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Chceš žít naplno svůj život? . . . 5
	 Církev	je	živá,	protože	Kristus	je	živý	a	my	
budeme	 také	 živí,	 když	 budeme	 žít	 s	Kristem.	A	
když	my	budeme	žít	se	zmrtvýchvstalým	Kristem,	
i	my	z	mrtvých	vstaneme,	a	to	už	teď	...

WJT Köln 2005 . . . . . . . . . . . . . 17
	 Naše	cesta	započala	v	Brně	dne	11.8.2005,	
kdy	se	do	autobusu	naskládalo	49	lidiček,	většinou	
z	blízkého	i	vzdálenějšího	okolí	Brna,	mířících	do	
bavorského	Altötingu	...
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Úvodní slovo

�

editorial
Vážení	a	milí	farníci,

	 už	je	to	tady…	škola,	konec	prázdnin	i	dovolených	–	na	symbolické	časo-
vé	dveře	klepe	podzim	a	některé	z	nás	možná	už	„dostává“	nálada,	že	za	chvilku	
jsou	tu	Vánoce,	dokonce	snad	vyrážíme	za	nákupy!	A	v	této	době	si	naše	redakce	
dovoluje	přijít	s	„dávkou“	snad	zajímavých	článků	v	novém	vydání	Věžníku.	Jsem	
rád,	že	jsme	na	poslední	chvíli,	od	přímých	účastnic,	získali	ohlasy	na	Celosvětové	
setkání	mládeže	v	Kolíně	nad	Rýnem.	

Tu	a	tam	se	ve	sdělovacích	prostředcích	mihne	zpráva	o	tom,	že	představi-
telé	církve	chtějí	po	státu	vrátit	majetek,	že	jsou	pro	odluku	církve	od	státu,	jinde	
se	dočteme	úplný	opak.	A	tak	to	jde	pořád	dokola.	(Opětovnou	pozornost	na	sebe	
toto	téma	strhává	s	nástupem	nového	ministra	kultury.)	Střídají	se	různé	informace	
–	dnešní	svět	je	založený	na	získávání	a	předávání	informací;	a	to	pravdivých,	či	
naopak	úplně	lživých.	Dále	se	tyto	mnohdy	zavádějící	zprávy	šíří	mezi	lidmi…	a	
věřící	se	poté	dostávají	do	úzkých.	V	následujících	řádcích,	které	jsem	objevil	v	
knížce	O	radostech	lidské	duše	od	Maxe	Kašparů,	bych	vám	rád	přetlumočil	cha-
rakteristiku	církve,	s	kterou	se	dá	pouze	souhlasit.	Tedy:
„Církev? Tu dobře znám. Dva tisíce roků Koniášů, nespravedlnosti a násilí.“ Tak 
promluví lidový znalec církevních dějin. Na doplňující otázku, zda zná z historie 
církve ještě něco nebo někoho jiného, už odpověď neuslyšíte. Více totiž nezná.
Je-li církev zahradou, která byla vyprojektována a založena Božím Synem, je v po-
zemském putování obhospodařována lidskými zahradníky zasaženými dědičným 
hříchem. Jedni z nich vypěstovali trávníky, druzí zasadili ušlechtilé stromy plné 
kvalitního ovoce, další upravili pohodlné chodníky nebo doplnili okrasné skalky a 
záhony plné květin. Našli se ale i tací, kteří v Boží zahradě vypěstovali kompost.
Vstoupí-li do takové zahrady člověk, který hledá krásu, duchovní úrodu, klid pro 
duši, posilu pro věčnost a smysl pro řád, nalezne to, co hledá. Na každém místě 
může objevovat nové, lidským zahradníkem zaseté, ale Boží vláhou zúročené a zu-
šlechtěné, výhonky.
Vstoupí-li do takové zahrady vepř, proběhne ji úplně celou bez povšimnutí a namíří 
si to rovnou ke kompostu.“
	 Přál	bych	si,	aby	každý	z	nás	dokázal	vzdorovat	lžím	a	polopravdám	a	do-
kázal	je	vždy	uvést	na	pravou	míru.	
	 A	na	závěr	ještě	výzva:	pište,	pište,	pište…	nenechávejte	si	své	zážitky	a	
zkušenosti	sami	pro	sebe,	na	stránkách	časopisu	je	dostatek	místa.	Děkuji	Vám	za	
Vaše	finanční	příspěvky	i	za	modlitbu,	kterou	nás	neustále	podporujete.

U	dalšího	čísla	se	těší

		 	 	 	 							Vladislav Hynk
		 	 	 	 							šéfredaktor

P.	S.:	Po	upozornění	pozorné	čtenářky,	jež	zná	fakta,	je	třeba	se	omluvit	za	zko-
molený	název	reálie	Stoličný	Bělehrad	(viz.	minulé	číslo	Věžníku,	Náš	první	ka-
pucín).

P.	S.	1:	Příští	číslo	vyjde	v	listopadu.	Najde	se	někdo,	kdo	by	se	podělil	o	své	vzpo-
mínky	na	revoluční	listopadové	dění	v	roce	1989?
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Slovo duchovního otce

Co nás asi čeká a nemine…  

Milé	děti,	mládeži,
k	vám	se	obracejí	jako	první	má	slova.	Asi	

tušíte	 proč,	 neboť	 vám	 bohužel	 skončily	 dvou-
měsíční	prázdniny,	mám	opravdu	s	vámi	soucit,	a	
znovu	nastupujete	do	školy,	abyste	se	vzdělávali.	
Sám	 si	 vzpomínám,	 jak	 jsem	 to	 prožíval,	 když	
jsem	byl	ve	vašich	letech.	Dnes	lituji	toho,	že	jsem	
některé	věci	podcenil,	a	proto	vás	chci	povzbudit,	
abyste	to	vzali	zodpovědně.	Člověk	se	musí	celý	

život	učit,	pokud	chce	něčeho	dosáhnout	a	být	v	
obraze.	Nemyslete	si,	že	jsem	už	skončil	se	vzdě-
láváním	v	životě,	když	jsem	ukončil	teologickou	
fakultu,	vidím,	že	je	potřeba	stále	poznávat	nové	
a	nové	věci.

Od	nového	školního	roku	začnou	opět	pá-
teční	mše	svaté	určené	a	přizpůsobené	co	nejvíce	
vám,	 abyste	 se	 co	 nejvíce	 do	 nich	 zapojili.	 Pro	
letošní	 rok	 jsem	 se	 rozhodl,	 že	 se	 budeme	 více	
zabývat	postavami	ze	Starého	zákona	(Abrahám,	
Josef,	Jonáš	atd.).	Bude	to	formou	hraných	scé-
nek,	 ve	kterých	 si	 zahrajete	 i	 vy.	A	 jak	 to	bude	
vypadat	a	jaká	také	bude	atmosféra,	to	záleží	jen	a	
jen	na	vás.	Proto	vás	také	chci	povzbudit	ke	spo-
lupráci.	A	možná	bude	i	nějaká	soutěž	o	ceny.

A	 chci	 poprosit	 Vás,	 rodiče,	 abyste	 na-
vštěvovali	spolu	s	dětmi	tyto	páteční	bohoslužby,	

Slovo otce Tomáše
abyste	 je	 v	tom	 podpořili.	A	 můžete	 chodit	 již	
s	nimi	odmalička,	ať	si	zvykají.	Minulý	školní	rok	
jsem	byl	zklamán	z	malé	účasti	dětí	na	pátečních	
mších	svatých.	Věřím,	že	letos	to	bude	lepší.

Pro	ministranty,	po	domluvě	s	panem	ředi-
telem	základní	školy	budeme	chodit	v	neděli	do	
tělocvičny	 sportovat	 (hrát	floorbal,	 fotbal	 a	 jiné	
hry).

Pro	mladé	od	14	let	opět	začne	spolčo,	kte-
ré	bývá	1x	za	14	dní	v	pátek	po	večerní	mši	sva-
té.	Myslím	si,	že	by	nás	tam	mohlo	chodit	více.	
Přijďte,	 rádi	 vás	 tam	 uvidíme	 a	 přijmeme	mezi	
sebe,	 zrovna	 mezi	 prvními	 si	 budeme	 odlívat	
obličeje	ze	sádry	a	budeme	se	bavit	o	přetvářce	
člověka.	

Pro	 dospělé	 bude	 možnost	 setkávání	 se	
nad	Katechismem	katolické	církve	a	jeho	výkla-
dem	1x	měsíčně	v	neděli,	a	1x	za	14	dní	ve	středu	
bude	možné	se	zúčastnit	biblické	hodiny	-	pokra-
čujeme	v	knize	proroka	Ezechiela.

Pro	 dříve	 narozené	 nabízím	 společenství	
seniorů,	 které	 by	 se	 scházelo	 1x	 za	 měsíc	 (1.	
setkání	 kolem	 svátku	 sv.	 Ludmily,	 bude	 ještě	
upřesněno).

Chtěl	bych	pozvat	všechny	farníky	od	nej-
mladších	až	po	 ty	nejstarší	na	naše	farní odpo-
ledne,	které	se	uskuteční	v	sobotu	8.	října	v	are-
álu	 fary	 a	 zámeckého	parku.	Program	začne	od	
14.30	hod.:	mše	svatá	v	kostele	sv.	Martina;	hry	
a	soutěže	pro	děti	v	zámeckém	parku;	přednáška	
a	beseda	pro	dospělé;	možná	 i	 divadlo;	 koncert	
folkové	křesťanské	skupiny	Bétel,	večer	opékání	
špekáčků.

Církev	je	živý	organismus	a	všichni	křes-
ťané	jsou	údy	jednoho	mystického	těla	Kristova.	
Farnost	 je	 jednou	 z	buněk	 tohoto	 těla	 církve	 a	
víme,	co	nastává,	když	sebemenší	buňka	přestane	
v	lidském	 těle	 fungovat	 a	 neplní	 funkci,	 kterou	
má.	A	já	chci	a	velmi	mi	záleží	na	tom,	abychom	
tvořili	 živé	 společenství	 s	Kristem	 a	 také	 mezi	
sebou	navzájem.	A	právě	toto	má	k	tomu	přispět.	
Přijměte	mé	pozvání	a	těším	se	na	setkání	s	Vá-
mi.	

Váš otec Tomáš
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Život s Kristem

	 „Církev je živá – ano je živá, protože Kris-
tus je živý, protože On opravdu vstal z mrtvých.“ 
/Benedikt	XVI./	

Církev	 je	 živá,	 protože	Kristus	 je	 živý	 a	
my	 budeme	 také	 živí,	 když	 budeme	 žít	 s	Kris-
tem.	A	když	my	budeme	žít	se	zmrtvýchvstalým	
Kristem,	 i	my	z	mrtvých	vstaneme,	a	 to	už	 teď.	
Církev	bude	živá,	pokud	my	budeme	živí.	Pokud	
budeme	radostně	vyznávat,	že	Kristus	se	narodil,	

za	nás	zemřel,	ale	také	že	vstal	z	mrtvých.	„Pou-
ze když se v Kristu setkáváme s živým Bohem, 
poznáváme, co je život.“	/Benedikt	XVI./	
	 Proto	mě	trápí	a	velice	mrzí,	jak	málo	nás	a	
zejména	nás	mladých	chodí	na	čtvrteční	adorace.	
Kde	jinde	se	chceme	setkat	s	živým	Kristem	než	
při	mši	svaté	a	právě	při	adoraci!	Někomu	by	se	
mohlo	zdát,	že	adorace	je	něco	navíc,	někteří	mo-
hou	říkat:	„To	už	je	přehánění,	stačí	zajít	v	neděli	
na	mši	svatou,	víc	už	nemusím,	to	jen	ti	zbožní,	ti	
fanatici…“
	 To	nestačí!	Kdo	chce	 žít	 opravdu	 s	Kris-

tem,	nestačí,	aby	zašel	jednou	týdně	v	neděli	do	
kostela.	A	 položme	 si	 upřímně	 otázku:	Chci	 žít	
naplno	s	Kristem?
	 „Drazí mladí: Nemějte strach z Krista! On 
neodnímá nic a dává všechno. Kdo se dá jemu, 
dostane stonásobně. Ano, otevřete, rozevřete 
dokořán brány Kristu a najdete pravý život.“	
/Benedikt	XVI./	
	 	 Z	vlastní	zkušenosti	vím,	že	je	ně-

kdy	 těžké	 se	 přinutit	 jít	 na	 adoraci,	 že	 je	
někdy	těžké	tam	vydržet.	Člověk	má	někdy	
sto	chutí	utéct,	ale	když	vydrží,	stojí	to	za	
to.	Kristus	po	vás	touží,	a	když	k	Němu	při-
jdete,	vzbudí	ve	vás	tutéž	touhu,	kterou	On	
touží	po	vás.	

„Řecké slovo pro adoraci zní pro-
skynesis. Znamená gesto „podřízení“. 
Uznání Boha za našeho Pána, kterého jsme 
se rozhodli přijmout. Toto gesto je nezbyt-
né, i když naše touha po svobodě nejprve 
vzdoruje. … Latinské slovo pro adoraci je  
„ad-oratio“ - přitisknutí úst k ústům, poli-
bek, objetí, tedy v posledku láska. Podříze-
ní se stává jednotou, protože ten, jemuž se 
podřizujeme, je Láska. Podřízenost získává 
smysl, protože nám nevnucuje vnější věci, 
ale osvobozuje nás z hloubi našeho bytí.“ 
/Benedikt	XVI./
		 Zaleží	také	na	vás,	jak	budou	čtvr-
teční	adorace	vypadat.	Myslím,	že	jak	otec	
Tomáš	 tak	 ty,	 které	 adorace	 doprovázejí	
hudbou,	 jsou	 otevřeni	 novým	 podnětům.	

Adorace	 může	 být	 tichá,	 s	chválami,	 prosbami	
a	díky,	meditativní...	Nenechte	 si	proplout	mezi	
rukama	tento	velký	zdroj	milostí,	vždyť	Kristus	
neodnímá	nic	a	dává	všechno.

Jenda Krbec

Citace z homilie papeže Benedikta XVI. při mši 
svaté na zahájení pontifikátu 24. dubna 2005

a při mši svaté na zakončení Světového dne mlá-
deže na Marienfeldu  21. srpna 2005

Chceš žít naplno svůj život?

Papež Benedikt XVI. při mši svaté na zakončení 
Světového dne mládeže v Kolíně 21.8. 2005
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Kdo byli?

	 Hedvika	 se	
narodila	 v	roce	
1174	 na	 zámku	
Andechs	 (Ně-
mecko)	 a	 byla	
vychovávána	
v 	benedikt in-
ském	 klášteře	
Kitzingen.	 Ve	
dvanácti	 letech	
byla	 z	mocen-
sko-politických	
zájmů	 provdá-
na	 za	 vévodu	
Jindřicha	I.	Žila	
ve	 spokojeném	

manželství	a	porodila	sedm	dětí.	Po	narození	sed-
mého	dítěte	žila	se	svým	mužem	ve	zdrženlivosti.	
Jindřich	I.	poznal	hlubokou	touhu	své	ženy	a	žili	
spolu	ve	štěstí	a	harmonii	až	do	Jinřichovy	smrti.
	 Hedvika	se	celý	svůj	život	věnovala	blahu	
svého	lidu.	Zakládala	nemocnice,	ošetřovatelské	
ústavy,	 založila	 také	 slavný	 klášter	 cisterciaček	
v	Třebnici	 na	 sever	 od	 Vratislavi.	 Byl	 to	 první	
ženský	 konvent	 ve	 Slezsku.	 Musela	 však	 také	
vytrpět	mnoho	útrap.	Rodný	zámek	Andechs	byl	
úplně	zničen,	její	sestra	Gertruda	byla	zavraždě-
na,	roku	1238	zemřel	její	muž	a	jen	o	tři	roky	poz-
ději	padl	její	nejstarší	syn	Jindřich	II.	v	boji	proti	
Tatarům.	Po	synově	smrti	se	Hedvika	uchýlila	do	
třebnického	kláštera,	kde	15.	října	1243	zemřela.
	 Svatořečena	byla	už	26.	března	1267.	Svá-
tek	sv.	Hedviky	slavíme	16.	října.

podle knihy Rok se svatými zpracovala - KZ -

Kdo byli?
	 	 Sv. Hedvika Slezská

InformaceInformace
vévodkyně
narozena:	r.	1174	v	Andechsu,	Neměcko
zemřela:	15.	října	1243	v	Třebnici,	Polsko
patronka	 Polska;	 Slezska;	 Berlína,	 Vratislavi,	
Třebnice	a	Krakova;	vyhnanců	z	vlasti;	snouben-
ců

Modlitba za obdržení 
milosti na přímluvu Božího 

služebníka papeže Jana 
Pavla II.

Přinášíme český překlad prosebné modlitby za 
obdržení milosti na přímluvu Božího služebníka 

papeže Jana Pavla II.

Ó	Nejsvětější	Trojice,	
děkujeme	ti,	že	jsi	církvi	darovala	

papeže	Jana	Pavla	II.	
a	dala	v	něm	zazářit	

něžnosti	svého	otcovství,	
slávě	Kristova	kříže	

a	nádheře	Ducha	lásky.	
On	nám	svou	bezmeznou	důvěrou	v	tvé	

nekonečné	milosrdenství	
a	v	mateřskou	přímluvu	Panny	Marie	
zosobnil	obraz	Ježíše,	Dobrého	pastýře	

a	ukázal	nám	tak	svatost	
jako	vysokou	míru	řádného	křesťanského	života,	
jako	cestu	k	dosažení	věčného	společenství	s	

Tebou.	
Podle	své	vůle	nám	na	jeho	přímluvu	uděl	

milost,	o	kterou	prosíme,	
v	naději,	že	bude	brzy	přiřazen	

k	zástupu	tvých	svatých.	
Amen.

S církevním schválením 
kardinál Camillo Ruini 

generální vikář Jeho svatosti pro římskou diecézi 



�

Svatí

Mučedníci kanadské misie

	 Sv.	Isaac	Jogues	se	narodil	roku	1607	v	Orleánsu,	
roku	1624	vstoupil	do	Tovaryšstva	Ježíšova	a	roku	1636	
byl	poslán	do	kanadských	misií.	Obrátil	se	ke	kmeni	Mo-
hawků,	 pronikl	 až	 tisíc	 mil	 do	 vnitrozemí	 a	 jako	 první	
Evropan	 objevil	 západní	 vstup	 do	 Horního	 Jezera.	 Byl	
roku	1642	zajat	Irokézy	spolu	se	sv.	René	Goupilem,	dob-
rovolným	pomocníkem	kanadských	misií.	Goupil	byl	29.	
září	1642	sťat	za	 to,	že	na	čele	 indiánského	dítěte	učinil	
znamení	kříže.	Jogues	strávil	rok	v	zajetí	v	Ossernon	(nyní	
Aurisville	N.Y.)	a	následkem	mučení	ochrnul	na	obou	ru-
kou.	Za	pomoci	Holanďanů	z	Port	Orange	unikl,	ale	už	po	
třech	letech	se	vrátil	právě	do	Ossernon	se	svým	řádovým	
druhem	sv.	Janem	Lallande.	Když	nastalo	sucho,	přičítali	
to	indiáni	oběma	misionářům,	které	považovali	za	čarodě-
je,	zmocnili	se	jich,	bili	 je	a	pořezali	na	celém	těle	noži.	
Ještě	 večer	 18.	 října	 1647	 byl	 Jogues	 sťat	 tomahawkem	
(vrhací	 zbraň),	 Lallande	 byl	 sťat	 den	 nato,	 jejich	 hlavy	
byly	naraženy	na	palisádu	osady	a	jejich	těla	vhozena	do	
řeky	Mohawk.	

Všichni	 tři	 spolu	 s	dalšími	 mučedníky	 kanadské	
misie	byli	kanonizováni	roku	1930.	(svátek	19.	října)

- KP -

Z diáře otce Tomáše

3.9. 	 	 	 setkání	rodin	a	farností	ve	Žďáru	nad	Sázavou
4.9.   8:00	 	 žehnání	prvňáčkům	a	po	mši	sv.	„snídaně	v	trávě“
8.9.   9:00 - 17:00	celodenní	výstav	Nejsvětější	svátosti	v	kostele	sv.	Kateřiny
10.9.		 	 Den	evropského	dědictví	-	otevřeny	všechny	památky
od 19.9.		 	 začátek	výuky	náboženství	na	základních	školách
24.9. 	 	 Olympiáda	v	Kněžicích
6.10. 	 	 rekolekce	kněží	jihlavského	děkanátu	v	Třešti
8.10.		 	 farní	odpoledne	-	mše	sv.,	soutěže	a	hry	pro	děti,	přednáška,	divadlo,	koncert
9.10. 	 	 dožínky	-	poděkování	Pánu	Bohu	za	úrodu
23.10.		 	 misijní	neděle	-	v	10	hod.	mše	sv.	u	sv.	Kateřiny	sloužena	apoštolským	nunci-	
	 	 	 em	 v	ČR	 a	 slavnostní	 předání	 betlému	 zhotoveného	 členy	 betlémářského	 	
	 	 	 spolku
30.10. 15:00	 dušičková	pobožnost	na	hřbitově
	 	 16:00	 možnost	ke	sv.	smíření
13.11.		 	 pouť	ke	sv.	Martinu
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Taizé

Hrdinka prostoty

	 Řeholní	život	19.	století	snad	nejvíce	cha-
rakterizují	ty	nepřehledné	zástupy	sester	sdruže-
ných	 ve	 stovkách	 různých	 kongregací,	 které	 se	
věnují	všem	odvětvím	praktické	lásky	k	bližnímu.	
Je	proto	přirozené,	že	z	tohoto	tichého,	nehlučné-
ho	a	proto	svatého	díla	všedních	dní	nutně	vzešly	
i	světecké	postavy.	Žádná	legenda	je	nezkrášluje,	
a	tak	z	nich	vidíme,	že	světec	je	především	doko-
nalý	křesťan,	 člověk	prostý	a	nenápadný,	věrný	
Bohu	i	v	té	nejmenší	maličkosti,	kterou	mu	skrze	
své	bližní	slouží.	Sv. Bertilla Boscardini	(1888	
–	1922)	byla	jeptiškou	na	severu	Itálie,	přitom	to	
byla	prostá	a	veselá	venkovská	žena,	která	trávila	
celý	 svůj	 život	 v	dětských	útulcích,	 v	jejich	ku-
chyních	a	prádelnách,	přehlížena	a	podceňována	
představenými	pro	svou	prostotu,	ale	která	svou	
statečností	za	leteckých	náletů	první	světové	vál-
ky	osvědčovala	hrdinskou	sílu	své	víry.	

Byla	kanonizována	roku	1961.	(svátek	20.	
října)

- KP -

Roger Schütz z Taizé
zavražděn

	 Devadesátiletého	Rogera	Schütze	napadla	
šestatřicetiletá	Rumunka	při	večerní	bohoslužbě	
v	Taizé,	které	se	účastnilo	na	2.500	věřících.	Žena	
duchovního	 třikrát	bodla	do	krku	a	 i	 přes	 rych-
lou	 pomoc	 se	 ho	 nepodařilo	 zachránit.	 Ostatní	
účastníci	bohoslužby	ji	pak	přemohli	a	zadrželi.	
	 Mezinárodní	 společenství	 v	 burgundské	
vesničce	 založil	 protestantský	 pastor	 Schütz	 v	
roce	1940	spolu	s	dalšími	katolíky	a	protestanty	
z	dvaceti	národů,	aby	pod	jeho	duchovním	vede-
ním	pracovalo	pro	smíření	a	pokoj.	Do	Taizé	se	
rovněž	 již	 celá	 desetiletí	 sjíždějí	 tisíce	mladých	
lidí	z	celého	světa	k	meditacím	a	kulturním	ak-
cím.	
	 Plným	jménem	Roger	Louis	Schütz-Mar-
sauche	 (rodilý	Švýcar)	 se	 usadil	 v	Taizé	 v	 roce	
1940	 po	 čtyřletém	 studiu	 teologie	 v	 Lausanne	
a	 ve	Štrasburku.	V	 roce	1949	 složilo	 sliby	prv-
ních	 sedm	 bratří.	 Dnes	 zde	 tvoří	 společenství	
přibližně	 100	 bratří	 různých	 vyznání,	 více	 než	
třetina	z	nich	jsou	katolíci.	Komunity	z	Taizé	žijí	
v	současnosti	 také	v	mnoha	městech	tzv.	 třetího	
světa.	Za	své	„dílo	smíření“	obdržel	bratr	Roger	
mnohá	 vyznamenání,	 mj.	 Templetonovu	 cenu,	
která	bývá	označována	 jako	 „Nobelova	 cena	 za	
náboženství“,	mezinárodní	Cenu	Karla	Velikého	
v	 Cáchách,	 cenu	 Unesco	 za	 výchovu	 k	 míru	 a	
v	 roce	 1997	mu	 propůjčila	 katolická	 univerzita	
Notre	Dame	v	Indianě	v	USA	Mezinárodní	cenu	
za	humanitární	nasazení.	Několikrát	přijal	bratra	
Rogera	v	 soukromé	audienci	 zesnulý	papež	 Jan	
Pavel	II.,	s	nímž	se	znal	již	z	doby,	kdy	byl	arci-
biskupem	v	Krakově.	

Gabriela Hánečková
 http://tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=7359	

 Zpráva o zavraždění bratra Rogera mnou 
otřásla. Když jsem ji slyšela v televizních zprá-
vách, myslela jsem, že to rozhodně nemůže být 
pravda a že jde určitě o někoho jiného. Bohužel. 

Komunita v Taizé mi přirostla k srdci. 
Měla jsem totiž možnost toto místo navštívit a 

strávit zde několik dní. I když je to již víc jak deset 
let, na atmosféru, která k tomuto místu neodmys-
litelně patří, nelze zapomenout. Často vzpomínám 
na to „společenství národů“, když jsme rozbalili 
ten svůj stan vedle Španělů. Bylo to na začátku 
devadesátých let, takže nás ti cizinci často dost 
překvapovali svou „náturou“.

Nikdy nezapomenu na večerní modlitby, 
při nichž se zpívaly známé písně z Taizé. Byla to 
opravdu síla, nádhera. Svítily svíčky a všichni 
zpívali svým jazykem ... Bylo to vanutí Ducha ... 
Kdo prožil, ví své.

Tragédie, jež se na těchto promodlených 
místech odehrála, jistě poznamená samotné spo-
lečenství. Ale věřím, že se podaří výjimečnou at-
mosféru uchovat a pokračovat v díle, které začal 
bratr Roger.

- KZ -



�

Názory

V	záhlaví	Věžníku	stojí:	Kompas	třešťské	
farnosti	 –	 a	 v	některém	 z	předchozích	 čísel	 vý-
zva,	abychom	napsali,	co	se	nám	líbí	nebo	nelíbí	
na	životě	naší	farnosti.	Chtěl	bych	se	chopit	pří-
ležitosti	a	zamyslet	se	nad	tím,	co	mi	připadá	tak	
trochu	 nevhodné.	Musím	 sdělit,	 že	mne	 k	tomu	
pohnul	zážitek	z	letošní	pouti	do	Vydří.	Byl	jsem	
svědkem	toho,	jak	přišel	do	kostela	a	následně	i	
na	prostranství,	kde	se	sloužila	hlavní	mše	svatá,	
postarší	muž	do	půli	těla	obnažený	a	od	půli	těla	
z	polovice	 neoděný,	 a	 promenoval	 vesele	 mezi	
lidmi.	Z	reakce	mnoha	přítomných	jsem	vyrozu-
měl,	že	byli	tím	pohoršeni,	ba	i	znechuceni.	Dů-
sledkem	tohoto	prožitku	je	tato	moje	úvaha.
	 Podle	 nauky	 Církve	 je	 každá	 mše	 svatá	
bohapocta,	dá	se	říci	vrchol	bohapocty.	Neumím	
si	představit,	že	by	přišel	někdo	někoho	oslavovat	
neupravený,	nedbale	oděný	či	otrhaný.	Jak	by	se	
asi	cítil	člověk	takto	poctěný	jiným	člověkem,	a	
to	způsobem	neuctivým?	Asi	by	se	cítil	uraženým.	
Ale	v	kostelech	se	to	děje.	Pán	Bůh	to	snese,	že?	
Si	asi	myslí	–	ale	kdo?	-	Člověk,	který	sám	úcty	
není	hoden.
	 Když	 se	 vrátím	 ve	 vzpomínkách	 o	 něja-
kých	šedesát	a	více	let	zpátky,	vytane	mi	na	mysli	
situace,	 jak	 jsem	 ji	 tenkrát	 znal.	 Tehdy	 většina	
lidí	 neoplývala	 žádným	 velkým	 bohatstvím	 ani	
statky.	Dalo	 by	 se	 říci,	 že	 oplývali	 více	 chudo-
bou.	Drtivá	většina	lidí	mívala	pouze	dvojí	oděv	
–	všední	a	 sváteční.	Všední	pro	obyčejný	život,	
pro	 práci	 a	 každodenní	 povinnosti,	 ten	 sváteční	
do	kostela	v	neděli	pro	Boha	–	pro	bohoslužbu.	
Kromě	neděle	 tak	 ještě	na	nějakou	oslavu	nebo	
pohřeb.	Sváteční	oblečení	se	nosilo	celou	neděli,	
protože	se	neděle	opravdu	světila	a	volný	čas	se	
využíval	jen	k	vycházkám,	když	bylo	pěkně,	nebo	
k	návštěvám	příbuzných	(někteří	muži	k	návště-
vám	hostince	–	ironická	poznámka).	Ještě	i	jiným	
způsobem	se	slavila	neděle	–	doma	při	stolování	
slavnostním	prostíráním,	nedělními	talíři	a	příbo-
rem	a	samozřejmě	svátečním	obědem.	Dodržová-
ní	nedělního	pracovního	klidu	bylo	samozřejmé	
–	oproti	dnešku.
	 Kolik	 se	 toho	 změnilo	 za	 posledních	 50	

Známe přece Desatero ...
let,	že?	Kam	jsme	se	to	posunuli	a	jak	velice,	když	
tento	rozdíl	už	ani	nevnímáme	a	nedokážeme	ani	
chápat	jako	nějaký	prohřešek	či	pochybení,	když	
se	 někdo	 věnuje	 mimovýdělečné	 aktivitě,	 tzv.	
hobby,	 někdy	 i	 velmi	 hlučné	 jako	 sečení	 trávy,	
práci	na	domě,	zahrádce	apod.
	 Možná,	že	i	leckdo	z	nás	nese	svůj	díl	viny	
na	 tomto	 stavu	 tím,	 že	dal	 špatný	příklad	 svým	
dětem,	jak	v	jednom,	tak	i	ve	druhém	případě.
	 Vzpomínám	 si	 ještě	 na	 jiný	 vjem	 z	dří-
vějška.	Svého	času	byl	v	televizních	Bakalářích	
vysílán	příběh,	ve	kterém	výše	postavený	člověk	
–	 oslavenec	 –	 přijal	 pozvané	 hosty	 v	pyžamu.	
Na	příští	 jeho	pozvání	se	dostavili	 titíž	hosté	na	
oslavu	sami	v	pyžamu,	protentokrát	však	do	větší	
a	důstojnější	společnosti.	Obě	návštěvy	vyzněly	
ve	velký	 trapas.	Snad	bychom	mohli	 tento	 tele-
vizní	 příběh	 použít	 jako	 alternativní	 přirovnání	
s	následujícími	řádky,	ovšem	s	tím,	že	tento	tele-
vizní	příběh	výjimečně	byl	jedním	z	mála	pořadů,	
které	ironizují	nevhodné	jednání,	zatímco	drtivá	
většina	 televizních	 pořadů	 podobné	 pokleslé	
chování	 používá	 k	pobavení	 (také	 pokleslému),	
ale	v	horším	případě	 i	 jako	návod	k	napodobení	
či	jako	inspiraci.	Rodičové	pozor	–	děti	jsou	vní-
mavé!	Ale	i	dospělí	se	nechávají	inspirovat	vzory	
z	televize,	zejména	z	reklamy,	a	podlehnou	a	pře-
vezmou	 například	 způsob	 oblékání,	 a	 častokrát	
ani	nedovedou	posoudit,	co	je	a	co	není	vhodné	
pro	různé	příležitosti,	mezi	jinými	i	pro	návštěvu	
kostela.	I	u	nás	jsem	to	viděl,	a	nerad	bych	se	totiž	
dočkal	toho,	že	při	odchodu	z	kostela	bych	míjel	
muže	 –	 návštěvníky	 bohoslužeb	 –	 ustrojené	 do	
trenýrek	či	trenýrkám	podobných	kalhot	a	triček,	
kteří	vyhlížejí	spíše	jakoby	šli	na	zahrádku	rozha-
zovat	kompost,	než	jako	když	jdou	z	bohoslužeb.	
Komentování	oděvů	žen	se	raději	vyhýbám.	Do-
mnívám	se,	že	stejně	tak	jako	Pán	Bůh	také	mno-
zí	citlivější	lidé	nejsou	nijak	nadšeni,	když	musí	
snášet	pohled	na	lidi,	kterým	nedostatek	vkusu	a	
bezmezná	touha	po	předvádění	se	u	jedněch	a	ne-
dbalost	na	straně	druhých	(kolikrát	jsem	už	viděl	
doslova	oškubané	a	odřené	džínsy)	stojí	výše	než	
dodržovat	článek	Desatera.
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	 Snad	jsou	vedeni	představou	takové	„svo-
body“	 jakou	nám	 téměř	denně	podávají	 veřejné	
sdělovací	prostředky	a	k	jaké	se	snaží	vychovat	i	
naše	děti	naše	moderní	společnost.
	 Nepodléhejme	 trendům,	 můžeme	 hledat	
inspiraci	také	v	tradici	a	ze	zdrojů	na	opačné	stra-
ně...	Dobrým	prostředkem	může	být	četba	Písma,	
ke	 které	 Církev	 vybízí	 neustále.	 Příležitost	 se	

nabízí	 každý	 druhý	 týden	 při	 biblické	 hodině,	
která	je	otevřena	každému	a	skýtá	nejen	duchov-
ní	prospěch,	ale	je	i	zdrojem	milostí	všeho	druhu,	
například	i	odpustků.	Budete	vítáni,	těšíme	se	na	
každého.

- BJ - 

	 Zdravím	tímto	všechny	farníky,	kteří	prá-
vě	sedí	nad	naším	farním	časopisem	a	nyní	i	nad	
mým	článkem,	což	mě	samozřejmě	těší.	Nicmé-
ně	to,	o	čem	vám	chci	napsat,	zase	až	tak	veselé	
není.
	 Poslední	 dobou	 si	 často	 klademe	 otázku,	
proč	ubývá	věřících,	proč	jsou	naše	kostely	prázd-
né,	proč	se	pohlíží	na	církev	negativně	apod.	Víte,	
stýkám	se	se	spoustou	známých	i	neznámých	lidí,	
kteří	většinou	do	žádné	církve	nepatří	a	ani	patřit	
nechtějí.	 Proč?	 O	 tom	 s	nimi	 samozřejmě	 také	
hovořím.	Ale	dozvídám	se	jen	to,	co	už	tak	nějak	
tuším.	
	 Když	 se	podíváte	na	 současný	stav	kato-
lické	církve,	možná	vám	to	dojde.
	 Postoje	katolické	církve	k	současným	pro-
blémům	společnosti	 u	mě	často	vzbuzují	 jemně	
řečeno	 rozčarování,	 ať	 už	 zmíním	 urputný	 boj	
proti	zákonu	o	 registrovaném	partnerství	homo-
sexuálů,	 hysterie	 kolem	 marihuany	 apod.	 Nic-
méně,	uvědomuji	si,	že	co	člověk,	to	jiný	názor,	
a	 pozice	 církve	 v	této	 problematice	 není	 právě	
jednoduchá.	Těmito	problémy	se	ale	zde	zabývat	
nebudu,	 jelikož	 to	 přesahuje	 možnosti	 jednoho	
článku.
	 Nejvíce	špatně,	a	nezdráhám	se	užít	tento	
výraz,	 je	mi	z	toho,	když	čtu	v	 relativně	serióz-
ním	tisku,	 jak	 současný	 papež	 Benedikt	 XVI.,	
ještě	 v	pozici	 vatikánského	 dogmatika,	 rozeslal	
všem	 biskupům	 interní	 příkaz,	 kterým	nařizuje,	
aby	 se	 na	 veřejnost	 nedostal	 žádný	 z	případů	
pohlavního	zneužívání	dětí	ze	strany	katolických	

kněží.	 Nedostal	 na	 veřejnost,	 to	 znamená	 ani	
k	rukám	policie!!!
	 Jen	si	představte,	kdyby	se	tato	nešťastná	
věc	stala	vašemu	dítěti.	Jak	byste	reagovali?	Asi	
byste	 nemlčeli!	 Takto	 postižený	 člověk	 si	 nese	
následky	těchto	činů	celý	život	a	pachatel	zůstává	
nepotrestán!!!	Někdo	možná	namítne,	 že	viníka	
(v	tomto	případě	kněze-pedofila)	potrestá	církev-
ní	 právo.	 Ano,	 potrestá,	 ale	 jakým	 způsobem?	
Otec	biskup	Graubner	tyto	kněze	„potrestal“	tím,	
že	je	přemístil	na	jinou	faru!!!	A	tito	lidé	dál	vy-
konávají	kněžskou	službu!!!	Dál	učí	náboženství,	
dál	vedou	společenství,	dál	„pečují“	o	děti	a	mlá-
dež.	A	všichni	se	tváří,	že	je	vše	v	pořádku!!!	Ne-
slyšel	jsem	slovo	kritiky!	Nemile	mě	překvapilo,	
že	o	těchto	hrozivých	problémech	církve	někteří	
farníci	ani	neví!!	Vím	ale	o	člověku,	který	se	proti	
tomu	postavil.	Byl	to	student	kněžského	seminá-
ře,	který	 již	ale	studentem	není!	Za	jeho	názory	
ho	 prostě	 vyloučili!	 Pomyslnou	 třešničkou	 na	
dortu	je	fakt,	že	právě	pan	Graubner	byl	nedávno	
zvolen	arcibiskupem.	Co	k	tomu	dodat?!
	 Mám-li	 vyjádřit	 své	 pocity,	 je	 mi	 z	toho	
moc	 smutno.	 Církev	 prostě	 případy	 pedofilie	
zametá	pod	koberec,	tutlá	a	mlží	a	mlží.	Bohužel	
tím	chrání	pachatele	tak	odporných	a	závažných	
činů,	jakým	pedofilie	bezpochyby	je.	Ale	proč	si	
církev	počíná	tak	netakticky?	Posuďte	sami:	Co	
je	 horší?	 Přiznat	 lidské	 selhání,	 předat	 pachate-
le	do	rukou	zákona,	anebo	se	stále	tvářit,	že	nic	
takového	se	ze	strany	kněží	prostě	neděje?	Ano,	
možná,	 že	 „Ratzingerův	 předpis“	 měl	 ochránit	

Morální stav katolické církve?
Upřímně, nic moc…
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Názory
pověst	 církve	 a	 tím	 i	 její	 hodnoty.	Ale	 poté,	 co	
tahle	bublina	praskla,	se	domnívám,	že	pan	Josef	
Ratzinger	 (nyní	 papež	Benedikt	XVI.)	 prokázal	
svým	nařízením	církvi	doslova	medvědí	službu.	
Vždyť	 nyní	muže	 celý	 svět	 obvinit	Vatikán,	 že	
kryl,	a	snad	ještě	kryje,	takové	zvěrstvo.		
	 Reakce	 věřících?	 Žádnou	 jsem	 nezazna-
menal!	 Bohužel.	 Připadá	 mi,	 jako	 kdybychom	
žili	stále	v	totalitě	a	báli	se	říci	svůj	názor.	Jinak	
si	totiž	mlčení	katolíků	k	těmto	hrůzám	nedokážu	
vysvětlit.		

	 O	 těchto	 problémech	 a	 mnoha	 dalších	
věcech	víry	 s	lidmi	 často	hovořím,	protože	 sám	
o	nich	přemýšlím.	Vždyť	jsem	součástí	církve	a	
prostě	nechci,	aby	se	tam	děli	podobné	věci,	které	
jsem	vám	popsal.	Nehraji	si	na	vševěda,	 jelikož	
mám	informace	pouze	z	médií.	Opravdu,	oprav-
du,	rád	bych	se	mýlil.	
	 Budou	reakce	alespoň	na	tenhle	článek?!

Jan Alois Bartoloměj Džanek Roháček

Komentář:
	 Po	 přečtení	 výše	 uvedeného	 příspěvku	
jsem	 se	 rozhodl,	 že	musím	zareagovat	–	 i	 když	
to	normálně	nedělám.	Vlastně	mě	k	tomu	vybídl	
závěr	příspěvku.	Z	celého	článku	jsem	vycítil	ur-
čitou	rozčarovanost	autora	nad	stavem	katolické	
církve,	která	je	ale	mnohdy	utvářena	i	negativním	
postojem	 médií,	 jež	 touží	 hlavně	 po	 senzaci	 a	
mnohdy	zůstává	stranou	to	dobré,	co	církev	dělá	
pro	 společnost.	 Samozřejmě	mi	můžete	 opono-
vat,	 že	 kdyby	 byla	 církev	 svatá,	 tak	 se	 jí	 tyto	
problémy	nemohou	týkat.	Za	vším	ale	hledejme	
člověka,	který	dostal	od	Boha	svobodu	–	přede-
vším	svobodu	ve	svém	rozhodování.	Věřím,	že	i	
tak,	jako	je	naše	farní	společenství	rozdílné,	jsou	
rozdílní	 i	 představitelé	 církve.	 Nechtěl	 bych	 se	
pustit	 do	„házení do jednoho pytle“.	Sám	bych	
dokázal	uvést	několik	věcí	či	případů,	které	mi	na	
fungování	 katolické	 církve	 –	 ať	 již	 celosvětové	
nebo	 naší	místní	 ve	 farnosti	 –	 nevyhovují...	 ale	
teď	bych	se	raději	vrátil	ke	komentáři	příspěvku.	
Věřím,	že	i	vy	využijete	možnost	k	Vaší	případné	
reakci.
	 O	 bohoslovci	 vyhozeném	 z	 kněžského	
semináře	za	vlastní	názory	nic	nevím	–	 to	 jsem	
neslyšel	a	tak	nevím,	zda	je	to	pravda.	Faktem	i	
pravdou	 je	 to,	 že	biskup	Jan	Graubner	 je	 již	od	
7.11.1992	arcibiskupem	olomouckým	a	metropo-
litou	moravským.
	 O	sexuálním	zneužívání	dětí	ze	strany	ně-
kterých	 duchovních	 jsem	 samozřejmě	 ze	 sdělo-
vacích	prostředků	slyšel.	Proto	jsem	také	zapátral	

na	internetu	a	pokusil	se	něco	o	této	problematice	
zjistit.	Tak	tedy	–	již	v	roce	2002	se	uskutečnilo	
pracovní	 setkání	 tehdejšího	 papeže	 Jana	 Pavla	
II.	 s	biskupy	a	společně	přijali	 řadu	praktických	
opatření,	 jejichž	 cílem	 je	 zamezit	 opakování	
těchto	 kriminálních	 činů,	 které	 jsou	„strašnými 
hříchy v Božích očích“.	Dále	by	měly	přispět	jak	
ke	 spravedlivému	 potrestání	 těch,	 kdo	 jsou	 za	
sexuální	 zneužívání	dětí	 zodpovědní,	 tak	 také	k	
podpoře	a	pastorační	asistenci	obětí	těchto	činů	a	
jejich	rodin.	
	 „Přestože je případů skutečné pedofilie 
mezi kněžími a řeholníky velmi málo,“	uvádí	se	
v	dokumentu,	„přiznali všichni účastníci setkání 
tomuto problému velkou důležitost. Na setkání 
byly probrány kvantitativní otázky celého problé-
mu s důrazem na to, že statistiky, které s ním sou-
visejí, nejsou jednoznačné. Bylo zdůrazněno, že 
oběťmi téměř všech případů sexuálního zneužívá-
ní byli mladiství, nikoliv děti. Proto se nejednalo 
o opravdové projevy pedofilie.“
	 Závěrečné	 sdělení	 představilo	 i	 několik	
základních	principů:	Církevní	 představitelé	mu-
sejí	jasně	hlásat	opravdové	morální	učení	církve	
a	 veřejně	 kárat	 jak	 osoby,	 které	 šíří	 rozkol,	 tak	
také	skupiny,	které	k	pastorační	činnosti	mají	po-
dezřelý	a	nejasný	přístup.	Dále	byly	doporučeny	
apoštolské	 vizitace	 seminářů	 a	 dalších	 institutů	
duchovní	formace.	Tyto	návštěvy	by	se	zaměřily	
na	zdůrazňování	věrnosti	církevní	nauce	v	oblas-
ti	morálky.	Věnovaly	 by	 se	 i	 hlubokému	 studiu	
způsobilostních	 kritérií	 jednotlivých	 kandidátů	

Výsledky vatikánské konference o pedofilii



12

Zkušenost
kněžství.	
	 „Hluboce litujeme toho,“	 píší	 kardinálo-
vé,	„že pastorační vedení nedokázalo církev od 
tohoto skandálu uchránit.“
	 Velmi	 stručně	 a	 výstižně	 shrnul	 zá-
věry	 pracovního	 setkání	 (nikoliv	 vrcholné	
schůzky	 či	 summitu,	 jak	 o	 tom	 tehdy	 mnohá	
média	 informovala)	 washingtonský	 arcibis-
kup	 kardinál	 Theodore	 Edgan	 McCarrick:		
„Slova Svatého otce,“	řekl	kardinál	pro	Vatikán-
ský	rozhlas,	„zněla zcela jasně: Lidé musejí vě-

dět, že mezi kněžími a řeholníky není místo pro ty, 
kdo škodí mládeži. Z těchto slov vyplývá, že Jan 
Pavel II. je pro nulovou toleranci vůči těm, kdo 
se takových činů dopouštějí. V tom jsou všichni 
zcela zajedno. Od dnešního dne není již více mezi 
kněžími místo pro nikoho, kdo se takovýchto skut-
ků dopouští.“

- VH -
zpracování za přispění

http://tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=1998

	 O	 tom,	 že	 Bůh	 není	 nějaký	
šedivý	 děda	 sedící	 nečinně	 na	
oblaku,	 jsem	 se	 přesvědčila	
již	 mnohokrát.	A	 že	 dokáže	
konat	velké	věci,	o	tom	není	
pochyb!	Bytost	 lidská	ovšem	
velice	často	obtížně	CHÁPE	a	
Boží	působení	ve	svém	životě	
nevidí…
	 Vyprávěla	 mi	 nedávno	
jedna	 moje	 známá,	 krásnou	 a	
zcela	konkrétní	zkušenost	s	Bo-
hem.
	 Se	 svým	 partnerem	 měli	
spolu	 hezký,	 nekonfliktní,	 několi-
kaměsíční	vztah.	Bylo	na	čase	začít	
se	 pomalu	 rozhodovat,	 jak	 s	těmito	
vzájemnými	 sympatiemi	 naložit.	 Di-
lema	bylo	veliké	jako	moře…	Ukončit	
to,	protože	se	v	lecčem	přece	jen	asi	ne-
shodnou	nebo	vytrvat	a	hledat	 společ-
nou	cestu?	Přizvala	si	tedy	„POMOC	SHŮRY“.	
Dlouhé	týdny	se	modlila	a	prosila	Boha	o	jasné	
a	naprosto	srozumitelné	znamení.	Bůh	na	to	nic	
–	MLČEL…	
	 Vydala	 se	 tedy	 na	 známé	 poutní	 místo.	
Přijela	dřív,	omrkla	komedianty	a	zakotvila	plna	
rozpaků	na	kamenných	schodech	před	chrámem.	
Jak	si	tam	tak	seděla,	nepřestávala	„TO“	řešit…	
Začala	bohoslužba	a	ona	svoje	prosby	k	Hospodi-
nu	přednášela	o	to	víc	usilovněji.	Volila	dokonce	i	

„tvrdší	mluvu“	a	prosila	o	JASNÉ	ZNAMENÍ.	
	 Její	 modlitební	 usebrání	 najednou	 přeru-
šilo	 lehké	 „brnění“,	 které	ucítila	na	 svém	
boku.	 Patřilo	 jejímu	mobilnímu	 aparátu,	
na	jehož	displeji	se	objevilo	jméno	její-
ho	partnera.	Hospodin	jí	tímto	POSLAL	
JASNOU	EXPRES	ODPOVĚĎ,	která	 ji	
naprosto	dojala…
	 Jak	je	vidět,	Bůh	skutečně	v	našich	
životech	konkrétně	jedná	a	má	zcela	urči-
tě	velkou	radost	z	toho,	když	mu	všechno	
to	svoje	trápení	odevzdáme	a	přizveme	
ho	k	ŘEŠENÍ…

(s povolením oné slečny zpracovala)
- JaD -

EXPRES „SHŮRY“

Statistika červenec – srpen 
2005

pohřby	-	 Adolfa	Nosková
	 	 František	Tůma
	 	 Jaroslav	Mach	–	Lovětín

pokřtěni	-	 Šimon	Václav	Kysela
	 	 Simona	Kateřina	Bojčuková
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Celosvětové setkání
v Kolíně nad Rýnem 2005

Já	a	pár	dalších	lidí	z	Třeště	jsme	do	Brna	
vyrazili	už	ve	středu,	protože	jsme	tam	měli	do-
mluvené	přespání,	abychom	ve	čtvrtek	nemuseli	
vstávat	 brzo	 a	 kvůli	 tomu	 nebyli	 zbytečně	
nevyspalí.	Spali	jsme	v	jedné	farní	kavár-
ně,	kterou	tam	mají	děcka	z	Brna,	ale	
vzhledem	k	tomu,	 že	 jsme	 šli	 spát	
někdy	po	půlnoci	a	vstávali	jsme	
v	šest,	 jsme	 stejně	 nějak	 moc	
vyspaní	nebyli.	Ale	ani	to	nám	
nezabránilo,	abychom	se	ráno	
s	těžkými	batohy	a	s	úsměvem	
na	rtech	nevypravili		do	kated-
rály.

Protože	 nám	 první	 šali-
na	odjela,	díky	 tomu,	že	 jsme	si	
kupovali	 lístky,	 dostali	 jsme	
se	na	Petrov	asi	o	deset	minut	
později,	 ale	 toho	 si	 nikdo	 ne-
všiml,	protože	katedrála	byla	plná	lidí,	kteří	
se	soustředili	na	mši	svatou,	a	zdaleka	 jsme	
nebyli	jediní,	kdo	se	opozdil.	

Přesto	byla	mše	krásná	a	my	jsme	se	pak	
vypravili	k	autobusům,	kterých	bylo	asi	šest,	jest-
li	jsem	si	dobře	všímala	cedulí	na	čelních	sklech.	
Všichni	Třešťáci,	 kteří	 jeli	 s	DCM,	 až	 na	Máju	
Kapounovou,	která	 jela	v	Br3,	byli	přiděleni	do	
autobusu	Br5,	kterým	jel	také	otec	Roman.

Vyjeli	jsme	v	půl	desáté.	Po	asi	desetihodi-
nové	cestě,	při	které	jsme	asi	čtyřikrát	zastavovali	
u	benzínek,	jsme	dojeli	do	diecéze	Würzburg,	kde	
byl	náš	autobus	postupně	rozdělen	do	tří	farnos-
tí:	Rimpáru,	Kürnachu	a	do	Oberpleichfeldu.	Já	
jsem	byla	v	Kürnachu,	kde	nás	přivítali	nápisem	
„Heský	 mü	 vas	 uvítáme“,	 šampaňským	 (v	Ně-
mecku	se	smí	pít	alkohol	od	šestnácti,	ale	asi	ne-
počítali	s	tím,	že	z	Česka	vyjelo	i	pár	mladších),	
které	bylo	ředěné	džusem,	a	dokonce	nám	i	česky	
zazpívali.

Pak	jsme	se	rozdělili	do	rodin	a	já	a	moje	
dvě	kamarádky	jsme	nandaly	své	bágly	do	kufru	
jednoho	auta,	které	patřilo	rodině	se	třemi	dospě-

lými	syny	a	 jednou	vnučkou,	v	této	rodině	jsme	
měly	strávit	necelé	čtyři	dny.	Dojeli	jsme	na	okraj	
městečka,	 které,	 jak	 jsme	 se	 později	 dozvěděly,	

bylo	menší	než	Třešť,	kde	stál	vel-
ký	dům.	V	domě	byla	dvě	poscho-

dí	 plus	 podkroví,	 které	 bylo	
k	naší	 velké	 radosti	 celé	 pro	
nás.	 Ještě	 lepší	 náladu	 jsme	

měly,	 když	 jsme	 zjistily,	 že	 nám	
tam	 také	 nechali	 ledničku	 plnou	
čokolád	a	pití,	televizi,	dvě	hifi	věže	
a	 vlastní	 koupelnu!	Po	 tom,	 co	 jsme	

se	daly	do	pořádku	po	cestě,	jsme	sešly	
dolů	k	večeři,	po	které	 jsme	absolvovaly	

okružní	 jízdu	 po	 Würzburgu,	 z	které	 jsme	
přijely	v	1	hodinu	v	noci.

Příští	den	jsme	se	vydali	na	pro-
hlídku	města	a	po	obědě,	který	byl	na	

radnici,	jsme	vyjeli	autobusem	
k	nedalekému	 benediktinské-
mu	 klášteru	 v	Münsterschwar-

zachu.	Cestou	 jsme	zastavili	na	nějaké	vyhlídce	
a	 já	 jsem	 jen	 koukala,	 jak	 je	 tam	hezky.	Dívali	
jsme	se	totiž	do	údolí,	ve	kterém	byla	vesnička,	
jíž	protékal	Main,	 a	 na	kopcích	kolem	ní	 rostla	
vinná	réva,	což	vypadalo	móóóóc	krásně.	Samot-
ný	klášter	byl	taky	krásný,	bratři,	kteří	v	něm	žijí,	
jezdí	na	misie	do	různých	zemí,	a	tak	tam	z	dárků,	
které	si	přivezli,	založili	muzeum.	Jeden	bratr	nás	
tam	provázel,	prošli	jsme	kostelem,	ve	kterém	je	
hrobka	nějakého	opata,	a	viděli	jsme	také	elekt-
rárnu,	tiskárnu	a	spoustu	dalších	věcí.	Zdejší	mni-
ši	také	působí	jako	hasiči.	Nakonec	jsme	skončili	
v	přednáškovém	sále,	kde	jsme	se	dozvěděli	něco	
o	historii	a	pak	už	nás	čekala	cesta	zpátky	do	far-
ností,	kde	jsme	měli	asi	dvouhodinovou	přestáv-
ku	a	pak	jsme	jeli	do	Würzburgu,	kde	jsme	měli	
společnou	mši.

Mše	byla	v	němčině,	takže	jsem	z	ní	moc	
neměla,	ale	stejně	se	mi	líbila.	Měli	tam	němec-
kou	 skupinu,	 kterou	 tvořilo	 asi	 šest	 lidí	 kolem	
čtyřicítky,	ale	 to	vůbec	nevadilo,	protože	zpíva-
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li	 fakt	 dobře.	 Po	mši	 jsme	měli	 večeři	 a	mohli	
jsme	si	popovídat	s	ostatními	z	Br5,	kteří	bydleli	
v	Rimpáru,	 protože	 předešlý	 program	 byl	 bez	
nich.	Z	cizích	zemí	tam	byli	Poláci,	s	nimiž	jsme	
si	 výborně	 zazpívali	 „ukazovačky“	 typu	 Bůh	
stvořil	a	Muž	moudrý.	Večer	jsme	skvěle	strávili	
a	 do	 našich	 dočasných	 domovů	 jsme	 odjížděli	
s	úsměvem	na	rtech.

Příští	den	ráno	jsme	zase	jeli	do	Würzbur-
gu	na	mši,	která	byla	na	louce	u	řeky,	a	na	které	

jsme	už	nebyli	jen	my	a	Poláci,	ale	i	další	z	jiných	
zemí.	I	když	byla	mše	zase	v	němčině,	užila	jsem	
si	 ji,	protože	jsem	celou	dobu	stála	na	 lavičce	a	
mávala	 jsem	vlajkou.	Díky	tomu	jsem	nejen	vi-
děla	dopředu,	co	se	děje,	ale	mohla	jsem	se	kouk-
nout	i	dozadu,	kde	jsem	mohla	vidět	spoustu	lidí,	
kteří	se	mnou	slavili	mši	svatou.	Díky	tomu	jsem	
měla	úžasný	pocit,	že	rozhodně	nejsem	sama,	a	že	
Bůh	je	s	námi,	jak	se	zpívá	v	Kolínské	hymně.

Po	 mši	 jsme	 měli	 možnost	 najíst	 se	 a	
pak	jsme	mohli	vyrazit	do	města.	Já	jsem	šla	se	

skupinkou,	kterou	převážně	 tvořil	 zadek	našeho	
autobusu.	Šli	jsme	přes	Karlův	most,	který	máme	
v	Praze	samozřejmě	hezčí,	pak	do	katedrály	a	re-
zidence.	Chtěli	jsme	se	ještě	podívat	na	hrad,	ale	
protože	v	šest	začínal	další	program,	museli	jsme	
přidat,	abychom	tam	byli	včas,	takže	z	hradu	na-
konec	nebylo	nic.

Přišli	jsme	v	půl	sedmé,	ale	koncert,	který	
měl	být,	ještě	nezačal,	takže	jsme	si	začali	zpívat	
s	Poláky.	 Koncert	 ale	 nakonec	 přece	 jen	 byl,	 a	

byl	 dost	 dobrý,	 dokonce	
jsme	 tam	 vydrželi	 do	 půl	
dvanácté!

Takže	 den	 se	 zase	
vydařil	 a	 my	 jsme	 mohli	
jít	spát.

V	neděli	 jsme	 měli	
ve	 farnosti	 mši,	 při	 níž	
jsme	měli	říct	něco	o	Čes-
ké	republice	a	něco	zazpí-
vat.	 Zpívali	 jsme	 hymnus	
Svatý	 Václave,	 a	 Okolo	
Hradce	 a	náš	kamarád	 za-
hrál	něco	na	varhany	–	a	to	
on	 umí	 dobře,	 takže	 jsme	
na	ně	určitě	udělali	dojem,	
jestli	jsme	si	ho	zkazili	zpí-
váním.

Pak	 byl	 oběd	 v	ro-
dinách,	 nacpali	 jsme	 se	
k	prasknutí,	 takže	 při	
společném	sportovním	od-	
poledni	 jsme	 nepodávali	
zrovna	 nejlepší	 výkony,	
přesto	 jsme	 s	Němci	 ve	
fotbale	 	 remízovali	 –	 6:6.	

Potom	nás	odvezli	do	Oberpleichfeldu,	kde	jsme	
měli	večeři	na	rozloučení	a	pak	jsme	šli	do	koste-
la,	kde	jsme	si	společně	zazpívali,	pomodlili	se	a	
poděkovali	jsme	za	přijetí.	

Příští	ráno	jsme	vstávali	dřív,	protože	jsme	
už	ve	čtvrt	na	osm	vyjeli	do	Kolína.	Cestou	jsme	
si	stihli	udělat	ještě	malou	pouť	mezi	vinicemi	ke	
kostelu	 Maria	 v	Zeleném	 údolí,	 kde	 jsme	 měli	
zase	mši	a	pak	jsme	vyrazili	dál.	

Po	 sedmé	 hodině	 jsme	 dorazili	 do	 Kolí-
na.	Díky	tomu,	že	jsme	měli	špatně	zakreslenou	
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odbočku	na	mapě,	jsme	třikrát	objeli	katedrálu	a	
třikrát	jsme	se	mohli	dívat	na	vlajky	na	mostě	nad	
Rýnem.	Naštěstí	se	ale	potřetí	podařilo	odbočku	
najít	a	tak	nás	nakonec	pan	řidič	šťastně	vyklopil	
před	 kostelem	 sv.	Anežky,	 který	 byl	 asi	 tak	 15	
min.	 chůze	 od	 katedrály.	Na	mši	 už	 jsme	nešli,	
místo	toho	jsme	sháněli	někoho,	kdo	by	nás	uby-
toval.

A	 taky	 jsme	 našli.	 Kluky	 odvedli	 první,	
nás	 až	 potom,	 co	 jsme	
zmokly.	 Ale	 místo	 sli-
bované	 školy,	 kde	 by-
chom	 spaly	 ve	 třídách	
nebo	 v	tělocvičně,	 jsme	
mířily	 na	 zimní	 stadion	
v	domnění,	 že	 budeme	
spát	 někde	 v	nějakých	
kabinách.	 V	půli	 cesty	
nás	 ale	 zastavili.	 Prý	
měli	 místo	 pro	 dvacet	
holek	do	rodin.	My	jsme	
nechtěly,	 přece	 se	 ne-
budeme	dělit,	když	mů-
žeme	 spát	 spolu,	 bude	
sranda…	 A	 tak	 jsme	
se	 nerozdělily	 a	 sranda	
teda	byla.	Když	jsme	totiž	došly	na	stadion,	za-
vedli	nás	na	betonovou	plochu,	kde	naštěstí	nebyl	
led,	a	řekli	nám,	ať	si	lehneme,	kde	chceme.	Mís-
ta	u	mantinelů	už	byla	zabraná	a	tak	jsme	si	lehly	
doprostřed	hlavami	k	sobě.	„Nevadí, je to pouť a 
nějaký to spaní na betonu přece zvládneme, lepší 
než venku, kde prší…“	řekla	jsem	si.	V	tu	chvíli	
spadla	mé	sestře	na	spacák	kapka…

A	šly	jsme	na	večeři	ke	kostelu.	Jenže	tam	
nám	 řekli,	 že	večeře	není	 a	 asi	 nebude.	Mně	 to	
nijak	 nevadilo,	 byla	 jsem	nacpaná	 ještě	 ze	 vče-
rejšího	oběda.	A	 tak	 jsme	 šly	 spát.	Naštěstí	 nás	
zachránili,	 asi	 v	jedenáct	 nám	 donesli	 housku	
s	paštikou.

Ráno	 jsme	 se	 probudili	 zimou,	 venku	
svítilo	sluníčko	a	bylo	tam	snad	ještě	tepleji	než	
uvnitř.	A	 snídaně	 byla!	 Po	 snídani	 jsme	 šly	 ke	
kostelu,	kde	byl	dopolední	český	program	(celý	
týden	jsme	hledali	čtvrtého	krále),	a	potom	byla	
možnost	 navštívit	 různé	 skupinky.	 Já	 jsem	byla	
například	 na	 malování	 křížové	 cesty,	 která	 se	

skládala	jen	z	pěti	zastavení,	my	jsme	měli	ruka-
ma	nakreslit	pád.	

A	pak	se	šlo	na	oběd.	Po	dvouhodinovém	
čekání	jsme	to	vzdaly	a	vzaly	jsme	si	jen	večeři,	
která	se	rozdávala	společně	s	obědem.	Na	někoho	
nezbyla	ani	večeře.

V	pět	 hodin	 byla	 mše.	 Díky	 bohu	 jsme	
vyrazily	už	ve	tři,	protože	s	tramvajemi	to	vypa-
dalo,	že	se	do	nich	ani	nenacpeme.	Nacpaly	jsme	

se,	ale	na	mši	jsme	dorazily	asi	ve	čtvrt	na	šest,	
teprve	začínala.	Mše	byla	na	stadionu,	my	 jsme	
seděly	kolem	stadionu	a	mši	pozorovaly	na	ob-
řích	obrazovkách,	proto	jsem	nechápala,	proč	to	
nebylo	rovnou	venku,	když	nás	tam	bylo	víc	než	
uvnitř.	

My	chytřejší	(byly	jsme	čtyři)	jsme	utíka-
ly	pryč	hned	po	mši,	 ti	ostatní	zůstali.	Ale	 i	 tak	
už	bylo	nástupiště	zaplněné.	A	tak	jsme	zase	my	
chytřejší,	 můj	 nápad	 to	 bohužel	 nebyl,	 jely	 do	
protisměru	 asi	 o	 tři	 zastávky,	 tam	 jsme	 vystou-
pily,	 a	 když	 přijela	 poloprázdná	 tramvaj,	 která	
měla	jet	zpátky,	nastoupily	jsme.	Jely	jsme	asi	tak	
deset	minut,	když	šalina	zastavila	a	za	námi	další	
a	další…	Stály	 jsme	asi	deset	minut	a	pak	 jsme	
se	rozjely.	Když	se	to	tak	opakovalo	asi	hodinu,	
vystoupily	jsme	a	šly	jsme	pěšky.	Aspoň	jsme	se	
navečeřely,	protože	jsme	si	cestou	daly	hranolky.	

Ve	 středu	 jsme	měli	 ráno	 katechezi,	 pro-
gram	 a	 pak	 mši.	 Následoval	 oběd.	 Odpoledne	
jsme	 chodily	 po	 městě,	 koukly	 jsme	 se	 do	 ka-
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tedrály	 a	 šly	 jsme	 na	 koncert.	A	 pak	 jsme	 zase	
spaly.

		 Ve	čtvrtek	se	nedělo	téměř	nic	zvláštního	
až	na	to,	že	přijel	papež.	K	Rýnu	(kam	papež	měl	
přijet)	jsme	vyrazily	hned	po	obědě,	abychom	za-
braly	dobré	místo.	Jeden	můj	kamarád	vylezl	na	
strom,	tak	na	něj	ostatní	volali,	že	je	Zacheus…	
Někdo	 vlezl	 do	 vody	 a	 já	 jsem	 stála	 na	 zídce.	
Po	 dlouhém	 očekávání	 konečně	 přijel	 papež.	
Zdálky	 byl	maličký,	 ale	 přesto	 jsem	viděla,	 jak	
nám	mává.	Poté,	co	jsme	papeže	přivítali,	se	nic	
zvláštního	nedělo,	vrátily	jsme	se	na	Eis	stadion	a	
šly	spát.

V	pátek	 nás,	 jako	 každý	 den,	 čekal	 pro-
gram	 v	kostele,	 potom	 jako	 vždy	 následovala	
mše	sv.	

Odpoledne	 jsme	 strávily	 nakupováním.	
Večer	byla	křížová	cesta,	při	níž	nás	navštívil	ital-
ský	kardinál	Renato	Boccardo.	Mluvil	moc	pěkně	
a	řekl	nám:	,,Přijel jsem od Svatého otce, pověděl 
jsem mu, že jdu navštívit České národní centrum, 
a on mi kladl na srdce: ,Vyřiď, že jim posílám své 
zvláštní požehnání.’	A	 pak	 řekl:	„Jestli souhla-
síte, vyřídím Svatému otci, že s vámi – mladými 
z České republiky – může počítat.“	A	 my	 jsme	
nemohli	 nic	 jiného	 než	 souhlasit	 a	 skandovat:	
„Benedeto“.	 Potom	 už	 jsme	 se	 mohly	 těšit	 na	
poslední	spaní	na	Eis	stadionu.

V	sobotu	 ráno	byla	už	v	sedm	hodin	mše	

sv.	a	po	ní	jsme	se	vydali	na	Marienfeld,	byli	jsme	
v	sektoru	B1,	který	byl	blízko	pódia.	Zde	jsme	če-

kali	na	příjezd	papeže,	s	
nímž	 jsme	 měli	 strávit	
vigilii.	Vigilie	byla	moc	
hezká,	 ale	 čekala	 jsem	
ji	 trochu	delší.	 Já	 jsem	
usnula	 skoro	 hned	 po	
vigilii.

V	neděli	mě	pro-
budila	zima,	měly	jsme	
asi	tři	hodiny	do	začát-
ku	mše,	tak	jsme	posní-
daly	a	povídaly	si.	Mše	
byla	 také	 krásná,	 ale	
mrzelo	 mě,	 že	 konec	
mše	 znamenal	 konec	
celého	setkání.	Když	už	
jsme	se	konečně	dosta-
ly	 k	autobusu,	 musely	

jsme	ještě	čekat,	až	budeme	všichni.	Cesta	zpátky	
byla	 bez	 problémů.	 Jelikož	 jsme	 jeli	 převážně	
v	noci,	většina	spala.	

Ale	 i	 přesto	 jsme	 si	 povídali,	modlili	 se,	
zpívali	 a	 sdělovali	 si	 své	 zážitky.	 Ráno	 jsme	 v		
9	hod.	dojeli	 k	Jihlavě,	 tam	na	 jedné	benzinové	
pumpě	jsme	náš	autobus	opustily.	A	čekala	nás	už	
jen	krátká	cesta	do	Třeště.

I	když	jsme	spaly	na	betonu	a	měly	jsme	
kolikrát	hlad,	stálo	to	za	to!!!!!
	 Kdybych	 se	měla	 znovu	 rozhodovat,	 zda	
na	setkání	jet,	byla	by	moje	odpověď	jasná:	ANO,	
klidně	ještě	čtyřikrát!!!!!

Magda Kokejlová
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Vzhledem	k	tomu,	že	třešťská	mládež	ne-
zůstala	jednotná,	byly	naše	cesty	do	Kolína	dvě,	
jedna	 s	komunitou	 Emmanuel	 a	 druhá	 s	DCM	
Brno.

		 Zde	na	stránkách	našeho	farního	časopisu	
bychom	vám	chtěli	zprostředkovat	zážitky	z	obou	
dvou	cest.

Brno-Altötting-Kolín
Naše	cesta	započala	v	Brně	dne	11.8.2005,	

kdy	 se	 do	 autobusu	 naskládalo	 49	 lidiček,	
většinou	z	blízkého	i	vzdálenějšího	okolí	
Brna,	mířících	do	bavorského	Altöt-
tingu	 (Altötting	 je	 velmi	 známé	
poutní	 místo,	 jehož	 centrem	 je	
milostná	 kaple	 se	 zázračnou	
soškou).	 Cestu	 jsme	 začali	
chválami.	 Následovalo	 před-
stavování	a	byly	nám	podány	
základní	 informace.	 Během	
cesty	 dělal	 každý,	 co	 se	 mu	
chtělo,	 povídalo	 se,	 spalo,	 a	
v	jednu	chvíli	se	povídaly	i	vtipy.

Po	 sedmihodinové	 jíz-
dě,	 při	 které	 se	 nám	 podařilo	
vytvořit	 dobré	 společenství,	
jsme	 dorazili	 na	 místo.	 Prvním	 velmi	 pří-
jemným	překvapením	bylo	zjištění,	že	místo	
v	tělocvičnách	budeme	ubytováni	v	rodinách.	Po	
úvodní	mši	 sv.	 si	 nás	místní	 ,,rozebrali“.	Tamní	

WJT KÖLN 2005 
(Světový den mládeže)

lidé	jsou	velmi	pohostinní	a	obětaví,	 takže	jsme	
měli	maximální	pohodlí…

A	jaký	jsme	měli	program?	Normální	den	
začínal	snídaní,	kterou	jsme	my	měli	v	rodinách.	
Následovaly	 společné	 chvály	 u	 hlavního	 pódia,	
pak	byla	přednáška,	potom	sdílecí	skupinky,	při	
kterých	jsme	rozebírali	přednášku.	Po	obědě	byly	
asi	 dvě	 hodiny	 volna	 na	modlitbu,	 či	 sportovní	
nebo	 kulturní	 vyžití.	 V	odpoledním	 programu	
byly	 panelové	 diskuse	 na	 různá	 témata.	 Potom	
většinou	následovala	mše	sv..	A	večeře.	Večerní	

program	 byl	 velice	 různorodý…
jednalo	se	o	koncert	p.	Stena	z	New	

Yorku,	muzikál	na	téma	Podo-
benství	o	marnotratném	synu,	
Mariánské	procesí	a	večer	Mi-

losrdenství.
Velice	příjemná	byla	 i	orga-

nizace	 jídla!	Nejenže	 jídlo	bylo	ve-
lice	chutné	a	bylo	ho	dost,	ale	každý	

den	 jste	 se	 mohli	 u	 vydávacích	 stolů	
seznámit	 s	jinou	 národností,	 z	opačného	

pohledu,	neboť	i	na	náš	autobus	vyšlo,	musí-
me	říct,	že	vydávání	jídla	byla	velmi	příjemná	

a	občas	i	zábavná	(to	například	když	jste	
na	Čecha	nebo	na	Slováka	mluvili	ně-

mecky)	služba.	
Další	 silnou	 stránkou	

setkání	 byla	 hudba.	 Nejenže	
band,	který	doprovázel	celé	setkání	hrál	vskutku	
skvěle,	ale	byla	možnost	poslechnou	si	 i	kanad-
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skou	skupinu	SPIRIT	OF	THE	CROSS,	která	se	
stala	u	mnohých	z	nás	velice	oblíbenou,	a	později	
se	s	členy	skupiny	navazovalo	i	přátelství.

Krásným	zvykem	setkání,	které	jsou	pořá-
dána	kom.	Emmanuel,	je	začínat	den	radostnými	
chválami,	které	člověka	vskutku	otevřou	pro	ra-
dost	z	dnešního	dne,	kterou	nám	Bůh	nabízí.

Protože	 setkání	 pokládáme	 za	 velice	 vy-
dařené	a	protože	se	toto	fórum	pořádá	každý	rok,	
chtěli	bychom	se	sem	napřesrok	vrátit…

Říká	 se	 sice,	 že	 všechny	 cesty	 vedou	 do	
Říma,	ale	15.8.2005	se	zdálo,	že	opak	je	pravdou	
-	 ze	 všech	 zemí	 světa	mířilo	 na	 8000	 autobusů	
plných	mladých	katolíků	do	Kolína	nad	Rýnem.	
Po	dvanáctihodinové	cestě	nás	v	naší	hostitelské	
farnosti	sv.	Františka	čekalo	příjemné	překvape-
ní:	ani	ti	nejoptimističtější	lidé	z	nás	neočekávali,	
že	budeme	opět	ubytovaní	v	rodinách.	

Každý	 den	 nás	 čekala	 otázka:	 tak	 kam	
dneska	půjdeme?	Nabídka	vyžití	byla	totiž	širo-
ká.	Dopoledne	jsme	byli	buď	v	Českém	národním	
centru	 na	 českém	programu,	 nebo	 na	 programu	
komunity	Emmanuel,	 odpoledne	pak	byla	mož-
nost	jít	na	nějaký	koncert,	a	večer	byly	většinou	
mezinárodní	hudební	festivaly.

Vrcholem	 celého	 setkání	 byla	 20.8.	 vi-
gilie	 s	papežem	 Benediktem	 XVI.	 a	 příští	 den	
slavnostní	závěrečná	mše	sv.	na	Marienfeldu.	Na	
tomto	místě	se	v	sobotu	shromáždilo	minimálně	
800	000	lidí,	kteří	zde	i	přespávali,	na	nedělní	mši	
tu	bylo	dokonce	přes	milion	lidí.

Po	nedělní	mši	sv.	setkání	končilo	a	my	se	
vydali	na	zpáteční	cestu.	Díky	tomu,	že	nás	bylo	
poměrně	málo	(1	autobus),	vyjeli	 jsme	z	Kolína	
mezi	prvními	a	tak	nás	čekala	cesta	bez	problémů,	
takže	jsme	další	den	v	2:30	byli	již	v	Jihlavě.

Byla	škoda,	že	(především	první	dva	dny)	
jsme	strávili	polovinu	dne	ve	frontě	na	oběd	a	na	
večeři,	 pak	 se	 naštěstí	 organizace	 výdeje	 jídla	
stoprocentně	zlepšila,	takže	pak	už	jsme	si	mohli	
jídlo	vychutnat	bez	problémů.	Naopak	příjemné	
bylo,	že	jsme	se	v	Kolínském	ČNC	v	kostele	sv.	
Anežky	mohli	setkat	s	mnohými	českými	přáteli.

Máme-li	setkání	zhodnotit	jako	celek,	mu-
síme	říct,	že	jsme	tam	neviděli	nic	špatného	:-),	
organizace	byla	dobrá	-	milion	lidí	asi	nelze	zor-
ganizovat	bez	chyb.	A	věřím,	že	jsme	zde	zažili	
krásné	chvíle	a	budeme	na	ně	dlouho	vzpomínat.

Mára Kalčíková a Gabča Kokejlová

Vy,	 pravidelní	 čtenáři	 Věžníku,	 víte,	 že	
jsem	 nikdy	 do	 našeho	 farního	 kompasu	 nepsal,	
až	 tehdy,	 kdy	 jsem	 upozorňoval	 na	 rozdávání	
přihlášek	 na	 letošní	 tábor.	 Z	toho	 vyplývá	 fakt,	
že	nejsem	žádný	velký	spisovatel,	a	proto	přene-
chám	seznámení	s	některými	zážitky	z	tábora	na	
dětech,	 které	 si	 je	 zapisovaly	 do	 svých	 kmeno-
vých	kronik.	(s	jejich	pravopisnou	úpravou	:-)

 Sobota 6. 8.
 „No to snad ne! Mně se chce ještě spát!“ 
ozvalo se z většiny našich tee-pee a vigvamů po 
zaznění troubeného, ne vždy kvalitního budíčku, 
který budí denně naše indiánské kmeny. Po ná-
ročné rozcvičce jsme měli snídani.
 Naše dopolední bitva mezi indiánskými 
kmeny byla tzv. „tichá pošta“. Bojovali jsme o 

Tábor 2005
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pár políček na cestě k pokladu Nugetsile, který 
je cílem všech indiánských kmenů. Naše posíle-
ní byly kynuté knedlíky, které pro nás připravili 
„byzonypečící“. Po odpoledním klidu následo-
vala další bitva, která spočívala v zapamatová-
ní „kvichtu“. Když bylo dobojováno, byli jsme 
občerstveni svačinou. Dále následovali turnaje 
ve vybíce a fotbalu. K večeři byl tradiční guláš. 
Po večeři jsme si mohli dělat, co chceme. Ve  
20:45 byl večerní nástup, kde se rozdaly skalpy, 
zazpívala hymna, stáhla vlajka a modlila se ve-
černí modlitba. V 21:45 byla odtroubena večer-
ka. A dlouhý den byl ukončen.     

Kateřina Bambulová kmen Navahové

 Líbí se mi tu. Hrajou se tu hry, které doma 
nemám, stojí to za to sem jet. Jsou tu hodní ve-
doucí, ty hry, co vymyslí, jsou super a zabaví se 
všichni. Myslím, že budeme čtvrtý, ale je to dob-
rý místo, třeba než být poslední. Ale jsme dobrý 
družstvo, i když někdy prohrajeme. Taky tu svítí 
sluníčku, což je dobře, ale zas tu někdy prší, jenže 
co by to bylo za tábor, kdyby nepršelo. A taky, kdo 
bydlí ve městě, tak by asi pro něj byla sranda, 
kdyby šel do jiného obchodu, navíc bez placení. 
No přece do lesa. Máš tam borůvky, maliny, s ro-
dinou máš povolené i houby. A přeju všem, aby se 
jim nic nestalo. 

Lenka Mohykáni

 Středa 3. 8. 2005
	 Budíček byl stejný jako vždy v 7:00h. 
Pak jako obvykle snídaně. K snídani byly roh-
líky s džemem a čaj. Tak při nástupu jsme se 
dozvěděli, že jedem na výlet, ale neřekli kam. To 
jsme měli uhádnout. Ano, jedem do Pelhřimova. 
V Pelhřimově jsme měli rozchod na dvě a půl 
hodiny. Prvně jsme šli všichni do muzea, které se 
jmenovalo Neuvěřitelný svět rekordů a kuriozit a 
k tomu zdarma do druhého muzea ze sirek. Pak 
už konečně jsme měli rozchod. Všichni se rozešli 
do obchodů. Skoro všichni si vždy něco koupili, 
hlavně sladkosti. Ve tři hodiny jsme měli sraz. 
Vedoucí Jirka, Vojta a Majda si koupili pistole na 

kuličky a s lejzrem. Pak jsme přijeli a za chvíli 
byla večeře. Všichni byli utahaní, a proto nebyla 
noční hra. Po takovém dlouhém dni se musí hod-
ně odpočívat. 
 Tak dobrou noc a sladké sny.  

Kateřina Nováková Navahové

Tak	takhle	nějak	to	viděly	děti	na	táboře	a	
já	jen	věřím,	že	se	jim	tam	opravdu	líbilo.
	 Zpočátku	jsem	z	toho	měl	opravdu	strach.	
Přece	 jen	 to	 byla	 má	 premiéra	 v	roli	 hlavního	
vedoucího.	Na	 začátku	 tábora	 jsem	 si	 říkal,	 jen	
ať	 to	 v	pořádku	 a	 bez	 větších	 problémů	 rychle	
proběhne,	 ať	 za	 čtrnáct	 dní	 předáme	 rodičům	
děti	ve	zdraví.	Asi	druhou	středu,	kdy	už	byl	na	
dohled	konec	našeho	putování	k	Nugetsillu,	jsem	
začal	smutnět,	že	už	pojedeme	domů.	Žádné	větší	
problémy	–	hygiena,	 „zranění“(že	Terko?)	nebo	
něco	 podobného,	 čeho	 jsem	 se	 nejvíce	 obával,	
nás	nepotkalo.	

Děkuji	všem,	kteří	se	na	táboře	jen	trošku	
podíleli	 a	 pomáhali	 svým	 „přidáním	 ruky	 k	dí-
lu	…“.

hlavní vedoucí: Lukáš Kubala
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	 „…Takhle	nějak	to	bylo,	jedlo	se,	zpívalo,	
pilo,	nevěsta	zářila	štěstím,	v	hotelu	nad	náměs-
tím…“

	 Tolik	 citace	 z	jedné	 mojí	 oblíbené	 pís-
ně	Karla	P.	Když	 jsem	 se	 rozhodovala	 pro	 stav	
manželský	(samo sebou i se svým nastávajícím),	
oplývala	jsem	zcela	jinými	představami,	než	byl	
„AKT“	 samotný…	 Moje	 fantazie	 a	 myšlenky	
byly	vznešené,	pohodové	a	lidé	v	nich	byli	klidní	
a	jaksi	„barevní	a	krásní“.	Realita	se	ovšem	uká-
zala	mírně	jiná…
	 První	 stres	 začal	 v	půjčovně	 svatebních	
šatů,	kde	jsem	na	sebe	v	rychlosti	nasoukala	prv-
ní	šaty,	protože	mě	okukovalo	minimálně	10	párů	
zvědavých	očí	a	20	nervně	přešlapujících	nohou.	
Byl	 tam	zkrátka	nával…	I	mě	 to	 silně	znervóz-
nělo	 a	 jen	 těžko	 jsem	 se	 nechala	 doslova	 „NA-
RVAT“	 do	 těch	 druhých	 (šatů).	 Ty	 první	 přece	
jen	vyhrály!	Byla	jsem	ráda,	když	jsem	odtamtud	
vypadla…	Moje	představa	o	krásné	půjčovničce,	
kde	 se	mi	 budou	 jako	 budoucí	 nevěstě	 věnovat	
jak	dlouho	budu	chtít,	byla	FUČ!!!
	 Jelikož	mám	velice	horlivou	a	starostlivou	
maminku,	nemohla	dovolit	nemít	„přísně	domácí	
cukroví“.	 Sezvali	 jsme	 lidi	 dobré	 vůle	 (včetně 
mě)	a	začala	velkovýroba.	Kdo	to	zažil,	ví	dobře,	
o	čem	mluvím.	Všude	bylo	NĚJAK	MOC	SLAD-
KO…	Jen	díky	mému	bratrovi	se	vše	dotáhlo	do	
úspěšného	konce.	Jirko,	ještě	jednou	DÍKY!!!	
	 Tímto	vším	se	samozřejmě	prolínala	také	
duchovní	příprava.	Byli	jsme	jakýsi	„TESTOVA-
CÍ	PÁREK“	otce	Tomáše.	Čekala	jsem	to	horší,	
než	to	ve	skutečnosti	bylo.	Padre	byl	milý,	poho-
dový	a	hlavně	nenásilný	(což oceňuji!)	a	celý	„ka-
techismus“	 nekončil	 ani	 žádným	 přezkoušením	
(příprava na biřmování končila totiž písemnou 
prací!!!).
	 Přiblížil	 se	 den	 svatební	 a	mně	moc	 „do	
zpěvu“	 nebylo.	 Vstávala	 jsem	 před	 slunce	 vý-
chodem,	abych	to	všechno	vůbec	stihla.	To	máte	
jen	dvě	hodiny	návštěva	oficíny!	Odtud	jsem	se	
nechala	 kamarádkou	 odvézt	 domů,	 protože	 jít	
přes	 město	 se	 zabudovaným	 závojem	 a	 k	tomu	

v	teplákách,	působí	dosti	komicky!	
	 Na	 „kosmetičku	 –	 profesionálku“	 nezbyl	
čas,	proto	jsem	si	nějaký	ten	MAKE-UP	vytvořila	
sama.	Jaképak	s	tím	„štráchy“!	
	 Při	oblékání	do	onoho	svatebního	mundú-
ru	se	mi	tak	klepaly	ruce,	že	jsem	hned	roztrhala	
PRVNÍ	 silonky	 za	 80,-Kč.	 Ty	DRUHÉ	 jsem	 si	
nechala	raději	navléct	od	své	potencionální	švag-
rové.	Nějak	jsme	to	tedy	zvládly	a	já	vyhlížela	že-
nicha…	Stála	jsem	chvíli	za	záclonou,	chvíli	před	
zrcadlem	a	nevěřila	tomu,	že	já	mám	býti	ONOU	
nevěstou	zářící	štěstím…	
	 Konečně	se	objevil	modrý	PEUGEOT	306	
a	za	ním	autobus	s	velkou	cedulí	ZÁJEZD	(i když 
v něm jelo pouze asi patnáct svatebních hostů!).	
Tento	fakt	mě	dokázal	rozesmát	a	odpoutat	mě	na	
chvíli	od	svazujícího	stresu…	
	 Svatebčané	pojedli	a	popili,	čas	se	nachýlil	
a	my	slavně	vyrazili	z	chalupy.	Při	vjezdu	do	Frit-
zovy	ulice	by	se	ve	mně	krve	nedořezal…	Stra-
chy	 se	 mi	 klepalo	 snad	 úplně	 všechno	 (nejsem 
totiž žádný exhibicionista!).	Hlavou	mi	prolétaly	
myšlenky	typu	-	…abych	nezakopla,	aby	mi	ne-
spadl	závoj,	aby	nepraskl	pásek	u	boty,	 jak	nést	
kytku	a	jak	se	zároveň	zaklesnout	za	otce,	když	si	
ještě	musím	držet	do	schodů	šaty	a	mám	jen	DVĚ	
RUCE	 a	 jestli	 vůbec	 zvládnu	 onen	 SLAVNÝ	
SLIB…	Po	výstupu	z	vozu	 jsem	se	 ještě	 stačila	
pěkně	prasknout	do	hlavy	–	asi	aby	se	mi	„rozsví-
tilo!“.	
	 Za	 zvuku	 zvonů	 (které nám na uvítanou 
spustili)	 jsem	 se	 ocitla	 před	 oltářem	 vedle	 své-
ho	 NASTÁVAJÍCÍHO	MANŽELA.	 Slib,	 který	
znám	 zpaměti	 patnáct	 let,	 jsem	 ke	 konci	 úplně	
zapomněla,	 ale	 padre	 mi	 naštěstí	 včas	 poradil.	
Svátost	manželství	 jsme	 si	 nakonec	 tedy	UDĚ-
LILI.	Od	této	chvíle	ze	mě	začalo	ono	pomyslné	
bahno	 stresu	 pomalu	 odpadávat	 a	 já	 se	 stávala	
„SVOBODNOU“	A	ŠŤASTNĚ	VDANOU…	
	 Naprosto	 upřímně	 konstatuji,	 že	 bych	 se	
už	podruhé	opravdu	vdávat	nechtěla.	Jednou	mi	
to	úplně	stačilo!	Tímto	svědectvím	ale	nechci	ni-
kterak	odradit	potencionální	NEVĚSTY	A	ŽENI-
CHY	(každý	to	ostatně	může	prožívat	jinak).	Jen	

Nevěsta zářila štěstím
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se	klidně	vdávejte	a	žeňte,	ale	mějte	na	paměti,	že	
sny	a	realita	nejsou	totéž	a	že	je	to	rozhodnutí	na	
celý	život,	KTERÉ	ALE	STOJÍ	ZA	TO!!!	
	 …	a	abych	nezapomněla	…	v	tom	hotelu	
už	ze	mě	byla	opravdu	ona	přešťastná	nevěsta.

Když	 nám	pan	 farář	 ten	 náš	 „nový	 život	
ve	 dvou“	 slavnostně	 odstartoval,	 tak	 jsme	 se	
v	zápětí	vydali	na	cestu	do	Jizerských	hor.	Bylo	
tam	opravdu	pěkně…	Ale	jen	první	tři	dny!	Nějak	
jsme	 si	neuvědomili	dosti	vysokou	nadmořskou	
výšku	známého	lyžařského	centra	BEDŘICHOV,	
ve	kterém	jsme	měli	naši	základnu.	Díky	své	po-
loze	byla	totiž	mračna	neustále	proklatě	nízko	a	
nepřetržitě	 z	nich	 NĚCO	 padalo.	 Naštěstí	 jsme	
byli	vybaveni	pláštěnkami	a	spolehlivým	malým	
francouzským	vozem	(tzv. kotrmelcem),	který	nás	
vždy	dopravil	do	míst,	kde	bylo	již	přijatelněji	a	
my	mohli	navštívit	i	lecjakou	přírodní	či	kulturní	
památku.	

Nastal	 pátek	 a	 my	 jsme	 pomalu	 začali	
PÁTRACÍ	 AKCI	 S	NÁZVEM	 –	 „FUNKČNÍ	
KATOLICKÝ	KOSTEL“.		V	Bedřichově	se	sice	
nacházel,	ale	byl	otevřen	pouze	v	létě	a	my	„před-
sezónní	turisti“	jsme	měli	holt	smůlu!	

Vyrazili	 jsme	 tudíž	 v	pátek	 v	podvečer	
pěšky,	 asi	 do	 tři	 kilometry	 vzdáleného	 městeč-
ka	Janova,	na	obhlídku…	Uprostřed	se	honosně	
tyčil	velký	chrám.	Už	si	nevzpomenu,	komu	byl	
zasvěcený,	ale	byl	katolický.	Na	něm	visela	vel-
ká	cedule	s	názvem	–	ROZPIS	BOHOSLUŽEB.	
Vše	zpracováno	na	PC,	z	čehož	jsme	usoudili,	že	
cedule	není	stoletá.	Naše	srdce	zajásala,	že	mše	
sv.	 s	nedělní	 platností	 jsou	 zde	 slouženy	 vždy	
v	sobotu	 v	18	 hod.	 Třikrát	 jsme	 se	 o	 informaci	
ujistili	a	vydali	se	do	pořádného	kopce	k	penzio-
nu.	Cestou	nás	málem	k	smrti	umlátily	obrovské	
kroupy,	které	se	začaly	sypat	z	čista	jasna	na	naše	
hlavy.	Ale	přežili	jsme!!!

V	sobotu	večer	jsme	za	silného	deště	vyje-
li	na	onu	mši	svatou.	Vůz	jsme	zanechali	na	par-
kovišti	a	pod	jedním	deštníkem	jsme	uháněli	ke	
kostelu	v	domnění,	že	nás	zachrání	před	lijákem.	

Jaké	však	bylo	naše	zděšení,	když	ani	jedny	dve-
ře	chrámu	nešly	otevřít.	Promočeni	na	kost	jsme	
pobíhali	 okolo	 a	 marně	 se	 snažili	 najít	 nějaký	
„tajný	vchod“.	Bohužel	marně	–	vše	bylo	důklad-
ně	pozamykané	a	po	„duchovním“	ani	památky.	
Po	patnácti	minutách	jsme	zastavili	dvě	postarší	

dámy	a	zdlouhavě	jsme	z	nich	tahali	 informace,	
jak	že	to	 tady	s	tím	kostelem	vlastně	je.	Dozvě-
děli	jsme	se,	že	má	(kostel)	sice	z	venku	zánovní	
kabát,	ale	uvnitř	 je	skladiště	a	že	bohoslužby	se	
v	něm	 již	 asi	 delší	 dobu	 nekonají…	Měli	 jsme	
sto	 chutí	 navštívit	 kompetentního	 duchovního	
správce	 a	 vysvětlit	 mu,	 že	 to	 není	 zrovna	moc	
fér,	takhle	klamat	lidi.	Promočení	a	naštvaní	jsme	
tedy	nasedli	do	našeho	„vozítka“	a	když	jsme	ne-
pochodili	 tady,	vsadili	 jsme	vše	na	velké	město	
Jablonec	nad	Nisou,	kam	jsme	dorazili	večer.

Déšť	 neustával	 a	 my	 bloudili	 po	 městě,	
hledali	v	mapách	a	vyhlíželi	kostelní	věže.	Po	půl	

P.S.: Našemu „ŠÉF-REDAKČNÍMU“ tímto přeji 
rozmanité svatební zážitky, které ho brzy čeka-
jí!!! 

- JaD -

JIZERSKÁ „PÁTRAČKA“
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hodině	první	kostel	–	dokonce	napoprvé	KATO-
LICKÝ!	Ale	 opět	 nefunkční…	 klíčovou	 dírkou	
bylo	 vidět	 pořádný	 „bugr“.	Za	další	 půl	 hodinu	
znovu	úspěch	 –	 kostel	 patřil	 ovšem	HUSITŮM	
–	 takže	 jasná	 prohra!!!	A	 až	 na	 potřetí	 trefa	 do	
černého!	Před	námi	se	vynořila	obrovská	FUNK-
CIONALISTICKÁ	 STAVBA	 (promiňte mi to 
– ale mně to připomínalo spíše sovětský Kreml 
nebo nějaký multi-kulturák s věží).	Zdi	byly	tvo-
řeny	z	obdélníkových	červeno-hnědých	kachliček	
a	dveře	opravdu	připomínaly	vchod	do	kulturního	
domu.	Nevěřila	 jsem,	 že	 to	může	 být	 katolický	
kostel.	Ta	 tam	byla	moje	představa	našich	útul-
ných	a	malebných	kostelíků…	Na	dveřích	visela	
ona	 stejná	 cedule	 -	 ROZPIS	 BOHOSLUŽEB	
-	 	 jako	 v	Janově.	 Pocházela	 od	 jednoho	 autora.	
S	rozpaky	jsme	si	 ji	prohlíželi	a	nezbývalo	nám	
nic	NEŽ	VĚŘIT!	

Mokří	 a	 zmrzlí	 jsme	 pak	 zakotvi-
li	 v	místní	 pizzerii	 na	 něco	 teplého	 a	 hlavně	
USCHNOUT!!!

Nastala	neděle	a	po	probuzení	přišel	další	
ŠOK.	Napadlo	dvacet	centimetrů	sněhu,	za	okny	
probíhala	 sněhová	 vánice	 a	 naše	 auto	 nebylo	
pomalu	 ani	 vidět.	 Mše	 svatá	 se	 tedy	 opět	 NE-
KONALA,	jelikož	sjet	serpentiny	do	Jablonce	na	

letních	gumách,	byť	francouzského	vozu,	by	byla	
opravdu	sebevražda.	Nevěřícně	jsme	za	okny	vše	
udiveně	pozorovali	a	nemohlo	nás	už	nic	překva-
pit…	Do	večera	se	napadlý	sníh	trošku	rozjezdil	a	
my	to	do	toho	Jablonce	přece	jen	RISKLI…

V	obrovském	chrámu	byla	hrstka	farníků.	
Kněz	byl	od	nich	tak	daleko,	že	ho	nebylo	pomalu	
ani	 vidět,	 natož	 slyšet.	Nedělní	mše	 sv.	 byla	 za	
třicet	dva	minut	„vyřízena“.	Nechci	tím	rozhodně	
nic	zlehčovat,	ale	nepřipadala	jsem	si	vůbec	jako	
na	mši.	Varhany	tam	sice	byly	instalovány,	ale	za	
celou	 dobu	 z	nich	 nezazněl	 ani	 tón,	 ministrant	
v	presbytáři	 zmateně	 lítal,	 protože	 tam	 byl	 sám	
a	asi	nestíhal,	a	pan	farář	už	chtěl	mít	zřejmě	po	
mši…	

Několikrát	 jsem	 se	 přesvědčila,	 že	 naše	
farnost	je	opravdu	ŽIVÁ	a	ZAPLAŤ	PÁN	BŮH	
FUNKČNÍ!!!	 Jsem	 za	 to	 moc	 ráda,	 protože	 ne	
všude	tomu	totiž	tak	je…

- JaD -

P.S.: Hory všem vřele doporučuji, ale nevěřte 
všemu, co je psáno na kostelních dveřích!!!

Svaté	misie	v	milostivém	létě	1950	ve	far-
ním	chrámu	sv.	Martina	v	Třešti	–	poslední	–	jak	
je	 zlatými	 písmeny	 na	 velkém	 dřevěném	 kříži	
umístěném	 našimi	 předky	 na	 čelní	 zdi	 kostela.	

Dle	 letopočtů	 se	 zde	konaly	v	roce	1878,	1881,	
1912,	 1926,	 1938,	 1950	 –	 a	 to	 jako	 poslední.	
Pamatujeme	 si,	 že	 lidé	 hojně	 přicházeli,	 neboť	
misionáři	krásně	na	všechny	duchovně	působili.	
Byly	 to	 dny	milosti,	 což	 si	 každý	 uvědomoval.	
Nezapomenutelné	chvíle,	kdy	jsme	zpívali	misij-
ní	písně,	a	motto	bylo:	„Jednu jenom duši máš a 
tak málo o ni dbáš. Jestliže svou duši ztratíš, vše 
ztraceno máš.“	 Potom	však	 následovala	 dlouhá	
léta	 útlaku	 a	 náboženského	 temna.	 Jenom	v	ně-
kterých	 srdcích	 žije	VÍRA,	NADĚJE,	 LÁSKA.	
Kéž	 by	 se	 všem	 obnovila.	Misijní	 kříž	 čeká	 na	
důkladnou	obnovu	po	sejmutí	z	průčelí	chrámu.	
Věříme,	že	s	pomocí	Boží	se	tak	stane.

Lidmila Vokřínková

Svaté misie v milostivém létě 1950
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Expedice Polsko

	 Rok	se	s	 rokem	sešel	a	 to	 je	čas	na	 letní	
prázdninové	 zájezdy	 do	 neznámých	 končin	Ev-
ropy.	 Po	 loňské	
expedici	 na	 sever,	
do	 Norska,	 jsme	
letos	 zamířili	 s	 o.	
Romanem	do	 blíz-
kého	 Polska.	 Na-
vštívili	 jsme	 místa	
známá	 i	 neznámá,	
místa	 přelidněná	
i	 opuštěná.	 Zažili	
jsme	 situace	 pří-
jemné	i	nepříjemné	
(někdy	až	hrozivé),	
počasí	 slunečné	 i	
bouřlivé.	 Kdo	 si	
myslí,	 že	 v	Polsku	
není	 nic	 k	 vidění,	
ten	 se	 hluboce	
mýlí.	Vysoké	Tatry,	
Krakov,	 Osvětim,	
Wadowice,	Czesto-
chowa,	 národní	
park	 Bieszczady...	
a	mnohem	více.	To	
jsou	 místa,	 která	
člověka	 nenechají	
klidného.	
	 Všude	 nás	
navíc	 provázela	
vzpomínka	na	Jana	Pavla	II.	Tento	papež	doslova	
pohnul	Polskem.	Byla	to	možná	i	jeho	přímluva	
v	nebi,	která	nás	uchránila	od	pohromy	v	podo-
bě	 ukrajinských	 úřadů,	 českého	 velvyslanectví	
apod.

úryvek z deníku: 
den osmý - pátek 29.7.

 ...Dále jsme šli hřebenem přes Halicz až 
na hranice s Ukrajinou. Sestupovali jsme podél 
hranic po silnici až do Wolosate, kde někteří od-
jeli do kempu autobusem a ostatní čekali na Čen-

du, který vezme auto a přijede pro nás. Cestou do 
Wolosate jsme potkali polského pohraničáře. Ří-

kal jsem si: „Jeden 
pohraničář, koho 
chce tady chytat?“ 
To jsem nevěděl, že 
mu budeme ještě 
moct poděkovat. 
Monika si mezitím 
šla svým tempem 
kus za náma. My 
už jsme dávno od-
počívali a čekali 
na Moniku, než do-
razí. Místo ní však 
přišel jiný polský 
pohraničář a ptal 
se nás: odkud jsme, 
co tady děláme atd. 
Oznámil nám, že ta 
dívka, na kterou če-
káme, právě přešla 
na Ukrajinu a že jí 
tam chytil ten po-
hraničář, kterému 
jsem nevěřil, že 
chce někoho chyt-
nout. To byl šok. 
Nikdo z nás netušil, 
jak to mohla do-
kázat. Pohraničář 

hned telefonoval svému nadřízenému, co s ní mají 
dělat. Takový případ tady asi ještě neměli: že by 
česká dívka utíkala přes Polsko na Ukrajinu. Tak 
nám ji naštěstí vrátili. Všichni jsme vděční pol-
ským pohraničářům, že tam zrovna byli a hlavně 
Pánu Bohu, že tam toho pohraničáře poslal. Sta-
čilo, aby tam šel o minutku déle a Monika sešla 
do ukrajinské vesnice a to by byl teprve průšvih.

za všechny expedičníky
Marek Bambula

Expedice Polsko 2005
aneb „Po stopách Jana Pavla II.“
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	 Koho	by	zajímalo,	jak	prožívá	dovolenou	
náš	otec	Tomáš,	tak	ať	s	ním	někdy	na	dovolenou	
jede.	Já	jsem	letos	využil	možnosti	jet	s	ním	na	tý-
den	do	Tater,	přesněji	do	Roháčů.	Po	zhodnocení	
různých	možností	jsme	jako	dopravní	prostředek	
zvolili	dvě	auta,	která	nás	spolehlivě	a	bezpečně	
vozila	celý	týden.

	 Od	maminek	 vybavení	 řízky	 a	 buchtami	
jsme	se	tedy	v	neděli	17.	července	vydali	na	cestu.	
Kdo?	Tak	předně	otec	Tomáš,	pak	Terezka,	Bára,	
Honza,	Míša,	Láďa	a	děda	s	babičkou	Bambulo-
vi.	Asi	po	osmi	hodinách	jízdy	jsme	tedy	dorazili	
do	Oravského	 Podzámku,	 kde	 jsme	 se	 posilnili	
jídlem	 z	vlastních	 bohatých	 zásob,	 a	 po	 krátké	
jízdě	 jsme	 konečně	 našli	 své	 ubytování	 s	velmi	
příjemnou	paní	domácí,	která	se	po	dobu	našeho	

pobytu	starala	i	o	naši	stravu	(pozn.	kuchařka	je	
to	výborná).
	 Abychom	 nezaháleli,	 tak	 hned	 v	pondělí	
jsme	se	vydali	na	nejvyšší	kopec	té	oblasti,	a	to	na	
Ostrý	Roháč,	který	jsme	ve	zdraví,	s	veselou	ná-
ladou	a	v	potu	tváře	zdolali.	Odměnou	nám	byla	
večer	výborná	večeře.	Na	další	den	 jsme	zvolili	
výlet	méně	náročný.	Prohlédli	jsme	si	Oravskou	
přehradu	a	Oravský	zámek.	Po	večeru	plném	spo-
lečenských	her	a	dobré	nálady	na	nás	jako	vždy	
přišlo	spaní.	A	přišla	středa	a	znovu	výlet	do	hor,	
tentokrát	na	Roháčská	plesa.	I	když	počasí	nebylo	
úplně	 ideální,	 dobrou	 náladu	 jsme	 si	 zkazit	 ne-
nechali.	Protože	to	byl	náročný	celodenní	výlet,	
zvolili	jsme	na	další	den	ne	pěší	výlet,	ale	využili	
jsme	auta.	Tentokrát	byl	náš	cíl	v	Polsku	ve	Wa-
dovicích	–	rodiště	papeže	Jana	Pavla	II.	Při	cestě	
jsme	zastavili	ve	městě	Lubieni,	které	je	rovněž	
spojeno	s	osobou	Jana	Pavla	II.	V	pátek	jsme	se	
rozdělili	na	dvě	 skupiny.	Část	 týmu	šla	opět	do	
hor	 a	 ta	 druhá	 část	 šla	 relaxovat	 do	Oravských	
termálních	lázní.	Každý	si	přišel	na	své.	No	a	den	
sobotní	byl	ve	znamení	balení	a	návratu	domů.
	 Ač	nám	počasí	mnoho	nepřálo	a	často	se	
celá	krása	Tater	schovávala	do	mlh	a	mraků,	nic	
to	nezměnilo	na	všeobecně	dobré	náladě	a	veselí.	
Pokud	by	platilo	rčení,	že	smích	prodlužuje	život,	
tak	my	jsme	si	ho	za	ten	týden	prodloužili	pořád-
ně.

- LŠ -

Týden v Tatrách

Spodní Jamnické pleso a Ostrý Roháč

Dovolená v Tatrách

Zdravíme ministranty
Kdo?	No	přece	M+M.	Ještě	nevíte?	Přece	Martin	a	Martin.	Jsme	tu	zas	a	po	prázdninách	

opět	rozjíždíme	schůzky	pro	ministranty.	Tak	se	na	vás	moc	těšíme	a	očekáváme	hojnou	účast.
		 Ještě	jedna	věc:

„Kluci z celé Třeště, pojďte ministrovat!!!“

Tímto	zveme	i	ostatní	kluky,	kteří	by	chtěli	začít	ministrovat.	Dejte,	prosíme,	vědět	nám	nebo	
otci	Tomášovi.	

Místo	a	čas	upřesníme,	takže	se	nebojte	a	přijďte.

Martin Burda & Martin Trojan
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Říká	se:	„Oko – do duše okno.“	A	oprav-
du,	s	přibývajícími	roky	nás	to	často	přesvědčuje.	
Dříve	–	v	mládí,	jsem	si	všímala	více	–	a	zajímala	
mě	barva	očí.	Líbily	se	mi	hnědé	(„sametové,	čo-
koládové“)	snad	také	proto,	že	jsem	si	je	dlouho	
pamatovala	 a	 připadaly	 mi	 zvláštní,	 ojedinělé,	
když	dívka	nebo	chlapec	měli	světlé	vlasy.	Očima	
–	pohledem	se	dá	říci	mnoho.	Obdiv,	víra,	láska	i	
naděje.	Ale	i	opak	–	například	hněv,	avšak	o	těch,	
jež	způsobují	bolest,	žal	i	zlobu,	o	těch	se	nebudu	
zmiňovat,	to	mnozí	znají.	Jak	ale	dovede	pohladit	
dobro	–	vyzařující	z	očí!	Však	nejkrásnější	 jsou	
oči	dětí.	Důvěřivé,	jasné,	bezelstné	–	dobré.	A	po-
slušné	a	soustředěné.	Jako	čisté	studánky.	Jen	je	
nechtějme	zkalit.	Radostný	pohled	a	jásot	v	očích	
měla	holčička	s	maminkou	(tatínek	byl	s	bratříč-
kem),	 když	 jsem	 ji	 podala	 růženeček	 (dětský)	
–	aby	se	při	kázání	o.	Tomáše	„nenudila“.	S	údi-
vem	a	překvapením	v	očích,	něžně	si	jej	vzala	a	
s	pohledem	na	maminku	se	radovala	a	prohlížela.	
Té	jsem	po	mši	svaté	řekla,	že	se	jej	bude	s	námi	
učit	 modlit.	 Kéž	 by	 děti	 byly	 i	 v	našem	 spole-
čenství	poučeny	–	vše,	co	ví	o	svatém	růženci,	a	
zamyslely	se,	aby	dokázaly	si	této	věci	–	hlavně	
modlitby	–	vážit.	Po	neděli	pak	jsem	slyšela	v	rá-
diu	známou	píseň,	jež	mi	vše	připomněla:	úžas	„v	
očích,	jak	Alenka	v	říši	divů...“	Bohu	díky!	

	 Blížící	 se	měsíc	 září	 necháme	 zařídit	 ot-
cem	Tomášem	a	jeho	spolupracovníky:

1)	 diecézní	pouť	rodin	a	farností	2005,	kterou	
vyhlásil	o.	biskup	Vojtěch	–	v	sobotu	3.9.	
ve	Žďáru	nad	Sázavou

2)	 „otevřená“	 je	 některá	 sobota	 –	 Eucharis-
tická	pouť	do	Slavonic

3)	 jak	se	připravíme	na	růžencový	měsíc	ŘÍ-
JEN?	(Jenom	farním	odpolednem?)

Lidmila Vokřínková

Modlitba

Růženec mi nic neříká (Luboš – 15 let)

	 Dobrý den, naši se doma chtějí modlit rů-
ženec, ve farnosti, v kostele se také skoro pořád 
modlí růženec, ale mně tato modlitba nic neříká. 
Podle mě růženec není modlitba pro mladé lidi. 
Co mám dělat, aby mě tato modlitba bavila, 
abych ji pochopil?
	 (Odpověděl	 o.	 Jan	 Balík,	 který	 vedl	 Ce-
lostátní	 setkání	 animátorů	 u	 nás	 v	Třešti	 v	roce	
2003	z	Arcibiskupství	Praha	–	sekce	pro	mládež)
	 „Je dobré, že se ptáš. To, že některým li-
dem růženec nesedí, je způsobeno často tím, že 
tuto modlitbu nepochopili. Zesnulý papež Jan Pa-
vel II. se nebál vyzvat v roce 2002 mladé i rodiny, 
aby se tuto modlitbu naučili a rádi ji využívali. 
Růženec je modlitbou postavenou na opakování. 
Tak fungují i zpěvy z Taizé. Při zpěvu nad jejich 
obsahem neuvažujeme. Zpěv nám ale pomáhá 
soustředit se. Na pozadí melodie rozplétáme svou 
osobní modlitbu. U růžence nepřemýšlíme nad 
slovy, ale na jejich pozadí rozvíjíme svůj osobní 
rozhovor s Bohem: diskutujeme s ním, svěřujeme 
mu své blízké, hovoříme o svých bolestech, nebo 
rozjímáme o jeho životě. A to vše ve společenství 
s Pannou Marií, s kterou můžeme také hovořit. 
Růženec je tedy poklad, který stojí za to objevit. 
Mnoho podnětů najdeš v knížečce, kterou jsem 
napsal pro mladé lidi – OBJEVIT TAJEMSTVÍ 
RŮŽENCE (u příležitosti Roku růžence) vydala 
Matice cyrilometodějská Olomouc 2003.“

zpracovala Lidmila Vokřínková

Oči Tarsicius
5/2005 (ministrantský časopis)
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Zázraky

Ať se nebojím rozhodnutí, 
Pane

Pane,	mám	strach	před	rozhodováním.
Nejdu	ani	vlevo,	ani	vpravo,	ani	vpřed,	ani	vzad.
Čekám,	až	druzí	rozhodnou	o	věcech,	o	lidech.
Pak	se	zdráhám	následovat	ty,	kterým	jsem	

přenechal	volbu.

A	když	se	přece	odhodlám	rozhodovat,
kalkuluji,	co	získám	a	co	ztratím.

Zřídka	se	ptám,	co	znamená	mé	rozhodnutí	pro	
rodinu,

pro	farní	společenství,	pro	souseda
a	pro	Tebe,	co	bys	chtěl,	abych	udělal.

Vím,	rozhodnutí	znamená	odpovědnost,
zřeknutí	se	jiných,	často	lákavých	možností,

že	v	sobě	nosí	oběť	a	lásku,
že	je	to	rozhodnutí	pro	Tebe,	nebo	proti	Tobě.

Pane,	dej,	abych	se	správně	rozhodoval,
nauč	mě,	kdy	se	mám	otevřít	a	kdy	uzavřít,

kdy	mlčet	a	kdy	promluvit,
kdy	dávat	a	kdy	žádat.

Nauč	mě	hodnotit	závažnost	okamžiků.

Ať	vím,	že	i	zaváhání	může	ranit,
že	naopak	slovo	v	pravém	okamžiku,
stisk	ruky,	modlitba,	vyslechnutí	nářku

může	měnit	životy,
mluví-li	z	nich	láska.

Pane,	prosím	o	milost	nebát	se	rozhodování,
o	schopnost	jednat	podle	Tvého	plánu,

o	velkodušnost	lásky.

z knihy Čtení na září
- KP -

	 Jelikož	 toto	 číslo	 obsahuje	 „málo“	mých	
příspěvků,	 dovoluji	 si	 tedy	 přidat	 ještě	 jeden	
–	K	POČTENÍ	…
	 O	tom	jaké	„NEŠTĚSTÍ“	mě	to	postihlo,	
nemusím	určitě	dlouze	psát.	Ten,	kdo	 se	o	něm	
nedověděl	 „ze	 zaručených	 zdrojů“,	 spolehlivě	
dostal	 informace	 z	místních	 periodik	 (novin).	
Tato	událost	během	několika	málo	hodin	zaplavi-
la	dočista	celé	město.
	 Jak	člověku	v	takové	chvíli	je,	nemá	cenu	
popisovat.	Jednoduše	–	mizerně…	Ale	když	si	do	
vás	 říznou	doktoři,	pak	 je	 ještě	hůř…	Nemíním	
lékaře	nikterak	hanit,	naopak	 jim	skládám	hold,	
že	mě	(doufám)	tak	pěkně	smontovali.	Před	dva-
ceti	lety	bych	to	také	možná	nepřežila…	
	 Hospodin	 to	 zařídil	 opravdu	 báječně	 -	
v	Brně	sloužil	vynikající	 lékař	(můj	dvorní	ope-
ratér),	což	není	vždy	samozřejmostí,	a	v	Třešti	se	
za	mě	vznášely	k	nebi	stovky	modliteb,	zatímco	
já	jsem	si	nepřítomně	„hověla“	na	operačním	sto-
le…
	 Poněvadž	 jsem	 z	oboru,	 nedělají	mi	moc	
dobře	 všechny	 diagnosticko-léčebné	 výkony	
(docela	 se	 na	 mně	 vyřádili!)	 a	 celkový	 pobyt	
v	nemocnici.	Podařilo	se	mi	 tedy	umluvit	 lékař-
ské	kolegium,	aby	mi	ty	noclehy	u	nich	zkrátili.	
Výsledek	byl	moc	pěkný	–	dvanáctý	den	mě	vy-
expedovali.
	 Když	se	sanitka	„dokodrcala“	(po	rozbité	
dálnici)	 k	našemu	 příbytku,	 byla	 jsem	 radostí	
bez	sebe	–	KONEČNĚ	DOMA!!!	Tam	na	mě	ale	
číhala	spousta	nástrah	a	překážek.	Všechno	bylo	
jinak.	 To,	 co	 jsem	 hravě	 zvládala	 v	nemocnici,	
mi	 doma	 najednou	 nešlo.	 Nejsme	 bezbariérově	
zařízeni,	 takže	 započalo	 odpoledne	 všelijakých	
úprav.	Podařilo	se	a	já	se	učila	orientaci	ve	staro-
novém	terénu.
	 Po	pár	týdnech	už	mě	to	ležení	dosti	omr-
zelo	a	já	si	začala	vymýšlet	činnost.	Napadlo	mě,	
že	bych	mohla	třeba	něco	uvařit	a	hledala	způso-
by,	jakými	se	dostat	k	surovinám,	ležícím	v	NIŽ-
ŠÍCH	úrovních	(nemůžu	se	totiž	ohýbat).	Zjistila	
jsem,	 že	mám	 ještě	 nevyužitou	 jednu	 nohu,	 tak	
mi	 posloužila	 jako	 ruka.	Místy	 se	 chovala	 jako	

… Věřím na Zázraky …
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Modlitba
„ruka	levá“,	protože	z	ní	každou	chvíli	něco	vyle-
tělo,	ale	celkově	to	zvládla!!!	(Jednou	mi	málem	
omrzly	prsty,	když	jsem	v	dolním	šufleti	mrazáku	
nemohla	 nohou	 vyhrabat	 pytlík	 se	 zeleninou!)	
Člověk	 zkrátka	 dokáže	 všelicos,	 když	 chce,	 i	
když	k	tomu	musí	použít	třeba	jiné	svalstvo!
	 Po	čase	mě	to	už	i	doma	přestalo	bavit	a	já	
zatoužila	(jako	dřív)	po	světě	za	našimi	vraty…	
Invalidní	vozík	byl	přistaven,	ale	mně	se	do	něj	
najednou	nějak	nechtělo	nastoupit.	Poprvé	 jsem	
svolila	k	pozdně	večerní	letní	vyjížďce	k	místní-
mu	kravínu,	abych	se	vyhnula	udiveným	pohle-
dům.	Bylo	mi	zkrátka	trapně…	Jak	jsme	tak	mí-
řili	k	onomu	kravínu,	záclony	u	oken	se	přece	jen	
vlnily	o	106.	Já	pak	byla	ráda,	že	jsem	doma…	
	 Mám	 ale	 PRIMA	 manžela	 a	 kamarády,	
kteří	neváhali	a	vzali	mě	poté	„NA	UKÁZÁNÍ“	
větší	 části	 obce,	 která	 byla	 shromážděna	na	 zá-
bavném	odpoledni	na	zimním	stadionu.	Provezli	
mě	 tam	 snad	 každým	 zákoutím!	Zprvu	 jsem	 se	
bránila,	ale	místo	nohou	byla	kolečka	a	já	nemoh-
la	„vzít	roha“!	Náš	pan	šéf-redakční	mi	tehdy	řekl	
větu	–	„…přece nebudeš kvůli lidem zavřená tři 
měsíce doma…!“	 Tu	 jsem	 si	 hodněkrát	 musela	
přeslabikovat,	abych	se	nad	to	vše	povznesla	…	
DÍKY	ZA	NÍ!!!
	 Od	 té	 doby	 jsme	 podnikali	 (s	mým	 Jen-
dou)	výlety.	Byly	převážně	do	ALBERTA,	jelikož	
umožňoval	přístup	vozíčkářům.	Také	jsme	několi-
krát	zavítali	na	„městský	výbor“,	kde	jsme	museli	
ovšem	úřadovat	před	budovou.	O	chodnících	ani	
nemluvím…	Když	má	 člověk	dvě	 zdravé	nohy,	
vůbec	si	toho	nevšimne.	Z	vozíku	to	ale	vypadá	O	
HODNĚ	hůř.	Každá	dlážka	jinak	položená,	sem	
tam	nějaká	vykotlaná,	mnohde	chybí,	najde	se	 i	
nějaká	ta	díra,	do	které	se	kolečko	„zašprajcne“	a	
člověk	by	letěl	přímým	pádem	vpřed.	Myslím,	že	
je	ve	městě	stále	co	vylepšovat!!!
	 No,	ale	i	ty	chodníky	jsem	přežila	nakonec	
bez	 úrazu!	V	současné	 době	 už	 chodím,	 zaplať	
Pán	Bůh,	„po	těch	svých“	a	je	mi	fajně.	
	 Co	napsat	na	závěr…	Bylo	to	vlastně	NE-
ŠTĚSTÍ	nebo	VELKÉ	ŠTĚSTÍ???	Když	nad	tím	
přemýšlím	(a	to	já	přemýšlím	často),	rozhodně	to	
nepovažuji	za	náhodu	či	nějaký	ten	osud…	Zřej-
mě	to	bylo	zakomponováno	v	dokonalém	Hospo-
dinově	plánu	a	já	si	dovoluji	nazvat	to	obrovským	

zázrakem.	Zakusila	jsem	velký	strach,	bolest	i	sa-
motu,	ale	na	druhé	straně	úžasnou	podporu	snad	
všech,	co	mě	znají	a	co	jsou	mi	nejblíž.	
	 Děkuji	Vám	všem	za	Vaše	modlitby	(urči-
tě	jich	nebylo	málo),	děkuji	svému	Jendovi,	bez	
kterého	bych	to	tak	dobře	nezvládla	a	díky	všem,	
kteří	mě	navštívili	doma	či	v	nemocnici.
	 Hospodin	 DOPOUŠTÍ	 (i	 když	 to	 někdy	
může	 hodně	 bolet…),	 ale	 NEOPOUŠTÍ!!!	 Já	
jsem	šťastná,	že	ani	mě	NEOPUSTIL,	a	že	v	mém	
životě	udělal	další	zázrak…

- JaD -

Modlitba
Sv. Gertruda z Helfy (1256 – 1302)

Velkou	sílu	má	modlitba,
modlí-li	se	člověk	tak,
jak	nejlépe	může.

Zhořklé	srdce	činí	sladkým,
smutné	veselým,
chudé	bohatým,
pošetilé	moudrým,
sklíčené	smělým,
slabé	silným,
slepé	vidoucím,

chladné	planoucím;
velkého	Boha	vtahuje
do	malého	srdce,	

hladovou	duši	povznáší
vzhůru	k	Bohu,	zdroji	života,

a	spojuje	dva	milující:
Boha	a	duši.

přeložil Jiří Munzar
- KP -
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Škola

Prosba dítěte
Ó, Ježíšku, Tobě se vzdávám,

na přímluvu Tvé Matičky žádám:
v nouzi mi pomoz a dej mi sebe,

hle, já pevně věřím, Pane, v Tebe!

Že mi Tvá milost vždy přispěje,
to je má jediná v žití naděje!

Ó, Ježíšku, můj, k pomoci mi spěj,
k setrvání v dobrém mi hojnou sílu dej!

Amen

Škola volá
Čas	 plyne	 jako	 voda	 v	našem	 „TŘEŠŤ-

SKÉM	POTOKU“,	 který	 je	 letos	 po	 vydatných	
deštích	 určitě	 hlubší.	 Po	 jeho	 něžných	 vlnkách	
s	rybičkami	uplavaly	i	naše	prázdniny.
	 Nevadí.	 Přece	 všechno	 pěkné	 –	 výlety,	
letní	tábor,	koupání,	hry	a	pěkná	nová	přátelství	
nám	zůstávají	ve	vzpomínkách.	A	k	tomu	krásné-
mu	filmu	z	hezkých	zážitků	se	budeme	v	příštích	
dnech	určitě	rádi	vracet.

Dva	 měsíce	 prázdnin	 končí.	 Slyšíš?	 Už	
zvoní!	Ano,	to	školní	zvonek	–	vítá	malé	i	velké	
žáky	i	naše	vyučující.	Dveře	školy	se	opět	oteví-
rají	a	uklizené	třídy	vítají	své	„osadníky“	k	nové	
práci,	 ke	 každodennímu	 vyučování	 ve	 školním	
roce	2005-2006.

Do školy každý den,
s chutí a úsměvem.

Kéž	toto	pozvání	všechny	školou	povinné	
radostně	povzbudí	a	každého	osloví.
	 Stálé	zdraví,	hodně	radostí,	úspěchů,	hoj-
nost	darů	Ducha	svatého	a	ochranu	Anděla	Stráž-
ného	vám	všem	upřímně	přeje

Olga Hrbková

Výzva – přání – žádost
... pro naše farní společenství

Rádi	 se	 setkáváme	 v	našich	 obou	 koste-
lech	(ale	i	v	okolí)	ke	mši	svaté,	adoraci.	Rovněž	
při	 udílení	 svátostí	 –	 křtu,	 1.	 svatého	 přijímání	
jednou	 za	 rok,	 svatého	 biřmování	 za	 několik	
let,	 svatebních	 obřadů,	 osobních	 výročí,	 ať	 už	
tichých	nebo	 slavnějších,	 a	 samozřejmě	posled-
ních	rozloučení	–	při	pohřbech.	V	myslích	si	pak	
odnášíme	dobré,	radostné,	ale	i	smutné	dojmy.	A	
co	nás	nejvíce	bolí,	je	nedochvilnost	těch,	kteří	do	
domu	Božího	přicházejí.	V	Písmu	svatém	se	pra-
ví:	„Zaradoval jsem se, když mi řekli: do domu 
Hospodinova půjdeme s radostí!“	 Každý	 už	
dávno	ví,	že	mše	svatá	začíná	v	neděli	ve	farním	
kostele	sv.	Martina	v	8	hodin	a	je	otevřeno	již	v	7	
hodin,	u	sv.	Kateřiny	ve	všední	den	otevřeno	po	
17.	hodině.	Děkujeme	paní	Martě	Šalandové,	že	
se	dostaví	a	otevře	včas,	tak,	abychom	se	mohli	
dobře	připravit	k	modlitbě	sv.	růžence	a	tím	i	ke	
mši	svaté	(za	každého	počasí),	též	manželům	Ša-
landovým	a	p.	Pavlu	Kovářovi	a	p.	Kampasovi,	
že	otevírá	předsíň,	aby	se	mohli	poklonit	Bohu	i	
kolemjdoucí.	Pán	Bůh	zaplať	za	to	a	jsme	vděční	
farníci,	že	máme	svého	kněze,	občas	 též	bohos-
lovce	a	všechny,	kdo	se	s	námi	modlí.

Vyzýváme	 a	 prosíme	 zvláště	 mladé,	 též	
ty,	 kteří	 se	 vrací	 z	Kolína	 nad	 Rýnem,	 aby	 šli	
příkladem	a	snažili	se	vést	mladší	a	děti.	Ovšem	
vše	 záleží	 na	 rodině,	 a	 proto	prosíme	a	 žádáme	
maminky	 i	 tatínky,	 aby	 se	 včas	 připravili,	 po-
mohli	se	vypravit	a	cítili	odpovědnost	vůči	Bohu,	
Matce	 Boží	 a	 Církvi.	 Nemusíme	 se	 ohlížet	 da-
leko.	Vždyť	příkladem	by	nám	měl	být	o.	Alois	
Bumbálek,	který	za	svého	působení	u	Matky	Boží	
–	minoritů	–	v	Jihlavě	vstával	ve	3	hodiny,	 aby	
připravil	vše	duchovní	a	potom	úklid	nejnutnější-
ho	–	v	kostele	a	okolí	–	zvláště	v	zimě,	vymetání	
chodníků,	 úklid	 popelnice.	 Nebylo	 pomocníka,	
někteří	 se	 báli,	 jiní	 neměli	 zájem	 a	 „neviděli“!	
Věříme,	že	nastane	náprava,	vždyť:	když	se	chce,	
všechno	jde!	A	s	Pomocí	Boží!	V	některých	far-
nostech,	kam	musí	dojíždět	kněz,	mají	mši	svatou	
ranní	(a	někde	jedinou)	v	6	hodin!	

Prosíme,	důležité	věci	je	možné	vyřídit	si	



2�

Na pokračování...
s	ostatními	farníky	a	známými	hned	po	otevření	
kostela	a	svatý	růženec	obětovat	s	námi	i	za	své	
záležitosti.	Začínáme	v	neděli	ráno	v	7:20	hodin	
ve	farním	kostele,	v	dolním	v	17:20	hodin.
	 „Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí a druhé 
vyrušuje z pobožnosti.“
	 Nedáváme	Bohu	zbytky	času?
	 Děkují	a	prosí	věrní	farníci.

Lidmila Vokřínková

Poděkování
...za	krásné	počasí,	za	modlitby	a	vše,	co	

jsme	mohli	 společně	prožít	při	Kněžské	pouti	u	
Panny	Marie	Karmelské	v	Kostelním	Vydří	v	so-
botu	16.	července.	Děkujeme	za	duchovní	nadše-
ní	a	ztišení	při	obou	mších	svatých,	za	pokání,	za	
setkání	a	vítání	se	s	příbuznými,	za	kněze,	hlavně	
za	ty,	kteří	přicházeli	těžce,	nebo	přijít	nemohli	a	
byli	s	námi	duchovně	spojeni.	Bratrům	a	sestrám	
a	všem	za	přípravu	areálu,	za	šťastnou	cestu	–	i	
návrat	...	Otci	biskupu	Vojtěchovi	za	upřímná	slo-
va,	jež	šla	k	mysli	i	duši.

Lidmila Vokřínková

Vyslanec Velkého Ducha
F. Weiser

(část I.)

	 Okolo	roku1815	opustila	skupina	Irokézů	
z	misie	Caughnawaga	u	Montrealu	své	vigvamy,	
táhla	přes	území	Velkých	jezer	do	údolí	Missis-
sippy	a	odtud	do	neznámých	končin	krajů	Divo-
kého	západu.	Jejich	náčelník	byl	indiány	nazýván	
„Starý	 Ignatius“.	 Byl	 totiž	 v	Montrealu	 jezuity	
pokřtěn.
	 Nyní	táhl	se	svou	rodinou	a	několika	Iro-
kézy	dalekými	krajinami	a	pohořími.
	 Po	 dlouhém	 bloudění	 divočinou	 přišla	
irokézská	 skupinka	 na	 území	 Ploskolebců.	Byli	
tam	 přívětivě	 přijati,	 a	 proto	 se	 rozhodli,	 že	 se	
tam	usídlí.	Vzájemným	uzavíráním	sňatků	se	toto	
přátelství	stále	utužovalo.	Netrvalo	dlouho	a	tito	
lidé	bez	domova	byli	přijati	do	kmene	Ploskoleb-
ců.
	 Starý	Ignatius	byl	pravý	indián,	muž	drs-
ného	vzezření,	ale	velmi	zběhlý	a	moudrý.	Na	své	
katolické	 víře	 lpěl	 s	dětskou	 důvěřivostí.	 Svou	
odvahou	a	 řečnickou	schopností	dosáhl	velkého	
vlivu	mezi	válečníky	i	náčelníky.	Používal	toho-
to	 vlivu	 v	apoštolském	 duchu.	 Na	 radě	 starších	
kmene	Ploskolebců	mluvil	často	o	učení,	přiká-
záních	a	obřadech	katolické	církve;	vždy	končil	
výzvou,	aby	byl	zavolán	„černokabátník“,	který	
by	jim	ukázal	cestu	k	Velkému	Duchu.
	 Indiáni	 jeho	 slovům	 napjatě	 naslouchali.	
Učil	 je	hlavním	základům	katolické	víry,	přiká-
zání	 Boží,	 Otčenáš	 a	 znamení	 kříže.	 Rudoši	 se	
jeho	 poučeními	 řídili:	 ráno	 i	 večer	 se	 společně	
modlili,	v	neděli	odpočívali,	novorozeňata	křtili	a	
stavěli	kříže	na	hroby	svých	mrtvých.	Spřátelené	
sousední	 kmeny	 převzaly	 brzy	 toto	 náboženské	
učení	a	brzy	si	též	vyžadovaly	příchod	„černoka-
bátníka“.
	 Odkud	by	však	rudoši	mohli	získat	 tako-
vého	muže?	Misie	v	Quebeku	byla	vzdálena	přes	
šest	 tisíc	 kilometrů.	 Cesta	 tam	 by	 trvala	 léta,	 a	
kdo	by	ji	podnikl,	sotva	by	se	živý	vrátil.	Přešlo	
několik	let,	aniž	by	Ploskolebci	došli	k	nějakému	
řešení.	Tu	jim	jeden	traper	(lovec	kožešinové	zvě-
ře)	přinesl	zprávu,	že	do	Missouri	přišli	jezuité	a	
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že	mají	v	St.	Louis	dům.
	 Okamžitě	byla	svolána	velká	porada.	Sta-
rý	Ignatius	navrhl,	aby	okamžitě	vyslali	několik	
mužů,	kteří	by	si	tam	vyprosili	misionáře.	Všich-
ni	nadšeně	souhlasili.	Nejstatečnější	muži	kmene	
se	 okamžitě	 přihlásili	 a	 příští	 den	 se	 vydali	 na	
cestu.
	 Byl	to	opravdu	odvážný	podnik.	Čtyři	ru-
doši	měli	před	sebou	několik	tisíc	kilometrů	dlou-
hou	cestu	přes	pohoří,	mohutné	řeky,	nekonečné	
prérie	a	písečné	pouště.	A	ke	všemu	museli	ještě	
projít	území	svých	smrtelných	nepřátel:	Havranů	
a	Černonožců.	Přesto	byli	 odhodláni	 podstoupit	
pro	tento	účel	všechna	nebezpečí.
	 V	dubnu	nastoupili	cestu	a	začátkem	října	
dorazili	do	St.	Louis.	Nyní	však	vyšlo	najevo,	že	
při	výběru	těchto	válečníků	došlo	k	omylu:	v	St.	
Louis	nikdo	nerozuměl	řeči	Ploskolebců.	Biskup,	
před	 kterého	 byli	 předvedeni,	 pouze	 vyrozuměl	
z	jejich	náznaků,	že	jsou	katolické	víry	a	že	žádají	
misionáře.	Poněvadž	ale	o	misionáře	žádalo	mno-
ho	 indiánů,	 nemohlo	 jim	 být	 vyhověno,	 zvlášť	
když	se	nemohli	o	ničem	bližším	dohovořit.	Aby	
neštěstí	 bylo	 dovršeno,	 dva	 z	indiánů	 po	 dlou-
hých	prožitých	útrapách	onemocněli.	V	několika	
málo	 dnech	 byli	 blízci	 smrti.	 Když	 je	 navštívil	
kněz,	 aby	 jim	 byl	 udělen	 sv.	 křest,	 a	 když	 jim	
bylo	vyhověno,	byli	šťastni.	Kříže,	které	jim	kněz	
daroval,	drželi	až	do	své	smrti	v	rukou.	Jejich	těla	
byla	v	katolickém	kostele	slavnostně	vystavena	a	
se	vší	obřadností	pohřbena	na	hřbitově.
	 Smutně	 odcházeli	 pozůstalí	 válečníci	 ze	
St.	Louis.	Ztratili	kamarády	a	bez	misionáře	mu-
seli	zpět	do	svých	vzdálených	vigvamů.	Ani	těm-
to	 rudochům	nebylo	dopřáno	vrátit	 se	do	 svých	
domovů.	 Zemřeli	 na	 daleké	 cestě	 vysílením	 a	
hladem,	či	je	zavraždili	nepřátelé?	O	tom	nedošla	
žádná	zvěst.	Uplynula	čtyři	léta	ode	dne,	kdy	se	
rudoši	vydali	na	cestu,	a	nikdo	z	nich	se	nevrátil.	
Došli	vůbec	do	St.	Louis?	

Velká	 rada	 se	 usnesla	 vyslat	 nové	 posel-
stvo.	Tentokrát	se	nabídl	sám	Starý	Ignatius.	Jako	
doprovod	si	s	sebou	vzal	své	dva	syny,	které	chtěl	
nechat	 v	St.	 Lois	 pokřtít.	 Odešli	 v	červnu1835.	
Začátkem	prosince	dorazili	po	velkých	útrapách	
do	St.	Louis.

Ignatius	 se	 jako	 dítě	 naučil	 v	Montrealu	

francouzsky.	Mohl	se	tedy	dohovořit.	Misionáře	
nemohl	získat,	protože	páter	generál	vydal	v	Ří-
mě	zákaz	zřizovat	další	misie	pro	nedostatek	kně-
ží.	 Se	 slzami	 v	očích	 prosil	 Ignatius	misionáře,	
aby	se	náčelník	„černokabátníků“	v	Římě	slitoval	
nad	jejich	kmenem.	Na	to	mu	misionáři	slíbili,	že	
poprosí	v	Římě,	aby	jim	bylo	vyhověno.

Uspokojen	a	pln	naděje	vracel	se	Ignatius	
se	svými	syny	domů.	Šťastně	dorazili	ke	svému	
kmeni	a	zvěstoval	jim	radostnou	zprávu,	že	brzy	
k	nim	bude	vyslán	„černokabátník“.

Měsíce	utíkaly	a	ani	po	dvou	letech	„čer-
nokabátník“	 nepřicházel.	 Tu	 se	 rudoši	 rozhodli	
vyslat	třetí	poselstvo.	Starý	Ignatius	převzal	opět	
velení.	Doprovázeli	jej	tři	válečníci	a	jeden	náčel-
ník.	V	létě	1837	opustili	domov.

Na	území	Siuxů	však	malou	výpravu	za-
stihl	 krutý	 osud.	 Do	 jejich	 domovů	 přišla	 brzy	
zpráva	 o	 smrti	 těchto	 pěti	 rudochů.	 Do	 hrdosti	
nad	slavnou	smrtí	 jejich	slavných	spolubojovní-
ků	se	mísil	smutek	nad	nezdarem	výpravy.	Kolik	
obětí	a	námahy	již	museli	vynaložit,	aby	získali	
jednoho	„černokabátníka“!

Ihned	 po	 skončení	 smutečních	 slavností	
vyslali	 neochvějně	 další	 poselstvo.	 Dva	 Iroké-
zové,	kteří	uměli	 trochu	francouzsky,	se	na	 tuto	
výpravu	odvážili.	Jeden	z	nich	se	jmenoval	Petr	a	
druhý	„Mladý	Ignatius“.	Byl	to	syn	„Starého	Ig-
natia“.	Odcestovali	z	jara	1839.	Připojili	se	k	vý-
pravě	obchodníků	a	lovců	kožešin.	Dobře	přestáli	
všechny	útrapy	dlouhé	cesty.	Koncem	září	dora-
zili	do	St.	Louis.	U	jezuitů	je	čekala	smutná	zprá-
va,	že	generál	v	Římě	stále	 ještě	nedal	povolení	
k	vyslání	 misionáře	 k	jejich	 kmeni.	 Obrátili	 se	
proto	o	pomoc	k	biskupovi	a	na	kolenou	jej	se	se-
pjatýma	rukama	prosili,	aby	jim	pomohl.	Otřesen	
jim	přislíbil	vyhovět.	Ještě	téhož	dne	napsal	dopis	
do	Říma	a	pro	 lásku	Boží	prosil	generála	o	po-
volení	k	vyslání	misionáře	k	ubohým	rudochům.	
Oba	zatím	zůstali	v	St.	Louis,	aby	zde	vyčkali	na	
odpověď	z	Říma.	V	této	době	pilně	navštěvovali	
služby	Boží,	šli	ke	sv.	zpovědi	a	z	rukou	biskupa	
obdrželi	svátost	sv.	biřmování.

přeložila Marie Klierová
- KP -

(pokračování příště)
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1) Ubytování pana Václava Kampase: 

V	současné	době	nelze	bydlet	v	kaplance,	přede-
vším	z	těchto	závažných	důvodů:
-	 špatný	 technický	 stav	 (topení	 rezivé	 -	 ne-

funkční,	 potřeba	 výměny	 střechy),	 nevyho-
vuje	 hygienickým	 předpisům	 (vlhké	 zdivo	
s	plísní);	farnosti	by	pak	hrozila	finanční	po-
kuta	od	hygieniků	

-	 kaplanka	má	sloužit	pro	farnost	a	ne	jako	by-
tová	jednotka

Nápomoc	shánění	ubytování	pro	pana	Kampase	
formou	dotazů	mezi	farníky.	V	budoucnosti	-	asi	
v	rozmezí	dvou	let	-	se	počítá	s	opravou	střechy	
kaplanky	 a	 vnitřku;	 využití	 prostor	 pro	 potřeby	
farnosti.	Oprava	stavby	bude	zahrnuta	do	progra-
mu	regenerace	kulturních	památek.		

2) Inventarizace majetku farnosti Třešť

-	 v	kostele	sv.	Kateřiny	byla	již	provedena,	u	sv.	
Martina	a	na	 faře	bude	dokončena	do	konce	
srpna

-	 staré	barokní	ornáty,	které	se	nenosí	a	nikdy	se		
už	nosit	nebudou,	nabídne	farnost	muzejnímu	
spolku

3) Nové ozvučení kostela sv. Kateřiny

-	 množí	se	stížnosti	starších	věřících,	že	je	špat-

ně	 slyšet	 v	kostele	 sv.	Kateřiny,	mše	 sv.	 zde	
probíhají	čtyřikrát	týdně	

-	 udělat	nabídku	cen,	posoudit	a	vybrat

4) Nová sedadla pro ministranty a kněze do 
presbytáře u sv. Kateřiny

-	 udělá	pan	Lukáš	Radkovský

5) Farnost v loňském roce dostala od brněn-
ského biskupství 125.000,- Kč – na žádost 
pana faráře

-		 určené	jen	na	opravu	bytu	pro	kněze;	je	nut-
né	 určit	 doposud	 proinvestovanou	 částku	 na	
opravu	 dvou	 místností	 (nová	 podlaha,	 nová	
okna,	výmalba	a	zateplení	místností)	–	nikoli	
sál	

-	 bylo	 doporučeno	 -	 po	 schválení	 památkářů	
-	vybourat	na	 faře	dveře	z	„tunelu“	k	sociál-
nímu	zařízení	–	a	 tím	umožnění	snadnějšího	
přístupu	faráře	k	sociálnímu	zázemí

6) Prodej míchačky 

-	 na	faře	je	již	mnoho	let	nevyužívaná	míchač-
ka,	 bude	 dána	 k	odprodeji	 –	 nejdříve	 farní-
kům,	poté	i	jiným	zájemcům

členové Farní rady

Usnesení farní (ekonomické) rady
ze dne 18.8. 2005

Farní rada
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Vtip tohoto čísla

Před Vánocemi...
 Malý pětiletý chlapeček se ptá maminky: „Mami, mami, co dostanu 
letos na Vánoce?“ 
 „No, to máš tak. Zlobil jsi a nedostaneš vůbec nic. Leda že bys napsal 
Ježíškovi, že budeš celý příští rok hodný.“ 
 Chlapeček se 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, hodi-
ně, 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…“

Farní odpoledne

	 Na	 8.	 10.	 2005	 se	 připravuje	 naše	 první	
farní	odpoledne.	Podrobný	program	bude	upřes-
něn.	 Těšíme	 se,	 že	 mezi	 nás	 zavítá	 i	 brněnská	
křesťanská	folková	skupina	Bétel	(http://betel.tk).	
Všichni	jste	srdečně	zváni,	repertoár	se	jistě	bude	
líbit	nejenom	mladým.

Prodej knihy

	 Knížka	Třešť	20.	století	očima	vzpomínek	
pamětníků	je	v	prodeji	v	novinovém	stánku	pana	
Šalandy	u	Alberta,	cena	je	50	Kč.

Za naším šéfredaktorem...

	 Za	 pár	 dní	 náš	 pan	 šéfredaktor	 změní	
stav...	Ve	zralém	věku,	s	vlasem	již	mírně	po-
stříbřeným	 :-)))	 vstoupí	 totiž	 do	manželství!	
Redakce	mu	 touto	 cestou	 přeje	 šťastný	 start	
a	 hojnost	 Božích	 milostí	 (i	 jeho	 nastávající	
manželce)!
P.S.	 A	 praktické	 důsledky?	 Mění	 se	 adresa	
redakce!	

Inzerát

	 Hledám	podnájem	v	Třešti	u	 laskavých	
lidí,	informace	Vám	podá	otec	Tomáš	na	faře.	
Pozn.	Tíživá	životní	situace.

Reakce na přenos 
ze setkání mládeže

	 Tak	jak	bylo	oznámeno,	reakce	na	vysílání	
České	 televize	 -	 přímý	 přenos	 z	Celosvětového	
setkání	mládeže	 z	Kolína	 nad	Rýnem	 -	můžete	
zasílat	 na	 adresu:	Česká	 televize,	 odd.	 kontaktu	
s	 divákem,	 Kavčí	 hory,	 140	 70	 Praha	 4	 nebo	
e-mail:	info@czech-tv.cz

Charita

	 Farní	 Charita	 v	Třešti	 oznamuje	 konání	
pravidelné	 podzimní	 Sbírky	 věcí	 pro	 potřebné.	
Tato	bude	v	sobotu	dne	22.	 a	 29.	 října	2005	na	
faře	v	Třešti	od	8	do	12	a	od	13	do	16	hodin.
	 Sbírají	se	všechny	věci,	které	již	nepotře-
bujete,	 jsou	 v	pořádku	 a	 mohou	 ještě	 posloužit	
jiným	potřebným	lidem	(ošacení,	prádlo,	přikrýv-
ky,	hračky,	sportovní	potřeby	a	jiné).
	 Vše	se	posílá	do	Diakonie	Broumov	(ce-
lostátní	centrum	humanitární	pomoci),	odkud	se	
věci	rozdělují	dle	požadavků	potřeb.


