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ážení a milí farníci,
do ruky se Vám dostává další číslo našeho
dvouměsíčníku. Postní doba nebo Velikonoce? Ano, i tuto otázku si mohli položit ti z Vás, kteří
chtěli do tohoto čísla přispět. První tři měsíce roku se
nesou ve znamení hned tří významných křesťanských
období - k výše jmenovaným patří samozřejmě i doba
vánoční.
		
Nyní jsme v době před Květnou nedělí, hlouběji si můžeme uvědomit „schopnost“ člověka volat
hosana a za krátký časový úsek volat ukřižuj. Projdeme přes Triduum ke Vzkříšení, budeme liturgicky
prožívat velikonoční dobu. Kristus Zmrtvýchvstalý nás oživuje - stále probouzí
k životu naši ospalou víru, modlitbu, věrnost, správný vztah k desateru, vděčnost, neustálé odpouštění, začínání znova ...
Každý z nás si musí položit otázku - co v mém životě bylo ukřižováno
sobectvím, hříchem, zmatkem, nevědomostí, přemírou dobra, přemírou aktivit,
leností ...? Možná Ježíše přímo nevyháním ze svého života, možná HO jen ponižuji - trním korunuji, jen mu zasazuji rány - bičuji ho, třeba zapomínám na
lidi okolo sebe, naplňuji je strachem, případně nekonám, co mám konat.
A co na to Kristus? Přece vnáší dar VZKŘÍŠENÍ. Budeme přítomni na
velikonočních obřadech, abychom si tento dar odnesli domů. Budu Ježíšovou
radostí, když budu chtít, toužit, vyprošovat, aby ve mně udržoval Boží život a
neustále obnovoval, co se sobectvím stále kazí.
Pokusme se v nás rozhořet dar života a vděčnost za něj, dokažme ve
svých srdcích rozpoznat dobro od zla a odříci si zlo v jakékoli podobě, či probudit vnitřní modlitbu, která je spojením s Bohem.
Přeji Vám i sobě požehnané Velikonoce plné Božího milosrdenství.

Vladislav Hynk
šéfredaktor
Témata pro příští číslo:
				

čím nebo kým je pro mne Panna Maria
co se mi vybaví, když se řekne POUŤ
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lovo otce Tomáše

V době postní více než kdy jindy slyšíme
při liturgii ve čteních a z úst kněží slova a výzvy
k obrácení, milosrdenství, postu, modlitbě, k pokání za své hříchy. Možná se některá tato slova v
dnešní době netěší velké oblibě u lidí a jsou považována za nemoderní, zastaralá, protože dnes,
jak mnozí říkají, je přece jiná doba, doba být IN,
vypadat před někým jako někdo, prosazovat jenom sám sebe, dopřát si pohodlného, bezstarostného života, dělat vše pro to, abych já se přece

měl dobře a ti druzí, to už je jejich věc. Vidíme,
že bylo, je a bude vždy napětí mezi duchovním
světem a světem pozemským. A právě doba postní nám má pomoci snížit toto napětí a odhalit, kdo
jsem před Bohem, jaký jsem a co mám zlepšit a
prohloubit ve vztahu k Bohu.
Hlavním tématem mého zamyšlení bude
obrácení, protože každý z nás potřebuje obrácení
(metánoia – tzn. změna smýšlení), ať je mladý,
starý, protože jsme hříšníci. Co je to obrácení?
Konkrétně ve slovníku spirituality se píše, že obrácení je každé rozhodnutí, které nás nějakým způsobem přiblíží Božímu životu. Obrácení zahrnuje
opuštění předchozího způsobu života a začátek
nové zkušenosti. Obrátit se také znamená hledat
Boha, jít s Bohem a chápavě následovat učení Ježíše Krista. Co obrácení není? Obrácení není sna4
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ha o bezduchou seberealizaci. Člověk totiž není
architektem svého věčného určení. Nejsme to my,
kdo jsme učinili sami sebe. Máme vyšší určení.
Mohli bychom říci, že konverze spočívá v tom,
že se nepovažujeme za stvořitele sebe samých.
Konverze spočívá v tom, že přijímáme závislost
na Bohu, našem pravém Stvořiteli, závislost na
lásce. Obrátit se neznamená následovat jen vlastní osobní úspěch, který pomíjí, ale opustit každou
lidskou jistotu a jednoduše v důvěře následovat
Pána. Kdo se od něj nechá získat, nemusí se bát, že svůj život
ztratí. On nás totiž miluje a na
kříži za nás vydal sebe samého.
Ztratíme-li svůj život z lásky,
nalezneme jej!
Anselm Grün napsal knihu,
kterou vřele doporučuji všem k
přečtení, má název Spiritualita
zdola. Hovoří o tom, že Bůh k
nám nemluví jen skrze Bibli,
církev, nýbrž i prostřednictvím
nás samých, našich myšlenek,
citů, našeho těla a dokonce
prostřednictvím našich ran a
slabostí. Vychází ze spirituality mnichů, kteří zastávají teorii, že pokud chceš
poznat pravého Boha, musíš poznat nejdříve sám
sebe. Výstup k Bohu vede sestupem do vlastní reality, včetně hlubin nevědomí. Spiritualita zdola
nevidí cestu k Bohu jako jednosměrnou, na níž
se stále více k němu blížíme. Cesta k Bohu vede
spíše oklikami, různými neúspěchy a zklamáními
nad sebou. Vůči Bohu nás neotvírá ani tak naše
vlastní ctnost jako spíše moje slabost, nemohoucnost, ba dokonce i můj hřích. Mnoho biblických
postav skrze svou slabost, hřích se dostalo blíže
k Bohu, např. David, Mojžíš, Šimon Petr, celník
Zacheus a Matouš, sv. Pavel a další. Platí zde
Pavlův výrok: „Kde se rozmnožil hřích, tam se v
daleko větší míře rozšířila Boží milost.“
Obrácení není jen záležitost jednoho okamžiku, kdy jsem poznal Boha a uvěřil jako u kon-

vertitů, ale je to celoživotní proces, každodenní
rozhodování, selhávání a boj o víru a věčnost.
Sám vidím, jak je důležité, aby člověk měl vedle
sebe lidi, křesťany, se kterými se cítí dobře a na
které se může obrátit. Do kostela nechodí většinou děti, že je to tam baví, ona sama o sobě mše
svatá je pro ně nepochopitelná, možná pro ně je to
malé divadlo jednoho herce, ale protože tam jdou
rodiče, tak jdou s nimi a ti je mají uvádět postupně
svým slovem a příkladem do duchovního života,
tzn. vysvětlovat přiměřeně jejich věku, o co vlastně jde. Ale co si myslím, že je důležité a o to také
usiluji, aby se děti a vůbec i my všichni scházeli
a těšili se na to, že se potkáme. Neboť kde je společenství, tak je Kristus uprostřed nás. Proto je v
pátek setkání dětí na faře, společná mše svatá pro
děti, aby poznaly, že víra je také o tom být spolu.
A když se stane, že člověk bude mít třeba nějakou
krizi, tak společenství ho může podržet. Přemýšlím, že by jedenkrát za měsíc v neděli, např. první
neděli v měsíci v 9:30 hod. u sv. Kateřiny byla
mše svatá přizpůsobena dětem (kázání, zapojení
dětí do liturgie) a že by na ni hrála a zpívala schola. V některých farnostech ji mají každou neděli.
Nechci být kritický, ale vidím to jako bolest, že
ze strany rodičů není snaha a zájem některé věci
podpořit nebo se to přehlíží.
I přesto, že jsem třeba byl vychováván ve
víře od malička, stejně přijde doba, ať chci nebo
ne, kdy sám musím učinit krok a rozhodnutí, které za mě nikdo udělat nemůže, zda chci jít dál
cestou, která byla započata mým křtem. Tím důležitým momentem, mezníkem v životě, by mělo
být biřmování, přijetí svátosti křesťanské dospělosti a završení svátosti křtu. V roce 2007 na podzim jsme ve farnosti měli 26 biřmovanců, kteří
přijali z rukou otce biskupa Vojtěcha svátost biřmování. Kolik z nich je aktivními křesťany dnes,
tzn. chodí pravidelně v neděli na mši svatou, ke
svátostem, občas se zúčastňují spolča mladých
nebo jsou ochotni sami bez přemlouvání pomoci
ve farnosti apod.? Zdá se mi, že na některých ta
změna zatím moc vidět není a to je škoda. Přijali
další svátost v pořadí - možná na přání babičky,
maminky a ne z vlastního přesvědčení a rozhodnutí. Podle církevního práva může přistoupit k
biřmování křesťan starší 14 let, ale já bych tuto
hranici posunul dál na 17 až 18 let, kdy člověk je

skutečně vyzrálý a ví, co chce. Samozřejmě, že
jsou výjimky, ale to by měl vždy zvážit kněz. Já
sám jsem byl biřmován v 18 letech a nemyslím si,
že bych něco ztratil, spíše naopak.
Obrácení je dar a milost Boží a je třeba
také o něj prosit a vyprošovat jej druhým. První úkol církve spočívá v evangelizaci: vést Boží
lid k neustálému obrácení. Za tímto účelem je v
církvi přítomen Duch, slovo a svátosti. Obrácení
znamená přiznání vlastní hříšnosti a je přijetím
milosti, která nás přivádí zpět do otcovského Božího domu, je účastí na velikonočním tajemství a
uvádí nás do života Božích dětí.
A tak na závěr vám přeji, aby letošní Velikonoce byly pro Vás novým impulsem k obrácení, abyste pochopili, jak velká musela být Boží
láska ke mně, že Bůh za mě obětoval svého jednorozeného Syna Ježíše Krista.
otec Tomáš

Statistika
Křest
Růžená:
		

Šimon Petr Neuwirt
Anna Polednová
Svátost nemocných

Třešť:
Růžená:
Kostelec:

104 nemocných
19 nemocných
18 nemocných
Svatby

Milena Polednová a Radim Poledna – konvalidace sňatku
Pohřby
Třešť:
		
		
		
Růžená:

Jan Molčík
Božena Němečková
Jaroslav Topinka
Marie Joklová
Vlasta Morávková
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Postní doba je tu
si na tato slova kněze vzpomenu, zejména po svátosti smíření.
Prosme Beránka Božího, aby nás vedl bezpečně po cestách pokání ve zbývající době postní.
Tato doba nás vede k obnově, abychom se více
soustředili k sebeovládání a více se snažili o nápravu všeho zlého. Vždyť Pán Ježíš se obětoval
na kříži jako výkupné za naše hříchy. Celá doba
postní je povoláním k našemu obrácení a změně
našeho smýšlení. Je to velké dobro, které se nám
dostává a je určeno pro nás hříšné. Když Bohu
odkryjeme naše hříchy a snahu o nápravu, On nás
skrze Ježíše vyslyší a pomůže léčit naše zraněné
nitro a odpustí nám. Jak velká musí být jeho láska
k nám!
Často jsem slyšel slova, že není čas jít na
křížovou cestu třikrát do týdne. Ano, je to možné
při dnešním neustálém shonu a neklidu. Ale pak
je tu soukromá pobožnost křížové cesty, kterou
najdeme v kancionálu pod číslem 071 na str. 101
a tu se můžeme modlit v tichosti doma a to především nemocní.
Pane Ježíši, poklade Boží milosti a lásky,
smiluj se nad námi a dej, prosíme, ať nás doba
postní změní a my jsme opravdu Božím lidem!
Ani se tomu nechce věřit, že je již za námi
jak doba adventní, tak i vánoční a už je tu doba
postní. Letošní obzvláště dříve (i když měsíc únor
má o jeden den více a je rokem přestupným), protože již 16. března je Květná neděle a následující týden již končí na Zelený čtvrtek před večerní
mší svatou na památku Večeře Páně. A pak je již
tu „třídenní“ (triduum).
V době postní se máme snažit modlitbou a
odříkáním o nápravu našeho křesťanského života.
Co to znamená? Bránit se hříchu a bojovat s ním.
Před dvěma roky mi na setkání rodin ve Žďáře
nad Sázavou při svátosti smíření zpovědník řekl,
že celý náš život je bojem s hříchem, který potrvá až do konce života. To nás však nemá odradit,
abychom boj vzdali, naopak se snažili o nejlepší
způsob boje a nedávali si velké cíle, ale jeden či
dva malé, ale ty trvale. Svatý Augustin řekl: Nepokojná je duše, dokud nespočine v Pánu. Často
6
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Postní doba
Postní doba, jejíž vstup si připomínáme o
Popeleční středě, kdy slyšíme: „Změňte smýšlení
a věřte Evangeliu“ nebo „Pomni a nezapomeň,
že prach jsi a v prach se obrátíš – navrátíš!“,
volá k zamyšlení, opravdovému ztišení a proměně. Nedáme-li se totiž proměňovat Bohem, můžeme zůstat stát s prázdnýma rukama. A to bychom
nechtěli. Často platí, že čím jsme od Boha obdarováni, tím jsme našemu okolí nejvíce prospěšní,
ale zároveň v této oblasti můžeme odpouštět nejvíce chyb a hříchů. Víme, že všecko napomáhá k
dobrému těm, kdo milují Boha (Řím 8, 28).
Lidmila Vokřínková

Velikonoční třídenní
Chceme se stručně podívat na velikonoční
triduum (z lat. tres dies), které je vrcholem celého liturgického života, a zároveň na nejdůležitější
prvky každého dne. Nejprve se však zastavíme u
toho, co je všeobecně náplní postní doby a Velikonoc.
Co slavíme?
Co slavíme o postu a Velikonocích? Je to
„Pascha“ – vyjití, přejití. V tomto názvu se ukrývají tři události. Do všech těchto událostí vstupujeme slavením Velikonoc (spolu s přípravou v
postní době). Jsou to:
- přechod Izraele Rudým mořem
- Kristův přechod ze smrti do života

lený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Slavnost
zmrtvýchvstání. Protože život Ježíše Krista, jeho
utrpení, kříž a zmrtvýchvstání nelze od sebe oddělovat, je nutno tyto tři dny slavit jako jeden den
a účastnit se všech bohoslužeb (jen velmi vážný
důvod by měl omlouvat nepřítomnost křesťana na
některé z nich). Nelze skončit u tragiky umučení
a hrobu na Bílou sobotu, stejně jako nelze oslavovat Ježíšovo slavné zmrtvýchvstání bez vědomí
jeho utrpení a smrti na kříži.
Večerní mší svatou na Zelený čtvrtek si
mimo jiné připomínáme dvě základní události a
po jejím skončení třetí. Nejprve je to ustanovení
svátosti kněžství, což je charakterizováno obřadem umývání nohou. Kněz, stejně jako Kristus,
má být ve společenství věřících jako ten, který
umývá nohy, tedy jako ten, který dělá otrockou
práci, jako ten, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné
za mnohé. Druhou událostí, kterou si připomínáme, je ustanovení Eucharistie. Tradičně byla tato
mše svatá nazývána „in cœna Domini“ (při večeři
Páně). Mše svatá končí přenesením Eucharistie
na zvlášť vyzdobené místo, což symbolizuje Ježíšovu modlitbu, úzkost a utrpení v Getsemanské
zahradě. Poté následuje adorace, kterou vyjadřujeme, že chceme v těch nejtěžších chvílích zůstat s
Pánem spojeni v modlitbě. Po skončení mše svaté
se podle starodávného zvyku (původně po každé
mši svaté) zbavuje oltář svící a pláten, což nám
může symbolizovat, že byl Ježíš této noci zrazen,
opuštěn od svých přátel a nakonec zbaven svobody. Na Velký pátek se k tomuto ještě může přidat
opuštěnost Krista, který je zbaven svého roucha.

Na přechodu Krista ze smrti do života se
věřící podílejí křtem – umření hříchu a narození
k životu milostí vzkříšení. Postní doba má dvojí
charakter, dvě základní tématiky – křest a pokání. Postní doba slouží k přípravě na křest u katechumenů a na obnovu křtu, obnovu křestních
závazků pokáním u pokřtěných. Stejně jako Kristus trpí a umírá (což si máme v postní době více
uvědomit) a vstává z mrtvých (což z postní doby
nelze vyloučit), tak spolu s ním ve křtu umíráme
hříchu, rodíme se k novému životu. A toto vše si
znovu a znovu připomínáme při vrcholu liturgického roku. Nikoli však lineárně, za sebou v řadě
jsoucích událostí, které se stále stejně opakují, ale
ve spirále. Do tohoto vrcholu liturgického roku
vstupujeme vždy znovu, ale vždy jsme o kousek
dál a výš na pomyslné spirále, která končí v náručí našeho Otce. Postní příprava – půst, umírání
sobě samotnému, mému já, mému sobectví a samolibosti – mě má připravit na slavnost vzkříšení Velký pátek – Obsahem velkopátečních obřadů
a v posledku na osobní přechod (paschu) ze smrti (v tomto dni není sloužena mše svatá) je zpřítomk věčnému životu.
nění Kristova blaženého utrpení, které přes svou
reálnost (skutečnost) není utrpením tragickým, ale
Velikonoční triduum
blaženým, protože vítězným. Velký pátek proto
Od večera Zeleného čtvrtku (tedy ne celý není dnem nejhlubšího smutku, ale dnem naděje,
den, jak se dříve počítalo – Zelený čtvrtek, Velký což vyjadřuje červená barva. Na bohoslužbu slova
pátek a Bílá sobota) začíná velikonoční triduum, s pašijemi podle Jana navazují starobylé přímluvy.
které už nespadá do postní doby. Do velikonoč- Po přímluvách pokračujeme druhým hlavním obního tridua tedy patří večerní mše svatá na Ze- řadem bohoslužby a tím je uctívání kříže se svými
Věžník 53/2008

7

zpěvy „Výčitek“ (improperie). Uctění kříže nemá
mít ráz soukromé pobožnosti, proto stačí krátké
pokleknutí nebo hluboká úklona pro ty, kterým
zdravotní stav nedovoluje klečet. Od tohoto obřadu Velkého pátku až do velikonoční vigilie patří
úcta prokazovaná pokleknutím na pravé koleno
nejen Eucharistii, ale také kříži. Na uctívání kříže
navazuje svaté přijímání. Pak se Eucharistie opět
odnáší na připravené místo, čímž velkopáteční
obřady končí. Po obřadu se opět sklidí svíce a oltářní plátna. Kříž se čtyřmi
svícemi se ponechává, aby
jej věřící mohli uctít a případně políbit a věnovat se
modlitbě a rozjímání.

šímu v našem životě vstát třeba i ve dvě hodiny v
noci. Je mi jasné, že přesunutí na pozdější hodinu
není z mnoha důvodů možné, nebo vhodné, ale
myslím si, že by se tím začátkem lépe vyjádřilo a
prožilo slavené tajemství – je to však můj osobní
názor). Kdo se účastní velikonoční vigilie, může
při druhé mši ráno přijímat eucharistii, i kdyby to
bylo už po půlnoci. Veliká noc, jak se také vigilie
nazývá, je veliká tím, že v ní Kristus vstal z mrtvých a dovršil tak naše vykoupení. (Nelze tedy

Bílá sobota – Tento den je
nazýván „dies aliturgicus“
(aliturgický den), tedy den,
kdy se nekoná žádná liturgie. Stejně jako jinde je i
u nás zvykem stavět Boží
hrob se sochou mrtvého
Krista a je chvályhodné tento den nějaký čas rozjímat o
tajemství Ježíšova umučení a smrti u Božího hrobu.
Velmi se doporučuje účastnit se spolu s knězem modlitby ranních chval a oddělovat smrt od zmrtvýchvstání a naopak.)
modlitby se čtením a vůbec celé denní modlitby Toto tajemství je pro nás zdůrazněno a vyjádřeno
církve.
ve čtyřech částech se svými specifickými symboly: světlo, slovo, voda, chléb.
Slavnost Zmrtvýchvstání
Noční bdění – „Od nejstarších dob je tato noc První část: Velikonoční vigilie začíná obřadem,
zasvěcena Pánu, aby byli věřící s hořícími lampa- kterým je „Slavnost světla“. Pochází ze starobymi v rukou podobni lidem, kteří očekávají Pána, lé liturgie, tzv. „lucernária“ (lux, lucis – světlo),
až znovu přijde, aby je nalezl jak bdí a přivedl je což byla večerní modlitba církevního společenke svému stolu.“
ství. Na úvod Slavnosti světla je požehnán oheň.
Velikonoční vigilie (od slovesa vigilo, are Světlo a oheň byly symboly života, jsou to také
– bdít) i když je konaná ještě v sobotu před půlno- symboly zmrtvýchvstalého Krista, vítěze nad
cí, patří již k Neděli zmrtvýchvstání. Je to noční smrtí. Od ohně zažehnutá velikonoční svíce, na
slavnost, proto nesmí začínat před začátkem noci které se nachází (nebo je možno vyrýt) kříž, kaa musí končit před nedělním svítáním. (Osobně didlová zrna, letopočet s písmeny Alfa a Omega,
bych se přimlouval za pozdější hodinu začát- nám symbolizuje vzkříšeného Krista. Tma venku
ku velikonoční vigilie, aby šlo skutečně o noční a v kostele je symbolem hříchu a smrti, která je
bdění. Častokrát jsme schopni vydržet u televize, zaplašena světlem Kristova zmrtvýchvstání. Ve
počítače, či na zábavě do pozdních nočních ho- světle svíce září jas Vzkříšeného, proto aklamace:
din, ale je nám zatěžko kvůli tomu nejpodstatněj- „Světlo Kristovo“. Když se od velikonoční svíce
8
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rozlije světlo po celém kostele, znamená to, že z eucharistická bohoslužba. Zatím jsme se setkali
Krista, pramene spásy, se jeho vzkříšením rozlilo se vzkříšeným Kristem v obraze světla a vody,
světlo evangelia a milost spásy po celém světě.
nyní se s ním setkáváme tváří v tvář. Eucharistickou obětí se skutečně zpřítomňuje ve svátostném
Druhá část: Ve znamení slova se zpřítomňují znamení chleba a vína spasitelský čin Kristovy
podivuhodné Boží činy. Jsem to já, kdo chce být smrti a vzkříšení, a ve svatém přijímání se skujako Bůh bez Boha a bere od hada jablko pozná- tečně spojujeme s oslaveným Tělem a Krví Páně.
ní dobrého a zlého, jsem to já, s kým Hospodin „Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus…
sjednává smlouvu jako s Abrahámem, jsem to já, Beránek …, který svou smrtí naši smrt zrušil a
koho vyvádí z Egypta (symbol hříchu) z domu vzkříšením obnovil život. A tak vstoupila do světa
otroctví, jsem to já, komu je přislíbeno nové srdce tvá radost.“
a duch atd. Sedm starozákonních čtení nám odhaVeliká noc je středem velikonočního tříluje spásonosné Boží jednání v dějinách, potažmo denní. V ní se setkávají obě strany velikonoční
v mém životě a jeho neustálé hledání člověka (a doby. Postní doba k Veliké noci vystupuje spolu s
tedy také mě), který se od něj odvrátil. Následuje prvním dnem třídenní, a od ní sestupuje padesátizpěv Gloria, jež zaznívá o Veliké noci jako chva- denní velikonoční radostí, která nese křesťanský
lozpěv vykoupených a po vstupní modlitbě pak život a je předchutí jásotu blažených v nebi.
můžeme slyšet čtení z listu Římanům, kde se doPřeji nám všem, aby nejdůležitější svátek
vídáme o účincích křtu: jím byl člověk ponořen v roce byl opravdovým středem našeho života.
do Kristovy smrti, s ním ukřižován a pohřben. Z Pramenem té pravé radosti, která upoutá ty, kteří
toho plyne pro pokřtěného závazek: musí žít jako tápají a hledají to pravé štěstí. Vždyť Kristus zmrnový člověk, který zemřel hříchu a žije pro Boha. tvýchvstalý už neumírá a my máme naději, že s
V evangeliu nám pak zaznívá podle ročního cyklu ním také jednou vstaneme k životu věčnému.
(letos cyklus A, uslyšíme tedy evangelium podle
Matouše) zpráva o vzkříšení.
V článku byly použity tyto knihy:
Třetí část: Ve třetí části začíná křestní bohoslužba. Můžeme říct, že k tomuto vrcholu směřovalo
naše postní úsilí o obnovu a u katechumenů (čekatelů křtu) jejich příprava na křest. Po litaniích
se světí křestní voda slovy: „Ať skrze tvého Syna
sestoupí do tohoto křestního pramene síla Ducha
svatého, aby všichni, kdo budou ve křtu spolu
s Kristem pohřbeni, ve křtu s ním také vstali ze
smrti k životu.“ Do ní pak kněz ponořuje velikonoční svíci. Ponoření a vytažení nám má naznačit, že křest je pohřbení a zmrtvýchvstání spolu s
Kristem, v němž jsme umřeli hříchu a vstáváme
k životu věčnému. Zvláště o této Veliké noci Církev křtí a obvykle jsou uděleny všechny iniciační svátosti spolu s biřmováním a prvním přijetím
Eucharistie. Věřící, kteří jsou již pokřtěni, obnovují své křestní vyznání, tím se v nich obnovuje
milost vykoupení a duchovně vstávají s Kristem
z mrtvých, což připomíná pokropení křestní vodou.

Adolf Adam : Liturgika – křesťanská bohoslužba a její vývoj (Vyšehrad 2001)
Josef Bradáč : Posvěcení času (Matice cyrilometodějská Olomouc 1992)
Ladislav Pokorný : Obnovená liturgie (Česká
katolická charita 1976)
Ladislav Pokorný : Světlo svátostí a času (Zvon
1990)
Římský misál (český překlad)
Dokument kongregace pro bohoslužbu:
- Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení
- Všeobecné pokyny k římskému misálu
Jan Krbec
jan.frantisek@email.cz

Čtvrtá část: Vrcholem celé velikonoční vigilie je
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ozhovor s ...
děkan P. Pavel Horký

1. Pravidelně se s Vámi setkáváme při vánočních a velikonočních svátostech smíření. Jste
jako kněz rád, když vidíte „frontu“ na svátost
smíření?
Když vidím „frontu“, tak nemůžu být nikdy rád. Ale jsem rád, že vůbec někdo ke svátosti
smíření přijde. Je dobré, když si lidé udělají čas a
přijdou tehdy, když tam ta „fronta“ není, protože
je potom víc času na to, aby si s nimi člověk mohl
pohovořit a mohl jim něco vysvětlit. Při „frontě“
se to odbude velmi rychle a tím to všechno skončí.
Takže „frontu“ rád nemám, lidi u svátosti smíření
ano.

začne ve své nové farnosti působit, obrací se na
Vás s prosbou o pomoc a radu?
Pokud cítí tu potřebu a myslí si, že mu já
můžu poradit, tak se určitě na mne obrátí. Ale ti
kněží mají dostatek svých přátel, kteří jim poradí,
takže to nemusí být vždycky jen rada od děkana.
To záleží na tom, jak ten kněz pociťuje potřebu
se s děkanem setkat, co mu potřebuje říct, co od
něj potřebuje vysvětlit. Vždycky najdeme nějakou
cestu k řešení.

5. A na závěr spíše o Vašem působení ve Stonařově. Jak dlouho zde jako kněz a děkan
sloužíte? Jste zde spokojen? Co
2. Takové dvouhodinové zpovípovažujete ve svém působení za
Když
vidím
„frondání a naslouchání je jistě obvýznamné?
tu“, tak nemůžu
rovsky náročné. Máte někdy
Jak jsem naznačil už před
být nikdy rád. Ale
problém s tím, abyste se plně
tímto rozhovorem, je to taková
soustředil na to, co Vám je sděotázka spíš „na tělo“. Jako kněz
jsem rád, že vůbec
lováno?
působím ve farnosti Stonařov 25
někdo ke svátosti
Ze začátku, když začínáme
let, jako děkan tam působím 14let.
smíření přijde.
zpovídat, tak se zcela určitě dokáFarnost Stonařov je specifická tím,
žu plně soustředit. Když už zpovíže je to farnost pohraniční, protodáme týden, tak na tom konci už se člověk těžko že byla v roce 1945 ze tří čtvrtin vysídlená, všechsoustřeďuje, ale vždycky to musí udělat nějak tak, no obyvatelstvo tam přišlo jako do pohraničí,
aby dovedl poradit tam, kde je potřeba poradit. mnohdy se podle toho také ti obyvatelé chovali.
Pokud je to jen obyčejná zpověď, kdy ten člověk Dneska už je situace jiná. Po náboženské stránce
ani žádnou radu od kněze nečeká, tak potom na není Stonařov zrovna farností nejlepší, ale vždycto stačí opravdu taková všeobecná rada, kterou ky kněz najde práci, kterou může konat a pro ktedostane.
rou je ve farnosti užitečný. Já si myslím, že je tam
kněz užitečný hlavně tím, že tam je, že může mezi
3. A nyní k Vaší práci děkana. V čem se liší prá- lidmi pracovat, může s nimi pracovat. A i když je
ce kněze – administrátora farnosti a děkana? jich málo, a to v některých těch farnostech, které
Na tohle odpovídat je také velmi složité, mám, je, třeba ve Vílanci, tam přijde v neděli tak
protože i ten děkan je jenom kněz ve farnosti. To, 20 lidí do kostela, tak přesto tam kněz pracuje
co je jako děkan, to je navíc. Má normálně svoji rád, protože ví, že ti lidé po tom touží. A i když je
práci ve farnosti a to, co je navíc, to jsou různé jich jen 20, tak je to farnost, se kterou se pracovat
porady, sbírání peněz, vymáhání všech možných dá.
výkazů, prostě papírová válka, co si budeme vyDěkujeme panu děkanovi za rozhovor a
právět…
budeme se těšit na další společná setkání, třeba
právě při velikonoční svátosti smíření!
4. Když se v děkanství vymění nějaký kněz a
- KZ 10
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Betlémské světlo
Jedna z proseb breviáře zní: „Pane Ježíši,
pomáhej nám, ať prokazujeme dobro strádajícím
a ať v nich vidíme tebe samého.“
Již druhým rokem o letošních Vánocích
jsem navštívil s Betlémským světlem tři ženy, které již nemohou přijít mezi nás do kostela. Ani si
nedovedete představit, kolik radosti jim to udělalo. Někdo si řekne maličkost, ano, je to maličkost,
ale právě ta je tolik potěšila, že si na ně někdo
vzpomene a že stále patří do našeho společenství.
Jedna z žen mě již očekávala s peněžní částkou,
abych ji při půlnoční mši svaté předal do sbírky.
Pamatujme nejen modlitbou na tyto nemocné sestry a bratry, ale také návštěvou, třeba
jen krátkou se zprávou, co je ve farnosti nového (velmi je to zajímá), povzbuzením či útěchou
atd.
Vždyť nám všem jsou určena slova Pána
Ježíše o posledním soudu: „Nemocný jsem byl a
navštívili jste mě,“ ale také „Nemocný jsem byl
a nenavštívili jste mě!“ I římský filosof a politik
Lucius Seneca řekl: „Všude, kde jsou lidé, tam
má být dobrý skutek.“
Pamatujme na naše nemocné i o velikonočních svátcích. Budou mít radost nejen oni, ale
také my, že jsme udělali dobrý skutek. V breviáři
je rovněž citace: „I když mě nikdo nepochválí, tak
přesto budeme konat dobro, vždyť Pán vše vidí a
na věčnosti vše odmění.“
Pokojnou a požehnanou zbývající postní
dobu a milostiplné svátky velikonoční naplněné
radostí a pokojem ze vzkříšení Vykupitele vám
všem upřímně přeje
- KP -

Pololetí
Význam tohoto slova už jsme si objasnili
dříve, vzpomínáte? Pololetí - půl léta - polovina
roku.
Každý školní rok je jako „běh na dlouhou
trať“. Měsíc leden už odpískal poločas školní práce. Pro budoucí školáky je to období zápisu. Přicházejí v doprovodu rodičů, někdy i babiček, aby

se rozhlédli po novém prostředí, které na ně ještě
několik měsíců počká; stejně jako nová aktovka,
pastelky, tužka, pero i ostatní školní potřeby; pro
radost si od zápisu odnášejí malé pozornosti od
těch, kteří se na ně těší.
Prvňáčkové obdrželi své první vysvědčení.
Věřím, že pěkné. Ti starší žáci i studenti a všichni školou povinní už dobře vědí, co ten popsaný
list papíru znamená. Je to hodnocení prospěchu i
chování.
Po krátkém oddechovém čase žáci i vyučující nastoupí do další etapy školní práce.
Ať běh do cíle je každý den provázen stálým zdravím, radostí a častými úspěchy.
O. Hrbková

Letošní
třešťské betlémy
Jak rozdílné jsou návštěvy těch, jež musí
být, i když dočasně, v nemocnicích či dočasně v
pečovatelských domech, ústavech i penzionech –
mimo domov, a těch návštěvníků – obdivovatelů
betlémů! Jsou radostnější a veselé ty s koledami
v betlémářském městě. Čas, který jim věnujeme,
se vrací, obohacuje zážitky, také dětskými otázkami a postřehy, protože jsou dávány s nezištnou
láskou.
Bylo jich mnoho v letošní mírné zimě (s
výjimkou krátkého zasněžení po Vánocích). Není
možné všechny uvidět v domácnostech a ceníme
ty, jež hodnotí těch několik (nejlépe celé rodiny i
se svými duchovními otci). A přejí si zase v příští
sezoně i mimo ni pokračovat. S novými zájemci,
kteří třeba našli betlémy na internetu, s těmi, jež
betlémy znají, ale vždy najdou něco jiného, novou
figurku nebo jen ovečku. Obdivovali i návštěvníci
z Rakouska a zapsali do knihy: Interessant… Jen
je unavovali naše kopce! Také zájezd z Olešnice
na Moravě, opět přijedou… a právě jsem uviděla
v obchodě Olešnické máslo, tak jsem si ho koupila (dobré) a vzpomínala na milé návštěvníky a
další.
Lidmila Vokřínková
Věžník 53/2008
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Vzpomínka
					 na krásné Lurdy
Byla neděle 10. února 2008, 10:55hod. Lurdech. Matka Boží se zde zjevila dívce BernaProstřednictvím televizní obrazovky jsme se s dettě Soubirousové poprvé 11. února 1858 a v následujících dnech celkem osmnáctkrát v jeskyni
Massabielle u města Lurd. V lednu 1862 vydala
odborná komise prohlášení, ve kterém potvrdila věrohodnost mariánských zjevení. Bernadetta
vzpomíná. Paní mi řekla: „Běžte se napít a umýt
v prameni. Zamířila jsem ke Gavě, ale Paní mi
ukázala, abych šla vlevo do jeskyně. Tady jsem
hrabala v zemi a voda vytryskla!“
Po prvních dvou zázračných uzdraveních
se staly Lurdy největším léčebným ústavem světa. Odhaduje se, že od roku 1985 Lurdy navštívilo
přes 2.300.000 nemocných a počet jednotlivých
poutníku se snad nedá vůbec vyčíslit. K zázračnému uzdravení došlo asi u 40.000 nemocných.
Cílem mariánských lurdských zjevení
není jenom tělesné uzdravení, ale jejich poslání
je mnohem významnější. Vybízí nás k obrácení, k
návratu k víře v Boha. Prameny její „Živé vody“
jsou nadpřirozenou manifestací Boží vůle k víře,
k pokoře a k věčnému životu.
Bernadetta umírá v 35 letech v r. 1879.
Dne 14.5.1925 Bernadettu prohlásil papež Pius
X. za blahoslavenou. Dne 8.12.1933 byla Bernadetta prohlášena za svatou, bylo to v chrámu sv.
manželem ocitli v prostředí, které jsme roku 1993 Petra v Římě.
navštívili se zájezdem. Byly to Lurdy - slavné
poutní místo na úpatí Pyrenejí. Ročně se zde léčí
manželé Hrbkovi
až 50.000 nemocných.
Na skále nad jeskyní Massabielle je novogotická bazilika Neposkvrněného početí z r. 1876,
dále Růžencová bazilika z r.1889 a podzemní baModlitba odevzdání
zilika Pia X. z r.1958 je z největších staveb tohoto druhu na světě, může pojmout až 20.000 lidí.
Pane, nabízím tvému milosrdenství
Před touto monumentální stavbou se rozkládá
svou minulost,
veliké prostranství, kudy proudí davy poutníků,
tvé lásce svou přítomnost,
zdravých i nemocných na vozících. Léčivá voda
tvé prozřetelnosti svou budoucnost.
se čerpá z vodovodních kohoutků.
„Lurdy - pramen naděje“, pod tímto tituAmen
lem TV vysílala slavnou mši sv. k významnému
stopadesátému výročí od mariánských zjevení v
12
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Zamyšlení
Můj nejlepší přítel otevřel šuplík od komody své manželky a vyňal v hedvábném papíru
zabalený balíček. Nebyl to jen tak obyčejný balíček, bylo v něm krásné dámské spodní prádlo.
On ten balíček rozbalil a zadíval se na to hedvábí
a ty jemné krajky: „To jsem jí koupil, když jsme
byli spolu poprvé v New Yorku. To mohlo být asi
tak před osmi nebo devíti roky. Nikdy si to neoblékla. Chtěla si to obléci při zvláštní příležitosti.
A teď, myslím, že je ten pravý okamžik.“ Přiblížil se k posteli a položil to hedvábné prádélko k
jiným věcem, které byly připraveny pro pohřební
službu. Jeho žena totiž zemřela. Pak se ke mně
obrátil a řekl: „Neodkládej nikdy nic na zvláštní
okamžik. Každý den, který žiješ, je zvláštní okamžik.“ A já stále dodnes myslím na jeho slova...
Ta změnila můj život.
Dnes čtu více a uklízím méně. Sednu si
na balkon, kochám se přírodou a ignoruji plevel, který se rozrůstá mezi mými květinami. Trávím více času s rodinou, s mými přáteli a méně
v práci. Pochopil jsem, že život je sbírka zkušeností, kterých si máme vážit. Od teď si už nic
neschovávám na později. Denně používám své
křišťálové sklínky. Když se mi chce, tak si obléknu mou novou koženou bundu, i když jdu
jen přes ulici do sámošky. I můj nejdražší parfém použiji, když se mi zachce. Slova jako např.
„jednou“ nebo „při příležitosti“ už v mém slovníku neexistují. Když to stojí za to, tak chci dělat,
slyšet i vědět vše hned. Nejsem si jistý, co by žena
mého přítele udělala, kdyby věděla, že už zítra
nebude. „Zítra“, které každý z nás bere na lehkou váhu. Myslím, že by určitě ještě zavolala své
rodinné příslušníky a své blízké přátele. Třeba
by i zavolala pár lidí, s kterými by urovnala pár
nedorozumění a nebo by se i pár lidem omluvila za věci, které byly nevyjasněné. Odpustila by
možná vše, čím jí kdo ublížil. Ta myšlenka, že by
třeba ještě šla do čínské restaurace /její zamilovaná kuchyně/ se mi líbí.
To jsou ty nevyřízené maličkosti, které by
mě rušily, kdybych věděl, že mé dny jsou spočítané. Na nervy by mi také šlo, že vím, že se už

nemohu sejít s přáteli, které jsem chtěl jednoho
„vhodného“ dne navštívit. Na nervy by mi také
šlo, že vím, že již nenapíši dopisy, které jsem
chtěl jednoho „vhodného“ dne napsat. Že jsem
svým milým dost často neříkal, že je miluji. Teď
nepropasu a neodložím nic, co mi dělá radost a
co přináší smích do mého života. Stále si říkám,
že každý den je zvláštní. Každý den, každá minuta, každá vteřina je zvláštní.
Dostaneš-li tento dopis, znamená to, že
existuje někdo, kdo ti přeje něco dobrého. Jsi-li
ale tak zaneprázdněn, že nemáš pár minut času
přečíst a poslat toto poselství dále, protože „za
chvíli, zítra, za týden“ je také dost času, možná už
to nikdy neuděláš. Tato Tantra přichází ze severní
Indie. Udělej si trochu času na přečtení a zamyšlení. Je to Tantra, která přináší štěstí. Obíhá již
dlouho kolem světa. Nenech si toto poselství jen
pro sebe.
Tantra by měla byt poslána do 96 hodin
dále. Dávej pozor, co se ti dalších pár dní přihodí. I když nejsi pověrčivý, uvidíš sám. Pošli tuto
zprávu nejméně 1 osobě: Tvůj život se zlepší. 2-4
osobám: Tvůj život se zlepší viditelně. 5-9 lidem:
Tvůj život se zlepší i tvé cíle. 10-14 lidem: Obdržíš nejméně pět překvapení, během pár týdnů.
15 a více lidem: Tvůj život se drasticky změní a
vše, o čem jsi kdysi snil, nabere podobu. Pošleš-li
tento mail 9 (ale musí to být přesně 9 !!!) lidem,
rozsvítí se na tvé obrazovce malé video.
Komentář /nejen/ k závěru zprávy:
Tento e-mail /zpráva z internetu/ mi před
časem přišel do mé internetové schránky. Domnívám se, že nás také může doprovázet na cestě k
Velikonocím. Není tam sic přímo zmíněn Bůh,
ale kdo mu otevřel dveře do svého srdce /života/,
může jej pozvat i do této zprávy k zamyšlení a tak
ji „rozšířit“.
Na konci je také zmíněno, že „přináší štěstí“ a je připojena „tabulka“ na výpočet míry štěstí,
kterou nám přinese, jak to u podobných e-mailů
bývá, i když často je to – minimálně na prvních
Věžník 53/2008
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několik pohledů - mnohem víc „absurdní“, „bezbožné“ a o to víc nebezpečné. Nevěřil bych, že
nám pouhé přečtení či přeposlání e-mailu přímo
zajistí štěstí tak, jak v nějakém automatu. Pro dobře smýšlející a vzdělané věřící to je, dle mého názoru, „zotročení“ Boha. Přesto ale každý z nás cítí,
že zamyšlení /poselství/, které /nejen/ tato zpráva
nese, není zlé. Ba naopak! A skoro bych řekl, že
to k nám mluví Bůh. Neobvyklým jazykem. A my
si máme dát přirozeně pozor, abychom to dobře
pochopili, „dešifrovali“ konkrétně pro náš život a

taky trochu zkoumali, zda-li tato na první pohled
dobře vypadající zpráva nemůže vést ke zlému.
Věřím, že ne. Je tam několik kontroverzních příkladů, které je nutné dobře interpretovat, ale základ je dobrý. A tak když i trochu změníme svůj
život dle této zprávy a upozorníme na ni lidi v
našem okolí, přinese nám i našemu okolí nepřímo
trochu toho štěstí, které nám připravil Bůh a které
můžeme už tady na zemi zakoušet. K tomu přeji;
ať se vám to daří.
Martin Trojan

Návštěva
… Bylo to… začínám jako v pohádce a ona
to byla radost ze setkání! I když skutečná.
V pátek 25. ledna tohoto roku jsme jely se
sestrou Věrou do domova důchodců – kláštera ve
Velkém Újezdu – navštívit paní Mařenku Trojanovou, naši bývalou farnici. Delší čas jsme plánovaly

a o doprovod jsme požádaly jejího syna Láďu, který za ní často zajíždí a zařizuje, aby s ní mohl chvíli
být. Ovšem cestování je dost náročné kvůli spojení,
neboť vlak tam nejede, není ani žádná trať, jen autobusem přes Jihlavu a Moravské Budějovice, tedy
celý den. Počasí jarní od rána – po celý den modrá obloha a výhledy do kraje – krásné. Láďa nám
napsal spojení, časy příjezdů a odjezdů a o všem
nás informoval. Díky! Paní Tojanová – spolužačka,
jež tam prožívá své dny, které jí Pán ještě dopřává,
nás poznala, její oči byly jasné, radostné. Jak praví Písmo sv.: „Tělo nám sice chátrá, ale duše se
stále zmlazuje…“, což se naplňuje u mnohých ve
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stáří. Ona s pokorou vše přijímá… V mysli žije stále v Třešti ve svém domku se zahradou, kde pokud
mohla, pracovala a potom syn Láďa. Na vozíčku
jsme s ní byly několik hodin. V ústavu má velkou
péči zajištěnou, i když je tam více jak 130 lidí z
různých důvodů. Stará se tamní personál, sestry i
lékaři a samozřejmě kuchařky. Vše jim pravidelně
připravují a mají dostupné zařízení, které všem pomáhá. Též výtahy, upravené chodby s květinami.
Tam je i sestřička – v životní velikosti – františkánka 3. řádu (atrapa), panely s popisem a historií
kláštera, krásná kaple, kde mohou být mši sv. přítomni každý den (paní Mařenku na vozíčku – sestry
přivezou), prostorná jídelna i místo pro návštěvy.
Sestra Věra ji „krmila“ osvěžující svačinkou, i když
zprvu nechtěla, ale pak jí chutnala a měly vzájemné
potěšení. Tam nás oslovil p. ředitel – lékař, který
Mařenku chválil, jak je hodná a byl rád, že poznal
její spolužačky, vždyť Láďu a obě dcery a další
příbuzné zná z jejich návštěv. V letních měsících ji
vyvezou do zahrady, kde je také květinová výzdoba
s jezírkem. Ke vchodu do areálu je schodiště, také
jako alej vysázená růžemi.
Hned po příjezdu jsme šly do kostela, je
postaven blízko na vyvýšeném místě a byla tam
právě ADORACE. Poklonily jsme se SVÁTOSTI
OLTÁŘNÍ – poděkovaly za dobré cestování, a že
nám bylo setkání umožněno. Bývalý klášter v nynější podobě je nejlepší v kraji jihozápadní Moravy.
I když oklikou cestování – viděly jsme i obdělané
lány polí kolem Moravských Budějovic, ale ne v
zimním hávu, který možná ještě bude.
Lidmila Vokřínková

Pohřeb

Modlitby

Pohřeb bývá smutná událost, ale ten, kteKdyž
jsme
rý jsme prožili v pátek 15.února mi připadal rapředloni byli s
dostný. Zesnulá paní Marie měla pohřeb se mší
manželem na
svatou v kostele svatého Martina. Byl to pohřeb
pouti v Želivě
moravsko-slovenský. Přijeli přátelé doprovodit
v kostele zasvěna poslední cestě i se synovcem, knězem, jenž
ceném Narozev decembri, jak sděloval, ještě s tetou hovořil, i
ní Panny Marie,
když byla již na lůžku u svých drahých, kteří jí
tak se nám tam
pomáhali, nenadál se, že naposled. Jak v promlulíbila modlitbičvě hovořil, bylo jí zvláštní milostí, že zemřela
ka, kterou se tam
11.2. ve svátek Panny Marie Lurdské, jejíž jméno
modlili k Panně
nesla, a pohřbena byla v pátek ve tři hodiny, kdy
Marii. Tak jsem
zvoní zvony na památku smrti Spasitele Ježíše
požádala jednu
Krista.
paní, zda by mi
Po příchodu ze hřbitova s naším otcem Toji mohla napsat.
mášem a krátkém rozloučení jsem mu věnovala
Ona byla velmi
(ze stolečku) poslední číslo Věžníku s tím, že jej
ochotná a po
vydává naše farnost. A tak započalo česko-mo- skončení bohoslužby mi ji napsala. A tak jsem se
ravsko-slovenské přátelství.
po dlouhé úvaze rozhodla a napsala ji i do VěžníKéž odpočívá v pokoji.
ku. Již jsem ji někomu napsala.
Lidmila Vokřínková

Poděkování
Poděkování patří všem, kteří sbírají poštovní známky pro misie a jsou v tomto stále věrni.
Nechali jsme žáky ZŠ roztřídit k dalšímu zpracování – odesílání – i filatelisty. Letos je také
Světová výstava známek PRAGA 2008. Je dobře,
mnozí ví, že je potřeba vystřihovat pokud možno
s 1–2 cm okraji nebo dávat celé obálky. Rovněž
tak pohlednice, kdo nesbírá, nemá se vystřihovat,
ale dát celé. Také jsme dostali vystřihané, což se
znehodnotí – ovšem to bylo z nevědomosti. Jsme
hrdi na to, že naše republika je nejlepší ve tvorbě
známek v EU i na světě.
Děkujeme mnohokrát a prosíme ty, kteří
by mohli spolupracovat, aby se přihlásili v redakci Věžníku nebo na faře. Práce je ušlechtilá.

Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas, v nebezpečí a strádání přímluva
Tvá nás ochrání. Lidská kde síla bezmocná, Tvá
kyne ruka pomocná. Neoslyš proseb dítek Tvých,
k Tobě tak vroucně lkajících. Matkou se ukaž laskavou, sešly nám z nebe pomoc svou. Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas.
Vedle mě seděla ještě jiná paní, tak mi dala
modlitbu pro důchodce.
Pane Bože, já Tě prosím, dej mi zdraví,
duši klid, abych mohla v každé době sama sobě
posloužit.
Do srdce mi pro každého upřímnost a lásku dej, v práci, kterou mohu konat, Pane Bože,
pomáhej!
V Tebe věřím, v Tebe doufám, proto vždycky při mně stůj! Tělo mé i duši moji, Pane Bože,
posiluj!

Loni jsme tam také byli, ale ty paní jsme
tam už neviděli. Zapomněla jsem, odkud byly.
Lidmila Vokřínková 							
M. Tůmová
Věžník 53/2008
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Jak jsem se pokusila
jet do Sydney...
V Kolíně (na celosvětovém setkání) se kolem mě ozývaly šumy, že by další setkání mělo
být v Jihoafrické republice a že bych si měla sehnat minimálně 30 tisíc, jestli tam chci jet. A já
jsem jet chtěla. Kvůli Africe i kvůli setkání. Ale
nakonec nám Benedikt XVI. oznámil, že setkání
bude v Austrálii, v Sydney. Tím se nic nezměnilo. Austrálie je taky zajímavá země. A jestli bude
setkání tam nebo jinde, bylo v podstatě jedno. Jen
cena byla o deset tisíc vyšší.
A tak už jsem se těšila do Austrálie. Měla
jsem takovou krásnou vizi, že si na to za ty tři roky
vydělám. Ale to je ve čtrnácti celkem problém, v
patnácti taky a v šestnácti už to skoro nemá cenu.
Pokud tam ovšem nechcete jet za cenu toho, že
vyděláváním peněz zabijete všechny víkendy. A
zase tak moc jsem o to nestála.
V Táboře se objevila taková malá kapka
naděje - diecézní soutěž o Sydney. Po splnění
úkolů (jako třeba stavit se v kanceláři DCM, pomoct při nějaké akci DCM, zúčastnit se nějaké
akce, napsat mota všech světových dnů a jiných
informací o celosvětových setkáních mládeže)
mělo být slosování o ceny. Hlavních cen bylo pět
- předplatné časopisu Paprsek (časopis brněnské
mládeže), tričko DCM, lístky na ples DCM, putování na Activ8 (setkání Čechů a Slováku na Velehradě) a konečně první cena - poloviční uhrazení
nákladů pro 2 osoby na WYD v Sydney.
A tak jsme se (já a Katka Bambulová)
rozhodly, že to zkusíme - soutěžily jsme dvě, tak
jsme měly dvojnásobnou šanci. Kdybych vyhrála
já, vzala bych s sebou Katku, kdyby vyhrála ona,
vzala by mě. Splnění úkolů, jako třeba pomoct s
nějakou akcí DCM a nějaké se zúčastnit, nebyl
problém. Ale zjistit informace o světových setkáních a hlavně je poslat do určeného termínu už
tak lehké nebylo. Přesto jsme to s Katkou zvládly
a 7. ledna jsem jely do Brna na slosování o hlavní
ceny.
V Brně jsme se dozvěděly, že se nás do
soutěže zapojilo jenom osm, jedna účastnice ale
16
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vypadla, takže nás na Petrově čekalo na výsledek
soutěže jen sedm. A přibyly další dvě ceny- sedmá a osmá cena - dvě lízátka.
Nikdy jsem nevyhrála hlavní cenu a nestalo se to ani teď. Vylosovaná jsem byla jako první,
jenže prvně se bohužel losovalo o poslední cenu,
tak jsem si domů dovezla lízátko. Katka na tom
byla podstatně líp. Vydržela až do posledního
kola. Losovalo se už jen o Velehrad a obě jsme
doufaly, že ji nikdo nevylosuje a že tak vyhraje
první cenu. Ale to se nestalo.
Takže do Sydney neletíme, místo toho jdeme pěšky na Velehrad. To nám ale zas tak nevadí.
Setkání se Slováky taky není k zahození!
M. Kokejlová

Volby do
ekonomické rady
Podle kodexu kanonického práva je povinnost, aby v každé farnosti byla zřízena ekonomická
rada, která dbá na to, aby se dobře hospodařilo s
finančními prostředky ve farnosti. Naše farnost tento požadavek splňuje. Je složena z členů, kteří jsou
voleni farníky na základě vlastního návrhu, a členů,
kteří jsou přímo jmenováni farářem. Protože doba
jmenování nynější ekonomické rady již vypršela,
je třeba zvolit novou radu na dobu 5 let. Volby do
nové ekonomické rady by byly v neděli 9. a 16.3.
2008 na konci mše svaté. S tím, že byste v neděli
9.3. 2008 napsali 5 jmen farníků, o kterých si myslíte, že by mohli tuto službu zodpovědně zastávat.
Záměrně o tom už teď píši, abyste měli čas na rozmyšlenou o vhodných kandidátech.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem
dosavadním členům ekonomické rady za jejich drahocenný čas, který obětovali farnosti, a za cenné
zkušenosti, se kterými se rozdělili.
otec Tomáš

Svatý Josef
V postní době – v měsíci březnu – letos
v tak brzké době, slavíme svátek svatého Josefa, křestního patrona mnohých mužů i žen. Též
vznášíme modlitby k tomuto světci, bohabojnému muži, který byl pěstounem Pána Ježíše. Náš
krajan, básník, mučedník totality, napsal báseň.

SVATÝ JOSEFE
Jan Zahradníček

V této chvíli nikdo na tebe nemyslí
ale všichni jsou tvými dlužníky,
všichni jsou na útěku
Herodes, hosana andělské, vraždění neviňátek
všechno, co bylo, zůstává
zatímco Kalvárie
nezadržitelně se přibližuje
Stmívá se. Odešels
Křižování začne co nevidět
Poprašek světla jízlivého
jak prášek na krysy
leží ještě na trámech
na trávníku vyprahlém
na cestě, co nevede nikam
Mohlo to být z jara – blíž k tvému svátku
mohlo to být na podzim,
vlaštovky odletěly
stejně
zůstává všechno v rovině udupání
Mráz mluví jak vedro a vedro jak mráz
a nikdo víc neodporuje té řeči žoldnéřské
těm pohledům svlékajícím
ze všech záloh a skrýší
že není už záminky
roucha nejtenčího
abychom zahalili svou hanbu
svou politováníhodnou slabost
Strom
pod který jsme utíkali

na nás padl
Je to kříž
a jestliže ho neobejmem dobrovolně
budeme naň přibiti –
Tak zatímco nás jalo podezření k liliím
a jeden přes druhého zavrhuje utrpení
ty zůstáváš
zkonejšení nevýslovné potřeby
otcovství světa osiřelého
ubožáka hluchoněmého
který se už nedovede modlit
a neslyší
slavné oddychování dogmat
pravdivostí svou hrozivě roztřásající
všechny zdi jeho
licho postavené
Jsi tam, kde se nerouhá, kde se neklne
jsi protinožcem řinčivých prohlašování
a slov za babku
Sluch ucpaný vytrubováním chlubivým
zná jen z doslechu ticho tvé nazaretské
ticho, jež předchází – ticho, jež následuje
Beránka v hukotu varhanovém
kterého držíš v náručí
než jej zbičují
a s ním nás všechny
(ze sbírky Rouška Veroničina)
Jan Zahradníček (17.1.1905 Mastník u
Třebíče – 7.10.1960 Uhřínov) patří k nejtragičtějším postavám české poezie. Zatčen v roce 1951,
v nezákonném procesu odsouzen na 13 let vězení.
Zemřel několik měsíců po podmíněném propuštění na následky žalářování. Posmrtně byl soudně
rehabilitován. Mimo známá básnická díla je autorem četných básnických i prozaických překladů…
Lidmila Vokřínková
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Obyčejné pozdní
odpoledne
V životě jsou občas momenty, kdy si člověk uvědomí, jak ten náš život „visí na vlásku“.
Stačí třeba jen pár sekund a všechno, na čem si
člověk zakládal, je pryč…
Stojíme si jednoho dne vpodvečer na
chodníku a nejednou slyšíme brzdy auta. Instinktivně se otočím… A dnes už si říkám, že to nikdy
neudělám, protože to, co jsem uviděla, bylo jako
scéna z akčního filmu. Dlouho budu mít tento
obraz před očima. Brzdící auto srazilo člověka,
vymrštilo jej do vzduchu, ozvala se rána – přední sklo bylo rozbito hlavou, pak se tělo dostalo
skoro 2 metry nad auto a dopadlo před něj… V
první chvíli jsem hrůzou vykřikla, protože jsem
měla pocit, že tohle nemohl ten člověk rozhodně
přežít.

Přibíháme k ležící osobě a k naší radosti
zjišťujeme, že je při vědomí, komunikuje, ani si
příliš nestěžuje na bolest. A také poznáváme, že
jde o jednu naši farnici, která shodou okolností
šla právě na mši svatou. Přijela sanitka a my se
pomalu „dostávali“ z prožitého šoku.
Když jsem se nad tím, co jsme viděli, zamyslela, musela jsem s úsměvem konstatovat, že
tahle paní to má „nahoře“ hodně dobrý :-). Myslím, že její život opravdu „visel na vlásku“. A
myslím, že při ní nestál jeden anděl strážný, ale
celá družina, která ji obstoupila a chránila svým
tělem!
Ani si to neuvědomujeme, jak je nám ten
anděl strážný blízko a jak to má s námi těžké,
když mu občas něco vyvedeme. Děkujme za jeho
ochranu a za to, že při nás stále stojí!
- KZ 18
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AUDIOVÝKLAD BIBLE
NA WEBU
ČESKÉHO ROZHLASU
Český rozhlas Online zveřejnil ve spolupráci s Redakcí náboženského vysílání Audiovýklad Bible na internetových stránkách
www.rozhlas.cz/nabozenstvi/bible.
Základem projektu Audiovýklad Bible
jsou dva pořady s náboženskou tematikou. Jednak
pořad Ranní Slovo Českého rozhlasu 3 – Vltava,
který každou neděli přináší zamyšlení nad jedním
z biblických textů, jež na příslušnou neděli připadá podle liturgického kalendáře, a jednak pořad
Českého rozhlasu Plzeň Křesťanská vlna.
Oba pořady moderuje Petr Vaďura a mezi
jeho hosty patří naši přední teologové jako Jiří
Beneš, Pavel Filipi, Pavel Hošek, Petr Pokorný,
Jan Sokol a další. V Audiovýkladu Bible nechybí
ani záznamy krásných a neotřelých výkladů profesora Jana Hellera, který zemřel minulý týden.
Prozatím jsou k dispozici pořady Ranní
Slovo vysílané od března 2005 doposud. V nejbližších měsících přibudou pořady vysílané od
února 2004 do února 2005.
Pořad Ranní Slovo má ve vysílání Českého rozhlasu 3 – Vltava dlouhodobou tradici (od
dubna 2002). Lze jej naladit vždy v neděli od
7.35 do 8 hodin.
Každý nově odvysílaný pořad Ranní Slovo Český rozhlas Online pravidelně zveřejňuje na
stránkách www.rozhlas.cz/nabozenstvi a rovněž
jej bude zařazovat i do Audiovýkladu Bible.
Pro další informace kontaktujte:
Petra Hanzelková
PR a marketing manažer
tel.: 221 552 802
mob.: 724 540 489

Sdružení pěstounských
... nabízí pořádání
rodin
Sdružení pěstounských rodin (SPR) vzniklo
v roce 1995. Jeho cílem je pomoci opuštěným, sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a mladým lidem. Svou pomoc směřuje
dětem odebraným z biologických rodin z důvodů ohrožení
vývoje dítěte či absence rodinného zázemí, dětem sociálně
a zdravotně znevýhodněným
a dětem umístěným v dětských
domovech, výchovných či diagnostických ústavech.
SPR poskytuje konzultace zájemcům a žadatelům o
náhradní rodinnou péči, pořádá
přípravy budoucích osvojitelů
a pěstounů. Kromě poradenské
činnosti pořádá v rámci Klubu pěstounských rodin řadu vzdělávacích a rekreačních aktivit pro
rodiče, děti a rodiny - jednodenní a víkendové
akce, pobyty s nabídkou programu a poradenstvím, přednášky, společenská setkání, Den pěstounských rodin aj. Nabízí i materiální výpomoc.
Více informací o sdružení se dozvíte na
www.pestouni.cz.
Sdružení pěstounských rodin nabízí farnostem pořádání besed o náhradní rodinné péči.
Odborník na tuto problematiku vysvětlí, co znamená náhradní rodinná péče, jaký je rozdíl mezi
osvojením a pěstounskou péčí, jak postupovat
v případě, že má někdo zájem přijmout dítě do
adopce či do pěstounské péče. Přítomna bude i
jedna pěstounská rodina, která zájemce seznámí
se svými konkrétními zkušenostmi.
Zájemci o tento typ besedy mohou využít
kontakty:
e-mailová adresa:
tel. číslo: 		
kontaktní osoba:
			

pestouni@pestouni.cz
731 507 402
manažer sdružení
Mgr. Pavel Šmýd

besed o náhradní
rodinné péči

V rámci SPR působí rovněž poradna náhradní rodinné péče, která poskytuje poradenství,
pomoc a podporu dětem, zájemcům a žadatelům
o náhradní rodinnou péči a rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči.
Poradna poskytuje poradenskou, zprostředkovatelskou a odbornou pomoc při řešení
výchovných, vývojových, zdravotních, komunikačních či školních problémů dětí, při řešení rodinných krizí, právních úkonů apod. Cílem práce
s pěstounskými rodinami je předcházet případnému selhání náhradní rodinné péče o svěřené dítě,
optimalizovat prostředí dítěte tak, aby mohlo maximálně naplnit a rozvinout svůj individuální potenciál. Poradna se dále zaměřuje na vyhledávání
dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče ve spolupráci s Ministerstvem práce
a sociálních věcí (zveřejňuje seznamy dětí do náhradní rodinné péče z registru MPSV) a vyhledává rodiče ochotné přijmout do náhradní rodinné
péče děti z různých typů ústavního zařízení.
Nabízí také možnost setkávání dítěte v
pěstounské péči s biologickou rodinou v neutrálním prostředí.
Věžník 53/2008
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Orel Třešť
Florbal, Kněžice. Na florbalovém poli se
hráčům Orla Třešť (ORT) daří, v posledních pár
hracích dnech farní ligy v Kněžicích vybojovali
cenné body v těžkých zápasech, jejich kádr zůstává zhruba stejný, ale výkon se evidentně zlepšuje. Historické vítězství ještě z minulého roku z
listopadu proti Telči 5:2 hovoří jasnou řečí. Tento
vypjatý zápas ORT ovládlo od samého začátku,
když se ujalo vedení v první polovině už 4:0. Do
hracích dnů v tomto roce vedl mužstvo jako trenér zraněný hráč Roháček Jan, který popisuje další hrací dny už roku 2008 takto:

Zdenek Háva (D) Petr Kubala (F) Lukáš Nosek
(F) Martin Nosek (F,D) Karel Mareček (F)
( G – gólman), (D – obránce), (F – útočník)

Sestava borců z Třeště spolu hraje již
dlouho, a proto skutečně dochází ke zlepšení ve
všech herních směrech. Velký talent spatřuji především v gólmanovi Třeště Kamilu Hamerníkovi
(Kamraz). Jeho zákroky jsou nejen efektní ale i
efektivní. Na tom, kde současný tým Orlů z Třeště
je, má tento muž lví podíl. K tomu se přidá herní zaujetí až pohlcení hrou Petra Kubaly, přesné zakončení Karla Marečka a Martina Noska a
Tak letos se hrál zatím, kromě pravidel- hlavně týmový duch, zážitky, kamarádství. To je
ných pátečních tréninků, jenom jeden turnaj, a to to, co by mělo dělat Orla Orlem a u nás to zatím
netradičně v Okříškách. Celkově se jedná o dlou- funguje. Díky Bohu.
hodobou soutěž, jakási série turnajů, na nichž
		
Futsal, Třešť. Futsalisté ORT se
propadli na předposlední místo tabulky před
úplného nováčka turnaje. Od začátku turnaje v prosinci minulého roku odehráli 8 kol.
Ze 14 utkání vyhráli dvakrát + jedna remíza a tím získali pouze 7 bodů, což zajišťuje
prozatím pouze předposlední místo v tabulce. Příčinou neúspěchu je neproměňování
velkého počtu šancí. Orel inkasoval zhruba
o 30 gólů více, než dal. Ze vstřelených 28
gólů má největší počet na svém kontě Pavel
Kubala, posila Orlů pro tento rok. Dalším
nováčkem je výborný druhý brankář Orlů
Radek Trojan z Hodic. Dočasný trenér Orlů
Futsal Třešť Tomáš Niederhafner dodává k
odehraným zápasům: „Pozitivní na špatném
se pravidelně potkávají florbalisté TJ Orel a to začátku je lepší konec, ORT začalo vytvářet lepší
z jednot Kněžic, Telče, Třeště, Luk nad Jihlavou a fotbalovější hru než na začátku turnaje, bohužel
a Jaroměřic nad Rokytnou. Je nutno říct, že ješ- nevyhrává.“ Poslední kola zápasů pro Orel Třešť
tě před dvěma roky jsme v této soutěži okupovali proběhnou 2.3 od 13:00 proti vedoucím týmům
pravidelně spodní vody tabulky a byli považováni tabulek z Mrákotína a Třeště, poté budeme 15.
chtě nechtě za outsidery. Poslední rok ale zname- března hrát derby právě proti SB Euroclub a také
ná významný vzestup a jsme tomu moc rádi. Takto s nováčkem turnaje Máquina Trilladora od 9:40.
vypadá aktuální soupiska TJ Orel Florbal Team
Třešť:
Další aktuální informace hledejte na stránkách
Orla Třešť www.triesteeagles.blogspot.com.
Orlové vylétávají v následující sestavě: Kamil
Hamerník (G) Filip Nešpor (D) Pavel Forst (D)
Džany a Haufi
20
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Služby pro seniory
Vážení farníci,
představujeme Vám služby pro seniory
Centra pro rodinu a sociální péči (CRSP) Brno,
Josefská 1, které obsahují spektrum duchovních,
vzdělávacích a sociálních programů zaměřených
na podporu kvalitního života ve stáří.
CRSP nabízí tyto programy k využití vašimi farníky formou přenesení programů do jednotlivých farností. Tato spolupráce úspěšně funguje
v rámci olomoucké diecéze v desítkách farností.
Jako první krok nabízíme vyškolení farních animátorů – vedoucích společenství seniorů. Školení probíhá formou setkání s výměnou zkušeností
s delegovanými zástupci (animátory stávajících
nebo budoucích společenství seniorů) jednotlivých farností a jsou zaměřena na programy dle
zájmu farnosti. Každý animátor má možnost přímé podpory CRSP formou vyškolení, pracovních
materiálů, manuálů a setkávání.

vštěvy lékařů, nákupy, hledání brýlí…).
• Relaxační cvičení – program na celkové uvolnění těla pod vedením zkušených lektorek.
• Internetová klubovna – pro seniory, kteří absolvovali kurzy PC nebo zvládají základy práce s PC
a internetem.

Další informace:
Dana Žižkovská
pastorační asistentka pro seniory v diecézi
Tel.: na recepci, Josefská 1: 542 217 464
mobil: 731 604 219
e-mail: dana.zizkovska@centrum.cz.

• Volnočasové aktivity pro seniory a jejich rodinné příslušníky – do tohoto programu kinokavárna
s promítáním filmu, 3× ročně společný výlet (Praha, Vyškov, Vídeň) a vycházka.
2. služby pro seniory s poplatkem
• školička internetu pro seniory – základní kurz
pro začátečníky
• kurz digitálního fotografování pro seniory
• jazykové kurzy – AJ, NJ – senioři jsou rozděleni
do skupin dle pokročilosti
• rehabilitační cvičení – cvičení zaměřené na rehabilitaci a posílení svalstva
• výtvarná dílna – pro všechny zájemce o nádherné věci v každém ročním období
• pobyty pro seniory – v roce 2008 jsou pořádány dvě duchovní obnovy (postní na Velehradě,
adventní v Koclířově), tři pobyty pro prarodiče
s vnoučaty a šest rekreačních pobytů pro seniory. Všechny informace jsou uvedeny v katalogu
„Dovolené, výlety, pobyty 2008“ a na webových
stránkách CRSP.

1. služby pro seniory (bez poplatku)
• Kabinet seniorů – setkání formou besed, přednášek, výstav, poezie.
• Biblické hodiny – společenství seniorů, které se
schází k rozjímání nad biblickými texty.
• Poradna pro seniory – tato služba nabízí základní sociální poradenství v různých obtížných životních situacích včetně doprovodu na další kontaktní místa.
• Kvalita života v seniorském věku – program
převzatý z Rakouska, kde již dlouhou dobu velice
úspěšně funguje ve farnostech. Cílem programu
je aktivizace seniorů v širším pojetí (duchovní
povzbuzení a setkání, jemná motorika, paměť,
relaxační cvičení, tvoření rukodělné).
• Trénování paměti – program, který se cíleně zabývá tréninkem paměti pro seniorský věk s prak- Další informace o programech naleznete na
tickým nácvikem pro každodenní používání (ná- www.crsp.cz.
Věžník 53/2008
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Farní charita v Třešti
informuje:
Ve dnech 1. až 15. ledna 2008 se konala
Tříkrálová sbírka 2008, která má následující výsledky:
Třešť
Pan. Rozsíčka
Bezděkov
Hodice
Růžená
Čenkov
Jezdovice
Salavice
Třeštice
Lovětín

51.803,- Kč
1.230,- Kč
1.420,- Kč
11.500,50 Kč
9.472,- Kč
2.673,50 Kč
3.604,- Kč
3.170,- Kč
5.009,- Kč
8.440,- Kč

Celkem 98.322,- Kč bylo 16. ledna 2008
odesláno na účet Oblastní charity v Jihlavě. Stále
nám chybí vedoucí skupinek starší osmnácti let,
kteří by se nestyděli „žebrat“ o almužnu na dobrý
účel. Příkladem věřícím jsou rodiče a děti nevěřící,
kteří mají zájem se ve stále větší míře do Tříkrálové sbírky zapojit a řadu lidí svou návštěvou potěšit. Letos to bylo potěšující zjištění. Farní charita
srdečně děkuje všem dárcům, vedoucím skupinek,
koledníkům a příznivcům křesťanským Pán Bůh
zaplať!
Pravidelná jarní sbírka věcí pro potřebné se
koná o sobotách 1. a 8. března 2008 na obvyklém
místě na faře v Třešti v době 8-12 hod. a 13-16 hod.
Sbírají se věci, které ještě mohou posloužit jiným
potřebným lidem:
letní i zimní oblečení (pánské, dámské, dětské), lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, zbytky látek,
domácí potřeby (nádobí, hračky, sportovní potřeby
- vše jen funkční v dobrém stavu), peří, přikrývky,
polštáře, deky.
Z ekologických důvodů se neberou věci:
televize, ledničky, počítače, kočárky, jízdní kola,
oděvy z umělých vláken, kožichy, kabáty, obnošené
boty.
Vybrané věci budou odeslány do Centra sociálních služeb Broumov pro další využití organizované Diakonií Broumov.
Za Farní charitu Třešť
Brychta Zdeněk

22

Věžník 53/2008

Třiatřicet
Ani se mi nechce věřit, že jsou to již tři
roky, kdy jsem na stránkách Věžníku psala o tom
našem „silném“ ročníku 1975. Byla to taková
zdravice všem třicátníkům…
No, třicítka je již pasé a my – podobně
jako všichni ostatní – pomalu ale jistě přičítáme.
Dostali jsme se na cifru 33!
Na jednu stranu je to pozoruhodný jev, já
sama za sebe mohu říct, že fyzicky se toho příliš nezměnilo (například od věku 25). Tělesná
schránka, zaplať Pán Bůh, slouží dobře, snad jen
někteří z nás mají nějaké to „kilečko“ navíc a věřím, že jen mizivé procento „cítí bolest v kostech
vždy, když leje“ – jak zpívá Jarek Nohavica.
Fysis máme tedy odbyté. A co psýché?
Trápí Vás někdy chmurné myšlenky, když si uvědomíte, že se cítíte na 20, ale je Vám 33? (A brzy
bude 34, 35,36…) Dokáže Vás více věcí „rozhodit“? Cítíte tíhu očekávání, když vidíte své děti a
máte pocit, že tohle rozhodně neustojíte? Dochází
Vám realita, že stojíte na prahu středního věku,
když zažíváte pocit, že Vás začnou na ulici zdravit „cizí“ děti?
Je toho dost, co takový třiatřicátník zažívá
a jsou to někdy docela „šoky“. Ale není to vůbec
tak zlé, jak se to může jevit. Nohavicova písnička
má v textu i pasáž o tom, že „jsem zvolna vstoupil
v druhou půlku“, což není tak špatné zjistění (no,
ale zeptejme se šestašedesátníka na těch předešlých 33 let a jistě řekne, že to uteklo jako voda).
Buďme Bohu vděčni za to, že nám už dal ten náš
kus života a věřme, že nám ještě nějaký čas dá „k
dobru“.
Jsou to tzv. Kristova léta, jak se lidově
říká… A teď, když se zamyslím nad velikostí
Kristova činu v mém věku, musím se zastydět
za ty mé malicherné problémy, které nafukuji do
obřích rozměrů, za pocit přetíženosti a nedoceněnosti, za neschopnost nést si ty své „minikříže“,
za absenci trpělivosti…
Nedokážu si vůbec představit, jak velkou
sílu musel mít Kristus, aby šel a nechal se za nás
ukřižovat. Nic takové bych nedokázala. Bylo k
tomu třeba hodně lásky…
- KZ -

Diář otce Tomáše
1.3.
17:15 mše sv. v Hodicích v kulturním domě
2.3.
14:30 beseda s P. Františkem Líznou v kině Máj
1.a 8.3.
sbírka věcí na Charitu
4.3. 		
mše sv. v Lovětíně
7.3. 		
návštěva nemocných
8.3. 		
České Budějovice - uvedení biskupa Pavla Posáda jako pomocného biskupa
8.3. 		
mše sv. v Třeštici a předvelikonoční svátost smíření
12. a 14.3.
15:00 - 17:30 zpovídání před Velikonocemi v Třešti
13. 3. 		
16:00 - 17:00 zpovídání před Velikonocemi v Růžené
14.3. 		
Slavnost sv. Josefa
15.3. 		
Brno - setkání mládeže s biskupem
16.3. 		
Květná neděle
15:00 křížová cesta na Křížový vrch
20.3. Zelený čtvrtek
9:00 Brno - missa chrismatis
9:00 -12:00 velikonoční dílna pro děti a mládež
15:30 Kostelec - večerní mše sv. na památku poslední večeře Páně
17:30 Růžená - večerní mše sv. na památku poslední večeře Páně, adorace
18:00 Třešť - večerní mše sv. na památku poslední večeře Páně, adorace
do 21:30 kostel sv. Martina otevřen k adoraci
21.3. Velký pátek
8:00 modlitba breviáře v kostele
8:00 - 12:00 soukromá modlitba u Getsemanské zahrady
15:00 křížová cesta na Křížový vrch
15:30 Kostelec - velkopáteční obřady
17:30 Růžená - velkopáteční obřady
18:00 Třešť - velkopáteční obřady
22.3. Bílá sobota
8:00 modlitba breviáře v kostele
8:00 - 18:00 soukromá modlitba u Božího hrobu
19:00 Růžená - velikonoční vigilie
20:00 Třešť- velikonoční vigilie, agape
23.3. Boží hod velikonoční (žehnání velikonočních pokrmů)
9:00 Třešť
10:00 Růžená
11:00 Kostelec
17:30 Třešť
24.3. Velikonoční pondělí
8:00 Třešť
10:00 Růžená
28.3.		
návštěva nemocných
29.3. 11:00 svatba Terezie Kapounová a Vlastimil Straka
Od 30.3. změna času večerních bohoslužeb na 18 hodin
31.3. 18:00 Slavnost Zvěstování Páně
3.4.
9:00 mše sv. - rekolekce kněží v Třešti
6.-19.4.
pouť do Svaté země (Izrael) a na Sinaj
27.4. 9:30, 18:00 pouť u sv. Kateřiny Sienské v Třešti
1.5.
18:00 Slavnost Nanebevstoupení Páně
3.5.		
putování mládeže Jitra na Javořici + mše sv. u Studánky Páně
4.5.		
procesí do polí s prosbou o letošní úrodu
Věžník 53/2008

23

I

nformace

Informace
z ekonomické rady

Cyklus PUBERTA
Čas dospívání dětí představuje pro rodiče
nelehké období, na které se nelze nijak zvlášť připravit. Začíná už v 11 - 13 letech a na tento „běh
na dlouhou trať“ neexistuje jednoduchý návod,
jediná správná výchovná metoda.
Možnost získat informace, povzbuzení a
radu, prostor pro sdílení a vyjádření svých obav a
pochybností rodičům dodává potřebnou sílu provést děti tímto obdobím co nejlépe.
Zveme Vás na cyklus seminářů pořádaných Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně.
Semináře probíhají v dané termíny vždy od 17:00
do 19:00 v přednáškovém sále CRSP, Josefská 1,
Brno (tel.: 542 217 464, 542 217 465).

• Zhodnocení roku 2007 – opravy interiéru kostela a fary.
• Plány na rok 2008 – výmalba kostela sv. Martina, nacenění opravy střechy na faře a následná
oprava.
• Dle posouzení oslovených firem a jejich odborných tesařů je vážně narušen krov, který zapříčiňuje, že fara praská a hrozí zřícení střechy, a
proto se letos bude muset učinit oprava střechy
na faře.
• Nové volby do ekonomické rady.
• Stanovení ceny za vypůjčení celého lešení od
farnosti: farníci 2.500,- Kč za každý měsíc, cizí
5.000,- Kč za každý měsíc.
Cena byla stanovena ekonomickou radou, 13.3. Aby věděli, že je máme rádi
manželé B. a J. Horští
aby byly finanční prostředky na další obnovování
lešení.
27.3. Jak mluvit s puberťákem?
Mgr. Jindra Wojtková

Jednou za tři roky
se koná...
Ministrantský den pro „kluky u oltáře“ brněnské diecéze
Kde: v Arcibiskupském kněžském semináři v
Olomouci
Kdy: ten den nastane 10. 5. 2008 (sobota před
nedělí Seslání Ducha sv.)
Tak si, zájemci, zarezervujte toto datum,
protože vás na něj určitě zveme a očekáváme
velkou účast!
Martin Trojan
Jenda Krbec
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3.4.

Odvaha mít autoritu
Mgr. Milena Mikulková

17.4. Být průvodcem
PhDr. Alena Zemanová

V

tip

		
Sejde se Khón s Ábelem a Ábel se
chlubí.
„Dnes jsem Khón ušetřil korunu šedesát.“
„A jak jste to Ábel udělali?“
„No běžel jsem celou cestu z Vinohrad až na
Žižkov za tramvají.“
„Jsou hloupej Khon, kdyby běželi za taxikem,
ušetřili by 360 korun.“

