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ážení a milí farníci,
položili jste si už otázku - proč lidé opouštějí
Krista? Proč je nás křesťanů pořád méně?
Proč lidé vůbec Krista nepotřebují? Jedním z hlavních důvodů je zajisté i to, že nás Ježíš „nedrží“, dává
nám úplnou svobodu. Jsme v tom dokonce svobodnější než naši předkové, pro které bylo těžší být bez vyznání, což přinášelo všelijaké existenční nevýhody. I
ty pekelné plameny dnes málokoho děsí (vzpomeňme
si na pohádku S čerty nejsou žerty), a když odejdete,
najdou se i „přátelé“, kteří řeknou: „Konečně jsi dostal rozum!“ Je lehké odejít, je těžké zůstat věrný.
Ale ruku na srdce: Jak je to s námi doopravdy? Nechodíme do kostela
hlavně proto, že se v naší rodině do něj odjakživa chodí, že to patří k neděli, že
bychom měli pocit viny nebo „zle“ doma, kdybychom nešli? Nechce se i nám
někdy odejít, se vším praštit, zjednodušit si život, žít si a užívat si po svém? Můžeme zaslechnout: „Ono mě to v kostele nebaví.“ Může to být výmluva člověka,
kterého Boží slovo usvědčuje z hříchu, může to být milosrdná lež a může to být i
zlá pravda. Kostelní nuda, nejstrašnější ďáblova zbraň v mediálním věku! Ten
mediální rámus často přehluší tichý a jemný hlas Boží.
Ježíše bychom neměli z nudy opouštět!
Svobodně odmítnout může člověk jen to, co poznal, s čím se opravdu
setkal. A možná je taková doba, že je třeba dlouho a trpělivě čekat. A možná
jsou mnozí, kteří Krista nepoznali tak, aby ho mohli upřímně přijmout, ačkoli
byli mnohokrát v kostele nebo i vyrostli ve „vzorné“ křesťanské rodině. A možná skrze ně Bůh koná své dílo lásky a služby chudým, nemocným, opuštěným.
Radujme se z nich a děkujme za ně, kdekoli je potkáme!
Nejsme o nic lepší než ostatní. Měli bychom Ježíši každý den děkovat, že
nám dává svobodu - svobodu k rozhodnutí. Pomoz nám, Pane, aby v nás umřelo naše malé, studené, špinavé i bolavé JÁ a dej, aby v nás žila Tvoje moudrost,
radost, svoboda a láska!

Vladislav Hynk
šéfredaktor
Témata pro příští číslo:
				

tip na správnou dovolenou
kam ve svém životě pouštím Boha
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lovo otce Tomáše
Lidský život je pouť

Když se tak zpětně zamýšlím stále více
nad svým životem, nad událostmi, které se dějí,
uvědomuji si a vidím, jak Pán Bůh to má všechno
ve svých rukou a vede si nás po svých cestách, i
když my mu to někdy komplikujeme. Dá mu to
někdy hodně práce a úsilí nás přesvědčit o tom,
že to s námi myslí dobře.
Nyní bych se chtěl s vámi krátce podělit o
zážitky spojené s mou poutí do Svaté země.

asi ne, 12 dní je dlouhá doba. Po týdnu mi zavolal
další můj kamarád, že prý nejedu a řekl mi, kdo
tam pojede z kněží a jak ta pouť bude organizována. Neváhal jsem a dnes se divím, že během 10
minut jsem se rozhodnul.
Po další dny a měsíce, jako když někdo dál
cestuje do světa, jsem sháněl informace od těch,
kteří tam byli, co si vzít na sebe, jaké tam bude
počasí, jaké to je letět letadlem, jak to probíhá

Jak to všechno bylo?
Asi tak před rokem jsme si říkali s jedním
mým spolubratrem knězem z ostravsko-opavské
diecéze po našich duchovních cvičeních, že by
nebylo marné a symbolické podniknout pouť do
Svaté země, když budeme mít ty Kristovy roky.
Myšlenka byla dobrá, ale nevěděli jsme, jak ji
zrealizovat. Netušili jsme, že obdobný nápad měli
i další kněží, mladší, ne zrovna v našich Kristových letech. Rok tak plynul a já pozapomněl na
svůj sen a přání. Po Vánocích mi volá na mobil
kamarád, jestli chci jet do Svaté země po Velikonocích, že se musím do 14 dnů rozhodnout a zaplatit polovinu peněz a že jinak se skupina obsadí
laiky. Přemýšlel jsem, váhal, najednou jako by se
mne zmocnil démonem lenosti, jsem si řekl, že

na letišti, kolik si vyměnit peněz, na co si dávat
pozor, jestli si vzít neprůstřelnou vestu nebo ne,
proti čemu se naočkovat atp. Vyptával jsem se obzvláště pana děkana ze Stonařova, který to tam
zná už poslepu, na co všechno se mám připravit.
To víte, člověk o této zemi slyší z médií různé
zprávy. Týden před odletem jsem měl obavy,
abych jak naschvál neonemocněl, když jedu tak
daleko. Také jsem dostával poslední rady, pokyny
od spolubratrů kněží, jako například: „Hlavně si
nezapomeň vzít kromě pasu vitamín S (ohnivou
vodu, slivovici), protože jídlo je tam jiné než u nás
a mnoho lidí od nás tam má často zdravotní problémy, pokud to správně nedesinfikuje.“ Zpětně
mohu potvrdit, že tomu tak je. V sobotu probíhalo
horlivé balení kufru a jeho vážení na poště, aby
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nepřekročil předepsaných 20 kg, pečlivé označení kufru visačkou s adresou, co kdyby cestoval
po světě, jak se taky stalo dvěma kněžím z naší
skupiny při cestě zpět do Prahy. V neděli dopoledne dvě mše svaté, loučení s farníky a odpoledne odjezd autem s Radkovskými do Prahy, kde
jsem podvečer strávil ve společenství salesiánů.
Ve 21.30 hodin jsme měli sraz v odletové hale na
Ruzyni-letišti, tam jsme prošli různými kontrolami a výslechy (proč tam jedeme a s kým) až k poslední vstupní bráně do letadla, kde nám oznámili
půl hodiny před plánovaným odletem ve 23.55,
že letadlo bude odlétat ráno až v 6 hodin z důvodu
technické poruchy. Dostali jsme stravenky v hodnotě 320 Kč na večeři, abychom přežili noc na
letišti. Ráno z důvodu velké mlhy neodlétala ani
nepřiletěla žádná letadla, tudíž náš odlet byl zase
opožděn. Opět jsme obdrželi poukázky na snídani
v hodnotě 200 Kč. A tak začínala naše pouť. A konečně v pondělí v 11 hodin se naše letadlo odpoutalo od české země a vzneslo se vzhůru přes Telč,
Slovensko, Rakousko, Řecko, Středozemní moře
do Izraele. Start a let byl dobrý, ale při klesání
jsem si myslel, že se mi roztříští hlava tím velkým
tlakem. Měl jsem zalehlé uši, že jsem skoro ještě
třičtvrtě hodiny po přistání nikoho neslyšel. Měl
jsem problémy u pasové kontroly jim rozumět,
co po mně vlastně chtějí. Na letišti v Tel-Avivu
na nás čekal arabský autobus s klimatizací. Odtud jsme jeli na mši svatou na horu Karmel, která
je spojená s prorokem Eliášem. Kvůli zpoždění
letadla jsme vynechali dvě místa spojená s biblickými událostmi: Cesareu přímořskou a Joppe. Tři
noci jsme spali v hotelu Tiberias při Galilejském
jezeře a šest nocí v Jeruzalémě nedaleko chrámu
Božího hrobu. Navštěvovali jsme místa spjatá s
biblickými událostmi Starého i Nového zákona.
Program naší pouti byl následující:
1. den (pondělí 7. 4.) - Karmel (mše svatá), večeře, nocleh v Tiberias.
2. den (úterý 8. 4.) - snídaně, Kafr Kana - první Ježíšův zázrak, Nazareth (mše svatá v basilice
Zvěstování, Pramen P. Marie), Mont Tabor - proměnení Ježíše (placené taxíky), Bet Shean král
Šalamoun a David - archeologický park (vstup),
večeře, nocleh v Tiberias.
3. den (středa 9. 4.) - snídaně, Yardenit - sym-

bolické místo křtu (vstup), Hora Blahoslavenství
(mše svatá), Tabgha, Kafarnaum - (vstup), Primát
Petrův, Prameny Jordánu - Baniyas (vstup), projížďka lodí po Tiberiadském jezeře (lístek), večeře, nocleh Tiberias.
4. den (čtvrtek 10. 4.) - snídaně, odjezd, klášter
St.George´s nad Jerichem, (dle možnosti pěšky
Wádí al-Kalt k Jerichu - cesta milosrdného samaritána, údolí šíré smrti), prohlídka zbytků Herodova komplexu, mše sv. v poušti, klášter na hoře
Pokušení, zastávka u fíkovníku (Zacheus), Elíšovy prameny, vykopávky starého Jericha (fakultativně), autobusem na jednu z vyhlídek na Jeruzalém (hora Scopus), večeře, nocleh v Jeruzalémě.
5. den (pátek 11. 4.) - snídaně, odjezd do Ain Karem (sv. Jan Křtitel), kostel sv. Jana Křtitele na
poušti, návrat do Jeruzaléma, Lithostrotos /vstup/
kostel Bičování a Korunování trním, odpoledne
křížová cesta s františkány, procesí v chrámu Božího hrobu /mše sv./, večeře, nocleh v Jeruzalémě.
6. den (sobota 12. 4.) - snídaně, Jeruzalém (katedrála sv. Jakuba, Dormition (kostel zesnutí Panny
Marie, Večeřadlo, Arménský hřbitov - dům velekněze, S. Petrus in Gallicantu - zapření Petrovo
/vstup/, chrám Božího hrobu, Cardo, Zeď nářků,
večeře, nocleh v Jeruzalémě.
7. den (neděle 13. 4.) - snídaně, Betánie - dům
Marty a Marie, Lazara, Betfage - Ježíš jede na
oslátku, Jeruzalém - Pater Noster (vstup), kaple
Nanebevstoupení (vstup), Dominus Flevit, Getsemane, Hrob P. Marie, brána sv. Štěpána, večeře,
nocleh v Jeruzalémě.
8. den (pondělí 14. 4.) - snídaně, Betlém (basilika
Narození Páně - mše sv. u sv. Jeronýma - místo,
kde překládal Bibli, pole pastýřů), klášter Már
Sába v poušti - hrob sv. Sáby, večeře, nocleh v
Jeruzalémě.
9. den (úterý 15. 4.) - snídaně, chrámový pahorek (Skalní dóm a mešita Al Aksa - zvenku, kostel
sv. Anny, mše sv. - rybník Bethesda, odpoledne
volno, večeře, nocleh v Jeruzalémě.
10.den (středa 16. 4.) - snídaně, mše sv. v poušti, Qumrán (vstup), přejezd na Massadu (vstup),
zastávka u Mrtvého moře - koupání, přejezd do
Eilatu, večeře, (ponechání zavazadel v busu),
přechod egyptských hranic s nejnutnějšími věcmi
pro noční výstup na Sinaj, přesedneme do egyptVěžník 54/2008
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ského busu, ve 22 hod. odjezd k Gebel Músa.
11. den (čtvrtek 17. 4.) - pěší výstup na Sinaj
2 300 m n.m. - převýšení 800 m (02 - 04,30 hod.)
a sestup (6.30 - 8.30 hod.), klášter sv. Kateřiny
- Mojžíšův hořící keř, návrat do Eilatu, možnost

koupání, fakultativně návštěva podmořského
akvária, večeře a nocleh v Jeruzalémě.
12. den (pátek 18. 4.) - snídaně, mše sv. v Getsemanské zahradě, odjezd na letiště, odlet 15.30
hod., přílet do Prahy 19.00 hod.
Celkem nás bylo 33, z toho 18 kněží. O
výklad se postaral P. Benedikt Hudema, mladý
kněz z Prahy. Díky němu jsme se mohli podívat
na daná místa z hlediska historického, biblického
a teologického.
Byl jsem velmi rád a jsem vděčný, že na
důležitých místech spjatých s životem Ježíšovým
bylo více času k modlitbě. Zde se mohl člověk zastavit a uvědomit si, co se zde stalo a jaký dopad
to má na můj život s Bohem. Boží blízkost mohl
člověk pocítit díky františkánskému řádu, který
byl pověřen papežem se starat o tato svatá místa.
Křesťané jsou v této zemi v menšině a mají to zde
těžké, protože jsou utlačováni židy a muslimy.
Náboženská situace zde vůbec není jednoduchá.
Mým největším povzbuzením a vděčností Pánu
6
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Bohu bylo to, že jsme mohli slavit mši svatou v
Nazaretě, v Betlémě a v Jeruzalémě – na Golgotě na oltáři Ukřižování, přímo v Božím hrobě, v
Getsemanské zahradě, v Betánii – místo vzkříšení Lazara.
Každá pouť
je vždy spojená s
obětí, námahou a
ani my jsme toho
nebyli
ušetřeni
(přísná prohlídka na egyptských
hranicích, nevyhovující hotel v
Eilatu, únava, žízeň, horko) a bylo
to dobře. Alespoň
si člověk potom
uvědomí, že kdyby to všechno jen
hladce vycházelo,
život by byl moc
všední, a pak se
dokáže i vžít do života těch lidí, třeba i Izraelitů, kteří
putovali pouští 40
let a měli hlad a žízeň. Vždyť celý Ježíšův život
byl spojen s obětí. Lidský život je poutí a přípravou na vstup do nového, věčného Jeruzaléma, je
cestou Ježíšovou, po které se máme vydat. A proto když se člověk vydává na pouť třeba na nějaké
poutní místo u nás, má si uvědomit, že jsme na
této zemi poutníky, cizinci, že naše pravá vlast
je v nebi. Každá pouť má za cíl nás povzbudit
ve vztahu k Bohu. Proto každým rokem putovali
Židé do jeruzalémského chrámu o Velikonocích.
Pokud budete mít možnost jet na pouť do
Svaté země, neváhejte, stojí to za to. Říká se, že
Svatá země je pátým evangeliem. Člověk mnoho
věcí pochopí ze žalmů a dokáže si udělat představu o té krajině (vidí poušť, Galilejské jezero),
vidí život lidí v té zemi atp.
Podrobnější vyprávění o místech a průběhu pouti bude při besedě na faře a v Růžené v
červnu po zpracování fotografií a komentáře.
otec Tomáš

Květen
			 - měsíc Panny Marie
Je tu měsíc
květen, měsíc zasvěcený Panně Marii. Je tu však především doba májových
pobožností.
Panna Maria je první
mezi svatými. Ona
nás nejlépe vede ke
Kristu. Jí se můžeme svěřit se všemi
našimi starostmi i
bolestmi. Ona je totiž Pomocnicí v každý čas. Ji nejlépe pochopíme v souvislosti s Pánem Ježíšem, protože je služebnicí Páně. Ona je
nejlepším vzorem v pokoře a poslušnosti. Poutní
místa v naší vlasti, a je jich mnoho zasvěcených
právě jí, dokazují, jak ji od nepaměti lid miloval.
Být ctitelem Panny Marie znamená také usilovat
dle našich slabých lidských sil co nejlépe o ctnosti Matky Boží a to pokoře a nade vše poslušnosti.
Především ochotou ke službě a pomoci bližnímu
ji budeme následovat.
Mariánská zbožnost se vyjadřuje hlavně
modlitbou posvátného růžence, ve které nás Panna Maria vede a provází ke Kristu a k jeho hluboké lásce k nám hříšníkům. Matka Boží nás vede v
její škole modlitby jednotlivými tajemstvími k plnému poznání Syna Božího a vyzývá nás k tomu.
Ona je nazývána Královnou všech svatých, protože ty všechny jednotlivé ctnosti, ve kterých svatí
vynikali, nacházíme všechny v jejím příkladném
životě zde na zemi. A pak jsou tu překrásné mariánské písně, které tak rádi zpíváme, a ty obsahují
vše a tolik promlouvají – zní kupříkladu v písni:
„K nebesům dnes zaleť písni, tam kde sídlí Matka
tvá, vypověz jí, co tě tísní, potěší tě Maria. Ještě nikdy neslýcháno, že kdo od ní opuštěn, pros i
tobě bude dáno, budeš jistě potěšen.“
Právě v tomto měsíci si často vzpomenu na
májové pobožnosti v kostele sv. Martina, kde jsme

stáli jako děti u mřížek u oltáře. Děvčata stála na
levé straně a my chlapci po straně pravé. Děvčata
byla oblečena do bílých šatů jako nevěsty (však
si dávaly maminky záležet) s myrtovými věnečky
ve vlasech a některé na šatech. A my chlapci jsme
také nezůstali o mnoho pozadu, protože jsme
většina byli oblečeni do oblečků a bílých podkolenek. Vím, jak jsme se tomu s bratrem bránili,
ale maminka trvala na svém a tatínek mlčky souhlasil a nám nezbývalo než poslechnout. Po příchodu do domova však již tak bílé dlouho nebyly,
protože jsme se „museli s kamarády ještě zdržet“.
Kostel byl denně nejméně z poloviny zaplněn, jak
dětmi tak dospělými. Často jsme si s kamarády
říkali, kolikrát kdo jenom vynechal, protože jsme
se snažili co nejvíce tyto pobožnosti navštěvovat.
Kde ty časy jsou?
Dej nám, Pane, odvahu prosit, děkovat a
hlavně důvěřovat ve velkých i malých věcech,
jako to dokázala Panna Maria. Matko Boží, oroduj za nás!
- KP -

Statistika
Křest
Samuele Matouš Lo Surdo
Svatby
Tomáš Morkus a Dagmar Hájková
Vlastimil Straka a Terezie Kapounová
Pohřby
Třešť:
Růžená:

František Dvořák
František Soukup
Věžník 54/2008
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Co se vzkříšeným
Kristem?
Tak toto mě napadlo o těchto Velikonocích.
Jednak proto, možná to znáte, že jakmile skončí nedělní večerní mše sv., tak se začnou ozývat
hlasy: „Tak už je po Velikonocích…“, „Svátky už
skončily…“, což mi nejen přijde jako předávání
chmur a nepříjemného melancholického pocitu,
ale také neuvědomění si něčeho, co každý z nás,
aspoň zpětně, cítí.
Velikonoce jsou něco víc než jen nějaká
připomínka (na) několik/a dnů. Určitě se shodneme na tom, že vzkříšením začíná nový život,
a tak i Velikonoce – Veliká noc
– je začátkem. Nikoli konec, ale
prozáření života.
Druhým důvodem je to,
že tento vrchol (tak jako Vánoce) zřídkakdy dotáhnu do konce. Konkrétně o Velikonocích,
že s Kristem „zapomenu“ vstát
k novému životu. Čekám a čekám, až mi jakoby ujede vlak…
Někteří lidé (i já o některých Velikonocích, přijde mi) zůstanou
stát na Velký pátek pod křížem,
nebo dokonce ve (smrtelných)
úzkostech či nepodařeném bdění v Getsemanské zahradě. Některé výjimky (výjimky?) se
zastaví už možná ve večeřadle,
kde se dobře nají a nechápou, co
má za význam mýt někomu nohy, případně opakovat tento 2000 let starý zvyk, který je teď už
jen prázdným gestem.
Přeji nám, a to každému člověku, abychom
dobře chápali Kristův příklad, nedomnívám se, že
to znamená, že ze sebe máme dělat otroky těm,
kteří nás mají rádi a které my máme rádi, a odmítat projevit lásku těm, kteří si to podle nás „nezaslouží“ /vždyť do srdce každého člověka vidí
zřetelně jen Pán, a dokonce i tomu největšímu
„podrazákovi“ by Kristus rád umyl nohy/. Nakonec pochopíme, že když pomůžeme někomu,
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komukoli, pomůžeme nejvíc nám samým.
Najíst se, občerstvit a načerpat energii je
nutné, ale „nejen chlebem živ je člověk“ a ořezávat svátky /Zelený čtvrtek/ jen na nějaký požitek
/ať už jej vidíme v „nasátí“ atmosféry večera nebo
nějak jinak/ nestačí. Znovu budeme hladovět.
Je dobré „čas od času“ jít do hloubky, objevovat, co se v nás skrývá, co dobrého, co přináší
užitek, a co nás trápí a tíží, co nám překáží, co
nás svazuje… Ale nemá nějaký velký význam za
každou cenu dělat ztrápený obličej a účastnit se

adorace v Getsemanech. Je sice nadmíru dobré to
s Kristem prožít a aspoň trochu probdít, nicméně neznamená-li to pro nás nic víc a odcházímeli stejně tak, jak jsme přicházeli, je to téměř „na
nic“.
Nezapomeňte ani zůstat stát pod křížem,
vždyť kvůli komu / čemu jsme tam přišli – kvůli Kristu, našemu Mistru, nebo kvůli krásně pochmurné scenérii s křížem? Kříž sám o sobě, jako
kus dřeva s každou lidskou ohavností a hříchem,
je pro nás „bezcenný“. A Kristus? Toho přeci ještě ten den ty nejdůvěrnější následovníci sňali a

přenesli do důstojného příbytku ve skále.
K té skále, Božímu hrobu, chodíme. Proč?
Zodpovězte si každý sám. /…/ Nejspíš, kdybychom to chápali jako prohru „našeho koně“, neodčinitelné zklamání, vztek na někoho neschopného, určitě bychom tam nechodili. Chodíme-li
tam plakat nad nenaplněným očekáváním, pláčeme na „špatném hrobě“. To není žádný skanzen!
Ani „oficiální pietní místo“. Jdeme-li tam ale přemýšlet nad tím, co se stalo a co to znamená pro
nás a také se znovu a znovu rozhodovat pro Krista, naši Cestu, Pravdu a Život, nebo pro něco jiného, co nám připadá lepší, zkrátka upravit směr
našeho lidského konání / “pachtění“ tak, jak jsme
se rozhodli, je to důstojné a spravedlivé. Nezapomeňte při těch všech sobotních přípravách na
to nedůležitější: připravit své srdce, nás samotné,
celého člověka, na očekávané zmrtvýchvstání.
Nebuďte ani smutní, pokud vám unikají
souvislosti, nebo zkrátka máte pochybnosti /utrpení a smrti na kříži věří skoro každý, ale zmrtvýchvstání, které asi nikdo z nás „na vlastní oči“
neviděl, zjevení zmrtvýchvstalého, to je trochu
moc/. I na učedníky, které přece jenom už skoro
nic nemohlo překvapit. I ti byli následujících 50
dní jako Alenka v říši divů mezi ukrýváním se,
naříkáním a radostí, kterou nechápali. A tak budeme-li připraveni jako učedníci, budeme-li věřit
/když „u Boha není nic nemožného“/ a očekávat s
církví Letnice, i my poznáme, co je třeba poznat,
a učiníme, co je třeba učinit.
Ale stojí dnes vůbec někdo o přijetí Ducha
sv.? Každý se za to modlí, ale…? Opravdu to očekáváme a otvíráme se Bohu? Nebo si ještě necháváme trochu místa, času pro sebe? V životě máme
rádi, když je vše stoprocentní. Tak, jak chceme a
představujeme si. A když jde o náš život, o Boha,
který nás nicotné několikrát převyšuje, se spokojíme s „polovičatostí“? Bohu dáváme méně než
sobě, lidem a věcem kolem nás. Ty lidi a věci nás
nezachránili a ani nezachrání.
Vyprošuji vám, ať si najdete trochu času
se nad tím zamyslet a dobře se rozhodnout, jakou
cestou se dáte. A jak – zda-li „na půl“, nejistě,
nebo stoprocentně, rozhodně. I já prosím o vaši
podporu.
Martin Trojan

Byl jsem nemocen
a navštívili jste
mne…
Navštívily jsme s rodnou sestrou potřetí naši milou farnici, paní učitelku MŠ, později
ředitelku – Špinarovou, jak ji oslovujeme, Gustičku, a to v Mysliboři, kde žije již čtyři roky na
lůžku a stará se o ni neteř s rodinou. Posilována
svátostmi, jež jí přichází podávat duchovní otec
každý měsíc z Telče, žije z pamětí, modliteb a duchovních vzpomínek – zvláště na poutě, kterých
vykonávala mnoho za svůj život.
Měla radost, že dostala silnější brýle a
hned nás poznala, ale i po hlase. Odpovídaly jsme
na její dotazy na ty, kteří ještě putují po této zemi,
zajímala se o své spolužačky sestry Sedláčkovy
z Třeštice, z nichž sestra Bohdanka žije se spolusestrami řádu de Notre Dame nyní v Praze. Tento
školský řád vychovával postižené pražské děti za
totality v Dolní Pustevně, kde s nimi sestra Bohdanka prožívala radosti i strasti, kdy byl jejich řád
zrušen a všechny ostatní za té dubnové noci v 50.
letech, nevěděly, kam je odvážejí… Po revoluci
byly přestěhovány do Štemplovce u Opavy a tam
po dobré práci odpočívá její sestra na společném
hřbitově. Zhasla po pilné práci v kuchyni při večerních nešporách – tam zemřelo 267 sester a
10.11. v Praze sestra Akvinela, má také nadaci,
doprovodily ji na Vyšehrad a pohřeb vedl o. biskup Herbst. Sestřička Bohdanka s ní pracovala v
Dolní Poustevně 23 let. Kéž mohou – ty zbývající
– i s potížemi obohacovat duše ostatních.
Mají a my máme také Matku ustavičné pomoci, v Římě je kostel s obrazem Matky ustavičné pomoci. Modlíme se: Nejdražší Matko, Ty víš,
jak nám touží – Ježíš, náš Spasitel – dát všechno
ovoce vykoupení. Matko, Ty víš, že tyto poklady
byly vloženy do Tvých rukou, abys nám je rozdělovala. S důvěrou proto od Tebe očekáváme,
Matko naše nejmilejší, že nás vyslyšíš a budeme s
radostí oslavovat Tvé milosrdenství po celou Věčnost. Amen
Lidmila Vokřínková
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R

ozhovor s ...
P. František Lízna

V neděli 2.
března
2008
jsme měli možnost vyslechnout slova P.
Františka Lízny
SJ, kněze, který je spojen s
Chartou 77, působil a působí v
českých věznicích a ve svých
62 letech podnikl pěší pouť do Santiago de Compostely. Dovolili
jsme si ho oslovit a požádat o krátký rozhovor i
pro náš časopis.

cyniků, kteří samozřejmě odmítají jakoukoli pomoc.

3. Je o Vás známo, že jste byl signatářem Charty 77. Co se Vám dnes vybaví, když se řekne
Charta 77?
Charta 77 pro mne byla obrovským povzbuzením, protože před Chartou 77, aniž bych
dospěl ke stejnému textu – nebyl jsem autorem,
tak to vycházelo z mých poznání a z mého srdce.
Takže jsem najednou viděl, že nejsem úplně osamělý, protože já jsem měl na rozdíl od lidí, kteří
žili ve velkých městech, velice málo kontaktů s
druhými. Já jsem žil prakticky na vesnici, přesto jsem toužil po tom, aby byla solidarita s těmi,
kteří jsou pronásledováni a aby se otevřel prostor
pro svobodu, takže pro mne byla
Charta 77 obrovské povzbuzení a
impuls, abych ji okamžitě podeČlověkem je každý,
psal.

1. V dostupných zdrojích se
můžeme dočíst, že jste byl čtyřikrát vězněn jako politický věkdo má nesmrtelzeň. Dnes docházíte do věznice
nou duši, ať je to
Mírov a jste duchovní oporou
4. Nepřehlédnutelnou zajímamohamedán,
čertamních vězňů. Pomáhá Vám
vostí je i Vaše přihlášení se k
noch,
Vietnamec
Vaše osobní zkušenost s vězeňromské národnosti. U nás v
nebo
Rom.
ským prostředím při kontaktu
Třešti příliš početnou romskou
s vězni?
komunitu nemáme, ale i tak se
To zcela určitě, protože
zeptám, co si myslíte, že je nejsám jsem poznal tíži vězení a dovedu znát men- větším problémem soužití Čechů a Romů?
talitu vězňů. A také nejsem naivní, když mi říkají
Velký problém je v tom, že my Romy neznáněco, co není pravdivé. A na druhé straně jsem se me, Romové nejsou sdíleni, protože oni předem
právě ve vězení naučil pokoře, protože jsem po- předpokládají, že je majorita odmítá. Myslím si,
znal, že ti vězni nejsou ode mne vzdáleni a že i že i tady by měli být aktivní křesťané, kteří mají
já jsem se mohl dostat do jejich situace, kdybych odvahu je vyhledat a s nimi navázat kontakt. Oni
neměl dobrou křesťanskou výchovu.
právě, když nemají kontakt s katolickými věřícími, tak se často stávají obětí sekt – aniž bych to
2. Je těžké navázat kontakt s odsouzenými? těm sektám vyčítal, protože to je naše chyba, že je
Chce to hodně odvahy?
nevyhledáváme. Oni podvědomě tíhnou do katoVůbec ne. Já se mezi nimi cítím možná lické církve. Jsou to naše resty, že my s nimi nelépe, než mezi lidmi, kteří hrají roli spravedlivých navazujeme kontakt. Rozhodně bych se jako kněz
a třeba mají na sobě nános toho farizejství. Tito nebál za nimi věřící posílat, protože najednou polidé vlastně nemají co předstírat. Oni potřebují znají, že Romové jsou krásní lidé.
povzbuzení a jsou za to velice vděční, až na pár
10
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5. A jaký máte názor na tvoření tzv. romských
ghet a na druhé straně rozestěhovávání Romů
mezi majoritní společnost?
To je věc svobodného rozhodnutí. My nemůžeme těmi lidmi manipulovat, jako kdyby to
byly věci. Když se chtějí osamostatnit a žít mezi
majoritou, ať jdou podle tíhnutí vlastního srdce,
ale nemůžeme to dělat direktivně, protože to nejsou věci! Když chtějí žít pohromadě, ať tak žijí.
Já jsem o tom přesvědčen, že nejdůležitější je, aby
oni svobodně volili to, co pro ně je adekvátní způsob žití.

je to tah vzhůru, to je velice důležité. Na druhém
místě má být člověk a vždycky člověk. Za to člověk napíšu do závorky já. A když někdo nadává,
že jsem kráva, tak se proti tomu musím postavit.
Člověkem je každý, kdo má nesmrtelnou duši, ať
je to mohamedán, černoch, Vietnamec nebo Rom,
je vždycky na druhém místě. A na třetím místě
mají být teprve ostatní věci, to znamená i věci,
které jsou zdánlivě velice cenné, jako jsou ctnosti. Ctnosti nemají být cíl, ale prostředek k tomu,
abychom milovali lépe člověka a Boha než před
tím. Tak to je moje životní credo, toto uspořádání. Ostatní věci mají být živiny pro růst člověka v
6. A na závěr se zeptám, co je takovým Vaším lásce k Bohu a bližním.
životním mottem nebo credem?
Pro mě životní motto a credo vychází z duDěkujeme za rozhovor a přejeme hodně
chovního učení svatého Ignáce. Na prvním mís- síly a darů Ducha svatého při konání tak náročné
tě má být Bůh – vždycky, nemusí to být Bůh ve služby!
smyslu osobního Boha křesťanského, ale aby člo- 					
otec Tomáš
věk neměl jen horizontálu, ale i vertikálu. Třeba
- KZ buddhisté vidí svůj cíl v jiném pojetí Boha, ale

Mons. Pavel Posád
Po kratičké zprávě o jmenování Mons. abych zde strávila celý víkend a využila příležiPavla Posáda pomocným
tosti navštívít své staré znábiskupem
českobudějomé. Po příjezdu jsem zamívickým, kterou zveřejnil
řila nejprve do katedrály na
Katolický týdeník, jsem se
„pátou“, kde jsem se k mé
rozhodla, že se zúčatním
velké radosti zcela nečekaně
tohoto uvedení do úřadu.
setkala s otcem Pavlem. Po
Doufala jsem, že se ve farmši sv. totiž otec děkan nenosti najde dost zájemců
oficiálně představil věřícím
a vypravíme na tento den
jejich nového biskupa, který
do Českých Budějovic audo katedrály v průběhu mše
tobus, ale nestalo se, a tak
zavítal. Když jsem ho pak
jsem se tam vydala sama.
přišla pozdravit, řekl mi, že
Mám k Budějovicím osobkdyž mě viděl jít od příjíní vztah, dva roky jsem zde
mání, myslel si, že vidí moji
studovala a dva roky jsem
dvojnici. Rozloučili jsme se
zde pracovala a za tu dobu
před katedrálou s tím, že se
jsem zde poznala mnoho
ještě druhý den setkáme. (K
přátel. Vypravila jsem se
setkání však nedošlo, prototedy již v pátek po poledni,
že až do večera měl návštěVěžník 54/2008
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vy ze svých bývalých farností a v neděli už ho čekaly povinnosti – biřmování ve Vlachově Březí.)
V sobotu ráno jsem vyrazila do katedrály
před devátou hodinou, protože po zkušenostech
z Litoměřic jsem měla obavy, že se nedostanu
dovnitř. Katedrála se již začínala plnit, lavice v
hlavní lodi byly obsazeny. V prvních lavicích byla
rezervována místa pro příbuzné a pro čestné hosty, za nimi pak seděli bývalí farníci otce Posáda
z Ratíškovic, Pozořic a Drnholce, a tak jsem zaujala strategické místo v uličce u prvního sloupu.
Pak přijeli ještě věřící z litoměřické diecéze, kteří
přijeli otce Posáda „předat“ a katedrálu začali zaplňovat i domácí. Před desátou byla téměř plná. V
deset hodin vstoupil hlavním vchodem průvod ministrantů, kněží, biskupů (kromě našich biskupů Radkovského, Duky a Herbsta zde byl i emeritní
12
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biskup linecký Maximilián Aichern) a opatů (O.
Praem. Kosík a Pojezdný), který uzavíral nuncius
Diego Causero - hlavní celebrant této slavnosti.
Slavnostního uvedení se ze zdravotních důvodů
nemohl zúčastnit sídelní biskup Jiří Paďour, který
několik dní před slavností podstoupil operaci. Po
přivítání, které měl generální vikář P. Bažant, přečetl P. Václav Kulhánek jmenovací bulu, kterou
přivítali budějovičtí potleskem. Jménem kapituly
přivítal otce Posáda Mons. Josef Kavale, bývalý
kapitulní vikář českobudějovický, kterého určitě pamatujete z křemešnických poutí. Přivítal ho
slovy: Přejeme Vám, abyste s námi prožil hodně
radosti, nám přejeme radost z Vás, Vám z nás a
Pánu Bohu radost z nás všech.
Po bohoslužbě slova (promluvu měl pan
nuncius) a oběti, před závěrečným požehnáním,
promluvil k věřícím otec biskup Posád. Poděkoval za přijetí a za modlitby, mluvil o tom, že jeho
příchod má různé podoby a tváře. Odvolává se na
evangelium, kde Ježíš posílá apoštoly po dvou – i
on chce vytvářet jednotu s biskupem Jiřím (Paďourem), chce mu pomáhat – je pomocný biskup,
těší se na spolupráci s kněžími, kteří jsou jeho velkou láskou. Vzpomněl také na místa, kde působil
jako kněz, a že ze všech působišť ho přijeli podpořit zástupci (v tu chvíli mi bylo skoro hanba, že
jsem tam sama). Mluvil i o svém dosavadním působišti, Litoměřicích, které jsou nazývány zahradou Čech a on toto vzal jako svůj program – i v
Písmu se často mluví o zahradě – v zahradě Getsemanské prožíval Kristus největší bolest, když
se zde potil krví – i to se prožívá v zahradě, ale
v zahradě byl také hrob, ze kterého vstal Kristus
z mrtvých a on přichází do Budějovic na vrcholu
postní doby a začíná zde něco nového. Říká, že
Litoměřice zanechal Bohu a přichází svobodný
a volný… Po jeho slovech následoval ohromný
aplaus a budějovičtí byli jeho a on jejich, jen litoměřičtí byli smutní, protože ztratili milujícího
otce...
Před katedrálou čekala litoměřická mládež
připravená otce biskupa „unést“, ale když viděli, jak vřele byl přijat, rozmysleli si to. Množství
přátel a známých, kteří ho poté obklopili, ohrozilo
i slavnostní oběd, na který byl doslova odvlečen
otcem děkanem.
Eva Kokejlová

Církevní domov mládeže
Petrinum

Domov je ubytovacím zařízením pro
chlapce z věřících rodin. Umožňuje jim, aby
to duchovní, co do nich vložili jejich rodiče v
dětství, rozvíjeli i v době dospívání. Možnost věřících studentů bydlet
v církevním domově není
ovšem prvkem, který by je
izoloval od okolního světa.
Křesťanská výchova praktikovaná v tomto domově má
jasný cíl – vychovat uvědomělé
osobnosti, plně svobodné, mající
vlastní názor, samostatně se
rozhodující. Nespočívá v
nuceném přivádění k víře,
ale je nabídkou, která respektuje svobodnou vůli každého
jedince. Pobyt v domově se stává
pro dospívajícího člověka formujícím prvkem. Je mu dán prostor pro
celkový rozvoj osobnosti. V oblasti
duchovní má možnost nejen získávat
vědomosti, ale především praktické zkušenosti ze
života společenství. K tomu přispívají různé aktivity, kterých se účastní podle svého rozhodnutí.
Učí se, co je dialog, učí se analyzovat problémy a
vyvozovat z nich závěry pro svůj život. Výchova
v domově dává dospívajícímu možnost orientovat se na stupnici hodnot.

Vychovatel se stává pro dospívajícího průvodcem na cestě, který ukazuje cestu, ale sám
touto cestou také jde, není tedy tím, kdo pouze
přikazuje směr. Mladý člověk je povzbuzován
příkladem svých vychovatelů, ale je mu dána
možnost samostatného rozhodnutí a projevu i ve
věcech víry. Oblast duchovního života je respektována jako nejniternější součást osobnosti.
Dodržování řádu, který je nezbytný pro
chod domova, umožňuje mladému člověku vychovávat vlastní vůli. Učí se neprosazovat jen
sám sebe, nepožadovat své vlastní okamžité
uspokojení, ale přijímat i určitá omezení.
Církevní domov nepomíjí rozvoj talentů
v nejrůznějších oblastech. Možnost provozování
sportu (vlastní tělocvična, posilovna, hřiště, velká zahrada, kulečník), hudby, aj., přispívá k
celkovému rozvoji osobnosti.
Dospívající má tak možnost
účelně vyplnit svůj volný
čas, aniž by měl potřebu
hledat různé náhražky v
podobě drog, alkoholu …
Návštěvy divadla, kina i
sledování televize jsou brány jako
doplněk kulturního rozvoje
mladého člověka. Částečná
omezení v těchto aktivitách
jsou dána především tím, že
vychovatelé jsou si vědomi
odpovědnosti za své svěřence i vůči
rodičům.
Církevní domov je tedy zařízení,
které dává možnost plného rozvoje
osobnosti mladého věřícího člověka,
poskytuje mu plné materiální zázemí pro bydlení,
doplňuje výchovné působení rodiny. V duchovní
oblasti je respektováno svobodné rozhodnutí každého jednotlivce.
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Dopis rodičům

Kaplanka

Psaly jsme jako žákyně 3.- 4.třídy obecné
Minulý rok před prázdninami jsme se doškoly ve školním roce 1935-1936 s paní učitelkou mluvili, že si děti na faře před páteční mší rozMarií Tomšíkovou. Zní:
dělíme na starší a mladší. Aby se nám nepletly
dohromady, opravili jsme si na kaplance jednu
Našim rodičům!
místnost, kde jsme měli v úmyslu s nimi hrát hry
Slavnost Míru Československého červené- nebo dělat něco, na čem bychom se spolu domluho kříže zahajujeme my na školách pilnou pra- vili. Bohužel, nějak se to nepovedlo. Párkrát nám
cí. Od 29. března do 4. dubna se staráme o to, přišlo pár dětí, jednou jich dokonce bylo i deset.
Ale potom už byla výjimka, že by jich tam bylo
víc než dvě. Mysleli jsme si, že to je třeba počasím, protože na kaplance není zrovna teplo, ale
počasí je hezčí a hezčí a dětí nepřibývá.
Nemáme ale pocit, že by kaplanka byla
úplně nevyužitá - byla tam třeba oslava biřmování, domluva na tábor, snad budou i zkoušky scholy. A uvidíme, co bude příští rok.
Magda, Dunga a Katka

aby bylo všechno ve škole v naprosté čistotě a
pořádku. Říkáme tomu „Týden čistoty“ a chtěly
bychom, abyste nám pomohli v úsilí o čistotu ve
škole, doma, jakož i v obci.
Dvě minuty před 12. hodinou na Bílou sobotu ustane všechen hluk a všechna práce. Lidé
věnují 2 minuty ticha vzpomínce na ty, které války
zahubily. Vzpomínají nejen na padlé vojíny, ale i
na ty, kteří zemřeli doma nemocemi nebo nedostatkem. Vzpomeňme jejich památky!
O třech dnech velikonočních je zachován
Mír Červeného kříže. Po tyto dny máme všichni
mysleti na to, jak bychom mohli pomoci lidem nemocným a zapomenout všech sporů.
Prosíme Vás, abyste spolu s námi Mír Červeného kříže dodrželi a promysleli heslo: „Zdraví
lidem nemocným.“
Vaše děti
Adresovala jsem mamince, protože byla
po náhlé smrti tatínka druhý rok vdovou.
Lidmila Vokřínková
14
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Modlitba řidiče
Ó, Pane, dej mi pevnou ruku,
bystré oko, bdělou mysl,
abych nezanechal za sebou
plačícího člověka.
Ty jsi dárce života,
proto Tě prosím, dej,
abych nezpůsobil smrt těm,
kterým jsi Ty dal život.
Pomoz mi,
abych řídil vozidlo pro dobro druhých,
abych ovládal především sebe
a nepodléhal pokušení
překračovat hranice bezpečnosti.
Pane, zachovej všechny cestující
od jakéhokoli neštěstí a nehody.
Dej, abychom ve Tvé milosti
vždy šťastně dorazili do cíle.
Amen
Svatý Kryštofe – oroduj za nás!
Lidmila Vokřínková
(převzato)

Známá – neznámá místa v Třešti

MOHYLA SMÍŘENÍ

Na společné vycházce se známými, kteří
žijí v Třešti skoro 30 let, jsme došli na Šibeniční
vrch (666 m n.m.). Protože tam vyšlapali poprvé, byli značně překvapení krásným výhledem na
všechny strany a na město, které bylo před námi
dole jako na dlani. Doporučuji při příznivém počasí pěknou procházku ulicí Fritzovou (ke Stonařovu) okolo kostela sv. Martina, okolo zastavení
křížové cesty, dále podle značek
cyklostezky 5093 ulicí Vozábovou okolo hřbitova k vodojemu,
kde se objeví zelená turistická
značka pokračující k cíli. Cestou u Třech bříz se můžete vydat
přímo rovně (značka vede mírně
vpravo) k nově upravenému okolí místa zvanému u Sv. Trojice.
Na konci chráněného stromořadí
vzrostlých lip, tam kde dřívější
hospodáři odkládali kameny z
polí mezi keři a náletem dřevin,
stojí od dávných dob obrázek ko-

runování Panny Marie zvaný Svatá Trojice. Dnes
je místo změněné. Za pomoci Města se podařil
záměr okolí upravit. Velké kameny jsou srovnané
do MOHYLY SMÍŘENÍ, je to hromada kruhovitého tvaru asi 5 m průměru, vysoká skoro 2 m
a na vrcholu je kříž. Drobný kámen z polí okolo
a před mohylou symbolizuje moře hříchů všech
lidí – proti Bohu a jeho přikázáním, proti přírodě,
proti bližním i proti sobě samému, když žijeme
špatným způsobem. Zbytek velkých kamenů půlkruhem ohraničuje nad poslední lípou místo, kde
se v dobách dávno minulých pravděpodobně konaly popravy, což by mohl připomínat obraz Sv.
Trojice. Na Šibeničním vrchu není nic, ale je tam
velmi pěkná vyhlídka. Vycházka není nijak zvlášť
náročná ani časově ani fyzicky, kdo má zájem,
může se připojit ke společnému výletu do přírody
v neděli 18. května 2008, pořádaném římskokatolickou farností. Odchod bude v 15 hod. od kostela
sv. Martina.
Při pracích u Sv. Trojice se našel svazek
klíčů, kdo je ztratil, může si je vyzvednout u p.
Brychty, později budou předány na radnici.
Zdeněk Brychta

Věžník 54/2008
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Prosba lesa
Člověče,
jsem teplo tvého příbytku
za studených, zimních nocí,
jsem přátelský stín,
když pálí letní slunce,
jsem krov tvého domu,
deska tvého stolu,
jsem lůžko, ve kterém spíš,
a dřevo, ze kterého stavíš své lodě,
jsem násadou tvé motyky,
jsem dřevo tvé kolébky i tvé rakve,
jsem svět dobroty a krásy!
Slyš moji prosbu: „Nenič mne!“

každého člověka, zvláště v dnešní době, kdy kolem nás vidíme četné přírodní pohromy – vichřice, záplavy, otřesy půdy, sesuvy lavin, krupobití
a také lesní polomy. Příroda potřebuje ochranu –
vždyť je dílem Božím.
My, jako lidé věřící, se musíme nad během
našeho času zamyslet. Je nutné přírodu a vše živé
chránit, tedy svévolně neničit!
Také k sobě navzájem se máme chovat
slušně, vlídně a ohleduplně. Velmi nutným a důležitým úkolem nás starších je k tomuto přístupu
– k přírodě, k starým lidem, k nemocným i k dětem – vést naši mládež! Zde často vidíme chování
a vůbec vztahy na velmi nízké úrovni.
Ochrana přírody a všech živých tvorů je
Toto je nápis na bronzové desce u brány
jugoslávského pavilónu na mezinárodní výstavě nutná!
								
v Paříži roku 1937.
Olga Hrbková
Myslím, že tato výzva důrazně oslovuje

16
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Turzovka
Úcta k Svaté Panně má v katolické církvi
svou nepřetržitou tradici od dob samotných počátků křesťanství. Maria, dívka Páně, žila svůj
pozemský život tak skromně a pokorně, že jsme o
Ní pouze věděli, že je Boží rodičkou, jež vyplnila
Boží proroctví. Je uctívána jako Matka Spasitelova a pro svoje zásluhy je obdařena nadpřirozenou
ochranou a uzdravující mocí.
Pod její záštitu se utíkali nejenom jednotlivci, ale i celá města a národy.
Mariánská zjevení jsou poselstvím
církvi i lidstvu, která ukazují v dnešní svízelné celosvětové situaci nové cesty a perspektivy.
Místa zjevení jsou především duchovními středisky modliteb, do kterých směřují
poutníci z celého světa. Podle Mariina přání
mají být na těchto místech budovány důstojné kultovní svatyně. Tato místa zjevení jsou
i místa tělesného i duchovního uzdravení.
Proto Panna Maria nechává v těchto místech
vytrysknout pramenům – zázračně uzdravující vodě.
Poprvé to bylo ve slavných Lurdech a
v roce jejich stoletého výročí i v naší Turzovce. Panna Maria si pro svá zjevení ráda volí drsné
hornaté kraje. U nás si zvolila Kysuce, nejchudší
oblast na pomezí Slovenska, Moravy a Slezska.
Samotná Turzovka, nesoucí jméno po zakladateli hraběti Jiřím Thursovi z Bytče, je chudým centrem na svazích Javorníků a Moravskoslezských Beskyd. Svatá Panna se zde zjevila
prostému muži Matuši Lašutovi na vrchu Živčáku poprvé v neděli 1. června 1958. Lašut měl
jako hajný službu na hoře Okrouhlá u Turzovky.
U borovice, na které visel obraz Matky Boží, se
zastavil a krátce se pomodlil Otčenáš a Zdrávas.
Ke konci modlitby uviděl záblesk a nad zemí sochu Panny Marie Lurdské. Byla vysoká asi 2 metry, měla bílé roucho, přepásané modrou stuhou,
na hlavě závoj, ruce sepjaté a přes levou ruku jí
visel růženec.
Naposledy, tedy posedmé, se Matušovi
Svatá Panna zjevila 14. srpna 1958 v 9:00 hodin
ráno. I tenkrát zářila nevýslovnou krásou. Také na

Živčáku vyprýštila léčivá voda z několika pramenů.
Královno nebes, Panno Maria, Ty jsi naše
jediné útočiště, neopouštěj nás!
S touto prosbou jsme se před 24 roky s
manželem vydali na Turzovku. Bylo to naše díkůvzdání za moje uzdravení. Po namáhavém výstupu přes vršek Přední, Plytký a Prostřední jsme
vlastně navštívili „Moravskoslezské Lurdy“. Na

lesní, půvabné mýtince, stál dřevěný oltáříček se
sochou Panny Marie Lurdské. Vše bylo pod průhlednou stříškou. Posvátnou atmosféru umocnily
květiny a zapálené svíčky od prosících poutníků.
Před 10 lety jsme Turzovku navštívili podruhé
se zájezdem. Autobusem jsme dojeli do Korně.
Tady jsme navštívili překrásný, nově postavený
kostelíček zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci. Bylo
zde krásně. Z Korně jsme putovali na vrchol Živčáku. Na lesním prostranství jsme užasli. Vedle
původního oltáře je postavena překrásná kaple s
oltářem Matky Boží. Venku před kaplí jsou lavičky pro poutníky, zde se čerpá síla k další životní
pouti.
Královno míru, všichni se k Tobě utíkáme,
neopouštěj nás!
Žehnej nám, s pokorným srdcem Tě prosíme!
manželé Hrbkovi
Věžník 54/2008
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Výlet s panem farářem

Od 10. března všem školákům na Vysočině, i nám, začaly jarní prázdniny. Každý se rozhodoval, jak je stráví. Někdo lenošil, jiný sportoval,
a my jsme se rozhodli využít pozvání pana faráře
na výlet.
S batohy na zádech jsme 11. března po 8.
hodině ranní vyrazili ze zastávky v Třešti. V počtu asi dvaceti dětí mezi 6 – 15 roky a šesti dohlížejících dospělých jsme odjeli do Jihlavy, kde
jsme měli prožít celý den.
Po vystoupení z vlaku vyrážíme na jihlavské náměstí, kde začíná naše
dobrodružství. Byly to katakomby. Zakoupili jsme vstupenky a po drobném zádrhelu, kdy jsme museli čekat na
průvodce, který se opozdil,
můžeme konečně vyrazit do
podzemí. Je nám zima, ale to
nás neodradí. Prohlídka byla
velice napínavá, temné, jen
málo osvětlené chodby, to
bylo něco pro nás. Jen jsme
se báli, aby na nás nevykoukl
nějaký duch. Nejlepší ovšem
byla svítivka. Asi po půl hodině byl konec a my jsme
mohli pokračovat v našem
putování. Tentokrát do kostela sv. Jakuba.
18

Věžník 54/2008

Rozděleni na tři skupiny jsme postupně vyšplhali až nahoru do vysoké věže, kde nás čekal krásný
pohled na Jihlavu. Když jsme se nabažili té krásy,
sestoupili jsme dolů a šli do kostela na mši svatou,
kterou sloužil náš pan farář za asistence ministrantů z
našich řad.
Naše další cesta vedla do ZOO, která je nedaleko od kostela. Prohlédli jsme si mnoho zajímavých zvířat. Některá naháněla hrůzu. Ještě že byla
za ochranným sklem. Některá nám byla sympatická. Nejvíce nás ale zaujal dětský koutek, kde jsme
se pořádně vydováděli. Ohromný
úspěch sklidil tobogán, který si
vyzkoušeli postupně všichni,
dokonce i pan farář, kterému se
náramně líbil. Jelikož už nebylo mnoho času, museli jsme se
vydat zpět na vlakové nádraží a
odtud zpět domů.
		
Všem se výlet velice líbil a doufáme, že opět brzy budeme mít možnost prožít další
společné dobrodružství. Závěrem bychom chtěli poděkovat
panu faráři a všem ostatním,
kteří nás doprovázeli, za to, že
to s námi vydrželi a vrátili nás
všechny ve zdraví domů.
		

Za všechny výletníky
Katka Nováková
Standa Lávička

Náš host
Velmi nás oslovil tento text v pražských
Prokopských listech č. 172.
Na jeden mail však z mně neznámé adresy a
anonymně přišla tato zpráva. Protože nevím, komu
patřila (patrně nám všem), uveřejňuji ji. A i když ji
napsal a poslal někdo z lidí, má svou hloubku…
Když ses dnes ráno vzbudil, všiml jsem si tě
a doufal jsem, že mi řekneš aspoň větu nebo nějakých pár slov, že budeš chtít znát můj názor nebo
poděkuješ za to, co se stalo včera.
Ale všiml jsem si, žes byl hodně zaměstnán
hledáním toho, co si oblékneš do práce. Byl jsem trpělivý, když ses oblékal, když jsi vybíhal z domu…
Vím, žes měl tolik času, aby ses zastavil a
řekl alespoň ,,čau“. Ale byl jsi příliš zaneprázdněn.
Kvůli tobě jsem opět dovolil, aby se zrodil
nový den a zapálil jsem pro tebe oblohu, naplnil ji
barvami duhy a zpěvem ptáků, abych viděl, zda jsi
šťastný a zda mě slyšíš.
Pozoroval jsem tě, když jsi šel do práce a
trpělivě jsem čekal celý den. Podpořil jsem tě ve
všech záležitostech, které jsi měl vyřídit, ale i tak
jsi byl hodně zaměstnán, aby sis se mnou na chvíli
povídal.
Když ses vracel domů, viděl jsem tvou únavu, a proto jsem tě chtěl trochu svlažit, jelikož voda
odnáší stres. Když však začalo pršet, rozzuřil ses a
urazil mé jméno.

Moc jsem doufal, že budeš se mnou mluvit, ještě byl na to čas. Ale ty sis sedl k počítači a
bezmyšlenkovitě jsi brouzdal po internetu. Pak ses
posadil k televizi, u ní ses navečeřel, ale mě sis nevšiml.
Stál jsem vedle tebe, když z knihovny spadly
dvě těžké knížky a zachytil jsem je tak, aby nepadly
přímo na tebe, ale tys opět zanadával místo toho,
aby ses na mě podíval a poděkoval za ochranu.
Zapálil jsem ti svíčku, bylo to hodně krásné,
jenže - tys byl zničený, unavený, nikdo prý ať tě neotravuje.
Stihl jsi poslat tři esemesky, popřát dobrou
noc přítelkyni, spadl do postele a v momentě usnul.
Provázel jsem tvé sny hudbou, noční ptactvo tvořilo křoví pro tvůj klid, ale to vlastně není důležité,
protože ty sis ani neuvědomil, že jsem tady zůstal s
tebou, kdybys mě potřeboval. Mám více trpělivosti,
než si vůbec můžeš představit.
Také by se mi líbilo naučit tě mít trpělivost s
druhými. Miluji tě a proto jsem vlastně stvořil svět,
abys v něm mohl žít a poznávat krásu kolem sebe.
Tak znovu ses vzbudil a opět čekám vedle tvé
postele, zda tentokrát nezapomeneš na chvíli žasnout nad tím, že ses dožil rána, že máš kde spát a že
jsem na tebe nezapomněl. Opět nic. A přesto ti přeji
pěkný den.
Tvůj Otec Bůh
anaH
(převzato z Prokopských listů)
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Správné odpovědi
postní soutěže
Jaké má heslo a kdy byl zvolen?
265. v pořadí, zvolen byl 19.4.2005, nechal si
1. Letos slavíme výročí 1100 let od narození sv. své biskupské heslo, které zní: Spolupracovníci
pravdy.
Václava.
2. Kdy, odkud a na čí přání přišli na Moravu sv.
2. neděle postní
Cyril a Metoděj? Přišli v roce 863 ze Soluně na
přání knížete Rastislava, byli posláni císařem
Co napsal sv. Pavel
Michalem III.
3. Do jakého jazyka Cyril a Metoděj přeložili V NZ je mnoho listů, které napsal sv. Pavel křesBibli křesťanům? Bibli přeložili do staroslověn- ťanským společenstvím nebo soukromým osobám. V těchto dopisech najdeme povzbuzení,
štiny.
4. První tištěná Bible u nás: 1. tištěná latinsky rady i Pavlovy osobní prožitky. Co vedlo k tomu,
psaná bible v Mohuči 1453; 1579 Bible kralic- že napsal tolik dopisů? Měl…..(dokončení v tajence).
ká.
Vyber správné pokračování vět z listů sv. Pavla.
5. Nejstarší kostel na Moravě byl nalezen v ModPísmeno na konci věty napiš podle příslušného
ré u Velehradu.
6. První český biskup v Praze byl Dětmar (původ- čísla do tabulky. Tak získáš tajenku. Tajenka zní:
ně saský mnich), sv. Vojtěch byl v pořadí druhým Starost o druhé.
pražským biskupem (ale prvním Čechem).
7. Mezi největší učitele církve (otce západu) ne- 1. Běžím o závod, ... ale ne jen tak bez cíle.
2. Dary jsou sice rozmanité, ... ale je pouze jeden
patří sv. Basil Veliký.
Duch.
8. Kdo jsou patroni diecéze:
3. Kde je Duch Páně, ... tam je svoboda.
České Budějovice: 		
sv. Mikuláš
4. Kdo nechce pracovat, ... ať nejí.
				
sv. Jan Nepomucký
5. Kdo se chlubí, ... ať se chlubí v Pánu.
Litoměřice: 			
sv. Štěpán
6. Když prokazujeme dobro, ... nesmíme přitom
				
sv. Zdislava
propadnout únavě.
Ostrava - Opava: 		
sv. Hedvika
7. Nadto nade všechno mějte lásku, ... neboť ona
Brno: 				
sv. Petr a Pavel
je svorník dokonalosti.
9. Kdo je zakladatelem těchto řádů:
8. Radujte se stále v Pánu, ... opakuji: Radujte
salesiáni: 		
Jan Bosco
se!
premonstráti:
sv. Norbert
9. Těm, kdo milují Boha, ... všecko napomáhá k
karmelitáni: 		
zakladatel není známý
dobrému.
			
patroni Panna Maria
10. Usilujte o to, ... abyste měli lásku.
			
a Eliáš
11. Už nežiji já, ... ale žije ve mně Kristus.
milosrdní bratři:
Jan z Boha
12. Všechno je dovoleno, ... ale ne všechno proboromejky:		
Karel Boromejský
10. Které české patrony svatořečil Jan Pavel II. a spívá.
13. Všechno mohu v tom, ... který mi dává sílu.
v kterém roce to bylo a kde?
- Anežku Českou 12.11.1989 v Římě
- Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka
21.5.1995 v Olomouci
11. Kolikátý v pořadí je papež Benedikt XVI.?
1. neděle postní
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donii a v Řecku? Silas a Timoteus.
8. Jak se jmenoval kouzelník v Pafu? Barjezus.
1. Název židovského kmene, z kterého pocházel 9. V Makedonii ve městě Filipy byli Pavel a Silas uvězněni. Co dělali ve vězení a jak Bůh zasáPavel a jeho rodina: kmen Benjamín
2. Jméno Pavlova učitele (známý farizeus): rabín hl a vysvobodil je? Modlili se a zpívali, nastalo
zemětřesení, otevřely se všechny dveře, vězňům
Gamaliel
spadla pouta.
3. Původní povolání sv. Pavla: vyráběl stany
4. Město, z kterého pocházel: Tars
5. neděle postní
5. Jakým jazykem psal Pavel své listy: řecky
6. Počet a název listů (stačí zkratky), které napsal:
Sv. Pavel apoštolské cesty (Sk 18-22)
13 listů
7. Pavel hovoří o svém obrácení: Kde to bylo? 1. V jakém městě byl obrovský chrám bohyně ArJakou barvu měl Pavlův kůň? Kdo mu vrátil zrak temis? V Efezu.
a pokřtil ho? Najdi alespoň dvě místa ve Skutcích 2. Kdo ujistil sv. Pavla: „Neboj se! Mluv a neapoštolů a ještě v jiném listě, kde hovoří o té udá- mlč?“ Sám Pán.
losti. Napiš název knihy, kapitolu a verše. Na ces- 3. Z čeho Židé obžalovali Pavla v Korintě? Učí
tě do Damašku; barvu koně nevím a myslel jsem uctívat Boha v rozporu se Zákonem.
si, že to budete vědět; zrak mu vrátil a pokřtil ho 4. Pavel se loučí se staršími z církevní obce Efezu.
Vyzývá je k věrnosti. Pavlovi mohou věřit, protoAnaniáš; Sk 9,1-30; Sk 22,3-21; Sk 26,2-23
8. Jakou řečí mluvil Ježíš k Pavlovi ve zjevení a že svou pravdivost dokázal v utrpení (tajenka).
co mu řekl: hebrejsky; Šavle, Šavle proč mě pro- 5. Kolik misijních cest podnikl Pavel? Tři.
následuješ. Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš, 6. Vysvětli Ježíšovu větu: „Šavle, Šavle, proč mě
pronásleduješ? Pronásledovat ty, kdo vyznávají
co máš dělat.
9. Jaké občanství měl sv. Pavel od narození? Na- Ježíše a vůbec činit zlo bližním, znamená pronájdi to ve Skutcích apoštolů. Římské a ve Sk 22, sledovat Ježíše.
28.
6. neděle postní
4. neděle postní
Sk 23-28
1. Zatčením v Jeruzalémě začala dlouhá cesta
Poslání sv. Pavla (Sk 11-17)
1. Pavel s Barnabášem měli v Pisídské Antiochii Pavlova věznění, která skončila jeho umučením.
velký úspěch. Když však Židé viděli tolik lidí, za- Kdy to bylo? Od počtu vojáků, kteří se podíleli
čali Pavlovým slovům odporovat, rouhat se. Jaký na doprovodu Pavla do Cesareje, odpočítej počet
Ježíšových apoštolů, dále odečti celá čtyři století
hřích byl příčinou tohoto jejich jednání? Závist.
2. Co udělali Pavel a Barnabáš, když napomínali a připočti množství postav, které byly na hoře při
místní obyvatele v Lystře? Roztrhli si svůj oděv. proměnění Páně (Mk 9,2-4) a dostaneš pravděpo3. S kým se vrátili Pavel a Barnabáš z Jeruzaléma dobný rok Pavlovy smrti.
470 - 12 - 400 + 6 = 64
zpět do Antiochie? S Judou a Silou.
4. Kde se konal první apoštolský sněm, kvůli 2. Farizeové obžalovali Pavla z nepokojů. Co jim
čemu se konal a komu připisovali apoštolové roz- však chybělo? Důkaz.
hodnutí sněmu v Jeruzalémě? Byl v Jeruzalémě, 3. Anděl Páně zjevil Pavlovi, že všechno dobře
týkal se obřízky; rozhodnutí je připisováno Du- dopadne. Co má být opěrným bodem záchrany?
Ostrov.
chu svatému.
5. Pavel při procházce Athénami našel oltář s ná- 4. Pavla na Maltě napadla zmije: byla přece zima
a v zimě plazi spí. Proč tedy na něho zaútočila?
pisem: neznámému bohu.
6. Shromáždění lidí v Athénách po Pavlově kázá- Prchala před žárem z ohně.
ní řeklo: Rádi si tě poslechneme, ale až jindy.
7. Kdo doprovázel Pavla na jeho cestě po Make3. neděle postní
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LETNÍ TÁBOR CHLUM 2008
Vážení rodiče a milé děti!
V termínu od 9. do 16. srpna 2008 se uskuteční tábor v Chlumu u Třebíče.
Je určen dětem z prvního stupně (tj. pro první až pátou třídu).
Budeme obývat tamější faru.
Náš počet je ale omezen velikostí fary.
Může proto jet maximálně 28 dětí a jejich vedoucí.
Máte-li tedy o tábor zájem, přihlaste se co nejdříve.
Předběžná cena tábora je 1.000,- až 1.200,- Kč. Tato bude upřesněna po zjištění cen
potravin a potřebných materiálů.
V případě zájmu kontaktujte Kláru Mikešovou (hlavní vedoucí) – tel. 775 668 308.
Podrobnější informace Vám budou dodány společně s případnou přihláškou.
Těšíme se na Vás.

LT Podolí
Farní mládež z Třeště a okolí pořádá pro děti druhého stupně letní tábor. Jeho termín
je od 12. do 19.7.2008 a místo konání je na skautském tábořišti Podolí, které se nachází
v okrese Žďár nad Sázavou, asi 2 km jižně od Radešínské Svratky. Cena tábora je 1.500,Kč.
Co můžete od tábora čekat? Tábor je vybaven stany s podsadou, jedním „týpíčkem“
=> indiánský stan a skladovou budovou. Já osobně mám z táborů mraky pěkných zážitků a
pevně věřím, že i vy si jich mraky odvezete. V plánu je nemalé množství her, převážně tzv.
„bojovek“, jednodenní výlet, stezka odvahy, noční hra, když bude přát počasí, tak koupání.
Tábor má kapacitu cca 30 osob včetně vedoucích – více stanů bohužel není. V případě
dotazů můžete volat níže uvedená telefonní čísla.
Přihlášky začneme rozdávat 1.5.2008.
S pozdravem
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Lukáš Kubala
Roštýnská 1205, Třešť
mobil 777 198 553
pevná linka 567 214 369

Diář otce Tomáše
10.5.		
20:00
11.5. 		
18.5. 11:30
21.5. 19:00
24.5. 		
25.5. 		
08:00
09:30
11:30
18:00
27.5. 		
30.5. 18:00
31.5. 		
		
8.6. 09:30
15.6. 10:00
22.6. 10:00
26.6. 		
27.6. 		
28.6. 09:00
5.7. 		
08:00
10:00
12.7. 09:00

ministrantský den v Olomouci v semináři
svatodušní bdění - slavnostní nešpory, adorace, rozjímání
Slavnost Seslání Ducha svatého - při mši svaté obnova biřmovacích závazků
pouť ve Dvorcích ke sv. Janu Nepomuckému
setkání rodičů dětí, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání
mše sv. v Hodicích v Kulturním domě
Slavnost Božího Těla
Růžená
Třešť - průvod ke čtyřem oltářům
Kostelec
Třešť
Vranov u Brna - kněžský den
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Jemnice - papežský misijní den dětí
(akce pro děti - podle počtu zájemců pojede autobus)
Třešť - první svaté přijímání
pouť Třeštice
Růžená - první sv. přijímání
Růžená - táborák
Třešť - táborák
Brno - kněžské svěcení
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Třešť
Růžená
Brno - jáhenské svěcení Jendy Krbce (pojede z Třeště autobus)

III. Misijní den dětí
Papežská misijní díla a moravskobudějovický děkanát brněnské diecéze
vás zvou na III. Misijní den dětí a 6. celostátní misijní pouť.
„Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“ (Mt 5,16)
III. Misijní den dětí a 6. celostátní misijní pouť se koná
v sobotu 31. května 2008
v Jemnici u Moravských Budějovic
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I

nformace

Blahopřání
Redakce časopisu Věžník si dovoluje jménem celé farnosti popřát našemu otci Tomášovi
k jeho 33. narozeninám hojnost Božího požehnání, hodně zdraví, sil a optimismu při práci s jemu
svěřenými ovečkami!

35. jubileum
V měsíci červnu 1973 přijal svátost kněžství v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně P. Karel Obrdlík, který působil v naší farnosti plných
7 roků – nejdříve jako kaplan a později jako farář.
Do dalších let práce na vinici Páně mu vyprošujme Boží pomoc, hojnost darů Ducha svatého, pevné zdraví a stálou ochranu Panny Marie a
přímluvu jeho patrona sv. Karla Boromejského.
							
-KP-

Jednou za tři roky
se koná...

Informace o činnosti
Farní charity v Třešti
Jarní sbírka věcí
pro potřebné proběhla
v Třešti o sobotách 1. a
8. března 2008. Dne 11.
března 2008 byly tyto
věci na nádraží v Třešti
naloženy do vagónu a
odeslány do centrálního
skladu humanitární pomoci v Broumově pro
Diakonii Broumov k
dalšímu použití pro vytřídění.
Většinou při nakládání vagonu pomáhali
učni z SOŠ a SOU na náměstí TGM. Letos však
měli prázdniny a charita požádala farníky o pomoc. Všem, kteří pomohli při nakládání vagonu,
patří zvláštní poděkování za rychlé naložení vagonu.
Farní charita děkuje všem dárcům, pomocníkům i příznivcům křesťanským Pán Bůh
zaplať!
Firmě Podzimek a synové děkuje charita
za poskytnutí auta pro převoz věcí na nádraží.
Termín příští sbírky věcí je 18. a 25. října
2008 na faře v Třešti.

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
24
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za Farní charitu
Z. Brychta

V

tip

		
„Všiml jsem si, že tvůj otec má
oteklé tváře. To má od zubů?“
„Ne, od modlitby.“
„Ale, nepovídej...“
„Opravdu, nelžu. Včera jsme se spolu celá rodina modlili Otčenáš a když jsme došli k ‚zbav
nás ode všeho zlého‘, otec se podíval na matku
a ona si toho všimla.“

