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Slovo otce Tomáše
Kdo chce pravdivě pochopit poselství Vá-
noc, musí se s pokorou sklonit.

Biblické události
Možná mezi některými ještě panuje názor, že 
víra a věda si protiřečí.
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EDITorialEDITorial
ážení a milí farníci,
jeden z nejhezčích dnů v roce se nazývá 
Štědrý den. Štědrý proto, že Bůh nás neko-

nečně obdaroval. Uprostřed noci přináší anděl ra-
dostnou novinu pastýřům stád, kteří nocovali pod 
širým nebem poblíž Betléma: „Zvěstujeme vám veli-
kou radost, radost pro všechen lid. V městě Davido-
vě se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán.“   
Z poselství anděla můžeme tušit, jaká obrovská věc 
se stala. Narodil se Někdo, jehož posláním je spasit 
svět. A jelikož přinést spásu celému světu je nad lid-
ské síly člověka, přichází na svět sám Boží Syn oděný 

lidským tělem. Jaké nesmírné vyznamenání pro člověka, že Pán všeho tvorstva 
přijímá lidskou přirozenost. Bůh sám jako dar. Nedává nějakou věc, ale svého 
jediného Syna. 
 My lidé se snažíme svého tvůrce napodobovat a tak se vzájemně obda-
rováváme a chceme druhým udělat radost. Velkou odměnou jsou pro nás roz-
zářené oči těch, které máme rádi. O Vánocích také myslíme na všechny známé, 
které pozdravujeme přáním na pohlednici, SMSkou, a chceme jim alespoň tak 
udělat radost.
 Neseme v sobě touhu, dát co nejvíc. Kéž věříme, že velikost daru není 
v jeho materiální hodnotě, ale v lásce, kterou dokážeme do obdarování vložit. 
Z toho plyne, že pokud dává ten, kdo miluje, pak jsou to vždycky velké dary, 
protože v každém z nich dává i kus sebe. 
 Ať je tedy na našich životech poznat, že jsme lidé, kteří uvěřili ve velké 
obdarování od Boha, a kéž je v nás stále živá touha rozdávat všude radost.

 Přeji Vám všem krásné a požehnané Vánoce

 

Vladislav Hynk
šéfredaktor

Nezapomeňte se podívat na nové webové stránky naší farnosti: www.tre-fa.cz, 
kde naleznete kromě časopisu Věžník i mnoho nových a aktuálních informací.

Témata pro příští číslo: postní doba a evangelium 
    cesta k obrácení

V
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lovo otce Tomáše

 V jedné staré legendě se ptá žák svého mi-
stra: „Proč předtím lidé viděli Boha a my ho ne-
vidíme?“ Stařec odpověděl: „Protože dnes se už 
nikdo nechce hluboko sklonit.“ 
 Tato myšlenka má skutečně mnoho co do 
činění s duchem Vánoc, který je dnes díky lidem 
poněkud změněn. Ať už pustíme rádio, televizi, 
jsme na internetu nebo jdeme do schránky pro 
poštu, vidíme, slyšíme, čteme samé reklamy o 

„Ježíškovi“, kterého si máme koupit či mu naří-
dit, aby nám koupil to či ono atp. Ve sdělovacích 
prostředcích slyšíme, kolik miliard korun utratí 
Češi letos za vánoční dárky a kolik procent Čechů 
se o Vánocích zadluží! Jsou toto pravé Vánoce, 
které mohou vést člověka dopředu a k lepšímu 
životu? Myslím si, že určitě ne. A nejvíc mě mrzí, 
že dnešní svět si degraduje osobu Ježíše Krista, 
dělá si z něho jakéhosi maskota Vánoc.       
 Kdo chce pravdivě pochopit poselství Vá-
noc, musí se s pokorou sklonit. Musí se zmenšit a 
stát se podobným Dítěti (a dítěti, kterým byl sám, 
na což už zapomněl). A kdo chce rozumět Marii, 
matce tohoto Dítěte, ten musí něco vědět o poko-
ře.
 Stříbrná hvězda na zemi jeskyně v Betlé-
mě označuje místo, kde se podle tradice Ježíš na-

rodil. Místnost je nízká a do Baziliky Narození, 
kterou nad jeskyni vybudovali, se člověk dostane, 
jen když se sehne. Velkou bránu tohoto kostela 
před staletími zazdili kvůli vojákům, aby dovnitř 
nejezdili, až na úzkou bránu, kterou projde jeden 
člověk s tím, že se vždy musí sklonit. Je třeba se 
udělat malým s pokorou, aby se člověk dostal k 
místu, kde se podle tradice objevil Bůh jako dítě. 
Víme, kolikrát Pán Ježíš vybízel své učedníky k 

pokoře a dával jim za příklad dítě: 
„Jestliže znovu nebudete jako děti, 
jistě nevejdete do nebeského králov-
ství. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, 
ten je v nebeském království největ-
ší.“ (Mt 18,3-4). 
 Příkladem nám mohou být lidé 
chudí, pokorní, kteří putovali do Bet-
léma se poklonit malému Ježíškovi. 
Mezi ně můžeme zařadit i mudrce 
nebo krále, kteří se v touze po pozná-
ní a objevování nového vydávají na 
dalekou cestu do neznáma, na cestu 
rizika, nebezpečí a nejistoty. Šli po 
této cestě hledání pravdy v pokoře 
i přes posměch druhých. Ale s čím 
větší důvěrou za světlem hvězdy šli a 

čím více toužili po setkání s pravdou, tím více jim 
světlo dodávalo důvěru. Nedali se ničím odradit, 
ani situací v Jeruzalémě, kde žili učitelé zákona 
a Herodes, kteří nic nevěděli o narozeném Králi. 
To, co na mudrcích můžeme obdivovat, je vel-
ká snaha dopracovat se k pravdě, využít k tomu 
všechny možnosti a ještě zároveň opustit své 
představy, což my někdy nedokážeme. Oni v tom 
chudém dítěti poznali Krále nebe i země. 
 Vánoce v tomto smyslu jsou výzvou k 
tomu, stát se malými, abychom v Božích očích 
byli velkými.

 Přeji Vám všem milostiplné Vánoce a Boží 
požehnání do nového roku 2008.

                    P. Tomáš Caha

S
Vánoce jsou svátky pokory
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 K rozhovo-
ru pro toto číslo 
jsme pozvali otce 
biskupa Vojtěcha, 
který naši farnost 
navštívil 28. října 
2007 při příleži-
tosti udělování 
svátosti biřmová-
ní. No, abychom 
tak nějak „drželi“ 
tu naši smolnou 

tradici, rozhovor 
se na diktafon opět nezaznamenal 
tak, jak jsme předpokládali, tudíž 
jsme o opakované odpovědi požá-
dali otce biskupa písemnou cestou. 
Otázky rád zodpověděl, za což mu 
děkujeme.
 
K nám do Třeště jste zavítal při 
příležitosti udělování svátosti 
křesťanské dospělosti. Myslíte, 
že tuto svátost přijímají oprav-
du „dospělí“ křesťané (všeobec-
ně)?
 Doufám, že ano. Minimální věk pro přijetí 
této svátosti v naší zemi – čtrnáct let – určitou 
dospělost zaručuje. I když cesta k dospělosti vede 
celým životem a znám šedesátileté mladíky a dva-
cetileté starce.

Vzpomenete si, kdy jste přijal tuto svátost 
Vy?
 Úplně přesně: před mnoha lety v 11.17 ho-
din v Trenčíně na Slovensku.

A který světec je Vaším biřmovacím patro-
nem? Proč právě on?
 Svatý Otmar  - podle kněze, který mě k při-
jetí svátosti připravoval.

Jaký máte „dojem“ z dnešního biřmování u 
nás v Třešti?
 Ohromný! Uvědomuji si totiž, co úžasného 
z vás spolupráce s Duchem Svatým může udělat a 
čím se můžete stát pro druhé.

A můžeme se jen tak obrysově zeptat, jak vy-
padá Váš „normální“ pracovní den? 
 Biskup je osoba, která se modlí za lidi jemu 
svěřené, uděluje svátosti a řídí chod diecéze. V 
sobotu a v neděli zpravidla předsedám liturgic-
kým akcím v diecézi, biřmuji, žehnám novostavby 
kostelů a kaplí, nové zvony, varhany, sociální a 
zdravotní zařízení. Také se zúčastňuji výročních 

oslav založení kostelů, měst a 
obcí, slavím bohoslužby na pout-
ních místech brněnské diecéze, ale 
především se snažím povzbuzovat 
lidi v obtížích jejich života. Vždyc-
ky se těším na setkání s mladými, 
rád si s nimi povídám a snažím 
se jim pomáhat při hledání jejich 
místa v životě, jejich povolání, jez-
dím na jejich setkání… Ale stejně 
tak se těším na setkávání se starý-
mi a nemocnými lidmi. No, abych 
ten seznam nepřehnal, tak už jen 

stručně: ve všedních pracovních dnech (mimo 
pastorační cesty po diecézi nebo různá zasedá-
ní) přijímám návštěvy – představitele církevních i 
světských úřadů a institucí, vyřizuji koresponden-
ci, připravuji se a studuji… a usiluji o to, aby mě 
práce nepohltila a nestal se ze mě robot.

 Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 
síly a Božího požehnání v náročné biskupské 
službě.

redakce

ozhovor s ...
Mons. Vojtěch Cikrle

Věk čtrnáct let 
určitou dospělost 
zaručuje. Cesta 

k dospělosti vede 
celým životem a 

znám šedesátileté 
mladíky a dvaceti-

leté starce.

R
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 Možná mezi některými ještě panuje názor, 
že víra a věda si protiřečí. Sám Jiří Grygar, uzná-
vaný astronom, tvrdí, že tomu tak není, jak jsem 
se sám dočetl. Věda a víra si vzájemně pomáhají 
a nevylučují se, ale samozřejmě mají trochu roz-
dílný pohled na svět a pokládají si jiné otázky, ale 
oběma jde o jedno – hledat pravdu.  Jiří Grygar 
ve své knize Věda a víra se zamýšlí nad vývojem 
kalendáře, kterým se dnes řídíme, a také nad bet-
lémskou hvězdou. 
 Náš (gregoriánský) kalendář je používán 
prakticky po celém světě. Počítá letopočet od 
údajného roku Kristova narození, ale v porov-
nání s dříve uží-
vaným kalendá-
řem juliánským 
zavádí složitější 
pravidlo o pře-
stupných rocích. 
Juliánský kalen-
dář je založen na 
reformě vyhláše-
né Juliem Caesa-
rem. Jelikož doba 
oběhu Země ko-
lem Slunce není 
celistvým násob-
kem délky otočky Země kolem osy (vztažené ke 
Slunci), rozešel by se kalendář s délkou roku 365 
dní poměrně rychle s nástupy ročních dob, což 
je velmi nepraktické. Juliánská reforma proto za-
vedla vložený (přestupný) den každý čtvrtý rok. 
Tím se docílilo „průměrné délky roku“ 365,25 
dne, což je jen o něco málo více než „přesná“ dél-
ka roku 365,24220 dne. Rozdíl mezi průměrnou 
délkou juliánského roku a skutečnou dobou obě-
hu Země kolem Slunce tak činí jen 11 min. a12 
s, ale i tato zdánlivě drobná diference naroste na 
plný den již za 129 let.
 Ve 13. století od koncilu niceského, kte-
rý se konal roku 325, tato diference narostla již 
na 10 dnů, což už bylo zcela zjevné při nástupu 

ročních dob, a proto papež Řehoř XIII. požádal 
astronoma Clavia, aby připravil návrh dokonalej-
šího kalendáře. Claviův návrh pak papež uzáko-
nil bulou Inter gravissimas z 24. února 1582. V 
souladu s bulou bylo nejprve vynecháno 10 dnů 
juliánského kalendáře tak, že po čtvrtku 4. října 
1582 následoval pak ihned pátek 15. října 1582. 
Tím se datum jarní rovnodennosti vrátilo na den 
21. března, jak stanovil koncil nicejský.
 Tato gregoriánská reforma byla přijata 
ihned v katolické části Evropy. V Čechách a na 
Moravě byla zavedena r. 1584 dekretem císaře 
Rudolfa II. tak, že místo 7. ledna se psalo 17. ledna 

1584. Protestant-
ské země (včetně 
Německa) přijaly 
reformu až za-
čátkem 18. stol., 
Anglie až r. 1752. 
Některé státy 
vzdorovaly mno-
hem déle: Bul-
harsko (1916), 
SSSR (1918), 
Řecko (1924), 
Turecko (1927) 
a Čína (1949). V 

řeckokatolické církvi po 1. říjnu 1923 následoval 
14. říjen. Pravoslavná církev užívá i jiného postu-
pu pro určení data velikonoční neděle než církev 
římskokatolická. 
 Původní juliánský kalendář počítal letopo-
čet od počátku vlády význačných panovníků řím-
ské říše. Teprve v 6. století našeho letopočtu (AD 
532) navrhl opat římského kláštera Dionysius 
Exiguus, aby za základ letopočtu přijali křesťané 
rok Kristova narození. Návrh se ujal a tak vznikl 
křesťanský letopočet AD (Anno Domini); pro nu-
merickou chybu se však jeho počátek zcela určitě 
nekryje se skutečným rokem Kristova narození - 
poněkud paradoxně se Kristus narodil nejspíš v r. 
7 př.n.l.. 

Biblické události
... z pohledu astronomie
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Vánoční přání

Svět i my jsme nemocní mnoha chorobami.
Betlém není jen nějaká stáj nebo chlév.

Betlém je setkání s Boží láskou,
která uzdravuje.

Betlém je setkání s Ježíšem Kristem, 
kterým se Bůh dotýká
osudu každého z nás, 

abychom se i my mohli svým životem
dotýkat Boha, 

neboť on v nás má zalíbení.

Radost z tohoto Božího daru
i v příštím roce

 přeje

Mons. Vojtěch Cikrle
biskup brněnský

Brno, Vánoce 2007

 Jak je to s počítáním nového tisíciletí? As-
tronomové uznávají rok 0 na rozhraní před Kris-
tem a AD jako „celý rok“, v občanském počítá-
ní je číslo 0 pouhý okamžik oddělující rok před 
Kristem a AD. Proto končí astronomům 2. tisíci-
letí již 31. prosince 1999, kdežto občansky tisíci-
letí skončilo 31.prosince 2000. 
 Některé významné události vylíčené v Bib-
li však lze docela dobře konfrontovat s astrono-
mickými výpočty a poznatky. Zejména populární 
betlémskou hvězdu, popisovanou na počátku 2. 
kap. Matoušova evangelia. V zásadě by mohlo 
jít o kometu, novou hvězdu (novu či supernovu), 
anebo o konjunkci (úhlové přiblížení) planet.
 Navzdory zobrazování betlémské hvězdy 
jako „vlasatice“ na našich lidových betlémech 
téměř určitě nešlo o kometu. Vlasatici nad Bet-
lémem poprvé namaloval italský malíř Giotto di 
Bondone na základě skvělého zjevu komety, kte-
rou pozoroval r. 1301. Dnes víme, že šlo o velmi 
realistický portrét periodicky se vracejícího těle-
sa, které nyní známe jako kometu Halleyovu. V 
uvažovaném období přelomu letopočtů byla tato 
kometa v přísluní v r. 12 BC, tedy řadu let před 
Kristovým narozením. Nicméně nelze zcela vy-
loučit, že mohlo jít o jinou (neperiodickou) ko-
metu, jak se domnívá např. A.A. Borett (1983).
 Poněkud pravděpodobnější je možnost, 
že by v té době vzplanula na obloze nová hvězda 
(v moderní astronomické terminologii buď nova 
nebo supernova). Tento názor zastává např. A.J. 
Morehouse (1978), ale i proti této možnosti je 
více námitek.
 Proto se většina astronomů kloní k názo-
ru, jejž poprvé vyslovil Johannes Kepler, že totiž 
šlo o konjunkci planet. V roce 1604, když Kep-
ler pozoroval konjunkci Jupitera a Saturna, zjistil 
na základě výpočtů, že se toto odehrává zhruba 
každých 800 let. Někdy se k dvojici planet může 
přiblížit i Mars. V říjnu 1604 se v blízkosti těchto 
tří planet objevila ještě jedna hvězda, která zářila 
tak jasně jako Jupiter – ukázala se jako „nova“. 
Kepler nebyl jen astronomem, ale také biblicky 
vzdělaným křesťanem jako mnoho dalších věd-
ců. Věděl o příchodu učenců z východu. Došel 
k závěru, že v podobné konjunkci planet se sou-
časným objevením se „novy“ viděli tehdejší lidé 
znamení velké události. No a za touto hvězdou se 

vydali tři mudrci. Mudrci od východu byli tedy 
nejspíše astrology, kteří tímto způsobem vyklá-
dali „znamení na nebi“, a konjunkce je přiměla 
k cestě do Betléma (se zastávkou u Heroda v Je-
ruzalémě). Moderní výpočty Keplerovu studii v 
plném rozsahu potvrdily. K úhlovému přiblížení 
Jupitera a Saturnu došlo 29. května, 30. září a 5. 
prosince zmíněného roku. Podle těchto indicií se 
Kristus narodil koncem léta či na podzim r. 6-7 
př.n.l. Keplerova domněnka prostě vypadá i dnes 
daleko nejpřesvědčivěji.
 Sv. Matouš, jediný z evangelistů, zazna-
menal tuto událost. Čím může nás, lidi 21. sto-
letí, oslovit tajemství vánoční hvězdy? Ať nám 
symbolizuje víru a také to, že celý vesmír a svět 
oslavoval Boha. A my se postavme do role hleda-
jících. 

sestavil P. Tomáš Caha
s použitím knihy

Věda a víra od Jiřího Grygara
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 Nedávno jsem se probírala starým kufrem, 
kterému říkám MOJE VZPOMÍNKY. Byla tam 
malá knížečka nadepsaná: Vánoce – Vánoce! 
Články žákyň měšťanské školy dívčí v Třešti 
– řídil pan učitel Jan Novotný, z roku 1939.
Opsáno doslovně: čtenářům.

 Chceme pomoci svým chudým a potřeb-
ným spolužákyním. Chceme je potěšit vánoční 
nadílkou. Proto jsme napsaly tuto knížečku. Dou-
fáme, že budeme mít z jejího rozprodeje aspoň 
takový výtěžek jako ze „Záhonů domova“, které 
jsme vydaly letos na jaře. Tehdy se naše práce 
setkala s takovým dobrým porozuměním občan-
stva, že jsme odevzdaly Okresní péči o mládež v 
Třešti 600,- K zisku. Najdeme-li pro tuto knížečku 
tolik vlídného pochopení, budeme moci způsobit 
radost svým potřebným přítelkyním. Vyvolat v ně-
kom radost – to je hlavním úkolem Vánoc.
        
 žákyně

 Vždy dvě a dvě žákyně napsaly témata o 
Vánocích, řezbářství v Třešti, rybolovu atd.

Ze vzpomínek…
Dřívější třešťští betlémáři
 Navštívily jsme naše třešťské museum a 
poprosily p. Fr. Lišku, aby nám ukázal upomínky 
na naše betlémáře a něco nám o nich vyprávěl. 
Pan Liška nás dovedl ke skříni, v níž je mnoho 
papírových a dřevěných figurek, které malovali 
nebo vyřezávali někdejší dřívější i nynější občané 
našeho města. Z jeho výkladu jsme se dověděly, 
že nejstarší doklady o třešťském betlémářství jsou 
asi z roku 1790. Jedním z prvních známých sta-
rých betlémářů v Třešti je pan František Jabůrek, 
který byl soukeníkem a který se také zabýval ma-
lováním papírových figurek pro betlémy. Zemřel v 
roce 1848. V museu se od něho zachovalo 7 figu-
rek. Dalšími betlémáři byli soukeník Karel Dvo-
řák, kterému říkali strejček Apelt, soukeník Vilém 
Dvořák, soukeník Jiří Šiftař, malíř Martin Kol-
man, ředitel kůru a kapelník Jan Švarc, soukeník 
Václav Štumar, truhlář Petr Dvořák, krejčí Josef 
Diviš, malíř František Klaus, který maloval papí-
rové i vyřezával dřevěné, truhlář Matěj Suchý a 
krejčí František Janák, kteří také vyřezávali.
 Ti všichni již zemřeli, žijí však ještě nyní 
ve vzpomínkách našich občanů. V našem museu 
zůstalo po každém z nich několik figurek ať už pa-
pírových nebo dřevěných. Všechny figurky jsou 
pracovány se snahou, aby byly co nejvýraznější a 
nejkrásnější. Některé z nich jsou zvláště dovedné. 
Představují svatou rodinu, pastýře, tři krále, an-
děly, ovce, koně, velbloudy atd. Poutají pozornost 
návštěvníků musea.
       

V. Křikavová – B. Němcová

 I když to je 68 roků, co jsem tento článek 
psala se svojí spolužačkou, nic léta neubrala tomu, 
že Třešť se dodnes honosí, a velmi je obdivována, 
množstvím krásných betlémů. Nově zbudovaná 
budova ještě podtrhuje tuto jedinečnou expozici.

Ze vzpomínek na dětství v Třešti napsala 
B. Němcová - Lusková
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 V minulém čísle Věžníku nám šéfredaktor 
dává téma novoroční předsevzetí. Jistě se mnozí 
zamýšlí a plánují. Ale jak říká Matka Tereza, plá-
ny do budoucnosti chceme přenechat Pánu Bohu, 
vždyť zítřek ještě nenastal. Máme jen dnešní den, 
abychom pomáhali lidem, abychom poznávali 
Boha, milovali ho a sloužili mu ve svých bliž-
ních.
 Kristus nám řekl, abychom si nedělali sta-
rost o zítřek, vždyť ten je v Božích rukou. Proto 
nás budoucnost netrápí. A potom, Ježíš je stále týž: 
včera, dnes i zítra. Zůstává stále stejný a pouze na 
něm záleží. Ježíš je Slovo, které chci vyslovovat, 
Cesta, kterou chci jít, Světlo, které chci zažíhat, 
Život, který chci žít, Láska, kterou chci vyzařo-
vat, Radost, kterou chci dávat a Pokoj, který chci 
přinášet. Tak říkala Matka Tereza. Já sama pro-
to spíše naslouchám vnuknutí Božímu, aby vedl 
mé kroky po správných cestách, začínám své dny 
modlitbami, které očišťují srdce, aby bylo pak 
schopné hledět na Boha a jednou po tomto životě 
se s NÍM setkat tváří v tvář a radovat se věčně… 
Vždyť zpíváme: Každý den Pán mi sílu dává…

Lidmila Vokřínková

 …tak nás v tento vánoční čas vyzývá jed-
na z krásných koled.
 My dnes spolu pootevřeme malé okénko 
do historie, kterou nám přiblížila Jana Chocholá-
čová.
 Zvyk vystavovat v kostelích a domácnos-
tech betlém souvisí s úctou k místu narození Spa-
sitele. Tato tradice je velice stará – sahá až k ži-
votu sv. Jeronýma, který roku 385 odešel z Říma 
do Betléma, kde žil v blízkosti betlémské jeskyně 
až do své smrti roku 420. Jesle, do kterých byl 
položen právě narozený Ježíš, měli v úctě podle 
tohoto světce už první křesťané.

 Jedním z největších adorantů Jezulátka byl 
sv. František z Assisi. Prý o Vánocích roku 1223 
nechal vystavět v italských horách chlév s jesle-
mi, do kterých položil na slámu sošku milostného 
Jezulátka. K jesličkám pak přivedl živého vola i 
osla a spolu se svými spolubratry a dalšími lid-
mi slavili v noci narození Krista mší svatou. Tato 
pobožnost se velmi rychle rozšířila i do ostatního 
křesťanského světa.
 A kdy byl v Čechách vystavený vůbec 
první betlém na oslavu Kristova narození? V roce 
1560 v kostele sv. Klimenta na Starém Městě 
pražském.

    pro Věžník vybrala 
O. Hrbková

 Požehnané Vánoce a vírou, nadějí a láskou 
provázené a naplněné všechny dny v budoucím 
roce 2008 všem našim farníkům a lidem dobré 
vůle upřímně přejí

Hrbkovi

Novoroční
předsevzetí

Půjdem spolu
do Betléma

Sojky
 V minulém předjaří, kdy jsme o svátku sv. 
Josefa dostali sněhovou nadílku, jsem na zahradě 
uviděla přilétnout ze zámeckého parku tři sojky. 
Byl to pohled dosti vzácný, tak jsem se zastavila 
a dívala se, co asi hledají. Na slunném místě, kde 
předtím mokrý sníh roztával, objevily zelenou 
travičku na trávníku. Podle velikosti těchto ptáků, 
byl to on a ona a jedna mladá sojka. Říkavalo se 
o dívkách: Ta je chytrá jako sojka. Také myslivci 
nosívali za klobouky sojčí pírko…
 Radostně se nazobaly, odlétly a cítily při-
cházející jaro, potom jsem je již neviděla, jistě 
se již uživily v polích a blízkých lesích. Jak je ta 
Boží příroda štědrá!

    Lidmila Vokřínková
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Dopis ...
Don Bosco School

Imphal - Manipur
15.9.2007

Drazí přátelé ve vlasti,
 čas plyne jako řeka do moře a čas se neza-
staví. Je dobré zastavit se a uvědomit si, že naše 
životní cesta se ukončí a budeme dávat Pánu 
Bohu účet ze svého života. Mám před sebou obrá-
zek života každého z nás: Učitel dal svým žákům 
za úkol namalovat západ slunce, jak vypadal ten 
den. Když se vrátil, zastavil se u jednoho žáka a 
zjistil že ten mladík už skoro skončil malovat šin-

delovou střechu stodoly, kterou měl před sebou. 
A slunce už zapadalo za obzor. Měl dělat obraz 
večerní oblohy, ale okrášlil střechu stodoly. Bůh 
nám dal celý život, abychom z něho udělali něco 
krásného pro Jeho slávu a ztratíme se v maličkos-
tech, které nás zaměstnávaly. Vynecháme někdy 
TO HLAVNÍ!
 Pamatuji si - bylo mi dvanáct let, když mě 
jednou večer překvapila moje dobrá maminka, 
když jsem sledoval západ slunce. To byla krása! 
Snil jsem. Řekla mi: „Jendo, co bys chtěl dělat v 
životě?“ Nevěděl jsem, co odpovědět, ale ona na-
léhala, abych jí řekl. Už jako kluk jsem se zabýval 

četbou o Africe, Číně nebo o divokou Ameriku. A 
tak jsem vyhrkl: „Chtěl bych jít do misií.“ To byl 
snad počátek mého povolání. To zůstávalo vždyc-
ky v mém podvědomí. A maminka a tatínek mne 
poslali do Fryštáku u Holešova a v roce 1935 mi 
dovolili jít do Indie. Vidíte, že to byla maminka, 
která zařídila moje salesiánské a misionářské po-
volání. Nikdy jsem toho nelitoval. Pracoval jsem 
v jižní Indii 35 let, potom 5 let jako magister no-
viců v Shillongu a pak 37 let zde v Manipuru. Ne-
mám moc schopností, ale s pomocí Boží a s vaší 
dobrotou se něco udělalo a více než 900 dětí se 
připravuje na život. To je opravdu vaše zásluha a 
Bůh je vděčný a bohatý, dává nám všecko a ještě 
nám platí za to, co děláme.
 Co se mne týče, mám všechno, co potře-
buji, také lékaře. On se snaží nalézt moji nemoc 
a nalezl jenom VĚK: Bůh vám žehnej. Pokračujte 
pomáhat těm, co budou pokračovat v mojí práci, 
aby se to nezastavilo. Radujme se v Pánu. Váš v 
Kristu Pánu.
 Ještě se nevzdávám, ale chtěl bych zajistit 
pomoc pro naše děti. Jak se Panna Maria starala 
o svého Božského Syna, my také se staráme s vaší 
pomocí o děti. Pro ty pracujeme.

 Bůh vám žehnej

Váš v Kristu
Jan Med SDB

Moje odpověď:

Vážený otče Jene, 
 Váš dopis ze dne 15.9.2007 mi předala 
paní Marie Havlíková, na jejíž adresu stále píšete 
a na o. Aloise při své práci vzpomínáte. Příbuz-
ný p. Zdeněk Havlíček ve zpravodaji Třeště Naše 



Věžník 52/2007 11

město – srpen 2007 napsal za všechny přátele a 
příbuzné vzpomínku na tohoto našeho rodáka k 
prvnímu výročí úmrtí. Jeden list s fotografií Vám 
z Našeho města přikládám do dopisu. Byl to náš 
duchovní „povzbuditel“, také můj zpovědník a 
sdělovatel pamětí z našeho města a společného 
mládí, kdy jsme znali i jeho rodinu, sourozence, 
zvláště bratra Adolfa, který mu finančně pomá-
hal, aby mohl studovat v semináři atd. Zvláště v 
těžkých podmínkách padesátých let. Byl mu také 
kostelníkem, když působil v Telči. V té době také 
oddával mého synovce z Hodic (manžel byl za 
svědka). Jejich dcera žije nyní v Portugalsku a 
má tam svou rodinu…
 Doufám, že vše, co je v tomto jednom listě 
– příloze – uvedeno si rád přečtete. Paní Marie 
Havlíková s rodinou strýčkovi P. Aloisovi Bum-
bálkovi dosloužila v jejich domě – v naší Fritzově 
ulici. Nyní se připravuje rodina Havlíkova k vý-
stavě betléma v domě, od Vánoc po celý měsíc le-
den – každoročně, kdy přijímají s láskou návštěv-
níky z naší vlasti i ze zahraničí.
 Vážený otče Jene, náš misionáři. Víme, že 
s pomocí kněze Kristova sv. Jana Boska a Matky 
Boží jste dokázal velké duchovní divy – zázraky 
– pro mládež po jeho vzoru VYCHOVATELE v 
daleké Indii. Jsme rádi, že máte jen tu „nemoc“ 
– vysoký věk! Modlíme se, abyste dny, které Vám 
Pán ještě dopřeje, mohl být v práci, kterou máte 
rád a obětoval jste jí celý tak plodný život, ale 
abyste si také mohl dopřát chvíle odpočinku!
 O misijní neděli jsme rádi, dle možností i 
jindy, přispívali na misie.
 Požehnané Vánoce a kéž by na shledanou 
ve Vaší rodné Jihlavě u Matky Boží, jak si přejete, 
došlo v novém roce 2008.
 U betléma v našem farním kostele vzpome-
neme také Vašeho spolubratra P. Jaroslava Vese-
lého, který každoročně s farníky přijížděl k našim 
betlémům a po skončení za všechny sloužil mši 
svatou.
 Vážený otče Jene, spojeni v modlitbách – 
prosbách za pokračování díla.

Lidmila Vokřínková
(prababička) kostelnice 

 Již několik let 
je naše farnost za-
pojena  do projektu 
Adopce na dálku. 
Adoptovali jsme 
dívku jménem Mar-
ry Nassuna, která 
žije v Ugandě. Fi-
nanční prostředky 
jsou využity pro její 
vzdělání, zlepšení 
životní úrovně a v 
letošním roce obdr-
žela od nás jako vá-
noční dárek matraci. 
V únoru 2007 byla 

otevřena v Buikwe v Ugandě nová nemocnice, ve 
které může Nassuna využívat služby zdarma. Je 
dobře, že naše farnost je zapojena do této bohu-
libé akce. Roční náklady na adoptované dítě činí  
7 000 Kč. Sbírka na tento účel bude v naší far-
nosti v neděli 30.12. 2007 na svátek Svaté rodiny.  
K letošním Vánocům nám Marry píše dopis to-
hoto znění: 

Milá římskokatolická farnosti Třešť,
 jsem to já, Nassuna, kdo Vás zdraví z 
Ugandy. Jak se máte?
 Všem Vám moc děkuji za vzdělání, kterého 
jste mi umožnili dosáhnout. Děkuji za školní po-
platky, které mi platíte, za knihy, matrace. Nyní 
jsem ve škole velmi zaměstnaná svými studiemi.
 Děkuji moc za peníze, které jste mi poskyt-
li na kurz, kterého se chystám zúčastnit. Budu se 
učit spoustu zajímavých věcí, jako například šít 
džínové sukně, kalhoty, obleky, obleky pro armá-
du a další.
 Zatím neprší, máme pořád ještě slunečné 
období. Počasí je docela hezké.
 Ráda bych zakončila svůj dopis přáním ve-
selých Vánoc a šťastného nového Roku pro Vás, 
Vaše rodiny a všechny Vaše přátele a příbuzné!
 Ať je Pán s Vámi se všemi!

Vaše milovaná
Nassuna Marry

Adopce na dálku
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 Až 1.prosince proběhl tradiční pozdně let-
ní florbalový turnaj pořádaný Janem Roháčkem 
a Milošem Kameníkem ze skupiny Natvrdlí. Za 
zpožděním stála časová vytíženost organizátorů 
a zejména po několik měsíců zabraná Konírna, 
která sloužila jako skladiště cenných předmětů z 
kostela sv. Martina v době jeho opravy. 
 Obsazenost turnaje byla, možná i díky zda-

řilému plakátu od Jana Morkuse, nejvyšší v jeho 
sedmileté historii. Klání se účastnilo 8 týmů, tedy 
16 hráčů. Suverénně nejúspěšnější hráčská dvoji-
ce minulých let, Majdič a Novotný, se pro letošek 
rozdělila. Na stupni vítězů tudíž stanul pouze Hy-
nek Novotný, kterého doplnil Pavel Venkrbec.
 Svébytný prostor nevelké Konírny a tak-
řka neexistující herní pravidla vytvářejí z turnaje 
originální a osobitou akci s téměř gladiátorskou 
atmosférou. I přes zdánlivý chaos a nahodilost, 
občasnou bezhlavost či použití (ne)sportovně 
podvratných hráčských postupů, zvítězí nakonec 
vždy ti silnější, bystřejší a chytřejší. Velká cena 
Konírny poskytuje divákům i hráčům ojedinělý 
zážitek vymykající se běžným sportovním klá-
ním. Maximální hráčské nasazení si však letos 
vyžádalo i jednu pochroumanou hokejku a nohu. 
Do příštího roku se ale jistě všechny rány a šrámy 
zacelí a opět se, v co nejhojnějším počtu, utkáme 
o Velkou cenu. 

Miloš Kameník

VELKÁ CENA
KONÍRNY 2007

Čekanka

 Tato léčivá bylina roste u nás na Vysočině 
vzácně. Ale objevila jsem ji v naší ulici u studán-
ky u silnice, kam chodíme pro vodu na zalévá-
ní v létě, v době sucha. Jeden květ právě modře 
kvetl na tuhém stvolu. Při cestě zájezdu do Dale-
šic jsem je viděla kvést na pokrajích polí, kde se 
pěkně modraly, tak jako dříve jsme trhaly chrpy 
a máky…Čekanky jsou přidávány také do známé 
kávoviny, jež vyrábí v Pardubicích. 
 Při setkání v našich chrámech jsme se 
shodly s naší invalidní farnicí v tom, že jsme také 
takové „čekanky“. Stále jen čekáme. Přijde za 
námi někdo z rodiny, vnoučata, pravnoučata, přá-
telé? Uvažovala jsem: ano, přichází přítel nejlepší 
(pokud po něm toužíme), jenž nikdy nezradí, ON, 
zrazený od nejbližších, JEŽÍŠ KRISTUS, tichý 
a pokorný srdcem, v EUCHARISTII, přijmeme 
HO? Nebo bude státi u zavřených dveří?
        

Lidmila Vokřínková

Tříkrálová sbírka 2008

 V první polovině ledna 2008 proběhne 
Tříkrálová sbírka, která obnovuje starou lido-
vou tradici koledníků.
 Ve městě a okolních obcích se budou 
pohybovat skupinky koledníků, kteří budou 
navštěvovat domácnosti. Tříkrálovou sbírku 
2008 pořádá Česká katolická charita, na Vyso-
čině je organizována Oblastní charitou Jihlava 
a v Třešti i okolí Farní charitou Třešť. Všech-
ny pokladničky jsou označené logem Charity 
a zapečetěné. O výtěžku sbírky bude rozhodo-
vat tříkrálová komise.
 Děkujeme Vám za Vaši ochotu pomáhat 
lidem v nouzi, za vlídné přijetí koledníků i za 
příspěvek. Ani velký počet koledníků nám za-
tím neumožňuje navštívit všechny domácnos-
ti. Přispět můžete i do kasičky v novinovém 
stánku u p. Šalandy nebo v obchodě pí. Strán-
ské Na Hrázi.

Za Farní charitu Třešť
Brychta Zdeněk
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Z diáře otce Tomáše

24.12. Štědrý den 15:30 Kostelec 
   21:00 Růžená
   22:30 Třešť
25.12. Boží hod vánoční 9:00 a 17:30 Třešť
    10:45 Růžená
    16:00 Kostelec
26.12. sv. Štěpán 8:00 Třešť 
   10:00 Růžená
   14:30 živý Betlém
   v Růžené
29.12.  17:00 mše sv. v Hodicích
  v kulturním domě
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 a 17:30 Třešť 
  10:45 Růžená 
  16:00 Kostelec
1.1. - 10.1.  Tříkrálová sbírka 
2.1. - 4.1.  dovolená
5.1.    20:00 ples KDU-ČSL
6.1.      Slavnost Zjevení Páně
  - žehnání vody, křídy a kadidla
  9:30 - Třešť, po mši sv.
  návštěva mudrců 
  17:30 Třešť- při mši sv. bude
  zpívat chrámový sbor z Jihlavy
  8:00 Růžená  
9.1.   17:30 - při mši sv. bude zpívat sbor 
  mladých ze střední sociální školy 
  od Matky Boží z Jihlavy
13.1.  modlitby mládeže ve Zhoři
20.1. - 25.1. duchovní cvičení v Kostelním
  Vydří
1.2.   mše sv. ze svátku Uvedení Páně
  do chrámu
3.2.  8:00 a 17:30 - při mši svaté
  společné udělování svátosti
  pomazání nemocných 
6.2.  Popeleční středa
1.3.  17:00 mše sv. v Hodicích v KD

Zprávy ze života církve i 
ve vaší e-mailové
schránce

 Tiskové středisko České biskupské kon-
ference (ČBK) informuje na svých webových 
stránkách www.cirkev.cz o aktuálním dění v círk-
vi doma i ve světě. Nabízí též české překlady do-
kumentů papeže a Svatého stolce i oficiální doku-
menty ČBK. Kromě toho upozorňuje na zajímavé 
akce, přednášky, pořady v médiích či knihy. Vedle 
českého servisu funguje i anglické zpravodajství 
– výběr důležitých zpráv z domova i ze světa.
 Svým čtenářům vycházíme vstříc a upo-
zornění na všechny zprávy jim zasíláme do e-
mailových schránek. Každý pracovní den ráno a 
odpoledne obdrží zájemci elektronickou poštou 
krátké anotace všech nových článků. Tato služba 
je zdarma, je možné ji kdykoliv zrušit a tiskové 
středisko zaručuje, že e-mailové adresy svých 
čtenářů nikde nezveřejní ani nepoužije k jinému 
účelu než k zasílání zpravodaje.
 A jak je možné si tuto službu objednat? Na 
stránkách www.cirkev.cz stačí zadat svou e-mai-
lovou adresu do okénka „Zpravodaj“ v pravé čás-
ti stránky a přihlásit se. Nebo nám prostě můžete 
poslat zprávu na adresu tisk@cirkev.cz, napsat, o 
kterou z jazykových verzí máte zájem – českou 
či anglickou – a my vás mezi odběratele našeho 
zpravodaje rádi zařadíme.
 Objednáním našeho zpravodajství budete 
mít okamžitý a bezplatný přístup ke zpravodajství 
o životě církve v naší zemi i v zahraničí přímo ve 
své e-mailové schránce a nic důležitého vám již 
neunikne.
 Těší nás váš zájem o naši práci a děkujeme 
i za názory a připomínky. Jen díky tomu má naše 
práce smysl.

Jiří Gračka
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Zpráva o ...

 S koncem roku 2007 se dělají bilance a 
uzávěrky. Hodnotí se, co se povedlo a s čím byly 
potíže. V letošním roce prošel kostel sv. Marti-
na úspěšnou 4. etapou oprav (uvnitř kostela nové 
omítky do výše 2 metrů, nová dlažba u oltáře atd.) 
a doufám, že už předposlední.   
 V roce 2008 nás čeká poslední etapa – vý-
malba interiéru kostela. Každá etapa je určitou 
zátěží pro farnost, něco to stojí. I když se na tom 
podílíme 10% z celkových nákladů, což na prv-
ní pohled není mnoho, přesto vidím z pohledu 
finančního, že je to rok od roku pro farnost vy-
čerpávající. V letošním roce jsme se snažili svou 
desetiprocentní finanční účast na opravě kostela 
a fary zajistit účelovými sbírkami, které jsou je-
denkrát za měsíc. Tyto účelové sbírky však ne-
stačily zaplatit desetiprocentní náklady na opravu 
kostela a fary. Rovněž sbírky z ostatních nedělí 
nestačí pokrýt režii farnosti, hlavně energii. Sbír-
ka jedné neděle představuje jednu čtvrtinu jedné 
účelové sbírky (3000 Kč z 12 000 Kč – částky 
jsou zaokrouhleny na tisíce). Hledáme řešení, jak 
finanční mínusový rozdíl vyřešit. V loňském roce 
byly příjmy v darech fyzických osob 158 000 Kč 
a letos tyto dary v takové výši nebudou, poně-
vadž 2 osoby – největší dárci (ve výši 130 000 
Kč) již zemřeli. V letošním roce budou zřejmě 
dary ve výši jedné šestiny v porovnání s rokem 
2006. Proto se obracím na všechny s prosbou o 
poskytnutí finančního daru a jakéhokoliv finanč-
ního přispění do sbírky. Vystavíme vám potvrzení 
o daru, kterým si můžete snížit odvod daní vůči 
státu. Podotýkáme však, že je pro naši farnost vý-
hodné a dobré, že jsou již opravy kostela sv. Mar-
tina a fary v takovém velkém rozsahu provedeny, 
poněvadž v příštích letech je všechno stále dražší 
a stojí více úsilí a starostí.
 Jak mnozí víte, stále se zdražuje energie, 
což se také promítá do ekonomiky naší farnosti. A 
z toho důvodu navrhuji a myslím si, že je potřeba 
provádět sbírky při každé mši svaté včetně po-

... předběžném zúčtování hospodaře-
ní farnosti Třešť v roce 2007

hřbů na pokrytí elektriky. A k tomu by se možná 
ještě mohlo šetřit s vytápěním lavic ve všední den 
(v pondělí, ve středu a v pátek) v kostele sv. Ka-
teřiny, kdyby věřící obsazovali lavice odpředu a 
nesedali si na svá obvyklá oblíbená místa. Zřejmě 
jim nevadí, že sedí v zimě – v nevytopené lavici. 
Již několikrát jsem říkal a prosil věřící ve všední 
den a zatím se nic, bohužel, neděje. A nevím, co 
s tím dělat, proto o tom zde také píši. Do lavice si 
sedne 6 věřících, a když je ve všední den přibliž-
ně na mši svaté třicet až padesát věřících, mohlo 
by se topit jen v 8 lavicích, zatím se však topí ve 
12 lavicích. 
 Předem děkujeme za pochopení a pomoc v 
této situaci.

P. Tomáš Caha
Vladislav Hynk, zástupce farní rady

Zážitek – zastavení
u farního kostela
sv. Martina
 
 Koncem měsíce října (kdy se dokončo-
valy opravy kostela sv. Martina – interiér – aby 
bylo vše uklizeno a připraveno do poutě) jsem 
šla kolem kostela, abych si koupila chléb a šla 
na večerní mši svatou ke sv. Kateřině Sienské. 
Všimla jsem si, že za zavřenými vraty stojí dva 
mladí páni a rozhlížejí se. Oslovila jsem je, zda-li 
někoho hledají, že jsem kostelnice. Odpověděli, 
že by se rádi podívali do kostela. Vysvětlila jsem 
jim, že se právě dokončují opravy vnitřku a že 
by museli jít na faru, aby jim náš duchovní otec 
otevřel, bude-li doma. Sdělili, že jen projíždějí do 
Brna služebně, ale že nevěděli, že takový líbezný 
a krásný kostel na kopci v Třešti máme. Pozva-
la jsem je k našim betlémům a krátce (byl čas, 
abych nepřišla pozdě) se rozloučila.
        

Lidmila Vokřínková
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nformaceI

  Na setkání ministrantů říká Jiřík: 
„Teda hoši, náš pan farář je tak tlustý, že jsme 
museli nechat v obětním stole vyříznout takový 
oblouk, aby se tam vešel.“
 „To náš je tlustší,“ říká Lojzík. „My jsme 
měli mikrofon na jednoduché tyčce a museli 
jsme na tu svislou tyč přidat ještě vodorovnou, 
aby měl mikrofon před ústy.“
 „To ještě nic není,“ říká Vašík. „Náš pan 
farář je tak tlustý, že když se modlíme - Vyzná-
vám se - a přijdeme ke slovům - má vina -, tak se 
ke mně nakloní a říká mi: ´Vašku, udeř mne do 
prsou!´“

tipV

Farní akademie

 Do naší farnosti přijal pozvání na farní 
akademii P. František Lizna – z řádu jezuitů. Je to 
kněz, který v době totality byl vězněn, dnes půso-
bí ve farnosti Vyšehorky, koná duchovní cvičení a 
má na starosti pastoraci vězňů, konkrétně věznici 
Mírov. Také podnikl pouť pěšky do světoznámé-
ho poutního místa Santiago de Compostela, kte-
rou popisuje ve své knize. 
 Farní akademie se bude konat v neděli  
2. března 2008 ve 14:30 hodin v Kině Máj v Třeš-
ti. Bude hovořit o své pouti do Španělska a o prá-
ci s vězni. Všichni jste srdečně zváni.

                                                                            

Nová generace
TJ Orel Třešť?

 Zdravím vás. Je vám 6 – 14 let a máte chuť 
hrát florbal za již tradiční a zavedený klub třešť-
ských Orlů? Pak čtěte dál.
 Ve spolupráci s TJ Sokol Třešť jsme pro 
vás připravili možnost každý týden trénovat spo-
lečně s třešťskými Sokoly v tělocvičně ZŠ v Třeš-
ti. Tréninky jsou každé úterý od 16:30 do 18:00.

Co mi Orel Třešť ještě nabízí:
- především možnost účastnit se mnoha turnajů a 
lig, ať už ve florbale nebo futsale
- budeš se svými kamarády trávit společný čas i 
jinde než jednou týdně v kostele
- posílíš si svou fyzickou a psychickou zdatnost
- budeš součástí týmu
- nemluvě o sportovních zážitcích 

Takže neváhejte a pište, popř. volejte.

Jan Alois Bartoloměj Roháček
e-mail: dzanek@centrum.cz

tel.: 606 137 826

Statistika
Křest

Třešť: Martina Anna Šmídová
  Matouš Václav Kysela
  Zuzana Staňková
  Štěpán Dolský

Růžená: Hedvika Jakubcová
  Nikola Monika Sovová

Biřmování

  25 biřmovanců

Pohřeb

Třešť: Olga Píšová
  Ludvík Dvořák
  Marie Čunčlová
  Marie Tůmová
Růžená: Jan Smrčka
  Ludmila Němcová


