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Rozhovor s ...
Rodiče by měli víru předávat jako osobní 
vztah k Ježíši Kristu. 

Advent
Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom 
se měli zamyslet sami nad sebou.
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EDITorialEDITorial
ilí farníci,
v minulém čísle jsem Vám dal k dispozici 
tři nová témata. Zda jste je využili, to se 

dozvíte na následujících stránkách. Osobně bych se 
chtěl zastavit u jediného - ADVENT. Je asi zbytečné 
vysvětlovat, co slovo advent znamená. V kostelech i 
mimo ně se velmi často ozývá a předpokládá se - že 
všichni vědí - že se jedná o nějaký příchod. Není však 
pro mnohé důležité, že se jedná o příchod Ježíše Kris-
ta, spíše mají před očima příchod Vánoc.
         Liturgicky je advent dobou, kterou začíná nový 
liturgický rok a zároveň je dobou přípravy na oslavu 

slavnosti Narození Páně o Vánocích.
 Svým obsahem advent připomíná období lidských dějin před příchodem 
Mesiáše - Ježíše Krista. My už sice píšeme letopočet 2007 po Kristu, avšak 
doba před Kristem byla desetkrát, možná stokrát delší, to nikdo z nás neví. 
Právě tak nevíme, kterého roku před Kristem zazněl onen známý biblický vý-
rok: „Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a 
jejím ...“ (1 Mojž. 3,15).
 Advent nám připomíná dobu čekání na Mesiáše, avšak Mesiáš už přišel 
- k čemu je tedy advent? K tomu, abychom se připravili na oslavu Mesiášova 
narození. Ne pouze tak, abychom uklidili své domovy, umyli okna, vyluxovali 
koberce, utřeli prach na nábytku. Hlavním posláním adventu je duchovní pří-
prava - tedy odstranění harampádí hříchů z našich srdcí, aby v nás namísto 
sobectví a egoismu byla pravá láska k druhým, namísto hněvu a zlosti byla 
dobrota srdce. Mesiášův příchod na tuto zem před 2000 lety by byl pro nás 
osobně marný, pokud by se skrze svátost oltářní nenarodil Mesiáš v našich 
srdcích.
 Proto se snažme prožít letošní advent - pouhých 22 a půl dne - opravdu 
duchovně naplno.

 To Vám všem i sám sobě ze srdce přeji!

Vladislav Hynk
šéfredaktor

Témata pro příští číslo:
• novoroční předsevzetí
• Tříkrálová sbírka
• betlémy

M
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lovo otce Tomáše

 Milí farníci, 
 ani se člověk nenaděje, za necelý měsíc tu 
budeme mít dobu adventní a s ní nový církevní 
liturgický rok. Od 1. neděle adventní 2007 začne 
šestiletý cyklus tématických homilii v neděli a o 
slavnostech schválený a doporučený Českou bis-
kupskou konferencí. V kázáních - homiliích - se 
budou probírat témata učitelského úřadu církve 
obsažená ve čtyřech „pilířích“ Katechismu kato-
lické církve: vyznání víry, slavení křesťanského 
tajemství, Kristův život, 
křesťanská modlitba. Ho-
milie budou vždy vychá-
zet z liturgických čtení, 
případně jiných mešních 
textů z preface, úvodní 
modlitby atp. Jde o to, aby 
během dvou liturgických 
cyklů přišlo na všechna 
důležitá témata týkající 
se křesťanské víry. Bis-
kupové vycházeli ze zjiš-
těného faktu, že je nutno 
prohloubit znalosti víry u 
věřících, pramenící z Pís-
ma svatého, a popřípadě 
je seznámit s naukou po 
2. vatikánském sněmu, a 
zároveň se dotknout aktu-
álních témat týkajících se 
problémů konkrétních far-
ností. Celý projekt vychází na podnět posynodál-
ní exhortace Sacramentum Caritatis Svatého otce 
Benedikta XVI. a na základě slov Ježíše Krista: 
„Jděte do celého světa, získejte mi učedníky, hlá-
sejte a učte…“ Tato slova jsou adresována všem 
křesťanům, ale prvořadým úkolem jsou těm, kte-
rým je to svěřeno na základě přijatého svěcení. 
 Jsou různé formy hlásání, se kterými se 
můžeme v církvi setkat: katecheze, exegeze, prá-
ce s Písmem, evangelizace, svědectví… Některé 
z nich probíhají i v naší farnosti, a proto vás chci 
také na ně srdečně pozvat. Dále budeme pokra-

čovat v setkáních, při kterých se  zamýšlíme nad 
modlitbou „Věřím v jednoho Boha“ a od listo-
padu začneme v biblické hodině rozebírat evan-
gelium sv. Matouše, naučíme se, jak pracovat s 
Písmem svatým atp.  
  Nejčastěji se hlásá Boží slovo při slave-
ní mše svaté a mnoho věřících spoléhá na to, co 
uslyší ve čteních a v promluvě kněze při nedělní 
mši svaté. Mnohdy to je u většiny věřících jedi-
ný kontakt s Písmem a jediný zdroj formace a ne 

vždy se všechno dá předat 
a vysvětlit během deseti- 
minutového zamyšlení, a 
proto ta setkání na faře.  
 V apoštolské konsti-
tuci Dei Verbum se píše: 
„Ježíš celou svou přítom-
ností a tím, jak se projevo-
val slovy a skutky, zname-
ními a zázraky, především 
však svou smrtí a svým 
slavným zmrtvýchvstáním 
a nakonec sesláním Du-
cha svatého zjevení napl-
ňuje, dovršuje a božským 
svědectvím potvrzuje, že 
totiž Bůh je s námi, aby 
nás vysvobodil z temnot 
hříchu a smrti a vzkřísil 
k věčnému životu.“  Tato 
slova nám říkají, že Ježíš 

Kristus je dovršitel Božího zjevení a že už nikdy 
nepřijde žádné jiné dokonalejší zjevení Boha.  
 Tímto slůvkem Vás chci povzbudit, aby-
chom každý z nás prohlubovali svou víru tím, že 
se budeme vzdělávat a budeme ochotni naslou-
chat s otevřeným srdcem Božímu slovu. Na zá-
věr slova jednoho starého venkovského faráře: 
„Evangelium má dvě strany jako mince. Jedna 
nám říká, v co máme věřit, druhá, jak se máme 
chovat.“

otec Tomáš

S
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  K roz-
hovoru pro toto 
číslo jsme vybrali 
MUDr. Maxe Kaš-
parů, s nímž jsme 
měli možnost strá-
vit náš farní den. 
Ptali jsme se na ná-
sledující:

1. Je o Vás známo, 
že jste konvertita. 
Věřícím křesťa-

nem jste se stal v době vysokoškolských studií. 
Jak jste tehdy vnímal „tradiční“ 
křesťany, kterým byla víra pře-
dána výchovou v rodině?

 Já jsem Pánu Bohu vděčný, 
že mi víra nebyla předávána, pro-
tože kdyby mi byla předávána, tak 
bych byl dneska možná těžký ate-
ista. Jsem Pánu Bohu vděčný, že 
mi nedopřál výuky náboženství ve 
škole a že jsem měl i nevěřící ro-
diče a nevěřící prarodiče. Já jsem 
sice byl pokřtěn, to ano, ale tak, 
jak se to tady v krajích dělává. Teologie zná tři 
druhy křtu: křest vodou, křest touhou a křest krví. 
Já jsem absolvoval čtvrtou formu křtu, to je křest 
šmahem. To se někdy tak dělává, že faráři svátosti 
sekají jako Baťa cvičky. Tak tímto způsobem jsem 
byl pokřtěn a tím to skončilo. Tak nějak slavnost-
ní rozloučení s církví a vírou: Dáme Pepíka po-
křtít… Tak to mi bylo tak čtrnáct dní. A pak když 
mi bylo dvacet, tak jsem konvertoval. Já jsem totiž 
konvertoval u normálních, zdravých a poctivě vě-
řících křesťanů. Když jsem potom začal chodit do 
kostela, tak jsem viděl ten propastný rozdíl mezi 
primitivní bigoterií, která se tradovala, kde to byl 
jakýsi stav matrikové víry, nikoliv osobní vztah ke 
Kristu. A konvertita je člověk, který pocítí osob-
ní vztah k Ježíši Kristu, a to je to, co ho zaujme. 

Protože nějaká „obřadničina“, nějaké průvody 
a slavnosti konvertitu neoslovují. Osloví pouze 
osobní zkušenost s Ježíšem Kristem. A o to tam 
šlo.

2. Domníváte se, že jsou křesťané vůči konver-
titům otevření, nebo si spíše udržují jistý od-
stup?

 Ti „ tradiční“ nejsou otevřeni k ničemu. 
Nejsou otevřeni ke slyšení slova Božího, nejsou 
otevřeni k tomu, aby ve víře šli dál, nejsou ote-
vřeni k tomu, aby studovali, oni ani pomalu neví, 
čemu věří, není uzavřenějšího člověka než je „tra-

diční chodič“.

3. Myslíte, že je v dnešní době 
těžké předat svým dětem víru v 
Boha?

 Je to jedna z nejtěžších věcí, 
protože víra je zkušenost a zku-
šenost je nepřenosná. Je možné 
vyučovat náboženství. Já nevyu-
čuji náboženství, protože jsem té 
zásady, že předávat se musí vztah, 
nikoliv informace. Totiž výuka ná-

boženství tak, jak se dnes dělá, je informace bez 
formace. Děti jsou informovány o tom, kolik bylo 
apoštolů, kolik je evangelistů, že je Starý zákon a 
Nový zákon, chápou to jako dějepis, zeměpis nebo 
vlastivědu. Ale ten osobní vztah chybí. Rodiče by 
měli tedy víru předávat jako osobní vztah k Ježíši 
Kristu. A když člověk tento vztah přijme, tak má 
touhu se v tomto oboru vzdělat, a pak se učí ná-
boženství. Ale já to vidím v těch farnostech, děti 
chodí na náboženství, chodí tam čtyři, pět let a 
získají imunitu proti víře. Získají protilátky proti 
víře, to je moje zásada. To je pár dětí, které v tom 
nějakým způsobem pokračují, že je to oslovilo, ji-
nak to jde všechno mimo ně. Pak to vlastně končí 
„posledním svatým přijímáním“. Ve farnostech 
se říká první, já vždycky říkám, že je to poslední 

ozhovor s ...
jáhen MUDr. Max Kašparů

Rodiče by měli 
víru předávat jako 

osobní vztah
k Ježíši Kristu.

A když člověk tento 
vztah přijme, tak 

má touhu se v tom-
to oboru vzdělat...

R
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svaté přijímání.
4. Mimo jiné jste také psychiatr. Máte tedy 
svým způsobem „přehled“ o tom, co lidi trápí. 
Co je podle Vás největší bolestí dnešních lidí?

 Bolest není jedna jediná, těch bolestí je víc. 
Každý lékař vám řekne, že neexistuje jedna oční 
choroba, jedna kožní choroba, ale já bych ty lidi 
rozdělil do dvou skupin. Na lidi duševně nemocné 
a na lidi nešťastné. A když je ten člověk duševně 
nemocný, tak na to ještě lék existuje – v podo-
bě pilulek. Ale když je ten člověk nešťastný, tak 
co mu já mám napsat? Dvě třetiny klientů říkají: 
Máme sedmnáctiletou dceru, začala nám fetovat, 
teď nám kluk vychází z deváté třídy, nechce jít do 
učení, jen se fláká…Co já jim mám na to přede-
psat??? Chodí za mnou nešťastní lidé, nešťast-
ní rodiče, nešťastné mámy. Já bych k tomu řekl 
tolik: Život bez hodnot, život bez náplně je život 
beze smyslu. Moderní psycholog Viktor Frankl 
říkal, že motivací života je vůle ke smyslu lidské 
existence. A když člověk neví, proč je na světě? 
To se někdy lidí ptám: „Víte, proč jste na světě?“ 
„To nevím, asi je to náhoda, našim se nějak ten 
pohlavní styk nepovedl, tak jsem se narodil, no, 
už jsem tady, tak to nějak do toho krematoria do-
klepu.“… Tak takové jsou úvahy, co já těm lidem 
můžu říct?!?! Všichni jsou nesmírně chytří, vě-
dečtí ateisti. Kdybych jim řekl, že Kristus je smy-
sl, tak se na mě podívají, zvednou se a jdou pryč. 
Řeknou si: Ten psychiatr je blázen. 

5. Rád čtu Vaše knihy, tudíž se nabízí otázka, 
jestli opět chystáte nějakou novou knihu.

 Jste první, kdo to ví, protože dopisuji kníž-
ku, která se bude jmenovat Třicet případů aneb 
Malý, bílý, kulatý. A bude to 30 let mé psychiat-
rické praxe a z každého roku tam budu mít jeden 
příběh, který je typický pro ten rok. Teď mi k tomu 
Honza Herálecký z Telče kreslí obrázky, bude to 
ilustrovaná knížka.

6. A na závěr se zeptám na Vaše dojmy z tohoto 
farního dne…

 Já jsem opravdu překvapen, že je vůbec 
možné něco takového dát dohromady. Protože teď 

vidím farnost, kde chodí tak čtyřikrát až pětkrát 
víc lidí než tady, a tam, když něco organizujeme, 
tak nepřijde ani noha. Protože vrcholem zbožnos-
ti je návštěva nedělní bohoslužby, tím to začíná a 
končí. Od pondělí do soboty, no, já bych spíš řekl, 
od skončení mše do začátku té další žijeme jako 
pohani, žijeme jako naše okolí, ničím se nelišíme, 
pak jdeme na devátou, skončíme v deset, nic nás 
nezajímá, nikam nepřijdeme. Když farář začal or-
ganizovat setkávání, studium Písma, zamýšlení se 
nad Biblí, tak nikdo nepřišel. To už je totiž něco 
navíc a hodinka v neděli pro dobré katolíky stačí. 
A ještě ti taxikáři svatí!!! To jsou ti, co ty babičky 
do kostela vozí. Oni je přivezou, čekají, vykouří 
10 cigaret, nadávají farářovi, že to má moc dlou-
hý a čekají na babičku, aby ji odvezli… Tak to 
jsou ti nezbožnější… 

 Děkujeme za obsáhlý rozhovor i za mile 
strávený farní den!

- VH - DZ - KZ -

Statistika
Křest

Třešť: Vendula Komínová
  Amálie Rodová
Růžená: Veronika Kartáková
  Matěj Kodys

Svatba

Třešť: Karel Böhm a Jana Nováková
  Dušan Čermák a Ivana Hávová
  Jiří Rod a Gabriela Rodová - 
  (konvalidace manželství)

Pohřeb

Třešť: Marie Kučerová
  Ladislav Nešpor
  Olga Píšová
  Marie Tomanová
  Ondřej Hamták
  Karel Kněžínek
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V náruči Boží odkud jsme vyšli,
večer se všichni sejdeme zas.

V náruči Boží odkud jsme vyšli, 
kdo by se děsil, kdo by se třás.

 Tak začíná jedna z písní, když ještě někde 
doprovázejí zesnulého na jeho poslední cestě.
 Na cestě k odpočinku, kde bude očekávat 
příchod posledního soudu.
 Téma, které poslední číslo Věžníku zada-
lo, je k důslednému zamyšlení. 2. listopadu vzpo-
mínáme všech, kteří nás předešli a spí spánkem 
pokoje. Při návštěvě hřbitova, kde navštěvujeme 
své drahé, kteří nás předešli, máme čas zamys-
let se také sami nad sebou. Život našich drahých 
jsme znali. Jak je to tedy s námi? Můžeme si být 
jisti, že se s našimi drahými shledáme? 
 I příroda vydala své plody a chystá se od-
počinout z celoroční své práce. Je tomu tak i v 
lidském životě? Podíváme-li se zpět na naše ži-
votní výsledky, můžeme být spokojeni, a nebo 
nám něco nevyšlo? Jak jsme tedy prožili svůj ži-
vot? Jak se nám vydařila rodina? Vyšlo nám vše, 
jak jsme si to představovali? Dost těch otazníků.
 Každý při pohledu zpět cítí svou zodpo-
vědnost a zbývá jen účtovat.Když jsme přišli na 
tento svět, naši rodičové nám předávali své zku-
šenosti. Uváděli nás do života, i když se nám to 
někdy nelíbilo – co si budeme nalhávat. Dospěli 
jsme, založili si rodiny, nebo jsme procházeli ži-
votem samostatně. V každém případě jdeme ke 
konci životní pouti. Někdo odchází mlád, někdo 
ve vysokém věku. To vše je v rukou Božích. Kaž-
dý však tento svět opustí, ať chudák nebo bohatý. 
Zde se ukládá tělesná schránka, duše pak odchází 
do nebe. 
 Ano, každý člověk od svého početí má 
nejenom schránku tělesnou, ale má i duši. Vždyť 
Bůh, když stvořil člověka, utvořil jej z hlíny a 
vdechl mu život. A my, jak jsme se starali o hmot-
nou stránku, musíme se také starat o duši. A to je 
zapotřebí nejen v den, kdy vzpomínáme našich 
drahých zesnulých.
 Podívejme se, jak příkladný život jsme 
zanechali nejen pro své potomky, ale i jaký náš 

Poslední odpočinek
příklad byl pro druhé.
 O Popeleční středě nás kněz znamená po-
pelem a říká: „Pomni člověče, že prach jsi a v 
prach se obrátíš.“  Ze země jsme a tak se tam 
vracíme. Ukládáme-li tělo zesnulého do hrobu, 
říká kněz: „Odpočinutí věčné dej mu/jí Pane.“  
A všichni odpovídají: „A světlo věčné ať mu/
jí svítí.“ Někdy také slyšíme: „Ať odpočívá ve 
(svatém) pokoji.“ Kristus Pán říká: „Pokoj svůj 
dávám Vám, svůj pokoj Vám dávám.“  Nikde se 
nedočtete o „svatém pokoji“.
 Také, když lidé dávají na mši svatou za ze-

mřelé, uvádí – „za duše, na které nikdo nepama-
tuje“. Církev při každé mši svaté po celém světě, 
ve všech eucharistických modlitbách na zemřelé 
pamatuje.
 A tak také my při návštěvě hřbitova, nejen 
2. listopadu, pokaždé vzpomínáme na všechny 
zemřelé. Tím si totiž také vyprošujeme jejich po-
moc a přímluvu, až jednou budeme opouštět tento 
svět.

Kancionál 012: Odpočinutí věčné dej zemřelým, 
Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v 
pokoji. Amen

Josef Jan
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Advent
 Při otevření 50. čísla Věžníku pod Editori-
alem jsou uvedena témata.
 Zavřel jsem časopis a zamyslel jsem se… 
Advent.
 Ano, než se bude připravovat další číslo 
Věžníku, uplynou dva měsíce.
 Před námi je čas, kdy se budeme chystat 
na Vánoce. Před tím ale přichází příprava, doba 
adventní, příprava na příchod našeho Spasitele 
Pána Ježíše. Co vlastně od této doby očekáváme? 
Není to čas, kdy sháníme dárky pro naše drahé. Je 
to čas duchovní přípravy na narození Ježíška. Je 
to čas přípravy na nový církevní rok. Tak jako se 
rodina připravuje na příchod potomka, a to v čase 
přítomném, my se budeme připravovat duchovně. 
Budeme se zamýšlet nad tím, co se stalo před více 
než 2000 lety.
 25. března na svátek Zvěstování Páně za-
počal příchod Spasitele. Každá matka se na pří-
chod připravuje, ale nejvíce očekávání je vždy ke 
konci těhotenství.
 Církevní rok končí 34. nedělí v mezidobí, 
to je slavnost Ježíše Krista Krále.
 Pak nastává doba adventní.
 Jsou to čtyři neděle, během kterých by-
chom se měli zamyslet sami nad sebou. Probrat 
celý uplynulý rok. Co se nám nepovedlo, v čem 
se máme ještě zlepšit a nezapomenout poděkovat 
za všechna prokázaná dobrodiní. Jistě jich nebylo 
málo.
 Advent má čtyři neděle, ne však vždy je 
to 28 dní. Proto se zavčas zamyslete a zajděte si 
ke svátosti smíření. Nenechávejte tuto věc tak 
důležitou na poslední chvíli. V týdnu před svát-
ky přijedou kněží, nespoléhejte však na to. Není 
to žádná výmluva ani fráze, ale kněží je opravdu 
málo a my nevíme, co se může přihodit – nemoc, 
pohřeb, počasí.
 Nový církevní rok začíná právě dobou 
adventní, je tedy potřeba se na tento rok poctivě 
připravit a také se připravit na příchod novoroze-
ného Spasitele. Tak tomu bylo více než 2000 let.
Do nového církevního roku ať Vám Pán dá své 
požehnání.

Josef Jan

Advent
 Někteří lidé se obávají chladných dnů pod-
zimu a též možných prudkých výkyvů zimy. Máme 
však nechávat vše v rukou Božích. Dle možností se 
připravit. Když jsem jela s řezbářským kroužkem 
na Křivořezání – na hrad Křivoklát, to bylo v roce 
2002 (vedl Pavel Brychta), zastavili jsme se v měs-
tě Berouně u městské brány (4.8.). Nad ní je nápis: 
Já jsem s vámi až do skonání světa. A dále: Všeho 
do času, Pán Bůh na věky! Též odkaz – přání našich 
předků…
 Nemohu zapomenout – připomenout – naší 
přítelkyně, katolické spisovatelky Marie Holkové, 
jejíž život skončil v adventě na první pátek 6. 12. 
2002 v požehnaném věku 94 let. Je zvláštní, že ze-
mřela na svátek sv. Mikuláše, vždyť psala scénky 
pro děti, též mikulášské. V pátém výročí úmrtí bude 
za její nesmrtelnou duši sloužena mše sv. u sv. Ka-
teřiny Sienské.
 Po celý advent se budeme modlit přede mší 
svatou radostný růženec, který obětujeme za všech-
ny živé i zemřelé, zvláště za ty, jež jsme doprová-
zeli na hřbitov, za uzdravení nemocných, jež trpí na 
duši i těle, za děti, které se letos narodily i za ma-
minky, jež jsou „v naději“… Srdečně zveme, aby-
chom společně zpívali adventní písně. Kdo zpívá, 
dvakrát se modlí!

Lidmila Vokřínková

Hřbitov
 Hřbitov – ta nejkrásnější zahrada, jak se 
zpívá, do níž „padají nejdražší semena“. Naše ma-
minka mívala takovou prostou „filosofii“. Když se 
člověk narodí, co vše se změní. A když zemře, též 
se mnoho změní…
 Mému vnukovi a jeho dívce se líbí zdejší náš 
hřbitov též proto, že všechny hroby našich drahých 
směřují ke středu, jsou čely obráceny, v dolní části 
k hlavnímu kříži, v horní pak ke společnému hro-
bu padlých a nahoře také kněžské „hledí“ ke středu 
(do dolní části) a tak jsou s námi duchovně spojeni 
i takto. O Dušičkách pak ozářená hřbitovní stráň 
– září množstvím světel a květin do středu města. 
Kéž po „bojích“ tohoto světa odpočívají v pokoji v 
očekávání slavného vzkříšení…

Lidmila Vokřínková
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Farní charita v 
Třešti informuje
 Ve dnech 20. a 27. 10. 2007 se na faře v 
Třešti uskutečnila Sbírka věcí pro potřebné. Vy-
brané věci byly odeslány vagonem do centrálního 
humanitárního střediska diakonie Broumov, od-
kud po přetřídění budou disponovány na potřebná 
místa v republice i za hranice.

Předběžný termín sbírek v roce 2008 je:
 jarní: 1. a 8. března 2008
 podzimní: 18. a 25. října 2008

 Farní charita srdečně děkuje všem pomoc-
níkům a dárcům křesťanským Pán Bůh zaplať. 
Velké díky patří firmě Podzimek a synové a uč-
ňovské škole za pomoc při nakládání do vagonu.
 K uskutečnění pravidelné každoroční akce 
Tříkrálová sbírka potřebuje Farní charita v Třešti 
získat vedoucí skupinek koledníků (starší 18 let). 
Přihlásit se můžete u paní Novotné Hany nebo 
Brychty Zdeňka, kteří doufají, že se najde dosta-
tek zájemců o pomoc při Tříkrálové sbírce (při 
minulé nám lidé chyběli).
 V novinovém stánku p. Šalandy byla 
umístěna pokladnička Oblastní charity Jihlava a 
vybíralo se na nové auto pro pečovatelky charity, 
po rozpečetění v pokladničce bylo 1.415,50 Kč. 
Charita všem dárcům srdečně děkuje.

Za Farní charitu 
Brychta

Rok sv. Josefa

 Po třech letech kněžské formace v Olo-
mouci (jeden rok v teologickém konviktu a dva 
roky v semináři) jsem se rozhodl svá studia na 
rok přerušit. Proč? Sám pro sebe jsem to nazval 
„doladit si své povolání“. Po druhém roce na te-
ologické fakultě, kdy se zakončuje studium filo-
zofie, je k tomu ta nejlepší příležitost. Ale to by 
nebylo to hlavní.
 Již několik let znám komunitu Emmanu-
el a její spiritualita mě hodně oslovila. Když mi 
minulý rok komunita nabídla formaci pro rozliše-
ní povolání, neváhal jsem. Proto jsem právě teď 
v belgickém městečku Namur, abych zde strávil 
ROK SVATÉHO JOSEFA.
 Co to ten Rok sv. Josefa je? Tento rok je 
určený pro ty, kteří uvažují o kněžství v komunitě 
Emmanuel. Po absolvování tohoto roku se roz-
hodnou, jestli jít cestou kněžství a jestli vstoupit 
do komunity. Hlavní náplní celého roku je zůstat 
před Pánem a naslouchat mu. K tomu nás tady 
vede především každodenní adorace. Život kně-
ze v komunitě představuje zpravidla i společný 
život na jedné faře. Proto jsme i my zde rozděle-
ni do domácností po šesti lidech, kde prožíváme 
zkušenost každodenního života včetně společné 
kuchyně.
 Pro mě osobně je to také zkušenost uni-
verzální světové církve. Vždyť jsme tady přítom-
ni skoro ze všech světadílů (i když převahu mají 
Francouzi). Zvlášť povzbuzující je přítomnost 
bohoslovců z Afriky, kde je křesťanství hodně 
živé a počet kněží stoupá.
 Děkuji tedy všem, kteří myslí ve svých 
modlitbách na kněžská povolání, kterých je ne-
dostatek a která jsou tak potřebná. Věřím, že Pán 
tyto modlitby slyší. Příkladem toho mohou být i 
bohoslovci z naší farnosti.              

z Belgie
Marek Bambula

Adventní
Marie Holková

Stoupaly k nebi tisíce let
praotců modlitby vřelé,

Bůh, aby zbavil lidstvo všech běd,
dal světu Spasitele.

Spasitel přišel. Vzdal se nebe.
Uvažuj v adventní době,
nyní, že čeká On na tebe.

Chceš Ho vzít s Láskou k sobě?
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„Kde je...?“

Nejdříve se asi ptáte kdo..

 Tak i když mne mnozí znáte, něco o mně:
Od mého narození už uteklo něco málo přes 19,5 
roku, rodiče mne pokřtili a dali mi jméno Mar-
tin Trojan. Mám 3 starší bratry /a 1 starou ba- 
bičku :-)/. Babičky mám popravdě dvě a dědu už 
jen jednoho. Do MŠ a ZŠ jsem chodil v Třešti, 
odkud pocházím, 4 roky jsem se učil na Gym-
náziu Otokara Březiny v nedaleké Telči. „Odma-
lička“ jste mě mohli vídat v třešťských kostelech 

a farním okolí, kde jsem se poměrně aktivně 
účastnil různých akcí. Od 2. třídy ministruji a po-
slední 3 roky jsem s Martinem Burdou a dalšími 
pomocníky vedl ty mladší. /Tedy aspoň v rámci 
možností, zkušeností, času a dovedností./ 4 roky 
zpět, v době animátorského setkání v Třešti a ná-
sledující, jsem měl roční výpadek, který jste mož-
ná zaregistrovali, zapříčiněný duchovní krizí, kdy 
má zatím ještě trochu dětská víra umírala a než se 
znovuzrodila nová, trochu to trvalo:-). /Nyní je to 
zatím dobrý :-)./

Kam jsem to zmizel?...

 No, od září 2007 jsem v konviktu v Olo-
mouci. Pro ty, kdo neví, co „konvikt“ - jakýsi pří-
pravný ročník před kněžským seminářem /někdy 

taky nazýván jako nultý ročník teologické fakulty 
pro kandidáty kněžství/ - je, tak o tom už napsal 
můj poslední předchůdce – Marek Bambula z Rů-
žené – ve 34. /vánočním/ čísle Věžníku. /Ne/ofi-
ciální informace můžete nalézt na www.konvikt.
signaly.cz .

A co tam děláme?.../Co je náplní 
Konviktu?/

 O tom je taky napsáno na výše uvedených 
pramenech. Aspoň ve zkratce: Kromě učení /1 
živý jazyk – A, N nebo I, Latina, Úvod do filozo-
fie, Katechismus, Liturgika, Spiritualita, Literatu-
ra – z doby Patrologie, Písmo sv. ad.- to abychom 
toho možná později neměli tak moc/ poznáváme 
život a řád semináře /jsme s bohoslovci z vyš. roč-
níků pod jednou střechou/ a zda-li je toto opravdu 
naší cestou nám nabídnutou a od nás žádanou Bo-
hem. Formují nás tu nejen „lidsky“, duchovně a 
intelektuálně, ale i fyzicky. Nebojte, tělesné tresty 
tu naštěstí /nebo bohužel??/ „neznají“. Jen nějaká 
práce či čas na sport nebo turistiku se tu určitě 
najde.

1. měsíc v konviktu…

 Září je ve znamení poznávání. Města, (ne)
dalekého okolí, budovy i života a řádu semináře, 
jeden druhého /tzv.“Kolečko“, kdy každý řekne 
něco bližšího o svém dosavadním životě a o cestě 
do konviktu/ a v neposlední řadě i učení a kanto-
rů.
 Nejprve jsme začali „Veni Sancte“ – mší 
sv., na které byli přítomni naši biskupové a kte-
rou jsme prosili o doprovázení začínajícího roku 
v konviktu Duchem sv.
 Druhý týden jsme si „mákli“ na klášterní 
zahradě u sester v nedaleké Kroměříži a účastnili 
se i pontifikální mše sv., kterou sloužil o. arcibis-
kup Jan Graubner za arcibiskupa Vaňáka (+1991), 
který před ním vedl arcidiecézi a který taky po re-

aneb Možná už víte ...
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voluci znovu převzal budovu semináře a obnovil 
v ní Arcibiskupský kněžský seminář.
 Měli jsme i rekolekci /jednodenní duchov-
ní obnovu/. Okolí jsme poznávali výletem do Li-
tomyšle, Nových Hradů, Chlumku u Luži, Polič-
ky a Koclířova a dalšími výjezdy.
 Čtvrtý týden nám začala výuka, která se 
ale naplno rozeběhne až v říjnu po návratu domů 
a zpět do konviktu.

No a jak se stát takovým „konvik-
ťákem“…? /na odlehčení/

 Nejdřív tě /muže různého věku/ Bůh nor-
málně zavolá. Když tuto nabídku /požadavek/ při-
jmeš, dojdeš za panem „falářem“, zda-li ti dodá 
dané dokumenty /potvrzení o křtu a o biřmování, 
doporučení duchovního vedení/, odevzdáš to s 
dalšími potvrzeními /od lékaře, maturitní vysvěd-
čení/, životopisem a fotografií na biskupství, za 
které chceš nastoupit. Odtud ti přijde dopis, kam 
se máš dostavit. Uděláš pohovor s psychiatrem, 
neboť o. biskup potřebuje i jeho zprávu. Dojedeš 
na dané biskupství před komisi /dotyčný biskup, 
generální vikář, rektor semináře, ředitel konvik-
tu/, odpovíš na pár nepříjemných otázek a už jen 
čekáš na rozhodnutí o /ne/přijetí a zda-li si to na-
konec nerozmyslíš /ale když už ses jednou roz-
hodl, tak to nepřipadá v úvahu/. No a nakonec, 
když jsi přijat, nastoupíš a je to. Určitě jste po-
znali tu nadsázku. V reálu to není tak jednoduché, 
ale zhruba tak nějak „vtipné“(=humorné). /Aspoň 
zpětně:-)./

Na závěr…
 
 Je náročné poznat, zda-li to, co nás zprvu 
jen napadne, či co pocítíme v srdci /v duši/, je 
doopravdy od Boha a náročnější je rozhodnout 
se, jak na to zareagujeme. A když to přijmeme, 
tak zda-li neuhneme. Cest, které nás odvedou na 
„scestí“ je mnoho.
 I proto vás prosím, abyste na nás /i na mne/ 
nezapomněli v modlitbách a nadále za nás, i za 
nová, stále potřebná kněžská a řeholní povolání 
prosili. Tento rok je nás v konviktu z celé repub-
liky 27, tedy už jen 26. Z toho 2 Slováci, z nichž 

jeden je řeckokatolík za Apoštolský exarchát /ka-
tolická víra s východní pravoslavnou liturgií/ a 1 
Polák. Z pražské a taky olomoucké arcidiecéze 
je tu 5 zástupců, z ostravsko-opavské diecéze 4 
zástupci, z českobudějovické, litoměřické a krá-
lovehradecké 1 zástupce (z každé). Z brněnské 
9, tedy už jen 8 zástupců a z plzeňské nikdo. Ke 
kněžskému svěcení dojde zhruba polovina. Ko-
lik /starých/ kněží za rok zemře, nevím. Plzeňská 
a litoměřická diecéze na tom doopravdy nejsou 
moc dobře.

 Díky za dosavadní modlitby a jinou pod-
poru, rád na vás vzpomínám nejen při adoraci a 
zodpovím taky případné dotazy. Na úplný závěr 
přeji všem jen to dobré /nejvíc radost z víry, nadě-
je i Lásky/ a taky užitečnou, i když někdy nároč-
nou cestu křesťana /křesťanky/ v dnešním světě a 
v dnešní době. A k tomu Boží doprovázení…

„novokonvikťák“ Martin

V AKS v Olomouci
dne 30. září 2007 /Neděle, 19.07/

„Kdo chce jít za mnou, 
zapři sám sebe, vezmi 
svůj kříž a následuj 
mne.“

Mk 8,34

 Na každém z nás záleží, jak Bohu odpo-
víme na jeho volání. I já jsem s radostí od-
pověděla Bohu na jeho pozvání po nelehkém 
rozhodnutí žít s ním a sloužit Mu v trpících 
bratřích a sestrách. Od 2. srpna 2007 se snažím 
toto povolání uskutečňovat v postulátě Kon-
ventu sester sv. Alžběty v Brně (alžbětinky). 
Proto Vás prosím o modlitbu, kterou v tomto 
životě moc potřebuji a mohu Vás ujistit, že i já 
myslím ve svých modlitbách na Vás.

S pozdravem
Eva Fencíková
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 Máme velkou RADOST a těšíme se, že 
budeme moci býti přítomni udělování svátosti 
biřmování, a to tím více, že bude v Den vzniku 
samostatného československého státu – státního 
svátku – svátku sv. Šimona a Judy… (pranostika 
říká: zima leze z půdy, a ptají se mnozí, bude-li 
tak i letos). 
 Velkou radost a naději mně osobně dává i 
to, že jedna z mých vnuček se připravovala a při-
jme tuto svátost a také vnučka a vnuk mé rodné 
sestry. A také další mladí, které připravuje o. To-
máš. Doufáme, že bude mít radost také o. biskup 
Vojtěch a kéž by se i v budoucnosti rád vracel 
do naší farnosti. Věříme, že tito „šťastní“ po při-
jetí PEČETĚ DUCHA SVATÉHO se rozhodnou 
a budou se snažit žít tak (pro druhé), aby si byli 
vědomi toho, že je upevněním a rozšířením daru 
DUCHA svatého, který každý křesťan obdržel při 
křtu. Biřmování je zpečetěním toho, že patříme k 
Bohu, který nás vybavuje svým Duchem a vede 
k naplněnému životu. Všichni biřmovanci by si 
měli opakovat větu, která se říká při udělování 
popelce – o Popeleční středě – na počátku postní 
doby: Změňte smýšlení a věřte Evangeliu! Svá-
tost biřmování je pak pokračováním – v Duchu 
svatém. V Písmu svatém (srov.Ef.1,13-14) čteme: 
Skrze Krista byla i vám vtisknuta pečeť zaslíbe-
ného Ducha svatého, když jste přijali radostnou 
zvěst o své spáse a když jste v něho uvěřili. Duch 
je zárukou, že nám jednou připadne dědictví. Tak 
se dovrší naše vykoupení. Zasunuté biřmování 
aneb využívat vše, co jsme obdrželi. 
 Mnozí křesťané mají svátosti křtu a biřmo-
vání uloženy v jakési pokladnici vzpomínek spolu 
s jinými životními památkami. O jejich významu 
pro přítomný život jsou však pramálo přesvěd-
čeni. A přece – máloco má v lidském životě tak 
trvanlivý a tak zásadní účinek jako tyto svátos-
ti. Křest a biřmování totiž působí v našem životě 
stále! Jak z nich může růst naše víra a každodenní 
praxe? Velmi stručně řečeno – nestačí vědět, že 
jsme byli pokřtěni a biřmováni, ale je třeba vě-
dět, co se s námi stalo, co tedy trvá a co můžeme 
využívat. Křtem jsme připodobněni Kristu a včle-
něni do jeho těla – Církve. Biřmování pak toto 

naše včlenění do Krista dovršuje a otevírá nám 
zcela nevratně přístup k potřebnému obdarování 
Duchem svatým. Tyto svátosti nám určují, že pa-
tříme k Bohu, že jsme patřičně vybaveni k tomu, 
abychom konali Boží věci. A to i navzdory naší 
křehkosti a nedokonalosti.

 Modlitba – prosby:
 (z liturgie biřmování – vydalo Pastorační 
středisko, Kolejní 4, Praha 6)
 Upevni, Bože, co jsi uprostřed nás vykonal 
a buď stráží těch, kdo v Tebe věří: Ať v nás navě-
ky zůstane Dar Tvého Ducha, abychom vytrvali 
v lásce a vydávali před světem pravé svědectví 
ukřižovanému Pánu, Ježíši Kristu.

Z památek – z dědictví – na sv. biř-
mování v Třešti:

 Dne 1. června r. 1921 – sestra Ludmila 
Hronková (teta misionáře Miloslava Hronka) a 
další farníci.
 Léto r. 1947 – mé sv. biřmování a sestry 
Věry za působení d. p. děkana Josefa Martínka 
– adm. Františka Jelínka – bylo velké množství 
mladých, též sestry Antonie a Miluše Bílkovy. 
Všichni s nadějemi poválečnými. Netušili jsme, 
že přijdou hrůzy padesátých let… Památný list 
jsme neobdrželi. Bylo všeho málo, i papíru, vše 
na příděl. Biřmovací kmotra nám věnovala me-
dailonky na krk.
 Dne 19. 6. r. 1971 – uděloval o. biskup dr. 
Karel Skoupý. Přijaly mé tři dcery. 
 Potom již další generace – nejstarší vnuk, 
vnučka a v roce 2004 – před třemi roky (3. květ-
na) – mé čtyři vnučky (za působení o. Romana 
Kubína), uděloval o. biskup Vojtěch. Po udělová-
ní a slavné mši sv. jim ještě věnoval čas, odpoví-
dal na dotazy i zkoušel otázkami. 
 Jedna z mých vnuček již bude biřmovací 
kmotrou další – mladší vnučce. Někteří z mých 
vnuků však mi sdělují, že ke svátosti biřmování 
nedozráli. Proto za ně vznáším k Bohu modlitby a 
nechávám čas na jejich rozhodnutí, aby je osvítil 
Duch svatý.

Biřmování
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 Velmi pěkná je modlitba našeho rodáka d. 
p. děkana, kons. rady a vikáře na úmrtním obráz-
ku. 25. listopadu uplyne 50 let od jeho odchodu 
na věčnost. 

Motto: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel.
  Pod křížem jsem pokoj našel.

Modlitba – odkaz: 
Víru jsem vám vštěpoval – 
neztraťte ji!
Přikázání Boží jsem vám hlásal –
nepřestupujte je!
Vašim sňatkům jsem žehnal –
neztrpčujte si je!

Vaše dítky jsem miloval –
nekazte je!
Vaše mrtvé jsem pochovával –
nezapomínejte na ně!
Cestu do nebe jsem vám ukazoval –
jděte po ní!
A v nebi na shledanou!

 Jako děkan sloužil farnosti Lukavec 33 let. 
Jeho odkaz je stále platný a pokračovatele má v 
synovci o. Stanislavu Forstovi, jež působí ve Stu-
dené.

Lidmila Vokřínková

I. řada: 1. zleva p. děkan Josef Martínek, 2. zleva pí. baronka Kristina Wenzel-Sternbachová, 4. zleva 
p. baron Leopold Wenzel-Sternbach

II. řada: 1. zleva baronesa Eleonora Wenzel-Sternbachová, 3. zleva P. František Křehlík, 4. zleva P. 
Josef Kubíček, 5. zleva P. František Chalupa, 7. zleva P. František Bělský, 8. zleva P. František Jelí-
nek, 9. zleva baronesa Polly Wenzel-Sternbachová

Soukromé biřmování rodiny Sternbachových,
17. července 1943 - fotografie z dědictví
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Farní den 2007
 9. září proběhl již po několikáté farní den. 
Tentokráte ne ve farní zahradě. Protože nám ne-
přálo počasí, tak jsme museli vzít zavděk kultur-
ním domem. Pan farář s tím měl nemálo starostí 
navíc, což vím i já. Velmi mu byl nápomocen bo-
hoslovec Jenda Krbec,  který zde trávil své prázd-
niny, ale nakonec i ostatní.
 Domnívám se, že se tento den vydařil i 
tentokráte a líbil se jak dospělým, tak i dětem. 
Zejména je třeba vyzvednout odborně i vtipně 

vedenou přednášku jáhna MUDr. Maxe Kašparů 
- psychiatra z Pelhřimova.
 Bylo zde opravdu křesťanské společenství 
a atmosféra, kde jsme si mohli navzájem pohovo-
řit a našli si cestu k sobě blíž. A toto má tento farní 
den za cíl. Potěšitelné bylo, že se tohoto setkání 
zúčastnili i pozvaní z jiných farností či příbuzní.
 Upřímné zaplať Pán Bůh, pane faráři!

- KP -

Foto: Petr Václavek
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Měsíc říjen
 Tento plodný měsíc, který prožíváme – za-
svěcený Panně Marii Růžencové – je velký DAR, 
kdy děkujeme za dary Boží přírody, jež se začíná 
ukládat k odpočinku, zvláště po letošním horkém 
létě.
 Děkujeme též za to, že se můžeme setkávat 
v kostele (nyní jen u sv. Kateřiny Sienské, proto-
že farní kostel – interiér – se opravuje), modlit 
se sv. růženec a při každém desátku zazpívat ma-
riánskou růžencovou píseň – v Kancionálu pod 
číslem 814. Všichni, jež se zúčastňují, cítí v této 
pobožnosti velkou posilu, ochranu a pomoc na 
duši, která plyne od Matky Boží a kterou všichni 
tolik potřebujeme. Nejvíce ti nemocní na těle a 
duši, zvláště ti, co se rozloučili a prožívali ztrátu 
svého blízkého…
 Úvodní slova výše uvedené písně zní: 
Zdráva buď, nebes Královno, Maria, přesvatá 
Panno, s andělem Tebe zdravíme, růžencem sva-
tým slavíme, zdrávas… Potom pokračují další slo-
ky pěti desátků růžence radostného, bolestného a 
slavného podle týdnů, jak bylo Církví zavedeno. 
Závěr písně zní: Růžencem jsme Tě slavili, o lás-
ku Tvou jsme prosili, buď na zemi nám ochranou 
a na věčnosti Královnou. Opakuje se: Zdrávas, 
zdrávas Maria.
 Uvádím pro ty, jež neměli doposud mož-
nost poznat tuto duchovní krásu, kterou nám naši 
předkové předávají. Zpívali – a lidé věřící se po 
těžkých pracích podzimu na polích a zahradách 
rádi modlili a učili své děti a tím i celé budoucí 
pokolení. Je naším velkým přáním, aby tak bylo 
– po jejich vzoru – i nadále v letech budoucích, 
jež nám dá Bůh prožít. Děkujeme za tyto Dary. 
Oceňují se – bohužel někdy pozdě, až je ztrácíme. 
Vždyť zesnulý papež Jan Pavel II., velký ctitel 
Matky Boží, nás k modlitbě sv. růžence vyzýval, 
máme jeho rozjímavý růženec, knížku Celý Tvůj 
a mnoho dalšího. Opakoval nám, že je to mod-
litba christologická, kdy provázíme Pána Ježíše 
jeho pozemským životem… A nynější papež Be-
nedikt XVI. říká: „Když se chceme vrátit k prav-
dě o Ježíši Kristu, k pravdě o Církvi, k pravdě o 
člověku, musíme se vrátit k Marii.“

Lidmila Vokřínková

Nejen
k zamyšlení…
 Na Ministrantském dnu v roce 2005, kte-
rý měl ústřední téma Naši svatí a o kterém jsme 
Vám napsali v jednom z minulých čísel Věžníku, 
každý účastník dostal knížečku sestavenou boho-
slovci z AKS. Z ní vybírám jeden krátký příběh s 
náboženským nádechem a jednu ještě kratší myš-
lenku s rytířským nádechem.

Kdo jsou svatí?
 Matka jde se svým chlapcem kolem gotic-
kého kostela. Okna s barevnými vitrážemi působí 
zvenku nevýrazně a šedě. Teprve když oba vstoupí 
do chrámu, září okna ve slunečním světle nádher-
nými barvami. Chlapec vnímá mnoho pestrých 
postav a ptá se: „Kdo jsou ti lidé?“ „To jsou sva-
tí,“ zní odpověď.
 Za krátký čas se při vyučování náboženství 
katechetka ptá: „Děti, kdo jsou svatí?“ V okamži-
ku letí ruka vzhůru a zní odpověď:
 „Svatí jsou lidé, přes které svítí slunce!“

/neznámý autor/

 Chceš-li být ve své zemi šťasten, musíš v 
sobě probudit blanického rytíře.

Prof. Petr Piťha

 Na závěr každému z nás přeji, aby skrze 
něj svítilo světlo druhým lidem nebo aby v sobě 
probudil blanického rytíře.

- TM -
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E-mail z 12.10. 2007

 Zdravím po delší odmlce, která je způso-
bena nefunkčností internetu, internet stále nefun-
guje, píši z Port-au-Prince, kam jsem přijel dnes 
odpoledne naproti dobrovolnici Renatě, která má 
přijet v sobotu; to jsem se naštěstí ještě měl čas 
dozvědět, dva dny potom internet spadnul a zatím 
ještě nevstal. Budu se tedy snažit kontaktovat fir-
mu, která ho instalovala, aby s tím něco udělala. 
 
Teď k situaci v Baie-de-Henne:
 Ve farnosti jsme prožili 29. září překrásné 
patrocinium, svátek sv. Michaela Archanděla. Tři 

dny před samotným svátkem jsem přivezl bisku-
pa Mons. Franze Colimon, který nám dal ve far-
nosti takové malé třídenní exercicie, jeho pobyt 
u nás se z důvodu deště protáhnul na celý týden. 
Byl to opravdu požehnaný týden modlitby a pro 
mne bylo opravdu zážitkem sledovat toho malého 
a hubeného biskupa, jak se modlí a oslovuje svou 
neuvěřitelnou jednoduchostí a prostotou. Když 
jsem ho vyzvedával v sousední farnosti, abych 
ho autem přivezl sem k nám do Baie-de-Hen-
ne, ptám se: „Monsignore, kde máte zavazadlo s 
věcma?“ Dostalo se mi odpovědi: „Všechny věci 
mám v kapse.“ A opravdu, neměl s sebou vůbec, 
ale vůbec nic. Tak jednoduchého člověka jsem 
ještě nepotkal, jeho úžasná prostota musela oslo-
vit snad všechny Baie-de-Hennany, a to je co říct 
v tak chudé oblasti! 
 Monsignor přijel s deštěm a i po jeho od-
jezdu déšť nepřestával padat, a to tak silně, jak to 

od misionáře Romana 
Musila

tady lidé ještě nezažili. Ve čtvrtek večer, na svátek 
sv. Františka z Assisi, se přivalil obrovský proud 
vody z kopců a zaplavil už tak chatrná obydlí 
vesničanů. V devět večer jsem nechal zvonit, aby 
lidé věděli, že se mohou uchýlit na faru. Přihrnu-
la se snad polovina vesnice s dětmi, všichni byli 
promočení skrz naskrz. Nezbývalo nic jiného než 
připravit nocováni v kostele. Kostel se během pár 
minut zaplnil promoklými ženami s dětmi. Muži 
se stále snažili zachraňovat z domu, co se dalo. 
Z kostela se tak na čtyři dny stala nocovna pro 
lidi, kterým voda vyplavila obydlí. Spousta lidí 
přišla o kozy i prasata, které neodolaly proudu 
vody a ten je spláchnul do moře. Naštěstí se to 
obešlo bez ztráty na životě, i když o jedno dítě 
jsme málem přišli. Když se snažily děti dostat z 
jedné strany ulice na druhou, proud jedno strhnul 
a začal unášet směrem k moři, jen odvaha a bles-
kurychlá reakce jednoho z námořníků neudělala 
z této události tragédii. Nakonec jsme vše dobře 
přečkali a teď již jen klábosíme o velké vodě, kte-
rá tu ještě nebyla.  
 Pár lidem bych rád pomohl a tak se budou 
peníze, které jste mi těsně před tím poslali, jistě 
velice hodit, jako byste věděli, že se něco takové-
ho stane. 
 V každém případě nám tato zkušenost při-
dala na duchu soudržnosti, který se tu už pomalu 
začal vytrácet. Pán Bůh má vždycky možnost, jak 
semknout lidi dohromady, a tohle je na celé ne-
příjemné události určité veliké pozitivum, které 
zůstane v srdci lidí i po odstranění všech materi-
álních škod a může nás hodně obohatit.  
 O dalších věcech se budu snažit napsat ad-
resně později, tohle jen proto, že to je ještě čers-
tvé ve mně a déšť stále ještě padá, i když už méně 
a já ho sleduji z pohodlí provinčního domu.
 

S pozdravem a v modlitbě spojený
P. Roman Musil, omi
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Pětileté výročí
 16. října tomu 
bylo pět roků 
(2002), co ne-
zapomenutelný 
papež Jan Pavel 
II. - první slovan-
ský papež - svým 
apoštolským lis-
tem rozšířil mod-
litbu posvátného 
růžence o „ta-
jemství světla“. 
Vychází ze slov 
Kristových: „Já 
jsem světlo svě-
ta.“

 Svatý otec doporučil tuto volbu tajemství 
na čtvrtek. Vždy po Zdrávasu vkládáme tyto de-
sátky:
 1. ...  Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu
 2. ...  Ježíš, který zjevil v Káně svou 
  božskou moc
 3. ...  Ježíš, který hlásal Boží království   
  a vyzýval k pokání
 4. ...  Ježíš, který na Hoře proměnění 
  zjevil svou slávu
 5. ...  Ježíš, který ustanovil Eucharistii

 Tak nám tento papež Jan Pavel II. i budou-
cím generacím zanechal trvalý odkaz a památku 
na něho.

Z modliteb papeže Jana Pavla II., které se 
modlil:
 Bože, ať mám cit pro druhé, ať myslím víc 
na ně než na sebe, ať se vždy ovládnu a jednám 
laskavě a srdečně, ať ve mně zbude i jiskřička hu-
moru.
 Bože, každého, s kým se setkám, mi posíláš 
do cesty, abych v něm poznal svého bratra.
 Bože, prosím, ať mám pro každého dobré 
slovo dřív, než se rozejdeme.

- KP -

Slušnost nadevše
 Nemusíme zrovna potkat KOUZELNÉHO 
DĚDEČKA, ani vrátit ZLATOU RYBKU zpět do 
vody, aby se nám splnilo nějaké naše přání.
 Opravdu stačí v pravý čas vyslovit dvě 
kouzelná slova, a to: PROSÍM – DĚKUJI!
 Komu tato slovíčka nechtějí z pusy ven, o 
hodně šidí sebe, ne ty druhé, kterým jsou určena. 
Odjakživa se maminky snažily o to, aby si jejich 
děti ta vzácná slovíčka zapamatovaly.
 Tak například, když dcerka nebo synek 
volali: „Dej mi housku!“ maminka bez kázání a 
rozčilování odpověděla: „Dejmy jsou v komíně!“ 
a housku nedostali. Byl to dobrý výchovný lék a 
je veliká škoda, že se na něj v dnešní době poně-
kud zapomíná.
 Prostě i tady platí známé úsloví: „Jak se 
do lesa volá, tak se z něj ozývá.“ Totéž se týká i 
poděkování. Za co vlastně máme děkovat, když 
jsme nic nedostali? Mnoho věcí bereme jako sa-
mozřejmost, jako povinnosti druhých. Ale určitě 
maminku potěší poděkování za oběd, tatínka za 
pomoc s úkolem, prodavačku za obsluhu v ob-
chodě. Prostě pro nás něco udělali a poděkování 
si zaslouží. Myslím si, že někteří mladí lidé, kteří 
mají středoškolské, ale i vysokoškolské vzdělání 
by si měli ta dvě krátká, prostá, ale zázračná slův-
ka zařadit do rejstříku svých vědomostí a samo-
zřejmostí.

K zamyšlení předkládá
O. Hrbková

Modlitba sestry
Faustyny

Díkuvzdání

 Ježíši, věčný Bože, děkuji Ti za Tvé nesčet-
né milosti a dobrodiní. Ať každý tep mého srdce je 
novou písní díkučinění Tobě, Bože. Každá kapka 
mé krve, ať pracuje pro Tebe, Pane; má duše je 
jedinou písní ke chvále Tvého milosrdenství. Mi-
luji Tě, Bože, jen kvůli Tobě samému.
 „Ježíši, důvěřuji Ti!“

Z Výboru modliteb vybrala
O. Hrbková
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 V měsíci září 2007 k nám přicestovala le-
tadlem ikona – obraz Panny Marie Sedmibolest-
né z Ruska, vítal ji patriarcha pravoslavné církve. 
Naše sdělovací prostředky – Radiožurnál, ČT1 
a Katol. týdeník – informovaly o této zajímavé 
události. 
 Chtěla bych se s Vámi podělit o vnitřní 
prožitky, které mě od 
samého počátku od 
uslyšení této zprávy 
provázely. Už v pořa-
du Radiožurnálu vždy 
v sobotu večer ve 
21,15 hod. – „Doteky 
víry“ – bylo sděleno, 
že se jedná o tištěnou 
reprodukci starodáv-
né malby a původně 
ho uctívala rodina v 
jednom moskevském 
paneláku. Manželé se 
před tímto obrazem 
často modlili. Když v 
roce 2000 havarovala 
ruská ponorka Kursk, 
zjistili, že se na šíji 
Bohorodičky objevi-
ly krvavé ranky a na 
levém rameni jizva. 
O něco později zača-
la ikona ronit krvavé 
slzy. Manželé vždy při modlitbě viděli tento div, 
pozvali další lidi a tak se tento zázrak dostal na 
veřejnost.
 Divotvorný obraz byl přenesen do nově 
vybudovaného pravoslavného chrámu jen pro 
tuto ikonu v Moskvě a manželům byl také po-
staven rodinný domek na okraji Moskvy. Bylo 
zvláštní, že když k této ikoně donesli lidé další 
její kopie, rovněž při modlitbě i tyto ikony roni-
ly krvavé slzy. Moskevský patriarcha ji uznal za 
divotvornou slovy: „Jde o jeden z největších divů 

Zázračná ikona
Panny Marie putovala

po České republice
20. a 21. století, protože začal plakat ne originál, 
ale papírový tisk ikony.“  
 Ikona – „Obměkčení kamenných srdcí“ 
byla vystavena v pravoslavných chrámech – Pra-
ha, Karlovy Vary, Brno a Jihlava od 27. září do 1. 

října 2007. 
 Měla jsem 
radost, že jsem tuto 
zprávu zaslechla a 
dokonce i část vidě-
la na ČT1 v hlavních 
večerních zprávách. 
Rozhodla jsem se, že 
tuto možnost zhléd-
nutí ikony využiji a 
jela jsem do Jihlavy 
do pravoslavného 
chrámu – kaple sv. 
Václava a Ludmily 
(Masarykovo nám. 
92/4 naproti Prioru), 
bylo to v neděli 30.9. 
2007, začátek měl být 
ve 14,00 hod. Již před 
touto 14. hod. čekalo 
asi 500 i více lidí na 
příjezd ikony Panny 
Marie Sedmibolest-
né, ale vše bylo zpož-

děno o jednu hodinu, tj. na 15,00 hod., protože v 
Brně se zúčastnilo rovněž hodně poutníků k úctě 
divotvorného obrazu. V pravoslavném chrámu v 
Jihlavě jsme čekali za doprovodu zpěvu tří mužů 
– opěvování Hospodina, „Bohorodice“ a Jejího 
Syna. Stáli jsme, míst k sezení bylo pouze asi pro 
20 osob, kaple byla asi pro 100 osob, ostatní lidé 
stáli na schodech do 2. patra. Byla jsem překva-
pena, že přišli celé rodiny od babiček až po vnou-
čata a jak např. dcery a vnučky pomáhaly staré 
mamě (ze Slovenska) do 2. patra po schodech, 
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kterou bolely kyčelní klouby. Všichni jsme stáli v 
klidu a poslouchali zpěvy, ale lidé se nezúčastnili 
zpěvu. Stála jsem přímo vpředu a měla jsem mož-
nost vidět mnoho ikon – Pán Ježíš, Panna Ma-
ria, sv. Václav, sv. Ludmila a ostatní svatí, které 
jsem neznala. V 15,00 hod. jsme mohli obdivovat 
ikonu Panny Marie Sedmibolestné, do 16,00 hod. 
trval obřad chvalozpěvu hlavního pravoslavného 
kněze. 
 Obraz byl zasklený, rozměr asi 50 x 60 cm, 
uložen v dalším ochranném skleněném a dřevě-
ném rámu a položen na 1 metr vysoký podstavec 
do vodorovné polohy, mírně pozvednut. Světlo 
na obraz dopadalo pouze denní a v pravoslavném 
chrámu svítilo jen červené světlo na způsob naše-
ho „věčného světla“. I když jsem stála asi 1-1,5 
m od obrazu, neviděla jsem ikonu tak, jak jsem si 
myslela, že uvidím, takže jsem hlavně při obřadu 
poslouchala a prohlížela ostatní ikony. 

 Po skončení zpívaných modliteb jsme 
mohli každý osobně uctít Pannu Marii Sedmibo-
lestnou a dostali jsme její obrázek (10 x 12 cm) 
a uviděli jsme Její Krásu. Zatajil se mi dech a 
uvědomila jsem si, jaký Dar máme od Hospodi-
na v Panně Marii. Na této ikoně je znázorněna P. 
Maria se sedmi meči vedoucími k srdci, je velmi 
mladá, a když jsem si s jedním farníkem z třešť-
ské farnosti o tomto vyprávěla, řekl mi: „Vždyť i 
radostný růženec je v podstatě již provázen boles-
tí.“ – starosti P. Marie o svého syna Ježíše (při-
jmout poselství archanděla Gabriela, cesta k sv. 
Alžbětě – 100 km,  oznámit  Josefovi, že čeká dítě 
od Boha, porod v neznámém městě, Simeonovo 
oznámení:Tvým srdcem pronikne meč, tři dny 
hledání dvanáctiletého Ježíše). 
 Byl to velký zážitek ve společenství pra-
voslavné církve a uvědomění si, že jsme všichni 
Boží děti.

Cahová Anežka

CSM Tábor
 V pondělí 13. srpna jsme vyrazili… Kam? 
Přece na již tak dlouho očekávané Celostátní se-
tkání mládeže v Táboře-Klokotech. Setkání se 
zúčastnilo asi 5600 mladých lidí z celé České re-
publiky, z toho asi 1500 z Brněnské diecéze.  Do 
Tábora byly vypraveny zvláštní vlaky, kterými 
jsme také jeli, přestože jsme to neměli v plánu. 
Do Tábora jsme se dostali kolem 17. hod., pak 
následoval přesun přes celé město do Klokot (s 
krosnou na zádech se nešlo moc dobře), kde jsme 
se zapsali, dozvěděli jsme se, kde budeme ubyto-
vaní a dostali materiály k celému setkání. Většina 
Brněnské diecéze bydlela asi 7 km od Klokot v 
Sezimově Ústí.
 Hlavní program se odehrával v Klokotech 
na louce. Byly to především mše svaté, katecheze 
a společné modlitby. Odpolední program se konal 
na různých místech Tábora. Každý si mohl vybrat 
ze zajímavých přednášek biskupů, kněží a odbor-
níků z různých oblastí nebo z koncertů známěj-
ších či méně známých skupin. Nebo pomoci při 
brigádě, zasportovat si, navštívit Tý-Klub(čajov-
nu). Kdo měl chuť kreativně tvořit, mohl navští-

vit výtvarné dílny. Celý týden byla možnost ztišit 
se před Nejsvětější svátostí. O hudbu se starala 
skupina CREDENCE a SBM (schola brněnské 
mládeže).
 Ve středu večer proběhl jeden z vrcholů 
setkání – koncert pro Haiti. Na pódiu vystoupil 
slovenský zpěvák Richard Čanaky a poté austral-
ská zpěvačka žijící v USA – Rebeca St. James, 
její písně o lásce k Bohu, o lásce Boha k nám i o 
lásce mezi lidmi navázala na motto setkání: ,,Jako 
jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem.“  
Na koncertě byla úžasná atmosféra, nekonečný 
potlesk na závěr mluvil za vše. 
 Pátek byl zpovědní den… O půl dvanácté 
se u hlavního pódia setkali všichni kněží, násle-
dovalo požehnání a pak se všichni vydali průvo-
dem na svá místa, tak jsme si je mohli důkladně 
prohlédnout a pak vyrazit za tím, který nám byl 
nejsympatičtější.
 Vrcholem setkání byla sobotní vigilie, pak 
už zbývalo jen nedělní balení a slavnostní mše 
svatá. Po ní jsme všichni dostali mušličky z Haiti 
a řízky a jeli jsme domů.

Jan Dunička
Magdalena Kokejlová
Kateřina Bambulová
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 Na letošních 15. + 1. olympij… JiTTrO 
hrách v Kněžicích byla z mého pohledu celkem 

malá účast. Nejen, že z Třeště jsme jeli „jen“ 3 
reprezentanti (4. již byla na místě jakožto orga-
nizátorka), ale i celkově z ostatních farností, kro-
mě domácích, přijelo celkem málo reprezentantů. 
Možná za to mohlo ranní počasí, které vypadalo 
nepřejícně, ale jeden z organizátorů řekl, 
že pěkné počasí od rána objednat nemo-
hl, že již bylo objednáno jinam :o). A jak 
řekl, tak se stalo. Sluníčko se na nás také 
usmálo a vydrželo už po celý den her.
 Naše čtyřčlenné družstvo, Mája 
Štanclová, Martin Burda, Gabča Kokej-
lová a Kája Kokejl, se zúčastnilo celkem 
6 disciplín z celkových 10, a sice těch-
to:

Kuličky - týmová hra - (Kája a Martin)
Pétanque - týmová hra - (všichni)
Piškvorky - hra jednotlivců - (všichni)
Víceboj - hra jednotlivců - (Mája)

Biblická soutěž - týmová hra - (Mája a Gabča)
Štafeta - týmová hra - (všichni)

 Dále zde byl ještě volejbal, nohejbal, bad-
minton a KUBB (švédská národní hra). Na tyto 
disciplíny jsme už bohužel nemohli sestavit týmy 
kvůli nedostatku hráčů.
 Z těchto šesti disciplín získala třešťská 
farnost celkem 5 diplomů. A sice za 1. místo v ku-
ličkách, 3. místo v pétanque, 3. místo v piškvor-
kách, 1. místo ve víceboji a 3. místo ve štafetě. 
Celkově se naše farnost umístila na 4. místě z 9 
soutěžících farností (Luka nad Jihlavou, Jihlava, 
Pelhřimov, Dačice, Havlíčkův Brod, Třešť, Růže-
ná, Kněžice a Zhoř). 1. místo jsme bohužel muse-
li nechat domácím :o).
 Na závěr letošních olym… JiTTrO her byla 
vyhlášena soutěž na příští rok. Kdo přiveze nejví-
ce soutěžících, dostane odměnu. A proto bych vás 
tímto chtěl povzbudit a poprosit vás, aby na příští 
přespolní podzimní JiTTrO hry jelo za třešťskou 
farnost co nejvíce účastníků.

P. S.: I na letošních hrách bylo mnoho zábavy a 
možností navázat nová přátelství. Takže neváhej-
te a příští rok ať je nás co nejvíc! A to by bylo, 
abychom zase jednou nebyli první :o)!

- burdick.m -

Přespolní podzimní
JiTTrO hry
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 Na celostátní misijní kongres dětí jsme vy-
razily jen dvě (což nám je celkem líto, protože 
program, jak dál napíšeme, opravdu není špatný), 
pomáhaly jsme s organizací.
 Na začátku se děti rozdělily do skupin 
podle světadílů… A skupiny to byly velké, pro-
tože dětí tam bylo 2500… V katedrále začal pro-
gram v 9.00. Děti uvítala dvojice moderátorů, o 
své práci řekli taky něco vyslanci z jiných zemí, 
promluvil i nuncius.
 Potom odešli skupiny do kostelů v okolí 
Petrova, kde pro ně byly připraveny různé pro-
gramy:

Dominikánský kostel sv. Michala na Domini-
kánském náměstí – Austrálie
 Program se odehrával na terase v soused-
ství kostela v poněkud stísněném prostoru. Pro 
děcka byly připraveny různé úkoly, které více či 
méně odrážely život buď domorodých obyvatel, 
nebo evropských kolonizátorů, některé se mi zdá-
ly inspirované Pánem prstenů, který se točil, jak 
známo, na Novém Zélandě. Populární byla střel-
ba z luku, průchod pavučinou, chození po chů-
dách či skákání v pytlích, a naprosto uchvacující 
bylo dojení kozy. 

Kostel sv. Tomáše na Moravském náměstí 
– Amerika
 Tady byl program pro děcka uspořádán v 
parku na Moravském náměstí, zatímco v koste-
le probíhalo divadlo pro starší a doprovázející. 
Vedle kostela bylo nabízeno také občerstvení. Di-
vadlo – pod vedením Zdeňka Papouška – o tom, 
jak se domorodci vypořádali s příchodem křes-
ťanských misionářů, bylo diváky vysoce ceněné, 
neboť bylo skutečně dobré. Z divadelních před-
stavení asi nejlepší. Na vysoké úrovni byly i úko-
ly a hry pro děcka, které zajišťoval početný tým. 
Na náměstí vyrostlo několik týpí, ve kterých se 
odehrávaly některé z úkolů. Mnohé z úkolů měly 
samozřejmě indiánský motiv.

Kostel sv. Jakuba na Jakubském náměstí  
– Evropa
 Zatímco v kostele příchozí uvítal brněnský 
děkan P. Václav Slouk a probíhal zde také něja-
ký koncert, děcka plnily úkoly kol dokola celého 
kostela. 

Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie na 
ulici Jezuitská – Asie
 Zde probíhal program pro starší a dopro-
vázející, který sestával především z japonského 
divadla a z ukázky bojového umění, které občas 
vyvolávalo v divácích strach o zdraví předvádě-
jících mladých bojovníků. Úkoly byly tentokrát 
především uvnitř kostela, např. skládání origami 
či domino, v zahradě potom střelba „flusačkou“ a 
další. Úkolů bylo poměrně hodně. 

Minoritský kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana 
Evangelisty (zvaný též sv. Janů) na Minoritské 
ulici – Afrika
 Zde byl, dá se říct jako v jediném kostele, 
připraven krátký společný program pro všechny 
příchozí děti, krátké seznámení s Afrikou a běh 
pralesem (taková rozcvička) a taky učení nějaké 
křesťanské africké písničky, měli tam na to něja-
kou řádovou sestru, jestli se nepletu. Dále pokra-
čoval program po úkolech, které byly v areálu a 
dvoře kláštera.

 Program končil mší svatou, kterou měl pů-
vodně celebrovat otec Vojtěch Cikrle, ale protože 
byl nemocný, zastoupil ho nuncius… Zajímavé 
kázání měl p. Šlégr, ředitel papežského misijního 
díla… Potom se všichni rozjeli domů. 

 Doufáme, že příště pojede taky někdo z 
Třeště!

Magda K. a Katka B.

3. celostátní misijní
kongres dětí
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 Na „Farním dnu“ v Třešti se vám předsta-
vila Skupina historického šermu (SHŠ) Hebrix z 
Třeště. Protože řada diváků neměla ani tušení o 
tom, že v Třešti něco takového existuje, dovolte, 
abychom se představili.
 Zárodek skupiny vznikl v roce 2005 – u 
zrodu stáli tři bývalí členové jiných šermířských 
skupin, které dala dohromady myšlenka sou-
středit se úzce na určité historické období a 
toto období pak prezentovat detailně propra-
covanými kostýmy, zbrojemi a zbraněmi, 
přesně dané době odpovídajícími, vč. studia 
a nácviku kurtoazie (společenských 
pravidel), tanců, stolování 
apod. Oficiálně byla skupi-
na zaregistrována v červnu 
2006 jako SHŠ Hebrix, o.s. 
Vybraným obdobím se sta-
lo období gotiky, přesněji 
14. století a ještě přesněji 
nejslavnější období dějin 
zemí Koruny České – ob-
dobí vlády římského císa-
ře a českého a německého 
krále Karla IV. (*14.5.1316 
– +29.2.1378, vládl v le-
tech 1346 – 1378).
 V současné době skupinu tvoří 
17 členů (z toho 8 dětí) a 10 externích spolupra-
covníků – přátel, kteří nám v různých rolích po-
máhají přibližovat divákům pestrost dvorského 
života (několik z nich je členy DS Karla Čapka 
v Třešti). Dále spolupracujeme se spřátelenými 
skupinami (zvláště SHŠ Kupecká stráž Jihlava), 
Městem Třešť a Jezdeckým klubem Třešť.
 I přes krátkou dobu trvání má SHŠ za se-
bou řadu vystoupení – Svatomartinský průvod 
2005 a 2006, „Ve víru čarodějného reje“ – Ča-
rodějnice Třešť 2007, Dětský den v Batelově 
2007, Městská slavnost Třešť 2007, „Léto s pá-
rou“ – nádraží Třešť 2007, velmi úspěšné vystou-
pení na šermířských slavnostech Roštejn 2007 a 
Farní den v Třešti 2007. Několik členů SHŠ se 
také zúčastnilo prestižního turnaje v Jaroměři u 
Hradce Králové s názvem „Pěší rytířský turnaj 

královny české Elišky Rejčky“. Turnaj pořádalo 
o.s. Korouhev sv. Jiří a Klub přátel Josefova v 
rámci projektu „Dvůr hradecké královny Alžběty 
Richenzy“. Turnaj je vždy zasazen do skutečných 
dobových reálií, panují zde přísná pravidla pro 
kostýmy, zbroje, ale i další doplňky a člověk se 
zde opravdu ocitne v „jiném světě“. V současné 

době nacvičujeme scénář na Svatomartin-
ský průvod 2007, který se uskuteční v 
neděli 11.11.2007 a na který vás samo-
zřejmě srdečně zveme.

 Erbem skupiny je stříbrná 
osmicípá hvězda v modrém poli 
– připomínka toho, že Třešť 

ve 14. stol., kromě jiných, 
vlastnil i Jaroslav ze Štern-
berka (v erbu zlatá osmicípá 

hvězda v modrém poli – stří-
brnou hvězdu máme proto, 
že erby žijících šlechtických 

rodů, firem, obcí, měst a 
států se kopírovat nesmí – 

tedy máme stejnou figuru, 
ale v jiné barvě). Barvami 

skupiny jsou tak modrá a 
bílá, což jsou zároveň i 
barvy Města Třešť.

 Každý z mužských členů SHŠ má 
svůj vlastní erb a své heraldické barvy, které patří 
i jeho rodině. Každý erb je originálem – nekopí-
ruje žádný z historicky doložených erbů (jak jsem 
již psal, nesmí se to a než zkoumat, zda rod již 
vymřel a dostat se případně do právního sporu, je 
snadnější vymyslet si erb vlastní). Každý z členů 
také představuje fiktivní rod (majetky nám stejně 
nevrátí a ještě by po nás mohli něco chtít). Páni 
tedy prezentují šlechtice – urozené rytíře, dámy 
pak buďto jejich manželky nebo dcery, či tzv. 
fraucimor, tedy společnost dvorních dam. Děti 
pak zpravidla vystupují v rolích pážat, panošů 
nebo stráží.
 Zbraně, zbroje (nesprávně ale obvykle po-
užívané „brnění“) a kožené doplňky pro nás vyrá-
bí renomovaní zbrojíři, platnéři, kováři a sedláři. 
Kostýmy, doplňky a dlouhou řadu dalších věcí si 

SHŠ Hebrix Třešť, o.s.
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šijeme a vyrábíme sami (a není to zrovna legrace, 
o finanční náročnosti ani nemluvím – rozhodně 
ale nemáme věci z půjčovny – vše je naše vlast-
ní).
 Všechny naše scénáře k vystoupením jsou 
autorské – tedy námi vymyšlené. V této chvíli vy-
stupujeme v pěti scénkách, další dva scénáře jsou 
před závěrečnými úpravami a jeden je rozepsán. 
Dále připravujeme scénář pro naučný program, 
doplňující učivo 4. a 7. třídy ZŠ. Jak je patrné, 
scénáře mohou být vymyšlené zcela nebo mohou 
mít historický základ. Příkladem je příběh „Audi-
ence“, který jste zhlédli na Farním dnu v Třešti. 
Vychází z historicky doložených skutečností, kdy 
Karel IV. pozval do Čech řád karmelitánů a zalo-
žil první karmelitánský klášter v českých zemích 
při chrámu Panny Marie Sněžné v Praze (snad se 
vám naše ztvárnění líbilo).
 Pokud by někdo z vás měl zájem rozšířit 
naše řady, nebo s námi spolupracovat, přijďte za 
námi. Scházíme se vždy v sobotu v 18.00 hod. v 
budově bývalého muzea na náměstí T.G. Masa-
ryka v Třešti. Více se o SHŠ Hebrix i o jednot-
livých členech dozvíte na našich internetových 
stránkách http://hebrix.ic.cz . 
 A nakonec prosba – pokud někomu z vás 
doma „překáží“ např. měděný kotlík nad ohniště, 
svícny, lampy – lucerny, dřevěné, měděné nebo 
cínové nádobí (talíře, misky, poháry, korbely, 
džbány), praporové tyče, skládací dřevěné žid-
le, kožešiny, kůže, popř. nevyužité látky (plátno, 
samet, satén, brokát, dyftýn, flanel), poškozené 
šperky a bižuterie, kování, staré visací zámky, 
truhlice apod. – uvítáme každý dar, který nám 
pomůže dotvořit období středověku. Pokud jsou 
mezi vámi šikovní řemeslníci nebo zruční domácí 
kutilové a podobné věci nám můžete sponzorsky 
vyrobit, jako poděkování se objeví odkaz na vaši 
firmu na našich stránkách (zvláště nás trápí truh-
lařina, většinou jsme spíš od černého nebo úplně 
jiného řemesla). Uvítáme rovněž jakoukoliv ji-
nou pomoc a podporu. Volat můžete na tel. 739 
212 829 – Aleš Hink (hejtman) nebo tel. 606 237 
655 – Zdeněk Havlíček (zástupce hejtmana pro 
diplomatické služby). 

Za SHŠ Hebrix, o.s.
Zdeněk Havlíček

Zážitek
 Po letošní lednové vichřici – uragánu – zů-
stal v zámecké aleji roztříštěný více jak stoletý 
dub (mimo dalších polomů). Na cestě bylo plno 
ulámaných větví a větviček. Pracovníci TS se sna-
žili likvidovat a uklízet. Jednou jsem vzala kárku 
a „pomáhala“ drobné větve z cesty uklízet – byly 
suché, tedy jsem mohla s nimi topit – vařit si – ve 
sporáku. Najednou přijel na kole mladý turista, 
vystoupil na velký uříznutý pařez a rozhlížel se. 
Potom mě oslovil a „radil“, abych sbírala – naklá-
dala – velké větve a ptal se, kdy se to stalo. Odpo-
věděla jsem mu, že sbírám pouze drobné větvič-
ky, ty že jsou hotové, na sekání a řezání nemám 
už dost síly, ani dobré nářadí. Podivoval se a řekl, 
že by mi měli ze zámku děkovat, že ekologicky 
topím a tak chráním životní prostředí. Řekl také, 
že je tu krásně, že tu projíždí poprvé.
 Važme si všech stromů, jsou prý to „živé 
bytosti“. Ovšem při větru není opatrnosti nikdy 
nazbyt, zvláště v zimě, při ledu a sněhu.
       

Lidmila Vokřínková
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 Zemře pan farář a přijde k nebeské bráně. 
Zatluče na ni. Svatý Petr pootevře a říká: „Mu-
síte chvíli počkat.“ 
 Tak se tedy posadí na lavici před bránou 
a čeká. 
 Za chvíli přijde k nebeské bráně autobu-
sák Pepa. Taky zatluče a svatý Petr hned otvírá 
a říká: „Pojď dál.“ 
 Teď to však ve faráři zavřelo: „Svatý Pe-
tře, jak to, že Pepa může jít hned a já, osoba 
posvěcená a zasloužilá, tady musím čekat ?“ 
 Svatý Petr odpoví: „To máte tak, důstoj-
nosti: Když vy jste v kostele kázal, tak všichni 
spali. Ale když tady Pepa jel s autobusem, všich-
ni se modlili.“

tipV

Z diáře otce Tomáše

4.11. 15:00 pobožnost na hřbitově v Třešti
 14:30 modlitby mládeže za mládež v Lu-  
 kách nad Jihlavou
9.11. návštěva nemocných
10.11. 17:00 poutní mše v Jezdovicích
11.11. 10:00;18:00 pouť ke sv. Martinovi

Od 12.11. změna času večerních bohoslužeb 
na 17:30 hod.

19. - 22.11. dovolená
24.11. Luka nad Jihlavou - děkanátní setkání 
 mládeže
1.12.  děkovná pouť v Brně v katedrále
 sv. Petra a Pavla
          20:00 - 21:15 adventní bdění
 u sv. Kateřiny
2.12. 14:30 Mikulášská besídka u sv. Kateřiny
 17:00 rozsvěcování stromu v Třešti
7.12. návštěva nemocných
9.12. Dačice - modlitby za mládež
12. a 14.12. 15:00 - 17:30 hod. vánoční svátost 
 smíření
15.12. 9:00 - 12:00 vánoční dílny na faře
21.12. 17:30 mše sv. pří svíčkách
22.12. mše sv. v Jezdovicích
24.12. Štědrý den
 13:00; 14:00 Živý betlém
 15:30 Kostelec
 20:30 Růžená
 22:30 Třešť - sv. Martin
25.12. Boží hod vánoční
 9:00; 17:30 Třešť
 10:45 Růžená
 16:00 Kostelec
26.12. sv. Štěpán
 8:00 Třešť- sv. Martin
 10:00 Růžená
 14:30 Růžená - Živý betlém
 u obecního úřadu
29.12. 17:00 mše sv. v Hodicích v KD

31.12. sv. Silvestr - mše na poděkování za rok 
 2007 s prosbou o Boží požehnání
 na rok 2008
 16:00 Růžená
 17:30 Třešť - sv. Kateřina
 23:00 - 24:00 adorace
1.1. 2008 Slavnost Matky Boží Panny Marie
 9:00; 17:30 Třešť 
 10:45 Růžená 
 16:00 Kostelec
 2. - 4.1. dovolená
6.1. Slavnost Zjevení Páně - žehnání vody,
 křídy a kadidla
 8:00, 17:30 Třešť
 10:00 Růžená            

Sympozium

 V rámci Roku diecéze vás Biskupství br-
něnské a Moravsko-slezská křesťanská akademie 
zvou na SYMPOZIUM Brněnská diecéze 1777 - 
2007: historie a současnost.

Termín: 10. listopadu 2007 od 9 do 17 hodin
Místo: Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85


