já, přičemž 
na světě už byl nejstarší Honza, ale s větším 
časovým odstupem než poté my tři. Byl to, 
obzvlášť pro maminku, velký zápřah, nebyli 
jsme zrovna z nejklidnějších dětí. Rodiče nás 
odmala brávali do kostela a vychovávali ve 
víře a v úctě a lásce jednoho ke druhému. 
Jako dětem se nám to občas nedařilo. Hádali 
jsme se a často docházelo i ke vzájemným 
rvačkám, které se (díky andělům strážným) 
vždy obešly bez zranění.

Peťa už odmala projevoval sklon ke svým 
pozdějším atletickým úspěchům. Na zá-
kladní škole a pak i na gymnáziu „vymetal“ 
všechny atletické závody jak na dráze, tak 
i v terénu. Kromě toho moc rád hrál fotbal 
(dodnes je členem třebíčského „fotbalového“ 
klubu FC Kozlík) i basketbal (to mu zůstalo 
doteď). Přikládám dobovou fotku z jeho 
tréninku. Po důkladnějším prozkoumání 
fotek jsem zjistila, že některé jeho sportovní 
oblečení zůstává v jeho šatníku dodnes. 

Ve škole býval premiantem – učení mu 
nedělalo žádné problémy, doma se nemu-
sel skoro vůbec učit, a přesto měl většinou 
pořád samé jedničky. I k maturitě se začal 
připravovat až ve „svaťáku“. Od dětství měl 
zálibu také ve čtení.

Jaký byl brácha? Protože byl mezi námi 
malý věkový rozdíl, hrávali jsme si hezky 
jako děti. Celé léto jsme bývali na chalupě 
v Beneticích a lítali jsme venku, hráli přeha-
zovanou, vybiku a kroket. Později – v pubertě 
– se náš vztah trochu vyostřil. Jak vzpomíná 
Peťa, často jsem ho prudila, chtěla jsem, 
aby si v pokoji uklízeli, mívali tam s Pavlem 
dost nepořádek – sklon k nepořádku mu 
zůstal dodnes, i přesto že to nerad slyší 
. Peťův mazánek byla nejmladší sestra 

Marta, které se neustále zastával a v jeho 
očích byla i jako patnáctiletá malá Martička 
a musel ji bránit a pomáhat jí. Asi jsem trochu 
žárlila a mrzelo mě, že mně neprojevuje tolik 
pozornosti jako jí. 

Po odchodu do Prahy na VŠ a pak ná-
sledně do semináře se naše vztahy změnily. 
Zmoudřeli jsme? Vyříkali jsme si, co jsme 
si za ty roky navzájem provedli, byli jsme si 
blízcí.  Bylo mi po něm často smutno, doma 
mi chyběl.

Na mé svatbě byl mým svědkem. Křtil tři 
z našich čtyř dětí. Naše vztahy jsou moc pěk-

né a upřímné. Často si voláme, říkáme si na-
vzájem svoje starosti a radosti, víme o sobě, 
což mi umožňuje chodit k němu ke svátosti 
smíření, aniž bych s tím měla problém. Vše 
o mně ví a pociťuji, že se o něj můžu ve všech 
životních situacích opřít, že se za mě a moji 
rodinu modlí. Jsem ráda, když dojedeme 
do Bojanovic a můžeme si promluvit. Mám 
ho moc ráda a děkuji Bohu, že se navzájem 
máme, že se na sebe můžeme spolehnout. 

Jako perličku přikládám úsměvný příběh 
z doby, kdy Peťovi byly asi čtyři roky. Hráli 
jsme si já, Pavel a Peťa s plastovými pistol-
kami. Kluci po sobě stříleli, navzájem se 
„zabíjeli“. Mamince se tato hra moc nelíbila, 
a tak nás chtěla morálně poučit. Když po ní 
Peťa z pistolky vystřelil, spadla jako „mrtvá“ 
k zemi a čekala, jaké budou reakce. Já a Pa-
vel jsme začali plakat, bylo nám maminky líto. 
Peťa přišel k mamince, a když viděl, že leží 
a nehýbá se, tak řekl: „Je mrtvá, upečeme 
si ji.“ Tak to jen pro pobavení, že rozeného 
duchovního vůdce jsme v něm jako děti 
rozhodně nespatřovaly.

Nejmladší sestra Marta: 
Vždycky jsem byla moc ráda, že mám čtyři 

sourozence a že jsem mohla vyrůstat ve 
velké rodině. A jsem vděčná Pánu Bohu za 
bráchu Peťu. Byl a je pro mě moc důležitý, 
a když přemýšlím proč, napadá mě výčet 
několika věcí (určitě ne vyčerpávající). Peťa 
je pro mě starší brácha,
- který, když jsme byli malí, vymýšlel různé 

hry a pohádky.
- který vždycky měl a pořád má originální 

nápady.
- se kterým jsme na chalupě v Beneticích 

stavěli domečky a podnikali různé dobro-
družné výpravy do okolí.

- který mi ukazoval a učil mě poznávat sou-
hvězdí na noční obloze.

- který mě s sebou bral na čundry do Nor-
ska, Švýcarska a Francie.

- se kterým jsem se mohla podívat do komu-
nity JL ve Francii a zažila jsem tak spoustu 
krásných chvil.

- který je pro mě nesmírně důležitý v mém 
vztahu k Pánu Bohu.

- který mě oddával a pokřtil naše obě děti.
- se kterým si nezřídka rozumíme i beze 

slov.
- se kterým se smějeme stejným věcem.
- na kterého se můžu spolehnout a o kterém 

vím, že se za mě modlí.
- který je mi zkrátka nesmírně blízký...
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nikaci i výchově potomků. 
Velmi intenzivně se věnoval 
také přípravám snoubenců 
na manželství. Po celý život 
byl oporou všem, kteří se mu 
přišli svěřit. 

CO O NĚM ŘEKLI JINÍ?
Aleš Palán v rozhovoru 

s Janem Paulusem na otáz-
ku: Čím tě biskup Esterka 
nejvíc překvapil? uvádí:

Jeden můj nevěřící kama-
rád, který se velmi dobře ori-
entuje v literatuře, se podivil, 
když zjistil, s kým dělám 
knihu rozhovorů: „Ty děláš 
knihu s biskupem? Není to 
trochu ztráta času?“ Bylo 
to přesně opačně. Chvíle 

strávené s biskupem Ester-
kou byly inspirativní, a i mně 
v pohledu na církev v někte-
rých oblastech otevřely oči. 
Biskup Esterka mě překvapil 
svou otevřeností, nelíčenou 
srdečností a zejména odva-
hou, s níž hledá odpovědi na 
otázky, které si mnozí věřící 
z opatrnosti ani nekladou. 
Předpokládám, že podob-
ně překvapí i čtenáře knihy 
Rozhodni se pro risk. 

Farnice z Dolních Bojano-
vic na otázku, jak vzpomíná 
na biskupa Esterku: Otec 
Esterka byl poprvé vpuštěn 
do ČR v květnu 1983. Při 

jeho druhé návštěvě, mys-
lím, že to bylo na podzim 
téhož roku, byla uspořádá-
na tajná beseda s mládeží 
v jedné búdě. Tam nám 
o. Petr vyprávěl o tom, jak 
utekl a o beznaději, kterou 
prožíval v uprchlickém tá-
boře. Poté nás informoval 
o jeho současném půso-
bení na vysoké škole - učil 
morálku a dotýkal se otázek 
sexu a víry. Také pořádal 
"poradnu" pro mladé man-
žele. Pokud měl pár nějaké 
neshody, uspořádal s nimi 
setkání a poslouchal, co 
jim na protějšku vadí a pak 
to tomu druhému překládal 

V letošním roce si připomí-
náme dvacáté výročí biskup-
ského svěcení Petra Esterky, 
které přijal 11. září 1999.

Petr Esterka se narodil 
14. listopadu 1935 v Dol-
ních Bojanovicích. Studoval 
na Biskupském gymnáziu 
v Brně, odmaturoval v roce 
1956 na jedenáctiletce v Ho-
doníně. Pracoval jako vycho-
vatel, pro své názory a posto-
je byl několikrát vyslýchán 
StB. V červnu 1957 emi-
groval do Rakouska. Na 
podzim začal studovat v ko-
leji Nepomucenum v Římě 
a v roce 1963 byl vysvěcen 
na kněze. Byl poslán mezi 
krajany do Texasu v USA. 
Roku 1966 v Římě dokončil 
doktorská studia. V Minne-
sotě zahájil roku 1967 aka-
demické působení. V letech 
1974–1995 působil v Air 
Force jako vojenský kaplan 
v záloze. Od roku 1978 se 
věnoval práci mezi českými 
katolíky v USA a Kanadě. 
Roku 1987 mu byl udělen 
titul monsignor, 5. července 
1999 ho papež Jan Pavel 
II. jmenoval titulárním bis-
kupem cefalenským a svě-
tícím biskupem brněnským 
pověřeným duchovní péčí 
o české katolíky v cizině. Od 

LIDÉ NAŠÍ FARNOSTILIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

20 let od biskupského svěcení 
roku 1992 žije v Kalifornii ve 
středisku Velehrad, které 
slouží českým komunitám 
v San Diegu, Los Angeles 
a San Franciscu.

Petr Esterka napsal knihu 
Never Say Comrade (v pře-
kladu: Nikdy neříkej sou-
druhu) v rámci vlastní výuky 
angličtiny. Dále o něm vyšla 
kniha rozhovorů s Alešem 
Palánem: Rozhodni se pro 
risk, která velmi přehledně 
shrnuje jeho hlavní zážitky 
a názory.

Petr Esterka zasvětil svůj 
život Bohu, práci s lidmi 
a rodinami nejen americké-
ho původu, ale především 
přistěhovalcům z českých 
zemí. Strávil s nimi mnoho 
času v Texasu a později v Ka-
lifornii, kde pobývá dodnes. 
Donedávna měsíčně sloužil 
také mše v českém jazyce. 
I po formálním odchodu do 
důchodu nadále dohlíží na 
službu duchovních potřeb 
nových přistěhovalců v Chi-
cagu, New Yorku, Torontu, 
Montrealu a Austrálii, pokud 
mu to zdravotní stav dovoluje.

Díky empatii a moderním 
názorům se stal významnou 
osobou v rodinách svých 
farníků, pomáhal rodinám 
s jejich problémy v komu-

do řeči muže nebo ženy. 
Prostě vysvětloval rozdíly 
mezi mužským a ženským 
chápáním stejné věci. I my 
jsme mu poté kladli, zpo-
čátku jen zdrženlivě, už 
otevřenější otázky, které 
nás zajímaly. Pro některé 
to bylo poprvé, co mohli 
s kvalifikovanou osobou 
o takových věcech mluvit.

Touto cestou posíláme 
pozdrav biskupu Petro-
vi také my. Přejeme mu 
zdraví a Boží požehnání 
do jeho dalšího působení.

Andrea Červenková

Pouť do Žarošic - 3. díl

V tomto vydání pokraču-
jeme v našem seriálu věno-
vanému 170. výročí (1849-
2019) pouti do Žarošic. Tato 
část je věnována mužům, 
kteří průvod provází a slouží 
jako „modliči“ či „předříká-
vači“. Snad toto označení 
nikoho neurazí.

Jen stěží si můžeme do-
mýšlet, jak se asi šlo našim 
předkům na tuto pouť úplně 
poprvé. Museli bý t velmi 
silní ve víře. Viděli, jak jejich 
blízcí umírají, a oni přesto 
odešli ze svých domovů 
prosit Pannu Marii, aby svou 
mocnou přímluvou toto hro-

madné umírání zastavila. 
Nikdo z nich si nemohl být 
jistý, zda se se svou rodinou 

ještě někdy setká. A setkali 
se! A jaké to bylo setkání? 
Celá dědina jim vyšla napro-

Foto k článku V. Bohun
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ti, jak je tomu dodnes, kdy 
chodíme „vyhlédat pútníků“.

Od samých počátků vedli 
poutě svými zpěvy a modlit-
bami tzv. modliči, dnes ozna-
čovaní rovněž jako „starší 
bratři“. Kolik se jich na tomto 
postu za 170 let vystřídalo, 
nikdo nespočítá. Zkusme 
vzpomenout alespoň ty z ne-
dávné minulosti. Jistě mnozí 
pamatujeme strýčka Matěje 
Salajku, kterému byl věnován 
první díl našeho seriálu, dále 
Josef Frýbort, Pavel Herka, 
Josef Chmelař, Vladimír Išt-
vánek, Pavel Janáč, Antonín 
Komosný, František Ko -
mosný st., František Sládek, 
Václav Sládek, Karel Sládek, 
o. Václav Novák, Stanislav 
Salajka a mnoho dalších. 
Předříkávačů se modlilo více 
najednou. Bylo to dáno tím, 
že v té době nebyl k dispozici 
megafon. A tak se modliči 
různě střídali, aby si hlasivky 

chvílemi odpočaly. Museli 
předřikovat hodně hlasitě. 
Kromě toho na druhý den je 
čekala ještě cesta zpátky. 

Výběr modliteb a písní se 
řídí poutním zpěvníkem, který 
sestavil Antonín Komosný po-
dle podkladů Matěje Salajky 
v roce 1972 tak, aby odpoví-
daly náročnosti poutní trasy. 
Tento zpěvník byl pak ještě 
v roce 1992 opraven a znovu 
svázán a v této verzi jej předří-
kávači používají dodnes. Pan 
Václav Salajka má skvělé dě-
dictví po svém otci v podobě 
starobylých poutních písní, 
kterými zpěvník doplňuje.

Většinou se do kopce 
modlí, z kopce zpívá. Mod-
litby se zpěvy jsou upraveny 
dle úmyslů – začíná se chvá-
lou Nejsvětější Trojice (Ra-
dostí plesejme, milí poutníci), 
následuje zpívaný růženec 
k Nejsvětější Trojici, litanie 
a modlitby k Duchu svatému, 

za nemocné, za dorost kněž-
ský a řeholní atd. 

V současné době se při 
provázení průvodu střídá 
několik modličů. Jsou to 
Stanislav Bílek, Jan Dvořák, 
Jan Herka, Vladimír Ištvánek, 
František Komosný ml., Jan 
Komosný, Václav Salajka 
a Jan Toman. Jejich úkolem 
je nejenom vedení modliteb 
a předzpěvování písní, ale 
také řazení průvodu a hlavně 
důstojný průběh pouti tak, 
aby se z ní postupně nestala 
sportovní akce. 

Při modlitbě růžence vypo-
máhají i některé ženy. 

V článku nejsou jmenováni 
všichni a tímto se omlouvá-
me všem, kteří zde nebyli 
zmíněni.

Všem mužům, kteří v mi-
nulosti i v současnosti pro-
vází průvod do Žarošic, 
patří velké poděkování za 
jejich obětavou službu.

Oslovili jsme několik před-
říkavačů, aby se nám svěřili, 
co pro ně tato služba zna-
mená:

Stanislav Bílek: Jednou 
jsem při pouti dostal do 
rukou poutní knížku, abych 
předřikoval a už mi to zů-
stalo až dodnes. Abych byl 
upřímný, nejsem přítelem 
dlouhých procházek. Kdyby 
to nebyla pouť, a ještě navíc 
záslibná pouť, nedostal by 
mě na takový pěší výlet 
nikdo ani párem volů. Když 
však předřikuji, cesta lépe 

ubíhá. Pořád si živě vzpo-
mínám na Žarošickou pouť 
v době, kdy onemocněla 
rakovinou Renča Pazderko-
vá, velmi mě to tehdy zasáh-
lo. Silou jsem tehdy bušil 
s prosbou za uzdravení na 
nebeskou bránu cestou do 
"násedlovického kopce" 
modlitbou růžence. 

Véna Salajka: Měl sem 
16 roků a pomáhal sem tať-
kovi při předříkávání. Nebyly 
vysílačky, mobilní telefony 
a ani megafon. A tak, aby 
sa taťka tak nenachodili, 
sem já mezi předřikujícími 
vyřizoval vzkazy, roznášel 
písničky a modlitby. Měl 
sem přehled o celém prů-
vodě: kdo ide, jak sa kde 
modlá, zpívajů a třeba aj 
jak pútníkom ubývá teho 
„občerstveňá“. 

V Čejči přibyly v průvodě 
tři šikovné děvčata. Byly 

z Mutěnic, jak jsem okamži-
tě zjistil, aj ke spokojenosti 
kluků, co šli vepředu, aby 
sa nemoseli pořád ohlédat. 
Enom sem čekal, až mně 
taťka dajů neco na předříká-
vaní, aby si chvilku odpoči-
nuli a já sa mohl před děvča-
tama ukázat. Příležitost sem 
dostal za chvilku, pomodlit 
sa poslední dva desátky 
růženca. A tak sem zvuč-
ným hlasem začal: Otče 
náš, jenž jsi na nebesích …. 
a dál… né a né si vzpome-
nút. Zkúšal sem to dál, ale 
napadlo mňa enom neco 
z Věřím v Boha, neco ze 
Zdrávas Maria a vzpomněl 
sem si aj na Maria pomoz, 
přišel čas…. No to sem si 
trhl ostudu. Byl sem červený 
až za ušima. Z tejto trapnej 
situace mňa vysvobodili až 
jedna tetička, která mně 
podstrčily modlitbu Otče 
náš napsanú na lístku. A tak 

sem sa růženec domodlil už 
zdárně až do konca.  

Je jasné, že moje cesty 
se „vzkazama“ už nebyly 
tak časté. A enom sem si 
přál, ať už sme co najspíš 
v Žarošicích.

Jan Dvořák: A jak jsem 
se dostal k předříkávání já? 
Myslím, že někdo potřebo-
val jenom vystřídat, tak já, 
že to zkusím. Už to zkouším 
delší dobu a mám velkou 
radost z toho, že mohu tak-
to sloužit ostatním. Kromě 
toho, že se na pouť vždy 
moc těším, ještě dlouho 
potom z ní žiju. Ale myslím, 
že to tak cítí každý, kdo se 
na tuto pouť vydá. Odnáší 
si domů Boží požehnání 
a milosti, o kterých ani neví, 
nebo o ně ani neprosil. 
Panna Maria „Divotvůrkyně 
Moravy“, nám vše potřeb-
né stále vyprošuje. Chtěl 
bych ještě vzpomenout 
o. Josefa Dvořáka, který nás 
vždy vyzýval k tomu, aby-
chom se této pouti účast-
nili: “Z každé rodiny by měl 
vždycky alespoň někdo jít“. 
Já osobně si to myslím taky 
a děkuji našim předkům za 
jejich rozhodnutí, protože 
kdyby nás nezaslíbili Panně 
Marii, asi bychom tu nebyli. 
Kdo ví?

Děkuji všem, kteří pomáha-
li s přípravou tohoto článku.

připravila K. Košutková



30 31

„Pojďte a trochu si odpočiňte!“ říká Pán 
Ježíš apoštolům.

I ve třetím přikázání Desatera stojí: „Za-
chovávej den odpočinku, aby ti byl svatý. 
Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu 
svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí 
Hospodina, tvého Boha.“  Bůh nám dal šest 
dní k práci, sedmý den máme tedy odpočívat 
a světit, říká Písmo.

Jedině s církevním povolením nebo z nutné 
potřeby se smí ve sváteční den konat všední 
práce: například sklidit úrodu za trvalé nepo-
hody, pomáhat při neštěstí a konat práce, při 
kterých by jejich přerušením vznikly značné 
škody. Plačící La Salettská Panna Maria 
zjevila důvod svého pláče: „Lidé znesvěcují 
svou prací neděli a nechodí na mši svatou…“

Za Velké francouzské revoluce chtěl 
konvent Francii co nejvíce povznést hospo-
dářsky a místo sedmidenního týdne zavedl 
takzvané dekády. Brzy se ale museli vrátit 
k sedmidennímu týdnu, protože lidé i doby-
tek klesali únavou, a tak se začalo říkat, že 
voli zachránili sedmidenní týden.

Nestáváme se nedodržováním neděle 
strašně zaostalými za kulturními národy? 
Neukazujeme tím svou hmotnou a mravní 
bídu? Nezvykli jsme si za doby minulé říkat: 
„Však já si odpočinu v práci.“ Ne bezdůvodně 
bylo pondělí „modré“.

Pán Bůh je náš nebeský Otec a chce, aby 
si člověk čas od času odpočinul a nevyčer-
pal předčasně své životní síly. Zároveň chce, 
aby každý měl dost času pečovat o spásu 
své duše, proto přikázal ve sváteční den 
odpočinout od nepotřebné všední práce. 
Sváteční klid je důležitý také pro utužování 

Odpočinek - neděle

SLOVO PRO DUŠISLOVO PRO DUŠI

rodinného a společenského soužití a má 
trvat celý den, od půlnoci do půlnoci.

Práce má být člověku radostnou účastí 
na Božím díle, tvořením, dotvářením světa. 
E. Lange napsal: „Nemusíš se uštvat ani 
neustálou prací, ani ustavičnou honbou za 
zábavou, ani strachem, že někde něco zmeš-
káš. To vše ti bere radost ze života, který 
jsem ti dal, abys jej žil pokojně a šťastně.“ 

(P. Antonín Pospíšil)

KDYŽ NEBUDEME SVĚTIT NEDĚLI
-  Nebudeme mít čas chválit Boha a posilovat 

mezilidské vztahy. Bude slábnout naše víra 
i naše rodina.

-  Neděle se stane jedním ze všedních dnů 
a budeme přímo, či nepřímo požadovat, 
aby jiní pracovali, protože budeme potře-
bovat jejich služby.

-  Ti, kdo jenom počítají zisky, budou-li mít 
odbyt, budou pracovat a jiné k práci nutit 
– např. velké supermarkety.

-  Přistupuji-li na to, podporuji svobodně 
s plnou osobní zodpovědností svět ne vý-
jimečný, ale svět bez Boha a proti člověku.

-  Dobře prožitá neděle s důsledným odmít-
nutím všeho, co k ní nepatří, je účinnější 
evangelizace, než deset kázání.

Vy starší si jistě vzpomínáte na dobu 
minulou, kdy nebyly běžné mražáky. 
Nakoupit se muselo v sobotu, protože 
v neděli bylo všude zavřeno. 

A přesto nám nedělní návštěvy super-
marketů rozhodně nechyběly.

o. M. Miškovský

Mimořádná žena a matka

Dne 29. ledna letošního roku by se dožila  
sta let paní Marie Vaculíková, roz. Esterková. 
Mimořádná maminka, která přivedla na svět 
čtrnáct dětí, z nichž tři zemřely v kojeneckém 
věku.

Narodila se jako čtvrté dítě Pavlu a Fran-
tišce Esterkovým. Byla vychovávaná v přísné 
katolické rodině a víru předala i svým jede-
nácti dětem, které ji předávají dále svým 
dětem a vnoučatům. Svůj život zasvětila 
výchově dětí, ale pomáhala i tam, kde to bylo 
potřeba. Když její maminka už neměla sílu 
zabezpečovat zásvětnou pouť do Žarošic, 
ujala se této povinnosti ona sama. Nebylo to 
lehké. Socha Panny Marie byla později pře-
dána do rodiny Pospíšilové, která si sochu 
převzala, protože Vaculíkův domek byl pro 
větší počet dětí malý. Každoroční povinností 
bylo zabezpečit krojovou mládež pro nesení 
sochy a pentlí, ale také koňaře pro odvoz 
sochy a krojů.

V pozdější době byl už odvoz autem (nebo 
autobusem), což dosud zajišťuje rodina 
Hromkova svojí dodávkou. Sochu pomáhala 
ozdobit paní Marie Bravencová a v Žaroši-
cích vypomáhala paní Marie Ištvánková.

Je to služba velmi náročná a zodpovědná, 
a zvlášť když prší, je třeba zajistit úschovu 
sochy, korouhviček, ale i krojované mládeže. 
Její odkaz zněl: Musíte chodit za Pannou 
Marií děkovat a prosit a ne, aby Panna Maria 
chodila za vámi, a pokud budete mít sílu, 
dodržujte tuto záslibu. Za její věrnou službu 
ať ji Pán Bůh odmění.

Nyní její štafetu převzaly dcery Anna 
Rajchmanová a Ludmila Komosná. Ať naše 
dolnobojanovská socha Panny Marie nikdy 
v Žarošicích nechybí. A to je výzva pro nás 
všechny. 



32 33

VZDĚLÁVÁME SEVZDĚLÁVÁME SE

Milí přátelé,
v tomto díle si blíže představíme dvě nábo-
ženství, která vznikla ve staré Číně - konfu-
cianismus a taoismus.

Kult předků
Ve staré Číně (23. - 6. stol. př. Kr.) v ná-

boženství převládal kult předků. Mrtví dle 
tehdejších názorů prostřednictvím duchů 
udržovali se svými žijícími potomky těsné 
styky. Své předky uctívala každá čínská rodi-
na. Jména mrtvých se zapisovala na tabulky, 
které se doma kladly na malý oltář. Zde se 
pak pálilo kadidlo a kladly obětní dary.

KONFUCIANISMUS
V 6. stol. př. Kr. učenec jménem Konfu-

cius (jak jej nazvali Evropané v Číně) začal 
hlásat novou nauku. Jeho čínské jméno zní 
Kchung-fu-c', tedy „Mistr Kchung". Jeho 
učení není skutečným náboženstvím, ale 
spíš morálkou, která má člověku pomáhat 
k dokonalosti. 

Život Konfucia
Když se Konfucius narodil, nastávalo ob-

dobí úpadku dynastie Čou, která vládla od 
roku 1027 př. Kr. Tato dynastie v době jeho 
narození ovládala již pouze několik sídel okolo 
hlavního města. Zbytek země byl rozdělen na 
několik desítek států, v jejichž čele stáli lenní 
pánové, kteří spolu často vedli války. Jejich 
síly byly vyrovnané a nikdo nemohl získat tak 
velkou moc, aby se pokusil povstat proti císaři: 
ostatní by se spojili proti němu. Kvůli neustá-
lým pochodům armád a válčení byl prostý lid 

Světová náboženství
KONFUCIANISMUS A TAOISMUS

velmi sužován. V Číně se tou dobou začali 
objevovat konzervativní filosofové, kteří kladli 
důraz na úctu k předkům a jejich zvykům, po-
případě na soulad s přírodou a životní harmonii 
(například Lao-c’, o němž bude řeč níže).

Konfuciův otec, Kchung Šu-liang Che, byl 
správcem malého města Cu ze státečku Lu. 
Tento stát zaujímal nevýhodnou pozici mezi 
dvěma většími státy. Kchnug Šu-liang Che 
byl již starý a ze čtyř dětí měl pouze jediného 
zmrzačeného syna. Ze strachu z toho, že by 
po jeho smrti nemohl nikdo vykonávat obřady 
k jeho poctě (směli je vykonávat pouze mužští 
potomci), rozhodl se podruhé oženit. Požádal 
otce místní rodiny Jen, který měl tři dcery, aby 
mu dal ruku jedné z nich. Otec Jen se zeptal 
svých dcer, ovšem pouze nejmladší Čcheng-
-cai dostála povinnosti poslouchat rodiče, 
která hrála v čínské etice naprosto zásadní 
roli. Tato dívka se stala Konfuciovou matkou.

Podle legendy se Konfuciově matce před 
porodem zjevilo ve snu pět mudrců (zastupují 
pět planet, které čínští astronomové v té době 
znali), kteří vedli podivné zvíře s kůží draka 
a s rohem vyrůstajícím z hlavy. Ten poklekl 
před Čcheng-cai a vyplivl kousek nefritu 
popsaného věštbou, že se její dítě stane 
„králem bez koruny“. Dále legenda mluví 
o tom, že když nadešel čas porodu, ode-
brala se Konfuciova matka do jeskyně pod 
morušovníky, kde dva draci drželi stráž, a víly 
naplnily jeskyni libou vůní. V jeskyni vytryskl 
pramen, aby omyl novorozeného Konfucia 
a ozval se čísi hlas: „Nebesa, pohnutá tvými 
modlitbami, ti darovala požehnaného syna.“

Drazí nemocní!
Naší největší bolestí, kromě té skutečné 
fyzické bolesti, kterou nám působí naše 
nemoc nebo stáří, bývá velice často vědomí 
naší nemohoucnosti. Nejen, že nemůžeme 
udělat nic pro své drahé, ale nejsme schopni 
se už postarat sami o sebe. Ve všem jsme 
odkázáni na pomoc druhých. A to nás trápí. 
Přepadají nás chmurné myšlenky, že už tu 
na světě jen zavazíme, že jsme jen na obtíž, 
že už bychom měli dávno odejít.

Zpočátku se nám takové rebelantství 
rojí jen v hlavě. Ale ponenáhlu a zejména 
v obzvlášť těžkých chvílích je začneme 
vyslovovat nahlas. Celou věc tím jenom 
zhoršujeme, protože trápíme nejen sebe, 
ale způsobujeme bolest i svým nejbližším, 
kterým bychom ještě tak rádi pomohli. 

Často se také obracíme s výčitkami i na 
Pána: „Proč mě tu ještě necháváš? Co tu 
mám pohledávat, vždyť stejně tu už nemohu 
nic dělat. Vždyť už jsem na nic...“

Opravdu? Na nic? Sv. Petr Chrystolog, 
biskup a učitel, v jednom ze svých kázání, 
kterými se tak proslavil, říká: „Člověče, proč 
se tak málo ceníš, když jsi tak drahý Bohu? 
Což není celé toto obydlí světa, které vidíš, 
stvořeno pro tebe? Pro tebe se šíří světlo, 
aby zahnalo temnoty, pro tebe má své místo 
noc, pro tebe je odměřen den. Pro tebe 
září na nebi slunce, měsíc a hvězdy. Pro 
tebe je země plná květů, stromů a ovoce, 
pro tebe je stvořeno obdivuhodné množství 
živočichů. On vtiskl do tebe svůj obraz, aby 
zpřítomňoval na zemi neviditelného Tvůrce... 
A Bůh přijal za své, co sám v tobě stvořil... 

Dopis nemocným

NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉNEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

Člověče, proč se tak málo ceníš, když jsi 
tak drahý Bohu!“ 

Braňme se proto vší silou proti těmto zlým 
myšlenkám, které nás chtějí otrávit, připravit 
o klid, radost v srdci. Protože i když už ne-
jsme fyzicky schopni žádné práce, přece jen 
můžeme dokázat hodně.

Matka Tereza říká: „Naším povoláním je mi-
lovat svět. A Bůh tak miloval svět, že nám dal 
Ježíše. Dnes Ježíš miluje svět tím, že dává 
sebe, dává mne, abychom byli jeho láskou, 
jeho soucitem. Máme být jeho přítomností, 
životem modlitby, oběti, odevzdání se...“

Vidíte? Není to jako stvořené pro nás, 
a právě pro nás? Vždyť většina zdravých 
a schopných lidí kolem nás bývá často zava-
lena prací. Že jim nezbývá čas a mnohdy ani 
chuť či dobrá vůle vzpomenout si na svého 
Stvořitele a za vše mu děkovat. Proto jsme 
tady ještě my, proto nás tu Pán ponechává, 
abychom se modlili, obětovali a děkovali i za 
ně. To má být naším povoláním. 

Matka Tereza připomíná: „Aby byla láska 
pravdivá, musí bolet. Bůh tak miloval svět, že 
dal Svého Syna. A Syn tak miloval svět, že 
dal svůj život. Ježíš říká: jako Otec miloval 
svět tím, že mě dal světu, tak já jsem miloval 
vás, že dávám sebe...“

Pro nás je oním „dáváním“ naše modlitba, 
oběť, oddané a velkodušné přijímání všeho, 
co nám den přináší. Budeme-li s bezmeznou 
důvěrou v nekonečnou Boží lásku přijímat 
vše tiše, pokorně, pak vězte, nebudeme 
pro své okolí přítěží, ale naopak velikým 
požehnáním.

sestra Pavla
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Ženatí muži a vdané ženy potvrdí, že manželství je velké dobrodružství, plné emocí. I když 
se to může zdát v době zamilovanosti naprosto zbytečné, je dobré se předem na manželství 
teoreticky připravit. U nás v děkanátu snoubenci v rámci příprav absolvují různá setkání 
v rodinách, kde jim zkušené páry zprostředkují své zkušenosti a odpovídají na jejich dotazy. 

Na stránkách Pro manžele tentokrát přinášíme krátký rozhovor s Marcelou a Tomášem 
Červenkovými, kteří přijali službu přípravy snoubenců k manželství. Tuto službu vykonávají 
čtyři roky. Co jim tato zkušenost přináší, jak ji zvládají a kde vidí její přínos?

Příprava na manželství

PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELEPŘEDNÁŠKY PRO MANŽELE

Kdo vás oslovil pro službu přípravy 
snoubenců?

Oslovila mě pastorační pracovnice hodo-
nínské farnosti Katka Jagošová. Požádala 
o pomoc právě v době, kdy několik lektor-
ských párů končilo činnost. Byla to pro mě 
skutečně výzva, protože jsem měla hodně 
zkreslený náhled (například, že tato služba 
náleží spíše kněžím; nebo jestli se dá stih-
nout v jednom večeru vůbec něco o daném 
tématu sdělit, aby to mělo hloubku), také 
plno ostatní práce a spoustu pochybností, 
jestli na to máme.

Takže jste s rozhodnutím váhali?
Dala jsem si načas, než jsem vůbec tuto 

nabídku oznámila manželovi. Pak jsme 
ještě dlouho zvažovali společně všechna 
pro a proti. 

Kolik času vám tato služba zabere?
Setkání se snoubenci probíhají jednou 

měsíčně. Přichází k nám do rodiny šest, 
sedm, někdy i osm párů a společně si 
povídáme asi hodinu až dvě.

Měli jste obavu, zda to budete zvládat? 
Jaké bylo úplně první setkání?

Vzpomínám si, že při prvním setkání byla 

dcerka Barunka nějaká nemocná. Zároveň 
jsem se snažila nachystat menší pohoštění 
a měla trému, jestli vůbec promluvím. Man-
žel byl naopak v klidu. Po chvíli jsme všeho 
nechali, sedli si a promodlili to. Stručně, 
žádné litanie. A bylo to na pohodu. Tím 
nechci říct, že jsme všechno a hned zvládli. 
Právě naopak. Čím déle to děláme, tím více 
se učíme. Snažíme se vyhledávat a nabízet 
stále nové informace, které dnešní snou-
bence zajímají.

Kde k tomu berete inspiraci?
Dobrý základ nám nabídl otec Petr. Čer-

páme také z přednášek otce Marka Orko 
Váchy, otce Aleše Opatrného, otce Maxe 
Kašparů a jiných.

Jak příprava obvykle probíhá? Dokáže 
vás ještě někdo něčím překvapit?

Samozřejmě. Zvládnout dvouhodinovou 
diskusi s mladými není jednoduché. Vzá-
jemně překonáváme ostych, věkový rozdíl, 
mluvíme o vztahu k Bohu, o sexu. Spousta 
snoubeneckých párů v dnešní době spolu 
žije, někteří mají děti. Otevíráme citlivá 
témata.

Příprava snoubenců má šest témat. 
Naše téma zní: Intimní život a sexualita 

Učení
Sepsané Konfuciovy výroky jsou známy 

pod jménem Rozpravy. Mistr zdůrazňoval 
úctu k starobylým obřadům a synovskou 
úctu, to znamená absolutní poslušnost vůči 
otci, který je nejvyšší autoritou. 

Konfucianismus vymezil pravidla spole-
čenského života. Tato nauka nemá bohy, 
ani duchovní, ani chrámy. Uznává jediný 
kult, kult předků. Jeden z ritů spočívá v tom, 
že nad hrobem vládce se všichni shromáždí, 
aby mu vzdali úctu jako předkovi komunity. 

Konfuciovy myšlenky se týkají zvláště vzta-
hů mezi císařem a jeho poddanými, státem 
a národem. Stejně jako žádá po synovi posluš-
nost vůči otci, tak konfucianismus doporučuje 
poslušnost vůči panovníkovi. Císařovi úřední-
ci, mandaríni, museli znát Konfuciovy texty. 

Ve dvacátém století, po pádu císařství, 
v době Mao Ce-tungova komunistického 
režimu, byl konfucianismus potlačován. Přes-
to velké množství Číňanů toto náboženství 
praktikovat nepřestalo.

Taoismus
Taoismus založil v 6. stol. př. Kr. filozof 

Lao-c', v překladu „starý mistr". Dle legendy 
se Konfucius a Lao-c' skutečně setkali a Kon-
fucius měl velmi ocenit moudrost Lao-c'.

Život Lao-c'
Čínská tradice umísťuje jeho život do 6. 

století př. Kr., mnoho moderních škol však 
jeho existenci spojuje s pozdější dobou – se 
4. stoletím př. Kr. Podle některých názorů je 
Lao-C´kompilátem postav několika filosofů 
z těchto období.

Podle legendy ho matka nosila tak dlouho, 
že měl již při narození bílé vlasy. Ve svém 
životě měl na starost archivy dynastie Čou. 
Z mnohých knih, o které pečoval, také pra-
mení jeho moudrost.

Další legenda praví, že když chtěl ve stáří 

odejít do samoty, zastavil ho na hranicích 
strážce. Strážce ho prosil, aby než odejde, 
sepsal své myšlenky do knihy. Tak vznikla 
jeho nejslavnější kniha Tao-te ťing, základní 
kniha taoismu.

Učení
Jak už bylo zmíněno, Lao-c' je autorem díla 

Tao-te ťing („kniha Cesty a Ctnosti“). Vy-
učoval taoismus nebo také doktrínu Cesty 
(tao = „cesta“). Dle této nauky dvě proti sobě 
stojící síly udávají rytmus života: studený, 
neproniknutelný, ženský jing a teplý, jasný, 
mužský jang. Tyto energie se doplňují a na-
vzájem vyvažují. Člověk má najít svou cestu, 
zaujmout uvnitř vesmíru své místo a neničit 
harmonii, která tam vládne. 

Taoisté uctívali bohy nebes, země a vody, 
sílu větru, řek a hor. Přívrženci této nauky 
pocházeli hlavně z řad rolníků a řemeslníků. 
V každé vesnici bychom v té době našli chrám 
boha Země, ochránce území a jeho obyvatel. 
Skutečným náboženstvím s duchovními texty, 
kultovními místy a kněžími se taoismus stal ve 
2. stol po Kr. Náboženské předpisy doporu-
čovaly půst, meditaci, vyváženost a čistotu.

Pořádaly se pouti na svatá místa (těmi byly 
např. hory či ostrovy), tam, kde měla přebývat 
božstva. Zde se konaly oběti, které měly za-
jistit jejich přízeň. Cestou na vrchol hory Taj 
Šan, jeden z pěti posvátných vrcholů taoismu 
(v provincii Šan-tung) zapalovali věřící tyčinky 
kadidla a zasazovali je podél cesty. Někteří 
věřící se pod vlivem buddhismu stáhli do 
ústraní a založili kláštery. 

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)
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ÚRYVEK Z KNIHY:

Max by si nikdy nepomyslel, jaké je to 
jiné, když se jde s Teem někam ven. Ne 
že by se choval příliš nápadně. Naopak, 
lidé na ulici se chovali divně. Mnozí se na 
Tea jen letmo podívali a okamžitě uhnuli 
pohledem, v jejich tvářích bylo cítit rozpa-
čitost, politování nebo soucit. A byli i takoví, 
kteří se Haselbachovým velkým obloukem 
vyhnuli. 

„Jako kdybychom byli malomocní!“ po-
znamenal Max zděšeně. Cítil se nepříjem-
ně. Na každém kroku ho pronásledovaly 
zachmuřené nebo zvědavé pohledy lidí. 
Haselbachovy to vůbec netrápilo, soustře-
dili se jen na to, aby nakoupili Teovi zimní 
oblečení. Teo měl ze všeho obrovskou 
radost. Miloval nakupování, vybírání a zkou-
šení v kabinkách.

Zanedlouho Max zapomněl na sledování 
jiných lidí. Přestal se cítit rozpačitě. Až 
mnohem později mu došlo, že si všímal 
reakcí lidí proto, že se styděl! Ano, bylo mu 
skutečně nepříjemné, že ho vidí se zjevně 
duševně postiženým dítětem. Nechápal, 
jak mohl být tak hloupý!

Nakonec stála vyčerpaná, ale spoko-
jená čtveřice v řadě u pokladny. A vtom 
se to stalo. Asi ze stejné vzdálenosti před 
druhou pokladnou je sledovaly dvě dámy 
kolem čtyřicítky. Oblečené podle poslední 
módy, důkladně namalované jen kroutily 
hlavami a vědomě začaly vést břitký roz-
hovor: „Něco takového se v dnešní době 
vidí jen málokdy! Muselo to být? Při těch 
možnostech, co dnes existují! Jeden rychlý 
zákrok a bylo by to vyřešené. Ale kdo ví, 
třeba to matka ani nevěděla!“ „Tak to potom 
doufám, že svého lékaře zažalovala a že 
za tu katastrofu pořádně zaplatil,“ ozvala 
se druhá.

Maxovi jen pomalu svítalo, že ty dvě 
dámy tu takhle nahlas debatují o Teovi. 
Nika už měla na jazyku, že těm ženám něco 
řekne, ale matka jí důrazně pošeptala: 
„Niko, ne, to nemá smysl!“ Zaplatili a co 
nejrychleji opustili obchod. Venku se Max 
zastavil. Vřelo to v něm. To přece nemůže 
jen tak nechat! „Hned přijdu,“ zavolal a vrá-
til se do obchodu.

Ženy, které už svůj nákup zaplatily, se 
ještě zastavily u stojanu s blůzkami.

„Promiňte, dámy,“ obrátil se na ně Max 
zdvořile. Překvapeně, ale ne nevlídně se 
na něj podívaly. 

„Patřím k tomu malému klukovi, o kterém 
jste před chvílí tak debatovaly. Nic ve zlém, 
ale když už jste tak hlasitě daly najevo svůj 
názor, který si musela vyslechnout nejen 
jeho rodina, chtěl bych vám k tomu taky 
něco říct.“

Úplně v klidu Max spustil: „Ta 'katastrofa' 
se jmenuje Teo. Je mu deset let a je to 
to nejmilejší dítě, co znám. Má Downův 
syndrom. To znamená, že některé věci mu 
jdou hůř než jiným dětem. Teo si rád hraje 
a sportuje. Když je smutný, pláče. Když je 
šťastný, směje se. Stejně jako vy. Teo je 
člověk, žádná katastrofa. Žádná profesio-
nální chyba. Jeho rodiče a sourozenci ho 
milují a on miluje je. 

A smím vám ještě něco prozradit? Jsem 
hrdý na to, že jsem jeho kamarád. Pokaždé, 
když ho vidím, mi dává pocit, že jsem pro 
něj výjimečný - takový, jaký jsem.“ Max se 
nadechl a důrazně pokračoval: „Jen si to 
představte: rychlý zákrok a toto živé milé 
dítě by nebylo přišlo na svět!“ To by byla 
katastrofa! A největší katastrofa je, že exis-
tují lidé, kteří se odvažují vydat rozsudek 
o tom, jestli si někdo zaslouží se narodit, 
nebo ne!“

připravila Mirka Červenková

v manželství, metoda přirozeného pláno-
vání rodičovství, antikoncepce. Ráda bych 
předeslala, že se s manželem necítíme být 
kdovíjakými odborníky. Hovoříme o svých 
zkušenostech a rádi diskutujeme a na-
sloucháme snoubencům.  Když se takový 
společný rozhovor povede, těší nás jejich 
upřímnost, otevřenost. Poměrně náročněj-
ší je, pokud se sejde takzvaně nemluvná 
partička. Chvilku to trvá a manžel dolévá 
častěji víno. Většinou úspěšně… (smích)

Můžete publikovat nějakou veselou his-
torku ze setkání? 

Vzhledem k tématu je hodně veselých 
průpovídek nepublikovatelných. A manžel 
dodává, že praktické ukázky nepředvádí-
me. Ale vzpomínám na jednoho snouben-
ce, který neodbytně pátral po informaci 
„Kde přesně je v té Bibli napsané, že spolu 
nemůžeme spát před svatbou?“ Povídali 

jsme si pak ještě chvilku po skončení 
a onen mladík měl ještě pár opravdu hleda-
jících otázek. Byl to silný rozhovor. A vidím 
v tom smysl. Určitě je dost mladých, kteří 
přípravu absolvují pro nějaké potvrzené 
„okénko“ a víc je nezajímá. Ale rozhodně 
je víc těch, kteří by se rádi zeptali, a třeba 
nemají koho.

Jaký největší pozitivní přínos z této služ-
by vnímáte pro sebe?

Je dobré mluvit s mladými lidmi. Doufám, 
že ještě dlouho budeme z těch, kteří těm 
mladým rozumí.

Děkujeme manželům Červenkovým za 
jejich ochotu pravidelně předávat zkušenosti 
mladým snoubencům a za jejich otevřené 
odpovědi v rozhovoru.

připravila A. Červenková

J. Kabát: Rozhovory - Václav Malý
Nakladatelství XYZ ve společnosti 
Albatros Media, 268 stran

Václav Malý se většině z nás propojuje 
s rokem 1989, s jeho první otevřenou 
modlitbou na Letenské pláni a s naprosto 
nekompromisními postoji v době totality. 
Jenže v poslední době jako by o něm bylo 
slyšet méně. Proč muž s takovou autoritou 
nevystoupí veřejně? Rozhovory s Jindři-
chem Kabátem vedl pražský biskup nejen 
o Sametové revoluci, ale i tom, jak vypadá 
jeho běžný den, nebo o jeho aktivitách mimo 
biskupský úřad.

OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNYOKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY

PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
V. Grohsebnerová: Max - vyprojekto-
vaný kluk z předměstí
Karmel i tánské nakladatelst v í , 
324 stran

Max je chytrý a sebevědomý šestnáctiletý 
kluk. Jeho matka se rozvedla a nemá na něj 
čas, protože si buduje kariéru. Když se ve 
škole probírá antikoncepce, potraty nebo 
umělé oplodnění, má Max stejné názory jako 
většina spolužáků. 

Tento strhující román si podmaní nejen 
mladé čtenáře napětím a realistickými ob-
razy ze života dospívajících. Ukáže jim víru 
jako sílu, která člověku pomáhá poprat se 
s nesnázemi, jež přináší život.
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Po zkušenostech z minu-
lých let jsme se rozhodli, 
že letošní Florbalový kemp 
rozdělíme na dva turnusy. 
V menším počtu dětí do-
stane tábor osobnějšího 
ducha a můžeme každému 
dítěti věnovat mnohem více 
pozornosti. Celkem se na 
táboře vystřídalo 33 dětí, 
12 vedoucích, 3 kuchařky 
a jeden kuchař.

Tábor měl letos válečný 
námět - „Přežili jsme Vísky“ 
(odvozeno od Přežili jsme 
Ardeny). To ale neznamená, 
že panoval vojenský režim. 
Ano, řád musí být, ale všeho 
s mírou.

K čemu nám vlastně ně-
jaký námět byl? Děti dostaly 
výložky, na které si samy 
po úspěšném splnění úkolu 
přišily vyšší hodnost. Musely 
například hodit granátem na 
přesnost, naučit se vyřešit 
situaci okolo první pomoci 
nebo v pohybu střelit na 
terč na čas a přesnost. Na 
nástěnce byla pro každý den 
nachystaná zajímavost z II. 
světové války a verš. Legen-
da k celotáborové hře byla 
samozřejmě napsána na 
základě pravdivých událostí, 
a tak se táborníci dozvěděli 
také něco z historie. Každý 
z tábora si navíc během 
týdne alespoň jednou vy-
zkoušel noční hlídku.

Tábor jsme si zpestřili výle-
tem do nedalekých krásných 
Sloupsko-Šošůvských jes-
kyní. Jedno odpoledne bylo 
věnováno hraní paintballu. 
Jindy byly děti zavedeny na 
neznámé místo, kde dosta-
ly informace od raněného 
výsadkáře a musely najít 
druhou skupinu, se kterou 
následně plnily různé úkoly 
- plížení se zaminovaným 
polem za pomoci detektoru 
kovu, předsunutá hlídka, 
průchod zamořeným úze-
mím, zametání stop, apod.

Jako je na orelských tábo-
rech zvykem, v neděli jsme 
s dětmi šli na mši do kostela 

a jednou nás také navštívil 
o. Petr. Tábornické modlitby 
před jídlem a večer jsou 
samozřejmostí.

Chtěli bychom vás po-
zvat na výstavu Florbalové-
ho kempu, na které budou 
vystaveny fotky, legendy 
a předměty z tábora tak, 
aby se každý mohl podívat, 
jak to na tomto táboře chodí. 
Uskuteční se 10. listopadu 
na Orlovně.

J. K.

CestičkaCestička
Malé ohlédnutí za prázdninami

Na začátku prá zdn in 
2. července se před Orlov-
nou v Dolních Bojanovicích 
sešla celá řada dětí různého 
věku, aby společně vyra-
zily strávit deset dnů mimo 
civilizaci. Pod dohledem 
schopných vedoucích se le-
tos utkalo pět osmičlenných 
týmů v soutěži o vítězství 
v celotáborové hře Hobit. 

Tak jako každý rok ani le-
tos táboru nechyběla noční 
hlídka, která každou noc 
chránila ostatní spící tábor-
níky před nebezpečím při-
cházejícím z hlubokých lesů. 
Tak tomu bylo pravidelně až 
na jednu noc, kterou všichni 

ORELSKÝ TÁBOR ZASE STÁL ZA TO

strávili ve své ručně zhotove-
né chýši. Naštěstí ztráty ne-
nabraly velkých rozměrů. 
Ačkoliv tým, který vyhrál, byl 

pouze jeden, ostudu si netrhl 
nikdo a to ani při posledním 
velkém výstupu na hrad 
Buchlov. 

V pátek 12. července se 
všichni stateční táborníci 
vrátili ze svých toulek po 
Tolkienových krajinách bez-
pečně ke svým rodinám 
a teplé posteli, aby si po-
řádně odpočinuli a načerpali 
síly na další dobrodružství, 
na kterém se snad všichni 
za rok zase potkáme. Velký 
dík patří všem, kteří se o nás 
starali a vynakládali své síly 
pro zdar tábora. Děkujeme. 

Vendy a Anička



40

CESTA  vydává Farní úřad - Farní rada Dolní Bojanovice.
Registrováno Okresním úřadem Hodonín pod značkou R 370600593.

Odpovědný pracovník Mgr. Alena Tlachová  Náklad 800 kusů
Tisk LELKA, Dolní Bojanovice 

1) V kterém století svatý Václav žil?
a) 9. století
b) 10. století
c) 11. století

2) Kdo byl otcem svatého Václava
a) Kníže Vratislav
b) Přemysl Oráč
c) Kníže Jan

3) Kdo svatého Václava převážně vycho-
     vával?

a) Jeho Matka
b) Jeho babička Ludmila
c) Mnich Benedikt

4) Jaké jazyky svatý Václav ovládal?
a) Staroslověnsky, řecky a latinsky
b) Staroslověnsky, Německy a anglicky
c) Latinsky, řecky a anglicky

5) Čím ovlivnil náboženský život v Če-
     chách?

a) Dal přeložit Bibli
b) Dal postavit chrám svatého Jiří
c) Sjednotil liturgii

6) Kdo dal Václava zavraždit?
a) Německý kníže Jindřich
b) Polský král Lešek
c) Jeho bratr Boleslav

7) V který den byl Václav zabit?
a) 1. září
b) 28. září
c) 24. prosince

8) S kým Václav válčil?
a) S německým knížetem Jindřichem
b) S polským králem
c) S Turky

9) Jaké vlastnosti jsou u Václava nejvíce
     vyzdvihovány?

a) Vojenské schopnosti
b) Znalost jazyků
c) Zbožný a mravný život

10) Koho nebo čeho je svatý Václav
       patronem?

a) Vojáků
b) České země
c) Křesťanů

11) Kde jsou uloženy jeho ostatky?
a) V chrámu svatého Víta v Praze 
b) V chrámu svatého Václava v Ostravě
c) Na hřbitově ve Staré Boleslavi

(1b, 2a, 3b, 4a, 5c, 6c, 7b, 8a, 9c, 10b, 11a)

Ahoj děcka,
prázdniny skončily – doufáme, že jste je dobře prožili a užili si je. Máme konec září a s ním 

i slavnost svatého Václava, kterému je zasvěcen náš farní kostel. Proto jsme pro vás připravili 
kvíz, kde se o něm můžete něco dovědět.


