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CESTA

Předat dar víry

Advent a Vánoce jsou časem, kdy – snad 
více než jindy – prožíváme svou víru společ-
ně. Platí to jistě i o mnohých našich rodinách. 
Může nás to přivést k otázce, kterou si jistě 
starostlivě kladou mnozí rodiče, ale také 
prarodiče, učitelé, kněží… Co dělat pro to, 
abychom své děti přiváděli ke Kristu?

Nedávno jsem narazil na několik praktic-
kých doporučení. Podělím se s vámi o ně – 
třeba se některým z vás mohou hodit. 

1) Každý večer čti dětem biblické příběhy 
anebo i krátké úryvky z Bible. Řekni jim, jak 
danému příběhu či úryvku sám rozumíš. 
Začni s tím už tehdy, když jsou děti malé. 

2) Ať tě děti slyší, když se za ně modlíš, 
aby osobně poznaly Ježíše. Děkuj mu za to, 
co pro tebe i tvé děti vykonal.

3) Když je bereš do kostela, vysvětluj jim, 
co a proč se tam dělá. Mluv s nimi i o tom, co 
a proč se modlíme a co slavíme při různých 
obřadech a svátcích (Vánoce, Velikonoce, 
křtiny při mši svaté, křížová cesta, adorace, 
růženec…).

4) Citlivě odpovídej na každou duchovní 
otázku, kterou ti položí, a udělej si čas, abys 
na jejich dotazy odpověděl způsobem, který 
je pro ně srozumitelný. Pokud nevíš, jak na 
to, zeptej se zkušenějších, hledej na inter-
netu či v knihách.

5) Kupuj jim dobré knihy, čti jim. Pokud je 
to možné, ať jsou mezi jejich knihami a DVD 
i knihy a filmy s křesťanskou tematikou (to ne-
musí být vždycky přímo „zbožné“ knihy a pří-
běhy – myslím, že sem patří třeba i Letopisy 
Narnie, Poklady pod sněhem a podobně).

6) Pros Ducha svatého, aby ti dával 
moudrost, kterou k výchově a k předání víry 
potřebuješ.

7) Modli se pravidelně za dar víry pro své 
děti a za jejich spásu. 
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Možná si mnozí říkáte, že se vás 
tyto řádky netýkají – nemáte děti 
nebo už jsou odrostlé. Za dar víry 
pro naše děti a mladé lidi se ale 
máme modlit všichni. A všichni 
se máme snažit, abychom jim 
víru dokázali věrohodně a poctivě 
ukazovat jako živý a důležitý vztah, 
na němž stavíme svůj život. 

Ať i letošní Vánoce jsou 
duchovním prožitkem, který 
pomůže našim dětem i nám 
samotným setkat se s živým 
Ježíšem.

o. Petr

STUDÁNK A
F. K lika

V y t r y sk l a  s t u d á n ka
v  b e t l é msk é m  k ra j i
t i c h á  a  p r ů z ra čn á
n e b e s a  z rca d l í
vo d a  v  n í  zá z ra čn á
b ož sko u  m o c  ta j í .

Po j ď te  v y  c h u d í
če r p e j te  zd a r m a
k d o  srd ce  č is té  m á
a  d u c h a  b e ze  ls t i
i  k d o  js i  o b t í že n
zd e  d o j d e š  s vě že s t i .

V y t r y sk l a  s t u d á n ka
ve  s vě ta  p o uš t i
k d o  d o b ro u  v ů l i  m áš
n as ta v  s vo u  d uši
a ť  l ásko u  n a p l n ě n
p o ko j e m  p ře té káš.

VÁNOCE 
NAPLNĚNÉ 
POKOJEM 
A LÁSKOU 
V NAŠICH 

RODINÁCH
PŘEJE REDAKČNÍ RADA

PROŽILI JSMEPROŽILI JSME

Pobaltí a Petrohrad - 2. část
Jak jsme slíbili, přinášíme 

pokračování velmi zajíma-
vého článku o putování po 
Pobaltí. První část končila 
prohlídkou Tallinnu a nástu-
pem na trajekt do Helsinek.

V Helsinkách nám déšť ne-
dovolil návštěvu města, a tak 
jsme čekali v přístavu na loď 
do Petrohradu. Po zdlouha-
vé pasové proceduře jsme 
nastoupili na loď Princess 
Anastasia, která se na dvě 
noci stala naším domovem. 
Tento námořní kolos pojme 
až dva a půl tisíce pasažérů 
ve více než osmi stech kaju-
tách. Pro nás suchozemce 
byl zážitek projít si loď, kde 
je několik restaurací, kasin, 
barů, kin a jsou tu i lázně. Je 
zde i bezcelní obchod, herna 
pro děti a lékařská ordinace. 
Z nejvyšší otevřené paluby 
se dal pozorovat západ slun-
ce, které tu zapadalo až po 
jedenácté hodině večerní. 

Po ranním příjezdu do 
Petrohradu a opět po dlou-
hém pasovém odbavení 
a přejezdu do centra města 
jsme se konečně dostali 
k Ermitáži v Zimním paláci. 
V této slavné galerii je více 
než tři miliony exponátů, což 
z ní dělá jedno z největších 

muzeí světa. My jsme měli 
možnost zhlédnout jen malý 
zlomek těchto úžasných 
uměleckých děl, abychom 
stihli ještě projížďku lodí po 

řece Něvě. Z lodi se dalo 
pozorovat například Petro-
pavlovskou pevnost, Izákův 
chrám, Zimní palác, budovu 
Admirality, Auroru atd. Ško-

Pravoslavný chrám v Tallinnu

Náměstí před Zimním palácem v Petrohradě
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da jen, že Petrohrad, tuto 
ruskou perlu, jsme mohli 
zažít jen jeden den a pak už 
jsme museli spěchat na loď. 
Po vystání opět dlouhé fronty 
při nástupu na loď jsme vy-
hladovělí spěchali na večeři 
podávanou ve formě švéd-
ských stolů, což byly pravé 
lukulské hody. Tento den 
byla neděle, zakončili jsme 
ji mší sv. slouženou v im-
provizovaných podmínkách 
v konferenčním sále lodi. 

Po noční plavbě zpátky do 
Helsinek a pak do Tallinnu už 
na nás čekal náš autobus, 
aby nás odvezl do lotyšské 
Rigy. Cesta po pěkných 
silnicích s malým provozem, 
lemovaná zdravými a čistými 
lesy a sytě zelenými loukami, 
nás dovedla až do pohádko-
vého kempu Porto Marine 
v Jürmale, místa posledního 
noclehu zájezdu.

Ráno jsme pro asi dvace-
tikilometrovou cestu z lázeň-
ské Jürmaly do centra Rigy 
zvolili vlak. Riga se svými 
sedmi sty tisíci obyvatel je 
největším městem Pobaltí 
a stejně jako ostatní pobalt-
ská hlavní města má historic-
kou část s mnoha sakrálními 
památkami a významnými 

budovami. My jsme si prošli 
staré město, navštívili kostel 
sv. Petra s vyhlídkovou věží, 
románskou katedrálo Rižský 
dóm, kostel sv. Jakuba a na 
radničním náměstí zajímavou 
budovu Dům černohlavců. 
Při procházce uličkami sta-
rého města nám pouliční 
muzikanti, když zjistili, odkud 
jsme, zahráli naši hymnu 
i světoznámou „Škoda lás-
ky…“ Putování po Rize jsme 
ukončili mší sv. v kostele sv. 
Marie Magdalény. 

Pak už tu byl autobus 
a předlouhá cesta až do 
Popradu včetně hodinové 
zastávku u Hory křížů v Litvě. 
Toto významné poutní místo 
se nachází u města Šiauliai, 
kde na uměle vytvořeném 
pahorku jsou zasazeny tisíce 
křížů všeho druhu. Symboli-
zovaly utrpení Krista a byly 
vzdorem proti sovětskému 

režimu. V roce 1993 navštívil 
Horu křížů i papež Jan Pavel 
II., který tady rovněž umístil 
svůj kříž. 

Po nočním přejezdu Pol-
skem následovala povinná 
devítihodinová přestávka 
pro řidiče, což byla doba pro 
odpočinek v popradském 
Aqua City. Po pauze jsme 
ještě přejeli do Kežmaroku 
- Lubice za sestrou Janou 
Lapšanskou, abychom jí 
popřáli k jejím úctyhodným 
94. narozeninám. Pak už 
nás čekala jen cesta domů…

Myslím si, že putování po-
baltskými republikami uká-
zalo, že i v této části Evropy 
je vysoká životní úroveň, což 
je patrno hlavně ve městech, 
která se výstavností začínají 
podobat západoevropským 
metropolím. Velkou zásluhu 
na tomto putování má pře-
devším Irena Janů, která 
tuto akci vymyslela a ve 
spolupráci s CK Miklastour 
realizovala. Velký dík pat-
ř í manželům Miklasovým 
i jejich sličné dceři Barunce 
za skvělé provázení tohoto 

zájezdu, ačkoli do těchto 
míst jeli poprvé. Je třeba 
připomenout, že svůj podíl 
měla také sestra Veronika, 
která to vše organizovala 
z Estonska. Nutno také po-
děkovat o. Miloslavu Čamko-
vi, který pro nás každý den 
konal mši svatou. Dále patří 
dík všestranné umělkyni Vla-
ďce Lekavé za zpěv žalmů 
i za krásně malované dárky, 
také i Anežce Turkové i všem 
dalším, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na dobré 
atmosféře zájezdu.

V. Bohůn

Jak jsem slíbila minule, 
přinášíme ještě 2. část svě-
dectví o tom, co jsme prožili 
v srpnu během nezapome-
nutelného 30. festivalu 
mládeže. Sama jsem také 
napsala o silném zážitku, 
který jsem tu prožila. Tak 
snad to bude pro vás po-
vzbuzení:

Nejvíc se mně v Medju-
gorje líbily hory, vodopády, 
kopce, tamní příroda. Ces-
ta na Podbrdo potmě byla 
velmi náročná, ale konec 
byl moc pěkný – čekala nás 
tam Panna Maria – tedy její 
socha. Podle mě byla cesta 
na Križevac lepší a na jejím 

Co jsme prožili v Medjugorje II.
konci je úžasný bílý kříž, ale 
bylo tam taky moc lidí. Večer 
byla vždy mše svatá - připa-

dala mně jako v Žarošicích, 
akorát že každý měl sluchát-
ka v uších – kvůli překladu.  

Jedna z lodí kotvících v Tallinnu 

Hora křížů                                               Foto k článku L. Herka Mše svatá na improvizovaném oltáři (cestou domů)
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V pondělí po mši jsme se 
s velikou radostí roztanco-
vali před kostelem – takové 
malé svatováclavské hody.  
Hodně jsme tam toho prožili. 
Děkuji moc organizátorovi 
Václavu Salajkovi, který se 
o nás dobře staral.

Tomáš Robek 

Na tomto místě si člověk 
uvědomí, jak často bojuje 
sám – jde hlavou proti zdi - 
a přitom stačí svoje starosti 
a těžkosti vložit do rukou 
Božích a modlit se s důvě-
rou. Jen si to znovu a znovu 
uvědomovat v každé situaci, 
která se zdá být těžko řeši-
telná. 

Marcela Prášilová

Ani nevím, jak je to možné, 
ale já sama jsem byla v Med-
jugorje poprvé! Byl to pro mě 
silný, úžasný zážitek. Hned 

po příjezdu jsem cítila, že 
jsem tu doma. Intenzivní (ne-
jen kvůli horku a únavě) byla 
cesta na Podbrdo, kde se r. 
1981 poprvé zjevila Matka 
Boží. Modlili jsme se tam 
křížovou cestu. Velmi silně 
na mě působil medjugorský 
kostel. Je pravda, že první 
dny jsem tam většinu času 

proplakala, protože jsem 
přijela s bolavým srdcem 
a s mnohými úmysly. Vnímala 
jsem prosbu Panny Marie, 
abych své slzy neskrývala, 
nechala je téct a věnovala jí 
je. Byl to pro mě lék. 

Celý festival byl skvělý 
svou atmosférou, kdy se 
mísila energie mládí, ale 
i hluboká zbožnost. Vnímali  
jsme, že Panna Maria je 
blízko a že nás zve, abychom 
se modlili růženec a účastnili 
se naplno mše svaté. Mnozí 
jsme šli také ke zpovědi. 
Jedno odpoledne jsme se 
zajeli ochladit k vodopádům 
Kravica na řece Trebižat 
a také se podařilo domluvit 
velice milé a povzbuzující 
setkání s mladými z komunity 
Junnesse Lumiére (tu dobře 
známe a navštěvujeme díky 
o. Petrovi).

Nejsilnější zážitek na mě 

čekal poslední večer. Začí-
nal jako obvykle hodinovou 
modlitbou růžence přede 
mší svatou. Ze začátku se 
mně zdálo, že hodina růžen-
ce je až moc, ale poslední 
dva dny jsem se kupodivu 
na tuto část programu těši-
la. Pak byla slavnostní, ale 
dlouhá mše. A pak měla  být 
krásná Slavnost rozeslání 
a po ní už volný prostor 
pro písničky a tancování, 
které vedli mladí u pódia, 
a pokračovalo se ještě před 
kostelem či jinde... Prostě 
poslední večer plný radosti, 
přátelství a sounáležitosti. 

Ale po mši oznámili, že 
bude ještě adorace a to mě 
jaksi rozladilo, protože ado-

race už byla několikrát. No 
dobře, tak si sednu na lavič-
ku a budu odpočívat, řekla 
jsem si. Ale jakmile kněz 
přinesl monstranci, začala 
jsem velmi intenzivně vnímat 
Boží přítomnost. Hned mně 
z očí začaly téct slzy. Seděla 
jsem neschopná pohybu 
a jakoby zaplavená proudy 
lásky. V srdci jsem velmi jas-
ně vnímala Ježíšova slova: 
„Moje srdce bije pro tebe“. 
Já jsem mu odpovídala v tom 
smyslu, že moje srdce také 
bije pro něho, ale že je velmi 
malé, aby dokázalo oplatit 
tak velkou lásku… 

Tento stav trval celou půl-
hodinu.  Nikdy dřív jsem při 
adoraci tak silně nepocítila 

Ježíšovu přítomnost. Celý 
zbytek večera jsem s radostí 
a úžasem vstřebávala to, co 
se mně stalo. A raduju se 
z toho pořád, protože se 
mnohé v mém srdci uzdravi-
lo. Třeba jsem začala daleko 
líp spávat. Přestaly mě trápit 
některé vzpomínky. Přestala 
jsem také Ježíši klást otázky 
Proč? A je pro mě daleko 
snazší se modlit růženec, 
dřív jsem dávala maximálně 
dva desátky denně.

Takže jsem moc ráda, že 
jsem do Medjugorje jela, 
a doufám, že příští rok tam 
se tam sejdeme znovu. Moc 
se těším.

A. Tlachová

Jak už se stalo tradicí, začátkem listopadu se konala v Břežanech krátká duchovní 
obnova pro maminky. Že to byl čas požehnaný, dokazují i následující zápisy dojmů 
některých zúčastněných:

Maminky v Břežanech

Duchovní pobyt v Bře-
žanech mě opět velice du-
chovně i psychicky obohatil. 
Nejvíce se mi líbily večerní 
adorace při svíčkách, půlka 
byla společná a půlka byla 
v tichu. Po příjezdu domů 
jsem si dala předsevzetí, kte-
ré se snažím aplikovat: vždy 
ráno po snídani si zapálíme 
svíčku a společně s dětmi se 

pomodlím a poté si přečte-
me text z Nového zákona. 
Dosud jsme čtení z Bible 
doma moc nevedli. A tak teď 
to patří do našeho společ-
ného ranního rituálu a jsem 
za to moc vděčná. Chtěla 
bych poděkovat maminkám, 
které se duchovního setkání 
zúčastnily, a také o. Petro-
vi a o. Josefovi za vedení 

přednášek, sloužení mší 
a příjemnou atmosféru, která 
nejde popsat slovy. Z tohoto 
setkání budu ještě dlouho 
čerpat ve svých všedních 
dnech. Děkuji všem a těším 
se na další rok.

maminka Pavla

Z přednášek jsem vytěžila, 
co se dalo. Ke čtvrté a šes-

Vodopády Kravica

Večerní slavnost světla
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té kapitole listu Efezským 
se ještě stále vracím, tak 
velmi mě to oslovilo. Jako 
bonus vnímám společenství, 
kamarádství, zvláště pak 
sečný a okouzlující humor. 
To většinou nebývá v ženské 
společnosti tak časté. My, 
starší ženy, to dokážeme 
ocenit. Možná proto, že v re-
álu života to bývá spíš těžší. 

maminka Marcela

K tomu, abych jela do 
Břežan (poprvé), jsem se 
musela donutit, abych udě-
lala něco i pro sebe (potře-
bovala jsem duchovně „na-

kopnout“). Byla jsem velmi 
mile překvapená, jak bylo 
všechno hezky zorganizova-
né, jak všechno navazovalo 
bez zádrhelu.

Ranní modlitba, jídlo, du-
chovní přednáška, prostor 
na rozjímání v tichu, mše sva-
té, sdílení k určenému tématu 
(ta byla hodně na tělo, aspoň 
pro mě, a vracím se k nim 
i doma.) Všechna témata mě 
zaujala, ale nejvíc přemýšlím 
nad „hřivnou času". Působivá 
byla i adorace, která zakon-
čovala duchovní náplň. Ale i 
„gagotání“, chichotání, pláč, 
naslouchání, povzbuzení - to 

všechno, co patří k ženám 
a hlavně maminkám, které 
vypnou od každodenních 
starostí a péče o rodinu. 
Děkuji všem, kteří mně zpří-
jemňovali tento smysluplný 
čas. Dík patří i o. Petrovi, 
který nás vedl, jak se zamýš-
let (i když jsme mu někdy 
vybočovaly z tématu  ), 
o. Josefovi, který nás bavil 
hrami, které přivezl, a svým 
humorem, který rozechvíval 
naše bránice. Taky mi po-
mohla přímluvná modlitba, 
o kterou jsem poprosila další 
maminky. 

maminka Milka

Odnesla jsem si témata 
na přemýšlení. O výchově, 
o mém vztahu k Bohu, to 
jestli se poctivě pravidelně 
modlím a na nikoho nezapo-
mínám a otázka modlitby za 
spásu moji i všech ostatních. 
Ubytování, program a okolí 
byly úchvatné.

maminka Hana

Duchovní obnovy mami-
nek jsem se zúčastnila již 
poněkolikáté. Je to pro mě 
vždy čas, kdy se mohu in-
tenzivněji věnovat Pánu, za-
mýšlet se nad slovy Písma, 
které nám o. Petr přibližuje 
v přednáškách. Jsem moc 
vděčná maminkám, které 
jsou ochotny sdílet to, co je 
z Písma oslovilo, i těm, které 
jsou ochotny naslouchat 
druhým. Získám vždy nové 
impulsy pro duchovní život. 
Po letošní obnově jsem se 
začala denně modlit nešpory 
taky díky aplikaci do mobilu, 
kterou mi poradila jedna 
z účastnic obnovy. 

Děkuji maminkám, které 
pro nás tuto obnovu organi-
zují a zajišťují ubytování, jídlo 
a vše potřebné.

maminka Jana

Byl jsem požádán napsat 
vzpomínku na duchovní ob-
novu žen, která proběhla 
před pár týdny v Břežanech 
u dobrých řeholních sester 
sv. Hedviky. 

Tak se do toho pouštím, 
i když
a) nejsem žena
b) nebyl jsem účasten celého 

programu
Ač pouze pozvaný, pouhý 

pozorovatel, vnímal jsem 
snahu jak ze strany před-
nášejícího (o. Petra), kte-
rý navíc hrdinsky zápasil 
s nějakou chorobou, tak i ze 
strany účastnic o hledání 
a prohloubení duchovního 
rozměru v životě. Po každé 
z přednášek byl dán čas na 
rozjímání a pak následovala 
diskuse. Součástí progra-
mu byla oba dny mše svatá 
i večerní rozjímání. Možností 
k otevření se a odevzdání 
Bohu dostatek. Ostatní pro-
gram byla nadstavba, lidská 
setkání, zábava, relaxace, 
což je také dobrý způsob, 
jak trávit čas.

Tolik k faktické rovině. 

Nyní osobněji.
1) Už samotný můj příjezd 

byl podivuhodný, protože 
jsem se spletl a přijel o den 
dříve.

2) Chtěl jsem tedy také o den 
dříve odjet, což se nako-
nec nepodařilo.

3) Tušil jsem, že se spánkem 
to bude bída, ale překvapi-
vě to nevadilo.

4) Jsem rád, že jsem mohl 
slyšet pohled na (duchov-
ní) život z druhé (ženské) 
strany.

5) Na víc si už nedokážu 
vzpomenout.

6) Pokud by byla příště mož-
nost, rád opět zavítám.

otec Josef

Čas byl tedy opravdu 
aktivně duchovně i lidsky 
využitý do poslední minuty. 
Díky vedení o. Petra jsme 
mohly načerpat inspiraci 
z Božího slova, například 
jak obléci plnou Boží zbroj 
(Ef 6), díky praktickým ra-
dám zase o něco vylepšit 
denní setkávání s Pánem 
(aplikace breviář či Boží 
slovo, seznam těch, kterým 
jsme slíbily modlitbu…). 
Otcové se nebáli ženské 
přesily a vnesli do setkání 
potřebný mužský nadhled 
a, v některých případech 
i s bojovným důrazem, hájili 
zájmy mužů.

Díky tedy patří všem, 
kteří se podíleli na přípravě 
a zdárném průběhu těchto 
pěkných dnů, ať už v Břeža-
nech nebo doma. A hlavně 
– Bohu díky za to, že je 
nám při tomto setkávání 
obzvlášť blízko, jak jsme 
to mohli společně zakusit.   

připravila 
M. Adámková
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„Věčné město“ - Řím mě opět po třiceti 
letech přilákalo na pouť, která se konala na 
počest výročí svatořečení Anežky České. 
Vůbec se mi to časově nehodilo, ale uvědo-
mil jsem si, že mám za co děkovat. A tak jsem 
se spolu s manželkou Janou, bráchou Peťou 
a jeho ženou přihlásil u cestovní agentury 
Salajka. Nejdříve jsme chtěli letět, ale to by 
nebylo ono. Chtěl jsem alespoň částečně 
prožít to, co v roce 1989, kdy se jelo auto-
busem. Tehdy z Bojanovic cestovalo 115 lidí, 
většina byla v krojích a bylo to poprvé, co 
jsme společně vyjeli směrem na Západ. To 
bylo tehdy úžasu z reklam, banánů, igelitek 
a riflí...

Cesta letos uběhla velmi rychle, hned 
ráno nás přivítal deštivý Řím. Začala první 
část prohlídky tohoto nádherného města. 
Na rozdíl od situace před třiceti lety, kdy se 
téměř všude dalo vjet autobusem, letos jsme 
museli cestovat metrem. Bojanovské AVANTI 
(italsky vpřed) znělo při každém přestupu.  
Dalšího dne – v pondělí nás kromě turistiky 
čekala zahajovací mše s českými biskupy. 
V úterý ráno byl přesun do Vatikánu, na 
hlavní mši k tomuto výročí. Po celém náměstí 
se vinul dav čekajících na kontrolu před 
vstupem do svatopetrské baziliky. Zaznělo 
také mnoho dotazů, co všechno se vlastně 
kontroluje? V žertu jsem prohodil, že i zubní 
protézy a najednou vidím, že několik protéz 
skutečně skončilo v sáčku. Tento vtípek mě 
pak stál hodně omluv a vysvětlování.

V bazilice byla část prostoru rezervována 
pro české poutníky, a tak jsme se ocitli přímo 
v centru dění. Všude kolem byly rozzářené 
tváře naplněné nadšením a vírou. Při zpěvu 
hymny i se slovenským dodatkem mě mrazilo 
stejně jako v roce 1989. Poté následovala 

další část prohlídky města, každý den jsme 
nachodili až třináct kilometrů, a to bez ohledu 
na deštivé počasí, které bohužel panovalo. 

Ve středu jsme brzo ráno jeli na audienci 
u papeže. Konala se překvapivě na Svato-
petrském náměstí. Opět nám byla vyhrazena 
přední část. Papež nechal nastoupit do auta 
malé děti a jezdil s nimi kolem náměstí. Bral 
do náručí kojence a žehnal jim. Bylo to velmi 
milé a dojemné. Následovala jeho promluva 
a předání darů od vděčných poutníků, kteří 
tak uctili 30. výročí svatořečení Anežky 
České.

Probudilo to ve mně vzpomínku, jak se mi 
před lety podařilo být na osobní audienci 
u Jana Pavla II. Podal mi tenkrát ruku a ptal 
se, odkud jsme. Pak mi řekl něco velmi 

Návrat po třiceti letech

Godzone projekt je společenství několika 
lidí, jejichž vizí je spojit se v zápase za mladou 
generaci a dělat více pro Boží království. 
Kromě různých akcí a projektů pořádají 
každoroční evangelizační tour, která se 
koná v pěti slovenských městech. Tak jako 
v předchozích letech i letos jsme se společně 
s děkanátním společenstvím z Hodonína roz-
hodli vydat na letošní XI. ročník Godzone tour 
do Bratislavy, který se konal 22. listopadu na 
Zimním stadionu Ondreja Nepelu. Vedoucím 
děkanátka se podařilo vypravit autobus a díky 
tomu se 40 mladých z Hodonína a okolí moh-
lo vydat poznat více Boží tvář a zažít hlouběji 
jeho přítomnost. 

Godzone tour je evangelizační večer po-
jatý formou originálně hudebně-tanečního 
programu, naplněný svědectvími a chválami, 
který se dotýká srdcí tisíců lidí. Rok od roku 
se díky většímu zájmu a přeplněné kapa-
citě muselo měnit místo konání. Letos se 
v Bratislavě sešlo 8 tisíc nejenom mladých 
lidí. Organizátoři se tento rok řídili tím, že 
přeškrtávají své logo Godzone, aby nešlo jen 
o marketing nebo nějakou značku, která se 
za poslední roky vytvořila, ale aby šlo o jediné 
jméno Ježíš a o společné budování Božího 

Evangelizační projekt Godzone
království. Což se projevilo také na tom, že 
nikdo z účastníků neplatil nic za vstup. Pro 
všechny byl evangelizační večer zdarma 
a okolo 330 dobrovolníků se podílelo na jeho 
tvorbě celý týden několik hodin s obětováním 
spánku. 

My jsme navštívily Godzone tour už po-
třetí a můžeme říct, že vždycky odcházíme 
naplněné Ježíšovou láskou. Je skvělé vidět 
tolik lidí na jednom místě, jak společně osla-
vují jeho jméno. Proto bychom chtěly hlavně 
mladé lidi povzbudit k tomu, aby se nebáli 
v příštích ročnících připojit k nám.:) 

A. Rebendová, K. Podešvová

osobního, což pro mě bylo neskutečným 
zážitkem.

Ve čtvrtek jsme opět vyrazili do města 
prohlédnout si to, co se ještě nestihlo. Ten 
den měl narozeniny biskup Petr Esterka, 
a tak mu sto lidí blahopřálo a zpívalo písničku 
Morava, krásná zem on-line přes mobil. Bylo 
to ve stanici metra. Někteří Italové se k nám 
překvapivě přidávali a zpívali také. Večer 
se odjíždělo s dobrou náladou a zpěvem. 

Anna Fatěnová mi na přání zazpívala písničku 
Rájem a já se probudil až v Bojanovicích. 

Myslím, že mohu tímto za všechny po-
děkovat Vénovi a jeho průvodci za starost 
a organizaci tohoto výletu. Upřímně … ještě 
dnes se divím, že se nikdo v metru neztratil 
a nejezdí tam dodnes.

Arrivederci Roma!
vděčný poutník 

Jaroslav Hromek
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Letos na podzim začal znovu kurz Alfa – ten-
tokrát v Rohatci. Účastníci několika minulých 
kurzů se totiž rozhodli, že ho uspořádají ve 
své rohatecké farnosti. Při této organizačně 
náročné akci pomáhali Rohateckým farníci 
z Hodonína, Ratíškovic a Dolních Bojanovic.

Účastníci měli možnost desetkrát se setkat 
při přednášce, dobrém jídle i ve skupinkách 
a prožít také „Víkend s Duchem svatým“ na 
Hostýně. Poznali jsme, že stále jsou mezi námi 
lidé, kteří touží po odpovědích na své nejen 
duchovní otázky. I letos byl o kurz zájem, přišli 
nejen ti, kdo hledali svoji cestu k Bohu, ale 
i ti, kdo potřebovali povzbuzení ve víře nebo 
zatoužili po setkání s lidmi podobně smýšle-
jícími. Kurz určitě není jen pro „začátečníky“. 

A pokud vás zajímá, co na letošní Alfě 
zaznělo, nebo nad jakými otázkami jsme se 
zamýšleli, zde je něco málo z nich:

Alfa tentokrát v Rohatci

Tato vědomostní soutěž o znalostech Písma 
sv. probíhá i letos. Ze školního do okresního 
kola postoupili: Kateřina Kuběnová (4. A), 
Pavlína Tomčalová (6. B), Alžběta Martínková 
(8. B) a Vít Martínek (Gymnázium Kyjov).

Okresní kolo se konalo ve Strážnici. Zástup-
ci naší farnosti si vedli skvěle: 

Kateřina Kuběnová – 1. místo, Pavlína 
Tomčalová – 2. místo (jen o půl bodu), Alž-
běta Martínková – 1. místo a Vít Martínek 
– 2. místo (jen o půl bodu).

Moc gratulujeme a přejeme, ať jim Boží 
slovo přináší radost a posilu.

Požádali jsme nejmladší soutěžící - Kate-
řinku Kuběnovou, aby napsala svoje zážitky 
z této soutěže:

Soutěž Bible a my

JAK JSEM SOUTĚŽILA V BIBLE A MY
V této soutěži jsem byla poprvé, a tak jsem 

jela do Strážnice s obavou. Celou cestu jsem 
myslela na to, jaké to bude, jestli se dostanu 
do finále a jaké budou otázky. Když jsme 
dojeli, byla jsem hodně nervózní. 

Pan ředitel měl proslov, jak bude soutěž 
probíhat. Pak kněz (předseda poroty) začal 
modlitbou a pak nám popřál štěstí. My jsme 
začali psát test. Měla jsem to celkem rychle 
hotové. Zatímco se testy kontrolovaly, šli 

- Chodím do kostela celý život, ale vůbec 
jsem nevěděla, že s P. Ježíšem mohu mluvit 
jako se svým Přítelem. Pořád to teď dělám 
a nemůžu se toho nasytit…

-  Myslela jsem, že o katolické víře vím vše. Ale 
až na Alfě jsem zjistila, kolik mám otázek...

- Kdybych šel ke zpovědi, jak poznám, že 
jsou mi hříchy odpuštěny? Jak moc mám 
hříchů litovat a jak poznám, že je moje lítost 
dostatečná?

-  Proč musím číst Bibli? Chci se s Bohem 
setkat v různých událostech života!

- Jeden Bůh ve třech Osobách? Jak si to 
mám představit?

- Myslela jsem, že mi stačí pomodlit se doma. 
Byl to omyl!

připravil tým Alfy

jsme do strážnického muzea. Ve sklepení 
byla výstava štamprlí, bylo jich tam celkem 
3 tisíce a každá jiného druhu. V přízemí jsme 
mohli vidět výstavu k 30. výročí Sametové re-
voluce. A v prvním patře bylo vše o Strážnici.

Když jsme se vrátili, říkali výsledky a já 
je měla nejlepší. Ve finále jsem měla štěstí, 
o půl bodu jsem utekla 2. místu. Byla jsem 
moc ráda, že mi Bůh pomohl. V březnu půjdu 
do celostátního kola a těším se.

připravila A. Tlachová

Adventní duchovní obnova

Ve dnech 13. a 14. prosince jsme v naší 
farnosti prožívali duchovní obnovu pod 
vedením o. Pavla Pacnera.

Pátečnímu tématu by se dal přiřadit název 
„Provádím aktualizaci systému, nebo-li 
zpovídám se“. Přestože byla tato přednáška 

cílena hlavně na mladé, týkala se nás všech 
a také nás nakopla k zamyšlení nad svým 
životem.

Většina z nás si často klade otázku: Jaký 
má smysl to, co dělám? Má vůbec cenu snažit 
se? Hlavně rodiče si tyto otázky dávají denně. 
Takové nářky se ozývají už ve Starém zákoně 
a dodnes se nezměnily. Odpověď hledejme 
v Bibli. Je plná opravdového života – najdeme 
v ní starosti i radosti. Když budeme náš křes-
ťanský život žít naplno, vždy budeme vítězi.

Pro to, aby v nás mohla nastat změna, 
musí proběhnout „aktualizace“. Ta je nám 
nabídnuta ve svaté zpovědi. Otec Pavel dále 
zmiňuje knihu YOUCAT (katechizmus pro 
mladé, autorem je Bernhard Meuser), ve které 
můžeme najít mimo jiné zpovědní zrcadlo tak 
trochu jinak. A právě nad jednotlivými situace-
mi a postoji, se kterými se denně setkáváme, 
jsme se společně s o. Pavlem zamýšleli. Pro 
názornost uvádím několik příkladů: 

Pokud si užívám všeho krásného, co mi život 
nabízí, není to hřích. Hřích je, když se bez toho 
neobejdu a usiluji o to za každou cenu, prostě 
když si z toho udělám modlu.
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nou se však na opěradlo jedné ze sedaček 
vydrápal malý chlapeček, otočil se dozadu 
a začal se na všechny krásně usmívat. Izzo 
píše, že během pár vteřin naprosto změnil 
atmosféru v pěti řadách těsně za sebou. 
Příběh uvádí proto, aby ilustroval skutečnost, 
že každý z nás má svých vlastních pět řad, na 
které může mít vliv a měl by se soustředit prá-
vě na ně. Neřešme, co nemůžeme změnit, 
co dělají, nebo nedělají druzí, soustřeďme 
se na to, co můžeme udělat my. Může jít 
o docela malé věci, u kterých vnímáme, že 
je zapotřebí je udělat. Pokud se nerozhod-
neme jednat sami, tak se pravděpodobně nic 
nestane. Je to na každém z nás. 

Je jistě mnoho způsobů, jak můžeme za-
nechat ve světě svou stopu a pro každého 
z nás to může být něco docela jiného. Může 
jít o věci v našem povolání, vztazích či ko-
níčcích, o dobrovolnictví, práci ve farnosti, 
evangelizaci, aktivity ve veřejném životě či 
nejrůznější formy podpory dobrého. Spo-
lečné by pro nás křesťany mělo být to, že 
daná věc bude v souladu s naší vírou. Proto 
je důležité zahrnout ji do svých modliteb. 

Dělat je správným způsobem 
Když už si člověk najde nějakou správnou 

věc, do které se chce pustit, tak stále ještě 
hrozí, že proto nezvolí úplně správný způsob. 
Důležité jsou tři věci, o které je podle mě 
dobré usilovat. 
• Nejprve zapojit své hřivny – pokud to jde, 

tak se snažím co nejvíce využívat to, co 
umím, znám a baví mě. Každý z nás má 
nějaké hřivny, je škoda, aby zůstaly zako-
pány.  

• Dále pamatovat na dobrou míru – není 
vhodné se pro něco dobrého nadchnout 
a upozaďovat kvůli tomu jiné, neméně 
důležité věci. Velmi užitečná je v tomto 

poučka od svatého Ignáce z Loyoly: máme 
věci dělat natolik, nakolik nám pomáhají 
přibližovat se k Bohu. 

• A nakonec začít ihned – nemůžeme si 
říkat, že s tím začneme až někdy v bu-
doucnu. Až po vinobraní, až dostuduju, 
… až na to bude příhodnější doba. Taková 
doba zpravidla nikdy nepřijde. Pak bychom 
mohli dopadnout jako bengálský básník 
Rabíndranáth Thákur, který ve svých ver-
ších napsal: „Píseň, kterou jsem chtěl 
zazpívat, dosud nezazněla. Svůj život 
jsem strávil napínáním strun a laděním 
svého nástroje.“
Nejlepší doba je TEĎ!

Mě osobně tyto myšlenky dovedly k dob-
rovolnictví pro Mary’s Meals i k tomu, abych 
začal hledat oblasti, ve kterých mohu prak-
ticky pomoci a říkat ano na nečekané výzvy 
(například napsat článek do Cesty ). 

Na závěr bych chtěl napsat, že zdaleka 
ne vše, co jsem v tomto článku uvedl, se 
mi daří vždy plnit. Jsem však přesvědčený 
o tom, že jde o ideál, o který je dobré usi-
lovat. Být aktivní je věc, ke které nás přímo 
vybízí Pán Ježíš. Je to také způsob, jak dávat 
dobrý příklad jako křesťan. Každý z nás 
může v místě a čase kde žije nacházet větší 
či menší výzvy, které může přijmout jen on 
sám, s tím, co právě má, tam, kde právě je, 
a tak měnit tento svět. 

Martin Horák

SVĚDECTVÍ

Tento článek bych zřejmě nikdy nenapsal, kdybych o něj nebyl přímo požádaný. 
Nikdy jsem nechtěl psát osobní články či svědectví. Napsal jsem jej nakonec proto, 
že existuje šance, že by sdílení mé zkušenosti mohlo být užitečné pro někoho, kdo 
si klade podobné otázky. 

Zanechat ve světě svou stopu

V roce 2016 jsem se zúčastnil Světových 
dnů mládeže v Krakově, jejichž vrcholem 
bylo setkání mladých s papežem Františkem. 
Při hlavní společné mši pronesl papež v ká-
zání výrok, který se mi vryl do paměti.  „Ne-
přišli jste na svět, abyste se váleli na gauči, 
nebojte se být aktivní a zanechat ve světě 
svou stopu.“ Nejde samozřejmě o nic nové-
ho, v evangeliích můžeme najít více různých 
míst, která nás vybízejí k tomu, abychom byli 
aktivní. Mě však zaujala Františkova formu-
lace a po Krakově jsem se k uvedené větě 
opakovaně vracel. Být aktivní a zanechat ve 
světě stopu je myšlenka, která pro mě byla 
na jednu stranu atraktivní. Zároveň mě však 
zneklidňovala, protože mě nutila pokládat si 
otázku: „Co konkrétně dělám v praxi proto, 
abych ve světě zanechal svou stopu?“ Když 
jsem se na ni jednou snažil odpovědět, vy-
bavila se mi známá poučka z managementu. 
Ta říká, že nejdůležitější je dělat správné věci 

a ideální je dělat je správným způsobem. 

Dělat správné věci
Někdy může být zcela zřejmé, co máme 

dělat, jindy však ne. Pro mě bylo důležité 
uvědomit si, že stopa ve světě neznamená 
nutně něco velkého, o čem se bude psát 
v učebnicích dějepisu. Historie je plná 
příběhů lidí, kteří dělali správné věci a za-
nechali tak ve světě svou stopu, kterou si 
připomínáme. Matka Tereza, Martin Luther 
King či svatý Václav nám mohou být inspira-
cí, zároveň je však většina z nás povolána 
k tomu, aby svou stopu ve světě zanechala 
méně nápadným způsobem. Méně nápadný 
však neznamená být méně důležitý. 

John Izzo v jedné své knize vypráví příběh 
o letu za jednoho sychravé pondělního rána. 
Většina cestujících byla nevrlých a vystreso-
vaných z nového pracovního týdne. Najed-

To, že trpím nejistotou ve víře, není hřích. 
Hřích je, když se vyhýbám společenství vě-
řících, neplním si své křesťanské povinnosti, 
dávám přednost světským věcem.

V sobotu nás o. Pavel povzbuzoval k tomu, 
abychom žili přítomný okamžik, ten je nej-
důležitější. Spousta lidí se často vrací v my-

šlenkách do minulosti, nebo žije ve strachu 
z budoucnosti. To máme odevzdat Bohu. Nám 
patří přítomný okamžik, v něm se můžeme 
setkat s Kristem, který na nás čeká. A i když 
někdy prožíváme těžkosti, nepřestaňme nikdy 
věřit v Boží lásku. Každé ráno si můžeme říct 
větu: Jsem tu proto, že Bůh chce, abych tu byl. 

připravila H. Maděryčová
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LIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

Pouť do Žarošic - 4. díl
V tomto v ydání Cest y 

ukončíme náš seriál za-
měřený na výročí pouti do 
Žarošic. V prvním díle jsme 
si připomínali historii poutě 
a vzpomínali na pana Matěje 
Salajku, který byl jedním 
z hlavních poválečných or-
ganizátorů pouti a před-
říkávačem. Mimo jiné byl 
také spolutvůrcem zpěvníků 
pouti, které předříkávači 
používají dodnes.

Druhý díl jsme věnovali 
soše Panny Marie a děkovali 
všem ženám a mužům, kteří 
si péči o sochu z generace 

na generaci předávají a sta-
rají se o to, aby byla v po-
řádku a krásně nazdobená.

Třetí díl patřil především 
mužům - modličům a před-
říkávačům, kteří mimo osob-
ní zavazadla a své vlastní 
bolení nohou putují navíc 
s megafonem a zpěvníkem 
v ruce a mají svou záslu-
hu na důstojném průběhu 
pouti.

Tento díl věnujeme obec-
ným informacím a poděko-
vání všem poutníkům, kteří 
tradici dodržují tím, že se 
pouti zúčastňují nebo jinak 

přispívají k jejímu zdárnému 
průběhu.

Jak už bylo v minulých 
dí lech zmíněno, popr vé 
vyšli poutníci na cestu do 
Žarošic v roce 1849 prosit 
za své blízké. Letos se tedy 
průvod pěších vypravil už 
po 171. v pořadí. Pouť se 
konala jako obvykle v září, 
letos v sobotu čtrnáctého. 

A jak jsme na tom s počty 
poutníků? Níže v tabulce 
je k dispozici evidence po-
čtu poutníků zaznamenaná 
v posledních letech:

Rok Datum Mutěnice 
- Čejč

Čejč - Ná-
sedlovice

Datum Násed-
lovice - 

Čejč

Čejč - 
Mutěnice

Pozn.

2012 8. 9. 162 171 9. 9. 110 130

2013 14. 9. - - 15. 9. - - Statistika 
chybí

2014 13. 9. - - 14. 9. - - Déšť obě 
cesty

2015 12. 9. 131 150 13. 9. 98 134

2016 10. 9. 145 150 11. 9. 85 120

2017 9. 9. 137 145 10. 9. 94 145

2018 8. 9. 137 145 9. 9. 96 138

2019 14. 9. 146 174 15. 9. 98 146

Za poskytnuté údaje děkujeme panu Ladislavu Ištvánkovi.

Nejstarší poutnicí byla 
letos paní JOSEFA LÍČENÍ-
KOVÁ (narodila se 28. října 
1942). S manželem vycho-
vala čtyři děti (dvě dcery 
a dva syny). Od roku 1996 je 
vdova. V současné době je 
plně vy tížená důchodky-
ně. Pomáhá dětem při péči 
o vnoučata, vypomáhá na 
zahradě a ve vinohradě.

Na poutě do Žarošic se 
pěšky vydává pravidelně 
od dětství. „Co jsem se 
vdala, jsem vynechala jen 
jednou jedinkrát, když se 
narodila v červenci dcera 
Jana. Jinak jsem šla obě 
cesty každý rok. Kluci se 
narodili oba v květnu, tak 
jsem i tehdy na dva dny 
„utekla“. Manžel František 
děti vždy pohlídal. Uvařila 
jsem na dva dny sunaru 
a šla jsem. Až letos jsem 
poprvé zvládla jen cestu 
na Čejč a zpáteční celou. 
Říkala jsem si, že roky sú tu, 
tak abych to vydržela. Pak 
jsem ale litovala, že jsem 
nešla obě celé,“ přiznává 
paní Líčeníková.

Všichni, kdo šli alespoň 
jednou celou cestu, ví, že 
na cestě jsou kritické úse-
ky, kdy nohy už bolí nebo 
dochází dech. „Neříkám, 
že mě po cestě nic nebolí... 
když je nejhůř, tak se mod-
lím k Panně Marii a prosím 
ji: Panno Maria, vezmi mě 
za ruku a veď mě, ať to pře-

konám. Teď už to ale není 
tak náročné jako dřív. Do 
Žarošic mi mladí přivezou 
i židličku. Dřív nebylo ani 
kam si sednout. Navíc po 
příchodu do Žarošic byla 
v minulosti ofěra a křížová 
cesta. Obřady a klanění se 
konaly v kostele mnohdy 
až do půlnoci. Pak jsme 
šli teprve spát ke známým. 
Na zemi si nás tam ustalo 
tolik, že nebylo ani kam si 
lehnout. Ale i tak nás ni-
kdy nenapadlo, že bychom 
snad na zpáteční cestu 
pěšky nešli. Jiná možnost 
obvykle ani nebyla a chodili 
jsme rádi. Vydrželo mi to 
dodnes. Vždycky se už od 
konce srpna na pouť připra-
vuji a říkám si, hlavně ať mě 
nohy moc nebolí,“ svěřuje 
paní Líčeníková. 

V dnešní době jsou na tom 
poutníci o poznání lépe než 
v minulosti. Oblečení, boty 

i celková výbava na cestu je 
nesrovnatelná s tím, co mí-
vali naši rodiče a prarodiče 
ještě před pár lety. Po cestě 
jsou pauzy na oběd i na sva-
činy. „Dnes už ta pouť není 
jako za našeho mládí. My 
jsme si nesli v tašce chleba 
na dva dny, trochu vody, 
buchtu, někdy deku na noc, 
pláštěnku. Na druhý den už 
byl chleba rozdrcený, no jak 
to mohlo vypadat... Obleče-
ní bylo taky jen obyčejné, 
boty jsme doma často měli 
jen jedny, nebylo z čeho 
vybírat. O pohodlí nešlo. 
Vzpomínám, že když pršelo, 
měli jsme mokré ponožky... 
Na noc jsme je sundali 
a ráno jsme je zase mokré 
nazuli. Teď si beru ponožky 
náhradní, ale tehdy takové 
možnosti neexistovaly. I tak 
na to vše moc ráda vzpomí-
nám. Někdy si tak říkám, co 
bude, až opravdu nebudu 

Barevné fotky ze 70. let - V. Bohun
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moct jít?“ posteskla si paní 
Líčeníková.

Zajímalo nás, jak naše 
poutnice vzpomíná na dobu 
komunismu. „Někdy se sta-
lo, že na nás lidi ukazovali, 
točili si na hlavu, klepali si 
na čelo... anebo se stalo, 
že se někdo vyklonil z okna 
a škaredě na nás hulákal. 
Jinak ale žádné vážnější 
incidenty nepamatuju,“ 
přiznává poutnice.

Zajímalo nás, zda je něco, 
co poutníkům může prožitek 
narušit. „Rozčiluje mě, že 
si někteří hlasitě povídají. 
Někdy se stane, že ani ne-
slyšíme, co se předřikuje. 
Párkrát jsem i takové pout-
níky okřikla, ať berou ohled 
aspoň na toho modliče, 
když už ho neberou na nás. 
Takový předříkávač nese 
batoh, knížky a megafon 
a přitom musí sledovat ces-
tu. Nemá to jednoduché. Je 

mi sice nepříjemné druhé 
napomínat, ale někdo to 
udělat musí,“ přiznává paní 
Líčeníková.

A co taková pouť účast-
níkům přináší? „Cítím se 
posílená. Mám pocit, že 
nesu požehnání pro rodinu 
i celou farnost a že všem 
vyprosím požehnání. Mod-
lím se vždy za společenství 
rodiny i dědiny. Pořád je za 
koho a za co prosit. Až se 

pak z cesty vrátíme, tak si 
vždycky sednu a děkuju: 
Panno Maria, děkuju, že 
jsem mohla zase poprosit 
a poděkovat. Jsem vždycky 
šťastná,“ vyznává.

Na závěr jsme naši nej-
starší poutnici poprosili o po-
vzbuzení pro ostatní: „Naši 
předkové nám předali tuto 
krásnou tradici a je potřeba 
se nad tím zamyslet a po-
kračovat. Zaměřit se, aby 
z každého domu šel aspoň 
jeden zástupce. Nebojte 
se, že to nezvládnete. Ne-
musíte jít celou cestu, je 
spousta možností, kdy se 
dá vrátit, či se k pouti připo-
jit. Pojďte to aspoň zkusit!“ 

Děkujeme paní Líčení-
kové za příjemné povídání 
a modlitby. Přejeme jí 
ještě hodně pěších cest 
do Žarošic a zpátky.

připravila A. Červenková Na závěr přidáváme text 
písně a modlitbu:

Zaplakaly oči, zaplakaly 
bolem, naposled máš Máti, 
dítky svoje kolem.

Dáváme Ti sbohem, ó 
žarošská Matko, bylo nám tu 
blaze, škoda, že tak krátko.

Hodina nám sladce za 
hodinou bila, jenom dnes ta 
jedna smutná uhodila.

K loučení nám s Tebou 
smutně uhodila, udeřila rá-
zem, srdce poranila.

Jděte, moje děti, do údolí 
bolu, ještě není ten čas na 
věky být spolu.

Rozejdou se děti po světě 
vúkoli, zůstává vždy Matka, 
jako jabloň v poli.

A když ztrácíme tu milova-
nou Matku, alespoň na cestu 
dej něco na památku.

Nepůjdete, děti, nepůjde-
te sami, moje láska půjde za 
hory tam s vámi.

Tedy my již jdeme, v naříká-
ní mnohém, lásku Tvou si ne-
sem, Matičko, buď s Bohem.

Rozloučení s Pannou Marií 
při vycházení ze žarošic-
kého kostela

Panno Maria žarošská, 
přiblížila se chvíle, kdy se 
s Tebou loučíme. Sbohem, 
radosti našeho srdce. Děku-
jeme za dary a milosti, které 
jsme dostali.

Děkujeme Ti, Ježíši, za 
všechno, co jsi nám na přímlu-
vu své Matky udělil. Také Tobě, 
Matko, děkujeme, že jsme 
šťastně přišli a přijali svaté 
svátosti. Vyslyš naše prosby, 
které jsme ti svěřili, když bu-
dou sloužit k naší spáse. 

Dobrotivá Matko, vztáhni 
svou ruku a požehnej nám 
Ježíšem, svým synem, aby-
chom odešli v pokoji. Pama-
tuj na nás nyní a také až bu-
deme umírat. Kdybychom Tě 
na tomto světě už nespatřili, 
dej, ať se s Tebou v šťastné 
věčnosti shledáme, kde bu-
deme Boha v Trojici chválit 
a slavit na věky. AMEN

Děkujeme všem, kteří 
nám při přípravě tohoto 
seriálu poskytli cenné 
rady a informace a trpě-
livě odpovídali na naše 
dotazy. Pokud budete mít 
další náměty ke zveřejně-
ní, budeme rádi, pokud 
nám je sdělíte.

A. Červenková 
a K. Košutková
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Bůh se stal člověkem. Všichni, kdo se při-
pravujeme na vánoční svátky, chceme aspoň 
částečně proniknout do tajemství Boží lásky 
a zavnímat, co pro nás znamená.

Biskup Franz Kamphaus používá obraz, 
který nám nemusí být vzdálený. Když si 
matka nebo otec hrají se svým dítětem, 
nezůstanou stát a nepřihlížejí shora, ale 
kleknou si k dítěti. Sníží se k němu, na jeho 
úroveň. Přizpůsobují se mu takovými gesty 
a slovy, kterým dítě rozumí. Proč to vlastně 
dělají? Vždyť je to směšné, pomyslí si lecjaký 
chladný pozorovatel. Nemá dítě více z toho, 
když vidí rodiče stát před sebou v celé veli-
kosti, když zakouší jejich ochranu, když cítí 
autoritu...?

Strategie lásky má však jiné cesty. Když 
si dítě šťastně hraje nebo nešťastně pláče, 
milující rodiče se k němu sníží. Vžijí se do 
jeho situace. Chtějí mu být co nejvíc nablíz-
ku. Stávají se ,,malými“, aby se dítě cítilo 
bezpečně a aby se doslova stalo ,,velkým“.

Křesťané věří v pokleknutí Boha, proto 
slavíme Vánoce. Bůh se nechová povýšeně, 
kleká si.  Setkává se s námi ve výšce našich 
očí, jako člověk s člověkem. Není to pod jeho 
úroveň, pod jeho důstojnost?!

Z jeho narození nesmíme dělat jen zbož-
nou idylu. Vždyť on se úplně „vyklonil ze 
svého nebeského okna“, šel až do krajnosti, 
aby pozval také ty poslední. Žil jako my, jako 
člověk ve všem nám podobný. Udělal to, 
protože mu na světě, na člověku a na jeho 
záchraně velmi záleží, a protože nechce 
nikoho ztratit.

Od chvíle, kdy Boží Syn přijal lidské tělo, 
už nemůžeme hovořit o Bohu vzdáleném, 

Bůh si klekne

SLOVO PRO DUŠI

ani přijít k němu bez druhých. Bůh se vydal 
ven, daleko do ciziny, do poslední maštale. 
Ať nás toto hluboké gesto lásky pozve ke 
stejnému jednání.

Překročit práh víry znamená nestydět se 
za to, že mám srdce dítěte, které stále ještě 
věří v nemožné, a proto žije nadějí; naděje 
a láska je to jediné, co může dát všemu 
smysl, naděje přetváří dějiny.

Chceme-li vstoupit do betlémské svatyně, 
kde se narodil Ježíš, je třeba se sklonit.

Máme-li se setkat s Ježíšem, je třeba se 
umenšit.

Skloň se tedy, neboj se pokory, neboj se 
mírnosti.

Naslouchej druhým, žij s nimi, buď pokor-
ný a chovej se mírně, abys poznal hodnotu 
druhých.

Zamyšlení k Roku víry
připravila M. Červenková

Ilustrační foto
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Lidé obvykle nezapomínají na projevy 
opravdové lásky. Vzpomínám na příběh star-
ších manželů. Manželka byla v pokročilém 
stadiu Alzheimerovy choroby. Tato nemoc 
se projevuje kromě jiného i postupnou ztrá-
tou paměti. Muž od svých 64 let každý den 
navštěvoval manželku v nemocnici. Ptal se jí 
na různé věci a ukazoval jí rozličné obrázky. 
Snažil se tak osvěžit její paměť.

Jednoho dne přinesl do nemocnice fo-
tografii jejich syna a zeptal se jí: „Poznáváš 
člověka na této fotografii?“ Žena upřeně 
hledí na fotografii a nakonec přiznává: „Ne, 
toho člověka neznám.“

„Moje drahá,“ říká muž, „vždyť je to náš 
chlapec, Josef. Viď, že si na něj vzpomí-
náš?!“

„Ach,“ vzdychne bezradně žena.

NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

Na co se nedá zapomenout
Muž vezme další fotografii a opět se ptá: 

„Víš, kdo je toto děvče?“
„Ne.“
„To je naše neteř. Vzpomínáš si na Sáru?“
„Ne.“
Nakonec se podívá své ženě do očí a ptá 

se jí: „A co já? Víš, kdo jsem já?“
Po dlouhém mlčení se zdá, jako by v jejích 

očích zablesklo trochu světla.
„Ano, ano,“ říká žena. Očividně hledá 

v paměti to správné jméno, ale nemůže ho 
najít. Nakonec odpoví: „Ano, jsi ten, kdo 
mě má rád.“

Nedokázala si vzpomenout na jméno 
svého manžela, ale nemohla zapomenout na 
jeho lásku. Tak mocná je síla lásky.

(...milost ve vztazích, Advent-Orion 2012)

VZDĚLÁVÁME SE

Milí přátelé,
dnes zakončíme naše společné puto-
vání světovými náboženstvími v zemi 
vycházejícího slunce, tedy v Japonsku. 
Představíme si blíže náboženství, která 
zde vznikla: šintoismus, amidismus a zen 
buddhismus.

Světová náboženství
ŠINTOISMUS, AMIDISMUS 

A ZEN BUDDHISMUS
ŠINTOISMUS

Šintoismus je nejstarší japonské nábožen-
ství. Spojuje kult předků s uctíváním přírody. 
Šintoistickými božstvy jsou duchové neboli 
kami. 

V 6. stol. do vysoké japonské společnosti 
pronikl buddhismus. Císaři však i nadále 
praktikovali šintoistické rity, protože se ne-

chtěli dotknout lidu, který většinou zůstal 
věrný tradičnímu náboženství.

V 19. stol. byl šintoismus prohlášen za 
státní náboženství. V současnosti Japonci 
mísí některé praktiky obou náboženství.

Šintoismus
Slovo „šintó“ znamená „cesta kami“. 

Původně byly „kami“ duše zesnulých předků, 
které se skryly v okolní přírodě (ve vodo-
pádech, vlnách oceánu nebo sopečných 
kráterech). Postupem času pak byly takto 
označovány elementy nadané výjimečnou 
silou (Slunce, Měsíc, stromy nebo vítr), které 
„působí“ buď dobro, nebo zlo. 

Dříve mezi sebou válčily rodinné klany 
a tedy i jejich božstva. Nakonec zvítězil klan 
pozdějšího rodu Tennó a jejich bohyně Ate-
marasu, bohyně slunce.

Mezi další bohy ostatních rodů patřili bůh 
bouře Susano-o, bůh měsíce Cukijomi a mý-
tičtí bohové Izanagi a Izanami.

Pod vlivem expadujícího buddhismu z Číny 
v 6. stol. bylo třeba potvrdit vládnoucí ná-
boženské přesvědčení, a proto v 7. století 
vznikly Legendy Kódžiki a Nihongi, které 
vyprávějí o stvoření světa, zrození „kami“ 
a o vzniku Japonska. 

Stejně jako v minulosti, tak i dnes lidé vy-
znávající šintoismus vyhledávají „kami“ při ka-
ždé příležitosti: před cestou nebo zkouškou, 
aby vyprosili uzdravení nemocného, prokleli 
nepřítele, odvrátili neštěstí, měli dítě...

Kult a šintoistické svatyně
Před malý domácí oltář zasvěcený rodinné-

mu „kami“ se kladou amulety. Často to jsou 
dřevěné šipky nebo pruhy papíru se jménem 
známé svatyně. Ve svatyni přebývá „kami“ 
(duch) daného místa. 

Věřící, který chce vyvolat ducha, musí nej-
dřív projít velkým portikem (tzv. torii), který 

označuje vstup do posvátného prostoru. 
Potom si smočí ústa a umyje ruce v nádržce 
s vodou nebo v jiném vodním zdroji v prostoru 
svatyně a tím se očistí. Do hlavního sálu (hon-
den), kde přebývá „kami“, vstoupit nemůže, 
vejde proto do sálu kultovního (haideri), tam 
hodí minci do obětní nádoby, rozezvučí zvon 
a třikrát tleskne do dlaní, aby „kami“ upozor-
nil na svou přítomnost. Nakonec se ukloní 
a odříká modlitbu.

AMIDISMUS A ZEN BUDDHISMUS
Buddhismus se do Japonska dostal přes 

Čínu a Koreu na konci 6. stol. a podnítil vznik 
různých škol založených na mahájánském 
buddhismu („mahajána“ = „Velký vůz“ či „vel-
ká cesta“). Nejpopulárnější směr v Japonsku 
je amidismus, uctívající buddhu Amitábhu. 
Tento směr vznikl v Indii a do Japonska přišel 
v 10. stol. Buddha Amitábha je buddhou 
nekonečného světla. Uctívá se opakováním 
formule „sláva Buddhovi Amitábhovi". 

Velký vliv měl také zen buddhismus, 
který vznikl přenesením čínského čchan-
-buddhismu a v Japonsku se rozvíjel od 
12. stol. Jeho cílem bylo prostřednictvím 
vystupňované koncentrace a přísné těles-
né kázně dosáhnout osvícení. Metodami 
vycházejícími z tohoto náboženství jsou 
proto bojová umění kung-fu a další. Se zen 
buddhismem je také spojované soustředěné 
pozorování přírody a několikahodinové medi-
tace. Zenový duch se projevuje při čajovém 
obřadu nebo v umění aranžovat květiny, 
kterému se říká „ikebana“.

Obřady, svátky a pouti
Buddhismus je úzce provázán se šintois-

mem. Pod vlivem buddhismu se „kami“ staly 
bohy ochraňujícími chrámy a zobrazovaly se 
jako bódhisattvové. Mnozí buddhističtí mni-
ši dnes světí šintoistické svátky. Manželství 
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PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELE

Milý Ježíšku,
už je tomu hodně let, co jsem Ti psal 

naposled. Všechno bych Ti to mohl říct, ale 
raději Ti to dám za okno. Vím, že jsem Ti 
letos moc radost nedělal, přesto Tě prosím 
alespoň o některý z dárků.

• Víš, že nejsem líný, spíše naopak, ani ne-
vím, kdy s prací a s tím, co mě baví, skončit.  
Volnější den je iluze - nepřijde nikdy - když 
se pro něj nerozhodnu... Dej mi, prosím, 
touhu trávit více času se svými blízkými - 
ženou, dětmi. Pomáhej mi, abych neutíkal 
myšlenkami ke své práci a k tomu, co baví 
mě, ale abych byl v tu chvíli naplno s nimi, 
abych se upřímně zajímal o to, co jim dělá 
starosti i co jim přináší radost, abych žil 
naplněně svůj běžný každodenní život.

• Pomáhej mi, ať svoji ženu rád chválím a oce-
ňuji vše, o co se zasloužila, že je v našem 
manželství dobré a krásné. Hlavně, ať 
jsem pozorný ke každodenním rutinním 
maličkostem a dokážu nacházet, co by jí 
udělalo radost.

• Prosím, Pane, o menší citlivost na bodavé 
a uštěpačné poznámky, které mě vždycky 
raní tak, že cítím potřebu se bránit nebo 

oplácet stejným. Ať si, Pane, neustále při-
pomínám, že jen laskavostí mohu budovat 
mosty.

• Vím, že naše manželství poslední dobou 
trpí. Vnímám, jak se moje žena necítí být 
milovaná. Pomáhej mi to měnit drobnými 
pozornostmi, zájmem, tím, že jí budu na-
slouchat a dávat jí tak najevo, že je pro mě 
důležitá ona i to, čím se zabývá.

• Vím, že jsem si toho hodně zavinil sám - 
nezaléval jsem náš vztah, kdy jsem měl 
zalévat - pomáhej mi, prosím, nově objevit, 
co je na mé ženě krásné a proč bych ji mohl 
milovat.

• Pomoz mi, prosím, vyčistit můj slovník 
od hrubosti a neurvalosti a moji hlavu od 
zatrpklosti a vnitřní nespokojenosti. Daruj 
mi trpělivost a učiň mě pozornějším.

• Naplňuj mě vědomím, že i druzí kolem 
mne mohou věci dělat dobře a pomoz mi 
je oceňovat.

Ufff... Nevím, jestli toho po Tobě nechci 
moc... Děkuji... 

Myslíš, že alespoň něco z toho všeho do-
kážu po Vánocích uskutečnit?

(převzato z internetu)

Japonci uzavírají v šintoistických svatyních 
a pohřební obřady se odehrávají v buddhis-
tických klášterech. Aby se jim splnila přání, 
aby zajistili spásu sobě nebo zemřelým, 
putují Japonci na svatá místa, kde přebývají 
bohové. Do svatyní nebo před sochy umisťují 
exvota se svým jménem a přáním. Aby si zís-
kali přízeň „kami“ hor nebo vesnice, pořádají 
Japonci oslavy svátků jara, Nového roku... 
Jejich součástí jsou často taneční předsta-
vení, zápasení (sumo) a závody v lukostřelbě.

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

Petr Martínek

Prameny: 
Náboženství světa – školní encyklopedie 
pro mládež (Larousse)
Encyklopedie náboženství, Karmelitánské 
nakladatelství

OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY

V. Cikrle: ...aby mohlo vyrůst něco 
krásnějšího
Nakl. Cesta, 63 stran

 
ÚRYVEK:

Jste rádi, že jsou Vánoce? 
Já moc. A chtěl bych vám říct jednu po-

hádku, kterou jsem před několika lety slyšel. 
Bude o zlém vlkovi. 

Představte si noc, kdy se narodil Pán 
Ježíš. A podívejme se kousek dál, do jiné 
země. K pastýřům. 

Pastýři měli své ovečky a starali se o ně. 
Ale v jejich blízkosti žil zlý vlk, který byl nejen 
zlý, ale i úskočný, a vždycky, když pastýři 
trochu nedávali pozor, tak některou z oveček 
chytil a roztrhal. Pastýři se ho báli a neměli 
ho vůbec rádi. Vždycky po něm házeli kame-
ní a snažili se ho zahnat.

Až se jednou stalo něco zvláštního. Pastýři 
slyšeli, že se narodil Pán Ježíš a řekli si, že se 
tam půjdou podívat. Vlk se zaradoval. Nikdo 
nehlídá stádo, nikdo mě nebude zahánět, to 
si naloupím a roztrhám ovcí! Ale najednou ho 
přemohla zvědavost. Řekl si: To je zvláštní. 
To pastýři ještě nikdy neudělali, aby takhle 
odešli pryč. To se musím jít podívat, kde jsou 
a co dělají...

A tak se za nimi plížil, schovával se za 
keři, aby ho neviděli, až se dostal ke stáji, 
kde byla jeskyňka a v ní Panna Maria, Josef 
a v jesličkách byl položený Ježíšek. 

Vlk tiše stál a díval se, co se bude dít. 
Viděl, jak se pastýři radují, a pomyslel si, že 
počká, až odejdou a podívá se víc zblízka, 
aby mu nic neuteklo.

Po chvíli opravdu odešli a kolem se roz-
hostil klid. Tak velký klid, že se Panně Marii 
i svatému Josefovi začaly zavírat oči. Teď je 

ta správná chvíle, řekl si vlk. Teď je všechny 
sežeru. A začnu od toho nejmenšího...

Vlk se krok za krokem plížil k jesličkám. 
Opatrně a tiše, aby nezpůsobil nějaký šra-
mot. A už byl kousek od jesliček. Chystal se 
skočit a … vtom se na něj Ježíšek podíval 
a usmál se. To se vlkovi ještě nikdy nestalo, 
že by se na něho někdo usmál. A co víc,  
Ježíšek ho pohladil! To se mu teprve nikdy 
nestalo, protože všichni na něj vždycky jen 
nadávali nebo po něm házeli kamení.

Ale pak se stalo ještě něco: když se na něj 
Ježíšek usmál a když ho pohladil, praskla 
vlkovi kůže a z té vlčí kůže vylezl člověk. 
Takový, jakého ho Bůh chtěl mít. A člověk 
začal chválit Boha a děkovat mu za to, že ho 
takovým způsobem proměnil. 

No, a to je konec pohádky. 
Kdo jí porozuměl, ten ví, o čem jsou 

Vánoce.
 

M. Vácha: Jízda v levém pruhu
Nakl. Cesta, 184 stran

Svůj první rozhovor poskytl Marek Vácha 
svému příteli Jožinu Valentovi. Vácha v něm 
vydává svědectví o své cestě k Bohu a ke 
kněžství, o radostech i bolestech kněžského 
života, hovoří o svých zkušenostech učitele 
a cestovatele, o tématech duchovních i spo-
lečenských, a to vše v atmosféře rozhovoru 
dvou přátel, která se při jednotlivých setká-
ních příliš nelišila od momentu, kdy vzešel 
nápad knihu rozhovorů vydat, když spolu 
oba autoři v jedné únorové noci 2018 seděli 
u ohně kdesi v argentinských horách.

 
M. Červenková
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ZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY

 Zápis z jednání farní rady dne 10. 12. 2019
• Návrh na řešení povrchu Farské uličky a její odvodnění od dešťových srážek. Jedna 

z možností je položení zámkové dlažby a současně uložení kanalizeace pro odtok dešťové 
vody z farní stodoly.

• Moravanský kříž, řešení praskliny v horní části památky, prodiskutovány možnosti oprav.
• Zavlažování farní zahrady, ke zhotovení návrhu se nabídl p. Klučák, na jaře budou pod-

niknuty další kroky.
• Oprava varhan, na místě byl přítomen p. Stehlík (ten nacenil možnou opravu na 

930.000 s tím, že by možnou opravu i provedl). Varhany též prohlédl p. Múčka z br-
něnského biskupství, který rozsah oprav schválil. Farní rada s tímto souhlasila. O. Petr 
o dalším postupu informuje Biskupství brněnské.

• Webové stránky farnosti - od P. Martínka vzešel návrh na obnovu zastaralých stránek 
a zadání nového vzhledu, cena 20.000 – farní rada souhlasí.

• O. Petr poděkoval farní radě za spolupráci a organizaci jeho oslavy 50. narozenin.
• Byl prodiskutován stav koberců v kostele, byl vznesen dotaz na jejich obnovu, stav 

a možnosti obměny budou prodiskutovány s firmou Podlahy Blažek.
• Zvážení rekonstrukce elektrorozvodů v kostele před položením nových koberců, současný 

stav prohlédne zaměstnanec firmy Veos a navrhne možné řešení.
• Návrh na pořízení skříněk nebo regálů pro uložení kancionálů v kostele.

Zapsal Petr Zámečník

Všemohoucí, věrný Pane a Bože, tys nám 
dal nádhernou vlast. Dávej jí stále své po-
žehnání.

Požehnej našim úřadům, našim školám. 
Požehnej našemu hospodářství, řemeslu, 
obchodu a provozu.

Poskytuj záchranu před bláznivým tancem 
kolem zlatého telete. Vždyť my nemůžeme 
sloužit zároveň tobě a mamonu.

Posiluj nás, abychom stále pracovali v po-
řádku a lásce na prospěchu našich rodin, 
obcí, měst i státu.

Pomáhej nám, abychom stále usilovali 

Už se vám stalo, že vás nevěřící kolega překvapil otázkou týkající se víry a křesťanství, a vy 
jste si nebyli jistí odpovědí? Člověk, ač ve víře vychován, se může cítit zaskočen. Někdy je 
navíc těžké správnou odpověď naformulovat tak, aby ji laik správně pochopil. Na stránkách 
Cesty bychom se chtěli takovými dotazy zabývat ve spolupráci s osobami, které odpovědi 
znají. Jednu z nich vám dnes předkládáme. Odpovídá o. Petr:

židovského původu v Jeruzalémě (Sk 11,1-
18). Vysvětluje svůj krok tím, že Kornélius 
a ostatní pohané při jeho kázání obdrželi dar 
Ducha svatého, a proto považoval za správné, 
aby byli také pokřtěni, aniž by před tím přijali 
židovskou víru a zvyky (Sk 11,15-17). 

Podobný problém museli řešit i Pavel 
s Barnabášem, když se vrátili ze své první 
apoštolské cesty, na níž přivedli k víře v Kris-
ta mnoho pohanů. Pavlovi bylo vyčítáno, že 
tito lidé nebyli nejdříve obřezáni (Sk 15,1-2). 
Je tedy rozhodnuto, že se stoupenci obou 
názorů vypraví do Jeruzaléma, kde bude 
tato otázka projednána apoštoly a ostatními 
představenými prvotní církve (Sk 15,4-21). 
Rozhodnutí je jednoznačné: kromě nejnutněj-
ších věcí nemají být pohanokřesťané vázáni 
židovskými předpisy (Sk 15,22-29). 

Když se nevěřící zeptá…

OTÁZKA: 
Ježíš byl Žid. Proč tedy vy, křesťané, 
nedodržujete stejné zvyky a nejste židé 
stejně jako on?

Odpověď na tuto otázku je celkem jedno-

duchá, nabízí nám ji samo Písmo – především 
Skutky apoštolů a Pavlovy listy. 

Prvního „pohanokřesťana“ – tedy křesťana, 
který původně nebyl věřícím židem – pokřtil 
apoštol Petr (Sk 10. kap.). Sám Petr se potom 
kvůli této věci musí obhajovat před křesťany 

Za tuto pravdu bude Pavel často bojovat 
i ve svých listech – zvláště v listu Římanům 
a Galaťanům (viz např. Gal 3,1-5). Pavel 
zdůrazňuje to, že pokud bude od nových 
křesťanů z pohanství vyžadováno dodržování 
židovského zákona, odvede je to od pravé 
víry. Mohlo by to v nich vzbuzovat přesvěd-
čení, že vykoupení nezískávají zdarma díky 
Ježíšově smrti a vzkříšení, ale dostávájí ho 
jako  „odměnu“ za dodržování skutků židov-
ského Zákona. (Všimněme si, jak vytrvale toto 
přesvědčení přetrvává i v myslích mnohých 
dnešních katolíků.) 

Buďme tedy rádi, že nemusíme dodržovat 
všech 613 příkazů a zákazů, které dodržovali 
věřící židé. (Ono i to Desatero občas stačí, že? 
). A především buďme vděčni za to, že je 
nám spása nabízena jako láskyplný Boží dar. 

Novoroční modlitba
o vnější i vnitřní mír, který nemůže existovat 
bez dodržování tvých přikázání.

Posiluj naši křesťanskou víru a dej, aby věřící 
všech církví žili ve vzájemné snášenlivosti 
a v porozumění. 

Posiluj v nás víru v lidskou důstojnost. Pomoz 
nám, abychom ctili život, budoucnost v rodi-
nách, i nemocné v nemocnicích. 

Prosíme tě o to skrze Krista, tvého Syna, 
našeho Vykupitele, který přišel na svět jako 
chudé dítě,  a jeho znamení kříže ať je naším 
znamením, za něž se nikdy nestydíme.
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Eman byl mladík, který více snil, než žil. 
Neměl rád svůj obyčejný a chudý život, o své 
stádo se staral stále méně a méně a ani se 
netrápil, když mu divoká šelma občas zardou-
sila některou z ovcí.

V noci místo hlídání koukal na hvězdy 
a přemýšlel o světě, který za jejich tichou září 
tušil. V tom vysněném světě, kde nežila ani 
jedna ovce, se Eman utápěl. Procházel se po 
vinných plantážích, ochutnával šťavnaté olivy 
a pil vodu s příchutí citronu a máty. Oblékal 
si pohodlné šaty z drahých látek a spal na 
měkké matraci pod voňavou peřinou.

Jen co hvězdy zmizely, Eman se vracíval 
zpátky na zem, do chýše s prachem na pod-
laze a tvrdou postelí. Snědl další pšeničnou 
placku a zapil ji douškem studené vody.

Ani jeho přátele pastýře už nezajímaly 
Emanovy vzdušné zámky. Stávalo se proto, 
že s ním mluvili čím dál méně a někdy mu 
dokonce ani neřekli, že ženou ovce na další 
svah. Tak pár dní Eman zůstával sám se svými 
představami. Chodíval pak po kraji a hledal 
své stádo i ostatní pasáčky.

Jednoho dne zase došel na místo, kde 
našel své známé ovce, ale bez pastýřů. Ve 
stínu u stáda seděla jen želva. Obrátila se na 
mladíka a vyčítavě řekla: „No konečně, Ema-
ne. Kde jsi byl? Všichni tví přátelé už odešli do 
Betléma. Pojď se mnou. Copak nechceš vidět 
spasitele?“ A tak šli. Eman rychlým krokem 
se želvou v náručí.

V Betlémě ve stáji už nepotkali ani jednoho 
ze svých známých pastýřů. Všichni už odešli. 
Eman zase dorazil pozdě. Na podlaze ležela 
spící žena, vedle její muž a mezi nimi na 

CestičkaCestička
O pastýři Emanovi

slámě si tiše broukalo 
miminko. Eman k nim 
přistoupil blíž a želva mu 
pošeptala: „To je on.“

Eman se naklonil. 
Dítě zvedlo obě dro-
bounké ručičky a chytlo návštěvníka za palec. 
Podívali se sobě do očí a mladík v tu chvíli 
ucítil v srdci takový klid a radost, že měl chuť 
se roztančit po stáji. V tom zabučel vůl a žena 
se probudila. Protřela si oči a řekla Emanovi: 
„Vítám tě. Přišel jsi za Ježíšem?“ On jí odpově-
děl: „Ano,“ a dodal: „Ale jak může být někdo 
tak krásný?“ Maria na to řekla: „Můj drahý, to 
dítě je syn Hospodina, našeho Boha.“

Eman si sedl a koukal na miminko až do 
večera a pak ještě další tři dny. Nemohli jej 
vyrušit ani mudrci a ani nikdo další, kdo se 
přišel dítěti poklonit. V Ježíškových očích 
viděl radostné jiskřičky a cítil pokoj, který ho 
do té doby nikdy neobklopoval. Eman si začal 
uvědomovat krásu svého života a cítil za něj 
čím dál větší vděčnost. Když viděl tu radost 
v malém obyčejném miminku, pochopil, že 
i on může žít svůj obyčejný život s radostí. 
Čtvrtý den se Eman konečně zvedl, podě-
koval Marii za přijetí a odešel ke svým ovcím.

Od té doby Eman nejen pásl ovce s radostí, 
ale s každým, koho potkal, mluvil o Ježíšově 
kráse, o jeho očích a také o jeho matce. 
Přestal snít a začal více žít s lidmi, začal se 
také usmívat. Každý všední den se učil napl-
ňovat Boží přítomností. Pohled betlémského 
miminka proměnil Emanovo srdce a ze snílka 
a samotáře udělal pracovitého člověka a dob-
rého přítele.

Ze správné odpovědi, kterou tvoří většinou jedno slovo, dosaďte do tajenky to písmeno 
z daného slova, jehož pořadí určuje číslice v závorce. Sedmnáct písmen čtených za sebou 
pak objasní, co je tajemstvím Vánoc.
Pokud budete mít problém s nějakou odpovědí, tak nápovědu najdete v 1. a 2. kapitole 
Matoušova a Lukášova evangelia.

Jméno anděla, který Marii řekl, že má být matkou Božího Syna  (3)

Které zvíře bývá zobrazováno u jesliček vedle osla?  (2)

Co ukazovalo třem mudrcům cestu?  (1)

Zlý král, který usiloval narozenému Ježíši o život.  (7)

Jméno území, kde se nacházel Nazaret.  (6)

Římský císař, který vládl v době Ježíšova narození.  (5)

Město Davidovo, kde bylo sčítání lidu.  (3)

Kdo se první přišel narozenému Ježíši poklonit?   (2)

Mariina příbuzná, manželka Zachariáše.  (2)

Jaký nástroj jmenoval Simeon, když předpověděl Marii, že zažije bolest?  (3)

Hlavní město Izraele.  (7)

Ježíšův pěstoun.  (2)

Jméno rodu, ze kterého byli Josef i Maria.  (3)

Kdo oznamoval: „Dnes se vám narodil Spasitel!“?  (4)

Jaký dar přinesli mudrci spolu se zlatem a myrhou?  (1)

Země, kam uprchla Svatá rodina před zlým králem?  (1)

Latinský název Mariina chvalozpěvu.  (1)

Tajemství Vánoc
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Pro zasmání

„Letos si pod stromeček lehnu já, aby si 
rodina připomněla, jaký jsem dar.“

���

Přiběhne Pepíček k mamince a brečí. „Co 
se ti stalo?“ „Tatínek se při zabíjení kapra 
praštil kladívkem do prstu.“ „A proč pláčeš 
ty?“ „No, já jsem se původně smál…“

���

Baví se dva kapři a ten jeden se ptá: "Věříš 
na život po Vánocích?" 

���

Jeden kapr si stěžuje druhému: „Mně je 
ale hrozná zima.“ Druhý na to: „Vydrž, za 
chvilku tě obalí.“

���

Jdou dvě blondýnky do lesa pro vánoční 
stromek. Po dvou hodinách se ptá jedna 
druhé: "Tak co, máš něco?" 

„Ne nemám,” odpoví druhá, „a co ty?” 
„Já taky ne, tak víš co, vememe nějakej 

bez ozdob!”

Dva Židé se procházejí na Svatopetrském 
náměstí ve Vatikánu, obdivují chrám a všech-
ny ty nádherné budovy. Bylo to v době kon-
cilu a kardinálové se sjížděli v přepychových 
autech. „Vidíš,“ řekne jeden Žid druhému, 
„to je podnik, ti se ale zmohli. A to začínali 
s oslem…“

���

„Miláčku, řekni mi něco, abych se cítila jako 
opravdová žena.“

„Neumíš parkovat.“

���

„Pane doktore, o Vánocích vždy na určitých 
místech ztloustnu, co mám dělat?“ – „Ne-
choďte na ta místa!“

���

„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” 
ptá se v práci pan Urbánek. „Manželka 
chce, abych jí pomohl s vánočním úklidem.”
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat 
volno!” rezolutně odmítne ředitel. „Děkuji,” 
oddechne si zaměstnanec, „věděl jsem, že 
je na vás spolehnutí.”

���

Mladý muž chce udělat dojem na svoji pří-
telkyni, a tak ji o Vánocích pozve do vybrané 
italské restaurace. Když tak chvíli usrkávají 
lahodné značkové víno, vezme mladý muž 
jídelní lístek a zasvěceným okem jej studuje. 
„Dáme si Giuseppe Spondalucci,“ konečně 
řekne. „Promiňte, pane,“ řekne číšník, „to je 
pan  majitel.”

���

Říká Pepa: „Budeme mít pěkné Vánoce - 
dám ženě tisícovku, ta ji dá babičce, ta zase 

dědečkovi a ten ji dá mně. Já ji potom vrátím 
sousedovi, od kterého jsem si ji vypůjčil 
a budeme všichni spokojeni!”

���

Ptá se matka svého syna: „Kdo tě naučil 
říkat slovo „zatraceně?!“ –„Ježíšek.“ –„Nelži, 
Pepíku!“ – „Přísahám, mami. Když nesl dárky 
do pokoje, praštil se o stůl a řekl právě tohle.“

���

Neposedný pětiletý chlapeček se ptá 
maminky: „Mami, mami, co dostanu letos na 
Vánoce?" „No, to máš tak, zlobil jsi a nedosta-
neš vůbec nic. Leda že bys napsal Ježíškovi, 
že budeš celý příští rok hodný." 

Tak se chlapeček zavře do pokoje a začne 
psát: „Milý Ježíšku, slibuji ti, že budu celý 
příští rok hodný..." Chvíli se na to kouká, 
pak to roztrhá a začne znovu: „Milý Ježíšku, 

slibuji ti, že budu celý příští měsíc hodný..." 
Zase to roztrhá a tak pokračuje ke dni, půldni, 
hodině až nakonec rezignuje. V neděli jde s 
maminkou do kostela a tam ukradne sošku 
Panny Marie. Přijde domů, položí před sebe 
sošku a začne psát: „Ježíši, jestli chceš ještě 
někdy vidět svou matku..."

VÁNOCE versus právní předpisy

Slibovat, že přijde Ježíšek...
Šíření poplašné zprávy: § 357 trestního 

zákoníku - odnětí svobody až na dva roky

Otevření dopisu pro Ježíška...
Porušení listovního tajemství: § 182 

trestního zákoníku - odnětí svobody až na 
dva roky

 
Když budeš hodný, Ježíšek ti přinese...

Podplácení: § 332 trestního zákona - od-
nětí svobody až na dva roky

Když nebudeš poslouchat, nedostaneš 
nic... 

Vydírání: § 175 trestního zákoníku - odnětí 
svobody na šest měsíců až čtyři roky

Když vydržíš až do večera nepapat, uvidíš 
zlaté prasátko...

Zanedbání povinné výživy: § 196 trestní-
ho zákoníku - odnětí svobody až na dva roky

Lití olova
Činnost, která může způsobit újmu 

na zdraví: § 148 trestního zákoníku - odnětí 
svobody až na jeden rok
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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 800 kusů
Tisk LELKA, Dolní Bojanovice 

Vánoční hudba v chrámu sv. Václava 

24. 12. 2019    23.00 hodin    Jan Jakub Ryba – Česká vánoční mše „HEJ MISTŘE“

Účinkuje Svatováclavský sbor a orchestr se svými sólisty

Dita Bílíková, Vojtěch Račický, Jiří Podešva

Diriguje:  MgA. Karel Bohun

varhany: BcA. Lucie Škrháková

 25. 12. 2019 10.00 hodin  Jan Kypta – Pastorální  mše česká

Účinkuje: Svatováclavský sbor a orchestr se svými sólisty

Jožina Ducháčková, Dita Bílíková, Vojtěch Račický, Jiří Podešva

Diriguje: BcA. Lucie Škrháková

Varhany: Jarmila Babáčková, roz. Hunčová

 27. 12. 2019  18.00 hodin  VOX VINI – mužský sbor

Diriguje: Mgr. Světlana Přibilová

 29. 12. 2019  10.00 hodin Kytarová mše - SCHOLA

Vede Jan Herka

 

 12. 1. 2020  10.00 hodin  Jan Kypta – Pastorální mše česká

Účinkuje: Svatováclavský sbor a orchestr se svými sólisty

Diriguje: BcA. Lucie Škrháková

Česká vánoční mše  - „HEJ MISTŘE“ Jana Jakuba Ryby bude provedena 

koncertně 5. ledna 2020 v kostele v Blatničce. Začátek je v 15 hodin. 


