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	 Všichni jsme byli zvyklí v těchto dnech a 
na těchto stránkách Věžníku číst o táboře na Dob-
ré Vodě. Jak všichni víme, tábor na Dobré Vodě se 
letos neuskutečnil ...

CSA Litomyšl 2006 . . . . . . . . . . . . 19
 Jaké to je v Litomyšli? Tato otázka mě napa-
dala dlouho před začátkem setkání. Představovala 
jsem si to podobně jako celostátní setkání animáto-
rů (CSA) v Třešti ...
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Úvodní slovo

�

editorial
Vážení a milí farníci,

 tak jsme zase tady ;o))) - na úvod Vám musím sdělit, že jsem byl 
nadšen, kolik jste nám doručili nových příspěvků. A kolik z Vás (i těch, kteří 
nám napsali poprvé) se také zapojilo - myslím, že tuto rozmanitost každý 
ocení! Psali jste dokonce i na „zadaná“ témata, z čehož mám radost. Pro 
další číslo vybírám následující témata:
 • pouť
 • „vliv“ mého křestního patrona, znám ho vůbec?
 • společné setkávání farníků mimo bohoslužby
 Jedním z minulých témat byly i dětské bohoslužby - také rád na 
páteční mše v Třešti zajdu. Musím se však přiznat, že se moc neodlišují od 
těch „nedětských“. Chybí mi především větší účast dětí (byl jsem ale mile 
překvapen, kolik dětí přišlo na první dětskou mši po prázdninách) - asi je 
to o rodičích a o tom, že nestíhají s dětmi na tyto dětské bohoslužby přijít. 
Myslím si, že je také třeba tyto mše zpestřit - především dětským zpěvem. A 
to nemám na mysli žádné bezchybně zazpívané písně - docela bych uvítal, 
kdyby to byly obyčejné písničky třeba s těmi nejmenšími, nic se nestane, 
když nějaká ta notička ujede „mimo linku“. Věřím, že se v tomto školním 
roce bude blýskat na lepší časy ...
 Asi i s nadcházejícím svátkem archandělů a našich strážných andělů 
jsem si uvědomil, jestli  vůbec pociťujeme jejich přítomnost. Jsou sice okem 
nezjistitelní, ale přeci věříme ... Myslím, že si klidně můžeme představovat 
anděly jako lidi, kteří vyzařují světlo. Kde oni jsou, tam je světlo a jasno. 
Skrze ně pociťujeme ono tajuplné dobro, kterého chceme dosáhnout. Možná 
se i vám –  když jste měli problém, nemohli dál – něco přihodilo, dostali jste 
vnuknutí pomocí jakési neviditelné antény, tichou a naléhavou pomoc, potě-
šení, naznačení řešení či ukázání, jak se má udělat rozhodný krok. Určitě ve 
svém životě potkáváme spoustu andělů. Často i na ulici, v lidském hemžení. 
Najednou tu jsou, podají ruku, rozřeší problém a zase zmizí, aniž by čekali 
na poděkování. Ano, na světě jsou ještě andělé. 
 Přeji Vám i sobě, abychom měli na své straně své strážné anděly. 
 U dalšího čísla se těší a děkuje za Vaši stálou podporu, ať již finanční 
nebo modlitbou

            Vladislav Hynk
            šéfredaktor

P.S.: Sami jste zjistili, že toto číslo vychází o něco později – je tomu tak z rodin-
ných důvodů redakce.



�

Slovo duchovního otce

Statistika

Křty:

Růžená:  Eliška Anna Kučerová

Pohřeb:

Třešť: Jaroslav Svoboda
  Růžena Schilhabová
  P. Alois Bumbálek
Kostelec: Jan Veselý

Mojí milí farníci!
 Čas utekl jak voda, sám tomu nemohu ani 
uvěřit, a období dovolených a dva měsíce prázd-
nin mají už děti a my dospělí bohužel za sebou a je 
tu před námi nový školní rok. Ve farnosti začnou 
opět pravidelné akce, aktivity (náboženství, spo-
lečenství, katecheze pro dospělé atp). Některé 
zůstanou tak, jak jste zvyklí, jiné přibudou, aby 
život uvnitř naší farnosti se jen tak neudržoval, 
ale abychom žili skutečně jako farní rodina, která 
roste v poznání Boha a v lásce k Němu a dru-
hým.
 Od pátku 1. září začnou pravidelné mše sv. 
pro děti doprovázené zpěvem dětí a také setkává-
ní dětí na faře. A chci povzbudit a poprosit vás, 
rodiče, abyste doprovázeli své děti na tuto mši 
svatou a spolu s nimi prožili tyto chvíle. Je škoda 
toho nevyužít.
 Od pondělí 18. září začne výuka nábožen-
ství na základní škole v Třešti, Růžené a Hodi-
cích. Rozvrh bude znám začátkem září. 
 Od poloviny září také začne příprava na 
přijetí svátosti biřmování, která bude trvat rok. 
Budeme se setkávat každý pátek po večerní mši 
sv., asi tak na hodinu. V přípravě jde především o 
poznání, prohloubení naší víry a vztahu s Bohem, 
abychom dokázali svou víru také obhájit před 
druhými. Nejnižší hranice věku je 16 let, tzn. ten, 
kdo ukončil základní školu.
 Jednou za 14 dní bude probíhat biblická 
škola, jejímž programem je rozbor biblických 
textů a jejich aktualizace do běžného života.
 Pro ty, kteří nechtějí v poznávání své víry 
zakrnět, nabízím pravidelné měsíční setkává-
ní nad Katechismem katolické církve a dalšími 
aktuálními tématy dnešní doby.
 Pro maminky s dětmi na mateřské dovole-
né je možnost se setkávat na faře ve středu odpo-
ledne po čtrnácti dnech.
 Na závěr Vás všechny chci pozvat na 
FARNÍ  DEN, který se uskuteční v neděli 24. 
září 2006. Smyslem této akce je společně prožít 
jako farnost jeden den, více se  poznat a stmelit.

Život v naší farnosti
Program:

10:00  mše sv. u sv. Kateřiny
11:30  oběd na faře (přihlášky na oběd   
  budou rozdány v kostele v neděli    
  předem)
11:30 - 13,00 pro děti: projížďka městem,  
  parkem s koňmi na bryčce 
13:00  pro dospělé: přednáška manželů   
  Svobodových: „Jak prožívat   
  duchovní život v dnešní době   
  a tam, kde jsem.“ 
  pro děti: program v zámeckém parku

14: 30  přestávka, občerstvení: buchta,   
  káva
15.10  možná přijde i kouzelník (konírna)
16:00  koncert
17:15  táborák, zakončení

 Co považuji za nesmírně důležité a pod-
statné, aby za tím vším stála naše modlitba. A 
proto vás chci poprosit, abyste se za to, co se bude 
dít ve farnosti, také modlili, aby to přineslo co 
nejvíce plodů pro všechny.

Váš otec Tomáš
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Rozhovor

  17. června byl v katedrále sv. Petra 
a Pavla v Brně vysvěcen k jáhenské službě PhDr. 
Willi Türk, jak jste se ostatně mohli dočíst v před-
minulém čísle Věžníku. Jelikož PhDr. Türk žije 
ve Znojmě, odkud pocházím, a působí ve farnosti 
sv. Mikuláše, kam chodím do kostela, rozhodla 
jsem se ho požádat o krátký rozhovor.

1. Mohl byste se čtenářům Věžníku stručně 
představit?
  Narodil jsem se v roce 1971 v 
Boskovicích (okr. Blansko), kde jsem navštěvo-
val základní školu. Zde jsem v roce 1983 prožil 
svou konverzi a zapojil se aktivně do tamější far-
nosti sv. Jakuba jako ministrant, varhaník, zpě-

vák a později dirigent sboru. Po skončení studia 
na brněnské konzervatoři a sňatku s manželkou 
Ditou (spolužačkou z konzervatoře) jsme se 
přestěhovali do Znojma, kde jsme založili rodi-
nu – děti Alžběta (13), Willi (11) a Natálie (9) a 
zapojili se do farnosti sv. Mikuláše. V roce 1994 
jsem začal studovat dálkově teologii na CMTF 
UP v Olomouci, kde jsem v roce 1999 promoval 
(Mgr.). V roce 2004 jsem na téže fakultě úspěšně 
obhájil doktorskou práci se zaměřením na liturgi-
ku (PhDr.).  

2. Můžete nám představit svoji práci ve zno-
jemské farnosti?
 Ve své znojemské farnosti mám na starost 
(už i dlouhou dobu před svěcením) liturgickou a 
liturgicko-hudební složku bohoslužeb. To obná-
ší pravidelnou, každotýdenní přípravu liturgické 
pěvecké scholy na nedělní bohoslužbu (žalmy 
a jiné lit. zpěvy) a také dlouhodobější nácvi-
ky složitějších skladeb na význačnější slavnosti 
během liturgického roku. Schola stojí v presbytáři 
oblečená do bílých rouch (tzv. aleb) – vyžaduje to 
tedy i její jistou liturgickou průpravu a katechiza-
ci. Schola je zároveň i duchovním společenstvím, 
které se pravidelně schází ke společným modlit-
bám (v pátek kompletář, v neděli ranní chvály, 
denně desátek živého růžence) – jsem rád, že otec 
biskup povolil, aby mě schola doprovázela svo-
jí službou i při svěcení v katedrále. Mimo péči 
o scholu vypomáhám pravidelně s rozdáváním 
svatého přijímání, s kazatelskou službou a jiný-
mi jáhenskými funkcemi, např. vedení nedělních 
ranních chval v kostele, sloužení nedělních boho-
služeb slova ve venkovských kostelích, přednáš-
ky či katecheze pro biřmovance či ve farnosti, 
udělování křtů, pohřbívání atd. 

3. Co Vás přivedlo k rozhodnutí stát se jáhnem 
a jaká k němu vedla cesta?
 K rozhodnutí o přijetí duchovenské služby 
v církvi došlo už dávno – při mé konverzi v roce 
1983, spíše bych však hovořil o Božím povolá-
ní. Cesta k jáhenství – v manželství, při rodině a 

Rozhovor
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Kdo byli?

 Mořic a jeho 
druhové Exsuper, 
Kandid, Viktor, 
Inocenc a Vital, 
jakož i další 
křesťanští vojáci, 
kteří pocházeli 
z Théb v Hor-
ním Egyptě, jsou 
nazýváni mučed-
níky thébské le-
gie. Podle věro-
hodného podání 
byli vojáci se 
svým hejtmanem 
Mořicem v době 

pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána 
nuceni vystoupit proti svým souvěrcům. Vojáci 
se zdráhali poslechnout rozkazu. Pro výstrahu byl 
každý desátý muž legie zavražděn. Avšak žádný z 
těch, co přežili, nezakolísal. Znovu umíral každý 
desátý voják, až byla usmrcena celá legie.
 Ostatky mučedníků byly znovu nalezeny 
už kolem roku 380, nad místem nálezu byl posta-
ven malý kostel, který se brzy stal oblíbeným 
poutním místem na staré silnici z Galie do Itálie.
 V roce 1128 přijal klášter augustiniánskou 
řeholi. Do dnešního dne není klášter svatého 
Mořice podřízen žádnému biskupství.
 Svátek svatého Mořice a jeho druhů slaví-
me 22. září.

podle knihy Rok se svatými zpracovala - KZ -

Kdo byli?
  Svatý Mořic a druhové

InformaceInformace
mučedník
narozen: ve 3. století v Egyptě
zemřel: r.302 u Agauna, dnes Sv. Mořic, Švý-
carsko
patron vojáků; obchodníků, umyvačů, barvířů, 
kloboučníků, malířů skla, zbrojířů, nožířů, sou-
keníků; koní; vinných keřů; v bojích; proti dně, 
nemocem uší a posedlosti; u nemocí koní

zaměstnání – nebyla vůbec snadná, avšak – jak už 
to bývá na cestě s Kristem – byla a je krásná. 

4. Co Vám jáhenské svěcení přineslo?
 Od přijetí jáhenského svěcení jsem očeká-
val (jako ostatně od každé svátosti) dary, milosti 
a charismata od Pána pro službu, kterou pro Něj 
v církvi konám a konal jsem i před přijetím svě-
cení. Mimo již výše zmíněné (i nezmíněné) akti-
vity ve farnosti spolupracuji v rámci diecéze v 
chrámové hudební organizaci MUSICA SACRA, 
kde se podílím na její vydavatelské, organizační a 
vzdělávací činnosti. 

5. Jak přijala rozhodnutí stát se jáhnem Vaše 
rodina?
 Tak jako bych bez souhlasu manželky a 
dětí nemohl konat v církvi již výše uvedené dlou-
hou dobu před svým svěcením, tak bych nemohl 
vystudovat teologii a uvažovat o jáhenství – mám 
jejich plnou podporu a jsem jim za to vděčný. 
Vidím v tom také jeden z důkazů Božího povolá-
ní (ostatně v příslušných církevních dokumentech 
stojí, že manželka jáhna se svým způsobem podílí 
na jeho službě a povolání).

- ZN -

Modlitba ke sv. Josefu za děti

 Svatý Josefe, Bůh svěřil svého jednoroze-
ného Syna do tvé ochrany ve světě plném mno-
hých nebezpečí. Přicházíme k tobě a prosíme tě, 
abys vzal pod svou zvláštní ochranu děti, které 
nám Bůh svěřil.
 Opatruj je, veď jejich kroky životem, pros 
za ně, aby jejich srdce byla podle srdcí Ježíše 
a Marie. Svatý Josefe, ty jsi cítil bolest, když se 
Ježíš ztratil, ochraňuj naše děti v tomto životě i na 
věčnosti. Buď jim otcem i rádcem.
 Ochraňuj je před nebezpečím a učiň, aby 
odolávaly všemu pokušení.
 Ať prospívají - jako Ježíš - věkem, moud-
rostí i milostí.

Amen

Pro Věžník vybrala O. Hrbková
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Mše svatá

 Bylo mi asi tak devět let a v naší zemi (a v 
mnohých našich myslích) panovala hluboká tota-
lita. Pro mě ale existoval „ostrůvek objevování z 
jiné říše“. Byl jím náš kostelíček v Praze Na Hab-
rovce.
 K prvnímu svatému přijímání nás (asi pět 
dětí) každou středu v rámci bohoslužby připravo-
vala moc milá a příjemná paní asi v letech našich 
rodičů. Svým jemným a pro mě nezapomenutel-
ným hlasem nám předčítala příběhy, kterých se 
dodnes nemohu nasytit. Pan farář je pak velmi 
stručně komentoval a aplikoval na náš dětský 
svět. My děti jsme směly z tenkých papírků prů-
klepáku předčítat přímluvy, při nichž se nám dost 
často třásl hlas. Vzpomínek mám víc, třeba jak mi 
po prvním svatému přijímání maminka s babič-
kou říkaly, když jsem se tak vážně tvářila, že 
„smutný svatý není žádný svatý“, nebo když jsme 
čekali na nedělní mši a pan farář nepřišel, neboť 
byl odvlečen k výslechu a od té doby jsme ho už 
nikdy neviděli, ale nejde je tu všechny popsat.
 To, co zůstalo, je pocit, že dospělí se nám 
tehdy pokoušeli předat poklad – víru – s láskou 
tak, jak nejlépe v těžkých časech dokázali. Jsem 
za tyto dětské mše velice vděčná. Byla v nich pro 
mě přítomná láska, radost, víra, tajemno (a to 
nejen proto, že jsme o našich setkáních nesměli 
jinde mluvit) i posvátné ticho naděje.
 Dnes žijeme v jiném čase. Prošli jsme pro-
měnou nebo jsme k ní přinejmenším měli a snad 
stále máme obrovskou příležitost.
 A tak v kostelíčku Na Habrovce v neděli 
v 10:40 už při dětských mších neuslyšíte ticho, 
ba naopak uvidíte pobíhající děti různého věku, 
maminky s kočárky, tatínky s plnou náručí dvou 
(ne-li více) ratolestí, ženy v očekávání – naději (i 
touze), babičky a dědečky s jiskrou v oku i zvě-
davé teenagery bez úsměšků, zato s úsměvem. 
Uslyšíte kytary, flétny, zpěv i řev (ne vždy jen od 
miminek).
 Zdá se vám to směs? Ano, je to všehochuť 
– prostě život! Zažijete pana faráře, který vyprá-

ví příběhy stručně – lámanou češtinou (neboť je 
ze Španělska). A občas poprosí děti (i dospělé), 
aby mu pomohly najít to správné slovo. Rády 
to udělají. Sem tam se vás zeptá, jestli rozumí-
te, a po celou dobu se obrací ke všem, na všech-
ny, prochází mezi vámi a sděluje vám – a hlavně 
vašim dětem – radostně a s láskou Evangelium. 
Na závěr očekává otázky – a ty od dětí přicházejí 
vždy! A co mě fascinuje, jsou neuvěřitelné, nové 
– prostě mě by nenapadly.  Společnou modlitbou 

Otče náš, při níž pocítíte teplo dlaní svých, byť 
neznámých sousedů, iniciativa dětí nekončí. Nao-
pak přichází část, při níž jsou děti nejaktivnější, 
a která nám všem dospělým poskytuje VHLED 
– vhled do dětské duše – PŘÍMLUVY, které se 
už nečtou z průklepáku. Děti různého věku při-
cházejí dopředu kostela a předkládají své prosby 
spontánně a prostě, neuslyšíte nic šroubované-
ho ani dlouhého, ale dětská přání: - za Aničku; 
- za tatínka, který tu s námi není; - za nemocnou 

Dětská mše svatá
„před a potom“ – „tehdy a dnes“
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Reminiscence
babičku; - nebo za zlou sousedku; - za kamaráda, 
který o Tobě, Ježíšku, nic neví; - za svět; - nebo 
za sestřičku.
 Přiznávám, že většinou v tuhle chvíli pře-
máhám slzy. Nejpozději tady si uvědomuji, že je 
toho tolik, co nás děti můžou učit a snad i nau-
čit. Nejde jen o jejich bezprostřednost, přímost, 
upřímnost, nezištnost, ale hlavně bezpodmíneč-
nou lásku.
 Jsem i dnes za takovou dětskou mši neko-
nečně vděčná, neboť jsem si vědoma její vzác-
nosti. Poskytuje mi vhled do toho nejčistšího, co 

kolem nás existuje. Poskytuje mi sebereflexi a 
inspiraci. Našim dětem nabízí vědomí, že smí být 
samy sebou, tj. různí, že poselství, které se jim my 
dospělí můžeme pouze snažit předat, je radostné, 
a že je to dar. A konečně nám všem – tak živé 
a žité společenství. (Jako již jen pouhý občasný 
návštěvník jim všem mladým, starým i nejmlad-
ším právě toto skoro závidím.) Je to přesně to, 
co se v dobách minulých, totalitních přes všechnu 
lásku a snahu našich učitelů budovalo jen těžce a 
s velkým rizikem.

- DP -

 Ve dnech 7.-15. července proběhla v Třeš-
ti v areálu SOU prázdninová Mariapoli, na kte-
rou byli pozváni třešťští farníci. Setkali se na 
něm členové hnutí Fokolare, s některými z nich i 
jejich rodinní příslušníci, ve věku od 2 do 80 let v 
celkovém počtu asi 200.
 Podle slov některých z nich byli zde velmi 
spokojeni a moc se jim u nás líbilo. Někteří z nich 
byli pamětníci prvního mimopražského Mariapoli 
právě zde v Třešti před 29 roky. Nechali se slyšet, 
že to bylo nejhezčí Mariapoli, jakou kdy zažili, i 
přes podmínky, za kterých tehdy probíhalo, bylo 
diametrálně odlišné od toho letošního. Probíhalo 
totiž tenkrát v co možná naprostém utajení. Bylo 
to v době, kdy se uskutečňovala tzv. normalizace 
a připravovalo se vyhlášení Charty 77.
 Sešlo se tenkrát na 30 lidí a program setká-
ní se uskutečňoval v lese po nenápadném přesunu 
několika auty na sjednané místo. K jídlu bylo „co 
dům dal“, protože tenkrát maso a uzeniny přichá-
zely do obchodů jen jeden den v týdnu a ještě ve 
velmi omezeném množství a byly vyprodány ješ-
tě týž den dávno před zavírací dobou a kdo zavá-
hal... (neměl).
 Při nečekaném dešti, který se také chvíle-
mi dostavil, se pod igelitovými plachtami semklo 
po pěti až šesti lidech do kruhu a program pokra-
čoval.
 K večeru se potom rozešli na ubytování 
do několika domů místních účastníků a po večeři 
se sešli - mnozí se protáhli vytrhanými laťkami 
v plotě - do jednoho domu - to proto, aby neby-

lo nápadné, že se v jednom domě shromažďuje 
větší počet lidí, což bylo podezřelé a pro účast-
níky nebezpečné, zvláště pro zúčastněné kněze. 
Zde byla sloužena mše sv. - mimochodem také 
nynějším primasem českým, Msgre. kardinálem 
M. Vlkem - účastníkem tehdejšího třešťského 
Mariapoli.
 Po programu pozdě večer se účastníci 
rozešli - mnozí opět dírou v plotě - na místa noc-
lehu, aby se ráno opět pokračovalo v programu 
v přírodě, co jen možno nenápadně a v utajení, 
protože v případě prozrazení hrozilo odebrání 
souhlasu k výkonu kněžské služby, v horším pří-
padě i vězení, ostatním možný vyhazov z práce. 
Přes to všechno bývalí účastníci rádi vzpomínají. 
Úsměvná je vzpomínka, jak jsme přespolní účast-
níky „odchytávali“ na autobusové zastávce a ces-
tou od ní - tak, jak přijížděli z různých směrů a v 
rozdílné době příjezdu a jak jsme podle vzezře-
ní a batožin tipovali: tohle by mohl být věřící a 
potažmo i možný účastník - to podle výrazu tváře 
i pohledu očí, protože jsme se s mnohými nezna-
li.
 Potom jsme si je rozebírali k ubytování a 
vedli je domů. Bylo to tenkrát také i trochu dob-
rodružství, které ale na druhé straně prospělo a 
pomohlo k upevnění postojů a i k utvrzení a posí-
lení víry.
 I po letech Pán Bůh zaplať za to i jménem 
všech zúčastněných.

Josef Bílý

Reminiscence
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Setkání ministrantů
Evropy

 Ve dnech 1. a 2. srpna proběhlo evropské 
setkání ministrantů a ministrantek ve Vatiká-
nu. V úterý 1. srpna pro ně sloužil mši svatou 
rakouský kardinál Schönborn a ve středu 2. 
srpna proběhla audience u Sv. otce Benedikta 
XVI. na vatikánském náměstí., které se zúčast-
nili ministranti a ministrantky z celé Evropy, 
nevyjímaje ministranty z naší republiky.
  Svatý otec ve svém projevu zavzpomí-
nal, jak i on před válkou ministroval, a dále 
zdůraznil, že ministranti mají velkou čest spo-
lu s knězem být u stolu Pána Ježíše a sloužit 
Mu. Tuto svou službu mají vždy konat důstoj-
ně, pozorně a především zbožně.
 A to by mělo být zamyšlením i našim 
ministrantům o jejich službě, která není vždy 
taková, jaká by měla být, že, kluci?
 Vezměte si slova Svatého otce k srdci!  
 Pán Vám žehnej!

- KP -

Vzácná kniha
objevena v bahně

 Za zázrak považují irští archeologové 
nález asi tisíc let staré Knihy žalmů, kterou v 
týdnu 17.7.- 23.7. „vybagroval“ stavební dělník 
v jedné mokřině na jihu země. Jde o první nález 
podobného raně středověkého dokumentu v Irsku 
za posledních 200 let.
 Kniha má asi 20 stran a podle odborníků 
pochází z let 800 až 1000 našeho letopočtu. Uni-
kátní je též to, že tak dlouho přežila v bahně, a že 
si jí stavbař vůbec všiml. „Je to vážně zázračný 
objev“, řekl ředitel irského národního muzea Pat 
Walace.
 Knihu, která byla uložena do chladícího 
zařízení, čekají roky analýzy.

- KP -

K článku ve Věžníku č. 43:
Zamyšlení nad Otčenášem

 Často též vzpomínám u hrobu Hartmano-
vých a Vraných, děkuji za jejich život - mládí i 
stáří těchto dobrých vlídných žen. Jejich dům byl 
„azyl“ nejen známých a neznámých, všech těch, 
kteří přišli, a také kněží - zvláště ve válečných 
letech i po nich. Již přivítání a oslovení křestní-
mi jmény, z čehož vyzařovala laskavost, zahřálo 
každého na duši. Vznikalo tak mnohé další přátel-
ství, již dříve - nás mladých, když všechna setká-
vání nebyla možná - nebo zakázána. Paní Alena 
Hartmanová, divadelní herečka místní Ochotnic-
ké jednoty Karla Čapka - to bylo osvěžení, když 
„kulturní“ dění bylo tak omezené. Měla zvláštní 
nadání...
 Těžce jsme společně prožívaly zvl. tragic-
ký 7. květen 1945, kdy padl student - kamarád 
František Hartman (synovec) - jeho rodiče ztratili 
jediného syna a proto předčasně si přáli „odejít“... 
Na místě jejich domu, který byl zbourán, byla 
postavena samoobsluha, nyní prodejna u Bartůň-
ků.
 Též pan Josef Vraný byl veselý, pozor-
ný člověk, „domácí pán“, jenž byl také vězněn 
pro své přesvědčení i s dalšími občany. Rodina 
Vraných s maminkou Annou nepřímo působila v 
mém mládí radou v rozhodování zaměstnání, což 
jsem s vděčností přijímala a nikdy nezapomně-
la, což mělo vliv na mou známost - s pozdějším 
mým manželem. Děkujeme.
 Naše starší přítelkyně, sl. Kubíková, o 
které pan Bílý píše, vždy nám zvláště v nábožen-
ských otázkách - kdy mladý člověk poznává dob-
ré i zlé - radila a pomáhala, abychom nesešly z 
dobré životní cesty. Byla, zvláště když dosloužila 
svým rodičům, pomocnicí nemocným a kněžím, 
kteří ji žádali, laické práci, též při udělování svá-
tosti nemocným apod. Ocenil i otec Karel Obrd-
lík, když byl přeložen od nás do Babic. Říkal, že 
takovou apoštolku by potřeboval...
 Dobře, že vzpomíná s obdivem farníků - 
dobrých, i manželů Tůmových, a píše, že i oni 
měli svůj dům otevřený k pomoci, jak na opra-
vách kostelů, vše bylo dobrovolné, ale s láskou 

šPostrehy
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Adorace

Motto I:
  „Nevzpomínejte na to, co bylo,
 a po starodávném se neohlížejte.
 Hle, já činím nové
 a to nové se už zjevuje.
 cožpak to nevidíte?“

Iz 43,18

Motto II.:
 „Naše největší zážitky nejsou naše nej-
hlučnější, nýbrž naše nejtišší momenty.“

Jean Paul

 Jsem neuvěřitelně užvaněnej člověk, o to 
paradoxněji bude působit má prosba k vám. Už 
od Nového roku ji nosím s sebou a tohle je asi 
ten jediný možný způsob, jak se 
své „silvestrovské zátěže“ můžu 
zbavit.
 Silvestr je vůbec podiv-
nej svátek, je celkem jedno, 
jste-li doma s přáteli, sedíte s 
rodinou u kamen, nebo máte 
(byť jako kulisu) zapnuté rádio 
či TV (snad je to jen tím číslem, 
které se mění v kalendáři, stejně 
jako zrovna v mém životě), ale 
„zábava“ je jaksi vždycky nuce-
ná. (Televizi již nekritizuji, to už 
považuji za každoroční soutěž 
stupidity a Bohu dík má vypí-
nač.)
 Proto už roky utíkám a 
mám ten útěk ráda. Ba co víc, 

těším se na něj. Utíkám mezi petardami, utíkám 
nezvykle rušnými ulicemi, utíkám do noci - na 
mši. Jsem-li v Třešti, pak k adoraci. Těším se 
na ticho, které snad zmírní mé bilancování, můj 
neklid, nikdy nekončící přání. Utíkám s vírou, že 
dospěju ještě dnes k díkům a vstoupím tak do dal-
šího roku jinak - nově.
 A vloni skutečně: V kostele nacházím sví-
cemi naznačenou cestu - cestu k Eucharistii - a 
říkám si: „Díky, jsem tu správně!“ vychutnávám 
si ticho. Na to, abych se soustředila, oprostila od 
zbytečností, potřebuji jako u potápění nádech a 
ponor - tím vším je pro mě v tuhle chvíli ticho, 
jsem za ně vděčná! Netrvá ale dlouho. Koste-
lem zaburácí kytara, trochu ochraptělý hlas zpívá 
píseň - šlágr, který můžu denně naladit na každé 

radiostanici. Je mi to skoro líto. 
Pomyslím si něco o nevkusu, za 
který lidé většinou nemohou, a 
o (všemi staletími procházející) 
výchovné roli církve (i v otáz-
kách vkusu ;o)). Naštěstí přichá-
zí opět ticho. Mé myšlenky už 
ale odlétly jinam. Nesoustředím 
se na podstatné a už vůbec ne 
na to, proč jsem vlastně tady.
 Zůstávám ve staletích a pře-
mýšlím o tom našem. Co při-
neslo třeba do kostelů? S lehkou 
nadsázkou mě napadají - mříže. 
Když už najdeme chrámy ote-
vřené, smíme stát za mřížemi, 
víme proč a tak jsme si zvyk-
li. Znovu se rozezní „hudba“, 

tvořené. Díky za květinové dary k zdobení koste-
lů, což ochotně poskytovali, a píše i o Janu Tůmo-
vi, dobrém a hodném řemeslníkovi, jenž už se ani 
snad nerodí...
 Pán jistě ocení charakterní jednání těchto 
občanů, které jsme znali...
 Se sestrou pana Bílého, Mařenkou Troja-
novou, jež prožívá své dny v Domově důchodců 
ve Velkém Újezdě (klášteře), jsme si po těch všech 

změnách často „notovaly“: „Obětavost se vytra-
tila!“ Vždyť i ona při své invaliditě pomáhala ve 
farnosti dle svých - posledních sil, nezištně i při 
zaměstnání. Kéž by příklady těchto upomínaly tu 
pravdu, že se tvoří Boží království...
 Kéž p. Bílý píše i nadále!

Lidmila Vokřínková

Po poločase
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Reakce
pár falešných tónů, chichotání... a opětný nástup. 
Myslím na naše děti, když byly úplně malé a sly-
šely, byť v kostele, falešnou hudbu, zacpávaly 
si uši. Jak moc je teď chápu. Stáli jsme tehdy v 
dilematu. Buď jim vysvětlovat, že se to nehodí, a 
tak trochu z nich dělat pokrytce, nebo být prostě 
vděční za jejich dobrý sluch. Sama v tuhle chvíli 
bojuju se stejnou chutí utěsnit uši a uslyšet ticho, 
tak moc ho potřebuji. Utekla jsem před vřavou, 
hlukem a našla jsem... nic než MŘÍŽE. Asi jsou 
jen ve mně!? Protože potřebuju nádech a ponor. 
Bez ticha však nemám šanci.
 „Muzika“ i slovní doprovod se střídá v pro 
mě příliš krátkých intervalech. Tohle není ADO-
RACE! Snad se mýlím, a tak hledám! Hledám 
dlouho a nacházím:
„ADORACE JE:
1. forma projevu božské úcty
2. hold projevovaný papeži v Sixtinské kapli
3. hlasování pokleknutím před kandidátem
 uctívání, klanění, zbožňování, vzývání, 
naslouchání, uchvácení přítomností - Eucha-
ristie (z řec. Eucharistos = vděčný, charidzomai 
= činit po vůli, zavděčovat se)
 odvozuje se od vyznání přijímané milosti 
a díkůvzdání za ni
 Západní liturgické církve dnes v nějaké 

míře směřují k prostému vyjádření, že eucharistie 
chce být Kristovým zpřítomněním (Mt 26,29; 
1K 11,26).“
 A ještě něco z jiného úhlu pohledu: „Ve 
starověké Persii a dodnes i u východních náro-
dů se uctívání provádí tak, že se modlící vrhne 
celým tělem na zem a čelem se dotýká podlahy. 
V šintoistických chrámech v Japonsku jsou desky 
z tvrdého dřeva tímto způsobem uctívání doslova 
ohoblovány lidskými těly a koleny. Tak, že tam 
jsou hluboké jámy.“
 No řekněte, není k většině těchto projevů 
nezbytné ticho?
 A v onen večer? Přiznávám, že ani milá 
atmosféra s novoročními vinši a přiťuknutím před 
kostelem už ze mě nesňala rozčarování, a tak s 
sebou už sedm měsíců vláčím svou „silvestrov-
skou zátěž“, kterou se tímto pokouším sejmout 
ze sebe PROSBOU. Prosbou o silvestrovskou 
adoraci  - prostou. Adoraci, v níž by existovalo 
alespoň 12 minut TICHA. Ticha pro jednoho 
užvaněnce.
 Smyslem tohoto článku nemá být kritika a 
poučování, mnohem více snaha vyvolat diskusi 
a nové hledání.

- DP -

 Děkuji za ohlas - reakci na můj článek  - 
mladé mamince. Chápu, že není někdy možné 
přijít s malým dítětem včas do kostela, tím více 
je Bohu milé, když se to povede! Vše záleží na 
přípravě a mamince, jak sebe i dítě připraví, má-li 
babičku či oba prarodiče - jistě poradí. Je dob-
ré v sobotu večer, pokud se chystáme na neděl-
ní ranní bohoslužbu (vynechat TV) - dle počasí 
připravit oblečení apod., a pak si přivstat. Malé 
dítě je možné připravit „duchovně“ tak, že jde-
me k Bohu, jež bydlí v Nejsv. svátosti v koste-
le - i když docela nerozumí, časem bude chápat. 
Pomáhá i ranní modlitba. Po cestě můžeme sdě-
lovat, co v tu a tu neděli - svátek - bude v koste-
le jiného. Je to tak jednoduché, říká otec biskup 
salesián Karel Herbst. Maminka řekla: „Jdeme!“ 

Pokud maminka může, měla by se i při mši sv. 
dítěti jemně věnovat, krátce sdělit, co právě pro-
bíhá (i když po duchovní stránce ztrácí prožitek).  
Mám zkušenost, že jsem pošeptala hned při vstu-
pu do kostela, aby byly hodné, že má Pán Ježíš 
z nich pak radost, aby měly sepnuté ručky, a jak 
vše pokračovalo, poslouchaly, jak zpíváme, že 
budou také tak zpívat, poslouchat varhany, že 
bude pozdvihování, že bude zvonit zvoneček, což 
se zájmem očekávaly a při případné netrpělivos-
ti jsem upozornila, že bude konec a půjdeme se 
ještě pomodlit na hřbitov a pak domů a je dobře, 
že byly hodné. Nepamatuji si, že by zlobily, nebo 
si něco vynucovaly, ani po kostele „necestovaly“.
Jsem ráda, že zde přichází také oba rodiče i pra-
rodiče. Vše záleží na mamince, jak s pomocí Boží 

Dochvilnost
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Modlitba
se zařídí. Nemohu říci, že by se mi tyto maličkos-
ti neosvědčily.
 Jen si vzpomínám v době, kdy byly malé 
- při jednom slavení Božího Těla - pro zákaz 
nesmělo býti venku, tak jako průvody za našeho 
mládí - ale „mé“ družičky byly u malého oltářku 
(nyní je umístěna křtitelnice) a dcerky měly svá-
teční družičkové šatky a radostně se „natřásaly“. 
V lavici byla i farnice a prababička našeho šikov-
ného řezbáře Lukáše Antoně. Na konec této slav-
nosti mi řekla, že proč ta malá nebyla klidná...
 Omlouvám se za tato sdělení - rady. Možná 
některé mladé mamince trochu pomohou. Modlí-
me se i za budoucí maminky, aby byly zdravé i 
jejich „ratolesti“. 

P.S. Nikdy bych nedávala s sebou dítěti do kostela 
byť i oblíbenou hračku z domova, už zevšednělou. 
Nyní je tolik náboženských pomůcek, což se nám 
ve výchově ani nezdálo, jež můžeme při neklidu 
dítěti zapůjčit, jen aby to bylo něco novějšího, ne 
to, s čím si hraje doma. Dobrá je pochvala a co 
nejlepší - pomáhá-li tatínek. Je jiná doba, jak čas-
to slyšíme, ale to neznamená, že vše má být pod-
řízeno dítěti. Vzor: Rodina Nazaretská:... „a byl 
jim poddán“... (možná další zkušenosti čekám).

Lidmila Vokřínková

 V posledním čísle Věžníku šéfredaktor 
Vláďa Hynk vybral jako téma pro příspěvky: 
modlitba růžence.
 Tak jsem se rozhodl přispět do této sbírky 
příspěvků /doufám hojných/ i já. Jak víme, mod-
litba růžence je rozjímavá, v níž prožíváme s Pan-
nou Marií v jednotlivých tajemstvích a desátcích 
„životní dráhu“ našeho Spasitele.
 Často jsem slyšel, že je to modlitba neko-
nečná a stále se opakující, a že to člověka odra-
zuje a nemůže se tedy soustředit. Já jsem se učil 
jako mladý chlapec takto: první den v týdnu, tedy 
v pondělí, první desá-
tek radostného tajemství, 
v úterý první desátek  
bolestného tajemství, ve 
středu první desátek slav-
ného tajemství, ve čtvrtek 
druhý desátek radostného 
tajemství, v pátek druhý 
desátek bolestného tajem-
ství, v sobotu druhý desá-
tek slavného tajemství atd. 
Tak jsem vnikal postupně 
do této modlitby, která 
se mi stala potřebnou, že 
jsem se ji rád nakonec 
modlil /každý den celé 

tajemství/.
 Zesnulý Svatý otec Jan Pavel II. řekl: 
„Církev a svět velmi potřebují úctu k Pánu Ježíši. 
Nešetřeme svým časem a udělejme všechno, aby-
chom se s Ním setkali. Kéž tato úcta nikdy nepře-
stává.“
 Ředitel křesťanského rádia Proglas P. 
Martin Holík v jednom článku uvedl: „V modlit-
bě posvátného růžence je celé Kristovo tajemství 
a Království, které přišlo v jeho osobě mezi nás. 
Růženec soustřeďuje v sobě hloubku celého evan-
gelního poselství, je jakýmsi souhrnem. Růžen-

cem se křesťané dávají 
do Mariiny školy, aby se 
nechali uvádět do pozo-
rování Kristovy tváře, a 
aby zakoušeli hloubku 
Jeho lásky. Prostřednic-
tvím růžence věřící čerpa-
jí hojnost milostí, jako by 
je přijímali z rukou samé 
Matky Vykupitele.“
 To přeji všem čtená-
řům Věžníku a především 
těm, kteří s modlitbou 
růžence započnou.

- KP -

Modlitba posvátného růžence
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Pronásledovaná církev

 21. července Vatikánský rozhlas oznámil 
potvrzení o tom, jak je pronásledovaná církev 
ve Vietnamu. V těchto dnech zemřel ve vězení 
mladý věřící katolík po nekonečných výsle-
ších a krutém mučení. Byl odsouzen pro svou 
víru k doživotnímu žaláři za protistátní činnost 
/šíření náboženské literatury, shromažďování 
mládeže atd./. Když manželka požadovala tělo 
zemřelého manžela k pohřbení, bylo jí sděle-
no, že musí složit neobvykle vysokou částku 
peněz. Když se jí po dlouhé době konečně s 
pomocí blízkých a přátel podařilo shromáždit 
tuto částku, bylo jí sděleno, že manžel jako 
nepřítel státu byl odsouzen k doživotnímu 
trestu a tudíž tělo vydáno nebude. Otřesné! 
Tak je pronásledována církev v tomto státě. 
Muž byl z jedné farnosti z hor, kde je víra pev-
ně zakořeněná. Věřící musí často odcházet do 
sousední Kambodže.

- KP -

 Jak se říká „s křížkem po funuse“, ale pře-
sto bych Vás rád informoval o výstavě malíře a 
skláře Jana Exnara na brněnském hradě Špilber-
ku. Proč informovat o výstavě kdesi v Brně? A 
kdo je ten člověk? A ono už je snad pozdě? Aha…  
Přesto.
 Jan Exnar (*1951 v Havlíčkově Brodě) 
vystudoval SUPŠS v Železném Brodě u profeso-
ra Pavla Ježka, obor hutní sklo, a VŠUP Praha u 
profesora Stanislava Libenského. Jeho dílu domi-
nují malované vitraje, ale věnuje se i skleněné 
skulptuře a předmětům užitkového skla a to brou-
šeného, rytého i řezaného, ale věnuje se i klasické 
malbě a kresbě. My, kdo navštěvujeme kostel sv. 
Martina, se s jeho dílem každý týden setkáváme 
v podobě malovaných vitrají v lodi kostela.
 Výstava, pojmenovaná Jan Exnar – Refle-
xe, se konala od 29.6. do 15.8. ve východním kří-
dle hradu Špilberk v Brně. V nově zrekonstruo-
vaných prostorách věže a bývalé zámecké kaple 
se jeho skleněné objekty dostaly do společnosti 
díla Exnarova učitele, skláře světového formátu, 
profesora Stanislava Libenského a jeho umělec-
ké partnerky Jaroslavy Brychtové. Ti jsou autory 
vitrají v oknech kaple. Tyto vitraje jsou posled-
ní realizací díla Stanislava Libenského (+2002). 
Výsledkem spojení díla žáka a učitele byla výji-
mečně působivá výstava umocněná historickým 
prostorem kaple.  
 Důvodem, proč toto tady píšu, je leh-
ká kontroverze, se kterou jsou Exnarova okna v 
Třešti přijímána. V Loukově v kostele sv. Marké-
ty, kde je autorem tří oken, vyšla o jejich vzniku 
kniha. V její recenzi se píše: (...) Jan Exnar patří 
mezi ty autory, kteří rádi spolupracují s invenč-
ními architekty. Tato spolupráce přinesla hav-
líčkobrodskému skláři řadu prestižních ocenění. 
Jeho díla se objevují v prostorách bank, obchod-
ních center i soukromých objektů. Jak však doku-
mentuje publikace, věnovaná Exnarovu dílu v 
malém venkovském kostelíku, porozumí si velmi 
dobře i s prací architektů prošlých staletí. Vždyť 
umělecká pokora před kvalitou materiálu a umění 
naslouchat myšlenkám druhých patří k Exnaro-

vým přednostem.
 Pro nás, lidi z Třeště, se může zdát být 
zajímavý názor historika umění Antonína Hart-
manna. Podle něj nastal významný obrat v tvor-
bě Jana Exnara právě přijetím zakázky, která mu 
podala „téma“ malovaného vitraje ve zcela nové, 
plné a výsostné poloze. Obrat v jeho tvorbě byl 
dán také povahou úkolu, který přijal v r. 1987: 
vytvořit čtyři vitraje do farního kostela sv. Mar-
tina v Třešti, a to podle nevšedního ikonografic-
kého programu sjednoceného mariánskou témati-
kou – jeho autorem je P. Pavel Procházka.    
 Rozhodnutí, svěřit realizaci vitrají Janu 
Exnerovi, považuji za přinejmenším osvícené. 
Patří totiž již dnes k autoritativním pojmům v 
současné české i světové sklářské kultuře.

František Novák ml.

Reflexe
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Setkání

 Zaujala mě zpráva z diecézí v Katolickém 
týdeníku č. 29 a opakovaně i v č. 30 - pozvánka k 
účasti - Setkání a mše sv. za spisovatelku Vlastu 
Javořickou, která se uskuteční v sobotu 29. čer-
vence ve Studené. Za paní spisovatelku slouží 
mši sv. v 10 hodin v kostele sv. Prokopa Mons. 
Pavel Posád, biskup litoměřický. Účinkuje chrá-
mový sbor z Jaroměřic nad Rokytnou, následuje 
vernisáž výstavy a přátelská beseda se členy rodi-
ny Vlasty Javořické...
 Trochu starosti dalo zorganizovat, jak do 
Studené dojet, neboť spojení vlakem a autobu-
sem, zvláště v sobotu, je komplikované, prosi-
la jsem zetě mé sestry Věry, zda-li by nás mohl 
dovézt autem. Čas: půlhodina jízdy. Mé prosbě 
vyhověl a též o. Stanislav Forst - náš rodák - sou-
hlasil s jedním přespáním na tamní faře. Proto 
jsme mohly s těšením jet již v pátek odpoledne. 
 Po „ubytování“ jsme se prošly po městeč-
ku se sestrou i za horkého odpoledne, což nám 
ani moc nevadilo, neboť jsme mohly jít stínem a s 
pokrývkami hlavy (po upozornění lékařů a zprá-
vách z rozhlasu – málo lidé respektují a poslou-
chají!). V kostelíku byl pak příjemný chládek, 
kdy jsme před hodinou 17,30 se předmodlívaly 
sv. růženec s místními farníky, prosily a obětovaly 
za dání potřebného deště, za nemocné, zvláště za 
kněze a za ty, kteří přijet nemohou... V 18 hodin v 
den svátku sv. Marty a Boženy sloužil mši sv. otec 
Stanislav a svou promluvu zaměřil na příslušné 
Evangelium tohoto dne a rozvedl o Marii a Mar-
tě... Kostelík - vyzdobený - očekával hosty zít-
řejšího setkání. Po „tělesném“ osvěžení nás otec 
Stanislav informoval o jejich farnosti a odpoví-
dal na naše dotazy ohledně tamního duchovního 
života farnosti. Líbilo se nám, že na nástěnkách v 
předsíni kostela mají vyvěšené různé informace 
a nabídky z farností v okolí a též seznam těch, 
kteří se dobrovolně starají o úklid kostela a stří-
dají se v této službě. Za vchodem do poschoďové 
fary vpravo mají místnost k vyučování nábožen-

Setkání čtenářů a přátel spisovatelky Vlasty 
Javořické ve Studené v sobotu

dne 29. července L.P. 2006
ství se zajímavými pomůckami a knihami k pro-
buzení zájmu dětí a mládeže. Programy, obrazy 
atd. i se soutěžemi. Okolí před kostelem a farou 
je pěkně upravené zásluhou obecních zastupitelů 
a p. starosty. Tato v zimě „studená“ fara, jak se o. 
Stanislav zmínil, byla nyní horká. Bohu a Matce 
Boží děkujeme za tyto pěkné chvíle a o Setkání v 
sobotu příště.

Lidmila Vokřínková

Hola hola, škola volá

 Letošní opravdu „rozmarné léto“ se s námi 
pomaloučku loučí.
 Dva měsíce prázdnin uplynuly jako voda 
v našem Třešťském potoku. Dveře školy se opět 
otevírají. Třídy vítají malé i velké žáky a všechny 
naše vyučující k nové školní práci.
 Prázdniny zůstávají za dveřmi, ale milé 
vzpomínky na pěkné výlety, na hezká přátelství 
a na všechno krásné si každý nese do budoucích 
dnů jako svůj vzácný poklad.

Tak tedy:  Do školy každý den
  s chutí a úsměvem
  do nového školního roku
  2006-2007!

 Dny prožité ve zdraví, v radosti a hodně 
úspěchů v každé práci vám všem ze srdce přeje

Olga Hrbková
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Putování do Zaslíbené země aneb 
Tábor  Chlum 2006

Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh. 
Hospodin je jediný. 

Miluj Hospodina, svého Boha, 
celým svým srdcem, celou duší

a celou svou silou.
(Dt 6,4 -7)

 Všichni jsme byli zvyklí v těchto dnech a 
na těchto stránkách Věžníku číst o táboře na Dob-
ré Vodě. Jak všichni víme, tábor na Dobré Vodě 
se letos neuskutečnil. Ale děti přece jenom doma 
nezůstaly.
 Zatímco staří táboroví matadoři se vyda-
li na čundr do Českého ráje, my jsme se s těmi 
mladšími rozhodli obývat kraj kolem řeky Jihla-
vy. V počtu 22 dětí a 5 vedoucích jsme vyrazili do 
vesničky Chlum na místní faru. Na týden jsme se 
všichni promě-
nili v Izraelity 
a pod vedením 
Mojžíše jsme 
putovali z egypt-
ského otroctví do 
Zaslíbené země.
 N a š e 
cesta začala 
odloučením od 
rodičů na vla-
kové zastávce v 
Třešti. Do vlaku 
nás nastoupilo 
dvacet dva a na 
hlavním nádraží 
další tři. Mezitím 
co osazenstvo 
vlaku hrálo karty a jiné společenské hry, batohy 
pospolu s jídlem a dřevem putovaly auty na faru 
do Chlumu u Třebíče. Čekání na zpožděný rychlík 
jsme si krátili seznamovacími hrami.
 Vystupovali jsme na zastávce Bransouze a 
odtud jsme dále pokračovali pěšky. Při překoná-

vání stoupavého spirálového terénu bylo neustále 
slyšet věty: „Už tam budeme?“ nebo: „Jak ještě 
dlouho?“ „Mně se chce čůrat!“ 

do kroniky zaznamenal kmen Lévi
(sobota 1.7. 2006)

 Když jsme se ubytovali a prozkoumali far-
ní areál, zažehli jsme táborový oheň. Po setmění 
jsme se rozdělili do kmenů a poprvé k nám pro-
mluvil Mojžíš, který nás celý týden vedl nároč-
nou cestou do Zaslíbené země.
 Neděli jsme oslavili mší svatou v místním 
kostele sv. Václava. 
 Polední klid, který následoval po vydatném 
obědě, strávil každý podle svého. Po něm jsme 
se vydali ven a splnili dva důležité úkoly. V prv-
ním jsme hledali písmena modlitby Izraelitů a ve 

druhém poznali 
jména dvanác-
ti izraelských 
kmenů. Po dal-
ším volném pro-
gramu a velmi 
chutné veče-
ři jsme ještě 
sehráli fotbalo-
vé utkání. Při 
večerním nástu-
pu nás navštívil 
Mojžíš, který  
zhodnotil náš 
postup a předal 
nám přesný text 
modlitby Izrae-
litů. Po večerní 

modlitbě jsme vyslechli pohádku na dobrou noc a 
uložili se ke spánku.

kmen Ašer
(neděle 2.7. 2006)
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 Pondělní dopoledne jsme strávili malová-
ním kmenových triček, na kterých jsme zanecha-
li kmenový znak. Odpoledne jsme si připomněli 
egyptské otroctví. 
 Jako Izraelité jsme stavěli něco jako pyra-
midy. Mohli jsme použít jenom ten materiál, který 
jsme našli v lese. Pod našima rukama vznikl rodin-
ný domek, penzion, úkryt Benjamínců a nemocni-
ce, kterou  zdobila podkova. Když jsme se vrátili, 
byla pro nás přichystána další hra. Museli jsme 
sestavit mapu okolí Chlumu. Po splnění úkolu 
jsme se šli koupat. Nejeden z nás byl ve vodě dřív, 
než čekal. Betonové dlaždice klouzaly, a tak byl 
vstup do vody poněkud dobrodružnější. Po návra-
tu byly k večeři chleby s paštikou. Během večeře 

přijel další Benjamínovec – Evička. Po večeři nás 
opět navštívil Mojžíš a řekl: „Jděte spát, brzy vás 
čeká útěk z Egypta.“ Během pohádky (Včelí med-
vídci) jsme hledali klíšťata a chystali se ke spán-
ku. Budíček byl netradičně v jednu hodinu v noci. 
Čekal nás přechod Rákosového moře. Všichni 
jsme úkol splnili a získali klíč k dalšímu úkolu. Po 
návratu jsme vylili rákosové moře z našich bot a 
znovu se uložili do svých spacáků.

kmen Benjamín
(pondělí 3.7. 2006)

 Po náročném nočním přechodu Rákoso-
vým mořem jsme úterní dopoledne strávili spíše 
odpočinkem.  Ale jako Izraelity nečekal po pře-

chodu mořem dlouhý odpočinek, tak ani nás ne. 
O půl třetí jsme se rozdělili do skupinek a oblékli 
jsme si trička svých kmenů. Pak jsme vyrazili na 
cestu pouští. Šli jsme podle fáborků a plnili úko-
ly. Potkali jsme Amalečany, kteří nám kupodivu 
mávali a volali na nás „ahoj“. Závěr hry byl na 
faře. Po krátkém oddechu se šlo k vodě.

kmen Josef
(úterý 4.7. 2006)

 K večeři byl dlouho očekávaný hrášek 
na smetaně. K překvapení nás všech nám velice 
chutnal.
 Středa byla ve znamení izraelského jídla. 

Jako Izraelité sbírali na poušti manu, 
tak i my jsme si museli snídani posbí-
rat na zahradě. K obědu nám pak 
Hospodin seslal křepelky, které jsme 
si sami nachytali. „Během odpolední-
ho klidu a osvěžujícího koupání nám 
Amalečané unesli nejmladší táborní-
ky. Po dlouhé a náročné cestě jsme je 
osvobodili v dalekém vězení, které od 
Amalečanů osvobodil pan farář, kte-
rý nás přijel navštívit. Večeřeli jsme 
typické izraelské jídlo – placky s ovo-
cem a zeleninou. Překvapením byl 
druhý chod v podobě buřtů. Nečeka-
ně přišel Mojžíš a odvedl nás na horu 
Sinaj, kde rozmlouval s Hospodinem. 
Hospodin nám pak daroval Desate-

ro, které jsme slavnostně nesli na faru a vystavili 
jsme si ho na chodbě. Po večerní hygieně jsme šli 
spát.

kmen Juda
(středa 5.7. 2006)

 Ráno byl opět slunečný den, ale přesto už 
od začátku výjimečný. Místo pronikavého zvuku 
píšťalky nás budila písnička v podání skupiny 
Maxim Turbulenc „Hlupáku, najdu tě…“. Po roz-
cvičce, hygieně a nasycení se jsme udělali koule 
z papíru a vydali jsme se na cestu do Jericha. Již 
z předešlého dne byl  s námi pan farář, který šel 
samozřejmě s námi. Po dlouhé cestě, několika 
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občerstvovacích a hygienických přestávkách jsme 
dorazili do našeho Jericha, což byla zřícenina 
hradu Rokštejna. Zde pro nás pan farář odsloužil 
mši sv. a po ní následoval oběd z balíčků, které 
jsme dostali na cestu. Pak už nastala chvíle, kte-
rou jsme očekávali. Dobývání Jericha! Tím náš 
národ vstoupil na půdu Zaslíbené země. Dobývá-
ní spočívalo v tom, že jsme se museli dostat na 
kopec, který v roli Kenaanců bránili naši vedoucí 
a pan farář. Na kopci pak, pro toho, kdo prošel, 
čekala odměna. Dobytí se podařilo a čekala nás 
ještě delší cesta do našeho základního tábora – 
na faru. Umořeni po cestě jsme doplnili tekutiny 
a rozloučili se s panem farářem, od něhož jsme 
dostali požehnání. Po umytí prachu z cesty, což 
jsme provedli v nedalekém koupališti, byla dobrá 
večeře, ošetření ran, kulturní vložka v podobě vti-
pů a pak už jen zasloužený spánek.

kmen Ašer
(čtvrtek 6.7. 2006)

 V pátek dopoledne nás všechny čekala 
opičí dráha a odpolední úmorné vedro jsme se 

snažili překonat u rybníka. „Když jsme se koupa-
li, Filištýnci nám ukradli Desatero. Potom jsme 
ho hledali a k tomu jsme potřebovali pergamen 
s tajnými znaky, abychom rozluštili první stopu 
Filištýnců. Podle rozluštěné zprávy jsme hledali 
další svitky. Nakonec jsme Desatero úspěšně našli 
a s ním i odměny (křížky). Následovalo opékání 
buřtů a vyhodnocení našeho putování.

kmen Benjamín
(pátek 7.7. 2006)

 Do Zaslíbené země jsme se dostali nakonec 
všichni. Po napínavém závěru to však nejrychleji 
zvládl kmen Juda, následoval ho Benjamín, Ašer 
a Josef. Posezení u ohně zpestřily sehrané scén-
ky, které jsme během celého pátku nacvičovali. 
Čekala nás už jen poslední noc a návrat domů. 
 Po celý tábor na vše dohlíželi Levité, kte-
rým děkuji za výbornou spolupráci a všem dětem 
za krásně prožitý týden.

Za všechny Izraelity
Marek Bambula

Z diáře otce Tomáše
10.9.  při ranní mši sv. v 8 hod. žehnání prvňáčkům
17.9.  Lovětín - poutní mše sv.
23.9.  podzimní olympijské hry v Kněžicích
  Diecézní setkání ministrantů v Brně
24.9.  FARNÍ  DEN 
28.9.  Slavnost sv. Václava  - 08:00 mše sv. Třešť
      - 10:00 mše sv. Růžená 
8.10.  08:00 mše sv. - dožínky - poděkování Pánu Bohu za úrodu
21.10. sbírka věcí na Charitu v kaplance
22.10. misijní neděle, sbírka na misie
28.10. sbírka věcí na Charitu
1.11.  Slavnost všech svatých - 18:00 mše sv. v Třešti
      - 16:30 mše sv. v Růžené
2.11.  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - 18:00 mše sv. v Třešti
        - 16:30 mše sv. v Růžené
5.11.  Dušičková pobožnost za zemřelé na hřbitově - 14:30
12.11. pouť u sv. Martina  - 10:00 slavná mše sv. sloužena novoknězem P. Siardem  
         Kamilem Novotným, OPraem z Nové Říše
      - 18:00 mše sv.
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 Vzpomeneš si, co jsi 
dělal v neděli 13. srpna 
2006 v 19:00 hodin? 
My ano. Abychom to 
upřesnili. Právě jsme 
přijeli do Litomyšle, 
kde se konalo celo-
státní setkání animá-
torů. (Animátor, tedy 
(mladý) člověk, který se 
dle možností snaží dělat 
něco pro druhé, oživovat 
společenství, ad.) V 19:00 
začínal uvítací program, který 
nás seznámil s vyhlídkou do nastá-
vajícího týdne. Celým setkáním, na které 
přijelo kolem pětistovky účastníků, nás provázelo 
téma – „Katechismus a modlitba“ a motto letoš-
ního dne mládeže „Svítilnou mým nohám je tvé 
slovo, světlem na mé stezce.“ (Ž 118, 105)
 Program a ubytování se nacházely po celé 
Litomyšli. Naštěstí jsme dostali mapky, které 
nás spolu s ukazateli a pořadateli dovedly vždy 
na dané místo. Brněnská diecéze měla ubytová-
ní v autokempu, který byl vzdálen asi 30 minut 
pěší chůze od Orion arény – hlavního dějiště pro-
gramu. O hudbu se celý týden starala ostravsko-
opavská skupina Credenc, která byla doprováze-
ná naším mohutným potleskem.
 Program byl nabitý. Po ranní modlitbě a 
Slovu na den následovaly dlouhé a někdy i záživ-
né katecheze :o), zazněla i mnohá svědectví zají-
mavých lidí. Vše jsme potom probírali v malých 
skupinkách, sloužících k diskuzi v menším počtu 
lidí, kteří se mohou lépe vzájemně poznat, sdělit si 
zkušenosti, navázat spolupráci apod. Zajímavou a 
velmi oblíbenou částí programu se staly skupinky 
Znamení doby, které nabízely různá témata zpra-
covaná a přednesená odborníky z řad laiků, kněží 
a dalších zasvěcených osob tak, že si každý z nás 
přišel na své. V úterý a ve čtvrtek večer jsme si 
mohli vyzkoušet praxi některého způsobu mod-
litby (modlitba tancem, charismatická obnova, 
modlitba Taizé, ad.). Mše svaté se konaly každý 

den. Doprovázeny byly zmiňovanou 
skupinou Credenc a slouženy našimi 

biskupy, kterých se tam ukázalo devět 
z patnácti, a tak dokázali, že 

jim na mládeži, stejně jako 
Svatému otci, záleží.
 Netradičním dnem 

byla středa. Začali jsme ho 
mší svatou v zámeckém amfi-
teátru, kde následovala sní-
daně v trávě. Slovo na den 
„Trochu si odpočiňte“ jsme 
si užívali naplno. Jedni se 
vydali po památkách, druzí 

se šli „kochat“ přírodou, další 
se věnovali sportu, ať to byl fot-

balový či volejbalový zápas, bowling, 
koupaliště, basketbal ad. Na konci dne jsme se 
opět sešli v amfiteátru, kde se nám o zábavu a 
kulturní večer postarala skupina Marcipán. Mezi-
tím nás předčasně opustila Terka, která měla další 
povinnosti doma.
 Zvláštní bod programu se odehrál v pátek. 
Večer se na náměstí sešlo mnoho lidí, kromě 
animátorů i místní. Není divu, svými krásnými, 
křesťanskými písničkami nás nadchla slovenská 
skupina Heaven´s Shore.
 K závěru setkání každý dostal od své-
ho biskupa osobní dopis a dárek. Odvezli jsme 
si spoustu nádherných duchovních zážitků a 
navázali nová přátelství. Magda ze závažných 
důvodů odjela o něco málo dřív, a tak jsme tento 
článek napsaný na zpáteční cestě psali tzv. v osla-
bení, ale důležitější bylo, že jsme odjížděli s no-
vým nasazením a odhodláním do života v Kristu 
a s myšlenkou, že za rok se možná znovu sejdeme 
(tentokrát s dalšími mladými) v Táboře na dalším 
setkání mládeže. „Naším úkolem nyní je předá-
vat nové zkušenosti mladým ve farnosti, nebát se 
mluvit s nimi o víře a být tak jejich svítilnou na 
klikaté cestě k Bohu.“ (z listu Smetánek, serióz-
ních drbů setkání)

Za nás, Magdu a Terku 
Martin, Mája a Katka z Růžené

Mladí v Litomyšli
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 Jaké to je v Litomyšli? Tato otázka mě 
napadala dlouho před začátkem setkání. Předsta-
vovala jsem si to podobně jako celostátní setkání 
animátorů (CSA) v Třešti, ale hned první oka-
mžiky příjezdu mě přesvědčily o opaku. Zjis-
tit, že bydlím v autokempinku, který je vzdálen 
30 minut pěší chůze od Orion arény – hlavního 
dějiště programu, se mi moc nezamlouvalo. Už 
také proto, že do uvítacího programu zbývala 
právě hodina, a těžký batoh na zádech? To přece 
nemůžu spolu se svými spolubydlícími stihnout. 
Ale milí, usměvaví pořadatelé, které jsme na ces-
tě potkávali, nám rádi vysvětlovali kudy jít, takže 
mapku Litomyšle jsme ani nepotřebovali.
 V Třešti, v místě mého bydliště, se mi CSA 
moc líbilo. To bylo taky hlavním důvodem, proč 
jsem se přihlásila i do Litomyšle. Těšila jsem se 
na přednášky, které jsem si už prohlížela na inter-
netu. Ale co se mi vždy nejvíc líbí, je atmosféra, 
kdy víte, že máte kolem sebe mnoho lidí, kteří 
věří v Boha jako vy. Má to pro mě velké kouzlo. 
Zastavíte se, začnete mluvit s někým, koho vůbec 
neznáte, a všichni jsou vstřícní, veselí, otevření. 
Nemáte strach, že vám vynadají, že je otravujete.
 Nádherné bylo ztvárnění křížové cesty. 
Tma, jenom světla svítí na organizátory, kteří sto-
jí jako sochy při tvoření jednotlivých zastavení. 
Dostávala jsem se v myšlenkách do doby ukřižo-
vání Ježíše a připomínala si Jeho utrpení.
 Pravou ruku pozvednout, pomalu spustit. 
Levou ruku pozvednout, pomalu spustit. Zvolna 
si stoupáme... Celou Orion arénou se nese píseň 
Tobě patří chvála a my, co jsme si vybrali praxi 
modlitby tancem, jsme chválu vzdávali tanečními 
prvky. Netušila jsem, že modlit se tancem je tak 
nádherné! Člověk jako by odevzdával nejen své 
srdce, ale i tělo.
 Na skupinky oMaK (o modlitbě a kateche-
zi) jsem se také těšila. Mrzelo mě, že jsme tam 
snad nikdy nebyli kompletní. Zdálo se mi, že 
jsme dostávali hodně času na otázky, které jsme 
někteří měli zodpovězené za pár minut. Na dru-
hou stranu jsme mluvili vzájemně o sobě a zase 
se lépe poznávali =)

 Přednáška Společenství - vznik, růst, 
typy byla pro mě důležitá. P. Ján Buc (předseda 
Sdružení křesťanských společenství mládeže na 
Slovensku) svoji řeč propojoval s životními zku-
šenostmi, které mě velmi zaujaly. Pro společen-
ství je důležité, aby bylo shromážděné v Ježíšově 
jméně a bylo znamením lásky. Uvědomila jsem si 
spoustu věcí a  myslím, že mi pomůžou při podí-
lení se na fungování našeho farního společenství  
mládeže. Líbil se mi citát: „Čím se dostaneme 
blíže k Bohu, tak tím On je šťastnější.“
 Velkou inspirací se pro mě stala modlitba 
Taizé. Modlili jsme se, zpívali krátké písně, které 
se často opakovaly. Krásné bylo přijít na místo 
oltáře, kde byl položen kříž s Ježíšem. Skláněli 
jsme se ke kříži a pokládali na něj buď svou ruku, 
nebo čelo. Přinášeli jsme si v srdci prosbu, chválu 
nebo díky a odevzdávali to Bohu.
 Co se týče organizace, musím pořadatele a 
všechny osůbky, co se zapojovaly, moc pochvá-
lit. Všechno bylo připravené, nikde se nečekaly 
dlouhé fronty, pořadatelé měli dobrou náladu a 
rozdávali ji :o)
 Setkání mi dalo hodně. Novou sílu a ener-
gii do života, mnoho poznatků z katechezí a před-
nášek, které jsou pro animátora důležité. Sezná-
mila jsem se se spoustou nových lidiček, kteří mi 
dělali po skoro celé setkání společnost. Odvezla 
jsem si mnoho krásných vzpomínek a už se těším 
na setkání v Táboře. Velkým povzbuzením je pro 
mě dárek od našich biskupů, a to Katechismus. 
Vůbec jsem to nečekala a nemohla uvěřit, že jej 
opravdu dostaneme. Už jsem zvědavá na evange-
lizaci =o) 
 Avšak nejdůležitější bylo setkání s Bohem. 
Ať to už byly mše svaté, svátost smíření či krátké 
modlitby, Bůh byl stále s námi.

Tak příští rok!
Marie Kapounová

CSA Litomyšl 2006
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Zážitek z Litomyšle
 Když jsem viděla možnost jít na modlit-
bu tancem, věděla jsem, že tam chci jít. Sešly 
jsme se tam skoro samé dívky, ale kluci se tam 
taky objevili :-). Tuto praxi vedla Marie Brtní-
ková, která nás seznámila se vznikem modli-
tební skupiny Liturgické tance BIGY Brno. 

 („Inspiroval nás Duch Svatý! Když jsme 
před 15 lety začínaly, tak u nás nic takového 
nebylo. Sice tehdy existovaly podobné taneční 
skupiny ve Francii, ale my jsme se snažily jít 
vlastní cestou.“ (M. Brtníková))
  Jak krásné je propojení tance a modlitby, 
jsme si sami vyzkoušeli. Nejprve jsme se nau-
čili všichni stejně propojit prvky tance s písní 
Tobě patří chvála. Pak následovala další píseň, 
kde jsme využili vlastní představivost. Každý 
tančil tak, jak to cítil, soustředil se na svou 
modlitbu a vkládal do svých pohybů chvá-
lu, díky, prosby, radost... Bylo to překrásné! 
Poslední píseň byla věnována Panně Marii, 
bylo právě úterý, tedy slavnost Nanebevzetí 
Panny Marie.
 Netušila jsem, že modlit se tancem je tak 
krásné. Odcházela jsem s nadšením a nádher-
ným pocitem. 

Mája Kapounová

PUTOVNÍ TÁBOR
„ČUNDR 2006“

aneb Expedice Český ráj

 Jak již všichni víte, letos neproběhl již po 
několik let tradiční letní tábor na Dobré Vodě, 
nýbrž jsme rozdělili mládež...:) na mladší a starší. 
Mladší děti vyrazily na faru do Chlumu u Tře-
boně pod vedením Marka Bambuly. Se staršími 
jsem vyrazil já na čundr do Českého ráje.
 Plánování probíhalo několik týdnů dopředu 
a to s tím, že ještě týden před odjezdem, když se 
mě spousty lidí ptalo, kam vlastně jedeme, tak 
jsem jim nemohl odpovědět, protože si o našem 
cíli rozhodli sami „čundráci“. První verze byla, 
že pojedeme do Beskyd, ale po zvážení pro a pro-
ti byl konečným cílem Český ráj.
 Vyrazili jsme nezvykle, ne v sobotu, ale v 
úterý 4.7. kolem druhé hodiny odpolední a cílem 
našeho prvního dne byl Jičín. Cesta nám zabrala 
celý zbytek dne a tak jsme měli večer co dělat, 
abychom našli vhodné místo pro nocleh. Podle 
mapy jsme si vyhlídli místo u malého rybníčku, 
abychom se mohli po 191km dlouhé jízdy vlakem 
opláchnout. Realita však byla jiná, místo krásné-
ho rybníčku to byl chovný rybník, který byl cítit 
rybinou už z patnácti metrů. I přesto, že noc jsme 
strávili u židovského hřbitova, žádný z nás se přes 
noc u nebožtíků nebál.
 Druhý den, protože byl svátek, šla valná 
většina z nás na mši. Můžu říct, že kázání bylo 
docela hustý, kdo by řekl, že ve slabikáři se budou 
naše děti učit, doslova bylo řečeno, „o imbecilech 
z Vyvolených“. Cílem toho dne bylo projít Pra-
chovské skály a dostat se co možná nejblíže k 
zřícenině hradu Trosky. Nocleh byl taky docela 
zajímavý, jak často člověk spí v hradu z balíků, s 
krásným nočním výhledem na osvětlené Trosky.
 Ráno jsme se probudili do parádního slu-
nečného dne a jako rozcvičku jsme si všichni klu-
ci dali co možná nejvíc kliků s mou krosnou na 
zádech v plné výbavě, někdo se sotva odlepil od 
země, ale někdo zvládnul i sedmnáct kliků, pst, já 
to bohužel nebyl:). Po rozcvičce jsme se kousek 
vrátili do malé vesničky na snídani a štrádovali 
jsme si to nejkratší cestou na Trosky. Večer jsme 
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chtěli zakotvit v campu Sedmihorky, ale po tom, 
co bychom měli zaplatit za nocleh nemalé finance, 
včetně tzv. vzdušného (byl by za to dobrý oběd:)), 
jsme raději vyšli kousek za hranici CHKO k malé 
vesničce, kde jsme si našli nocleh už za tmy. Ráno 
jsme vyrazili celkem bez sil, že je to tak, Marto, 
na Hrubou 
Skálu a 
přes skalní 
město až na 
Valdštejn, 
do Turno-
va a odtud 
vlakem do 
Malé Skály. 
Tam jsme 
měli parád-
ní uby-
tování se 
sprchou u 
řeky Jizery, 
kde Vojta 
o t e s t o v a l 
hlavou ostří 
jejích kame-
nů a udě-
lali jsme si 
noční výlet 
s a n i t k o u 
do Turnova a pěšky zpátky. Načež jsme přišli do 
tábořiště, kde nikdo nebyl. Vysvětlení přišlo po 
otevření jednoho ze dvou stanů (víc jsme jich té 
noci postavit nemohli na přání majitele louky). 
Kvůli krátké přeháňce se zbytek, co se nevešel 
do stanu, přesunul nocovat na vlakovou zastávku, 
takže jsme udělali noční přesun zpět, abychom 
nerušili ranní cestující ČD.
 Další den, myslím, že to byla sobota, jsme 
si naložili víc, než jsme nakonec unesli. Ráno 
jsme to chtěli vzít přes hrad Pantheon až ke zří-
cenině hradu Frýdštejn, ke které už jsme však z 
Pantheonu neudělali ani krok a obrátili jsme to 
na druhou stranu směr Maloskalské skalní měs-
to s vyhlídkami a nazpět přes Suché skály. Rea-
lita však nabrala jiných obrátek, když jsme se 
neplánovaně rozdělili na dvě skupiny a ta, která 
šla vpředu, se ztratila. Málem infarkt, ale starší v 

první skupině udrželi chladnou hlavu, vrátili se 
vyhlídkovou trasou nazpět na vlakovou zastáv-
ku, kde jsme měli věci, a odtud nám zavolali, kde 
jsou a ať už je nehledáme. Takže ze Suchých skal 
sešlo, jinak jsme prošli všechna nejhezčí místa 
Českého ráje a ještě toho dne jsme se odjeli kou-

pat k „Mácháči“. V neděli jsme si došli v Dok-
sech na mši svatou a odjeli jsme strávit zbylé dny 
pod Bezděz, kde jsme si přes naši únavu stačili 
zahrát i pár her. 
 No a pak už jen cesta vlakem domů a 
vyprání se z celé té špíny, kterou jsme cestou 
nabrali. 
 Myslím si, že to byla i parádní zkušenost 
snad pro všechny „čundráky“, co s námi byli, 
protože, jak jsem se dozvěděl, snad nikdo z nich 
na čundru jako takovém nikdy nebyl. Kdo ví, jak 
tomu bude příští rok, ale padl i návrh na raft nebo 
kánoe a sjet nějakou řeku. Více fotek a dobro-
družství na táborové adrese www.dobravoda05.
wz.cz.
 A kdo ví, možná dřív jak za rok se zase 
uvidíme.

Lukáš Kubala
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Chvála za krásu

JAK JSME BYLI
NA ČUNDRU

Povím vám, povím pohádku
A naučíte se ji brzy.

Když už ji znáte, když vás mrzí,
Říkejte si ji pozpátku.

Zapomeňte teď na tundru,
Ten příběh odehrává se v lese.

Pohádka moje jmenuje se:
Jak jsme byli na čundru.

Žil byl Lukáš, a odvážný byl
A k tomu bystrý, chytrý ještě!

Nevěděl, jak dlouhý čas by zabil
A tak se rozhod vyjet z Třeště.

Cílem byl pro něj Český ráj,
Krásný a malebný to kraj!
A místo věrných parťáků

Vzal s sebou bandu puberťáků.

To ještě chudák netušil,
Do čeho se to namočil.

Jet vlakem z Jihlavy až do Jičína
(věřte nebo nevěřte, jak chcete),

Je neuvěřitelná psina,
A to mi nevezmete.

Když je dvacet skvělejch lidí, 
to se hnedle sranda vidí!
I když ve vlaku furt sedí,
Není nikdo, kdo se nudí.

Tak takhle jsme začali,
Do Jičína dojeli.

Jičín je moc staré město.
Je velice krásné přesto.

Druhý den jsme vyrazili
Směr Prachovské skály.
Trochu jsme si zalozili,

Výšek se nebáli.

Následoval pak hrad Trosky,
Z něhož zbyly už jen trosky.

Přesto je to místo krásné,
Téměř každé srdce žasne.

Hruboskalsko, Malá Skála…
Všude naše noha stála.

Lukáš protáhl nás všude,
Za to v našich srdcích bude.

Tímto svou pohádku končím, 
S vámi všemi se teď loučím.

A… Lukáši, tobě díky,
Žes nás vzal za společníky! 

Terka

 Podělím se s Vámi o dojmy z naší dovole-
né.
 Na internetu hledáme „last minute“. Ve 
středu rozhodnuto: Španělsko, Costa Brava 
(Divoké pobřeží), doprava autem (asi 1800 km). 
Do pátku pracujeme, v noci balíme, v sobotu 
ráno vyjíždíme. Peťu a pejska jsme nechali doma. 
Nedojeli jsme ani za hranice a dostali jsme od ní 
zprávu, že ve sklepě teče z prasklé trubky voda! 
Ještě že jsme neodjeli všichni ...

 Projíždíme Německem a krásnou Francií s 
dokonalými dálnicemi (bez reklamních poutačů!). 
Co ruší krásu krajiny jsou větrné elektrárny (a už 
je tu máme také, monstra nevzhledná). V noci 
spíme několik hodin v autě na benzínce na jihu 
Francie. Kolem nás stovky aut s lidmi na cestách. 
Hodně Arabů. Ráno přejíždíme španělské hrani-
ce. Španělsko - úplně jiné než Francie. Kolem 
silnic bez ohledu na přírodu a nějakou estetiku 
nasázené hangáry a výrobní haly. Vyschlá koryta 

Chvála za krásu, za tvořivé lidské 
ruce a za šťastné návraty
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řek porostlá vysokou trávou. Dojem nic moc.
 Sjíždíme z dálnice na pobřeží Costa Brava 
- Divoké pobřeží. Vysoké skalnaté útesy porostlé 
vegetací se střídají se zátokami, kde jsou krásné 
písčité pláže. Naším cílem je pětatřiceti tisícové 
město Blanes. Náš hotel stojí u pláže. Výborné 
jídlo, velmi příjemní lidé. Pokoj máme ve 4. pat-
ře s výhledem na moře. Šumění moře se nese až 
do našeho patra. Nesmírně příjemný uklidňující 
zvuk, který dokáže překrýt i hlučný noční život a 
krásně se při něm spí. Moře je nádherné. Člověk 
v něm cítí, jakou nepatrnou součástí všehomíra 
je. 
 Každý den podnikáme nějakou poznávací 
akci. Navštěvujeme místní botanickou zahradu 
založenou před 100 lety německým botanikem. 
Rozloha 16 ha, 20000 rostlin, 6000 druhů. Uspo-
řádáno podle světadílů. Pěkné, poučné, obdivu-
hodné.
 Pobavili jsme se při vystoupení cvičených 
papoušků, lachtanů a delfínů. Je krásné, jak si 
cvičitelé a chovatelé se svými zvířátky rozumějí 
a mají se vzájemně rádi, a dokonce se i navzájem 
podobají.
 Lodí jedeme do městečka Tossy, které si 
zachovalo původní ráz s úzkými uličkami, kamen-
nými zídkami, historickým opevněním a věžemi.
 Navštěvujeme město Figueres, rodiště sur-
realistického umělce Salvatora Dalího, a jeho Dalí 
Theatre-Museum, kam soustředil svá fantastická 
bizardní a obdivuhodná díla. Theatre-Museum je 
i místem jeho posledního odpočinku. Kamenná 
deska zapuštěná v podlaze. Bez nápisu, bez ozna-
čení. Tisíce návštěvníků po ní přejdou, aniž by si 

uvědomily, že šlapou po hrobu velkého umělce.
 Poslední den naší dovolené věnujeme nej-
důležitějšímu poutnímu místu Katalánska - kláš-
teru Monserrat. Klášter je usazen na hřebenu vel-
mi neobvyklé skalní formace ve výšce 1135 m, 
nad údolím řeky Llobregat. Byl založen v r. 1031 
eremity, kteří se zde ukrývali před nájezdy mau-
rů. Od 12. století se stal repozitářem černé mado-
ny, kterou podle legendy zhotovil sv. Lukáš a do 
Barcelony přivezl sv. Petr. V r. 1808 byl klášter 
napoleonskými vojsky pobořen a v r. 1876 vysta-
věn klášter nový. Od r. 1880 zde sídlí řád bene-
diktinů.
 Jsme poutníky 21. století. Putujeme autem. 
Dlouho. Nevěřte průvodci, že Španělé drží přes 
poledne siestu. Všichni jsou v autech. Motáme se 
v neuvěřitelné dopravní špičce v Barceloně. Po 
5,5 hodinách (120 km) ve 35 stupňovém vedru 
jsme konečně u cíle. Je pozdní odpoledne, kláš-
ter je před námi. Většina návštěvníků je už pryč, 
procházíme se tu téměř sami. Pohled do údolí je 
fascinující. Ohromná hloubka. Jdeme do chrámu. 
Tiše tu zní gregoriánský chorál (živě - v místnos-
ti za oltářem je zkouška sboru). Vystupujeme na 
oltář k černé madoně s děťátkem ... U východu z 
kostela v podloubí hoří stovky svíček. Také jed-
nu zapalujeme, mimo jiné s prosbou za šťastný 
návrat.
 Tato prosba byla vyslyšena: 4000 km 
bez poruch a nehod. Krásná dovolená, šťastný 
návrat.

Díky.
M. Angelisová

 Už je to druhé léto, kdy nostalgicky vzpo-
mínám (a nejen já) na dny prožívané uprostřed 
lesů pod Javořicí. Mnozí z vás zajisté poznali, že 
mám na mysli ony dva týdny na letním táboře. 
Můj zaměstnavatel si každoročně neodpustil jíz-
livou poznámku: „To zas pojedete do toho LÁG-

O strmých stráních jesenických a o 
Jankových černých botách

RU???“ A já téměř deset let odpovídala kladně… 
Stalo se však  skutečností, že již onen ,,lágr” 
nenavštěvuji a dovolenou jsem začala trávit, jako 
většina Čechů a Moravanů, výjezdy za poznává-
ním přírodních krás.
 Mám úspěšně za sebou troje tuzemské 
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kopečky. Ty poslední se mnou, a ještě s dalšími 
účastníky, společně trávil i náš pan ŠÉFREDAKČ-
NÍ. Seznámím vás tedy krátce s průběhem našeho 
BÁJEČNÉHO TÝDNE V JESENÍKÁCH.
 Cesta do hor začala v sobotu u panelové-
ho domu v ulici Nerudova, kde se sjely dva vozy 
se čtyřčlennou posádkou tvořenou panem šéf-
redakčním Vláďou, jeho ženou Martinou, mým 

manželem Jendou a mnou - tj. Janou. Netrpělivě 
jsme vyhlíželi další účastnici Marii. Sjela výta-
hem docela na čas!! Málem jsem zapomněla na 
našeho věrného čtyřnohého psího trhače ALBER-
TA, který se také připojil k naší expedici. Přerov-
nali jsme tedy do aut naše pingly a uháněli jsme 
ke Žďáru nad Sázavou pro trpělivě čekajícího 
horala Janka. Po malé venčící pauze jsme frčeli, 
po silnicích vesměs HLAVNÍCH, vstříc JESE-
NICKÉMU POHOŘÍ..
 Cesta ubíhala a my po několika hodinách 
stanuli před naším novým týdenním bydlištěm. 
Ani jsme kupodivu nebloudili… (škoda, bylo 
by o čem psát…) Penzion nám padl do oka díky 
své perfektně vytvořené a upravené zahradě. U-
vnitř to bylo o něco horší, jak říkáme mezi námi 
– taková čtyřhvězdičková SLÁVKA… Mělo to 
i svoje výhody: např. moc jsem toho nenaspala 
díky naší „voňavé posteli“ a více času jsem tím 
pádem trávila raději na čerstvém vzduchu… Naši 
přátelé tyto problémy neshledali.

 Neděle jest dnem svátečním, který je nutno 
SVĚTIT. I my jsme si tohoto byli vědomi a vydali 
jsme se do blízkého města Jeseníku. Janek je totiž 
vyznání evangelického, tudíž úkol zněl jasně: 
najít VČAS kostel KATOLICKÝ a k tomu ješ-
tě EVANGELICKÝ. Městem protéká také řeka, 
která může orientaci dosti zkomplikovat. Zapo-
menete vjet na most a rázem najedete deset kilo-

metrů navíc! Jeden takový most 
se nám stal onu neděli osudným. 
Nějaké dámě se zřejmě vykotlal 
festovní ocelový podpatek a ele-
gantně nám ozdobil naši zánovní 
pneumatiku, která  začala poma-
lu vypouštět vzduch. Jendovi se 
vyplavoval adrenalin o sto šest, 
ale dokázal si hravě poradit. Za 
20 min. bylo opraveno… Nako-
nec vše dobře dopadlo, našli 
jsme oba kostely a zúčastnili 
jsme se mší svatých (až na Jen-
du, který chodil s Albertem  oko-
lo chrámu, protože psi do kostela 
nesmí… ).
 Počasí nám přálo, vyda-
li jsme se tedy po duchovním 

občerstvení na první VÝŠLAP. Cílem byla his-
torická rozhledna Zlatý chlum. Stoupání stá-
lo opravdu ZATO!! Obzvláště jsme obdivovali 
Martinu, která, byť v sedmém měsíci těhotenství, 
šlapala o sto šest (takže nás vlastně bylo celkem 
osm)! Odměnou nám byl opravdu úžasný výhled 
do krajiny. Pod rozhlednou se naše cesty rozdělily. 
Manželé Hynkovi tvořili skupinu, která si, vzhle-
dem k jejich graviditě, vybrala méně náročnou a 
hlavně kratší trasu (za což byl Vláďa moc rád!). 
Marie, Janek a já jsme byli rozhodnuti podniknout 
túru náročnější. Jenda se nechával pomalu Vlá-
ďou lákat na jejich kratší „žlutou“, zatímco my ho 
vábili na „červenou“… Měl to těžké, nechtěl…, 
ale „červená“ přece jen zvítězila!!! Myslím, že ho 
z  těch téměř dvaceti km pěkně hřálo NEJEN u 
srdce…- nás skutečně ANO…
 Následující pondělí bylo BEZVÝŠLAPO-
VÉ. Auty jsme dojeli ke známým rašeliništím na 
REJVÍZU, která se, pro jejich nenáročnost, líbi-
la zejména Vláďovi a Jendovi. Autovýlet pokra-

O strmých stráních



čoval obhlídkou tamních městeček, zatopeného 
žulového lomu a návštěvou nákupního střediska 
(občerstvení v penzioně 
mělo totiž  i svá úskalí - 
hrozily střevní potíže - pro-
to bylo nutno konzumovat 
pouze  SVOJI osvědčenou 
ZNAČKU !).
 Po relaxačním 
dnu byly v našem plá-
nu dva vrcholy – KEPR-
NÍK a ŠERÁK. Vyšli jsme 
VŠICHNI. Vlastně vyjeli 
jsme autobusem na Červe-
nohorské sedlo a odtud jsme 
pak už po svých zdolávali 
kilometry. Slunce pálilo, v 
této nadmořské výšce ještě 
mnohem víc a vypalovalo 
nám na naše těla zajíma-
vé tvary (já jsem po  túře 
vypadala jako po koupeli 
ve vařící vodě!). Úspěš-
ně jsme vylezli na obě dvě 
hory a bylo nám KRÁSNĚ!! Naše cesty se ale 
opět musely rozdělit. HYNCI jeli dolů lanovkou 
a poté autobusem, my ostatní scházeli s hory po 
svých. Jenda tentokrát hodně bojoval - zda JÍT či 
JET! Vláďa ho znovu lanařil do své méně nároč-
né skupiny, Jenda váhal, dokonce měl i v úmyslu 
předstírat chorobu, ale BOJOVNÝ duch v něm 
přece jen zvítězil a šel s námi PĚŠKY!!! Naše tra-
sa měřila celých jednadvacet kilometrů.
 Nejvyšší horu MORAVY – PRADĚD 
-  jsme si nechali na polovinu našeho pobytu, až 
budou naše těla jaksi zocelenější. Její míra je pře-
ce jen 1492 m n.m. Už od rána jsme fungovali 
ve dvou týmech. Každý se vydal na PRADĚD 
jinou stranou. Šéf našeho teamu JANEK (znalý 
to horal) hned ráno nazul své ČERNÉ BOTY, což 
se nám zdálo podezřelé a signalizovalo to nějaký 
náročný terén. Také delší čas studoval mapu, poté 
zavelel a my se vydali do neznáma (zaplať Pán 
Bůh za to nevědomí, protože bychom možná ani 
nevyšli!). Cesta vedla jakýmsi Kamzičím vrchem, 
což bylo strmé stoupání  pro silné povahy, vytvo-
řené snad jen pro ony kamzíky, po lidské duši tam 

nebylo ani památky. Až o něco výš jsme potkali 
také dva odvážlivce. Na vrchol jsme se nakonec 

přece jen doplazili... Pořád-
ně tam fučelo, ale vyplave-
né endorfiny nás zaplavova-
ly pocitem štěstí… Stálo to 
za to!!! Hynci na horu také 
úspěšně došli, samozřejmě 
o něco dříve a  přijatelněj-
ším terénem. Při sestupu 
se ovšem vydali náročnou 
trasou vedoucí podél vodo-
pádů Bílé Opavy, zatímco 
my jsme sestupovali poně-
kud mírněji lesním poros-
tem. Tentokrát se naše role 
na chvíli vyměnily… sešli 
jsme se  v lázních v Karlově 
Studánce.
 V dalším dnu jsme 
pátrali po unikátních zříce-
ninách, které nejsou ve sku-
tečnosti již k nalezení ( pod-
le slov místního domorodce 

k nim není již žádný přístup a nic z nich nezbylo - 
v mapě jsou zakresleny různě a dokonce i s popis-
ky). Realita byla ovšem naprosto jiná. Bloudili 
jsme a někteří z nás možná v duchu tiše záviděli 
Hynkům jejich program, vylepšený i  návštěvou 
CUKRÁRNY… Nám bylo jakýmsi zadostiučině-
ním to, že jsme si mohli zchladit naše utrmácené 
nohy v horské bystřině, kterou jsme museli pře-
brodit, jelikož zřejmě někdo ukradl lávku…  
 Poslední den jsme se doslova „vydrápali“ 
na hraniční horu SMRK, která tvoří státní hranici 
mezi ČR a POLSKEM. Hynkův team měl opět 
program volný, tj. SAMOSTATNÝ, jehož průběh 
si bohužel nepamatuji… 
 Co napsat nakonec…asi jen to, že se nám 
všem v těch Jesenických hvozdech  líbilo (i přes 
všechny ty „horké chvilky“), zkrátka jsme si to 
užili se vší parádou a napadá mě zase jeden filmo-
vý citát: „… Alpy, ty tě Karle ohromí, ale tohle…
tohle tě dojme! To není země, to je zahrádka…“ .

- JaD -
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Diakonie

Diakonie Broumov

 Diakonie Broumov je občanským sdru-
žením, jehož posláním je pomoc lidem, kteří se 
z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci 
a na okraji společnosti, a to s cílem jejich osa-
mostatnění tak, aby mohli najít své místo ve spo-
lečnosti. Jedná se především o nezaměstnané, 
zejména dlouhodobě, lidi obtížně zaměstnatelné, 
ty, kteří se vrací z výkonu trestu nebo po dlou-
hodobém léčení, zejména duševně a mentálně 
postižené, lidi, kteří ztratili svůj domov, i ty, kteří 
jsou sociálně obtížně přizpůsobiví. Mezi všemi 
těmito lidmi představují ženy zvláště zranitelnou 
skupinu. K tomu jsou zaměřeny všechny projekty 
i další programy.
 Pro dosahování tohoto cíle je Diakonie 
Broumov otevřena ke spolupráci se všemi lid-
mi dobré vůle. Činnost se uskutečňuje za pomo-
ci nejširších vrstev obyvatelstva. Kromě dárců 
to jsou především dobrovolní spolupracovníci a 
spolupracovnice, kteří na různých místech v celé 
republice pro organizaci potřebný materiál sami 
sbírají anebo sbírky organizují. Dále to jsou soci-
ální pracovníci a pracovnice, zprostředkovatelé 
sociální pomoci, různé neziskové i státní orga-
nizace a instituce, firmy, jednotlivci. Specifikou 
projektů Diakonie Broumov je, že do činnosti 
organizace zapojují i samotné uživatele z cílové 
skupiny, z nichž někteří v organizaci zůstávají 
dlouhodobě pracovat na různých místech podle 
svých schopností.
 Nosnou činností je práce s darovaným tex-
tilem a dalšími věcmi. Diakonie Broumov díky 
pochopení a pomoci desítek tisíc dárců sbírá oša-
cení a jiný textil i další potřebné věci. Jednak ve 
vlastních střediscích a jednak za pomoci stovek 
dobrovolníků, kteří darované ošacení a jiný textil 
i další potřebné věci od tisíců dárců sbírají a shro-
mažďují.
 V hlavním pracovišti v Broumově se věci 
přebírají a třídí. Použitelné ošacení a další věci 
slouží jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v 
krizových situacích.
 Diakonie Broumov nabízí krátkodobé i 
dlouhodobé ubytování ve vlastních azylových 
ubytovnách a v domě na půl cesty v Broumově a 

v Úpici pro uživatele služeb Diakonie Broumov, 
kteří v ní pracují.
 Tato činnost je nutně doprovázena  pora-
denstvím z oblasti sociální, právní i psychologic-
ké, aby uživatelé měli možnost a učili se uspořá-
dat své záležitosti a vztahy.

s využitím Výroční zprávy Diakonie Broumov
za rok 2005 zpracoval

- VH -

Kompendium Katechismu 
katolické církve

Katechismus v otázkách a odpovědích

 V těchto dnech vychází v Karmelitánském 
nakladatelství Kompendium Katechismu katolic-
ké církve. Jedná se o stručnou a srozumitelnou 
příručku katolické víry a morálky, která rozvíjí 
jak klasická nadčasová témata (Desatero, život ze 
svátostí, život v církvi atd.), tak specifické pro-
blémy moderní doby (individuální svoboda, nová 
situace rodiny, lidská práva atd.) i palčivé morální 
otázky (rozvod, eutanázie, potrat atd.).

Hlavní přednosti tohoto průvodce Katechis-
mem:
 - Přiměřený rozsah shrnující základní body 
katolické víry a morálky.
 - Příloha obsahující hlavní společné mod-
litby a základní formulace katolické nauky.
 - Přiměřená náročnost - cílem kompendia 
je srozumitelný text vedoucí k pochopení kate-
chismu katolické církve.
 Může tedy být dobrým pomocníkem nejen 
lidem věřícím, ale i těm, kdo ve víře v Krista tepr-
ve začínají hledat odpovědi na otázky života.
 Kniha je k dostání ve třech různých prove-
deních.

Adresa na které najdete Kompendia:
http://www.ikarmel.cz/vyber/kompendium

Za Karmelitánské nakladatelství
Jana Buzková
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Vtip tohoto čísla

    Pan Novák potká 
svého koktavého přítele.
„Ahoj, jak se máš? Kde teď 
vlastně pracuješ?“
„A-a-ale, pro-pro-dávám 
Bi-bib-le.“

„Bible!? A to tě uživí?“
„Jas-jas-jasňačka. M-m-mám spou-stu pe-pe-
peněz.“
„A jak to, prosím tě, děláš, že ti to tolik nese?“
„No-no-normálně. Při-přijdu ke dveřím, za-za-
zazvoním a ptám se: Kou-kou-koupíte se jed-jed-
jednu Bib-bibli? A-a nebo já vám pře-pře-přečtu 
a-a-aspoň ka-ka-kapitolu.“

Sbírka věcí pro potřebné

 Farní charita v Třešti infor-
muje občany o konání pravidel-
né sbírky věcí pro potřebné, kte-
rá bude v říjnu o sobotách 21.10. 
a 28.10.2006 od 8 do 12 hodin a 
od 13 do 16 hodin na faře v Třeš-
ti. Sbírají se věci, které mohou 
posloužit ještě jiným - potřeb-

ným lidem - oděvy, hračky, sportovní potřeby, 
boty - vše v dobrém stavu.
 Všechny věci budou předány do celostát-
ního centra humanitární pomoci pro Diakonii 
Broumov.

Univerzita třetího věku Masa-
rykovy univerzity v Brně při-

pravuje teologický kurz

 Univerzita třetího věku Masarykovy uni-
verzity připravuje ve spolupráci s Biskupstvím 
brněnským a Bioetickým centrem Hippokrates 
kurs „Živá teologie – Spirituální dimenze člově-
ka“.
 Brno: Studia v Univerzitě třetího věku 
se mohou zúčastnit absolventi kterékoli střední 
školy s maturitou, pokud dosáhli věkové hranice 
rozhodné pro přiznání starobního důchodu, anebo 
se jí přiblížili. Studium je zaměřeno na sebevzdě-
lávání a zlepšuje předpoklady pro mimopracovní 
aktivity, neposkytuje však profesionální kvalifi-
kaci.
 Studium v kurzu Živá teologie je tříleté a 
každoročně obsahuje osmnáct přednášek. Zápočet 
se uděluje za aktivní účast, studenti podle vlastní-
ho rozhodnutí mohou a nemusí skládat kolokvia.
 Další informace na tel. 548 527 262.
 Pro usnadnění odhadu zájmu o studium 
Živé teologie v rámci Univerzity třetího věku 
shromažďuje přihlášky do 15. 9. 2006 Bioetické 
centrum Hippokrates, Míčkova 59, 614 00 Brno. 
Je možno se přihlásit také e-mailem na elektro-
nické adrese bioetika@volny.cz.

Milí bratři v kněžské a jáhenské službě, milé 
řeholní sestry, moji milí diecézané,

 rád bych Vám všem poděkoval za gra-
tulace a pozdravy k mým nedávným naroze-
ninám. Za Vaše dary a dárky i za finanční pří-
spěvek na rozvoj domovů pro opuštěné děti, 
kterým Diecézní charita Brno - Oblastní cha-
rita Znojmo pomáhá ve Velkém Berezném na 
Ukrajině.
 Ale především Vám děkuji za modlitby a 
oběti, o kterých jste mne mnozí ujistili a které 
mi pomáhají v biskupské službě. Vážím si jich 
a spoléhám na ně.
 Jsem Pánu vděčný za to, že všichni tvo-
říme jednu rodinu a že v jejím čele stojícího 
Ježíše Krista přijímáte také v osobě svého bis-
kupa.
 Děkuji za Vaši podporu, důvěru a věrnou 
službu na místech, kam Vás Pán povolal, jimiž 
dáváme světu najevo svou jednotu i víru.

 Ujišťuji Vás o svých každodenních mod-
litbách za Vás i vaše potřeby a prosím dále o 
Vaše modlitby.

Žehná +
váš biskup Vojtěch


