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ilí farníci,
rád bych toto číslo uvedl trochu jinak ...
je jubilejní. Mohl bych tedy zavzpomínat,
jak jsme začínali, co jsme chtěli dokázat a kam až
jsme došli ;o))). Kolik se za dobu existence Věžníku
vystřídalo v Třešti duchovních správců, kolik z Vás
nám přispělo články, jaké byly rubriky. Kolikrát jsme
to již chtěli zabalit a skončit. Kolik je to vlastně let ...
Ale na druhou stranu si říkám, že nemá smysl dívat se
zpět - spíše je lepší soustředit se na budoucnost. Najít
nové spolupracovníky, novou energii ...
Skončily prázdniny. Pro někoho radost, pro někoho smutek. Na každém konci je ale příjemné a hezké to, že něco nového začíná.
Konec a začátek - skutečnost, která jen označuje jakousi změnu nebo zlom.
Ano, dalo by se i napsat: Všechno má svůj čas. Bez toho, aniž by něco skončilo,
to druhé nezačne. A proto je dobře, že prázdniny skončily, abychom mohli zase
něco jiného začít. Čeká toho na nás v následující době zajisté mnoho. Přál bych
nám všem, aby to vše dobré, co jsme během prázdninového času načerpali a
prožili, se stalo zdrojem radosti, odvahy a naděje, kterou tento svět nesmírně
potřebuje.
Než se s Vámi pro dnešek rozloučím, chtěl bych - přeci jen - poděkovat
všem, kteří nám při „tvoření“ již zmiňovaných padesáti čísel Věžníku jakýmkoli způsobem pomohli (vzpomenu alespoň ty, s jejichž finanční podporou jsme
začínali, dále pak rodinu Zdeňka Havlíčka, která vždy „vzorně“ srovná a připraví nakopírované výtisky, a mnoho dalších, kteří třeba Věžník roznášejí…),
nesmím zapomenout ani na to, že na nás pamatujete v modlitbách a přispíváte
i finančními dary. Pokud byste se setkali s někým, kdo by Věžník rád dostával
do své schránky domů, dejte mi vědět, rád to zařídím.
Za dva měsíce se těším u dalšího čísla. Nezapomeňte, že i Vy můžete
tvořit tento časopis.

Vladislav Hynk
šéfredaktor
Témata pro příští číslo:
•
biřmování
•
advent
•
poslední odpočinek
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lovo otce Tomáše
Povzbuzení a nabídka
akcí ve farnosti

Prázdniny utekly jak voda a jsme opět na
začátku nového školního roku 2007/2008, se kterým se také rozjíždí pravidelné akce ve farnosti jako je vyučování náboženství, setkávání dětí
na faře, mše sv. pro děti a mládež, ministrantské
schůzky, společenství manželů, biblické hodiny,
setkávání nad katechismem. Toto všechno má
vést k prohlubování duchovního života věřících
uvnitř farnosti, k vzájemnému poznávání mezi
sebou a také k povzbuzení ve víře. Je to prostředek, pomoc na duchovní cestě, ne cíl. Cílem je
Bůh.
Víru, jak říká sv. Pavel, máme v hliněné
nádobě, tzn. je to křehký a přitom drahocenný dar
daný nám Bohem nezaslouženě, proto je třeba ji

stále chránit před různými neblahými vlivy dnešního světa. Stále více si uvědomuji, jak lehce je
člověk náchylný k pohodlnosti a velmi rychle se
přizpůsobí okolí, ve kterém žije. Velmi nás ovlivňují masmédia, obzvlášť televize, která pro mnohé je svatostánkem, který adorují, podle něhož si
vytvářejí životní hodnoty a postoje. Jako duchovní pastýř vás chci s láskou povzbudit k větší zapálenosti pro věci Boží a nenechat se příliš zlákat
hodnotami světa 3. jakosti.

Z diáře otce Tomáše
1.9.		
2.9.		
6.9.		
7.9.		
7.9.		
9.9.		
14.9.		
16.9.		
17.9.		
23.9.		
28.9.		
29.9.		
13.10.		
14.10.		
19.-21.10.
20. a 27.10.
21.10.		
26.10.		
28.10.
1.11.		
2.11.		
4.11.		
11.11.		
4

setkání rodin a farností ve Žďáru nad Sázavou
modlitby za mládež v Kněžicích
táborák v Růžené
celodenní výstav Nejsvětější svátosti v kostele sv. Kateřiny
táborák v Třešti
farní den v Třešti, žehnání prvňáčkům při mši svaté
příprava na biřmování
pouť v Lovětíně
začátek vyučování náboženství
dožinky - poděkování za úrodu
Slavnost sv. Václava
podzimní olympijské hry v Kněžicích
svatba Jana Nováková a Karel Bohm
modlitby za mládež v Třešti
duchovní obnova biřmovanců v Mrákotíně
sbírka věcí na Charitu
misijní neděle
15:30 -18:00 svátost smíření před biřmováním a dušičkami
10:00 - biřmování - návštěva biskupa Vojtěcha
18:00 - Slavnost všech svatých
18:00 - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
modlitby za mládež v Lukách nad Jihlavou
pouť sv. Martina
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ozhovor s ...
P. Pavel Procházka

Náš „silně“ improvizovaný rozhovor s P. Ale samozřejmě, když mě pošle jinam, tak půjdu.
Pavlem Procházkou se
uskutečnil po mši svaté 3. Je nějaké místo, kde jste jako kněz působil,
před růženským koste- které můžete označit jako „nejlepší“?
líčkem, kde jsme společně slavili Slavnost NaVšechna místa byla originální, jedinečná.
nebevzetí Panny Marie Ze všech si něco odnáším. Ale asi nejvíc vždy pro(P. Procházka zde slavil žívám to současné působení. Každá nová farnost
mši svatou u příležitos- je lepší. Teď jsem ve Šluknově, takže tato farnost
ti 25. výročí kněžského je nyní nejlepší. Nejde o to, kolik lidí přijde do
svěcení). Nebyli jsme příliš dobře připraveni, ba kostela, o tom to není. Na sobotní mši svaté s nepřiznejme, že jsme byli přímo nepřipraveni. Tu- dělní platností mám třeba jen tři nebo čtyři farnídíž zklamala i provizorní technika, na niž jsme ky. Je to těžké, ale řekl jsem Pavlu Posádovi, že
rozhovor zaznamenávali. Omloubudu samozřejmě poslušný, když
váme se tedy P. Pavlovi, že budemě bude potřebovat někde jinde,
me jeho slova pouze „tlumočit“,
ale chtěl bych ve Šluknově naplnit
Každá etapa kněždoslovné znění totiž není k dispokostel. Před odsunem Němců to
ského života je
zici…
byla farnost se třemi tisíci farníků,
jiná. Člověk pomatak toho bych chtěl dosáhnout!
lu dozrává, cítím
1. Je těžší být knězem po 25 leteď více plnost
tech od vysvěcení nebo na začát4. A co Vaše práce s Romy? Jde
kněžství,
více
vím,
ku – v takové té kněžské pubernějak třeba v procentech vyjádo čem kněžství je.
tě, jak jste o tom dnes hovořil
řit poměr romských a „bílých“
při mši svaté?
farníků?
To není tak jednoduché odpovědět. Každá
etapa kněžského života je jiná. Člověk pomalu
dozrává, cítím teď více plnost kněžství, více vím,
o čem kněžství je. V předchozích letech jsem se
věnoval misijní činnosti, cítil jsem to jako prioritu, ale dnes mě táhne mystická podstata naší víry,
opravdová modlitba, ne jen spousta prázdných
slov.

To byla právě ta má krize, kterou jsem prožil před čtyřmi lety. Přišel jsem z velkého města
(Děčín, pozn. redakce), kde jsem právě pracoval
s Romy. A byl jsem do Šluknova přeložen s tím,
že je zde také početná skupina Romů. Očekával
jsem podobné působení jako v Děčíně, ale bylo to
úplně jiné. Romové zde byli zvyklí na faráře, který
jim vše rozdal. Já jsem byl více náročný, nechtěl
jsem jen dávat, očekával jsem od nich něco víc.
2. Jaký máte vztah se svým diecézním bisku- Byl z toho konflikt. Dokonce řekli, že už pro ně
pem?
nejsem otec. Ale trochu se situace utišila, vzájemně se respektujeme. Je to takový napjatý vztah.
No kamarádský, přátelský. Je to Pavel Po- Procentuelně nelze poměr „bílých“ a romských
sád. Když se spolu bavíme o mém působení v lito- farníků vyjádřit.
měřické diecézi, říkám mu: Teď mě nikam jinam
neposílej! Tady jsem si před čtyřmi roky prožil 5. Na mnoha místech, kde jste působil, jste
krizi a dostal jsem SLOVO, které tu teď chci žít! opravoval kostely a fary. Je tomu tak i dnes?
Věžník 50/2007
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Rozhodně si nemyslím, že bych něco startoval. Když člověk vidí nějakou jiskru, tak může
být nápomocen a trochu postrčit, ale že bych přímo někoho nastartoval, to ne. Tím, kdo vše dobré
zažehne, je Duch svatý, já ne. Ve Šluknově se více
věnuji rodinám, máme zde společenství rodin,
6. Když jste dnes na závěr mše svaté hovořil o snažíme se modlit a žít společenství. Letos jsme
tom, že jste před dvaceti lety v Třešti „vyřadil“ byli i na společné dovolené.
děvčata od oltáře a řekl jim, že budou zpívat,
čímž jste vlastně „nastartoval“ mnoho let zpíDěkujeme za rozhovor, za pěkné společenvající scholu, nabízí se otázka, jestli i dnes ve ství, přejeme hojnost darů Ducha svatého a stálý
Vaší farnosti můžete někoho oslovit, aby se vě- optimismus do dalších kněžských let!
noval zpěvu, hře na varhany… Je tam vůbec 							
někdo takový, kdo se věnuje hudbě?
- VH / DZ / KZ Ne, do velkých oprav už se nepouštím,
tam, kde nyní působím, to nevidím jako zásadní.
Ale nutné opravy, kdy nám vichřice na faře smete
200 nebo 300 tašek ze střechy, ty samozřejmě se
známým opravíme.

K 50. číslu „Věžníku“
Dnes, když vezmu do ruky první číslo
farního časopisu Věžník, zamýšlím se k článku
„Chléb náš vezdejší a kněz“. Ano, nejen chlebem,
ale také zprávami z farnosti.
Když vyšlo první číslo Věžníku, byl jsem
již 8 roků mimo třešťskou farnost. Teď uběhlo
dalších 8 roků a právě díky Věžníku mám zprávy,
co se v třešťské farnosti
děje. Bydlím v Lavičkách a tato obec spadá
pod farnost a děkanství velkomeziříčské.
V této obci nejeví se
žádoucí činnost, snad
abych jenom připomněl, že mimo dvou
poutí a pouti na Velehrad a do Žarošic se
nic zvláštního nekoná.
V Třešti ale práce mladých lidí dává o
sobě vědět. Zde mladí sportují, pořádají tábory,
zpívají a nevím co všechno ještě. Jenom když
přijedu domů, najdu dům prázdný a najednou:
„Ahoj dědo!“ Když se zeptám: „Kde jsi byla?“
„Ale, byli jsme na faře, měli jsme tam to a to…“
Zkrátka mládež má spoustu činnosti a rodiče mohou být bez obav o své ratolesti. Vraťme se ale
6
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ke vzniku časopisu. Co vedlo ty mladé k tomu
vydávat časopis?
Byla to zřejmě dobrá výchova v rodinách
a také doba, kdy bylo zapotřebí dát o sobě vědět a
v tom dobrém pokračovat a předávat to dál.
Nevím, kolik těch mladých bylo, ale Bohu
díky za ně, že se tak rozhodli a část svého volného času věnovali k tomu,
aby se scházeli a dali o
sobě vědět.
Jistě, že začátky byly
všelijaké, je nic neodradilo a vytrvali. Před
osmi lety jim bylo o
těch osm roků méně
a za tu dobu se hodně
změnilo. Ze svobodných se stali ženatí a
také vdané a je to i za
těchto někdy možná i
těžkých chvilek neodradilo. Pomozme jim alespoň tím, že jim občas
napíšeme několik řádků, vždy je o čem psát. A
redakci nechejme tu jejich práci a té není málo.
Díky Bohu za to, že máme Věžník.
J. Vrátil

„Věžník“
Slavonice
– časopis farnosti – milostný oltář
Ani se tomu nechce věřit, že toto číslo našeho „Věžníku“ je jubilejní, tedy již padesáté. Ale
z druhé strany se tomu nelze divit, vždyť vychází
již od roku 1999, tedy plných 8 roků.
Tvář a úprava časopisu se měnila, vycházel nejdříve měsíčně a později po dvou měsících.
Procházel i krizí, kdy hrozilo, že nebude dále vycházet. Ale podařilo se to překonat a je potěšitelné, že šéfredaktor Vláďa Hynk s redakcí pokračovali dále a patří jim upřímný dík.
Před prázdninami jsme s panem farářem
hovořili, jak je předcházející číslo „útlé“ a co by
mohlo být přispěvatelů schopných tento časopis
svými příspěvky obohatit, ale nečiní tak. Doufám
a věřím, že se tomu tak v dohledné době stane.
Do další práce popřejme celé redakci, aby
dále v ní pokračovala, nejméně dalších „50“, a
my přispěvatelé pomohli svými články „Věžník“
obohatit. Nezapomínejme svými modlitbami a finančními dary, aby mohl dále vycházet. Vždy se
již těším na další nové číslo a se zájmem jej rychle přečtu. Mám uschována všechna vydaná čísla.
Další zdar celé redakci v její záslužné práci, kterou pro farnost koná, a radost z ní přeje čtenář

Po několika letech jsem opět navštívil v
červenci s příbuznými nedaleké Slavonice, kde
jsme jeden čas bydleli a já zde v kostele Božího
Těla ministroval. Mnozí toto město jistě znáte a
určitě i jeho kostel výše jmenovaný. Avšak méně
již asi jeho historii.
Roku 1279 byla při vloupání do farního
kostela uloupena svatá Hostie a vhozena do hromady kamení za městem. Byla nalezena jedním
pastýřem za zvláštních a zázračných okolností
uprostřed šlehajícího plamene.
Při slavném přenášení v bráně města třikrát
zmizela z monstrance a byla nalezena opět mezi
kamením. Teprve když obyvatelé města učinili
slib, že na tomto místě postaví svatyni ke smíru a
úctě Nejsvětější Svátosti, mohla být svatá Hostie
nerušeně přenesena.
Dodnes stojí nad tímto místem nádherný
chrám s milostným oltářem, pod nímž je možno
vidět kameny, kde byla nalezena svatá Hostie.
Zbožní věřící putovali v tisících na toto posvátné
místo, a dosud putují, aby vzdali díky za milosti,
které nám plynou z Nejsvětější Svátosti, zejména
o slavnosti Těla a Krve Páně počátkem června.
Slavonice mají cca 3500 obyvatel. Město
- KP - má silniční přechod do Rakouska. Osídlení je od
13. století a hospodářský a stavební rozkvět byl v
15. až 16. století se střediskem obchodu a řemesel
na poštovní silnici z Prahy do Vídně. Poté nastal
úpadek. Město Slavonice je památkovou rezervací. Hradby jsou ze 14. století s Dačickou (1551)
a Jemnickou bránou (1552). Je zde řada pozdně
gotických a renesančních domů od poloviny 16.
Věřím, že neexistuje nic krásnějšího,
století se sklípkovými klenbami.
hlubšího, sympatičtějšího, rozumnějšího,
Ve výhledu je, že bude obnovena železmužnějšího a dokonalejšího než Kristus...
niční trať přes Slavonice do Rakouska, která zde
A ještě více: i kdyby mi někdo dokázal,
před II. světovou válkou vedla.
že Kristus je mimo pravdu a že pravda je skutečně mimo Krista, volil bych zůstat s Kristem
- KP spíše než s pravdou.
(F.M.Dostojevskij,
z díla Bratři Karamazovi)

Věřím ...
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Takový normální život
redaktora Věžníku…
Nastává víkend, kdy je „uzávěrka“ Věžníku. Nějak se ty články nehrnou! Neustále „obtěžuji“ svého bratra, aby kontaktoval nějaké pisatele, kteří nás alespoň na poslední chvíli vytrhnou z
nesnází…
Snaží se, ale nic se neděje. A je středa dalšího týdne… Přicházejí „první vlaštovky“. No, je
toho málo, nedá to ani 12 stránek, říkám si. Ale
pravidelně v odpoledním klidu, kdy se potkáva-

jí spací časy našich dětí, usedám k computeru a
kontroluji poštu, jestli mi náhodou nepřišel nějaký článek. Něco tu mám, jsou to většinou články,
které musí někdo přepisovat do počítače, kontroluji je. Vytahuji z knihovny Slovník spisovné
češtiny pro školu a veřejnost, Pravidla českého
pravopisu, Českou mluvnici (familiérně nazývanou Havránek, Jedlička)… a pátrám po zašlých
vědomostech.
Je pátek a opět bombarduji svého bratra, že
dnes rozhodně musí být všechny články přečteny,
aby se večer mohlo začít s grafikou. Dočítám to,
co dnes přišlo, a na papír si sepisuji jednotlivé
články, které pak přiřazuji k sobě, jak by asi mohly jít za sebou (když se za sebe vejdou), abych
8
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pak při sobotních domácích pracích nemusela
reagovat na každé zvolání: „Mamko, co dál???“
(tak pravidelně volá grafik…)
Je večer a zvoní telefon. Volá šéfredaktor… Do 22 hodin máme zaručeně opozdilé články, pisatelé dopisují poslední věty!!!! Hm, klasika, řeknu si a papír s připraveným seznamem
článků mizí v koši.
Je večer a já poněkolikáté povzbuzuji svého manžela, aby začal pracovat na dalším čísle…
(Někdy nadlidsky těžký úkol…:-)) Sláva, zapínáme computer a střídáme se, protože ještě musím
dočítat články opozdilců. (No, v poslední době
jsme již plně technizováni, takže sedíme u dvou
computerů.) V pozdních nočních hodinách computer vypínáme…
Je sobota dopoledne. A zase bude změna!
Ještě se našel nějaký ultraopozdilec!No, chvíli si
„zažehrám“ na poměry a pak jdu a došlé si přečtu. V odpoledním klidu pak s manželem společně „tvoříme“. Je po odpolední siestě našich dětí a
vypínáme computer. Večer opět naléhám na svého manžela, aby se šel věnovat časopisu, podléhá
nátlaku a usedá. Jde mu to :-)! Jsme na straně 18,
chybí ještě dvě, aby byly všechny stránky zaplněné. Hm, voláme šéfredaktora. „Podívejte se na internet a stáhněte nějaké informace z biskupství,“
říká. Stalo se, hezky jsme si zbývající stránky vyplnili. Tak to nahrubo máme, lebedíme si.
Je neděle ráno. U kostela nám kdosi nezmiňovaný předává papír, na kterém je „cosi“,
co chce někam „vmáčknout“ do dalšího Věžníku. Papírek přebírám (dění uvnitř mě nechávám
stranou…). Doma papírek vytahuji a nesměle naznačuji manželovi, že bude třeba „něco“ předělat… Rezolutně odmítá a stoupá mu adrenalin v
krvi…No, nakonec podlehl a s krajní nechutí se
pouští do bourání již postaveného. Je večer, pro
„normální“ lidi již noc, zhruba 23.45 hod., a my
finální verzi posíláme mailem šéfredaktorovi k
připomínkování. Právě dotvořené dílo zbývá pracovně vytisknout, abych se následující den mohla

věnovat kontrole.
Pondělní odpolední siestu opět trávím s
Věžníkem, je tu však již podstatná změna, výtisk
držím v ruce. Pročítám zaplněné stránky a marně
se pokouším proniknout do složitosti syntaktických pravidel mnohých autorů. Svůj boj někdy
vzdávám, na IY ještě tak nějak stačím, ale tohle je
mnohdy oříšek! Nořím se do příruček, slovníků,
učebnic… Svým způsobem je to již jediná aktivita, která mě k těmto knihám přivádí. Ve skrytu
duše si říkám, že jsem za to vděčná… Za dvě a
půl hodiny je oprava u konce. Večer chyby opravíme a já obdržím další výtisk ke druhé opravě.
Máme úterý a opět odpolední siesta s Věžníkem. Člověk je tvor omylný… „To tam je ještě
tolik chyb?“ říká při večerní poslední opravě David. Končíme… Hotové dílo posíláme Vláďovi,
který časopis vytiskne a odnáší jej k Havlíčkům
na kopírování.
Ve čtvrtek se mi dostává do rukou výtisk,
který bude roznášen. Otvírám jej a mám na sebe
vztek… Chyba, chyba…

Statistika
Salavice:
Růžená:

Křest
Radim Šalanda
Jan Svoboda
Zdislava Štrejbarová
Jakub Mezera

Třešť:
		

Svatba
Adam Třešňák a
Helena Štumarová

Třešť:

Třešť:

Pohřby
Josef Kubů
Anna Hrubá
František Procházka
Marie Kratochvílová

Malá pouť

Obec Lavičky leží západně od Velkého
Meziříčí. Jedete-li po státní silnici na Jihlavu, je
to asi 3 km od Velkého Meziříčí.
Z této dědiny pocházela moje manželka
a do důchodu jsme se sem vrátili z Třeště. Obec
čítá asi 400 obyvatel.
Dominantou této obce je kostel sv. Zdislavy. Je zde také malá kaple zasvěcená sv. Anně. A
právě k té se vztahuje ona „malá pouť“.
Od doby, kdy začaly poutě ke sv. Zdislavě,
zůstávala tak trochu v pozadí pouť
ke svaté Anně.
Ale před osmi
roky rozhodlo se,
že bude také pouť
ke svaté Anně.
Jsou zde pravidelné mše svaté ve
středu, ale připad- KZ ne-li svaté Anny
na jiný den, koná
se v tento den. Letos to bylo ve čtvrtek. Po mši svaté
se jde před kostel,
kde jsou připraveny lavice, a ženy se postarají o
něco k snědku a občerstvení. Sedí se a navzájem
beseduje, přijdou-li harmonikáři s kytarou, je to i
takto zpestřeno a také se i zpívá.
Letos jsme měli „malou pouť“ s koncertem MUSICA DA CHIESA, koncert duchovní
hudby. Účinkující byli Tomáš NAJBRT a P. Jaroslav KONEČNÝ.
Neříká vám to, Třešťáci, něco? Mně samotnému od začátku to doslova vrtalo hlavou,
odkud já je znám, kde jsem je slyšel, ale právě
při té besedě venku jsem se dostal k jejich stolu
na pozvání pana děkana a tam jsme se dohodli na
tom, že oni hráli v Třešti, když otec Roman odcházel do Osové Bítýšky.
Tak takové jsou u nás malé poutě. Přijeďte, budete vítáni.
J. Vrátil
Věžník 50/2007
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Triatlon 2007
Letos stejně jako loni jsme vyrazili s mládeží z Třeště a okolí na čundr, který jsme nazvali
triatlon. Ptáte se proč??
Zkrátka proto, že jsme se nemohli dohodnout, kam jet. Jeden chtěl pěšky, jiní na kolech a
další zase na vodu. Napadlo nás, proč to všechno

každý nadlábnul podle chuti ve výborné zámecké restauraci. Poté, co jsme věnovali část peněz
na postižené děti a dostalo se nám za to té cti,
že jsme si mohli pomalovat cihličku, začalo zase
pršet. Schovali jsme se jako většina dalších lidí v
podloubí náměstí a když trochu přestalo, vyrazili

nespojit? Bylo to náročné, ale nakonec se nám to
povedlo a všichni, jak doufám, byli spokojení. A
jak to začalo?
Na úvod jsme se po dlouhých úvahách
rozhodli pro kola. Jedna skupinka vyrazila s plnou polní na nosičích a s helmou na hlavě (jako
zdravotník jsem odmítla ošetřovat otřesy mozku
či upadlé hlavy) z Třeště, konkrétně od obydlí
Kubalových, a vyrazili jsme směr Batelov, kde se
k nám přidali ostatní. Náš cíl bylo městečko Lišov u Českých Budějovic.
Cesta to byla příjemná, přálo nám krásné
počasí, a my, dosud plni sil, jsme šlapali, až se za
námi prášilo. Cestou jsme se zastavili u krásného lomu v Horní Cerekvi, kde jsme se příjemně
osvěžili a mohli pokračovat dál. První den jsme
dojeli ke Kamenici nad Lipou, kde jsme si našli
krásné místečko na noční odpočinek, a to opět u
lomu. Rozdělali jsme ohýnek a jako večeře nám
posloužily pečené buřty. Po namáhavé cestě jsme
šli brzy spát, abychom nabrali síly do dalšího
dne.
Ráno kolem desáté hodiny jsme se probudili do deštivého dne. Usušili jsme, co se dalo, a
vyrazili na další cestu. Naše zastávka byla v Kamenici, kde jsme doplnili zásoby a nasnídali se.
Jeli jsme dál až do Jindřichova Hradce, kde se

jsme dál. Další noc jsme strávili na jedné louce
blízko lesa daleko od civilizace.
Ráno už naštěstí nepršelo a kolem třetí
hodiny jsme dorazili do našeho cíle, do Lišova.
Tam nás už netrpělivě očekávala švagrová Lukáše Kubaly, u které jsme odložili kola, vzali si
krosny, které jsme sem těsně před odjezdem na
čundr dovezli, a vyrazili autobusem do Českých
Budějovic. Tady začíná naše druhá část čundru, a
to pěší.
Počkali jsme si na vlak na Šumavu, konkrétně do Černého kříže. Když jsme sem přijeli,
bylo to jakoby na konec světa. Nikde nikdo, vláček odjel a my jsme osiřeli. Ještě k tomu začalo
opět pršet. Ze zastávky se nám moc nechtělo, ale
nedalo se nic dělat. Vyrazili jsme neznámo kam,
kamsi do kopců Šumavy. Šli jsme asi čtyři hodiny v dešti do kopce a hledali místo, kde bychom
mohli přenocovat. Už se začalo stmívat a my pomalu ztráceli naději, že něco najdeme. Najednou
se před námi vynořil obrovský krmelec a my jsme
byli zachráněni. Dodnes nechápu, jak se v krmelci mohlo vyspat deset lidí, ale je to tak. Nebylo
to sice moc pohodlné, ale byla to nejlepší noc na
tomhle čundru.
Ráno jsme měli opravdu štěstí, zrovna
když jsme se vyhrabali ze svých spacáků, sbali-
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li se a vylezli, přijela lesní správa. Samozřejmě
jsme věděli, že se nacházíme v CHKO, kde se nesmí nocovat, ale jinak to opravdu nešlo. Lesníci
nás zpovídali, kam máme namířeno a jestli jsme
tady nocovali, my jsme samozřejmě zatloukali a
prošlo nám to. Odjeli a my mohli pokračovat v
túře. Strávili jsme v kopcích Šumavy celý den.
Podívali jsme se na místo, kde byla zastřelena poslední medvědice, mužská část osazenstva vylezla na nejvyšší vrchol Plechý, obdivovali jsme krásu jezera Plechý těsně pod „horou“. Potom jsme
sešli dolů, dali jsme si večeři v místní hospodě, na
kterou nezapomeneme:-) a to rozhodně ne v kladném slova smyslu, a dali jsme se opět do hledání
vhodného místa na přespání. Našli jsme až za tmy
louku hned vedle koňské ohrady a po rozdělání
stanů jsme unavení hned usnuli.
Druhý den konečně všemi očekávaná voda
a s ní rafty, pro některé nejhezčí část triatlonu.
Nasedli jsme na vláček směrem do Horní Plané. Tady se k nám připojili dva zbývající
členové party, kteří dřív jet nemohli. Dál jsme
pokračovali pěšky přes nádrž Lipno směrem do
Frymburku, kde jsme si doplnili zásoby a na poslední chvíli chytli autobus do dlouho očekávaného Vyššího Brodu, kde začíná vodácká trasa po
Vltavě. Na místo jsme dorazili někdy kolem páté
hodiny. Konečně se vyjasnilo a začalo to pravé
letní slunečné počasí. Zbývající čas tohoto dne
jsme se slunili a odpočívali v kempu, měli jsme
za sebou podle mě ten nejnáročnější den. Došli
jsme si na dobrou večeři a šli brzy spát, tentokrát
pod krásným nebem plným hvězd.
Druhého dne jsme museli vstávat brzy,
protože nám přivezli rafty od firmy Titanic (příhodný název:-)) s příslušenstvím. Když je přivezli, sbalili jsme věci do barelů a mohli vyrazit.
Cesta to byla krásná, vždyť o Vltavě se říká, že
je ta nejkrásnější řeka u nás. Sjeli jsme všechny
jezy bez úhony, i když párkrát jsme měli co dělat,
abychom se nedobrovolně nevykoupali. Nejvíc
jsme se těšili na nejdrsnější sjezd, a to Zámeckou v Českém Krumlově. Bohužel nás zklamala,
bylo málo vody a skoro jsme se zastavili uprostřed nájezdu, ale kdo znáte krásy tohoto města,
tak s námi jistě souhlasíte, že nám to vynahradily.
Pomalu se blížil konec našeho triatlonu. Dojeli
jsme opět v dešti do Zlaté koruny, kde jsme měli

v plánu odevzdat rafty, autobusem dojet do Českých Budějovic a posledním vlakem z Budějovic
domů.
Bohužel se tak nestalo, protože pán s rafty přijel později, tím pádem nám všechno ujelo.
Strávili jsme tak dlouhé hodiny na vlakovém nádraží, než pro nás dojeli naši obětaví sourozenci.
Podle mě byl čundr nabit dobrodružstvím
a myslím si, že se tam rozhodně nikdo nenudil.
Více fotek na /www.bahnak.hustej.net/
Kateřina Steidlová
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KOLA 2007 - POSÁZAVÍ
V neděli 15. 7. po obědě jste v Třešti mohli zpozorovat mládežníky s koly, s batohem na
zádech a v doprovodu svých rodičů, prarodičů
a sourozenců. Jejich společným cílem byla fara,
odkud se vydali na první etapu dlouho očekávané
„Tour de Sazava“. Její účastníci: Sára Kolbová,
Lukáš Soutor, Lucie Laubová, Martin Trojan, Eva
Fencíková, Jindřiška Fousová, o. Tomáš Caha a
Máňa se s Vámi chtějí podělit o své zážitky, a
proto Vám předkládají kroniku, kterou společně
sepsali.

Neděle 15.7. – Třešť - Přibyslav
Po nejistém začátku, kdy jsme se někteří
zatím moc neznali a kdy se počet účastníků na
farním dvoře zastavil na čísle 7, jsme s nepatrným zpožděním naložili zavazadla do Máni (doprovodné auto), začali naši túru v kostele a kolem
druhé vyrazili na Přibyslav. Po poněkud rozpačité
zastávce na předměstí Jihlavy jsme si dopřáli odpočinek až v historickém městě našeho kraje za
rok 2006 – v Polné. Někdo jej trávil se zmrzlinou,
někdo zase s řízkem z domova a někteří se dokonce po náročné cestě občerstvili u kašny na náměstí. Zde se také dovídáme o nějakých zajímavos12

Věžník 50/2007

tech města, např. o největším děkanském kostele
atd. Na jedné mezizastávce na docela slunném
místě jeden z nás – Martin (pro neznalce: jak jinak než v černém) vtipně charakterizoval první
den naší túry na kolech: „Přátelé, kamarádi, jedem, ať se neuvaříme,“ neboť ten den bylo docela
parno.(Pozn. To jsme nevěděli, že bude mnohem
hůř.) Do závěrečného „kopca“ jeli kvapně i ti, co
jeli celou dobu vzadu. Nakonec jsme tedy zdárně
dorazili k dennímu cíli, kde jsme byli mile ubytováni tamním panem kaplanem, ale někteří z nás
spali přeci jen pod širákem...
Pondělí 16.7. – Přibyslav - Číhošť
Den začal nádherným a svěžím probuzením a účastí na mši svaté. Snídaně byla královská
a pan kaplan velmi pohostinný. Cpal do nás buchty a my na oplátku jemu :-).
Po snídani to vše začalo! Vyjeli jsme směrem k Havl. Brodu a navštívili opraváře kol pana
Pochtiola (čti Pochtyol), který konstatoval, že
jedno z našich kol není stavěno na ujetí takové
trasy, která byla vytyčena, ale na trasu ze supermarketu domů.
Cestou jsme pokořili HB, Lipnici nad Sázavou a Stvořidla, kde jsme vyzkoušeli vodu Sázavy - byla dobrá!
Dále jsme jeli cestou necestou přes Ledeč
nad Sázavou do Číhoště (7 km pořád do kopce,
ufuf), kde na nás čekal pan farář, který nám po
vydatné večeři podal výklad ohledně smrti pana
faráře Josefa Toufara. Unavení cestou a horkem
jsme ulehli do svých spacáků a spali a spali.
Úterý 17.7. – Číhošť - Kácov
Je ráno, krásný den. Slunce svítí, v trávě
voní kvítí a my v plné náladě hurá na mši svatou. Po mši sv. jsme se nasnídali a vyjeli ke středu
ČR, poté jsme vyjeli hurá do kopců a z kopců.
Po dlouhé náročné cestě jsme dojeli do Kácova.
Nechtěli jsme věřit svým očím, na faře netekla
voda. Na farním dvorku byla zvířata, beran, kozel, kačena, ovce atd. Po prohlídce fary jsme šli
na smažák.
Chýlil se večer a my jsme se rozdělili na

dvě skupiny. První skupina spala na faře, kde už
20 let nebyl nájemník, a druhá skupina šla do
kempu, který byl nedaleko. V noci byla velká
bouřka.
Středa 18.7. – Kácov - Sázava
Obě skupiny jsme se setkaly u snídaně,
která byla moc dobrá. Po snídani jsme se sbalili
a vydali na cestu, která byla ze začátku dost do
kopců a potom skoro rovná. Cestou jsme se zasta-

jsme se dozvěděli něco o sv. Prokopu a o historii těchto míst. Nasedli jsme na kola, mrkli na
čertovu brázdu a namířili na Kutnou Horu. Na
půlce cesty jsme se naobědvali v trávě u vesnického supermarketu (nákupního střediska). Dorazili jsme do Kutné Hory k chrámu sv. Barbory,
který jsme obdivovali jednak z venku a někteří
i zevnitř. Potom jsme s otcem Tomášem zašli na
slíbený zmrzlinovoovocný pohár, navštívili jsme
kavárenský záchod (pro hosty zdarma, jinak 5;)
a dále neztráceli čas a dorazili jsme do nedaleké
Čáslavi, kde jsme měli domluvený dnešní nocleh.
Stihli jsme prohlídku kostelní věže a o. Tomáš se
zdejším knězem odsloužili mši svatou. Následovala večeře a šli jsme na kutě.
Pátek 20.7. – Čáslav - Přibyslav
Ráno jsme se probudili a dokonce i vstali.
O. Tomáš s místním panem farářem jeli opravit
zámek u auta, neboť nám nešel otevřít kufr. Když
se vrátili, společně jsme se nasnídali. Po sbalení věcí jsme zpozorovali další závadu. Tentokrát
píchnuté kolo. Nezbývalo nic jiného než se pustit
do dalších oprav. Sice se zpožděním ale se zdravou duší jsme vyjeli směrem k Přibyslavi. Na vilémovském náměstí byl pro nás přichystán oběd.
Nikoho už nepřekvapila pestrá nabídka švédského stolu (chléb, rohlíky, sýr, salám, tavený sýr,
jogurt a buchty). Načerpáni novými silami jsme
se vydali přes Chotěboř do Přibyslavi, kde jsme
se zúčastnili dětské mše svaté. Na této mši se děti
dozvěděly, že i pan farář umí jezdit na kole, a to
dokonce i 6 dní.
U táboráku jsme povečeřeli s místními
knězi a pak s modlitbou a pohádkou hajdy do postele.

vili v Českém Šternberku, kde jsme se naobědvali
a potom šli na prohlídku hradu, byl překrásný. Po
prohlídce hradu jsme šli na točenou kofolu, ta nás
osvěžila na cestu. Jeli jsme jen kousek, jen pár
km, když jsme přijeli do našeho cíle SÁZAVA.
Měli jsme za sebou 213 km. Když jsme přijeli,
odnesli jsme si věci z auta na faru. Fara byla lepší
než ta minulá (byla jedna výhoda, všichni spali Sobota 21.7. – Přibyslav - Třešť
na postelích). Následovala mše svatá, večeře a
A hurá domů!
než jsme šli spát, tak jsme se vykoupali v Sázavě.
Když jsme dorazili zpět do Třeště, tachoNěkteří šli ke studánce sv. Prokopa. Potom jsme metr ukazoval 384 km. Za těch 7 dní, které jsme
lehli do postele a spali a spali a spali.
strávili spolu, se vytvořila dobrá parta lidí. Bohu
díky za to, že jsme mohli být společně, že jsme
Čtvrtek 19. 7. – Sázava - Čáslav
mohli poznávat krásu stvoření, za všechny lidi,
Tento den jsme toho měli hodně napláno- které jsme potkali, za jejich otevřené srdce. Díky
vaného a tak jsme si po probuzení rychle sbalili také všem účastníkům, bez nich by to nebylo
a nasnídali jsme se rýžové kaše s kakaem, přešli ono.
jsme nádvoří na prohlídku kláštera a kostela, kde
Eva Fencíková, Jindřiška Fousová
Věžník 50/2007
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TÁBOR CHLUM 2007
„Putování se svatými
a život rytířský“

Vše začalo v sobotu v 15:00, kdy jsme se
všichni shromáždili na vlakové zastávce v Třešti.
Při příjezdu našeho vlaku vypuklo loučení s našimi nejbližšími. Zamáčkli jsme slzy a nastoupili
do vlaku.
Ano, i letos jsme si „propůjčili“ děti s naší
farnosti (nakonec jich bylo 26) a vydali se na týden plný dobrodružství na nám již známou faru

mohlo vše vypuknout.
Druhý den, protože byla neděle, jsme začali mší svatou v místním kostele, kde jsme přispěli i svým zpěvem. K rytíři patří také erb. Každý ho získal tím, že splnil 7 rytířských ctností. A
tak na konci tábora měl každý na svém šátku ori-

do Chlumu. Děti měly týden na to, aby dosáhly
rytířského stavu. Všichni na to vynaložili maximální úsilí. Týdenní rytířský výcvik zvládli s
většími či menšími problémy a rytíři se nakonec
stali. Ale pojďme od začátku.
První den večer každý dostal od sv. Václava vlastní průkaz na týdenní rytířský výcvik a

ginální rytířský erb. Začala jsem s ctností naděje,
tedy péčí o květinu tři dny. Vytrhla jsem plicník.
Trochu mi uvadl, ale myslím, že se teprve „přijímá“. Vedoucím se nejvíce zamlouvala ctnost lásky. Kdo chtěl totiž splnit tuto ctnost, musel celý
den prokazovat lásku nebo dobrodiní někomu z
vedoucích. Každý den provázel také jeden svatý.

14
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V neděli to byla sv. Kateřina Sienská. Odpoledne
nemohla chybět hra. V lese jsme hledali části rytířského kodexu a každý měl jeden život a Majda
a Honza nás honili a brali životy.
Pondělí bylo neobvyklé. Ráno nás vzbudili o půl hodiny dříve. Rozcvička byla jednoduchá,
stačilo udělat dvojice a usmát se na sebe. Poté se
šlo na výlet. Tento den provázel sv. Prokop, a tak
nemohla chybět pouť do Třebíče, kde je mu zasvěcena bazilika. Celý den s námi strávil náš pan
farář, který nám sloužil v bazilice mši svatou. A
potom jsme měli rozchod a já si koupila 4 kamínky. Po návratu jsme smyli pot z našich těl v místním „Vodním ráji“. Usínalo se dobře. Předtím k
nám šli kluci na pohádku. Byla o 3 kůzlátkách.
Úterní den doprovázela sv. Anežka Česká. Dozvěděli jsme se důležité informace o jejím
životě a skutcích, kterými pomáhala ostatním lidem. Po poledním klidu byla hra na stavění domečků v lese. Měli jsme stavět kláštery. Když jsme
je postavili, šli jsme se koupat. Skočila jsem výborný hřebík. K rytířským ctnostem patřila také
střídmost. Ta spočívala v držení celodenního půstu o suchém chlebu a hořkém čaji. Po vyhodnocení dne, kde se mimo jiné řešily ztráty a nálezy, po
hygieně, kontrole klíšťat a pohádce jsme upadli
do sladkého spánku. To, že nebude moc dlouhý,
zatím nikdo z nás ještě netušil. V noci si totiž každý měl splnit ctnost statečnosti.
Středa byl jeden z nejkrásnějších dnů na
táboře. Dnes byl opravdu skvělý den. Začnu nocí.
Byla stezka odvahy. Patroni byli sv. Václav a kněžna Ludmila. Stezka byla opravdu strašná. Hrozně
jsem se bála. Za dobře splněnou stezku odvahy
jsme byli pozváni na knížecí dvůr sv. Václava,
kam nás doprovodila i jeho babička sv. Ludmila.
Řekli nám, že jsme dvořané a půjdeme na bál a já
s Jordánem jsme dělali krále a královnu a předváděli jsme, jak se máme chovat jako dvořané. A
pak nám řekli, ať si uděláme šaty z prostěradel. To
vše byla příprava na večerní bál. Odpoledne jsme
na farní zahradě přivítali šermíře, kteří předvedli
své dovednosti a mnohé ze svého umění naučili
i nás. Nejvíce času se ale věnovalo tanci. Nutno
říci, že děti na večerním bále tancovaly, jako by
jim bylo alespoň o 10 let více.
Čtvrtek patřil patronce všech rodin sv.
Zdislavě a také sv. Martinovi. Hra v lese byla bit-

ka mezi 2 družstvy. Museli jsme si vzít z druhého družstva trička. Hru však přerušil déšť a my
jsme byli nuceni přebývat na naší malé faře. Déšť
ustal, bylo po večerním nástupu, začalo se stmívat a vše nasvědčovalo tomu, že se půjde spát.
Opak byl pravdou. Ještě více se setmělo a všichni
jsme společně vyrazili na nedalekou louku, kde
vypukla noční hra – „Spící medvědi“.
Pátek patřil sv. Markétě. Po dopolední olympiádě dětem vyhládlo a ptaly se, kdy už
bude konečně oběd. Na faře je ale čekalo překvapení – přijelo šest vzácných hostů. Děti z nich ale
velkou radost neměly. Vyjedli totiž všechno jídlo

(smažák) a na táborníky už nic nezbylo. Proto si
musely jít jídlo koupit na trhy. Pomalu se připozdívalo a začal poslední táborový večer. Tak jak
na začátku tábora přišel i teď sv. Václav s ostatními svatými. Každý byl po zásluze pasován na
rytíře a skládal slavný rytířský slib.
I poslední táborový den začal tradičně.
Rozcvička s Majdou byla nejhorší rozcvička. A
pak už nás čekalo jen balení, úklid a návrat z doby
rytířské zpátky do doby dnešní.
Věřím, že děti se nechaly svatými inspirovat a že budou v sobě uchovávat to, co se od nich
za ten týden naučily. A také, že nezapomenou na
svůj rytířský slib.
Za všechny rytíře Marek Bambula
(části psané kurzívou jsou úryvky z deníku
Gabriely Novákové a Marie Majdičové)

Věžník 50/2007
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Co se dělo v Táboře
na Klokotech
Je právě neděle 19. srpna 13 hodin 40 minut a 50 sekund, kdy začínám psát tento článek.
Sedím ve vlaku, který odjíždí z města Tábor, ale
nejsem sama. Spolu se mnou cestuje asi 1 500
mladých lidiček z brněnské diecéze. Myslím, že
vám nemusím připomínat, že ve dnech 13. – 19. 8.
2007 se v Táboře – Klokoty konalo celostátní setkání mládeže. Sjelo se nás kolem 5 500 ze všech
diecézí.
Ve vlaku panuje veselá nálada. Za
pravidelného klapotu mašinky vzpomínám
na to, co se událo. Vybavují se mi nejrůznější
přednášky, katecheze a mše svaté, které jste
mohli sledovat v televizi NOE. Tyto akce
probíhaly po celý týden a každý si přišel na své.
Středečního večera se nikdo nemohl dočkat. Na loukách vedle poutního
kostela Panny Marie v Klokotech byl velký ruch.
A už je to tady! Na hlavním pódiu vystupuje se
svou kapelou Richard Čanaky ze Slovenska. Své
písničky doplňuje povídáním o Bohu a podporuje krásnou křesťanskou pohodu. Na závěr je odměněn velkým potleskem. Ale teď přichází zlatý
hřeb tohoto večera! Přijela nás navštívit mladá
zpěvačka Rebecca St. James z USA se svou kapelou. Rebecca k nám do ČR přijela poprvé. Tisíce
rukou jsou pozdviženy k nebi a chválí Boha prostřednictvím jejích písniček. Tato mladá zpěvačka jezdí po celém světě a ukazuje cestu k Bohu
jak svými písničkami, tak svým životem.
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Po celý týden se přispívalo finančními obnosy nebo formou DMS na chudé děti žijící na
Haiti.
Velmi na mě zapůsobila sobotní vigilie.
Chvíle ztišení, rozmluvy s naším Bohem, prosby, díky a svíce! Tisíce
zapálených
svíček
svítilo
na poutním
místě

Klokoty a navozovaly nádhernou atmosféru. Zpěv písní se rozléhal po širém okolí a
dolétnul k nejedněm táborským oknům. Vigilie vybízela k zamyšlení se nad sebou, přemýšlení o svém životě, svých skutcích a povzbuzení ke smíření se s Bohem. Bůh Tě miluje.
Tyto nádherné zážitky ze setkání si odvážím domů. Chci vybídnout všechny, kdo přemýšlí, že by na podobné setkání někdy jeli. Neváhejte, stojí to za to! Uvidíte, že nebudete litovat. Co
si vzpomínám, letos nás jelo asi jedenáct z Třeště
a okolí. Příště nás může být víc!
Marie Kapounová

Dovolená
s otcem Tomášem
V neděli odpoledne 29.7.2007 jsme odjížděli na dovolenou. Cílem naší cesty bylo
poutní místo Rokole ve východních Čechách
vzdálené 10km od Nového Města nad Metují.
První naše zastávka byla v Hradci Králové, kde
jsme chtěli navštívit katedrálu sv. Ducha, byla
zavřená a tak jsme navštívili Bílou věž. V 19:15
jsme dorazili k provinčnímu domu Mariiných
sester. Zakladatelem tohoto řádu byl páter Josef
Kentenich. Jejich heslem je „NIC BEZ TEBE,
NIC BEZ NÁS“. Přivítala nás sestra Petra, která nám ukázala ubytování a informovala nás o
prostorách, kde můžeme mít mše svaté. My jsme
toho využili a v pondělí ráno v 7:30 byla mše
svatá v klášterní kapli. Po snídani jsme odjeli do
Nového Města nad Metují a odtud jsme šli kolem
řeky Metuje do Pekla. Byli jsme zvědaví, co nás
tam čeká. V pěkném údolí je roubená hospoda
postavená ve stylu pekla. Po obědě jsme šplhali
po zelené značce pořád do kopce a za odměnu se
nám odkryl nádherný výhled do kraje, a louky,
okolo kterých jsme šli, hrály všemi barvami. Celá
naše procházka byla dlouhá 17km. Na zpáteční
cestě byla zmrzlina v cukrárně.
V úterý jsme navštívili Babiččino údolí.
U sousoší babičky s dětmi jsme nevěděli jejich
jména a tak jsme zavolali přítelkyni na telefonu
paní učitelku Klárku a ta nám řekla správnou odpověď. Dále naše cesta vedla na Kuks, kde jsou
vystaveny sochy Ctností a Neřestí barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Večer byla mše
svatá v kapli Betlém a poté jsme jeli na koncert
pátera Konečného a pana Najbrta. Oba dohromady hráli na 39 nástrojů.
Cílem dalšího dne byl nejvyšší vrchol Orlických hor Velká Deštná (1115m). Naše cesta
vedla z Deštného na Šerlišský mlýn, Šerlich –
Masarykova chata (1013m) a Velká Deštná. Na
jejím vrcholu je dřevěná rozhledna, ze které si
pan Bambula odnesl dva suvenýry (hřebíky). Přes
Luisino údolí po kamenité stezce jsme se vrátili k
autům. Cestou nás upoutala směrovka na kostel

po okolí poutního
místa Rokole
Neratov a tak jsme jeli. Možná, že někteří víte,
jaký byl jeho stav. Dnes je zastřešen a část jeho
střechy je prosklená ve tvaru kříže. Konají se zde
nedělní bohoslužby.
Ve čtvrtek jsme dojeli přes Náchod do
Broumova, kde jsme navštívili Broumovský
klášter. A dále jsme pokračovali do Adršpašských
skal. Po okruhu, který byl dlouhý 5,5km, jsme se
vrátili zpět. Večer jsme si opekli buřty.
Protože jsme každý den vyjížděli do vzdálenějších míst, tak jsme poslední den věnovali
vycházce po okolí. Začali jsme křížovou cestou.
Po skončení jsme šli do Bydla, kde se v ohradě
pásli mufloni, daňci, kozy, pštrosi atd. Dále naše
cesta vedla na Nový Hrádek, kde jsme nakoupili
suvenýry a šli jsme nazpět. Odpoledne jsme jeli
do Slavoňova, kde se nachází starobylý dřevěný
kostelík zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Jeho vnitřek
je celý malovaný. Pan farář nám pustil na kazetě
zvuk místních zvonů. Poté jsme jeli do Nového
Města nad Metují, kde jsme navštívili zámek,
jeho zahradu a cukrárnu. Den jsme zakončili mší
svatou v Novém Hrádku.
V sobotu ráno po snídani jsme se sbalili,
uklidili, nabrali vodu, pro kterou si jezdí lidé z
blízkého a dalekého okolí. Poslední naše procházka byla vrácení klíčů sestřičkám a poděkování za
pěknou dovolenou. Poté jsme nabrali směr Česká
Třebová, kde jsme se zúčastnili svatební mše svaté a po obědě jsme frčeli domů.
Tato dovolená byla opravdu vydařená,
všichni jsme byli spokojeni. Dík za ni.
Jindřiška Fousová st.
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Prázdniny a dovolené
Prázdniny a dovolené, letos tak horké,
ubíhají a nám starším ponejvíce zůstává starost a
práce. Také na prvním místě běh farnosti, našich
domovů, zahrad, parků, hřbitova, aby mohly naše
rodiny a vnoučata užívat cestování a poznávání
naší republiky a zahraničí, jež jsme my neměli
otevřené… Jsou velké rozdíly: tehdy a nyní. Všem
je přáno, jen aby si dokázali všeho tak pěkného
vážit! Já jsem se sestrou a přítelkyní ve válečných
letech 1942 – 1945 prošla téměř celý Český ráj
pěšky, později
na kole. Letos
opět naše rodiny a turisté auty
a koly! Ovšem
pěší
turistika
je nyní zvláště
ze zdravotních
důvodů tak doporučována a k
naší radosti už
praktikována.
Věříme, že se
bude nadále rozšiřovat i za dalších cestovních
vymožeností a
prostředků…
Nám zůstalo jen krátké vyjíždění – na pozvání a poutě. Ale i tak jsme Pánu Bohu vděčni,
že jsme mohli cestovat a poznávat – obdivovat.
Po Dřevořezání na náměstí (neděle) –
poutní zájezd s telčskými farníky za vedení o.
děkana Aloise Perničky do Římova, Dobré Vody,
Nových Hradů a zpět do Kláštera na Slavonicku.
Velmi nás to duchovně obohatilo. Více příště…
7.7. poutní mše svatá v milé Třeštici. Od
pondělí 9. 7. MARIAPOLI – město Mariino –
setkání rodin ve Střední odborné škole (učiliště)
v Třešti. Týden zvláště zajímavých přednášek a
večerních setkání, zkušeností vzájemně se chápajících duší. Napíše jiný více…
V pondělí 16. července o svátku Panny
Marie Karmelské – kněžská pouť do Kostelního
Vydří. Krásné, i když za horkého dne. Opět du18
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chovně posíleni všichni, kdo mohli přijít, přijet.
Vrátíme se ve vzpomínkách v příštím čísle Věžníku.
V neděli 22. července – pouť ke sv. Maří
Magdaleně do přifařené Růžené. V neděli 12.
srpna – poutní mše sv. v kapličce v Salavicích (u
Panny Marie). Ve všední dny, dle možností, u sv.
Kateřiny Sienské – služby a modlitby… Též za
stále trvající sucho – prosby, když už to bylo kritické a studně vysychaly, vroucně jsme se modlili před večerní mší svatou a večer opravdu byly
prosby vyslyšeny, zvláště k Matce Boží a její přímluvě u Syna – napršelo! Chvála Kristu.
Od 13. 8. jsme duchovně spojeni s Celostátním setkáním mládeže v Táboře – Klokotech
a dle možností jsme finančně přispěli na zdar a
dobro společenství. Čekáme, že účastníci napíší
do příštího čísla Věžníku.
14. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
– vigilie 14. 8. u sv. Kateřiny, 15. 8. ranní mše sv.
s otcem Tomášem v 7 hod., pak odjíždí do Klokot.
16. 8. – čtvrtek – jsme jely se sestrou Věrou Salamánkovou do Hodic potěšit švagrovou –
smutek po smrti manžela Miloslava Vokřínka a
jejího bratra p. Františka Perničky. Pokračovaly
jsme navečer do Růžené na setkání s o. Pavlem
Procházkou, který slaví 25 let kněžství a mši svatou slavil s otcem Tomášem. Měl radost, že byl
kostelík plný a v promluvě vzpomínal a sděloval
své zážitky po přeložení do Šluknova (hranice). I
tam si ho Bůh přeje mít…
Je tedy polovina měsíce srpna – už se dny
krátí, opět napršelo, i když tak vzácně, a lépe se
dýchá všem. Další dny a měsíc září bude také setkávání, těch věřících, kteří jsou věrní a přejí si a
mohou i s potížemi společně prožít. Křty a svatby
také byly a cítíme s pozůstalými a našimi farníky,
jež odcházejí na věčnost. Chybí a budou nám velice chybět – místa uprázdněná nahradí v kostele
jejich potomci?
Ve farním kostele sv. Martina probíhají
opravy. Kéž budou dobře provedeny, i za to se
modlíme.
Lidmila Vokřínková

Zklamání neboli
deziluze
Mnozí čtenáři se jistě budou divit, proč
zrovna v padesátém čísle Věžníku – padesátka,
to je přece důvod k oslavě – se objevuje takové
téma, které značí nadpis. Deziluze – tedy jinak
řečeno „zklamání“ nebo také „vystřízlivění“ – k
životu patří a určitě se s ní každý z nás v nějaké
formě setkal – třeba už jako dítě, které nedostalo hračku, kterou chtělo, jako dospívající, který
se zklamal ve svých citech… Toto zklamání tak
nějak k životu a vývoji člověka patří, pomáhá mu
„orientovat se“ v sobě a ve svém okolí. Kromě
fází života, kdy naše zklamání na nás působí pozitivně a pomáhá nám rozvíjet naši osobnost, jsou
ale i situace (také určitě mnozí z čtenářů zažili),
kdy je zklamání z něčeho tak silné, že si člověk
klade otázku, zda má jeho počínání a snažení do
budoucna ještě nějaký smysl. Mohou to být zdánlivé banality (například něco se nám rozbije a my
„vybuchneme“), v jejichž pozadí stojí mnohem
hlubší důvody (člověk se cítí delší dobu nedoceněný svým okolím, rodinou, má dojem, že se snaží a jeho snahu nikdo neocení). V dnešní době se
často píše o tom, že je „něco v krizi“ – nejčastěji
jsou to manželské vztahy, rodinné vztahy, vztahy
na pracovišti, morální zásady atd. Časopisy jsou
plné návodů, jak krize překonat, jak jim předejít,
jak je vyřešit. Zajímavé je, že převážná většina
těchto „návodů“ se soustřeďuje na to, že člověk
se má sice ponořit do sebe, ale ne aby nalezl rovnováhu vztahů k sobě a k okolí. Tak se stane, že
místo aby se člověk snažil pochopit jednání své i
druhých a případně pro druhé (kteří jsou třeba v
mnohem horší situaci než on sám) něco udělal,
tak se spíše lituje a dle „návodu“ v daném periodiku se začne „odškodňovat“ za svoji újmu v
duchu hesla „užij si, co můžeš“. Je to napohled
snadné řešení, jak zapomenout na svá zklamání
a problémy – nemyslet na druhé, užít si vše, co
život a současná konzumní společnost nabízí (zábava, peníze, drogy…). Člověk se tak ale určitě
nemůže cítit naplněný a spokojený ve svém životě, neustále tápe, řeší problémy (zejména) ve

vztazích. Mnoho lidí dnešní doby řeší problémy
(nejen) ve vztazích prostě tak, že místo aby si popovídali a snažili se pochopit i druhé, tak „skáčou“ z jednoho vztahu (požitku) k druhému, ve
snaze najít pro SEBE to „nej“. Nemohou najít,
co hledají a propadají se do hlubšího zklamání.
Proč? Zřejmě tím, že se neobrací k Bohu, neproberou s ním svá zklamání, neodevzdají mu je, ale
pořád je dusí v sobě. Neobrací se ani ke svému
okolí, ke svým blízkým, nesnaží se je pochopit,
protože vidí právě jen SEBE a egoismus v tomto
směru není dobrým „kompasem“ k hledání pravé
cesty.

Ne všichni však řeší svá zklamání tím, že
by se zaměřili na sebe, snaží se je překonávat a
někdy to je opravdu těžké. Jak těžké to má například učitel v dnešní době, když se neustále snaží
svým žákům přinést to nejlepší nejen z učiva, ale
předat jim některé postoje, zásady… Ve většině
případů naráží na neporozumění, nepochopení,
výsměch – a to nejen od žáků samotných, ale také
mnohdy od jejich rodičů, od svých kolegů učitelů … Nelze se pak divit, že taková deziluze se jen
těžko překonává. Mnohé z dnešních profesí přinášejí svým nositelům hluboké zklamání, zvláště
těm, kteří svoji profesi chápou jako poslání a snaží se ji vykonávat s nejlepším vědomím a svědomím – a narážejí často na nepochopení svého (i
nejbližšího) okolí. Například mnozí lidé pracující
Věžník 50/2007
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ve zdravotnictví, od kterých je vyžadováno, aby
svoji práci odváděli precizně, aniž k tomu mají
podmínky, lidé kteří jsou zvoleni jako naši zástupci ve veřejných věcech – ti, kteří jsou poctiví,
zásadoví a dělají svoji práci (v tomto případě politiku) poctivě, i když jim okolí hází klacky pod
nohy, duchovní správci (přiznejme si upřímně,
oceňujeme vždy, když se pro nás ve farnosti něco
udělá, nebo to bereme jako samozřejmost?) a
mnozí další. Každý člověk, který upřímně vykonává svoji profesi, své poslání (teď nemyslím jen
profesi ale hlavně také rodinu jako poslání – být
otcem, matkou, dítětem, babičkou, dědečkem …),
potřebuje „zpětnou vazbu“ – abychom ho ocenili,
abychom mu dali najevo, že to, co pro nás dělá,
pro nás není samozřejmostí. Pokud totiž člověk
delší dobu neokusí „pochvaly“ nebo „ocenění“
od svého okolí, propadne zákonitě zklamání a je
pro něj samotného velmi těžké se přes toto zklamání přenést. To je možné jen s pomocí Boží a
také skrz pochopení od nejbližšího okolí. Zkusme
se tedy zamyslet nad tím, co všechno bereme jako
samozřejmost, a vždycky, když na něco takového
přijdeme, zkusme dát dotyčnému navíc úsměv,
poděkování a věnujme i modlitbu za ty, kteří pro

nás (aniž my to víme nebo si to uvědomujeme)
něco dělají.
Naše láska a ocenění druhých určitě pramení v rodině a k nejbližším také směřuje, nezapomínejme ale ani na ostatní. Takže – díky za
všechny: všem manželům, manželkám, rodičům,
prarodičům, dětem, sestrám, bratrům, tetičkám,
strýčkům… ale také duchovním správcům, zastupitelům, lékařům, sestřičkám, učitelům, kamarádům… hodné paní prodavačce, hodným
sousedům, férovým spolupracovníkům, těm, kdo
pořádají akce pro mládež, těm, kdo pečují o kostel
a jeho výzdobu, těm, kdo nezapomínají na staré a
nemocné…(určitě víte ještě o spoustě a spoustě
dalších lidí, kterým by bylo třeba poděkovat a za
které se můžeme modlit :-)).
- PD P.S.: Omlouvám se, jestli jsem někoho ve „výčtu výše“ zapomněla, ale určitě by ani celé jedno
jubilejní číslo Věžníku nestačilo na to, aby byli
všichni jmenováni, ale každý jistě ví o těch, kteří
si naše ocenění zaslouží :-).

S chutí do nové práce
Člověk se nestačí divit, jak čas rychle ubíhá. Ano, je to ten náš „neúnavný běžec“.
Do široka otevřená „prázdninová brána“
se pomaloučku uzavírá.
Ale nevadí, ty všechny krásné zážitky, poznání i nová přátelství si uložíme jako milé, hezké obrázky do svého prázdninového deníčku.
K těm nejpěknějším se budeme ve vzpomínkách rádi a často vracet.
Nová, pěkná přátelství jsou pro každého
jako vzácné perličky, které nám budou přinášet
posilu i radost do budoucích dnů.
Několik moudrých výroků o přátelství:
Sv. Jan Zlatoústý:
Můžeš získat mnoho pokladů, ale žádný nebude
mít takovou cenu jako upřímný přítel.
Přátelství je veliká věc; jeho velikost nelze vyjádřit slovy, je možné je poznat jen zkušeností.
20
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Sv. Terezie z Avily:
Přátelství je znamenitým prostředkem, jak se radovat z Boha.
Aristotelés:
Opravdoví přátelé jsou ti, kteří si nezištně přejí
dobro svých přátel.
Sv. František Saleský:
Vašimi přáteli ať jsou jen ti, kteří vám mohou pomoci získat ctnosti.
Z celého srdce vám všem školou povinným přeji, aby se tato slova u všech naplnila. Do
nového školního roku 2007 – 2008 vykročte s radostí. Budoucí dny, týdny a měsíce prožívejte ve
zdraví a s veselou náladou a v hojnosti Božího
požehnání. Šťastnou cestu!
O. Hrbková

Přítelkyně
Z dědictví mám knížku Ze života mé staré přítelkyně – velice pěkné, jemné popisování
života, což jsem po obdržení ráda četla. (Mladí
by asi řekli, že se do dnešního světa nehodí, ale
opravdu, tak to bylo – život čistý, čisté svědomí,
vše prosté ale o to cennější.)
Též jsem měla krásné přátelství, přítelkyně
z Českého ráje, které trvalo 50 let. Za svobodna
jsme cestovaly, poznávaly ty krásy tamní přírody,
ale i u nás v Třešti – zase jiné. Ale ona pak, po
provdání z rodného Železného Brodu – Koberov,
žila pak s manželem a dětmi v Turnově. Dobrá
duše, obětavá pro rodinu i pro ty, jež potřebovali
cokoliv. Tím více, že její rodina byla početná. Tatínek – sklář vyráběl doma skleněné korálky, aby
se uživili. Zajímal se také o třešťské betlémářství
a p. Krechler – řezbář, otec akademického sochaře p. profesora Jaroslava Krechlera, vyřezal pro
něho a jejich rodinu betlém, který každoročně
staví bratr mé přítelkyně, jež po dobrém životě
– tak těžkém za války – odpočívá na hřbitově v
Turnově – Hruštici. Odtud i z jejich domku je
krásný výhled na Trosky a celý Ráj…
Mnohokrát jsme se později tak často nesetkávaly, ale v dopisování stále o sobě a našich
nejbližších věděly. Pro nemoc štítné žlázy jezdívala ročně na ozdravný pobyt a léčení do lázní.
V letech působení o. Františka Radkovského ve
Františkových Lázních se s ním setkala a věno-

val jí chvíli času se vzpomínkami na Třešť. Byla
vždy láskyplně upřímná ke každému a i o ní platila slova J. W. Goetha: „Pravý přítel, jenž tě v
srdci chová, nezná sladká, lichotivá slova. Pravdu poví, byť i trpce zněla. Pravdu přijmi, byť i
zabolela.“ To je tedy něco o přátelství lidském a
zasloužíme – li si Božském…
Na zahradě a pak později u naší chalupy
jsem narazila na nyní tak vzácné zvířátko – žábu
ropuchu, která navečer přiskákala až ke vchodu a
dívala se na mě klidně, v důvěře, že jí neublížím.
Přes den byla ukrytá a zvláště po deštíku vyšla,
později i s mládětem. Potom jsem viděla na pokraji silnice mládě přejeté, ale její to nebylo, své
pak opět přivedla. Také věrná „přítelkyně“.
Vyvstala mi též vzpomínka na vypravování naší maminky, když ještě za svobodna pomáhala starší sestře, bydlili v Zátiší, jednou navečer
uviděla ve sklepě žábu ropuchu, tak sestra se tak
polekala, že ji volala a div že neomdlévala hrůzou. Maminka ji klidně vynesla na vzduch do zahrady…
Dnešní děti takové užitečné zvířátko sotva
uvidí, vymizela (jen na obrázku), avšak je naděje,
že příroda Boží i po zásazích si pomáhá a pomalu
se vrací.
Lidmila Vokřínková

Vroucí prosba
Bože, Otče náš,
dej, prosíme, všem rodičům, učitelům a vychovatelům takové porozumění pro děti a mládež, jaké
měl tvůj Syn, Pán Ježíš Kristus.
Obdař je láskou, která má pro každého
naději a vyzbroj je trpělivostí, aby se nevzdávali
práce, když nevidí uspokojivé výsledky a setkávají
se s nekázní.
Probuď, Bože, svědomí naší mládeže a dej
jí mysl, která se dovede zapálit pro všecko, co je

dobré; co je pravdivé a hodnotné, co je pravé a
ryzí, ano, pro vše, čemu se říká ctnost a co je hodné chvály.
Probuď nás všechny k bdělé odpovědnosti
za děti i mládež a posiluj nás ve stálé naději a
důvěře v moc a pomoc Ducha svatého
rodiče Hrbkovi
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Co je život?
Odpovědi zvířat…
Norská báje vypráví, že příroda kdysi přemýšlela o tom, CO JE ŽIVOT… A jednotliví tvorové odpovídali podle své přirozenosti a svých
názorů a zkušeností.
Život je odvaha a síla, řekl orel stojící na
nedostupném skalním útesu. Život je ustavičná

H

rajte si ...

1) Sudoku
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práce a stálá námaha, žaloval mravenec vlekoucí těžší břímě, než byl sám. Život je krása, řekla
růže a rozvila se v nádherný květ. Život je radost,
8 2 5
3
6
řekl motýl usedaje na liliový květ. Život je píseň,
zajásal skřivánek a vzlétl vysoko k oblakům. Život
9
5 1 8 4
je láska, zpíval tiše slavík v olivovém háji. Život
je smutek a žal, truchlila smuteční vrba sklánějící
se nad hroby zemřelých. Život je boj, tvrdil lev,
hledající na okraji pouště svou kořist. Život je neustálá změna, bublal si potůček ubíhající z hor do
údolí.
Když se zešeřilo, šeptaly si zamlklé stro- Vidíte na obrázku jen několik tmavých objektů
my: Život je sen. Hvězdnatá noc skromně podo- nebo i něco jiného?
tkla: Život je pokoj a mír. Ranní zářivé červánky
se usmívaly: Život je naděje.
A když se slunce vyhouplo nad obzor, rozhodlo volajíc: ŽIVOT, TOŤ ZAČÁTEK…

2) Nápis

A VŠICHNI UVĚŘILI HLASU SLUNCE.
				
Jan – Jdu k Otci…
				
Srov. 19,27
Text věnovala sestřička Bohdanka Sedláčková o třeštické pouti k sv. Antonínu Paduánskému 16. června 2007. Sestřička nyní žije v Praze a
o třeštické pouti mívá dovolenou v rodišti a okolí.
Buďte ještě stále s námi, i když léta přibývají, a Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté.
vracejte se! Těšíme se a děkujeme.
Co to je?

3) Hádanka

Lidmila Vokřínková
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FARNÍ DEN
V TŘEŠTI
9.9. 2007
10:00           

		

mše svatá v kostele sv. Kateřiny  
kazatel: jáhen MUDr. Max Kašparů

11:30           
				

oběd na farním dvoře
(přihlašovat se bude v neděli 2.9.)

13:00 - 14:30  
			
				

odpolední program
program pro dospělé: přednáška jáhna
MUDr. Maxe Kašparů: Vztahy a stavy

				
				
				

program pro děti: soutěže v zámeckém
parku
možnost se projet s koňmi ve voze

14:30 - 15:15

káva a buchta

15:15 - 15:35

vystoupení kouzelníka v konírně

16:00 - 16:25

šermířské vystoupení na farním dvoře

16:30 – 17:40

koncert křesťanské skupiny    
Učedníci z Hradce Králové

Na setkání s Vámi se těší P. Tomáš Caha
Věžník 50/2007

23

I

nformace

Univerzita třetího věku
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity v Brně připravuje ve spolupráci s Biskupstvím brněnským a sdružením Hippokrates další
ročník kurzu „Živá teologie – Spirituální dimenze
člověka“.
Studia se mohou zúčastnit absolventi kterékoli střední školy s maturitou, pokud dosáhli
věkové hranice rozhodné pro přiznání starobního
důchodu. Studium je zaměřeno k hlubšímu poznání vybraných otázek teologie i dalších oborů
pojednávajících o duchovním rozměru člověka.
Kurz Živá teologie je tříletý a každoročně
obsahuje osmnáct dvouhodinových přednášek.
Zápočet se uděluje za aktivní účast, studenti podle vlastního rozhodnutí mohou a nemusí skládat
kolokvia. Výuka je bezplatná, účastníci hradí
pouze zápisné ve výši 500 Kč.
Přihlášku do kurzu, který bude zahájen v
říjnu 2007, je třeba zaslat pokud možno do září
nejlépe e-mailem na adresu bioetika@volny.cz,
příp. telefonicky na čísle 548 527 262 nebo poštou na adresu: Hippokrates, Míčkova 59, 614 00
Brno.

Katolická charismatická konference
Pavilon F brněnského výstaviště se na několik dnů stal útočištěm věřících, kteří přijeli do
Brna, aby v duchu citátu Janova evangelia „Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy...“
(Jan 13,14), vyslechli přednášky i osobní svědectví a aby se ve společenství s druhými povzbudili na cestě víry i služby. Kromě téměř tří tisíc
přihlášených zájemců z celé republiky se během
pětidenní akce zúčastnily programu Katolické
charismatické konference další tři tisíce účastníků, přítomno bylo také kolem osmdesáti kněží.
Protože se premiéra v Brně vydařila, pro24
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běhne zde Katolická charismatická konference
také v červenci roku 2008.

Kurz Katecheta
V červnu 2007 skončil kurz základního teologického vzdělávání pro laiky, tzv. Teologický
kurz. V dalším školním roce na něj naváže kurz
Katecheta, určený těm, kteří chtějí v budoucnu
pomáhat ve farní katechezi a mají pro to předpoklady.
Vedle kurzu Katecheta, který organizuje
Diecézní katechetické centrum, bude Pastorační
středisko pořádat od ledna do března 2008 kurz
Služba ve farnosti (dříve Akolyta). Bližší informace uvedeme na podzim.
Vhodné pro věřící absolvent(k)y pedagogických fakult nebo laiky, kteří mají chuť a možnost dálkově studovat na některé z teologických
fakult.

200 let kostela v Mrákotíně
15. září 2007 v rámci oslav 200 let kostela
v Mrákotíně bude v 10 hodin slavit brněnský biskup Vojtěch Cikrle mši svatou spolu s kněžími,
kteří ve farnosti působili.

V

tip

Terorista umře a stojí před nebeskou branou. Svatý Petr otevře dveře, prohledá Knihu
Života a rezolutně povídá:
„Ty sem nesmíš, ty jsi terorista!“
Terorista odpoví:
„Já nechci dovnitř, ale vy máte tři minuty na to, abyste se dostali ven!“

