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Postní doba ... . . . . . . . . . . . . . 4
	 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, 
čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak 
se dnes těžko předává víra	...

Uzdravení ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
	 Když	 někdo	 slyší	 zpověď,	 svátost	 smíření	
nebo	svátost	pokání,	vstávají	mu	vlasy	hrůzou	na	
hlavě.	Každý	z	nás	si	dokáže	vybavit	ten	pocit,	kdy	
má	přistoupit	ke	svátosti	smíření	...
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Úvodní slovo

�

editorial
Vážení	a	milí	farníci,

	 po	„vánoční“	odmlce	Vás	opět	zdravím	u	nového	čísla.	Věřím,	že	
při	čtení	aktuálního	výtisku	si	každý	najde	to	své,	co	ho	bude	zajímat,	nad	
čím	se	třeba	zamyslí	a	případně	bude	inspirován	k	určité	reflexi	-	ať	již	v	
soukromí	nebo	v	kruhu	svých	přátel.	Za	čtenáře	bych	si	ale	přál,	aby	se	i	tyto	
reakce	objevily	na	našich	stránkách.	Mimo	to	Vám	opět	nabízím	k	zamyšle-
ní	a	následně	k	zaslání	příspěvků	pro	příští	číslo	dvě	témata,	která	budou	v	
následujícím	období	aktuální:
	 -	můj	vztah	k	Panně	Marii	
	 -	Duch	svatý	
	 V	minulém	čísle	bylo	jedno	z	témat	modlitba.	Když	jsem	si	připra-
voval	dnešní	úvodní	slovo,	podíval	jsem	se	na	internet,	co	se	tam	o	modlitbě	
píše	-	 je	toho	opravdu	hodně.	Vybral	jsem	si	následující	a	chtěl	bych	se	s	
Vámi	o	to	podělit.	
	 Když se modlíme, měli bychom se Bohu otevřít tak plně a čestně, 
jak jen to dokážeme. Musíme být také schopni jemného umění naslouchat, 
když se Bůh otvírá nám. V rozhovoru s Bohem musíme odhalit své pravé a 
nahé já. Musíme říct Bohu pravdu. Pravdu o svých myšlenkách, žádostech a 
citech, ať už jsou jakékoliv. Nemělo by se nám ale stát, abychom říkali Bohu, 
co bychom byli rádi, aby byla pravda, ale to, co je pravda skutečně. Pravda 
o nás může být i strašná. 
 Jestliže se před Bohem přetvařuji, nebudu s ním moci nikdy skutečně 
komunikovat, nikdy se opravdu modlit, nikdy ho skutečně nepoznám a nepo-
cítím, že on zná mne. Vztah víry bude vždy v nejlepším případě povrchní, 
naplněný zbožným klišé, náboženskými fantaziemi a klamy.
 Vzájemným působením v dialogu s Bohem postupně poznáváme 
Boha i sebe. I když hledání Boha začneme s velice nepřesnými představami 
o tom, kdo je Bůh a co si o nás myslí, navržený způsob modlitby nás postup-
ně přivede k jasnějšímu a věrnějšímu obrazu Boha právě tak jistě, jako nás 
komunikace s lidmi postupně přivede k poznání toho, koho milujeme. 
	 Snad	nám	těchto	několik	řádků	pomůže	pochopit	tajemství	modlitby	
-	setkání	s	Bohem	a	poznávání	Boha	skrze	toto	setkání.Věřím,	že	se	nám	to	
bude	dařit.
	 Za	Vaše	modlitby	i	finanční	dary	Vám	děkujeme	a	těšíme	se	zase	u	
dalšího	čísla.

	           Vladislav Hynk
            šéfredaktor
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Slovo duchovního otce

Postní doba - čas duchovní obnovy
	 Když	se	tak	zamýšlím	nad	dnešní	dobou,	
čím	a	jak	lidé	dnes	žijí,	je	mi	z	toho	až	smutno.	
Jak	 se	 dnes	 těžko	 předává	 víra	 (vidím	 to	 v	 ná-
boženství),	 jak	 málo	 křesťanů	 -	 katolíků	 -	 má	
zájem	se	vzdělávat	ve	víře,	něco	duchovního	číst	
a	vůbec	se	o	víře	s	druhými	bavit.	Naše	výmluva	
zní:	nemám	čas,	až	v	důchodě,	až	to	a	to	udělám,	
někdy	bohužel	znamená	nikdy.	Co	s	tím	uděláme,	
jak	to	změnit?	Teď	budeme	mít	k	tomu	příležitost,	

čas	si	to	vyzkoušet.	Začne	doba	postní,	40	dní	pří-
pravy	na	Velikonoce,	a	můžeme	tyto	chvíle	využít	
ke	své	duchovní	obnově,	prohloubení	a	očištění	
svého	vztahu	k	Bohu	a	k	bližním.	
Podněty, jak mohu prožít postní dobu:
	 -	 Zkusme	 prožívat	 a	 světit	 neděli	 jako	
den	Páně,	den	rodiny,	den,	kdy	věnuji	více	času	
Bohu.	
	 -	Udělejme	si	čas	na	četbu	duchovní	litera-
tury	-	doporučuji	si	přečíst	Janovo	evangelium	a	
knihu	Den,	kdy	zemřel	Kristus.	
	 -	 Nezapomeňme	 se	 vzdělávat	 ve	 víře	
-	 výborný	 je	 k	 tomu	 nový	modrý	 Katechismus	
katolické	církve	nebo	kompendium	katechismu.	
	 -	Duchovní	 život	 nelze	 žít	 bez	modlitby.	
Modlitba	je	dýchání	duše.	Ve	čtvrtek	od	19:15	se	
nabízí	chvíle	pro	adoraci	před	Nejsvětější	svátos-
tí,	v	pátek	a	v	neděli	před	mší	svatou	pobožnost	
křížové	cesty.
	 -	 Zkusme	 omezit	 dívání	 se	 na	 televizi,	 a	
nebo,	než	ji	zapneme,	položme	si	otázku:	„Pro-
spěje mi to k životu s Bohem?“	a	pokud	ne,	tak	ji	
raději	nechme	vypnutou	a	ten	čas	využijme	lépe.		

	 -	Umět	si	něco	odepřít.	
	 -	Více	druhým	naslouchat	než	mluvit.
	 -	Večer	zpytovat	svědomí	-	stačí	3	minuty,	
projít	si	v	myšlenkách	den,	podívat	se	na	to,	co	se	
mi	podařilo	a	co	jsem	od	Boha	dostal,	za	to	podě-
kovat.	Jak	jsem	odpovídal	na	Boží	lásku,	jak	jsem	
prožil	 den	 s	Bohem,	 s	 kým	 jsem	 se	 potkal,	 jak	
jsem	se	zachoval,	co	špatného	jsem	učinil.	Popro-
sit	 za	odpuštění.	Denní	 zpytování	 svědomí	nám	
pomůže	k	lepší	svátosti	smíření.		
	 Doba	postní	nemá	být	dobou	sebetrýzně,	
ale	časem,	který	mi	pomůže	jít	ve	vztahu	k	Bohu	
dál.	Tyto	mé	podněty,	návrhy,	nemají	být	 cílem	
našeho	snažení,	a	když	se	nám	něco	z	toho	podaří,		
říkat	si:	„Výborně, dokázal jsem to, dívej se, Pane 
Bože, jak jsem dobrý,“	to	bychom	špatně	pocho-
pili,	ale	jsou	to	pouze	prostředky	k	dosažení	cíle,	
kterým	je	Bůh.	Zříkám	se	toho,	co	mě	brání	jít	v	
životě		dál	a	rozhoduji		se	pro	něco	nebo	spíš	pro	
Někoho	Vyššího,	kterému	chci	dát	v	životě	větší	
prostor.
		 Přeji	Vám	i	sobě,	aby	tato	postní	doba	byla	
pro	nás	všechny	časem	milosti.

otec Tomáš

Rok diecéze 
– některé významné akce

15.-17.3.2007 -	 konference:	 Diecéze	 -	 živý	
organismus?	Lísek	u	Bystřice	n/Pernštejnem
1. pololetí 2007	-Vědomostní	soutěž	o	diecé-
zi
30.6.	 -	Putování	ke	kořenům	diecéze,	hlavní	
pouť	ke	sv.	Petru	a	Pavlovi,	Brno	-	katedrála
5.7.	 -	 Putování	 ke	 kořenům	 víry,	 pouť	 k	 sv.	
Cyrilu	a	Metoději,	Mikulčice	16:30
Podzim	-	Sympozium	o	diecézi
1.12.	-	diecézní	děkovná	pouť	k	založení	die-
céze,	Brno	-	katedrála

Pro náš děkanát:	sobota	26.5.2007	pouť	far-
ností	jihlavského	děkanátu	do	katedrály
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Postní doba

	 Slovo	půst	v	nikom	z	
nás,	možná	až	na	výjim-
ky,	neevokuje	žádné	libé	
pocity,	spíše	naopak.	Na	
mysli	nám	vytane	sebe-
zápor,	oběť,	odřeknutí	si	
něčeho	apod.	Tyto	pojmy	
jsou	v	dnešní	době	znač-
ně	 nemoderní.	 Dnešní	
konzumní	 společnost	
se	 nám	 snaží	 nabídnout	
všemožné	 prostředky,	
jak	 si	 co	 nejvíce	 zpří-
jemnit	 a	 ulehčit	 život	 a	

odstranit	každou	nesnáz,	která	se	nám	postaví	do	
cesty,	byť	jen	v	podobě	obyčejného	nachlazení.
	 Co	 to	 vlastně	 půst	 je?	 S	 postem	 máme	
obvykle	spojen	půst	od	jídla.	Člověk	potřebuje	a	
je	zvyklý	jíst,	proto	je	například	při	celodenním	
postu	 najednou	 zvláštní,	 když	 nejí,	 jednak	 pro-
tože	má	najednou	spoustu	volného	času,	ušetře-
ného	nákupem,	přípravou,	samotnou	konzumací	
jídla,	i	s	tím	souvisejícím	mytím	nádobí,	jednak	
protože	 musí	 svou	 mysl	 odpoutat	 od	 kručícího	
žaludku	a	nutkání	vzít	něco	do	úst.	Nemusíme	se	
však	postit	jen	od	jídla,	můžeme	si	odepřít	i	věci	
či	činnosti,	které	nás	těší,	což	je	u	každého	něco	
jiného.	Pro	jednoho	je	například	radostí	sport	a	je	
pro	něj	trestem,	když	se	musí	této	činnosti	vzdát,	
pro	druhého	je	obětí,	když	má	nějaký	sport	pro-
vozovat.	
	 Postem	nemusí	být	jen	odřeknutí	si	něče-
ho,	ale	i	naopak	udělání	něčeho	navíc,	například	
dobrý	 skutek,	modlitba,	 četba	Písma	 svatého.	Z	
vlastní	zkušenosti	musím	říct,	 že	 se	mi	bohužel	
většinou	nedaří	postní	dobu	prožít	 tak,	 jak	bych	
si	přála,	ale	důležité	je	nevzdávat	to,	začínat	stále	
znovu	a	alespoň	malými	projevy	půstu	se	snažit	
neustále	zlepšovat	se.
	 Co	 je	 tedy	podstatou	půstu,	proč	 se	dob-
rovolně	různých	radostí	a	požitků	zříkat?	Cílem	
postu	 je	 nabídnout	 více	 prostoru	 a	 času,	 kte-
rý	díky	postu	získáme,	Bohu	a	bližním.	Půst	by	
neměl	smysl,	kdybychom	si	určité	věci	sice	ode-

přeli,	ale	byli	kvůli	tomu	rozmrzelí	a	nevrlí.	Když	
jsem	byla	malá,	musela	jsem	v	postní	době	chodit	
v	neděli	odpoledne	s	maminkou	na	křížovou	ces-
tu	a	vždycky	jsem	byla	naštvaná,	protože	zrovna	
dávali	 v	 televizi	 nějaký	 film	 pro	 pamětníky,	 na	
který	jsem	se	chtěla	dívat.	Nejde	o	formu,	ale	o	
obsah,	 musíme	 půst	 vykonávat	 dobrovolně	 a	 s	
láskou.	S	láskou	k	Bohu,	ale	i	k	sobě	samotným	a	
svým	blízkým,	protože	necháme-li	v	sobě	půso-
bit	Boží	milost	a	otevřeme-li	se	Duchu	svatému,	
naplní	 nás	 nezměrnou	 láskou	 a	 pocitem	 štěstí,	
které	z	nás	pak	bude	vyzařovat,	a	kterým	budeme	
moci	obdarovávat	ostatní.	A	to	bych	přála	každé-
mu	z	nás.

- ZN -

Půst

Půst
	 Od	 dětství	 jsme	 byli	 vedeni	 dle	 ročních	
období	zachovávat	posty	tělesné,	zvl.	každý	pátek	
od	masa	a	újmy	v	jídle.	Byly	také	doporučovány	
středy,	 ale	 i	 jiné	všední	dny	a	 samozřejmě	před	
hlavními	svátky.	Začala	jsem	tedy	dříve	s	tím,	že	
budu	tedy	aspoň	v	pátek	(třeba	i	ve	středu)	jen	o	
chlebě	a	o	vodě.	Z	počátku	 to	nebylo	 těžké,	ale	
opakovaně	 jsem	 cítila	 velkou	 únavu	 a	 vyčerpa-
nost,	neboť	domácnost,	zaměstnání	i	starosti	byly	
při	tom,	takže	jsem	poznala,	že	toto	Bůh	nežádá,	
ale	 jinou	 formu	duchovní,	 hlavně	dobré	 skutky,	
něco	si	odříci	a	hlavně	pokání,	tak,	jak	doporuču-
je	Církev	zvl.	nemocným	a	starším.

Lidmila Vokřínková

P.S.: Také duchovní obnovy, které každý měsíc 
vypracuje M. Bernadeta Pánčiková ve Vrícku 
na Slovensku a nám posílá již mnoho let, a také 
doporučuji k odebírání, dává pokyny, zkušenosti k 
zpytování svědomí, s hlavními myšlenkami světců 
a modlitbami, a na titulní straně sešitku: Maria je 
útočiště, jež přijímá všechny bez výjimky, všech-
ny nemocné, všechny chudé, všechny opuštěné … 
(Sv. Basil Veliký)
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Kdo byli?

	 Mystička	 Františka	 Římská	 se	 narodila	
roku	 1384	 ve	 šlechtické	 rodině.	Už	 v	 jedenácti	
letech	 chtěla	 vstoupit	 do	 kláštera,	 ale	 proti	 své	
vůli	byla	provdána	za	Vavřince	de	Ponzianiho.V	
příštích	letech	byla	věrnou	ženou	a	pečlivou	mat-
kou	svých	šesti	dětí.
	 Když	roku	1436	zemřel	 její	manžel,	byla	
zvolena	 představenou	 klášterního	 společenství	
Nobili	 Oblate	 di	 Tor	 de’Specchi,	 které	 založila	
už	roku	1425.	Společnost	se	věnovala	charitativ-
ní	činnosti.	Až	do	dne	svého	definitivního	vstu-
pu	do	řádu	patřila	k	němu	Františka	jako	oblátka.	
Dospělí	obláti	jsou	lidé,	kteří	zasvěcují	sebe	a	své	
služby	některému	klášteru	a	skládají	slib	posluš-
nosti,	který	však	mohou	kdykoli	zrušit.	
	 Františka	 byla	 omilostněna	 vysokými	
mystickými	 stavy	 a	 byla	 v	 ustavičném	duchov-
ním	 spojení	 se	 svým	 andělem	 strážným.	 Byla	
pokládána	za	mimořádnou	osobnost.
	 Františka	Římská	zemřela	9.	března	1440	
v	Římě.	Již	 roku	1608	 ji	papež	Pius	V.	svatoře-
čil.
	 Svátek	této	světice	slavíme	9.	března.

podle knihy Rok se svatými zpracovala - KZ -

Kdo byli?
Svatá Františka Římská

InformaceInformace
zakladatelka řádu, mystička
narozena:	roku	1384	v	Římě,	Itálie
zemřela:	9.3.	1440	v	Římě
patronka	Říma;	žen;	automobilistů	(od	r.	1925)

Knižní nabídka…
Robert de Langeac
Život skrytý v Bohu 
„Francouzský	 Jan	 od	 Kříže“	 se	
v	 knize	 obrací	 na	 „obyčejné“	
křesťany,	jimž	ukazuje,	jak	změ-
nit	 život	 v	 nečekané	 duchovní	
dobrodružství	 ve	 službě	 Bohu	 i	
lidem.

Brož., 136 str., 169 Kč

Raniero Cantalamessa 
Pascha - Putování za nepomíjejícím
Čtyři	meditace	 o	Velikonočním	 tajemství,	 které	
zazněly	za	přítomnosti	Jana	Pavla	II.	v	postní	době	
a	během	velkopátečních	obřadů	ve	Svatopetrské	
bazilice	v	roce	2004.	Tajemství	Velikonoc	–	to	je	
Ježíš	Kristus,	Kristus	ukřižovaný	a	vzkříšený.	

Brož., 88 str., 110 Kč

Bratr Stéphane-Marie 
Lotr po pravici
Dialog,	který	se	odehrál	na	kříži	
mezi	 Ježíšem	 a	 lotrem	 Dysma-
sem,	inspiroval	autora	k	vylíčení	
Dysmasovy	 životní	 cesty,	 plné	
zklamání,	zranění,	selhání	a	vin,	
jež	se	proměnila	v	cestu	Odpuš-
tění,	Světla,	Naděje	a	Života.

Brož., 104 str., 125 Kč

S Marií na křížové cestě 
Kontemplujme Ježíšovo utrpení spolu s Marií. 
Knížka	 se	 skládá	 z	 úvodní	 modlitby,	 invokací,	
biblických	pasáží,	slůvka	k	zamyšlení,	modlitby	
ke	každému	zastavení,	 ze	 závěrečné	modlitby	a	
textu	Stabat	Mater.	

Brožurka, 48 str., 35 Kč

Navštivte	naše	obnovené	stránky
www.paulinky.cz

s	on-line	knihkupectvím.
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Uzdravení nebo celoživotní trauma?
Svátost uzdravení

	 Když	někdo	slyší	zpověď,	svátost	smíření	
nebo	svátost	pokání,	vstávají	mu	vlasy	hrůzou	na	
hlavě.	Každý	z	nás	si	dokáže	vybavit	ten	pocit,	kdy	
má	přistoupit	ke	svátosti	smíření.	Co	já	tam	budu	
povídat?	Vždyť	říkám	stále	to	stejné,	roztržitost,	
pozdní	příchod	do	kostela,	málo	jsem	se	modlil,	
atd.	…	Lze	 se	 setkat	 i	 s	 námitkou,	 ať	 vyslove-
nou	či	nevyslovenou:	„Proč se musím vůbec zpo-
vídat? Vždyť já si to s Pánem Bohem vyříkám a 
nemusím to ještě říkat někomu jinému.“ 
	 Po	pádu	prvních	lidí	žijeme	ve	stavu	pad-
lé	 přirozenosti.	 To	 znamená,	 že	 i	 po	 Ježíšově	
smrti	na	kříži,	kde	zničil	hřích	a	smrt,	stále	ještě	
pociťujeme	onu	slabost,	která	nás	tíží,	často	sráží	
k	zemi	a	znepříjemňuje	nám	život.	Je	tu	náš	hřích,	
ale	zároveň	Ježíšovo	vítězství	nad	hříchem,	který	
On	přibil	na	kříž.	Co	z	toho	pro	nás	plyne?	Ježíš	
nám	zanechal	svátosti,	abychom	se	přes	všechny	
obtíže	života	mohli	přenést	a	dojít	do	vytoužené-
ho	věčného	života,	což	není	nic	jiného	než	přebý-
vání	s	Bohem	v	lásce.	
	 Jednou	 z	 těchto	 pomocí	 je	 právě	 svátost 
smíření.	Neměl	by	to	tedy	být	traumatizující	záži-
tek,	i	když	to	tak	často	je.	Je	tu	lékař,	za	kterým	
chodíme,	když	nás	něco	bolí.	Stejně	 jako	 lékaři	
záleží	na	zdraví	 jeho	pacienta,	 tak	Kristu	zaleží	
na	 našem	zdraví.	Těžko	někoho	donutit,	 aby	 se	
pro	něj	svátost	smíření	stala	příjemnou	záležitos-
tí.	Ale	 pečlivou	 přípravou	 a	 trochou	 trpělivosti,	
dodržením	několika	zásad,	se	pro	nás	může	stát	
něčím	vnitřně	nepostradatelným.
	 Co	 je	 důležité,	 abychom	 svátost	 smíře-
ní	dokázali	bez	problémů	přijmout?	Jdeme-li	ke	
zpovědi,	 nejdeme	 k	 člověku	 ale	 k	 samotnému	
Kristu.	Co	říkáme,	říkáme	sice	knězi,	který	však	
není	 zvědavý	na	naše	hříchy	 a	nečeká,	 až	usly-
ší	 ten,	 který	 ho	 položí	 na	 lopatky.	Mluvíme	 ke	
knězi,	ale	naslouchá	sám	Ježíš	Kristus.	Proto	 je	
do	jisté	míry	jedno,	k	jakému	knězi	jdeme,	pro-
tože	hlavním	činitelem	je	tu	Ježíš.	Rozhřešovací	
formule	je	všude	stejná.	Je	nutné	podotknout,	že	
může	nastat	problém	v	přístupu	kněze	ke	kajíc-

níkovi.	 Existují	 dobří	 a	 horší	 zpovědníci.	 Jsou	
i	 tací,	kteří	na	nás	nenechají	nit	 suchou	a	 jejich	
poučení	si	za	rámeček	rozhodně	nedáme.	Pouče-
ní	je	navíc	jakýmsi	vodítkem	pro	náš	další	život,	
nikoli	striktním	příkazem	‚tak	a	jinak	ne‘.	Exis-
tuje	mnoho	celoživotně	 zraněných	 lidí	 právě	 ze	
svátosti	smíření.	I	kněz	je	jen	člověk,	stejně	jako	
Bůh	počítá	s	námi	a	používá	nás	hříšníků,	nedo-
konalých	 nástrojů,	 tak	 používá	 i	 nedokonalých	
kněží.	 Pokud	 nás	 třeba	 něco	 zraní,	 je	 dobré	 se	
kněze	zeptat,	jak	to	myslel.	Proč	řekl	právě	toto	
slovo.	Pokud	je	to	skutečně	velmi	vážná	věc,	měl	
by	i	vědět,	že	nás	zranil.	Věřící	má	proto	úžasnou	
možnost	si	svého	zpovědníka	vybrat.	Stejně	jako	
když	 jdeme	k	 lékaři,	 chceme	 toho,	 který	má	 za	
sebou	dobrou	medicínu,	 několik	 atestací,	 a	 nej-
lépe	 je	 doporučen	našimi	 známými.	Když	už	 si	
vybereme	zpovědníka,	měli	bychom	u	něj	zůstat,	
neboť	nás	již	bude	znát	a	může	nás	lépe	vést	na	
naší	cestě	za	Kristem.

Svátost smíření

	 Kde	není	hřích,	není	odpuštění.	Lépe	řeče-
no,	 kde	 není	 vědomí	 hříchu,	 tam	 nemůže	 přijít	
odpuštění.	Připomeňme	si	‚Podobenství	o	marno-
tratném	synu‘,	otec	mohl	projevit	odpuštění,	až	k	
němu	syn	přišel.	Je	důležité	si	uvědomit,	že	hřích 
je jako nemoc a svátost smíření je účinný lék.	
Stejně	jako	fyzická	nemoc,	pokud	se	neléčí,	vede	
ke	 smrti	 těla,	 tak	 i	 neléčení	 v	 duchovní	 oblasti	
vede	ke	smrti,	ale	 tentokráte	 jak	duše	 tak	 i	 těla,	
které	 tvoří	 jednotu.	Svátost	 smíření	 se	 také	 při-
podobňuje	k	soudu,	což	může	v	někom	vyvolávat	
nelibost.	Je	to	soud,	ve	kterém	je	přiznání	poleh-
čující	 okolnost,	 která	 vede	 k	 odpuštění	 hříchů.	
Soudce	 je	 totiž	milosrdný	 a	 spravedlivý.	Vždyť	
on	nás	zná,	ví,	že	jsme	jen	prach	a	má	s	námi	sli-
tování.	Hříšník	se	neprohlašuje	za	nevinného,	ale	
jeho	hřích	je	přikryt	a	již	se	na	něj	nevzpomíná.	
	 Důležitost,	 sílu	 a	moc	 svátosti	 smíření	 si	
uvědomíme	až	tehdy,	kdy	pochopíme	drama	hří-
chu,	který	přináší	smrt	a	spasitelské,	vykupitelské	
dílo	Ježíše	Krista.
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Jak se dobře připravit

a slavit svátost smíření?

1. Prosba k Duchu svatému.	Poprosit	Oheň	lás-
ky,	Vodu	života,	Ducha	moudrosti,	rady	a	síly,	aby	
mi	ukázal	můj	život	ve	světle	Boží	lásky	ke	mně.	
Abych	si	dokázal	uvědomit	velikou	lásku	Ježíše	
Krista,	který	za	mě	položil	svůj	život	a	dal	mi	tak	
život	věčný.	

2. Díky za vše dobré i zlé, co jsem od Boha v 
minulém období dostal.	 Velkým	 problémem	
dnešní	doby	je,	že	se	moc	neděkuje.	My	ale	máme	
za	co	děkovat.	Pokud	mě	zrovna	nic	nenapadne,	
stojí	za	to	si	dát	tu	práci	a	chvíli	popřemýšlet	nad	
tím,	co	 jsem	prožil.	Nic	se	v	mém	životě	neob-
jevilo	 jen	 tak	 náhodou.	 Mějme	 otevřené	 oči	 k	
malým	dotekům	Boží	milosti	v	našem	životě.	Pak	
z	děkování	ani	nevyjdeme.	

3. Samotné zpytování svědomí.	Neznamená	 to	
vyhledat	na	sebe	co	možná	největší	počet	hříchů,	
nebo	na	druhou	stranu	utvrzování	se	ve	své	vlast-
ní	 spravedlnosti.	Ani	 to	 není	 vzpomínání	 na	 to,	
kdo	mi	 kdy	 ublížil	 nebo	 jaké	 nemoci	 (fyzické)	
mě	trápí.	Zpytování	svědomí	by	mělo	být	v	prv-
ní	řadě	modlitbou	a	je	třeba	věnovat	mu	patřičný	
čas,	délku	a	soustředění.	
	 Ve	zpytování	se	spíš	snažím	ve	světle	Boží	
lásky	 a	 množství	 darů,	 kterými	 mě	 zahrnuje,	
zahlédnout	svůj	dosavadní	život.	Pomocí	může	být	
desatero	či	zpovědní	zrcadlo.	Jsou	to	ale	opravdu	
jen	 pomůcky,	 neboť	 život	 se	 neomezuje	 pouze	
na	 -	 nikoho	 jsem	 nezabil,	 nikoho	 jsem	 neokra-
dl,	nehřeším	-	nemusím	jít	ke	zpovědi.	Desatero,	
tak	jak	ho	známe	v	deseti	stručných	bodech,	ani	
zpovědní	zrcadlo	uvedené	v	kancionálu	nemůže	a	
ani	nepostihuje	celou	šíři	jemných	rozdílů	našeho	
života.	Velkou	pomocí	je	Písmo,	jehož	čtením	se	
naše	srdce	stává	citlivějším	k	Božím	věcem	a	jeho	
hlasu.	Např.	‚Horské	kázání‘	s	Blahoslavenstvími	
(Mt	5-7),	listy	sv.	Pavla	(Řím	12-15;	1	Kor	12-13;	
Gal	5;	Ef	4-6).	
	 Zpytování	svědomí	by	tedy	mělo	vycházet	
z	mého	 vztahu	 ke	Kristu.	 Pokud	mám	přítele	 a	
mám	ho	opravdu	rád,	 tak	vím	a	poznávám,	čím	
jsem	mu	ublížil	 nebo	zarmoutil.	Duch	 svatý	mi	

bude	pomocí.	

4. Lítost.	Zde	už	jsem	na	poli	samotné	svátosti,	
jejíž	 je	 lítost	 nejdůležitější	 součástí.	 Když	 tro-
chu	doplníme	první	větu	 této	části,	 tak	můžeme	
říct,	že	kde	není	lítost,	tam	není	odpuštění	hříchů.	
Lítost	je	bolest	ducha	a	vlastní	odsouzení	hříchu,	
spolu	s	předsevzetím	v	budoucnu	už	nehřešit.	Je	
to	jasné	a	rozhodné	ne zlu a hříchu	spolu	s tou-
hou změnit své smýšlení	a	chování.
	 Vyvěrá-li	lítost	z	lásky	k	Bohu,	nazývá	se	
dokonalá lítost	nebo	 také	 lítost	z	 lásky	(contri-
tio).	Taková	lítost	odpouští	lehké	(všední)	hříchy.	
Dosáhne	i	odpuštění	těžkých	(smrtelných)	hříchů	
pokud	zahrnuje	též	předsevzetí	slavit	svátost	smí-
ření,	jakmile	to	bude	možné.	
 Lítost,	která	se	nazývá	nedokonalá	(attri-
tio)	je	také	Božím	darem,	vnuknutím	Ducha	sva-
tého.	Rodí	se	z	vědomí	nad	ošklivostí	hříchu	nebo	
ze	strachu	nad	věčným	zavržením	(odloučení	od	
Boha	zapříčiněné	naším	odmítnutím	Boží	lásky).	
Svědomí	je	ale	pohnuto	tak,	že	může	začít	proces,	
který	končí	svátostným	rozhřešením.

5. Vyznání hříchů.	 Vyznání	 toho,	 co	 se	 nám	
nepovedlo	 v	 našem	 duchovním	 životě,	 všech	
hříchů	a	slabostí	nás	osvobozuje	i	z	čistě	lidské-
ho	 hlediska.	 Zároveň	 nám	 usnadňuje	 smíření	 s	
ostatními.	 Je	 nezbytné	 uvést	 ve	 zpovědi	 všech-
ny	 těžké	 hříchy,	 kterých	 jsem	 si	 po	 zpytování	
svědomí	 vědom.	 Kdybych	 vědomě	 těžký	 hřích	
zamlčel	(např.	zabil	jsem	člověka,	úmyslně	jsem	
to	ve	svátosti	smíření	nevyznal),	je	takováto	svá-
tost	smíření	zbytečná	a	bez	užitku	pro	můj	život.	
Lehké	 hříchy	 se	 vyznat	 doporučuje.	 Pravidelná	
zpověď	lehkých	hříchů	nám	pomáhá	vychovávat	
svědomí,	bojovat	s	pokušeními	a	jistěji	kráčet	na	
cestě	za	Kristem.
	 Nelze	též	zapomenout	na	prvek	obrácení.	
Musím	chtít skoncovat s hříchem	(i	když	toho	
třeba	nejsem	momentálně	schopen).	Musí	tu	být	
touha	 nehřešit	 a	 touha	 celým	 svým	 srdcem	při-
lnout	k	Bohu.	

6. Zadostiučinění. Učinit	 za	 dost.	 Pokud	 jsem	
něco	 provedl,	 něco	 rozbil,	 někomu	 ublížil,	 je	
důležité	 říci,	 promiň	 mi	 to,	 ale	 navíc	 je	 ještě	
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potřeba	nějakým	způsobem	nahradit	způsobenou	
škodu.	Stejné	je	to	i	s	hříchem.	Porušený	vztah	s	
Bohem	nebo	 s	bližním	 je	 třeba	nějakým	způso-
bem	nahradit.	Hříšník	je	zbaven	hříchu,	ale	ještě	
musí	nabýt	plného	duchovního	zdraví.	Náhradou	
může	být	modlitba,	almužna,	 skutky	milosrden-
ství,	služba	bližnímu,	odřeknutí	si	něčeho	příjem-
ného,	trpělivé	nesení	kříže.	Láska	je	vynalézavá	a	
platí	to	i	v	tomto	případě,	proto	není	třeba	ome-
zovat	se	pouze	na	zadostiučinění	(pokání),	které	
nám	kněz	ve	zpovědi	uloží.	

7. Rozhřešení.	 Není	 nic	 krásnějšího	 než	 po	
povzbuzení	či	radách	kněze	slyšet:
	
	 „Bůh, Otec veškerého milosrdenství,
 smrtí a vzkříšením svého Syna 
 smířil se sebou celý svět
 a na odpuštění hříchů 
 dal svého svatého Ducha;
 ať ti skrze tuto službu církve
 odpustí hříchy 
 a naplní tě pokojem.

 Uděluji ti rozhřešení 
 ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“

	 Je	to	sám	Bůh,	který	udílí	odpuštění	hříchů	
prostřednictvím	církve,	která	působí	skrze	kněze.	

8. Účinky svátosti smíření.	Hodnota	pokání	spo-
čívá	v	tom,	že	nás	vrací	do	stavu	milosti	posvěcu-
jící,	to	znamená,	že	znovu	nabýváme	přátelství s 
Bohem,	které	z	naší	strany	ničíme	svými	hříchy	
a	slabostmi.	Svátost	smíření	nám	vrací	důstojnost	
Božích	dětí.	
	 Tato	svátost	působí	smíření s církví.	Stej-
ně	jako	prvotní	hřích	narušil	lidskou	přirozenost,	
která	 je	 společná	 všem	 lidem,	 tak	 můj	 osobní	
hřích,	 který	 není	 čistě	mou	 záležitostí,	 narušuje	
celé	společenství	lidí.	Naopak,	každá	svátost	smí-
ření	a	každá	snaha	o	osobní	posvěcení	se	podílí	
na	posvěcení	všech	lidí,	celého	světa.	
	 Dochází	též	k	prominutí věčného trestu,	
který	je	následkem	smrtelného	hříchu.	 	Zároveň	
dochází	k	částečnému	prominutí	časných	 trestů.	
Obojí	 jsou	následky	hříchu	 (když	 rozbiji	 souse-

dovi	okno	a	přijdu	s	prosíkem,	že	jsem	okno	sice	
rozbil,	ale	že	toho	lituji	a	už	to	víckrát	neudělám,	
tak	on	mi	odpustí	/prominutí	věčného	trestu/,	ale	
zůstává	tu	rozbité	okno;	pokud	ho	odnesu	ke	skle-
náři	 a	zaplatím	za	opravu,	 tak	 je	vše	v	pořádku	
/prominutí	časného	trestu/;	to	je	možné	již	zde	na	
zemi	prostředky	uvedenými	v	části	6.	-		zadostiu-
činění).
	 Svátost	smíření	přináší	pokoj, klid svědo-
mí, duchovní útěchu.	 Působí	vzrůst duchovní 
síly pro boj s hříchem.

Svátost smíření a eucharistie

	 Svátost	smíření	nelze	oddělovat	od	eucha-
ristie	a	eucharistii	od	svátosti	smíření.	Existuje	tu	
jistá	provázanost.	Obrácení	a	každodenní	pokání	
nachází	svůj	pramen	a	svůj	pokrm	v	eucharistii,	
protože	v	ní	je	zpřítomněna	oběť	Krista,	který	nás	
smířil	 s	 Bohem.	 Zároveň	 přijmout	Tělo	 a	Krev	
Páně	může	 jen	 ten,	 kdo	 si	 není	 vědom	 těžkého	
hříchu,	který	je	nutno	vyznat	ve	svátosti	smíření.	
Co	z	toho	plyne?	Ve	stavu	těžkého	hříchů	můžu	
přistoupit	jen	tehdy,	když	jsem	se	smířil	s	Bohem	
ve	 svátosti	 smíření,	 nebo	 jestliže	 jsem	 vzbudil	
dokonalou	 lítost	 a	 předsevzal	 si,	 že	 co	 nejdříve	
zpověď	 vykonám.	 Na	 druhou	 stranu.	 Pokud	 si	
nejsem	vědom	těžkého	hříchu,	tak	nic	mi	nebrání	
přistoupit	k	eucharistii,	i	když	mám	lehké	hříchy.	
Těch	je	možno	litovat	na	začátku	mše	svaté.	Ba	
co	víc,	eucharistie	 je	protilék,	který	mě	zbavuje	
každodenních	vin	a	je	jakýmsi	ochranným	štítem	
proti	hříchům	těžkým.	Proto	je	velmi	doporučo-
váno	 denně	 přistupovat	 ke	 slavení	 mše	 svaté	 a	
svatému	přijímání.	

Moje zkušenost

	 Částečně	 je	 popsána	 a	 prolíná	 se	 mezi	
předcházejícími	řádky.	Měl	jsem	též	problém	sla-
vit	svátost	smíření,	ale	hlavně	jsem	se	strašně	sty-
děl	a	měl	jsem	strach	někomu	o	sobě	něco	poví-
dat.	Kněz	je	však	také	člověk,	který	má	zkušenost	
s	hříchem,	a	proto	má	(měl	by	mít)	pochopení	pro	
naše	hříchy	a	slabosti.	Vždyť,	jak	říká	list	židům,	
je	vybírán	z	lidu	a	pro	lidi.		Paradoxně	 hřích,	 ale	
hlavně	touha	po	přátelském	životě	s	Kristem,	mě	
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Fair Trade
přivedla	k	častému	slavení	svátosti	smíření	a	stala	
se	 pro	mě	nedílnou	 součástí	 života.	 Stejně	 jako	
zpívat	se	člověk	naučí	zpěvem,	tak	slavit	svátost	
smíření	se	naučí	jejím	častým	slavením.	Ještě	jed-
na	důležitá	věc.	Láskou	k	Ježíši	Kristu	roste	jeho	
poznání	a	jeho	poznáním	roste	láska	k	němu.	Kde	

jinde	Krista	poznat	než	v	Písmu	svatém,	ve	mši	
svaté,	ve	svátostech.	

jenda
jan.frantisek@email.cz

	 Každý	 z	 nás	 jistě	 zná	
Adopci	 na	 dálku.	 Fair	 Tra-
de	 znamená	 v	 podstatě	 něco	
podobného	 –	 zprostředkovává	
pomoc	pro	 lidi	 z	 chu-
dých	 zemí,	 nejen	 v	
Africe.
	 Narozdíl	 od	
Adopce	 na	 dálku	 to	
není	 zasílání	 finanč-
ních	prostředků	našim	
„adoptivním	 dětem“	
na	vzdělání	a	další,	ale	
především	 dává	 mož-
nost	výdělku	pro	chu-
dé	 lidi	 z	 tzv.	 „třetího	
světa“.	 Lépe	 řečeno:	
zajišťuje	 jim	 odbyt	
zboží	 –	 plodin,	 které	
vypěstují,	 a	 řemeslných	výtvo-
rů,	které	vyrobí,	a	tak	možnost	
vydělat	nějaké	peníze,	aby	se	o	
sebe	dokázali	sami	postarat.
	 Toto	 zboží,	 většinou	
označené	 známkou	„Fair Tra-
de“,	 je	 sice	 o	 něco	 dražší,	 ale	
na	druhou	stranu	nás	může	hřát	
pocit	u	srdce,	že	jsme	pomohli	
lidem	v	těžkých	životních	pod-
mínkách	 a	 zároveň	 si	 užívat	

kvalitního	zboží.
	 O	Fair	Trade	jsem	se	dozvěděl	na	naší	ško-
le	 (Gymnázium	Otokara	Březiny	 v	Telči),	 když	
jsem	navštívil	minulý	rok	přednášku,	které	se	nás	

zúčastnilo	 necelých	 40	
studentů.	 I	 když	 jsem	
o	 tom	 chtěl	 několikrát	
napsat,	 dostal	 jsem	 se	
k	 tomu	 až	 nedávno	 na	
podnět	 Vládi	 Hynka	 v	
jednom	z	minulých	čísel	
Věžníku.	
	 Doposud	 jsem	 na	
žádný	 obchod	 s	 Fair	
Trade	 výrobky	 nenara-
zil,	neboť	jich	není	moc,	
ale	 kdybyste	 na	 takový	
obchod	 narazili,	 urči-
tě	 neváhejte!	 Zároveň	

každý	z	nás	může	podpořit	nejen	Fair	Trade,	ale	
kterýmkoli	 způsobem	 chudé	 tohoto	 světa,	 např.	
modlitbou.
	 	 Ten,	 koho	 toto	 téma	 zajímá,	může	 najít	
více	informací	na	www.fairtrade.cz.

„Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jedno-
mu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.“	
(Mt	25,45).	

Martin Trojan

Známe Fair Trade?
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Modlitba

Modlitba optimisty
Děkuji	za
	 •	nepořádek,	který	musím	uklidit	po	náv-
štěvě,	protože	to	znamená,	že	mám	přátele
	 •	daně,	které	musím	platit,	protože	zname-
nají,	že	mám	práci
	 •	trávník,	který	musím	pokosit,	okna,	která	
je	potřeba	umýt,	a	rýny,	které	volají	po	údržbě,	
protože	to	znamená,	že	mám	dům
	 •	 oblečení,	 které	mám	 trochu	 těsné,	 pro-
tože	to	znamená,	že	mám	co	jíst
	 •	stín,	který	mě	stále	provází	při	práci,	pro-
tože	to	znamená,	že	jsem	na	slunci
	 •	neustálé	stížnosti	na	vládu,	poněvadž	to	
znamená,	že	máme	svobodu	slova
	 •	velký	účet	za	topení,	protože	to	znamená,	
že	je	mi	teplo
	 •	paní,	která	sedí	za	mnou	v	kostele	a	dráž-
dí	 mě	 svým	 zpěvem,	 protože	 to	 znamená,	 že	
slyším
	 •	stohy	prádla	k	vyprání	a	k	vyžehlení,	pro-
tože	to	znamená,	že	moji	milí	jsou	mi	blízko
	 •	budík,	který	se	ozývá	ráno	co	ráno,	pro-
tože	to	znamená,	že	žiji
	 •	 únavu	 a	 bolavé	 svaly	 na	 sklonku	 dne,	
protože	to	znamená,	že	jsem	byl	aktivní

z polštiny přeložila
Majka Světničková

Já a modlitba
	 Kdysi	jsem	četl	o	modlitbě,	že	modlitba	je	
pro	duši	co	dýchání	pro	tělo.	Nakonec,	Pán	Ježíš	
praví,	že	je	třeba	se	modlit	vždy	a	neustávat.
	 Často	slyšíme,	že	se	ze	života	vytrácí	umě-
ní	vzájemného	rozhovoru,	naslouchání	a	že	není	
již	čas	na	modlitbu	jako	v	dřívějších	dobách,	že	
doba	byla	tenkráte	klidnější.	Čas	je	vždy,	ale	musí	
jít	stranou	různé	jiné	zájmy	a	záliby,	kupř.	neko-
nečné	hodiny	vysedávání	u	televize.	Domnívám	
se,	že	právě	v	modlitbě	k	Pánu	Bohu	jednak	nejen	
hovořím	ale	také	naslouchám.	Ať	slovy	modlitby	
v	 kancionálu	 anebo	 vlastními.	 Není	 třeba	 vždy	
velký	počet	modliteb	a	slov,	ale	aby	byla	modlit-
ba	vytrvalá,	pokorná	a	odevzdaná.	A	i	když	není	
vyslyšena,	Pán	ví	nejlépe,	co	je	pro	mě	v	daném	
okamžiku	 to	 nejlepší.	 Kolikrát	 jsem	 se	 o	 tom	
přesvědčil.	V	 jedné	 písni	 zní	 slova:	„Díky, že i 
mne trpké chvíle vedly k tobě blíž.“	Soustředěná	
modlitba	je	důležitá	a	i	když	potřebné	soustředě-
ní	nemám,	 tak	buď	modlitbu	přeruším	anebo	se	
pomodlím	tzv.	„střelnou	modlitbu“,	kupř.:	„Pane, 
pomoz mi v modlitbě!“	nebo	„Pane, dej, prosím, 
abych se dostatečně soustředil.“
	 Před	čtyřmi	roky,	kdy	 jsem	byl	na	zájez-
du	v	Římě,	tak	mi	při	rozhovoru	o	modlitbě	řekl	
kněz,	že	aby	byla	modlitba	opravdu	usebraná,	tak	
je	třeba	se	před	ní	naprosto	ztišit	a	po	modlitbě	ji	
v	sobě	nechat	působit	a	doznít.	Pak	má	modlitba	
potřebnou	váhu	a	je	opravdová.	Od	té	doby	se	o	
to	s	menšími	či	většími	úspěchy	snažím.
	 Cesta	 s	modlitbou	 není	 vždy	 snadná,	 ale	
právě	 když	 se	 mi	 nechce	 již	 v	 další	 modlitbě	
pokračovat	a	překonám	se	a	pokračuji,	tak	se	říká,	
že	právě	 tehdy	 je	Pánu	modlitba	nejpříjemnější.	
Svého	času	jsem	slyšel,	že	dobrá	modlitba	obsa-
huje	málo	 slov,	 ale	 hodně	 tužeb	po	Bohu.	Přeji	
vám	i	sobě,	aby	se	nám	v	modlitbě	dařilo.
	 Na	 závěr	 slova	 sv.	 Františka	 Saleského:	
„Jen ďábel se nemůže modlit, protože není scho-
pen milovat.“

- KP -

Statistika

Křty:
Pavel	Havlík

Pohřby:
Ing.	Jiří	Richter

Aloisie	Gutwaldová
Jaroslav	Satrapa

Svátost nemocných přijalo:
Třešť	-	80	nemocných
Růžená	-	21	nemocných
Kostelec	-	25	nemocných
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Tv Noe

	 Jak	mnozí	 víte,	 od	 května	 2006	 vysílá	 v	
naší	republice	nová	křesťanská	televize	Noe,	kte-
rá	byla	připravována	pracovníky	Telepace	13	let	
a	 spolupracuje	 s	 rádiem	 Proglas	 a	 harmonicky	
na	Proglas	 navazuje.	 Jsem	 rád,	 že	 tento	 projekt	
se	podařil	uskutečnit,	i	když	všichni	
víme,	jak	je	finančně	náročný.	Sami	
jsme	mohli	při	 sbírce	v	kostele	při-
spět	na	toto	dílo.	Je	dob-
ré,	 že	 víra	 se	může	 šířit	
dnes	 moderními	 pro-
středky	 jako	 je	 televi-
ze,	 rádio	 a	 mohou	 nám	
pomoci	 i	 ke	 vzdělání.	
Někdo	 říká,	 že	 televize	
je	čertova	skříňka,	ale	to	
není	úplná	pravda.	Ano,	
televize	 může	 být	 pro	
mne	zlá	panovnice,	ale	i	
dobrá	služebnice,	ale	vše	
záleží	 jen	na	mě,	 jestli	 si	
dovedu	vybírat	pořady,	 rozlišovat	 a	 zda	dovedu	
mít	pevnou	vůli	a	zmáčknout	vypínač	na	přijíma-
či.	Všechno	se	dá	využít	k	dobrému,	ale	i	zneužít	
ke	zlu.	Ale	teď	tu	máme	televizi,	ke	které	nemu-
síme	mít	obavy	se	posadit.
	 Tv	Noe	 chce	 být	 poslem	 dobrých	 zpráv,	
pomáhat	 spoluvytvářet	 společenství,	 přiná-
šet	 poučení,	 dobrou	 zábavu	 a	 odpočinek.	 Tele-
vize	 zatím	vysílá	 od	 8	 do	 12	 hodin	 a	 od	 18	 do	
24	 hodin,	 vysílací	 čas	 se	 bude	 postupně	 rozši-
řovat	 a	 zkvalitňovat.	Více	 informací	 najdete	 na		
www.tvnoe.cz
	 Před	Vánocemi	 jsem	se	 rozhodl,	že	si	ze	
svých	našetřených	úspor	pořídím	satelit	na	faru,	
abych	mohl	podpořit	 sledovanost	 	programu	Tv	
Noe	a	kromě	toho	poslouchat	rádio	Proglas,	které	
bohužel	na	obyčejnou	anténu	zde	v	Třešti	nemohu	
naladit.	Jsem	rád,	že	jsem	si	to	zařídil,	protože	se	
dozvím	mnoho	zajímavých	informací,	které	bych	
nikdy	nezískal.	O	Vánocích	jsem	mohl	být	spojen	
s	Vatikánem,	sledoval	jsem,	jak	to	šlo,	bohosluž-
by	celebrované	papežem	s	českým	komentářem,	
mohl	 jsem	 se	 s	 papežem	 pomodlit	Anděl	 Páně	

a	 vyslechnout	 jeho	 	 poselství.	 Dále	 jsem	 zhlé-
dl	pěkné	filmy,	např.	Matka Markéta	 -	 o	 životě	
maminky	Dona	Boska,	nebo	Život za život	-	film	
o	Maxmiliánovi	Kolbe,	Malý princ	a	další.
	 Je	výhoda	pro	nemocné,	že	každou	nedě-
li	je	možnost	sledovat	mši	svatou	v	přímém	pře-
nosu	a	být	v	poledne	spojen	přímo	s	Vatikánem,	
se	 Svatým	otcem.	Každá	 slavnostní	 bohoslužba	

z	 Vatikánu	 je	 přenášena	
Tv	 Noe.	 Během	 týdne	
jsou	 reportáže	 ze	 života	
papeže,	 z	 jeho	 audien-
cí,	 různé	 dokumentární	
filmy,	 rozhovory	 apod.	
Program	Tv	Noe	je	také	
uveden	 v	 Katolickém	
týdeníku.	
	 Kromě	 sledování	
této	 televize	 mohu	 také	
poslouchat	 přes	 televi-
zi	 rádio	Proglas	a	ostatní	

česká	rádia,	takže	nejsem	vázaný	na	signál.	Tak-
též	na	Proglase	jsou	přenosy	mše	svaté,	modlitba	
růžence,	rubriky	pro	děti	-	soutěže,	pohádky;	pro	
mládež	-	hitparáda;	pro	dospělé	-	různé	rozhovory	
s	osobnostmi,	zkrátka	každý	si	tam	najde	to	své.	
Každý	den	mohu	slyšet	český	záznam	vysílání	z	
rádia	Vatikán.	
	 Jak	 naladit	Tv	Noe?	 Jediná	 cesta	 je	 buď	
přes	vysokorychlostní	 internet	a	nebo	přes	sate-
lit.	Kdyby	někdo	z	vás	měl	zájem	se	podívat	na	
nějaký	 program	 televize	 Noe,	 můžete	 přijít	 na	
faru.	Pořizovací	cena	satelitu,	přijímače,	montáž	
včetně	cestovného	mě	stála		5.500	Kč.	Tato	tech-
nika	 je	 již	 připravena	 do	 budoucna	 na	 digitální	
vysílání.	Katolický	 týdeník	 nabízí	 přijímač	 lev-
nější,	který	je	pouze	na	příjem	Tv	Noe,	rádia	Pro-
glas	a	ČT	24.
	 Mohu	z	vlastní	zkušenosti	potvrdit,	 že	 je	
to	dobrá	investice	a	že	toho	nebudete	litovat.

P. Tomáš Caha

Tv Noe - televize dobrých zpráv
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Betlém

	 K	úvodnímu	slovu	šéfredaktora	ve	Věžní-
ku	č.	46,	a	to:	„I díky našim třešťským betlémům 
se tradice předává z pokolení na pokolení.“	To	
je,	že	se	staví	v	našich	domácnostech,	kde	s	lás-
kou	přijímáme	návštěvníky	z	vlasti	i	ze	zahraničí	
a	samozřejmě	v	domě	u	Schumpeterů	ve	Spolku	
přátel	betlémů,	již	v	Adventu,	po	celý	měsíc	leden	
a	na	požádání	i	během	roku	...
	 Letošní	 „jarní“	měsíc	 leden	 byl	 příznivý	
pro	zájezdy,	skupiny	a	jednotlivce,	oproti	loňské-
mu,	 kdy	 se	 „brodili“	 v	 závějích,	 ale	 zato	mohli	
obdivovat	 nejen	 jesličky,	 Svatou	 Rodinu,	 ale	
též	 zvláštnost	 –	 stavby	 krajiny	 –	 naší	Vysočiny	
–	 z	 pařezů,	mechů,	 domků,	mlýnků,	 postaviček	
darovníků	a	po	šestém	lednu	také	Tří	králů.	Tito	
tři	mudrci	 tvořili	v	kostele	sv.	Kateřiny	Sienské	
při	 večerní	mši	 svaté	 „živý“	 průvod	 s	 dary,	 jež	
položili	před	obětní	stůl.	Radovali	jsme	se	s	nimi,	
že	jsme	se	mohli	poklonit	Narozenému	Dítěti	ve	
svém	srdci	při	svatém	přijímání,	u	betléma,	který	
je	postaven	v	zadní	části	kostela,	a	ještě	si	odnést	
posvěcenou	 tříkrálovou	 vodu,	 křídu	 a	 kadidlo.	
Věříme,	že	vše	přispělo	k	nalezení	správné	cesty	
k	našemu	Spasiteli,	což	si	i	s	šéfredaktorem	přejí	
všichni	 farníci	 spolu	 s	 naším	duchovním	otcem	
Tomášem	...
	 Nedá	mi	to,	abych	neuvedla	několik	zážit-
ků	u	našeho	betléma,	který	staví	vnuk	a	má	také	
„poradce	a	hodnotitele“	v	rodině.
	 V	neděli	24.	prosince	před	večeří	položila	
dcera	Ježíška	v	plenkách	do	jeslí	za	šera	se	Svět-
lem	betlémským,	které	přinesl	zeť	Josef	od	kul-
turního	domu,	kde	jsme	se	sešli	s	občany	u	živé-
ho	betléma.	Ten	hraje	a	zpívá	schola	a	mládež	s	
dětmi	farnosti	již	od	roku	1997	(Jen	jsme	postrá-
dali	výzvu	ke	zpěvu	koled,	tak,	jak	jsme	společ-
ně	zpívali	dříve	u	KD.	Doufáme,	že	to	bude	opět	
záležitost	bohoslovce	Marka	–	kytara	–	a	pí.	uč.	
Kláry	Chalupové	–	zpěv,	dirigování.).
	 Tedy…	 u	 našeho	 betléma,	 který	 dýchal	
čerstvým	 mechem,	 jsme	 zazpívali	 Narodil	 se	
Kristus	 Pán,	 spolu	 s	 vnoučaty,	 a	 těšili	 se	 nejen	
na	večeři,	ale	i	na	„půlnoční“	mši	svatou	v	nově	
omítnutém	farním	kostele,	který	zářil	osvětlením.	

V	týdnu	školního	volna	jsme	vítali	obdivovatele.	
	 Nejmladší	vnučka	napsala	také	do	knížky	
návštěv	báseň:
	 Krásný betlém – jako sen,
 sláva, chvála, obdiv jen.
 Zvláště rybník s rybami,
 také mlýn se skalami.
 Svatá Rodina je nádherná,
 i propast se zde spatřit dá.
 Děkujeme!

Například několik zážitků:
	 Dvě	 vdovy	 z	 Telče	 poděkovaly	 za	 náš	
pohled	 betléma	 s	 tím,	 že	 jej	 pošlou	 až	 do	Aus-
trálie.	Velký	zájezd	byl	 z	Brna,	Prahy,	Ústí	 nad	
Orlicí,	 členů	 Klubu	 českých	 turistů	 z	 Českých	
Budějovic,	poutníci	z	Tuřan,	z	Tišnova,	Znojma,	
Ratíškovic,	 a	 s	 otcem	 biskupem	Mons.	 Pavlem	
Posádem	 z	 farnosti	 sv.	 Štěpána	 z	 Litoměřic,	 se	
mší	 svatou,	 který	 nám	 věnoval	 knížku	 poezie	
„Výběr	z	hroznů“	–	k	pátému	výročí	úmrtí	bás-
níka	Josefa	Javory,	kam	otec	biskup	napsal	pěkné	
úvodní	slovo.	Po	odjezdu	návštěvníků,	kteří	sta-
čili	k	nám	dojít	k	betlému,	jsem	básně	ve	chvilce	
odpočinku	 s	díky	otevřela	 a	 zhodnotila,	 že	 jsou	
krásné	a	dokáží	osvěžit	unavenou	duši.	Otec bis-
kup pak odjížděl do rodného Budkova, kde měl s 
tamními farníky večerní mši svatou. Dá-li Pán, 
za rok nashledanou s dalšími, kteří též neví, že je 
naše město betlémářské ...
	 Vnuk	 –	 stavitel	 betléma	 –	 o	 této	 sobotě	
věnoval	mimo	 jiné	 také	 chvíli	 skautům	 z	 Jihla-
vy,	kteří	vše	obdivovali,	ale	nejvíce	jim	chutnali	
křížaly	(nabízíme	na	cesty),	pro	které	se	ještě	vrá-
tili.	Samy	se	vydaly	turistky	z	Havlíčkova	Brodu,	
nehleděly	na	větrné	počasí	 ledna,	potom	pán	na	
„výzkumnou“	 cestu	 za	 betlémy,	 což	 „náhodou“	
objevil	 a	 vůbec	 nevěděl	 o	Třešti	 a	 sděloval,	 že	
přijede	 s	 rodinou,	 ačkoliv	 byl	 „jen“	 z	 Nového	
Jimramova,	 i	někteří	odvážní	končili	ve	večerní	
vánici.	Není	možné	o	všech	psát,	kteří	letos	při-
šli	do	Hromnic,	ale	pro	ty,	jež	nemohli	z	různých	
důvodů	 a	 obav	 obdivovat,	 máme	 ještě	 nyní	 v	
únoru	otevřeno	a	vítáme,	jen	se	předem	objednat.	

Návštěvy betlémů
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MSKA
Zesnulý	pan	František	Šmíd	–	betlémář	a	kostel-
ník	–	říkal,	že	zdejší	betlémáři	mívali	betlémy	k	
ocenění	(vzájemnému)	až	do	Popeleční	středy	...	
Vánoční	doba	je	nyní	krátká,	ale	betlémy	mohou	
zůstávat,	vždyť	jaro	na	naší	Vysočině	–	moravské	
Sibiři	–	ještě	nenastává.

Lidmila Vokřínková

P.S.: Za vznik letošního Živého betléma  bych 
chtěl poděkovat – kromě těch, které nebudu jme-
novat – především Terce Kalčíkové. Ještě jednou 
velký dík za to, že vznikla „další verze“ ;o)))

- VH -

Soutěž k 230. výročí
brněnské diecéze

	 Jak	bylo	řečeno	v	pastýřském	listě	otce	bis-
kupa	Vojtěcha,	který	se	četl	v	kostele	na	Nový	rok,	
je	připravena	soutěž	pro	různé	věkové	kategorie	k	
poznání	naší	diecéze.	
	 V	 případě	 1.	 a	 2.	 kategorie,	 tj.	 předškol-
ních	dětí	až	po	3.	 třídu	včetně,	se	 jedná	o	soutěž	
výtvarnou.	Děti	mají	 za	 úkol	 namalovat	 obrázky	
do	formátu	A3.	Mohou	malovat	doma,	ale	měla	by	
to	být	práce	dětí,	ne	rodičů.	Mohou	použít	libovol-
nou	techniku.	Téma:	Brněnská	diecéze	očima	dětí.	
Namalovaný	obrázek	děti	donesou	na	faru	a		já	je	
odevzdám	na	Katechetické	centrum	v	Brně	do	20.	
dubna	 2007.	 Pak	 je	 bude	 vyhodnocovat	 odborná	
porota.	Začátkem	května	budou	vítězové	informo-
váni	a	pozváni	na	biskupství,	kde	jim	budou	pře-
dány	dary	a	bude	zahájena	výstava	nejlepších	30	
obrázků.	
	 Ve	3.	kategorii	(4.	-	6.	třída)	a	4.	kategorii	
(7.	 -	9.	 třída)	 se	bude	soutěžit	ve	vědomostech	a	
znalostech	 diecéze.	 Nejdříve	 se	 zájemci	 zaregis-
trují	do	farního	kola	u	pana	faráře	nebo	u	kateche-
tek.	Otázky	budou	zavčas	rozdány	a	soutěžící	mají	
hledat	odpovědi	na	otázky	na	internetu,	v	knihách,	
ptát	se	rodičů	apod.	Farní	kolo	proběhne	v	týdnu	
11.	-	18.3.	2007.		
	 Pokud	 jde	o	5.	kategorii,	 tak	 té	se	můžete	
zúčastnit	i	vy	ostatní.	Soutěž	pro	tuto	kategorii	bude	
mít	internetovou	podobu	a	začne	1.	března.	V	ten	
den	 budou	 na	 internetových	 stránkách	www.bis-
kupstvi.cz/rokdieceze	vyvěšeny	otázky	na	březen.	
Po	zaregistrování	můžete	soutěžit.	Jakmile	měsíc	
uplyne,	 budou	 vyhodnoceni	 3	 výherci	 	 a	 obdrží	
pěkné	knihy.	Internetová	soutěž	skončí	1.	prosince	
2007,	kdy	budou	vylosováni	poslední	výherci	a	to	
u	příležitosti	pouti	k	výročí	založení	diecéze.	
	 Zapojte	 se	 a	 získejte	 skvělé	 ceny:	 osob-
ní	 počítač,	 mobil,	 MP3	 přehrávač,	 souprava	 pro	
satelitní	příjem	Tv,	knihy,	dárkové	šeky,	výtvarné	
potřeby,	DVD,	knižní	encyklopedie	a	další.
	 Přeji	Vám,	abyste	vyhrály,	dobře	reprezen-
tovali	naší	farnost	a	aby	vás	tato	soutěž	obohatila	o	
nové	poznatky.

P. Tomáš Caha

Moravsko-slezská
křesťanská akademie
Regionální pobočka JIHLAVA

Vás srdečně zve na přednášky

27. března 2007
Mgr.	Ladislav	Koubek
Náboženství	očima	psychologie

24. dubna 2007
Mgr.	Richard	Jurečka,	Dr.
Sny	na	duchovní	cestě

22. května 2007
Prof.	MUDr.	Augustin	Svoboda,	DrSc
Kdy	vzniká	lidský	život?	Odpověď	biologa.

Přednášky se konají v úterý v 18.00 hodin
- Velký sál farnosti sv. Jakuba 
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Jaro

	 Jaro	 -	 přece	 jen,	 přijde-li	 letos	 dříve	 a	
půjdeme	po	pěšině	ke	Katovu	kameni?	Vyhneme	
se	silnici	a	prachu	...

	 Do	kraje	přišlo	jaro.	Ze	země	
vyrůstá	 nejedna	 vzácná	 rostlinka.	
Léčivka.	 Udělejte	 si	 hezkou	 jar-
ní	 vycházku.	Vydejte	 se	 na	 bylinky.	
V	době	příští	zimy	si	pochutnáte	na	
lahodném	čaji	a	uděláte	něco	pro	své	
zdraví.
	 Dnešní	uspěchaná	doba	vzda-
luje	většinu	lidí	od	přirozeného	způ-
sobu	života.	Ze	všech	stran	doléhají	
na	nás	a	číhají	nebezpečné	a	mnoh-
dy	 neznámé	 viry	 a	 choroby.	 Dejme	
si	 otázku	 –	 MÁME	 SPRÁVNOU	
VÝŽIVU?	 DODRŽUJEME	 ŽIVO-
TOSPRÁVU?
	 Jistý	farář	p.	Knipp	psal	ve	své	
knize:	„Pro každou chorobu roste jedna rostlin- 
ka ...“	Mnozí	 se	 navrací	 k	 léčivým	 rostlinkám.	
Lidstvu	je	daroval	Bůh	ve	své	dobrotě.	A	najdeme	
je	 zdarma	na	 lukách	 a	 v	 lesích.	A	každý	máme	
jedinečnou	možnost	posilovat	svoje	zdraví.
	 Ve	 svém	 mládí	 jsem	 se	 znala	 s	 jednou	
ženou,	která	mě	informovala	o	léčivých	bylinkách	
a	poradila,	co	se	sbírá	na	posilující	čaj.	Každý	rok	
od	 té	doby	bylinky	 sbírám	od	 jara	do	pozdního	
léta.	Suším	je	a	potom	míchám.	Tento	čaj	chutnal	
mým	dvěma	dcerám	od	dětství,	později	i	čtyřem	
vnoučatům.	Pije	se	mírně	slazený	nebo	neslaze-
ný.	Tato	směs	nemůže	nikomu	uškodit	–	ani	při	
více	šálcích	denně.	Máte-li	zájem,	zde	je	návod,	
co	sbírat.	Názvy	bylinek	jsou	ve	sledu,	jak	od	jara	
vyrůstají:

	 1.	Podběl	-	květy	-	co	největší	množství
	 2.	Pampeliška	-	květy	-	2	velké	hrstě

3.	 Hluchavka	 bílá	 -	 květy	 -	 co	 největší	
množství
4.	 Jahodiní	 -	 lístky	 i	 květ	 -	 co	 největší	
množství

	 5.	Luční	jetýlek	-	květ	-	2	hrstě

	 6.	Květ	agátu	bílého	-	2	hrstě
7.	 Černý	 bez	 -	 jeho	 květy	 -	 co	 největší	
množství

	 8.	Květ	lípy	-	co	největší	množství
	 9.	Maliní	-	co	největší	množství
	 10.	Ostružiní	-	co	největší	množství
	 11.	Jitrocel	-	co	největší	množství
	 12.	Kopřiva	-	4	hrstě

13.	Modrá	 kvítka	 slézu	 -	 4	 hrstě	 (pokud	
neroste,	kupte	v	lékárně	1	sáček)

	 14.	Šípek	-	co	největší	množství
	 15.	Plod	trnky	-	co	největší	množství	

	 Dávkujeme	-	1	vrchovatá	polévková	lžíce	
na	0,2	l	vody.
	 Závěrem	přeji	příjemnou	procházku	v	pří-
rodě	a	dobrou	chuť!

- RN -

P.S.: Napsala naše rodačka paní Růžena Nejedlá; 
doporučuje Lidmila Vokřínková!

Jarní procházka
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Kána

Kána

	 Pomalu	se	blíží	čas,	kdy	začneme	uvažovat	
o	tom,	jak	bychom	chtěli	strávit	letní	dovolenou.	
Rádi	bychom	se	s	vámi	podělili	o	naši	zkušenost,	
jak	prožila	1	letní	týden	roku	2005	naše	rodina.
	 Již	nějaký	čas	jsme	toužili	prožít	část	let-
ní	dovolené	s	duchovním	programem.	Uvažovali	
jsme	o	nějaké	formě	duchovních	cvičení,	přístup-
ných	celé	rodině	–	abychom	nemuseli	zajišťovat	
opatrování	 našich	 dětí	 a	 mohli	 dovolenou	 pro-
žívat	 společně.	Naši	 přátelé	 nás	 nasměrovali	 na	
týdenní	nejen	duchovní	setkání	„Kána“,	kterého	
se	sami	rok	předtím	zúčastnili.	Toto	setkání	spl-
ňovalo	 naše	 očekávání	 tím,	 že	 bylo	 určené	 pro	
manželské	páry	i	s	dětmi.	Pro	děti	byl	nachystán	
speciální	takřka	celodenní	program	skupinou	dob-
rovolníků,	kteří	se	měli	o	děti	celý	den	postarat.	
Navzdory	doporučením	našich	přátel	nám	přesto	
trvalo	řadu	týdnů,	než	jsme	se	odhodlali	odeslat	
přihlášku.	Rozhodně	 jsme	však	následně	nelito-
vali.	Dodnes	jsme	Bohu	za	tento	darovaný	týden	
vděční.	 Měli	 jsme	 možnost	 prožít	 týden,	 kdy	
jsme	v	páru	měli	spoustu	času	jeden	na	druhého,	
což	 v	 běžném	 pracovním	 shonu	 bývá	 problém.	
Vyslechli	 jsme	 řadu	 svědectví	 ze	 života	 jiných	
manželských	párů,	každý	zvlášť	i	společně	jsme	
se	mohli	 zamýšlet	 nad	 různými	 aspekty	 našeho	
manželství,	měli	jsme	čas	na	modlitbu	i	eucharis-
tii,	dělili	jsme	se	s	ostatními	páry	o	své	prožitky.
	 Program	týdenního	setkání	byl	velmi	pes-
trý	a	různorodý,	nechyběl	ani	čas	pro	neformální		
sdílení	se	s	ostatními.	Všem	manželským	párům	
bychom	toto	setkání	přáli	prožít	a	 to	nejen	těm,	
kteří	touží	znovu	objevit	jednotu	ve	svém	manžel-
ství,	ale	i	těm,	kteří	jednotu	touží	prohloubit.
	 Manželské	setkání		„Kána“	pořádá	komu-
nita	„Chemin	Neuf“,	což	je	katolická	komunita	s	
ekumenickým	posláním,	sídlící	v	bývalém	kláš-
teře	v	Tuchoměřicích	u	Prahy.	Kdo	by	měl	zájem	
získat	více	 informací,	může	 se	obrátit	 přímo	na	
nás	nebo	si	vzít	informační	letáček	v	kostele,	pří-
padně	nahlédnout	na	webové	stránky	na	adrese:	
www.chemin-neuf.cz
P.S.:	Věk	manželů	nerozhoduje	…

M+V Kaňkovských

	 K	tématu	pro	toto	číslo	47	navrhl	šéfredak-
tor:	Modlitba	a	já	–	Půst.
	 Vrátím	se	ještě	k	adventu	–	svátosti	smíření	
–	jež	bude	souviset	s	dobou	postní,	kterou	bude-
me	prožívat	brzy	a	dopřeje-li	nám	Bůh,	vyvrcholí	
8.	dubna	slavností	Zmrtvýchvstání	Páně	...	Jak	ji	
prožijeme?	
	 Tedy…	V	 adventní	 době,	 kdy	 ve	 farnos-
ti	vypomáhají	přizvaní	kněží,	se	právě	uvolnil	o.	
Jiří	Balabán	–	zpovědník	–	a	tak	jsem	přistoupila	
ke	svátosti	smíření.	Hned	po	úvodu	jsem	se	zmí-
nila,	 jak	mi	 stále	 velice	 pomáhá	 ranní	modlitba	
papeže	Jana	XXIII.,	hned	jak	byla	uvedena	v	kan-
cionálech:	Ráno	–	č.	024	–	str.	23,	zvláště	věta:	
„Každého, s kým se setkám mi posíláš do cesty, 
abych v něm poznal(a) svého bratra.“	S	úžasem	
zůstávám,	 jak	se	denně	plní	a	proto	nevěřím	na	
náhody,	ale	na	vedení	Boží.	Ovšem	celá	 je	moc	
krásná	a	oslovující	...	
	 Otec	 Jiří	 řekl,	 že	 se	 ji	 také	modlí	 (a	umí	
zpaměti),	a	tak	jsme	ji	společně	potichu	zarecito-
vali.	I	když	byl	večer.	Již	dvakrát	jsem	ji	ve	Věž-
nících	všem	doporučovala,	 je	 to	asi	pokyn	Jana	
XXIII.	 shůry,	 abych	 ji	 opět	 doporučila	 a	 další	
poznali	 její	 sílu.	 Je	 jistě	mnoho	 krásných	mod-
liteb,	 ale	 tato	mluví	 ze	 srdce	 zesnulého	papeže,	
který	 také	 „OTEVŘEL	 OKNA	 VATIKÁNU“	 a	
zahájil	koncil	...	Je	možné	také	přidat	modlitby	za	
papeže,	biskupy	a	všechno	duchovenstvo.	Velice	
je	potřebují,	a	nás	–	lid	–	o	modlitby	prosí,	aby-
chom	pamatovali	...

Lidmila Vokřínková

Modlitba

Připravuje se
pro děti a mládež…

-	29. dubna	výlet	do	bazénu,	doprovod	zajiš-
těn,	informace	podá	Eva	Fencíková
-	8. května	výlet	do	přírody	okolo	Třeště,	sou-
částí	budou	i	soutěže	a	hry
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Kino

	 Tak	jsem	si	po	delší	době	vyrazila	„na	kul-
turu“…		Ze	žlutého	letáčku,	který	nám	byl	jako	
již	 mnohokrát	 doručen	 do	 poštovní	 schránky,	
jsem	vybrala	film	PRAVIDLA	LŽI.	S	odstupem	
jednoho	 dne	 musím	
konstatovat,	 že	 jsem	
tomu	ráda…
	 Šlo	 o	 psycho-
logické	 drama	 (no,	
musím	přiznat,	že	ten-
hle	 žánr	 mi	 „sedí“).	
Film	trval	2	hodiny.	A	
ač	 nemám	 příliš	 ráda	
dlouhé	 filmy,	 tyhle	
dvě	 hodiny	 uběhly	
opravdu	 rychle,	 tak	
mě	 dokázal	 příběh	
pohltit.
	 Nebudu	 popi-
sovat	děj	či	nějak	hod-
notit	 kvalitu	 scénáře,	
hereckých	 projevů	
apod.	Pokusím	se	Vám	
jen	 přiblížit,	 co	 bylo	
(podle	 mě)	 podstatou	
uměleckého	sdělení.	
	 Děj	se	odehrává	
v	 terapeutické	 komu-
nitě,	 kde	 se	 potkávají	
drogově	 závislí,	 kteří	
cítí,	že	je	třeba	změnit	
podstatné	 věci	 jejich	
životů.	A	 tak	 nahlíží-
te	 do	 zcela	 „zpacka-
ných“	životů,	do	živo-
tů	 prostitutek,	 které	
nesmí	ke	svým	dětem,	
do	 životů	 drogových	
dealerů,	 kteří	 si	 svou	
„obživou“	 téměř	 při-
vodili	smrt,	do	životů	těch,	kteří	si	několikrát	na	
život	sáhli	a	byli	i	klinicky	mrtví,	do	životů	vyši-
nutých	lidí,	kteří	s	sebou	celoživotně	vlečou	obraz	
předávkované	matky,	do	životů	mafiánských	bos-

sů,	kteří	brilantně	manipulují	s	ostatními,	ale	děsí	
se	sami	sebe…	
	 Velmi	emotivně	ve	filmu	vyznívá	tzv.	ritu-
ál,	 k	 němuž	 dochází	 při	 ukončení	 roční	 terapie	

(kterou	 dotáhne	 do	
konce	 jen	 málokdo).	
Večer	 před	 odcho-
dem	 jsou	 dotyčnému	
zapáleny	 tři	 svíce,	
jisté	 symboly.	 Jsou	 to	
vlastně	takové	nezbyt-
nosti	k	alespoň	trochu	
šťastnému	 návratu	 do	
společnosti.	
	První	 je	 ABSTI-
NENCE.	 Samozřej-
mě	 od	 drog.	Ale	 také	
od	všech	svodů,	které	
mohou	 velmi	 rych-
le	 zavést	 na	 scestí.	
Mou	 závislostí	 trpí	
moji	blízcí	a	já	musím	
myslet	i	na	ně,	nechci	
jim	 ublížit…Druhá	 je	
POKORA.	Bez	poko-
ry	nelze	dobře	žít.	Je	k	
tomu	potřeba	i	moud-
rost	 dobře	 rozpozná-
vat	 věci	 –	 neplést	 s	
inteligencí,	 to	 je	něco	
zcela	 jiného.	 A	 třetí	
nezbytností	 je	 LÁS-
KA.	Ta	vše	převyšuje	
a	naplňuje.	Bez	ní	nel-
ze	žít…
	Při	 sledování	 filmu	
si	 člověk	 mohl	 uvě-
domit,	 jak	 někteří	
lidé	žijí,	co	všechno	s	
sebou	táhnou,	že	je	to	

mnohdy	silnější	než	oni	sami.	Důležitá	je	touha	a	
snaha	změnit	to	(i	v	„normálním	životě“)!

- KZ -

Pravidla lži
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Orel

***

	 Florbal, Kněžice 27.1. 07.	Hned	zpočát-
ku	musím	 zmínit,	 že	 přes	 veškerou	mou	 snahu	
o	posílení	týmu	jel	do	Kněžic	skoro	stejný	tým,	
jaký	 reprezentoval	 Orel	 Třešť	 již	 v	 minulém	
roce.	Sestavu	jsem	doplnil	o	Miloše	Kameníka	a	
Karla	Marečka.	Ostatní	borci	byli	buď	v	pracov-
ním	procesu	nebo	někde	na	horách.	Oslovil	jsem	
všechny.	Ale	bohužel...	Herní	projev	se	tedy	moc	
nezměnil.Přestože	 jsme	si	 řekli,	že	budeme	hrát	
ze	 zabezpečené	 obrany	 a	 kombinačním	 stylem,	
tým	stále	trápila	nedůsledná	obrana	a	„sólování“.	
	 Kněžická	palubovka	zůstává	pro	 třešťské	
Orly	 jaksi	 zakletá.	 Tým	 zabral	 až	 v	 posledním	
zápase,	kde	s	vypětím	všech	sil	získal	první	vítěz-
ství.	Máme	 tedy	dohromady	4	body	a	bezpečně	
okupujeme	poslední	příčku	tabulky.	Už	v	březnu	
nás	čeká	další	střetnutí	opět	v	Kněžicích.	Poslední	
díl	seriálu	OFL	bychom	rádi	uskutečnili	w	Třešťi.	
Vše	 záleží	 na	 ochotě	 ředitele	ZŠ	 p.	Trnky	 a	 na	
finančních	možnostech	TJ	Orel.	Věřím,	že	je	ještě	
v	našich	silách	se	odpoutat	ze	dna	tabulky	a	uká-
zat,	že	v	Třešti	florbal	hrát	umíme.
	 Sestava	TJ	Orel	Třešť:(G)	Kamil	Hamer-
ník,	 Martin	 Nosek,	 Lukáš	 Nosek,	 Petr	 Kubala,	
Radek	Zuda,	Karel	Mareček,	Miloš	Kameník,	Jan	
Roháček.

***

	 Futsal, Třešť – zklamání. Náš	cíl	pro	ten-
to	rok	zůstane	bohužel	nenaplněn.	Přáním	celého	
týmu	 bylo	 postoupit	 do	 bojů	 o	 postup	 do	 vyšší	
soutěže.	Díky	zbytečné	remíze	a	následné	prohře	
s	 papírově	 slabším	 soupeřem	 Salavicemi	 0:0	 a	
2:3	zůstal	Orel	Třešť	těsně	pod	postupovou	příč-
kou.	 Jedinou	 možností	 na	 získání	 postupových	
bodů	bylo	vítězství	nad	favority	soutěže	v	posled-
ních	kláních:	Mrákotínem	a	Playmakers,	 což	 se	
nepodařilo.	 Nepomohla	 ani	 psychická	 podpora	
v	 podobě	 nových	 dresů.	Za	 zmínku	 ovšem	 sto-
jí,	 že	Orel	Třešť	hrál	 s	 favority	okresní	 soutěže	
téměř	 vždy	 vyrovnanou	 partii,	 nejcennější	 jsou	

dvě	výhry	nad	mužstvem	Polné.	Celková	bilance	
je	čtyři	výhry,	jedna	remíza	a	pět	proher.	Chyběli	
tři	body	na	možnou	kvalifikaci	do	bojů	o	postup	
na	 úkor	 Polné,	 s	 kterou	 jsme	měli	 vyhrané	 oba	
vzájemné	zápasy.

***

	 Futsal, Třešť – zápas 3.2.07.	 Boje	 o	
udržení	v	tabulce	okresní	futsalové	soutěže	začal	
Orel	Třešť	překvapivě	jednoznačnou	výhrou	nad	
Tenisem	Třešť	7:1.	Orli	hráli	kompaktně	a	pomoh-
lo	 i	 několik	 tyčí,	 jež	 stály	 v	 cestě	 gólu	 tenistů.	
Střelecky	se	vrátil	po	zranění	Radim	Kubálek	a	
zabodoval	 i	brněnský	borec	Ondřej	Vít.	Posled-
ně	 zmiňovaný	 hráč	 se	 nebál	 riskantní	 kličky	 a	
chladnokrevně	zakončil	svůj	druhý	gól	v	zápase.	
Často	opomíjená	obrana	byla	tentokráte	strůjcem	
a	motorem	výhry.	Obě	dvě	obrany	odvedly	dob-
rou	práci	 (Majdič-Kníže,	Budař-Soutor).	Hynek	
Novotný	vede	tabulku	střelců	ke	dni	3.2.	se	svými	
důležitými	 15	 asistencemi	 s	Kubalou	 a	Nieder-
hafnerem	v	těsném	závěsu	na	následujících	pozi-
cích.	Kapitán	Budař	reagoval	po	zápase	 tenistů:	
„Zápas	je	pro	mě	odvetou	za	loňské	prohry	a	byl	
vizitkou	dobré	týmové	práce.“

***

	 Futsal, Třešť – televizní utkání. Stejně	
jako	 minulý	 rok	 i	 tento	 rok	 se	 bude	 točit/točil	
materiál	pro	krátký	film	dokumentárního	rázu	ze	
zápasu	 24.2. 15:30	 proti	 Salavicím.	 Část	 zpra-
covaného	materiálu	 budete	mít	 šanci	 vidět	 i	 na	
internetu.	Díky	nejasnému	datu	vydání	časopisu	
tato	 informace	 už	 nemusí	 být	 aktuální	 nebo	 je	
naopak	velice	aktuální.	Pokud	držíte	časopis	prá-
vě	v	čase	před	utkáním,	přijďte	nás	podpořit.	Vše	
se	odehraje/odehrálo	v	Městské	hale	Třešť.	Dal-
ší	aktuální	informace	hledejte	na	stránkách	Orla	
Třešť	www.triesteeagles.blogspot.com.

Džany a Haufi 

Orel Třešť
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Duchovní obnova

Šťastnou cestu
	 Na	 krásný,	 radostný	 vánoční	 čas	 zůstaly	
jenom	milé	vzpomínky.	Nový	rok	2007	nám	ote-
vřel	svoji	širokou	bránu	a	my	vcházíme	do	všed-
ních	dnů,	ve	kterých	nás	čekají	různé	povinnosti,	
snad	také	radosti,	ale	ani	bez	starostí	se	neobejde-
me.	Kéž	Svatá	Rodina	nás	posiluje	svým	vzorem	
a	ochranou.
	 Obracíme	 první	 list	 letošního	 kalendáře	
a	 čas	 nás	 přesvědčuje,	 že	 je	 opravdu	 neúnavný	
běžec.
	 Budoucí	prvňáčci	jsou	už	zapsáni	a	ostatní	
žáci	i	studenti	s	napětím	čekali	na	výsledky	prv-
ního	pololetí.	Jsou	podle	zásluhy.	Všichni	školou	
povinní	mají	pět	měsíců	školní	práce	za	sebou.
	 Všem	ze	srdce	přeji	pěkné	dny	prožité	ve	
zdraví,	v	radostné	pohodě;	ať	se	vám	vše	daří	k	
vaší	spokojenosti.
	 Do	budoucích	dnů	...	šťastnou	cestu	...

O. Hrbková

Zasvěcení dětí
Panně Marii

Panno	Maria,	ty	jsi	blízko	Srdci	Ježíšovu,
svěřuji	svoje	děti	do	tvé	mateřské	péče	

a	odevzdávám	je	zcela	tobě
od	nejútlejšího	dětství.

Kéž	je	provází	tvá	mocná	ochrana
na	všech	jejich	cestách.
Buď	jejich	strážkyní.

Uchovej	je	v	nevinnosti	duše
i	ve	zdraví	těla.

Vypros	jim	od	Boha
světlo	do	jejich	nezkušenosti,

oporu	v	slabostech,
ovládání	vášní,

aby	vždycky	kráčely
po	cestě	pravdy	a	ctnosti.

Pronikni	jejich	duši
spasitelnou	bázní	Boží,

která	je	počátkem	moudrosti,
aby	statečně	bojovaly	proti	chybám,
slabostem	a	nebezpečným	situacím.

Pros	za	ně,	aby	vytrvale
sloužily	Bohu	na	této	zemi
a	jednou	ho	mohly	s	tebou

chválit	v	nebi.
	 	 	 	 Amen

Pro Věžník vybrala
O. Hrbková

Postní duchovní 
obnova manželů

	 Centrum	 pro	 rodinu	 a	 sociální	 péči	 v	
Brně	 nabízí	 manželským	 párům	 „Duchovní	
obnovu	manželů“,	jako	přípravu	na	nadcháze-
jící	 Velikonoce.	 Uskuteční	 se	 o	 víkendu	 23.-
24.	 3.	 2007	 v	 rekreačním	 středisku	 Zámeček	
Hodonín.	Začíná	v	pátek	večeří	a	končí	v	sobo-
tu	večeří.		Setkání	nabízí	manželům	poodstou-
pení	 od	 denních	 starostí,	 prostor	 k	 zamyšlení	
nad	svým	vztahem	k		Bohu	i	svým	nejbližším.	

Během	duchovní	obnovy	mají	manželské	páry		
příležitost		k	účasti	na	mši	svaté,	svátosti	smí-
ření	nebo	osobním	rozhovorům	s	knězem.	

Termín konání:	 23.-24.	3.	2007
Místo konání:	 rekreační	středisko
	 	 	 Zámeček	Hodonín
Téma:	 Prožívání	svátostí	v	manželství
Vede:	 P.	Mgr.	Martin	Vařeka
	 	 –	vojenský	kaplan
Ubytování:	manželský	pár	ve	vlastním	pokoji
Strava:	 plná	penze
Doprava:	 vlastní
Cena:	 1.060,-	Kč/pár/pobyt

Přihlášky:	 písemně	nebo	telefonicky
	 	 do	28.	února		2007	na	adresu:

	 Dana	Chaloupková
	 Centrum	pro	rodinu	a	sociální	péči,	
	 Josefská	1,	Brno	602	00
	 Telefon:	542	21	74	64
	 e-mail:	dana.chaloupkova@centrum.cz
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SPR

Vážení	přátelé,	bratři	a	sestry,
	 dovolujeme	 si	 Vás	 požádat	 o	 spoluprá-
ci	 při	 předávání	 informací	 o	možnostech	 přijetí	
dítěte	do	rodiny	/osvojení	nebo	pěstounské	péče/.	
Jedná	se	o	to,	aby	lidé,	kteří	uvažují	nad	přijetím	
dítěte,	věděli,	na	koho	se	obrátit,	s	kým	se	spojit,	

jak	postupovat.	V	současné	době	působí	externí	
spolupracovníci	v	61	farnostech	naší	diecéze.
	 Na	 biskupství	 brněnském	 jsme	 v	 rámci	
děkanské	porady	informovali	přítomné	děkany	o	
našem	sdružení	a	o	našem	cíli	získat	externí	spo-
lupracovníky	SPR	ve	farnostech	brněnské	diecé-
ze.	Na	základě	předchozí	domluvy	s	děkany	jsme	
začali	 navštěvovat	 kněžské	 rekolekce,	 kde	 jsme	
informovali	o	našem	sdružení	a	požádali	o	spolu-
práci	při	hledání	zástupců	SPR	ve	farnosti.
	 O	 průběhu	 a	 podrobnostech	 spolupráce	
jsme	 stačili	 informovat	v	předchozích	 letech	na	
rekolekcích	kněží	ve	všech	děkanátech	brněnské	
diecéze.
	 Předávali	 bychom	 Vám	 naše	 informač-
ní	materiály	a	časopisy,	které	byste,	se	svolením	
pana	faráře,	umisťovali	na	nástěnku.	Naše	materi-
ály	bychom	Vám	posílali	vždy	při	vydání	našeho	
časopisu	Průvodce	náhradní	rodinnou	péčí.	Časo-

pis	vychází	3x	ročně	a	další	materiály	(informač-
ní	 letáky,	 skládačky	atd.)	bychom	Vám	k	 těmto	
časopisům	 přikládali.	V	 případě	 zájmu	 bychom	
jednou	 za	 rok	 uspořádali	 diecézní	 setkání	 Vás	
-	pomocníků	našeho	sdružení,	kde	bychom	pro-
brali	aktuální	stav	v	náhradní	rodinné	péči,	Vaše	

zkušenosti	z	farnosti	atd..
	 Ozvěte	se,	prosím,	a	potvrďte	Váš	zájem	o	
spolupráci.
	 Chceme	v	každé	farnosti	vybudovat	ostrů-
vek,	na	němž	budou	moci	farníci	získat	informa-
ce	o	tom,	co	náhradní	rodinná	péče	je	a	jak	mají	
postupovat	v	případě,	kdy	se	rozhodnou	přijmout	
dítě	do	rodiny.

Za	Sdružení	pěstounských	rodin

	 	 přeje	dobré	dny	a	pokoj

Hana Palacká
koordinátorka pro spolupráci

s externími zástupci SPR ve farnosti
T: 543 331 718, 543 249 141
e-mail: palacka@pestouni.cz

www.pestouni.cz

Pěstounská péče



21

Benedictus

	 Ojedinělý	 specializovaný	obchod	klášter-
ních	produktů,	mešních	vín	a	klášterních	piv	 	v	
České	republice	s	názvem	Benedictus	(=	požeh-
naný)	byl	slavnostně	otevřen	v	pondělí	15.1.	ve	
13.30	hodin	ve	spodním	traktu	budovy	Petrov	1	
(vchod	z	ulice	Petrské).
	 Brno:	 Na	 rozdíl	 od	 mnoha	 jiných	 zemí,	
kde	jsou	klášterní	výrobky	vyhledávány	a	ceněny,	
nemá	prodej	těchto	pro-
duktů	v	České	republi-
ce	 tradici.	 Přitom	 by	
se	většina	z	nich		dala	
charakterizovat	 slovy	
zdraví	 a	 kvalita.	 Jsou	
vyráběny	 řemeslně,	 v	
malých	 množstvích	 a	
ne	 za	 účelem	 dosaho-
vání	 zisku.	 V	 super-
marketech	 je	 nikde	
nenajdete...
	 	Nová	prodejna	Benedictus	se	specializuje	
na	prodej	klášterních	výrobků	z	českých	i	zahra-
ničních	klášterů.
	 Součástí	života	v	klášteře	není	pouze	mod-
litba	 a	 rozjímání,	 ale	 podle	 starobylé	 tradice	 a	
hesla	Ora	et	labora	(=	modli	se	a	pracuj	–	heslo	
sv.	Benedikta	a	řádu,	který	založil)		také	starost		o	
vlastní	živobytí.	
	 V	minulosti	 to	byli	 právě	 řeholníci,	 kteří	
do	našich	zemí	přinášeli	nové	způsoby	a	metody	
nejen	 zemědělské	 produkce.	 Život	 v	 klášterech	
má	svůj	pevný	řád	a	 rytmus,	 jehož	součástí	 je	 i	
řemeslná	práce,	která	je	pokračováním	modlitby	
a	rozjímání	a	slouží	k	získání	prostředků	pro	další	
fungování	 jednotlivých	 komunit.	 Každý	 klášter	
dospěl	na	základě	zkušeností	a	staletého	vývoje	k	
vlastní	výrobě,	která	odpovídá	jak	zaměření,	tak	
lokalizaci	konkrétního	kláštera.
	 Prodejna	 v	 areálu	 brněnského	 Petrova	
nabízí	v	tomto	smyslu	skutečnou	přehlídku	kláš-
terních	 produktů.	 Najdeme	 zde	 výrobky	 proza-
tím	z	patnácti	klášterů	ve	více	než		300	druzích	a	

nabídka	se	bude	nadále	rozšiřovat.
	 Milovníky	zdravé	výživy	zaujmou	biopo-
traviny	v	široké	škále	od	müsli,	po	marmelády	a	
kompoty	 i	 z	 exotického	ovoce,	 chybět	 nebudou		
sojové	výrobky,	ovocné	štávy,	biokáva,	biokakao,	
sušené	ovoce,	houby,	sýry	a	další.	Najdeme	zde	
i	vynikající	hořčici	francouzského	typu	z	klášte-
ra	 trapistů	 v	Novém	Dvoře.	 Skutečné	 “zdraví	 z	

lékárny	 Boží”	 předsta-
vují	 vitamíny,	 čaje	 na	
konkrétní	 nemoci,	 kap-
ky,	masti,	krémy	a	další	
produkty	z	klášterů	pro-
vozujících	nemocnice.	
	 Znalce	vína	nadchnou	
unikátní	 kolekce	 meš-
ních	 a	 košer	 vín	 od	
pověřených	 výrobců	 v	
ČR,	doplněné	o	soubory	
vín	ze	Svaté	země	a	dal-

ších	zahraničních	klášterů,	včetně	světoznámého	
brandy	z	Klosterneuburgu.	Ojedinělý	soubor	tra-
pistických	piv	z	produkce	belgických	klášterů	je	
doplněn	českými	klášterními	pivy	premonstrátů	z	
Želiva.	Bylinné	likéry	od	sester	z	Doksan	pak	jen	
doplní	představu	o	skutečně	exkluzivním	pití,	ke	
kterému	dále	patří	benediktinská	Klášterní	oficí-
na	a	sestava	jejich	bylinkových	sirupů	pro	široké	
použití.	Mezi	klášterní	produkty	patří	také	napří-
klad	keramika	-	v	tomto	případě	z	Galerie	Karmel	
Bosých	karmelitek	v	Praze.
	 Od	 března	 bude	 provoz	 rozšířen	 ještě	 o	
čajovnu	a	komunitní	centrum.
	 Prodejna	 se	 nachází	 v	 suterénu	 objektu	
Národní	kulturní	památky	Petrov	1	-	vchod	z	uli-
ce	Petrské	a	otevírací	doba	je	pondělí	-	pátek	od		
9.00		do	17.00	hodin.

Další informace:
vedoucí prodejny Marie Mezuláníková

mobil: 736 659 300
www.klasterniprodukty.cz

Na Petrově zahájí provoz prodejna
klášterních produktů Benedictus
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	 Bylo	 tomu	právě	včera,	když	 se	na	mém	
stole	v	kanceláři	rozdrnčel	telefon	a	ze	sluchátka	
se	ozvalo:	„Ahoj	Jirko,	 tak	 jak	vypadá	ten	zub?	
Doktor	by	se	na	 to	chtěl	podívat,	 jestli	 se	 to	po	
těch	 práškách	 spravilo.	 Můžeš	 přijít	 dneska	 do	
ordinace	 tak	 okolo	 14.	 hodiny?“	 (Minulý týden 
mě totiž potrápil zánět, který se udělal u levé dol-
ní „osmičky“.)	Chvilku	jsem	přemýšlel	a	potom	
jsem	přislíbil	účast	na	druhou	hodinu	v	ordinaci.	
Nic	netušíc	jsem	se	před	druhou	hodinou	vypravil	
do	„jámy	lvové“.	
	 Zaklepal	 jsem	 na	 dveře	 ordinace	 a	 čekal	

jsem,	 až	 mě	 sestra	 vyzve	 dál.	 Přivítala	 mě	 i	 s	
panem	doktorem	přátelským	úsměvem	a	 já,	 nic	
netušíc,	 usedl	 jsem	 do	 zubařského	 křesla.	 Po	
standardním	prohlédnutí	dutiny	ústní	mě	doktor	
ještě	poslal	na	RTG	zubu.	Po	zrentgenování	jsem	
se	vrátil	zpět	do	ordinace	a	čekal	jsem	pouze	na	
to,	že	se	s	panem	doktorem	domluvíme	na	nějaké	
další	 léčbě	a	postupu.	Jaké	však	bylo	moje	pře-
kvapení,	když	mě	lékař	znovu	vyzval	k	usednutí	
do	zubařského	křesla!	Naivní	jak	ježibaba,	která	
ukazuje	Ivanovi,	jak	se	na	lopatu	sedá,	usedl	jsem	
znovu	 do	 křesla.	 Najednou	 se	 nad	mou	 hlavou	
rozezněl	hlas	sestry,	která	povídá:	„Tak	co	dokto-
re,	vytrhnem	ho,	ne???“	A	on	na	to:	„No	co	jinýho	

s	tím.“	V	tu	chvíli	by	se	ve	mně	krve	nedořezal.	
Byl	 jsem	ze	všeho	tak	v	šoku,	že	 jsem	snad	ani	
nestačil	protestovat.	Pak	už	to	šlo	velice	rychle.	
Sestra	mi	přehodila	okolo	krku	zelený	„brinďák“	
(zřejmě poteče dost krve, tak abych si neušpinil 
svetřík, blesko mi hlavou).	Natošup	se	před	mýma	
očima	v	rukou	lékaře	objevila	injekční	stříkačka	
s	jehlou,	která	svou	tloušťkou	připomínala	spíše	
špejličku	od	jitrnice.	 	Jehla	se	mi	zabořila	kam-
si	do	dásně	a	já	cítil	strašný	tlak,	jak	umrtvova-
cí	 tekutina	proudila	do	všech	nervů	 a	 svalů.	Po	
několika	 minutách	 si	 dentista	 nade	 mne	 stou-

pl,	sestra	mě	chytla	za	hlavu	a	já	jen	
pozoroval,	 jak	 se	 v	 odborníkových	
rukách	blýsklo	stříbrné	dláto	(dlátko 
to nebylo).	Pár	zašťouchnutí	do	dás-
ně	 ...	zřejmě	to	nebylo	 to	pravé	oře-
chové	 ....	 „Jano,	 podejte	mi	 to	 užší,	
v	tomhle	nemám	takovej	cit,“	ozvalo	
se	ordinací.	To	už	mě	polévalo	oprav-
du	 horko.	Úzké	 dláto	 se	mi	 zarýva-
lo	 do	 dásně	 a	 já	 cítil	 nesmírnej	 tlak	
(ne bolest),	po	několika	podebráních	
zubu	 dlátkem	 si	 pan	 doktor	 vyžádal	
nějaké	kleště	se	zahnutými	zobáčky,	
aby	dokonal	 to,	co	započal.	Naštěstí	
si	dal	zub	říct	a	po	několika	vteřinách	
„bránění“	byl	venku.		Musím	říct,	že	

jsem	z	toho	byl	opravdu	v	šoku,	kdybych	býval	
věděl,	co	mě	bude	čekat,	asi	bych	tam	byl	býval	
vůbec	nechodil.	Musím	ale	říct,	že	pan	doktor	byl	
nesmírně	šikovný	a	tímto	mu	také	děkuji	(i sest-
řičce)	a	jsem	rád,	že		na	mě	se	sestřičkou	zahráli	
takovou	„habaďuru“,	využili	moment	překvapení	
a	zub	mi	vytrhli.	Kdybych	to	totiž	měl	napláno-
vané	 dopředu,	 už	 teď	 vím,	 že	 bych	 z	 toho	měl	
několik	bezesných	nocí	dopředu	a	možná	bych	se	
k	zákroku	ani	nedostavil.	

Jirka Staněk

Ze zápisníčku farníka…

Nečekané překvapení
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Kalendárium

Z diáře otce Tomáše
25.2.  17:30 - Obřad	zařazení	3	katechumenek	mezi	čekatele	křtu
4.3.  15:00 - Promítání	filmu	Maxmilián	Kolbe	-	fara
5. - 7.3.   Velehrad	-	setkání	kněží	a	jáhnů	moravských	diecézí
14.3.  18:30 -	Katechismus	pro	dospělé	-	fara
19.3.	 	 	 	Slavnost	sv.	Josefa
23.3.  18:30 - Pesachová	večeře	(židovská	velikonoční	večeře	s	výkladem)	-	fara
25.3.    Změna	času	(posun	večerních	bohoslužeb	na	18	hodin)!
26.3.    Slavnost	Zvěstování	Páně
28. a 30.3. 15:00 - 18:00 - Velikonoční	svátost	smíření
31.3.    Setkání	mládeže	s	biskupem	v	Brně
5.4.  19:00 - Zelený	čtvrtek	-	mše	sv.
6.4.  15:00 - Křížová	cesta	na	Křížový	vrch
  19:00	-	Velkopáteční	obřady
7.4.  09:00 - 12:30	-	velikonoční	dílny
	 	 20:30	-	obřady	Veliké	Noci
8.4.  09:00, 18:00	-	Boží	hod	velikonoční
20. - 22.4.	 	 biřmovanci	soustředění	-	Osová	Bítýška
29.4.  10:00	-	pouť	ke	sv.	Kateřině	Sienské



SvatbaExpedice ...Církev Informace

Vtip tohoto čísla

	 Svatý	Petr	uslyší	klepá-
ní	na	nebeskou	bránu,	otevře	
a	 uvidí	 tam	 stát	 muže.	 Než	
se	ho	stačí	na	cokoliv	zeptat,	
muž	zmizí.	Po	chvíli	 se	kle-
pání	ozve	znovu.	Když	svatý	
Petr	 otevře,	 stojí	 před	 ním	

tentýž	 muž,	 ale	 v	 příští	 vteřině	 zmizí.	 „Poslyšte!“	
zavolá	za	ním	svatý	Petr.	„Vy si ze mě děláte srandu, 
nebo co?“ „Ne,“	ozve	se	v	dálce.	„Oni se mě snaží 
vzkřísit!“

Farní charita v Třešti
oznamuje výsledky

Tříkrálové sbírky 2007

	 Koledníci	 s	vedoucími	sku-
pinek	v	Třešti	a	deseti	okolních	
obcích	 vykoledovali	 celkem	
97.645,50	Kč.

Z	toho	přímo		v	Třešti	 	 53.009,00	Kč
	 	 Panenská	Rozsíčka	 1.326,00	Kč	
	 	 Bezděkov	 	 748,50	Kč
	 	 Stájiště	 	 760,00	Kč
	 	 Hodice	 	 10.866,00	Kč
	 	 Růžená	 	 9.364,50	Kč
	 	 Čenkov	 	 1.745,00	Kč
	 	 Jezdovice	 	 4.236,50	Kč
	 	 Salavice	 	 2.524,00	Kč
	 	 Třeštice	 	 3.946,00	Kč
	 	 Lovětín	 	 9.120,00	Kč

	 Farní	charita	srdečně	děkuje	všem	dárcům,	
vedoucím	 skupinek,	 koledníkům	 i	 pomocníkům	
křesťanským	Pán	Bůh	zaplať!
	 V	 některých	 částech	 města	 koledníci	
nechodili	pro	nedostatek	vedoucích	skupinek.
	 Peníze	 byly	 12.	 ledna	 2007	 odeslány	 na	
účet	Oblastní	charity	Jihlava.

za Farní charitu Brychta Zdeněk
14.1.2007

Tábor Chlum 2007

	 Stejně	 jako	 loni	 se	 uskuteční	 tábor	 pro	
děti	prvního	stupně	z	našich	farností	Třešť	a	
Růžená.	Místem	činu	zůstává	útulná	a	nám	již	
známá	fara	v	Chlumu,	tentokrát	v	termínu	4.	
–	11.	srpna.	Cena	se	bude	pohybovat	v	rozme-
zí	700	až	900	Kč	(ještě	se	upřesní).	Přihlášky	
se	budou	rozdávat	po	Velikonocích.

Marek Bambula

Sbírka věcí pro potřebné

	 Farní	 charita	 v	 Třešti	 pořádá	 ve	 dnech	 -	
sobota	17.3.2007	a	sobota	24.3.2007	-	v	době	od	
8	do	12	hodin	a	od	13	do	16	hodin	na	faře	v	Třešti	
pravidelnou	„Sbírku	věcí	pro	potřebné“.
	 Sbírají	 se	 věci,	 které	 již	 nepotřebujete	 a	
ještě	 mohou	 posloužit	 jiným	 potřebným	 lidem;	
oblečení,	boty	(dětské,	dámské,	pánské),	hračky,	
knížky	pro	děti,	sportovní	věci	a	drobné	domácí	
spotřebiče	(žehličky,	kávovary,	mixery	a	podob-
ně).
	 Věci	 budou	 předány	 Diakonii	 Broumov,	
která	zprostředkuje	další	použití.

Za Farní charitu děkuje
Brychta Zdeněk

Postní farní soutěž aneb Chcete jít 
s panem farářem do cukrárny?

	 Jak	bývá	zvykem,	opět	 jsem	pro	vás	při-
pravil	postní	soutěž,	tentokrát	týkající	se	liturgie,	
mše	 svaté.	 Na	 každou	 postní	 neděli	 dostanete	
úkol,	který	máte	splnit	a	najít	správnou	odpověď.	
Když	se	vám	to	podaří,	vyluštěné	lístečky	s	vaším	
jménem	 a	 adresou	 můžete	 vhazovat	 v	 průběhu	
postní	doby	do	příslušné	krabičky	umístěné	vza-
du	v	kostele	s	nápisem	SOUTĚŽ.	Hlavní	losování	
bude	2.	neděli	 velikonoční,	15.4.	 	 při	 ranní	mši	
svaté.

Kdo nehraje, nevyhraje!!!

P. Tomáš


