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CESTA

TVÁŘ OTCOVA MILOSRDENSTVÍ

Milí přátelé, sestry, bratři, 
jak víte, před několika dny 
jsme vstoupili do Svatého roku 
milosrdenství, který vyhlásil 
papež František 8. prosince.

První tři odstavce z dopisu, 
který František k této příleži-
tosti napsal, vám nabízím na 
tomto místě. Některé z ná-
sledujících vět už zazněly při 
mších svatých o druhé neděli 
adventní; na jiné nebylo v rám-
ci bohoslužeb dost prostoru. 
Věřím, že se shodneme na 
tom, že jsou to slova krásná 
a povzbudivá, nad nimiž lze 
přemýšlet a rozjímat. Navíc se 
velmi hodí i k tajemství Vánoc, 
které slavíme. 

Zde je tedy úryvek z pape-
žovy buly Misericordiae vultus 
(„Tvář milosrdenství“): 

Ježíš Kristus je tváří Otcova 
milosrdenství. Je zřejmé, že 
tento výrok shrnuje tajemství 
křesťanské víry. Milosrdenství 
se stalo živým a viditelným 
a dosáhlo svého vrcholu 
v Ježíši Nazaretském. 

Nekonečně milosrdný Otec 
poté, co zjevil Mojžíšovi svoje 
jméno „Boha milosrdného 
a milostivého, shovívavého, 
velmi laskavého a věrného“ 
(Ex 34,6), různými způsoby 
a v mnoha dějinných momen-
tech nadále dával poznávat 
svoji božskou přirozenost. 
V plnosti času, když bylo po-
dle jeho plánu spásy všechno 
připraveno, poslal svého Syna 
narozeného z Panny Marie, 
aby nám zjevil svoji lásku 
definitivně. Kdo vidí jeho, vidí 
Otce. Ježíš Nazaretský svým 

slovem, svými činy a celou 
svou osobou zjevuje Boží 
milosrdenství. 

O milosrdenství potřebu-
jeme neustále rozjímat. Je 
zdrojem radosti, vyrovnanos-
ti a pokoje. Je podmínkou 
naší spásy. Milosrdenství 
je slovem, které zjevuje ta-
jemství Nejsvětější Trojice. 
Milosrdenství je poslední 
a svrchovaný čin, kterým 
nám Bůh vychází vstříc. Mi-
losrdenství je základním zá-
konem, který přebývá v srdci 
každého člověka hledícího 
upřímným zrakem na bratra, 
kterého na své životní pouti 
potká. Milosrdenství je ces-
ta, která sjednocuje Boha 
a člověka, protože otevírá 
srdce naději, že jsme trvale 
milováni i navzdory hranicím, 
které způsobil náš hřích…

Přeji vám všem, ať i o letoš-
ních Vánocích zakusíte radost 
z Božího milosrdenství, které 
skrze Krista vstoupilo do na-
šich životů. o. Petr
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MOUDRÁ SLOVA
H. H. Fallersleben

Byť i jen do malé chudé chaty,
přec vchází Kristus sám, sám on, svatý,
a všichni jsou mu milí jako vlastní,
bohatí, chudí, smutní i šťastní.

Ať vánoční svátky prožijeme v radosti 
a Boží blízkosti s Kristem v našich domovech

přeje redakční rada

V Ježíši Kristu 
se zvláštním zp sobem setkává 

as s v ností.

A  hodota i t ch nejnepatrn jších 
v cí vykonaných z lásky vstoupí 

pro spojení s ním z našeho 
omezeného asu do v nosti

Za to se modlím 
a k tomu vám žehnám

Vojt ch Cikrle
biskup brn nský

Brno, Vánoce 2015
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PROŽILI JSME

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES

Děkuji Bohu, že jsem se 
účastnila Eucharistického 
kongresu, který se konal 
v Brně v sobotu 17. října. 
Směřoval k prohloubení lás-
ky a úcty k Eucharistii. Celé 
setkání na náměstí Svobody 
začalo zamyšlením o. Pavla 
Dokládala a pak následovala 
slavností mše sv. Po ní vyšel 
průvod s Eucharistií na Zelný 
trh, kde proběhlo slavnostní 
požehnání.

Děkuji za mnohá obda-
rování, která při modlitbě 

před svátostným Kristem 
dostáváme. Bůh Otec na 
hoře Proměnění říká: „Toto 
je můj milovaný Syn, toho 
poslouchejte.“ Také Panna 
Maria v Medjugorje nás vy-
bízí: „Neustále se klanějte 
Nejsvětější svátosti, tehdy 
se získávají velké milosti.“ 
Ježíš nám nabízí svou milost 
při každé mši a při adoraci. 
Ale máme my o to zájem? 
Díky, Pane, za kněze, kteří 
proměňují chléb ve tvé tělo, 
vždyť bez kněze by nebyla 
mše svatá. Važme si proto 
kněží!

Na kongresu jsem se 
setkala se 16letou dívkou 
z Mutěnic, která říkala, jak 

Mlhavým ránem o posled-
ní říjnové sobotě jsme vyjeli 
do Dubu nad Moravou na 
mysliveckou pouť. Tato pouť 
se konala už po osmé a to 
v areálu poutního kostela 
Očišťování Panny Marie. 
Tomuto nádhernému barok-
nímu chrámu vévodí dvě té-
měř 60 metrové věže, které 
jako by vyrůstaly z úrodných 
polí rovinaté Hané. Orga-

nizaci této pouti má na sta-
rosti především místní farář 
a vášnivý myslivec o. Jan 
Kornek, původem z Polska. 
Do dubské farnosti přišel 
už za o. Cyrila Vrbíka, který 
zahynul násilnou smrtí před 
více než 10 lety.

Program pouti se odehrá-
val v prostorách okolo kos-
tela, kde bylo několik stán-
ků nabízejících myslivecké 

silný zážitek byl pro ni prů-
vod s Eucharistií, když lidé 
s úctou poklekali a nestyděli 
se za to. Pocítila velkou tou-
hu Ježíše více poznat a od 
té doby každý den se svým 
kamarádem čtou evangelia. 
Kéž by i v naší farnosti víc 
mladých lidí mělo touhu se 
k Ježíši více přiblížit.

Celá slavnost se nesla 
v pokojné atmosféře, i když 
se našli lidé, kteří to chtěli 
narušit. Za Ježíšem šel velký 
zástup. Díky, Pane, že i já 
patřím k zástupu, který jde 
za tebou.

vděčná farnice

Evropská myslivecká pouť

oblečení, různé doplňky, 
hanácké speciality a různé 
další pochutiny, to vše do-
provázené říznou dechovkou 
Březovjané.

Hlavním bodem byla mše 
svatá. Při vstupním slavnost-
ním průvodu přinesli místní 
myslivci za zvuků fanfár na 
nazdobených nosítkách za-
střeleného jelena, daňka 
a divočáka. Mši ve zcela 
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zaplněném kostele cele-
broval biskup Pavel Posád. 
O hudbu se postaral sbor 
trubačů a zpěváků. Bis -
kup Pavel, výborný kazatel 
s vesnickými kořeny, vyzýval 
v promluvě k lásce k přírodě 
a k myslivosti. 

Po mši pozval o. Kornek 
na pasování nových mysliv-
ců a pak na oběd do farní 
stodoly. Podával se vynikající 
zvěřinový guláš, a i když bylo 
připraveno na 800 porcí, tak 
se na všechny nedostalo. 
Pak program pokračoval 
ukázkou cvičených lovec-
kých psů a dravých ptáků. 
My už jsme se ale vydali na 
zpáteční cestu.

Další zastávkou totiž byla 
návštěva Salesiánského 
střediska mládeže ve Zlíně. 
Nachází se na sídlišti Jižní 
svahy a jeho hlavní stavbou 
je kostel Panny Marie Po-

mocnice křesťanů, který byl 
vysvěcen v roce 2003. Sou-
částí střediska jsou klubov-
ny, společenský sál i velké 
venkovní hřiště. 

Naše cesta dále vedla na 
poutní místo Provodov. Zdej-
ší kostel na tzv. Malenisku je 
zasvěcen Panně Marii Sněž-

né. Toto místo se proslavilo 
několika uzdraveními, která 
jsou spojována se zázrač-
ným pramenem ve zdejší 
studánce. Místo působí po-
měrně skromným dojmem, 
nachází se však v nádherné 
krajině Vizovických vrchů 
a zvlášť na podzim, když to 
tu v odpoledním slunci hraje 
všemi barvami okolních lesů, 
je to krásný pohled.

Po cestě k domovu jsme 
spokojeně hodnotili podaře-
ný den a říkali jsme si, že je 
škoda, že se nás tohoto pu-
tování zúčastnila jen hrstka. 
Ale třeba bude příště větší 
zájem…

za poutníky 
z Bojanovic a Josefova 

V. Bohůn
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VRANOV PLN JE MAMINEK

Jsem takřka přesvědčená 
o tom, že má každá absol-
ventka mateřské dovolené 
už teď v nebi uvařené kafe.  
Mateřství prý totiž vyvádí ze 
sobectví, ale zároveň také 
ukrádá z věcí, které jsme 
až do té doby považovaly 
za důležité: naše záliby, 
náš volný čas, naši energii, 
naše soukromí, naše sebe-
vědomí, sebekontrolu i naše 
dosavadní jistoty a představy 
o tom, jak jednou ty naše děti 
skvěle vychováme. 

Také je to pro nás doba 
nebývalých objevů: jak nás 
dokáže něco tak maličkého 
a roztomilého takovým způ-
sobem vytočit, jak rychlých 
pohybů jsme schopné, jak 
vysoký rozsah a jakou in-
tenzitu má náš hlas…  Jak 
málo spánku nám stačí k ži-
votu, jak moc se o někoho 
můžeme bát, co všechno 
jsme schopné unést, jak 
málo nám stačí k absolut-
nímu štěstí a kolik lásky 
dokáže maminčino srdce 
obsáhnout.

„Mateřská“ je zkrátka 
nejintenzivnějším a často 
i nejnáročnějším obdobím 
v našem životě. A to jak po 
stránce fyzické, tak přede-
vším psychické. Není divu, 
že každé z nás, která se roli 

matky snaží zvládat skuteč-
ně dobře a naplno, čas od 
času dojde šťáva a možná 
ji přepadne i bezmoc. Cítí, 
že se její výchovné snahy 
a důslednost míjí účinkem, 
že její představy o perfektně 
vychovaných dětech nejsou 
reálné, že ty malé králíčky 
Duracell už potřebuje chvilku 
nevidět a neslyšet. Touží po 
chvilce ticha, samoty, odpo-
činku, po načerpání nové síly 
a inspirace pro pokračování 
své mateřské, manželské 
či pracovní služby. A když 
se celý tento čas pojme-
nuje a věnuje Bohu, který 
je pozván do jeho středu, 
když pozvání k duchovnímu 
vedení a povzbuzení přijme 
zkušený a zdatný kazatel, 
když se sejde kupa stejně 
potřebných dam se stej -
nou touhou, nemůže to být 
čas jiný než Hospodinem 
požehnaný a jeho dechem 
zahřívaný.

Pár střípků z toho le-
tošního: 

Kdo má malé děti, ví, že 
na modlitbu a rozjímání 
často nezbývá dostatek 
času ani sil. Děti, man-
žel i domácnost nás plně 
zaměstnávají. Proto jsem 
letos podruhé využila na-

bídky na duchovní pobyt 
pro maminky. Konečně 
jsem měla možnost se zti-
šit, modlit, rozjímat, zeptat 
se otce Petra na všechny 
duchovní otázky, které mě 
trápily.

Loni jsem před odjez-
dem na duchovní pobyt 
pro maminky stála před 
důležitým rozhodnutím. 
Dost jsem se tím trápila, 
neuměla jsem najít správné 
řešení. Při jedné z předná-
šek otec Petr použil výraz 
"svěřit" vše, co nás trápí 
Bohu. A to bylo přesně to, 
co jsem potřebovala. Při 
rozjímání v kapli jsem pak 
svěřila svůj problém Bohu, 
vložila mu do rukou svůj 
život a dala mu důvěru, že 
vše, co se se mnou děje, 
má nějaký smysl. Obrovsky 
se mi ulevilo! Zaplavil mě 
neuvěřitelný pokoj, jistota, 
že Bůh nedopustí nic, co 
bych nezvládla. Domů jsem 
odjížděla plná Boží lásky 
a s tím nejlepším řešením 
svého problému.

Na duchovní obnově pro 
maminky jsem byla po-
druhé. Potřebovala jsem 
se zklidnit a načerpat du-
chovní posilu pro všední 
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dny. Přednášky o. Petra mi 
pomohly pochopit některé 
části Písma a to, co jimi 
asi Bůh chce sdělit mému 
životu. Konečně jsem se 
mohla soustředit, aniž bych 
se musela při přednášce 
věnovat 2 až 3 dětem. 

Moc mi dalo ztišení při 
adoraci. Bylo to jiné. Bez 
doma běžných myšlenek 
typu - Nevzbudilo se ně-
které dítě? Nejsem tu už 
moc dlouho? Posílila mě 
také svědectví, zkušenosti 
a osudy ostatních mami-
nek, které byly na obnově 
se mnou.

Duchovní obnovy pro 
maminky se účastním od 
prvního roku, kdy se tato 
myšlenka zrodila. Loni jsem 
musela vynechat a o to víc 
jsem se letos těšila a věřila, 
že to klapne a odjedu bez 
toho, že by mi některé z dětí 
onemocnělo, jak bývá pravi-
dlem. Z přednášek mě letos 
oslovil úkol zamyslet se nad 
svými dobrými a špatnými 
vlastnostmi. Ty špatné mě 
napadaly vcelku rychle.  
Ale co ty dobré? Mám vů-
bec nějaké? Na Vranově 
jsem našla na tuto otázku 
odpověď. Díky, holky! A pro 
ty z vás, které snad ještě vá-
háte - pojeďte a uvidíte! 

Duchovní obnova je pro 
mě dokonalá příležitost ho-

dit všechny starosti a uspě-
chaný svět na dva dny za 
hlavu, v každoročně luxusní 
společnosti dam různého 
věku a zkušeností. Možnost 
vyběhnout si s  očima doko-
řán do přírody, probrat otaz-
níky duchovního života, 
v libovolnou denní či noční 
dobu navštívit kapličku, kde 
je k Bohu TAKOVÝ kousek 
a moci vnímat jeho radost 
z tohoto společenství. ALL 
INCLUSIVE - tentokrát na 
Vranově. 

Život je jako závod, každý 
den se postavíte na start. 
Někdy běžíte sprintem, 
jindy zvolníte, někdy jste 
na stupních vítězů, jindy 

poraženi, a tak to jde den 
za dnem. 

Více let jedu stejnou eta-
pu, proto jsem se rozhodla, 
že změním stopu, zpoma-
lím, zklidním se a nechám 
si poradit. Na startu jsem si 
připadala, že jsem posled-
ní, ale jak ubíhaly hodiny, 
pomalu jsem se přibližo-
vala. Na konci mi došlo, že 
jdeme všichni spolu, a za 
to díky.

Na duchovní obnovu 
jsem se vydala s očekává-
ním načerpání psychické 
pohody a k vyprošení dob-
rých vztahů ve své rodině.

Hned po příjezdu na Vra-
nov jsme zjistili, že tu mají 
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KURZ ALFA V HODONÍNĚ
duchovní cvičení a „dny 
ticha“ i řeholní sestry. 

Celou dobu jsme se 
s nimi v areálu potkávali, 
měli jsme s nimi společně 
i mši sv. a večerní adoraci. 
Byl to pro mě velký zážitek. 
Při chválách a prosbách se 
střídaly naše modlitby za 
rodiny a děti s duchovními 
modlitbami řeholních se-
ster. Vnímala jsem to jako 
střed vesmíru. 

Líbily se mi tiché adorace 
při svíčkách, propojené 
zpěvem písní u kytary. Vkrá-
daly se mi dojetím slzy do 
očí a tiše jsem se modlila. 
Příště jedu zas.  

Musí to být - znovu díky, 
otče Petře, za Váš čas, pří-
pravu, solidní reprezentaci 
i duchovní výkon. Za radost 
a ochotu dělit se o své dary, 
zkušenosti i vychytaný smysl 
pro humor. Kéž jsou Vám 
naše maminkovské příběhy 
a starosti inspirací a pomocí 
při Vaší kněžské službě.

Děkujeme, naši tolerantní 
a chápající tatínci a obětavé 
babičky. Těžko popsat, jak si 
vaší podpory vážíme. Pokud 
jste ještě nebyli odměněni 
odrazem vranovské duchov-
ní obnovy na nás samotných, 
čeká na vás jistojistě odmě-
na v nebi! 

za účastnice zájezdu 
L. Fatěnová

Tento evangelizační kurz se letos konal počtvrté. Co říct 
k „akci“, která se stále opakuje podle stejného scénáře, 
přitom je ale pokaždé jiná?

V čem jsou kurzy Alfa stejné:
- pokaždé znovu začínáme
- nikdy dopředu nevíme, jak to dopadne
- pokaždé je to v něčem radostné  (i velmi)
- pokaždé je to v něčem náročné (i velmi) 
- pokaždé poznáme nové přátele
- pokaždé se musíme něčeho vzdát
- pokaždé jsme o něco bohatší
- pokaždé jsme něčím překvapeni
- pokaždé nás to někam posune
- pokaždé se obnovuje naše důvěra
- pokaždé musíme přiznat: Bez tebe, Pane, nemůžeme činit 

nic.

A co zaznělo od našich hostů:
„Přijde mi, že jsem dostala nabíječku, ale místo mobilu je 

mé srdce. Druhý konec nabíječky není v zásuvce, ale teď už 
permanentně připojený tam "nahoře". Dobíjí mi to energii, 
radost a obnovuje naději a důvěru, že všechno, co prožívám, 
má smysl a řešení. Prostě, že ten Pán Bůh fakt je...“
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DUCHOVNÍ OBNOVA s o. Václavem Venturou

Ve dnech 4. a 5. prosince proběhla v naší farnosti adventní duchovní obnova, 
kterou vedl o. Ventura. Za námět si o. Václav vybral liturgický text 1. neděle adventní 
(Lk 21, 25-28.34-36) o znameních spojených s novým příchodem Syna člověka.

„Budou znamení na 
slunci, měsíci a hvěz-
dách…na zemi úzkost ná-
rodů…mocnosti nebeské 
se zachvějí“. Znamení kon-
ce jsou přítomná. Setkává-
me se s nimi v každodenním 
životě. Osobním: narušené 

vztahy, závislosti; politic-
ko-ekonomickém: násilí, 
války; kosmickém: přírodní 
katastrofy.  

Jak zoufalé. Pán však 
říká, až to přijde, napřimte 
se a zvedněte hlavy, buďte 
bdělí a modlete se! Utrpe-

ní, které možná prožíváme 
a které kolem sebe vidíme, 
je známkou narušeného 
nemocného světa. Pokud 
máme strach z budoucnosti, 
jsme tímto strachem zotro-
čováni a podléháme vládě 
temných sil, které si nás 

„Kurz jsme začali navště-
vovat společně s manželkou. 
Podotýkám, že manželka je 
věřící, pokřtěná katolička, 
já jsem tzv. hledající a nepo-
křtěný. Vstupovali jsme do 
neznámého kolektivu, nikdy 
předtím jsme nic podobné-
ho neabsolvovali. Už první 
večer nás ale přesvědčil, 
že jsme tady dobře. Před-
nášky o. Petra Karase mně 
postupně mnohé pochyb-
nosti vyvrátily, manželku 
duchovně obohatily. Toto 
byl pro mě moment, kdy 
jsem začal pociťovat posun 
v mé víře. Taktéž diskuse ve 
skupinách, sdílení lidských 
názorů a příběhů mě hodně 
podpořily ve víře. Vše vyvr-
cholilo setkáním na Vrano-
vě… Společná a přímluvná 
modlitba nás oba hodně 
naplnila. Ještě jednou všem 

díky za tato setkání a jen tak 
dál…“

„Byla jsem jako malinká 
pokřtěná a pak už nic. Teď 
vidím jasněji to, co jsem dřív 
nechápala. Taky to, co je 
špatně. Moc mi pomohly 
přednášky na Alfě. Urovnaly 
se i naše vztahy s manželem. 
Děti nám říkaly, že se už 
hádáme kvůli každé blbosti. 
A teď je to jiné, mám více 
trpělivosti… Vím, že se můžu 
ve všem spolehnout na Pána 
Boha.“

„Nejvíc obdivuji, že úplně 
cizí lidé jsou ochotni se mi 
věnovat, modlit se za mě 
a pomáhat mi řešit moje 
problémy a potíže…“ 

„Byly to velmi zajímavé 
a obohacující debaty, každý 

mluvil o svých životních zku-
šenostech velmi otevřeně a s 
důvěrou… Naprosto úžasný 
byl víkend v Duchovním cen-
tru na Vranově u Brna. Mě 
osobně kurz velmi obohatil, 
chtěli bychom s manželkou 
v podobných akcích pokra-
čovat a určitě o tom budeme 
ve svém okolí šířit ty nejlepší 
reference.“

 „Nejvíc se mi líbilo, že kurz 
byl nenásilný.“

„Chci být pokřtěna a stát 
se katoličkou…“

„Vytrhali mi v půlce Alfy 
zuby a někteří lidé mě začali 
vnímat jinak, odmítavě. Vy 
jste mě přijímali takovou, 
jaká jsem. Mám vás moc 
ráda, i bez zubů.“ 

K. Jagošová
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přejí zlomit. Pán nás však 
vybízí, abychom beze stra-
chu a s nadějí očekávali jeho 
příchod. NEBOJME SE!

Co je zdrojem zla v nás?
U zrodu každého zla je 

srdce člověka. Celý boj 
člověka se odehrává v my-
šlenkách. Tyto jsou původci 
každého hříchu. Nejprve 
přijde vnuknutí zlé myšlenky. 
V druhém kroku člověk (jeho 
srdce) vede dialog s touto 
myšlenkou a ve třetím kroku 
jí  často udělí souhlas.

Zdroje zla podle Evagria: 
(autor duchov. literatury ze 
4. stol.)
1/ obžerství – často nejíme 

proto, že potřebujeme, 
ale jen kvůli pocitu slasti

2/ smilstvo – sexualita má 
svůj účel, ale ne mimo 
Bohem stanovený rámec 

3/ lakomství – zdroj ne-
přátelství v rodinách, 
politické boje

4/ smutek – nestarání se 
o sebe a o druhé, od-
chod ze vztahů, rezig-
nace na život, zbavující 
naděje

5/ hněv – hned v zárodku, 
máme odejít ze situa-
ce, která hněv vyvolává 
a stupňuje a uklidnit se. 
Místo křiku a hádky si 
později můžeme s dotyč-
ným rozumně promluvit.

6/ marná sláva – kariérismus
7/ pýcha

Abychom unesli vše, co 
se na nás valí, je potřebná 
pravidelná čistá modlitba, 
což předpokládá zbavení 
se nesprávných představ 
o Bohu.„Blažený Duch, 
který je v čase modlitby bez 
představ!“ 

Situace, kdy se Ježíš modlí:
- při zápasech – pokušení 

na poušti, Getsemany,
- na opuštěných místech, 

dlouho do noci.
Základem modl i tby je 

touha po dobru, svobodě, 
záchraně. Bůh slyší naše 
srdce v hlubinách – není 
třeba velkých slov. A proto-
že každý člověk po něčem 
touží, tak se vlastně modlí 
(i nevěřící ).

Pozor: Tak jako Ježíš 
v Getsemanech prosí o ode-
jmutí kalicha, pokud je to 
možné a vzápětí dodává „ ne 
má vůle, ale tvá se staň“, tak 

i když nám se mnohdy může 
zdát, že se modlíme zdánlivě 
zbytečně, je potřeba vědět, 
že Boží vůle je vždy pro naše 
dobro.

Proto se modleme jedno-
duchou modlitbou srdce: 
„Pane Ježíši, smiluj se nade 
mnou!“ a udržujme vědomý 
vztah s Bohem po celý den. 
Když budeme vytrvalí, přijde 
chvíle, kdy se Pán zeptá: „Co 
chceš, abych ti učinil?“ Proto 
buďme připraveni, abychom 
odpověděli správně.

Jménem všech farníků 
chci o. Václavovi poděko-
vat nejen za toto duchovní 
povzbuzení, ale i za jeho 
častou výpomoc v naší far-
nosti a zároveň mu popřát 
požehnané a milostiplné 
svátky narození našeho 
Pána Ježíše Krista. 

Hana Maděryčová
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HORA ATHOSHORA ATHOS
Hned po skončení naší letošní farní pouti 

do Žarošic jsme se s přáteli Václavem (díky 
za nápad i za vyřízení potřebných víz!), 
Markem a Josefem vydali na jinou, delší 
pouť. Naším cílem bylo taktéž místo, které 
odedávna patří Matce Boží. 

Mnišská republika Athos se nachází na 
nejvýchodnějším výběžku řeckého poloos-
trova Chalkidiki, asi sto kilometrů východně 
od Soluně. Na délku měří asi 40, na šířku 
8-12 km. Podle legendy zde stanula sama 
Bohorodička: když se plavila na ostrov Kypr 
za svatým Lazarem, vítr ji zahnal až k tomuto 
místu. Vystoupila na břeh a celému poloo-
strovu požehnala. Již ve 4. století zde císař 
Theodosios Veliký (vládl v letech 379-395 po 
Kr.; mimo jiné je známý i tím, že r. 394 zrušil 
starověké olympijské hry) nechal zbudovat 
mariánskou svatyni. Podle další legendy 
sem chtěla putovat jeho dcera, císařovna 
Placidia. Než vystoupila z lodi na břeh, 
ozval se k ní hlas, který pravil: „Stůj, nechoď 
dále, zde není místo pro dvě císařovny.“ Na 
základě této tradice na Athos dodnes nesmí 
vstoupit žádná žena.

Již od 5. století se Athos stává místem 
pobytu mnichů – poustevníků. Ke změně 
dochází r. 963 (tedy sto let po příchodu Cy-
rila a Metoděje, kteří pocházeli z nedaleké 
Soluně, do naší země). Toho roku je zde 
založen první velký klášter – tzv. Velká Lávra 
(řecky Megisti Lávra). 

Do 14. století bylo na Athosu založeno 
dvacet velkých klášterů, které se dochovaly 
dodnes. Svým způsobem připomínají velké 
pevnosti: to kvůli ochraně před tureckými 
a dalšími piráty. Kromě toho, že jde o centra 
duchovního života, jsou to také místa velké 
kulturní hodnoty. Samotné stavby jsou krás-

né; jsou zde též uchovávány vzácné ikony 
a rukopisy. 

V první polovině dvacátého století dochází 
na Athosu k úpadku. Kláštery chátrají a vy-
lidňují se. Tak jako jinde ve světě, i zde se 
projevuje náboženské zvlažnění. Situace se 
postupně mění pod vlivem několika svatých 
mužů, kteří pojali svůj život radikálně po vzo-
ru prvních poustevníků. Jejich příklad přitáhl 
na Athos stovky následovníků, kteří dnes žijí 
buď ve zmíněných velkých klášterech, dále 
v tzv. skytech (jakési klášterní vesničky) 
anebo jako poustevníci.

Jedním z místních světců, který ovlivnil 
duchovní obnovu Athosu, byl i sv. Josef He-
sychasta (1899-1961). Jeho duchovní život 
spočíval na dvou „jednoduchých“ zásadách: 
čiň si násilí (tedy přemáhej svou línou a hříš-

Na jednom z athonských vrcholků
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nou přirozenost) a stále se modli modlitbu 
Ježíšovu („Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, 
smiluj se nade mnou hříšným.“). 

Naším hlavním cílem byla místa spojená 
s životem Josefa Hesychasty. Po celonoč-
ní jízdě autem jsme dorazili do městečka 
Uranopolis, které leží kousek od samotné 
hranice Athosu. Zde jsme si odpočali a ve 
středu ráno jsme se trajektem dopravili na 
jih poloostrova. Následovaly čtyři dny prožité 
na tomto zvláštním, duchovně velmi silném 
místě. Čtyři dny se zdá být málo, ale byl to 
čas tak intenzivní, že jsme při odjezdu měli 
dojem, že jsme tam strávili daleko delší čas. 
Mimo jiné jsme vystoupili na vrcholek samot-
né hory Athos (2033 m.n.m) – jde o místo 
s nádherným výhledem, kde se nachází 
kaple, zasvěcená, jak jinak, Panně Marii 
Athonské. Dále jsme navštívili několik sky-
tů, kde jsme byli pohostinně přijati místními 
mnichy. Putovali jsme též po místech, kde 
žil zmíněný světec Josef. Zvláště poslední 
noc, kterou jsme strávili na úzké terase 
s jeho poustevnou, byla silným zážitkem: za 
zády vysoká skalní stěna a malá kaplička, 
pod námi strmý skalnatý svah; mnoho set 
metrů níže hučel mořský příboj a my jsme 
byli při večerním slavení mše svaté ozářeni 
zapadajícím sluncem; v noci potom jasně 
zářícím měsícem a hvězdami…

Zde dodávám, že v poustevnách na jihu 
poloostrova se mniši nezajímali o to, k jaké 
patříme církvi. Při návštěvě jednoho z vel-
kých klášterů (klášter sv. Dionýsia) už ovšem 
zazněla hned na začátku otázka: „Ortodoxos 
or katholikos?“ (pravoslavní nebo katolíci?). 
Poté, co jsme jim odpověděli, dali mniši jas-
ně najevo, že jsme sice vítáni, ale na jejich 
modlitbách či bohoslužbách pro nás není 
místo. Smutný pozůstatek staletých sporů 
mezi bratry – křesťany z různých církví… 

Celý pobyt byl pro nás především jakýmsi 

duchovním cvičením. Duchovní atmosféra 
byla umocněna krásou přírody i lidských 
výtvorů. Věřím, že leccos z toho, co jsme 
zde mohli prožít – jistě i díky přímluvě Panny 
Marie a svatého Josefa Hesychasty – v nás 
zanechá dobré a trvalé stopy… 

V sobotu večer jsme v Uranopoli vystoupili 
z lodi. Před námi byla celonoční cesta autem. 
Na vzdáleném jižním obzoru se s námi loučil 
vrcholek Athosu zlatě zbarvený večerním 
sluncem. Pohled, na který nelze zapomenout.

o. Petr

Klášter sv. Dionýsia

Pohled od poustevny sv. Josefa Hesychasty
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SVĚDECTVÍ

…UVĚŘILA JSEM…
Před osmi lety jsem absolvovala chari-

smatickou obnovu a zpětně měla pocit, 
že to tehdy nebyla dobře zvolená doba. 
Měla jsem nastavené rychlé životní tempo 
– stavěli jsme dům, měla jsem časově ná-
ročné zaměstnání, hromadu koníčků, zálib, 
přátel,… K rozjímání nad Písmem jsem se 
dostávala večer před spaním a často při 
modlitbě usínala. Boží slovo jsem vnímala 
spíš jako hezké básničky, pod kterýma si 
člověk může představit a vysvětlit hromadu 
věcí - jen ať si vybere. Přestože jsem během 
kurzu zažila pár opravdu silných chvilek, kdy 
jsem naplno vnímala Boží přítomnost, měla 
jsem brzo po jeho skončení pocit, že se můj 
život vrátil zpátky do starých kolejí a Bůh ve 
mně nenechal hlubší stopu. Začala jsem 
si vyčítat, že jsem „charismu“ nebrala dost 
vážně, nevěnovala jí dost času a neotevřela 
Duchu svatému srdce dostatečně. Že jsem 
zkrátka tuto velkou příležitost promarnila. 

Nepřipojila jsem se tehdy k žádnému ze 
vznikajících společenství a po čase zabředla 
do duchovní prázdnoty. Narodily se nám děti 
a moje potřeba po skutečném Bohu stále 
rostla. Hledala jsem. Cokoli, co by mě mohlo 
znovu duchovně nastartovat. Cítila jsem, 
že toužím po Boží blízkosti, po jeho pokoji, 
po radosti ze setkávání s ním, po skutečné 
hluboké víře. 

A pak jsem dostala nabídku připojit se 
k jednomu zaběhnutému společenství a za-
čala vnímat, že jsem přece jenom obdarova-
ná byla. Bůh se nenápadně začal „vkrádat“ 
do mého života. Mnohem víc jsem o něm 
přemýšlela, mluvila na něho, vyhledávala 
příležitosti být s ním a být mu co nejblíž.

Lepila jsem střípek po střípku. Pomáhaly 
mi k tomu společné a přímluvné modlitby 
ve spolču, promluvy o. Petra a také časté 
debaty o Bohu s přáteli při různých příleži-
tostech a návštěvách. 

Konečně jsem přestala řešit „Božské 
otazníky“, kterými jsem se do té doby zabý-
vala. Snažila jsem se ho tehdy pochopit, jít 
na vše přes rozum a logiku. Dojít na smysl 
jeho jednání, události, které dopouští. Žáda-
la jsem po něm důkazy. Chtěla jsem, aby mě 
přesvědčil. Čekala jsem na zázrak. Myslím, 
že Bůh nerad dělá zázraky na počkání. Ve 
své nepochopitelné pokoře léčí a proměňuje 
raději nenápadně a pomalu, aby takový vý-
kon člověk ani nezavnímal a zůstala mu tak 
jeho svobodná vůle rozhodnout se, ČEMU 
bude věřit.

A tak jsem jednoho dne - po dvou holých 
větách kolegy ze společenství - konečně 
pochopila. „Proč to řešíš? Stejně to nikdy 
nevyřešíš.“ Konečně mi to došlo! Copak je 
možné logicky vysvětlit či pochopit funkci 
Božího stvoření? Jak všechno vzniklo, 
spolupracuje, na sebe navazuje,... Jak to, 
že slunce neshoří? Kde se bere energie 
pro tlukot lidského srdce? Jak si v sobě 
jedna lidským okem neviditelná buňka při 
vzniku života může přenést takové množství 
genetických informací? Jak se může samo 
od sebe v těle matky rozbušit srdíčko plodu, 
který si do té doby jen tak plave, nevázaný 
na nic? Konečně jsem pochopila, že Boha 
nemůžu pochopit. NIKDY mu nebudu sta-
čit. „O KOLIK TOTIŽ PŘEVYŠUJÍ NEBESA 
ZEMI, O TO SE LIŠÍ MOJE CHOVÁNÍ OD 
VAŠEHO, MÉ SMÝŠLENÍ OD SMÝŠLENÍ 
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VAŠEHO“ (IZ 55,9). Konečně mi došlo, 
že všechno, co budu dělat pro to, abych 
porozuměla Božímu jednání, je ztráta času, 
energie a otvírání se věcem, které od Boha 
spíš odvádí. 

Rozhodla jsem se uvěřit v něho bez zázra-
ků a důkazů. Přestala jsem si ho předsta-
vovat jako BOHA, na kterého nedosáhnu, 
a začala ho vnímat jako skutečné centrum 
a zdroj DOBROTY a LÁSKY. Pro představu 
jsem použila ten nejsilnější cit, který znám – 
lásku ve své rodině. Začala jsem brát Boha 
ne jako přísného soudce, dokonce ani ne 
„jenom“ jako Boha-Otce, ale jako Boha-
-Tatínka, mého nejdůvěrnějšího přítele. Pro 
své vlastní pochopení jsem si ho polidštila. 
Představila jsem si, že se na mě dívá stej-
nýma milujícíma očima, jako se dívám já na 
své děti. S pochopením - když „to nevyjde“, 
s milující bolestí - když se nedaří, když je zle.

Když přišlo období krize nebo prázdnoty, 
sedla jsem si na chvilku v kostele nebo si 
zapálila svíčku doma a řekla: PANE, MÁM 
PLNOU HLAVU MALICHERNOSTÍ A VĚCÍ, 
KVŮLI KTERÝM SE NA TEBE NEMŮŽU 
SOUSTŘEDIT. VŠECHNY TI JE TU ODE-
VZDÁVÁM A TENTO ČAS TI VĚNUJU. 
NALOŽ SI S NÍM, JAK CHCEŠ. Nebo: 
PANE, MÁM K TOBĚ DALEKO, NECÍTÍM 
TĚ, NEMÁM POTŘEBU S TEBOU BÝT, ALE 
CHCI! PŘITÁHNI SI MĚ. Bůh zakrátko opět 
nenápadně do mé cesty poslal něco nebo 
někoho, aby mě nakopl. 

Najednou jsem přestala pochybovat, že 
všechno, co Bůh dává i dopouští, má kořen 
v DOBRU. I když teď ještě nemůžu svým 
lidským rozumem pochopit, proč se na 
světě dějí křivdy, proč v bolestech umírají 
nevinné děti, nemohou se vyléčit nemocní, 
za jejichž uzdravení TOLIK lidí prosí, proč 
Bůh dopouští to a to. S mým „novým Bohem“ 
jsem získala jistotou, že se to děje pro něco 

velkého a mnohem, mnohem lepšího. Něco, 
co mě-nás-je má třeba někam dovést. A že 
jednou z nebe se budeme otáčet za svým 
životem a říkat si: TÝ JO, PANE, TO BYL 
TEHDY DOBRÝ TAH…

Chvilku mi to trvalo, ale nakonec jsem 
Boha pozvala do svého světa se vším všudy 
a požádala ho, aby se stal KRÁLEM MÉHO 
ŽIVOTA. Odevzdala jsem se mu celá. Všech-
ny moje milované, svoje plány, svoje vztahy, 
svoje rozhodnutí. Dala jsem mu i svoje chy-
by, pochybnosti a obavy…

I dnes mám srdce plné malicherností, 
stále si nesu hluboko v duši bolesti, starosti, 
snad i zbytky neodpuštění, které lidskou 
silou neumím překonat. Nevím, kolikrát ještě 
budu v životě pochybovat, kolik zásadních 
chyb a špatných rozhodnutí udělám nebo 
kolikrát nevědomky odmítnu Boží Lásku. 
Ale už vím - VĚŘÍM, že je stále se mnou 
TATÍNEK, který mě upřímně miluje přesně 
takovou, jaká jsem. Který mi stále znovu 
odpouští, který má pochopení, trpělivost 
i smysl pro humor. Který se na mě stále 
usmívá, který se se mnou raduje a který 
mě nese, když je mi zle a třeba si právě 
připadám jím opuštěná. 

LF

NAROZENÍ KRISTA
Rainer Maria Rilke

Bez tvé prostoty jak by se nám
zjevila zář, která nocí žhne?
Bůh, hle, na národy rozhněván,
mírnost volí, v tobě na svět jde.

Byl snad větší ve tvé představě?
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NA ŠTĚDRÝ DEN

SLOVO PRO DUŠI

Bylo to na Štědrý večer. Ulice byla prázd-
ná. Všichni byli doma, aby slavili Kristovo 
narození. Jen u posledního domu, na okraji 
ulice, se pohybuje nuzně oblečený člověk. 
Pomalu míří k domu. Hlavní dveře jsou ještě 
otevřeny, a tak stařec vstupuje. V domě bydlí 
čtyři rodiny. Muž zaklepe u prvních dveří. 
Otevře žena.

„Co chcete?“
Stařec odpovídá: „Kousek chleba, pro-

sím.“
Žena se na něho překvapeně podívá. 

Něco takového ještě existuje? Vždyť si kaž-
dý může chleba koupit, je dostupný všude.

„Zaťukejte tam na ty dveře,“ řekla žena 
a ukázala na sousedovy dveře. Své za-
bouchla. 

Sousedka, ke které byl žebrák poslán, je 
zbožná žena. Modlí se a chodí do kostela. 
Stařec zaklepe. Teprve za hodnou chvíli se 
opatrně a malinko dveře otevřou. Když žena 
uvidí starce, zeptá se: „Co si přejete?“

Muž se zimou zachvěje, pevněji přitáhne 
svůj tenký plášť a žebroní: „Neměla byste, 
prosím, pro mne nějaký starý kabát?“ 

Žena si vzpomene na pláště a saka po 
zemřelém strýci na půdě. Má mu jedno 
dát? Ale dnes je přece Štědrý večer, nebu-
de přece kramařit. To nepřipadá v úvahu. 
Aspoň radu mu dám: „Víte co, nade mnou 
bydlí krejčí. Ten má určitě něco pro vás na 
oblečení.“

Unaveně a schoulen do sebe jde stařec 
nahoru. Zaťuká na dveře krejčího. Ten 
ochotně hned otevře: „Čím mohu poslou-
žit?“ Ale hned se zarazí. Tento člověk nevy-
padá na zákazníka. 

Stařec vyslovuje svou prosbu: „Směl bych 
se u vás trochu ohřát?“

Krejčí je nesvůj. Říká: „To je ale nepří-
jemné. Podívejte se, všude mám rozložené 
střihy a látky. Nemám bohužel místo. Ale 
zkuste to u sousedů.

Když stařec zaklepe na protější dveře, 
slyší, že se tam někdo hádá. Chvíli trvá, než 
vevnitř uslyší jeho zaťukání. Konečně vyjde 
žena a ptá se úsečně: „ Co se děje?“

„Prosím o vlídné slovo.“
Žena křičí: „Co? Vlídné slovo chcete? 

Kdopak má pro mne vlídné slovo?“ A obrá-
cená ke svému muži kousavě prohodí: „Ani 
ty je nemáš!“

A ty?“ odvětí manžel. A začnou se znovu 
hádat.

Stařec se teď ještě namáhavěji šourá po 
schodech dolů. Tu se tichounce pootevřou 
všechny dveře. Lidé se za ním dívají. Když 
projde tmavou chodbou, zanechá za sebou 
zvláštní zář.  Než dojde k domovním dveřím, 
otočí se. Řekne: „Cokoli jste udělali pro 
jednoho z mých nejmenších bratří, pro mne 
jste udělali...“

Zaraženě a zahanbeně se všichni na sebe 
podívají.

Jakmile stařec odejde, zůstane v domě 
světlo. Už nikdy pak nenastala taková tma 
jako předtím. Od té doby zůstaly v tomto 
domě dveře a srdce otevřena, a to nejen 
na Štědrý večer.

převzato z tisku
Mirka Červenková
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NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

KRABICE PEČIVA
„Takže ahoj, Marto.“ Ilona zamkla zásuvku 

svého psacího stolu a usmála se na kolegyni.
„Kam s tou kytkou, prosím tě? A proč na 

mě nepočkáš?“
„Jedu za babičkou, náramně pospíchám, 

víš?“ řekla Ilona.
„Pokud vím, tak žádnou babičku nemáš. 

Tak jak je to s tou kytkou a kam vlastně jdeš?“ 
smála se Marta a zastavila Ilonu ve dveřích.

„Babička se mi narodila o Vánocích, jestli 
to opravdu chceš vědět.“

„Povídej.“
Ilona na malý okamžik zaváhala a pak se 

vrátila do kanceláře.
„Vlastně to zavinila ta tvoje krabice vá-

nočního cukroví. Ten den jsem po práci 
jela na druhý konec města, protože jenom 
tam ještě měli vázání na lyže pro Péťu. Ob-
těžkána taškami, přeplněnou tramvají, me-
trem a znovu přeplněnou tramvají. Krabice 
tvého cukroví mi klouzala z ruky. Byla jsem 
nevyspalá z nočního gruntování a pečení 
a uštvaná sháněním dárků. Pocit Vánoc 
ve mně vůbec nebyl. Uvědomila jsem si to 
právě na stanici tramvaje, kde jsem čekala 
nekonečně dlouho. Zastávka byla před star-
ším domem, a když jsem chodila sem a tam 
v marném čekání na tramvaj, uviděla jsem 
před tím domem tabulku s nápisem Domov 
důchodců. Říkám ti, ta krabice mi překážela 
a tak jsem zazvonila.“

„Snad bude mít někdo chuť na domácí 
pečivo,“ řekla jsem sestře, která mi přišla 
otevřít.

Chvíli si mě prohlížela a pak řekla, abych 
šla dál a tu krabici předala sama jedné babič-
ce. „Bude mít z toho radost,“ dodala.

„Ale já strašně pospíchám,“ namítla jsem.

„Pak jste se nemusela namáhat,“ stroze mi 
odpověděla sestra. „Pečiva, i toho domácí-
ho, tu máme víc než dost.“

Zarazila jsem se pod jejím tvrdým pohle-
dem a vešla do chodby. Vzápětí se mi vybavil 
můj nedouklízený byt, nezadělaná vánočka, 
nezabalené dárky a všechno, co mě doma 
čeká. Přesto jsem šla dlouhou chodbou dál. 
Sestra otevřela jedny dveře a tam na posteli 
ležela drobná babička, docela taková, jakou 
jsem kdysi měla já.

„Někdo vám přišel popřát hezké Vánoce, 
bábinko,“ řekla sestra laskavě a já jsem řekla 
,dobrý večer'. Stála jsem ve dveřích a držela 
krabici.

„Že je to Anička!“ ozvala se žena hlasem 
plným radostného překvapení. I když skoro 
nevidím, po hlase tě poznám. Měla jsem dnes 
sen, že mě něco hezkého čeká. Děvenko, 
tos mi udělala radost, ani nevíš jakou. Už 
jsi tu nebyla dva roky. Já vím, nemáš čas. 
Malé děti, samá práce a starosti. Co Frantík? 
Podniká a má moc práce, viď. Byla jsi v létě 
s dětmi u nás na vsi? Co je tam nového a proč 
za mnou nikdo nepřijede?“

Seděla jsem na židli u postele a ani nevím, 
jak jsem dokázala odpovídat.

„Máš hlas jako maminka, Aničko. To byla 
moc hodná a pracovitá žena. Snad jsi po ní. 
Bez matky je to těžké, viď?“

Dívala jsem se na babičku, na tichý pokojík, 
a čím dál tím víc se mi vracela moje babička 
a její světnička. Viděla jsem zamrzlé okno 
domku a v něm teplo, vůni, klid a hlavně 
lásku. Kam jsem to došla? Na jakou špatnou 
cestu jsem to vykročila, že nemám čas na 
zastavení, na žití, na nic? A proč vůbec dělám 
tolik zbytečných věci? Co mě žene? Kam 
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VZDĚLÁVÁME SE

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

a proč? Přitom toho není moc potřeba, aby 
člověk dokázal být šťastný.

Babička vzpomínala na dětství a mládí. 
V jejím vyprávění bylo tolik moudrých, laska-
vých a chápavých slov a ani stopy po hořkosti 
a smutku. Dívala jsem se přitom na postel, na 
kterou byla upoutána několik let. Když jsem 
odcházela, zeptala se mě, zda zase přijdu. 
Slíbila jsem jí to. Slíbila jsem to jako Anička.

Sestra mě pak vedla k domovním dveřím. 
„Čekala stále svou vnučku, jedinou její žijící 
příbuznou. Psala jsem jí, vzkazovala. Marně. 
V poslední době rychle schází, tak promiňte, 
že jsem vás zdržela. 

Řekla jsem jí, že to nevadí. Dívala jsem se 
přímo do jejích očí a hledala v nich tvrdost, 
které jsem se zpočátku lekla. Nebyla tam, 
byly tam slzy. „Jsem ráda, že jsem tady za-
zvonila. A brzy zazvoním zase, řekla jsem.“

„A tak mám bábinku,“ dodala Ilona a vstala.
V místnosti bylo ticho. Marta se dívala 

oknem na holé stromy protější zahrady, když 
Ilona za sebou zavřela dveře, položila hlavu 
do dlaní.

Taťána Lukešová: A přeci něco zůstalo 
připravila Mirka Červenková

Milí přátelé,
v tomto díle se po malé odbočce, kdy 
jsme si představili anglikánskou církev, 
opět vrátíme do hlavního protestantského 
proudu, který jsme načali v prázdninovém 
čísle 2/2015. Krátce si připomeňme, že 
protestantismus můžeme velmi zjedno-
dušeně rozdělit na kalvínskou a luterskou 
větev. Bližší informace o reformaci z dě-
jinného pohledu si můžete také přečíst 
v Cestě (1/2004) nebo na farním webu 
v sekci Vzděláváme se. Dnes si tedy 
řekneme něco o Českobratrské církvi 
evangelické.

5 známek pravověrnosti
Jako již tradičně, podívejme se na tuto 

církev optikou našich pěti známek, podle 
kterých určujeme, do jaké míry jde o pravo-
věrnou církev, tedy zda:

- vyznává víru v Trojjediného Boha
- vyznává Ježíše jako pravého Boha a pra-

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

smrt a zmrtvýchvstání stal naším Spasite-
lem

- čerpá ze svátostí jako řádných prostředků 
k dosažení spásy 

- je vedena biskupy (nástupci apoštolů), 
kteří udržují jednotu s papežem

U Českobratrské církve evangelické si 
můžeme být jisti prvními třemi známkami. 
U svátostí musíme konstatovat, že z našeho 
pohledu můžeme brát jako jistou pouze 
svátost křtu. Uznání Eucharistie je z hlediska 
naší katolické nauky problematické, jelikož 
porušená apoštolská posloupnost de facto 
„přeťala“ linku i svátostnému kněžství, které 
je podmínkou pro proměnění způsob chleba 
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a vína v Tělo a Krev Kristovu (tzv. transsub-
stanciace – více viz Cesta 4/2008). 

Co se týče apoštolské posloupnosti, ta byla 
již v prvních letech přerušená, byť prvními 
pastory a biskupy této církve byli samozřejmě 
právoplatně vysvěcení kněží a biskupové 
katolické církve. Protože však odmítli uznat 
papeže a vše se tehdy dělalo v opozici proti 
katolické církvi, došlo časem k porušení této 
posloupnosti, jelikož byli uvádění do úřadu 
pastorů osoby bez příslušného kněžského 
svěcení, které již stejně nebylo v evangelic-
kých církvích považováno za svátost.

Označení a historie
Označení „českobratrská“ samozřejmě 

odkazuje na Jednotu bratrskou, jelikož se 
členové této církve přihlásili k její tradici na 
našem území. A slovo „evangelická“ značí 
odkaz na evangelickou církev.

Jak již z názvu vyplývá, toto společenství 
vzniklo spojením dvou církví, které působily 
na našem území (protestantské církve mají 
u nás tradici již od 16. století) – jedná se 
o evangelickou církev augsburského 
vyznání a evangelickou církev helvet-
ského vyznání, které jako jediné povoloval 
Toleranční patent Josefa II. z roku 1781. Ke 
spojení těchto dvou církvi došlo po první 
světové válce r. 1918. 

K této nové unii se tehdy přihlásily všechny 
české sbory obou církví, stranou zůstaly jen 
německé sbory, které vytvořily Německou 
evangelickou církev v ČSR, která existovala 
do roku 1945.

Církev je řízena presbyterně – synodně 
– její základní jednotkou je sbor, vedený 
staršovstvem, které tvoře laici a duchovní. 
Církev má u nás téměř sto farností, které 
jsou organizovány ve 14 seniorátech. Při 
posledním sčítání lidu v roce 2011 se k této 
církvi v ČR přihlásilo přes 52 000 členů 

(v roce 2001 to bylo 117 212). Jedná se 
tedy o druhou největší církev v ČR po naší 
římskokatolické církvi.

Věrouka
Věroučně zde převládá kalvínský směr. 

Nicméně jelikož při vzniku stála také luterská 
církev, je ČCE velmi tolerantní a nechává 
vedle sebe věrouku Jednoty bratrské, kališ-
níků, kalvínistů i luteránů. Jak již bylo uvedeno 
dříve, za svátost je považován pouze křest a 
(z jejich pohledu) Večeře Páně. Naproti tomu 
ani konfirmace (naše biřmování – dospívající 
jsou přijímáni do plného společenství církve) 
ani ordinace kazatelů nemají svátostný cha-
rakter. Nedílnou součástí věrouky jsou samo-
zřejmě zásady sola fide a sola gratia (pouze 
víra a pouze milost jsou nutné ke spáse).

Ekumenismus
Jelikož se jedná o největší protestant-
skou církev u nás, měla vůdčí roli u zrodu 
Svazu evangelických církví u nás v roce 
1927 a v Ekumenické radě církví v roce 
1955. Významnou měrou přispěla také 
k ekumenickému překladu Bible (práce 
byly ukončeny r. 1979), který je nejpoužíva-
nějším překladem Bible u nás napříč všemi 
církvemi.

Ekumenismu je velmi otevřená – zve 
k Večeři Páně všechny křesťany bez rozdílu 
vyznání.

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

Petr Martínek
Prameny: 
Křesťanstvo, Pavel Filipi
Úvod to teologie, Vladimír Slámečka
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LIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

Dne 14. listopadu oslavil biskup PETR ESTERKA, rodák z Dolních Bojanovic, osmde-
sáté narozeniny. Po krátkém medailonku si můžete přečíst rozhovor, pořízený při jeho 
nedávné návštěvě.

Petr Esterka je prvoroze-
ný ze tří dětí Pavla Esterky 
a Anežky, rozené Sládkové. 
V letech 1948 až 1950 stu-
doval na biskupském gym-
náziu v Brně až do uzavření 
školy komunisty. Další stu-
dium mu nebylo umožněno, 
proto nastoupil do učení 
v oboru elektrotechniky. 
Pro neshody s ředitelem 
v otázkách církevních opustil 
školu. Výuční list získal jako 
lisovač dřevitých hmot pro 
Lignum Hodonín. Poté se 
přihlásil na gymnázium v Ho-
doníně, které díky podpoře 
třídní učitelky Kubánkové 
v roce 1956 ukončil matu-
ritní zkouškou. Byl přijat na 
strojírenskou fakultu v Brně, 
studia však záhy ukončil 
a určitou dobu pracoval 
jako vychovatel na hodonín-
ském internátě pro Lignum 
Hodonín.

Spolu se svými kamará-
dy emigroval 14. června 
1957. Hranice překročili 
v Mikulově. Od devíti hodin 
až do svítání se plížili, aby 
nevzbudili podezření. „O se-
schlé stvoly jateliny jsme 
si rozedřeli lokty a kolena. 

Jak rádi jsme se konečně 
dostali do řepného pole 
– tady se dalo ukrýt v řád-
cích, porost byl celkově 
vyšší a snadněji se tu plí-
žilo,“ shrnuje Petr Esterka 
v knize Rozhodni se pro risk 
(s. 58-59). „Proplížili jsme 
se pod náspem a ponořili 
jsme se do obilí. Když jsme 
byli asi v polovině, ozval se 
blízko nás výstřel. Přiroze-
ně jsme ztuhli. Nedaleko 
nás se rozzářila světelná 
raketa. Uslyšeli jsme hlasy 
a přibližující se kroky. Jak 
rychle se kroky blížily, tak 
se ale začaly také vzdalo-

vat,“ líčí zážitky osudné noci 
Esterka. „Dodnes vlastně 
nevím, co ta raketa zname-
nala a proč přišli vojáci tak 
blízko k nám.“ Společně 
s kamarády překonal tro-
jici ostnatých drátů, které 
byly pod napětím. V sobotu 
ráno byli všichni tři uprch-
líci v bezpečí rakouského 
Drassenhofenu.

Po určitém čase, který 
Petr Esterka strávil v Rakous-
ku, byl přijat do kněžského 
semináře – Papežské koleje 
Nepomucenum v Římě. Dne 
9. března 1963 přijal z rukou 
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kardinála Traglia svátost 
kněžství a odešel se starat 
o své krajany do Texasu 
(USA). V roce 1967 obhájil 
v Římě doktorskou práci 
a po návratu do USA zahájil 
své akademické působení, 
vyučoval na koleji sv. Kate-
řiny v Saint Paul v Minneso-
tě. Současně s tím působil 
v letech 1974–1995 v ame-
rickém letectvu jako kaplan 
v Air Force na základně 
v Minneapolis. 

V roce 1984 spoluzaložil 
Severoamerické pastorační 
centrum pro české katolíky 
v USA a v roce 1986 byl 
jmenován generálním viká-
řem pro krajany v Severní 
Americe. Titul monsignora 
mu udělil papež v roce 1987, 
v roce 1992 byl jmenován 
čestným papežským prelá-
tem. Od roku 1994 rozšířil 
své působení na krajany 
v Austrálii a v roce 1999 mu 
papež Jan Pavel II. udělil 
titulární diecézi čefalenskou 
s odpovědností za duchovní 
péči o české katolíky. Stal 
se tak světícím biskupem 
brněnské diecéze.

O životě Petra Esterky 
v yšly dvě knihy. Osobní 
vzpomínky, které sepsal 
v rámci své výuky angličtiny 
pod názvem Never say co-
mrade, v anglickém originálu 
vyšla v roce 1967, druhá 

kniha Rozhodni se pro risk je 
sepsaná formou rozhovoru, 
který s ním vedl Aleš Palán 
a vyšla v roce 2007. 

Petr Esterka v této knize 
vzpomíná na to, jak byl vy-
chován ve víře a kdo mu byl 
vzorem. Především tatínek 
s ním často probíral evan-
gelia. Kněžským vzorem mu 
byli také bojanovští kněží: 
„Otec Jaromír Pořízek mi 
připadal jako pevná skála. 
Byl velice dobrý kazatel 
a při promluvách dosáhl i na 
nás děti, protože používal 
srozumitelné příklady. Bylo 
o něm známé, že je nejen 
výborným knězem, kazate-
lem a učitelem, ale pomáhá 
i lidem: za války rozdal třeba 
vlastní boty a chodil pak jen 
v galoších,“ vypovídá Petr 
Esterka v knize Rozhodni se 
pro risk (s. 12). Dalšími vzory 

mu byli také kaplan Josef 
Dvořáček či Miloslav Perout, 
kteří v Bojanovicích působili.

Využili jsme příležitosti, že 
biskup zavítal do své rodné 
vsi a položili jsme mu pár 
otázek:
Jaké máte nyní povinnos-
ti? Existuje vůbec něco 
jako biskupský důchod?

(směje se) O žádném 
důchodu pro biskupy ne-
vím. Povinnosti mám stále, 
i když působnost se změ-
nila. Kdysi jsem měl na sta-
rost misie po celém světě. 
Nyní se o zahraniční misie 
stará biskup Václav Malý, 
v Kanadě je Libor Švor-
čík z olomoucké diecéze 
a v Chicagu Dušan Hladík 
z brněnské diecéze. Mně 
zůstala Kalifornie. To zna-
mená San Francisko, Los 
Angeles a San Diego. Právě 
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nedávno jsme si uspořádali 
piknik, něco jako je váš 
farní den. Lidé se sejdou, 
promluví si, posedí spolu 
navzájem. Také pravidelně 
vydáváme věstník, který 
píši a připravuji.

Přesto že už mám věk, 
mám dostatek povinností, 
protože nemáme dostatek 
kněží a v podstatě každá 
ruka je dobrá. Cítím, že jak-
mile se přestaneme starat, 
lidé přestanou mít zájem. 
Což je velký problém, se 
kterým se už dnes potýká-
me například v New Yorku.

Zažil jste někdy v průběhu 
svého kněžského života 
posměch kvůli víře?

Ano, často. Už za studií 
gymnázia v Brně. Často byly 
situace, kdy jsem se doha-
doval s komunisty o věcech 
náboženských.  Ale já jsem 

si byl ve věcích víry poměr-
ně jistý, což vzbuzovalo 
spíše respekt. 

I později ve světě jsem 
se potkal s lidmi, kteří byli 
vůči křesťanství nepřátelští. 
Provokovali mě narážkami. 
Podle mých zkušeností se 
ale vždy jedná spíše o křu-
pany, kteří nemají všeobec-
né znalosti a umějí jen dělat 
hloupé vtipy. Nemá smysl 
se s nimi dohadovat.

Byl ve vašem životě oka-
mžik, kdy jste litoval, že 
jste knězem?

Nevím, jestli se to dá říct 
přesně takhle, ale někdy 
jsem znechucený různými 
kauzami týkajícími se kně-
ží a zneužívání dětí. Tohle 
by se nemělo stávat. Je 
to vždycky nějaký případ, 
který se rozmázne do ne-
skutečných rozměrů a vrh-

ne špatné světlo na celou 
církev jako instituci. Někdy 
bych křičel vzteky… Když 
je to jiná církev, tak se to 
ani tak neřeší, ale my křes-
ťané jsme pod kritičtějším 
dohledem.

Učinil jste někdy v životě 
rozhodnutí či se ocitl v si-
tuaci, kterou byste chtěl 
vrátit zpátky a zachovat 
se jinak? 

Ani ne. Já jsem byl vždyc-
ky hodně rozumný (směje 
se). To víš, že jsem v životě 
nasekal spoustu bot… ale 
chyby jsou kříže, které mu-
síme nést. Na to pak máme 
různé duchovní obnovy. 
Bohužel už teď nemám tolik 
energie, abych je absolvo-
val, ale pomáhá to.

Teď trochu jiná - ryze žen-
ská otázka: Jako biskup 
nosíte na hlavě biskup-
skou čepičku, vždycky 
přemýšlím, jak to na hlavě 
drží?

(směje se) Správně se 
tomu říká solideo, nosí se 
při mších a při oficiálních 
příležitostech. Kompletní 
je čepička ještě s křížem 
a biskupským prstenem. 
A teď k tvé otázce, poprav-
dě musím s ní být opatrný, 
pokud mám čerstvě umy-
tou hlavu, tak mi solideo 
na hlavě klouže. Jde o oby-
čejnou látku. Dříve mnozí 
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PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELE

VYBLEDLÝ GAUČ
Když odešly, slyšela jsem 

klapot podpatků na scho-
dech. Seděla jsem a myslela 
na to, o čem se tady mluvilo. 
Helena se na mne neustá-
le dívala. Když jsem si to 
uvědomila, honem jsem se 
usmála, Snad mi chtěla říci 
něco víc, než mi řekla.

„Slyšela jsem, že jsi spo-
kojená,“ švitořila Helena. 
Řeč plynula dál. „Ale Olina 
to vzala hopem,“ nebo „sly-

opati v klášteře měli už holé 
hlavy, tak asi můj problém 
s klouzáním na vlasech 
neřešili, nalepili solideo na 
hlavu a šli (směje se).

Popravdě vy na svůj věk 
rozhodně nevypadáte. 
Máte nějaké tajemství 
dobré kondice? Třeba 
speciální krém nebo je to 
jen tím, že prostě žijete 
svobodný život?

(Směje se) Kdyby nohy 
sloužily, tak jak dřív, tak by 
to bylo dobré. Jinak žádné 
tajemství nemám a krémy 
nepoužívám. Jen se holím 
– použiju pěnu a vodu po 
holení. Možná to tedy bude 
tím, že nemám manželku 
(směje se). 

Ale skutečně se necítím 
jako dřív. Mám jeden docela 
čerstvý osobní zážitek: Měl 
jsem vedle mozku nádor, 
který mi lékař odstranil. Po 
operaci se mi stala příhoda, 
kdy jsem upadl do bezvě-
domí… Vzpomínám si jen, 
že jsem chtěl vstát z pod-
lahy a nic víc. Ráno jsem 
se probral sedící v křesle, 
věci byly rozházené po 
pokoji a někteří známí mi 
pak říkali, že jsem jim v noci 
telefonoval. Když zvedli 
telefon, tak jsem neod-
povídal. Od této příhody 
cítím, že zapomínám jména 
a telefonní čísla a cítím se 
v některých situacích dost 
trapně. Doktor mi ale řekl, 
že se s tím nedá nic dělat. 

Pravděpodobně tuto situaci 
nese i stáří a je potřeba se 
s tím smířit a také se připra-
vit na to, že zemřu.

Jak se dá na smrt připra-
vit?

Není to jednoduché. Sna-
žím se dělat, co můžu, 
pomáhat a sloužit lidem. 
Zajímavé je, že někdy po-
máhají víc oni mně, a já za 
to cítím vděk.

Přejeme biskupu Petru 
Esterkovi, aby byl ješ-
tě dlouho v tak výborné 
kondici a skvělé náladě, 
jako při přípravě tohoto 
rozhovoru.

Andrea Červenková

šely jste v poslední době 
o Renatě? Ona je teď přece 
v Argentině a …“ vyprávěly 
si o druhých. Mluvily o tom, 
jaký má teď Renata nový 
vůz a jakého nového přítele 
má Olina. Olina byla krásná 
už ve škole. Teď posílala 
fotografie s mořem v po-
zadí nebo i bílého volantu 
s rezavým psem. Teď byly 
u mne v bytě. Uklidila jsem 
jako před Vánocemi a upek-

la dort. Přišly a dívaly se. 
Viděla jsem jejich očima 
oprýskanou židli a vybledlý 
gauč. Záclony jsem vyprala, 
ale to jsem neměla dělat. Jen 
parkety se nádherně leskly. 
Naleštil je večer Honza. 
„Nevěděl jsem, že se jich 
bojíš. Myslel jsem, že to jsou 
kamarádky,“ šklebil se.

Koupila jsem růže do sta-
rožitné vázy a postavila ji na 
okno. Moc to nepomohlo. 
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Byt byl starý a tmavý a naše 
tři děti mu daly zabrat. Přesto 
jsem ten byt měla ráda. Patřil 
ke mně, k Honzovi a k těm 
třem malým. Slunce svítilo 
do půlky pokoje od čtyř ho-
din odpoledne. Na tu dobu 
jsem je pozvala. Měla jsem 
na sobě černé šaty a korále. 
Nebyly to šaty na odpolední 
čaj, ale byly to moje nejlepší.

Když jsem v kuchyni sta-
věla vodu na sporák, slyšela 
jsem je mluvit. Mluvily opět 
o Renatě a potom o sobě. 
O sobě mluvily vždycky leh-
ce. I o svých dramatech 
mluvily, jako by chtěly, aby 
to přesně tak bylo. Pak řekla 
Dáša: „Všimly jste si Jany - 
co zbylo z toho okouzleného, 
nedočkavého stvoření?!“

„Těch plánů a představ,“ 
zasmála se Marta. „Je to 
roztomilá slepice,“ řekla 
Helena.

Nemohla jsem se vrátit do 
pokoje. Usedla jsem na sto-
ličku a dívala se na červený 
čajník. 

Někde jsem něco zkazila. 
Někde jsem něco ztratila, ale 
muselo to být hodně dávno. 
Nepamatuju se, že bych to 
hledala. Jak se mohlo stát, 
že mi ke štěstí stačil vybledlý 
gauč, děti a Honza? Kde 
jsem mezi dřezem, Sunarkou 
a gulášem zůstala já? Voda 
v červeném čajníku se vařila. 
Nalila jsem čaj a vrátila se do 
pokoje. Irena kouřila a cho-

dila po chodbě. Měla fialové 
šaty posledního střihu a moc 
jí slušely.

„Máš to tu hezké,“ otočila 
se ke mně.

„Ne,“ vykřikla jsem prud-
ce, „a ty to víš. Neudělala 
jsem podle vás žádné štěstí. 
Nemám bílý volant ani zrza-
vého psa,“ křičela jsem dál 
hloupě. „A Honza už zase 
hůř vidí. Nechci, aby rýsoval 
po nocích.“

Dívaly se po sobě.
„Zapomněla jsi žít,“ řekla 

Dáša, „ to je to.“
„Jako žena, chápej,“ vpad-

la Marta. „Krášlit se, bavit, 
trochu flirtovat.“

„Stejně to tak rychle utí-
ká,“ zasmála se Helena. 
„Musíš myslet taky na sebe.“

Helena se shýbla a podala 
mi zakutálený míč. V tom 
mizivém okamžiku nebyla 
pojednou její tvář tak do-
konale vyrovnaná s očima 
upřenýma na dětský míč.

Potom odešly. Dopíjela 
jsem víno. Mělo chuť broskví 
a slunce. Chtěli jsme letos 
někam jet. Jestl i ovšem 
Honza dostane odměnu. Je-
nomže Honza ji nedostane, 
stoupal ve mně nepoznaný 
pocit zloby. Je nemožný se 
svou přímostí a skromností. 
Chodíme na výlety s bato-
hem na zádech. Utrácíme 
za knihy, ale francouzský 
parfém znám jenom ze šatů 
svých kolegyň. Jak si mohl 

myslet, že tohle je všechno, 
co muž udělá pro ženu. Ko-
nec. Zaplavovala mě vlna se-
belítosti. Mají pravdu. Dopila 
jsem poslední zbytek vína 
a vyšla jsem ven. Šla jsem 
po nábřeží. Na jeho konci 
byl parčík. Chodívala jsem 
tam s dětmi. Zdaleka jsem 
slyšela jejich hlasy. Najed-
nou jsem stála proti Honzovi. 
Na krku mu seděla Markéta 
a s radostným křikem ho ko-
pala do hrudi. Z obou stran 
ho tahali kluci za kabát. Tvář 
měl ušpiněnou od písku. 
Asi jak dělal bábovky a dělal 
klukům tunel.

Potom jsem vzala Markétu 
do náruče. „Už jsem se vás 
nemohla dočkat, raubíři. 
Strašně se mi po vás stýs-
kalo. „Honzo počkej, utřu ti 
tvář. - Ach Honzo,“ vydechla 
jsem šťastně a objala ho.

Taťána Lukešová: 
A přeci něco zůstalo
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OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY

ZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY

FARNÍ RADA SE SEŠLA 13. ŘÍJNA TOHOTO ROKU. MJ. NA NÍ BYLO PROJEDNÁVÁNO:

André-Mutien Léonard: Slyší Bůh naše 
modlitby?
Karmelitánské nakl., 59 stran

Autor uvádí jednoduchým jazykem, ale 
nikoli zjednodušeně do záležitostí prosebné 
modlitby. Odhaluje i některé problematické 
způsoby uvažování prosících. Ilustruje to na 
postojích novozákonních postav, které se 
obracely s prosbami na Ježíše. Především 
však chce posílit naši důvěru v lásku Boha, 
který neoslyší žádnou modlitbu svých dětí.

Michelle Moran: Evangelizace s odva-
hou a citem
Karmelitánské nakl., 105 stran

Církev existuje proto, aby evangelizovala, to 
jsou slova papeže Pavla VI. Tato výzva k evan-
gelizaci se nás křesťanů bytostně dotýká, 
máme však problém, že netušíme „jak na to“. 
Autorka (host letošní KCHK) nabízí praktické 
návrhy i rady, např. jak vydávat svědectví, 
jak navázat kontakt, ale i čeho se vyvarovat, 
nechceme-li druhé spíše odradit.

PRO DĚTI
Jiří Stránský: Povídačky pro moje 
slunce
Edice Modrý slon; 91 stran

Ilustrovaná kniha povídek a pohádek pro 
děti. Děti si v ní můžou přečíst mimo jiné po-
vídky O strašidýlku Gogovi, O velké odměně, 
O andulkách, O veverce Emilce atd.

ÚRYVEK Z KNIHY:
Bára se vracela rozjařená domů z mikuláš-

ské besídky. Spokojeně poskakovala a už 
se těšila, jak o tom bude doma vyprávět. 
Nad vchodem jejich domu svítilo světlo, 
které dopadalo i dovnitř chodby. Vytáhla 
klíč, že si odemkne, když vtom se napravo 
ode dveří, u rohu schodů, co vedly do patra, 
něco pohnulo. Strašně se lekla. Bylo to však 
schoulené u země, takový tmavý raneček, 
člověk to sotva mohl být, spíš pes a těch 
se Bára nebála. Vedle dveří byl vypínač. 
Rozsvítila. 

A helemese! Žádný pes, ale kluk! Byl 

- Návrh na vnitřní obložení střešních ploch ve farní stodole.
- Návrh na rekonstrukci okenních rámů kostela.
- Návrh na výmalbu určitých prostor kostela.
-  Vyhodnocení financování červencové prim. mše J. C. Komosného.
 Vybráno: 252 880,-Kč (včetně dotace obce)
 Celkové výdaje: 218 310,-Kč 
 Z přebytku novokněz daroval 14 570,- Kč na potřeby kostela a 20 000,- Kč bylo předáno 

novoknězi.
- Dne 13. listopadu se členové ekonomické rady farnosti, kteří byli vybráni z farní rady 

(Marcela Červenková, David Frolec, Bohumil Janeček, Karel Tomčala), spolu s o. Petrem 
zúčastnili setkání s generálním vikářem a ekonomem diecéze, jež se konalo v Telnici 
u Brna. Hlavním tématem byly otázky týkající se dalšího financování církve v naší diecézi.
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schoulený do klubíčka a snad plakal. Na 
hlavě měl veliký kulich.

„Co tady děláš?“ zeptala se.
„Já jsem tu schovaný!“ řekl a celý se třásl.
„Tak vstaň, a netřes se! Ty ses ztratil, ty 

nevíš, kde bydlíš?“
Zavrtěl hlavou. Všimla si, jak podivně pře-

šlapuje. Zadívala se mu na nohy – a vykulila 
oči. Místo bot mu pod kalhotami vyčuhovala 
kopýtka. Na lekání nebyl čas. Rychle mu 
strhla čepici. Nad čelem pod z hustých 
kudrnatých černých vlasů trčely asi dese-
ticentimetrové růžky. 

„Ty jsi čert?“ „Gargul,“ řekl tiše a začal 
fňukat. „Kde ses tu vzal?“ Pokrčil rameny. 
Poslali mě, abych na Mikuláše strašil děti. 
A že se nesmím vrátit, dokud pořádně 
nepostraším aspoň tři. Jenže po ulicích 
chodí spoustu Mikulášů, kteří mají své čerty, 
a žádný mě nechtěl přibrat. Ukazoval jsem 
jim nohy i rohy, teda kopýtka, ale oni se mi 
pokaždé vysmáli, že teď čerti už vypadají 
jinak. A samotného mě odevšad vyhodili. 
Teď se nesmím vrátit a nevím, co se mnou 
bude. Kdybych se vrátil, schytal bych to.

„Kam se musíš vrátit? Do pekla?“ 
Vtom se otevřely dveře a v nich stála 

mamka. „S kým to tady mluvíš, Báro? Co 
je to za kluka?“

„To není kluk, to je prosím, čert.“
„Nech si ty vtípky. To je tvůj spolužák? 

Toho neznám.“
„Ale on fakt čert, mami. A ztratil se a nemá 

kde být.“ A vyhrnula Gargulovi kalhoty. 
Máma vytřeštila oči stejně jako Bára před 
chvílí. Vtom venku bouchla vrátka, což zna-
menalo, že se vrací domů někdo seshora. 
Rychle vtáhli Gargula  do předsíně a zavřeli 
dveře bytu. A tak se Gargul ocitl v Bářině 
rodině...

Blížily se Vánoce. Gargul se snažil pomá-
hat mamince s Bárou péct cukroví a snažil 
se i jinak pomáhat, kde se dalo. 

Nastal Štědrý večer. Po večeři zazvonil 
zvoneček. Tom s Danem se vyřítili jako 
první. Za nimi pak běžela Bára s Gargulem. 
Otevřely dceře pokoje. Stromeček zářil, 
ozdoby se třpytily a leskly ve světle svíček 
a prskavek. Gargul stál vedle Báry a v těch 
velkých černých očích jako by měl všechnu 
tu záři z vánočního stromku. A stála tu taky 
maminka, nejkrásnější maminka na světě, 
a ten usmívající se zlatý táta, a taky bráško-
vé Tom a Dan.

„Veselé Vánoce,“ řekl táta. „Veselé Váno-
ce,“ řekli všichni, i Gargul.

„Moc děkuji za všechny dárky,“ řekla Bára 
a dala mamince pusu a maminka dala pusu 
jí. Gargul, celý zmatený, to opakoval po Báře. 
A taky dal mamince pusu. A mamka jemu.

Ale co to? Jako by něco prasklo. A když 
dala Bára Gargulovi pusu z druhé strany, 
prasklo to podruhé. Táta, který stal za 
mamkou, řekl: „A helemese,“ a sehnul se. 
A v ruce držel Gargulovy růžky. Gargul měl 
na hlavě jen černou čupřinu a růžky nikde! 
Táta Guldu popadl, zdvihl ho k sobě nahoru 
a vlepil mu dvě pořádné pusy.

Dan vykřikl: „Nohy, podívejte, Gulda má 
nohy!“

I kopýtka byla pryč. Maminka brečela 
radostí, táta se usmíval. Pak řekl: „Jestlipak 
víte, proč už Gulda nemá žádné rožky ani 
kopýtka? Protože tyto čertovské znaky to 
s námi musely prohrát. A jsou ještě další 
věci, které taková láska umí porazit.

Třeba nenávist. A zlobu. A závist. Ale když 
budete dobří a budete se mít rádi a budete 
mít rádi i jiné lidi, žádné zlo do svého života 
nevpustíte.“ A táta se usmál na mámu, roz-
přáhl ruce a sevřel do své náruče všechny 
čtyři děti, kterým zářily oči jako opravdické 
vánoční hvězdy.

Tyto i další knihy je možné zakoupit ve 
Farní knihovně.

Mirka Červenková
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CestičkaCestička
Milé děti, 
jsou tu opět Vánoce a my si připomínáme narození Pána Ježíše Krista. Poselství Vánoc, 
jako je pokoj, láska a radost, bychom ale neměli prožívat jen o svátcích, mělo by v nás 
přetrvávat po celý rok.

Vánoce patří k největším svátkům v roce. Mnoho lidí však ani neví, proč se Vánoce slaví. 
Křesťané si připomínají velkou a radostnou událost, že se Bůh z lásky k nám... (dokončení 
najdeš v tajence doplňovačky). Pojmenuj správně obrázky a dopiš slova podle čísel do 
dopňovačky. Tak získáš tajenku.
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JEN ABY MIKULÁŠ NEBYL HLUCHÝ

Prosinec je měsíc, kdy se 
pořád něco děje. Někdy se 
třeba půl roku nic nestane, 
ale v prosinci to jde jedno 
za druhým. 

V pondělí poprvé začal 
padat sníh, v úterý jsem měl 
horečku, ve středu málem 
zmrzla paní Vránová, když 
podle ní pan Vrána stavěl 
sochu sněhové babičky, 
a pozítří přijde Mikuláš!

Naše Bára se boj í už 
dneska. Je ještě malá. Ješ-
tě ani nechodí do školy. Až 
bude velká jako já, tak se 
třeba už bát nebude. Nebo 
až bude ještě větší, protože 
já se totiž taky pořád trochu 
bojím, přestože rozum mám. 
Bojím se, že si mě spletou 
s Otou Pivoňkou. My jsme 
si totiž podobní ostříháním 
hlavy, velikostí i ušima. Na 
školní fotografii si mě s Pi-
voňkou spletla i teta Máňa, 
tak proč by si mě s ním ne-
mohli splést Mikuláš a čert 
a rovnou se do mě pustit 
metlou? U Pivoňků tak prý 
nadílka vždycky začíná, 
protože Ota má kvůli své 
dobrodružné povaze na 
metlu už nastřádáno. Proto 
to dělám tak, že hned jak se 
ve dveřích objeví Mikuláš, 
rychle pozdravím a řeknu 
hodně hlasitě své jméno.

„Kdo nezlobí a má čisté 

svědomí, ten se čerta bát 
nemusí,“ říká vždycky naše 
maminka, aby nás uklidnila. 
Také strejda Jára říkal mně 
a Báře, ať se nebojíme, 
protože toho, kdo byl hodný, 
čert na zádech neunese. Já 
mu věřil. V té pohádce to 
bylo taky tak.

Jak se přiblížil večer, tak 
jsem si připadal čím dál tím 
míň hodný a víc a víc jsem se 
bál. Bára asi taky, protože 
měla v obličeji barvu, jako 
když jednou snědla zelený 
šunkový salám. A když pak 
vletěl do kuchyně čert, za-
čali jsme s Bárou vřískat 
jeden víc než druhý. Rohatec 
řinčel řetězem, dupal kopy-
tem a šermoval očouzenými 
vidlemi. Ječeli jsme čím dál 
tím víc. Strejda Jára se na 
to nemohl dívat. Zakřičel, 
ať nekřičíme, že jsme byli 
hodní, a aby nám dokázal, 
že hodného člověka čert 
neunese, skočil mu na záda. 
V čertovi zapraskalo, padl na 
kolena, vykulil oči, a nohy se 
mu posunuly navrch hlavy. 
Náš strejda je veliký a čert 
byl spíš huňatý než velký. 
I přes strejdův smích bylo 
slyšet, jak čert kňourá. Svatý 
Mikuláš to taky slyšel. Začal 
do strýčka bušit krásnou 
berlou, až z ní lítaly kousky 
stříbra. Strýček z čerta slezl, 

ale ten se už nenarovnal, 
a sténal čertovskou řečí, 
takže i Bára zapomněla 
brečet. Strejda mě cvrnknul 
do ubrečeného nosu a řekl: 
„Tak viděls to? Když máš 
čisté svědomí, tak tě čert 
neunese. Ale musíš taky 
pořádně jíst!“ 

Svatý Mikuláš se na něj 
zamračil a řekl mu: „Máš 
rozum? Stokilovej kolohnát 
a hupsne mu na záda?! 
Vždyť jsi mi ho polámal! 
Ty bys zasloužil vážně do 
pekla!“ Na to čer t ještě 
více vypoulil oči a zasténal 
lidským hlasem: „Néééé!“ 
Protože poznal, že našeho 
statečného a spravedlivého 
strýčka neunese. Skončilo 
to tak, že nakonec toho po-
lámaného čerta odnesl na 
zádech Mikuláš, a já jsem 
slyšel, jak říká tatínkovi, kte-
rý za nimi nesl berlu a vidle: 
„Tak sem k vám už příště 
nejdeme.“ 

Od té doby vím, že spra-
vedlivého čert neunese. 

Rok se s rokem sešel 
a venku zacinkal zvoneček. 
Srdce mi začalo bušit a Bára 
vyrážela přidušené N-e-e-e-
-e!, jako když tatínek startuje 
v zimě starou škodovku. 
Slyšel jsem maminku, jak 
říká: „Tak pojďte dál, svatý 
Mikuláši!“
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Tak jako každoročně i letos o půlnoční vánoční mši svaté 
provádí náš Svatováclavský sbor a orchestr slavnou Rybovu 
mši „Hej, mistře!“ Většinou je její provedení žádáno i v jiných 
farnostech, letos Rybova hudba má zcela zásadní význam, 
poněvadž si připomínáme obě významná kulatá životní ju-
bilea jejího autora. Uplynulo 250 let od narození a rovných 
200 let od jeho tragického úmrtí. Zvláštností je, že tato mše 
nemá charakter bohoslužebného obřadu, poněvadž její jed-
notlivé části neobsahují mešní texty. Sám Ryba ji zkompono-
val spíše jako lidovou pastorální hru. I její hudební struktura 
je velmi prostá. Neobsahuje žádné složitější harmonické 
obraty, to aby byla venkovskému lidu srozumitelná. Přesto 
sama doba ukázala, že je to dílo geniální. Řekne-li se Jakub 
Jan Ryba, každému se vybaví mše „Hej, mistře!“, přestože 
on zkomponoval ještě na tisíc dalších opusů, z nichž řadu 
odborníci hodnotí mnohem výše.

Jakub Jan Ryba (1765-1815) pocházel z chudé rodiny 
venkovského kantora. Studoval na piaristickém gymnáziu 
v Praze, kde žil ve společenském centru a byl  přímo nadšen 
tamějším hudebním děním. Tam začal skládat a řada jeho 
skladeb se svojí kvalitou blíží vrcholným dílům reprezentantů 
tehdejší hudby přelomu klasicizmu a raného romantizmu. Byl 
to člověk vzdělaný, ovládal řadu cizích jazyků, chtěl se stát 
knězem. Měl však tu smůlu, že pocházel z chudých poměrů, 
nestačil ani dostudovat a na přání svého otce přijal učitelské 
místo na venkově, kde se potýkal s nepochopením vrchnosti 
i prostého lidu, poněvadž jeho pedagogické metody byly na 
tehdejší dobu příliš moderní. Je jen otázkou jak by se jeho 
osobnost vyvíjela v centru, třeba pražském, nebo dokonce 
vídeňském, kde působila řada našich skvělých emigrantů. 
Nepochopení a útlaky venkovského prostředí, starost o po-
četnou rodinu i těžká duševní deprese jej nakonec přivedly 
k sebevraždě.

Při poslechu tohoto nesmrtelného díla si vzpomeňme 
na jeho osud, a jak pronesl pan biskup Václav Malý, jehož 
otec pocházel z kraje Rybova působiště, pomodleme se 
za spásu jeho duše. A to můžeme učinit i poslechem jeho 
skvělé hudby.

„Já jsem Dušan Kadle-
ček!!!“ zakřičel jsem hlasitě.

„Já tě znám, Dušane,“ 
řekl svatý Mikuláš. Čekal 
jsem, kdy vletí do kuchyně 
čert. Ale čert k nám nevle-
těl. Jenom se tak vplou-
žil. Neblekotal jazykem ani 
nechrastil řetězem, jen se 
pořád rozhlížel na všechny 
strany. Skoro to vypadalo, že 
má větší strach než my s Bá-
rou. Pan svatý Mikuláš měl 
vážný hlas jako náš tatínek, 
když někomu z rodiny přeje 
k narozeninám nebo když 
domlouvá Báře, aby měla 
rozum. Když domlouvá mně, 
tak víc křičí. Takový hlas sva-
tý Mikuláš neměl, tak jsem 
ho moc neposlouchal. Pořád 
jsem musel koukat na toho 
čerta. No jo! Byl to ten čert, 
co mu strejda Jára skočil na 
záda! Proto se tak ustrašeně 
rozhlížel. Když mu pan Miku-
láš řekl, aby nám nadělil, tak 
nám ani nezahrozil metlou, 
jenom před nás postavil 
košík plný dobrot a hned se 
zase odšoural k Mikulášovi. 

Bára přestala pofňukávat 
a taky se dívala jenom na 
toho čerta. Tatínek si toho 
všiml a řekl: „Vidíte, jak se 
čert za ten rok polepšil? Jak 
je hodný a slušný? Vemte si 
z něj příklad!“ 

Miloš Kratochvíl

Vánoční hudba 2015 
Duchovní hudba v chrámu Páně sv. Václava o letošních vánocích 
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CESTA  vydává Farní úřad - Farní rada Dolní Bojanovice.
Registrováno Okresním úřadem Hodonín pod značkou R 370600593.

Odpovědný pracovník Mgr. Alena Tlachová  Náklad 700 kusů
Tisk LELKA, Dolní Bojanovice 

VÁNOČNÍ HUDBA V CHRÁMU SV. VÁCLAVA 
V DOLNÍCH BOJANOVICÍCH

 24. 12. 2015 23.00 Jan Jakub Ryba – Česká vánoční mše „HEJ MISTŘE“
 25. 12. 2015 10.00 Fr. Xaver Brixi - MISSA PASTORALIS
    Účinkuje Svatováclavský sbor a orchestr se svými sólisty
   Diriguje:  BcA. Lucie Škrháková

 26. 12.2015 10:00 MUSICA MAGNIFICA, Dětský sbor ZUŠ
   Diriguje:  Mgr. Světlana Přibilová

 27. 12. 2015 10.00 VOX VINI – mužský sbor
   Diriguje: Mgr. Světlana Přibilová

 3. 1. 2016 10.00 Bojanovská schola
   Diriguje: Jan Herka

 10. 1. 2016 10.00 Fr. Xaver Brixi – MISSA PASTORALIS
   Účinkuje Svatováclavský sbor a orchestr se svými sólisty
   Diriguje:  BcA. Lucie Škrháková

Další mší, kterou Svatováclavský sbor 
a orchestr v minulosti již několikrát hrál 
a její provedení letos opět obnovil, je Missa 
pastoralis českého hudebního skladatele 
Františka Xavera Brixiho (1732-1771). Po-
cházel z rozvětvené pražské hudebnické 
rodiny, jejíž více členů se věnovalo hudební 
kompozici. S úspěchem se uplatňoval jako 
varhaník i skladatel v řadě pražských chrámů 
a ve svých 27 letech byl jmenován kapel-
níkem u sv. Víta na Hradčanech. Přestože 
se dožil pouze 39 let, dokázal vytvořit na 
500 skladeb, z toho jen mší je více než 100. 

Jeho dílo tvoří jakési propojení mezi obdo-
bím bachovského baroka a mozartovského 
klasicizmu.

Účastníci letošních vánočních bohoslužeb 
u nás tak mají možnost duchovního prožit-
ku mešních obřadů při hudbě stěžejních 
kompozic našich předních českých mistrů 
minulosti, kterou většinou nemají ani věřící 
velkých farností mnohých měst. Važme 
si této možnosti a obětavosti všech členů 
souboru.

Karel Bohůn


