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ážení a milí farníci,
dovolená, prázdniny a hezké počasí. Samozřejmě i odpočinek. Určitě zasloužený.
Vždyť život člověka je naplněn převážně prací. Volný čas máme k tomu, abychom si odpočinuli a mohli
se rozvíjet i v jiných oblastech života. Únava, která
je naším věrným životním průvodcem, může být významným ukazatelem naší přetíženosti. Někdy potřebujeme změnu, vzrušující a záživnou činnost, ale jindy zklidnění a třeba jen soustředění na vlastní dech.
Volný čas a odpočinek je důležitým prostorem pro to,
abychom nabyli rovnováhy. Ve volném čase si můžeme dovolit dělat to, co skutečně chceme, dopřát si pocit svobody a volby. Tím
se nám otevírá i cesta k poznání sebe sama, toho, po čem v životě toužíme a co
niterně potřebujeme.
Naše práce je mnohdy zaměřená jednostranně. Ve volném čase máme
možnost dělat něco jiného, rozvíjet jiné stránky naší osobnosti. Osvědčené doporučení praví, aby manuálně pracující lidé odpočívali při duševní činnosti
a duševně pracující relaxovali při manuálních pracích. Výsledky odpočinku
poznáme „po ovoci“ - pokud opravdu odpočíváme, pak se cítíme svěží a plni
sil do dalších dnů.
Přeji vám i sobě, abychom se po dobrém odpočinku vrátili do svého
běžného prostředí a do své práce posilněni, s chutí a radostí. Nezapomeňme na
modlitbu - vnitřní spojení s Bohem. V pokoji mu naslouchejme, buďme připraveni ...
U dalšího čísla se těší
Vladislav Hynk
šéfredaktor
Témata pro příští číslo:
				

prázdninová putování
dobře strávený odpočinek
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lovo otce Tomáše

Milí farníci!
Jak mnozí víte, minulý rok v předvečer
slavnosti sv. Petra a Pavla vyhlásil v římské Bazilice sv. Pavla za hradbami papež Benedikt XVI.
rok věnovaný svatému Pavlovi – velkému apoštolu a misionáři židů a pohanů – při příležitosti
2000. výročí od jeho narození. Rok svatého Pavla bude probíhat od 29.6. 2008 do 29.6. 2009. V
tomto období lze získat za určitých podmínek
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Rok svatého Pavla
(svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na
úmysl papeže s vyloučením jakékoliv náklonnosti k hříchu) plnomocné odpustky, když věřící
navštíví kostel či kapli zasvěcenou sv. Pavlovi.
Věřící, kterým brání nemoc, vždy s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s předsevzetím, že splní
běžné podmínky hned, jakmile to bude možné,
také mohou získat odpustky, když se duchovně
připojí k některé oslavě ke cti sv. Pavla a obětují
své modlitby a utrpení za jednotu křesťanů. Dekret brněnského biskupa je také vyvěšen
na nástěnkách v kostele.
Svatý Pavel spolu se svatým
Petrem jsou hlavní patroni naší
diecéze a brněnské katedrály, a proto se v Roce sv. Pavla
připravuje v naší diecézi také
několik větších tématických
akcí pro dospělé i pro děti.
Opět bude vyhlášena začátkem školního roku 2008/2009
vědomostní, výtvarná a literární soutěž zaměřená na
jeho osobnost i na jeho odkaz
pro současnost. Biskupstvím
bude zřízena webová stránka
http://biskupstvi.cz/roksvatehopavla, jež bude zdrojem
studijních informací. Zde najdeme informace o kostelech
v diecézi zasvěcených tomuto
světci, přehled literatury a filmografie o sv. Pavlovi, životopis a dílo sv. Pavla, rubriku pro
děti, přehled tématických akcí
konaných v diecézi, aktuality z
Vatikánu apod. I Diecézní pouť
rodin ve Žďáru nad Sázavou,
která bude 30.8.2008, je zaměřena na toto téma. Pastorační
středisko kromě toho připra-

vuje na sobotu 8.11.2008 v Brně tématickou konferenci pastoračně biblickou o svatém Pavlovi,
která je určena pro všechny. V rámci děkanství se
připravují oslavy. Konkrétně v našem jihlavském
se plánuje společná pouť farností do Batelova a
do Nové Říše, to bude v sobotu 20.9.2008.
A co se bude dít u nás ve farnostech Třešť,
Růžená a Kostelec? Chtěl bych pokračovat dál
třetí částí Katechismu katolické církve nazvané
„Život v Kristu“. Katecheze, pokud to bude možné a v mých silách, by probíhaly jednou za měsíc
jak v Třešti na faře (středa večer), tak i v Růžené na obecním úřadu (neděle odpoledne). Pokud
se mi podaří sehnat film o sv. Pavlovi, bude jistě
možnost jej zhlédnout na faře. Pro děti a mládež
bude připravena soutěž „Putování po stopách svatého Pavla“. I do Věžníku bych rád zavedl rubriku „Vzděláváme se“, kde bych se zamýšlel nad
různými tématy naší víry s odkazem na moudrosti z listů sv. Pavla nebo by se to týkalo aktuálních
témat doby.
Jak tento čas můžeme prožít my sami
doma? Já konkrétně jsem se rozhodl, že si během
tohoto roku přečtu všechny listy sv. Pavla, abych
hlouběji objevil Pavlovu spiritualitu - jeho víru,

naději a lásku. Můžete se přidat ke mně.
Papež Pavel VI. hovoří o sv. Petru a Pavlovi jako o dvou základech, kolem nichž se točí
křesťanství. Pavel jasně představuje povolání pohanů, katolickou univerzalitu. Petr zase střed, katedru, jednotu církve. Budeme mít opět možnost
více poznat život a dílo svatého Pavla, tohoto
velikého muže, který uměl žít v prostředí pohanském, aniž by ztratil víru, který dokázal obstát ve
zkouškách, a dokonce se dokázal při tom i radovat, který svým osobním životem ke Kristu strhl
mnoho lidí. Naše země patří mezi oblasti misijní
svým počtem praktikujících veřících, a proto i
tento světec může být pro nás vzorem a učitelem,
jak hlásat a přinášet evangelium nevěřícím. Sv.
Pavel ve svém jednom listě praví: „Vím, komu
jsem uvěřil.“ Abych druhé mohl obracet na víru,
sám musím poznat Toho, koho mám hlásat.
Přál bych si, aby Rok svatého Pavla, který
je před námi, se stal pro nás požehnaným a přivedl nás k hlubšímu životu s Kristem i mezi se
sebou navzájem.
otec Tomáš
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Jáhen a Jáhenství
Historie jáhenské služby

znamným svědectvím o vedení Duchem svatým
je skutečnost, že se „Slovo Boží šířilo a počet
„V té době, kdy učedníků stále přibývalo, učedníků v Jeruzalémě velmi rostl“.
začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich
Jáhenství dnes
vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A
Úkol jáhna
tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli:
„Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme káKdo je to jáhen a jaký je jeho úkol v dnešní
zat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Brat- době? Nejlépe nám o tom hovoří instrukce s náří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž zvem Základní normy pro formaci trvalých jáhse ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme nů. Směrnice pro službu a život trvalých jáhnů,
je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat do které se teď můžeme začíst. V pátém článku
všechen svůj čas modlitbě a kázání slova.“ Celé se píše: Jáhenství je udělováno zvláštním vylitím
shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a Ducha svatého (ordinací), které v tom, kdo je přitak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha jímá, uskutečňuje specifické připodobnění se Krissvatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timó- tu, Pánu a služebníku všech. (…) Lumen Gentium
na, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem č. 29,7 popisuje teologickou identitu specifickou
pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je pro jáhna:Jakožto účastník jediné církevní služpřed apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. by je v církvi charakteristickým svátostným znaSlovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalé- mením Krista – služebníka. Jeho úlohou je „být
mě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru.“
zprostředkovatelem potřeb a tužeb křesťanských
Sk 6, 1-6 komunit“ a „animátorem služby, totiž diakonie“,
která je podstatnou součástí poslání církve. V deV tomto úryvku ze Skutků apoštolů se vátém článku se již dostáváme ke třem specificmůžeme dočíst, jak došlo k ustanovení jáhnů a kým úkolům jáhenství: „Jáhenská služba je chajaká byla hlavní náplň jejich služby. Apoštolové rakterizována vykonáváním tří úkonů, které jsou
už nestíhali hlásat Boží slovo a zároveň „sloužit službě jáhna vlastní podle specifické perspektivy
při stolech“. Co si pod touto službou při stolech jáhenství. Vzhledem k munus docendi (úkol učit)
máme představit? Křesťanské vdovy byly závislé je jáhen povolán k hlásání Písma svatého, vzděve své existenci na pomoci a podpoře od církev- lávání a povzbuzování božího lidu. Toto povolání
ní obce. Úkolem některých členů obce pak bylo je vyjadřováno předáním knihy evangelií při sashromážděné dary spravedlivě rozdělit těm, kteří motném obřadu svěcení.
to nejvíce potřebovali (sbírka těchto darů, a to neMunus sanctificandi (úkol posvěcovat) je
jen finančních, se konala před slavením eucharis- vyjádřen modlitbou, slavnostním udílením svátostie, pozůstatek se nachází i v dnešní liturgii, kdy ti křtu, v uchovávání a podávání eucharistie, asisjsou vybírány již pouze finanční dary na potřebu tenci a žehnání při uzavírání manželství, vedením
církevní obce; dalším pozůstatkem je mytí rukou smutečních a pohřebních obřadů a při udělování
kněze, který tyto dary od jáhnů, jež je přebírali svátostin. Zdůrazňuje se tak, že jáhenská služba
od lidí, přijímal). Bylo vybráno sedm můžu, kteří má svůj výchozí i cílový bod v eucharistii a nemůbyli pověřeni právě rozdílením těchto darů po- že být vyčerpána jen prostou sociální službou.
třebným a apoštolové se mohli nerušeně věnovat
Munus regendi (úkol řídit) je nakonec remodlitbě a službě slova.
alizován vykonáváním charitativních a výpomocDůležitým prvkem je, že těchto sedm ných prací, animací společenství či jednotlivých
mužů bylo vybráno apoštoly, kteří pověření ke oblastí církevního života, zvláště co se týče lásky
službě konali modlitbou a vkládáním rukou. Vý- k bližnímu. To je nejtypičtější služba jáhna.“
6
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Rozdělení jáhnů

Jáhenské svěcení

Jak už jsme mohli z názvu citované instrukce postřehnout, existuje „dvoje rozlišení“
jáhnů. Jednu skupinu jáhnů tvoří tzv. trvalí jáhnové (tento stav byl v církvi obnoven po II. vatikánském koncilu), jež mohou být ženatí (po dovršení
35. roku a se souhlasem manželky), nebo celibátní (po dovršení 25. roku). Možná i v naší farnosti
by mohli někteří muži zvážit a hlavně promodlit
tu možnost, zda je Bůh nevolá ke konkrétní službě křesťanskému společenství naší farnosti jako
jáhny.
Dále pak existují jáhni „přechodní“ (takto však nejsou nikde nazýváni), jednoduše muži,
pro něž je jáhenská služba přechodným stavem na
cestě ke kněžství. V době, která by od jáhenského
ke kněžskému svěcení neměla být kratší než šest
měsíců, se má (přechodný) jáhen stát opravdovým
služebníkem. Na tom místě, na které je poslán, a
v těch úkolech, které jsou mu svěřeny, ať už je to
hlásání evangelia, posvěcování nebo charita.

Pokusíme se stručně podívat, jak probíhá
jáhenské svěcení. Pro mnohé z vás to může být
vodítko k dobrému prožití této slavnosti 12.7.
spolu se mnou.

Exercicie
Co předchází jáhenskému svěcení? Kromě
dlouhodobé přípravy (pro „přechodné“ jáhny studium na fakultě a pro trvalé alespoň tříletý přípravný kurs) musí všichni kandidáti absolvovat
exercicie v minimální délce pěti dnů. Během této
doby se mají ztišit a uvědomit si, k jak velkému
úkolu je Bůh povolal a opětovně se svobodně rozhodnout pro službu.
Jednou z důležitých částí jáhenství je vlastnoruční napsání prohlášení, že jáhenské svěcení
je přijímáno svobodně bez donucení a nátlaku,
Vyznání víry, přísahy, že má svěcenec v úmyslu
zůstat v patřičné diecézi, slibu poslušnosti svému
biskupovi a slibu o vedení duchovního života. V
neposlední řadě je tu pro „přechodné“ jáhny napsání slibu celibátu. Toto vše je při jedné mši svaté přečteno a podepsáno před tváří Boží na oltáři.
Avšak platnost nastupuje až při samotném jáhenském svěcení, kde svěcenec toto vše slibuje tváří
v tvář otci biskupovi, ale to už se dostáváme do
další části.

Představení kandidátů
Po Evangeliu následuje představení kandidátů jáhenského svěcení. „Prosím N. N. z farnosti
N., který má být vysvěcen k jáhenské službě, aby
předstoupil.“ Na tuto výzvu kandidát předstoupí
před otce biskupa a řekne. „Jsem připraven.“ Pak
následuje dialog, ve kterém se o. biskup ptá pověřeného kněze, zda jsou svěcenci způsobilí pro vykonávání jáhenské služby. Pokud je způsobilost
potvrzena, vyjádří o. biskup souhlas s přijetím
kandidátů mezi jáhny. Po představení následuje
homilie, kterou pronáší o. biskup.
Obřad svěcení
Samotný obřad svěcení nastupující po homilii má několik částí.
a/ skládání slibů
b/ litanie a vkládání rukou otce biskupa, světící
modlitba
c/ oblečení jáhenského roucha
d/ předání evangeliáře na znamení služby evangelia
e/ pozdravení pokoje
a/ Vstupem do obřadu svěcení je hymnus
Veni, creator Spiritus. Všichni společně vyprošujeme pomoc Ducha svatého. Následuje sedm
otázek pro kandidáty (šest na kandidáty trvalého
jáhenství), na které svěcenci odpovídají ano. Je
to vyhlášení platnosti toho, co bylo podepsáno a
slíbeno před několika dny na exerciciích. (Mohli bychom najít analogii v našem zákonodárství,
kdy je zákon napsán, podepsán, ale v platnost
vstupuje až dnem vyhlášení.)
1. Chceš, abys byl vkládáním mých rukou a darem Ducha svatého zasvěcen službě církve?
2. Chceš s pokorou a opravdovou láskou pomáhat svou jáhenskou službou biskupovi a kněžím v
jejich práci pro věřící?
3. Chceš uchovávat, jak říká apoštol, tajemství
víry ve svědomí čistém a slovem i skutkem hlásat
Věžník 55/2008
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tuto víru podle evangelia a podle tradice církve?
4. Chceš se zcela a navždy oddat službě Bohu a
lidem a jsi odhodlán na znamení své oddanosti
Kristu, našemu Pánu zachovávat celibát pro Boží
království?
5. Chceš ve svém životě chránit a rozvíjet ducha
modlitby a podle ustanovení církve vydaného pro
jáhny věrně se modlit Denní modlitbu církve spolu s Božím lidem, za něj a za celý svět?
6. Chceš vždycky žít podle příkladu Ježíše Krista,
jehož tělo a krev budeš věřícím rozdávat?
Následuje sedmá otázka, kterou je slib
(Slibuješ mně a mým nástupcům úctu a poslušnost?) spojený s vkládáním sepnutých rukou svěcence do rukou biskupových. Toto gesto pochází
ze středověku, kdy vazal takto vyjadřoval svou
podřízenost a poslušnost svému pánu. I pro nás
mohou být sepnuté dlaně při Bohoslužbě či modlitbě znamením, že se zcela a plně odevzdáváme
do rukou Kristových a slibujeme mu den za dnem
úctu a poslušnost. Tohoto podřízení se nemusíme
bát, protože nám není ke škodě ani neomezuje
naši svobodu. Ježíš Kristus je totiž dobrý Pán.
b/ Po litaniích, ve kterých oslovujeme a
prosíme o přímluvu u Boha celou církev oslavenou i putující, následuje vkládání rukou o. biskupa. Svěcenci jednotlivě mlčky poklekají před o.
biskupem, který na jejich hlavu vkládá ruce. Spolu se světící modlitbou, jež následuje hned poté,
je svěcencům udělen dar Ducha svatého k jáhenské službě. Nejdůležitější slova světící modlitby
znějí: „Sešli na něho Svatého ducha, ať ho posilní

8
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sedmerým darem tvé milosti, aby věrně konal jáhenskou službu.“
c/ Z kandidátů se stali jáhni. Proto jsou oblečeni do jáhenského roucha, k němuž patří štola,
která splývá z levého ramene k pravému boku, a
dalmatika, svrchní jáhenské roucho.
d/ Jak už bylo řečeno, na znamení služby
slova je novým jáhnům předán evangeliář, což
zdůrazňuje poslání jáhna při slavení liturgie čtením evangelia a jeho svědectvím o víře církve
slovem i životem.
e/ Pozdravení pokoje je znamením toho,
že jáhny o. biskup přijímá jako své nové spolupracovníky; také přítomní jáhnové je pozdraví a
vyjádří tak společenství v jáhenské službě.
Po obřadu svěcení následuje Eucharistická
bohoslužba, při které noví jáhni asistují o. biskupovi a následně rozdělují eucharistii věřícím.
Doufám, že tato malá zastávka u jáhenské
služby pomůže nám všem dobře a radostně prožít
jáhenské svěcení, na kterém bych rád viděl vás
všechny. Ne každý se však bude moci účastnit, ať
už je důvod jakýkoli. Vás všechny, ale především
nemocné, chci poprosit o modlitbu, jistě bude velmi potřebná „posila ze zálohy“ a vaše modlitba
a oběti mají sílu obrátit celý svět, natož jednoho
jáhna. Zároveň chci za vaše modlitby poděkovat
a dá-li Pán Bůh tak nejen teď, ale i příští rok při
slavení primiční mše svaté v Třešti.
								
Jenda Krbec

Devatero
Nedávno na mne čekali před farou dva
mladí lidé, chlapec a děvče. Z toho by mohla
koukat jedině svatba, říkám si v duchu, protože
rozvody zatím neděláme. Zvu je dál a opravdu.
„Pane faráři, mohl byste nás oddat?“ povídají.
Nevěsta je ze sousední farnosti, ale ženich patří
k nám, tak by to šlo. Jenomže je „nekostelový“.
Byl sice pokřtěný, i u 1. svatého přijímání, ale
potom už nic. Kolik máme na
té naší, kdysi zbožné Moravě, takových případů! Rodiče, aby se babička nezlobila,
dali své děti pokřtít, dokonce
i do náboženství je přihlásili,
ale 1. svatým přijímáním to u
mnoha skončilo. Potom se nesmím divit, když nevěsta na
otázku, byla-li u sv. biřmování,
se nevině zeptá: „To bylo to,
jak jsme měli bílé šaty, v ruce
svíčku a fotili nás?“ Je mi jich
líto. Ptám se sám sebe, mohou
za to ti mladí lidé?! Je to jasně
vina rodičů ... „Co mám s vámi
dělat? Proč vůbec chcete mít
sňatek v kostele? Jenom proto,
že varhany krásně hrají a že na
videu je to paráda?“ „No, tak
trochu taky“, říká ženich, „ale
ten hlavní důvod je jiný. Já vám to vysvětlím. Vy
jste před dvěma roky oddával mého kamaráda.
Chodil k vám na přípravu a vy jste mu dal jakési
„Devatero“, on teď podle toho žije. Míval dříve
plno problémů a dnes říká, že stojí za to se tím
řídit. My k vám budeme chodit, jak dlouho budete chtít, jenom nám to taky dejte!“ Pán Bůh zaplať za tuto upřímnost. „Mirku“, povídám, „ono
to devatero je ve skutečnosti Desatero, ale když
máte oba chuť, tak se do toho dáme.“ A tak jsme
hned začali, dnes už máme za sebou víc setkání.
Oba dva mají obrovský zájem o ty věci, o nichž
dosud nevěděli, dalo by se říci, že to sají jako houba, kterou ponoříte do vody. Ale Desatero jsme
zatím neprobírali. I to přijde na řadu, až budeme
důkladněji brát přípravu na svátost smíření.

A já mám radost, když vidím na mši svaté
v neděli onoho Mirkova kamaráda, který vlastně
od svého sňatku nevynechal bohoslužby, ačkoliv byl před tím také „nekostelový“. Z jeho tváře
září jakási pohoda. Starostí má určitě někdy až
nad hlavu. Vždyť podniká. Vím, že to tito chlapci
nemají v naší zemi lehké. Přesto on, který kdysi každou neděli pracoval, dokáže v tento den v

neděli „vypnout“ a říká, že díky tomu Desateru
má nejen čas na ženu a synáčka, ale že se vyplatí
začít další pracovní týden svěží a odpočatý. Náš
ženich Mirek to pochopil. Kdy to pochopí víc
těch uštvaných, věčně se honících lidí u nás a na
světě vůbec? A to jen jeden člověk začal poctivě
praktikovat jedno z Božích přikázání. Dovedeme
si představit, jak by svět kolem nás mohl vypadat,
kdyby lidé začali plnit všech deset Božích příkazů? Navzdory stálým rokováním politiků, ekonomů a všech možných odborníků, světu stejně nic
jiného nezbývá.
převzato z IMMACULATA č. 97 (3/2008),
str. 25, „Z deníku otce Jana Topenčíka“
Věžník 55/2008
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ozhovor s ...
P. Josef Mendel
Rozhovor pro toto
číslo Věžníku byl pořízen
s předstihem již o Velikonocích, kdy jsme měli
možnost slavit s otcem
Josefem Mendelem bohoslužby a obřady velikonočního tridua.

mě oslovil i jeho životní program, který máme ve
stanovách:Jsme pozváni Bohem být znamením a
nositeli pro lidi, mladé lidi a zvláště pro ty, kteří
jsou nejchudší.
Salesiáni pracují s mládeží. Proto se nabízí
otázka, jestli je v dnešní době možné mladé
něčím zaujmout a oslovit.

Říká se, že mladá generace je nositelem
ideálů a také změn, což jsme mohli vidět i v naší
Hned na začátku se Vás zeptám, proč jste se české historii. Ale možná se mi zdá, že ta otázka
stal právě salesiánem?
není ani tak o tom, jestli mladí lidé jsou otevření k tomu nechat se oslovit nebo něčím zaujmout.
Jak jsem vlastně konkrétně přišel k tomu Možná je to spíš otázka na dospělé, protože je
stát se salesiánem? Bylo to díky tomu, že naše otázka, jestli my jako dospělí dokážeme těmto
rodina měla několik známých samladým lidem nabídnout něco,
lesiánů, tajných salesiánů, kteří
co by je dokázalo zaujmout, prochodívali k nám domů nebo jsme
tože si myslím, že mladí lidé se
Myslím, že mladí
se s nimi setkávali na různých
dokážou nadchnout a nechají se
jsou oslovitelní,
setkáních. Potom takovým druzaujmout, ale musí to být něco,
ale musí to být
hým důvodem bylo to, že v naší
v čem vidí autentické hodnoty,
něco,
co
se
dotýká
farnosti na Starém Brně působividí, že je to upřímné. Proto třeba
jejich
každodennílo poměrně hodně salesiánů jako
mladé lidi přitahují osobnosti, u
ho
života.
kaplanů a ti se věnovali mládeži.
kterých vidí, že to, co říkají, tomu
Pak jsem také poznal, že kromě
také věří a podle toho také žijí.
toho, že jsou kněží, jsou také řeMyslím, že mladí jsou oslovitelní,
holníci. Takovou třetí rovinou, která přispěla k ale musí to být něco, co se dotýká jejich každotomu, že jsem se rozhodl pro salesiánské povolá- denního života a dokáže je to silně oslovit.
ní, bylo, že jsem chodil do společenství mládeže,
která byla vedena salesiány a byla také vedena v Myslíte si, že je snazší oslovit třeba děti a mlásalesiánské spiritualitě a byl jsem také přizván k dež ze sociálně slabších rodin?
jednomu programu, s nímž přišel nynější biskup
pražský otec Karel Herbst, a to byly letní prázdniJe otázka, co to znamená oslovit? Jestli
nové chaloupky, takže jsem jezdíval od nějakých je to myšleno v tom smyslu, že oni dokážou více
třinácti, čtrnácti let na tyto chaloupky. A pak jsem reagovat na naše podněty nebo že si dokážeme
se dozvěděl, že to pořádají salesiáni. Tak to je k těmto ze sociálně slabších poměrů najít cestu,
taková historická cesta, jak jsem přišel k salesi- tak to si myslím, že je pravda. Z naší zkušenosti
ánům. Možná v takovém druhém rozměru, proč vím, že se dokážeme lépe skamarádit s těmi, kteří
jsem si oblíbil a rozhodl se pro řád salesiánů, sto- jsou chudí, oproti těm, kteří třeba mají spoustu
jí to, že si myslím, že don Bosco má i dnes stále co věcí. Blahobyt pak člověka uzavírá – vůči sobě
nabídnout mladým lidem i společnosti. A protože navzájem i vůči Bohu. Myslím, že ti ze sociálně
10
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slabšího prostředí jsou daleko otevřenější, vnímavější a všímavější a i tím, že se snažíte pomoci
řešit jejich třeba existenciální problémy, je pak na
jejich straně vděčnost a dokážou na vaše podněty
reagovat.
Zeptám se i na to, jestli někdy „vyrážíte do terénu“, tzn., jestli jdete třeba evangelizovat na
ulici a získáváte tak mladé?
Já osobně nevyrážím do ulic, protože moje
poslání je teď spíš dovnitř našeho řádu. Starám
se o pastoraci. Ale jako salesiáni tady v České
republice nejvíc působíme ve farní pastoraci a
pak v oblastech volnočasových programů. Tam
se snažíme vnášet hodnoty evangelia do společnosti, vím, že jsou různé zkušenosti např. s nějakými kulturně společenskými akcemi jako jsou
třeba dny otevřených dveří v našich střediscích
mládeže, živé betlémy, drakiády, kde dochází ke
kontaktu, k takové té počáteční evangelizaci, jak
říká Pavel VI., není to taková ta přímá, výslovná
evangelizace, která je v oblasti katecheze, ale je
to taková první evangelizace.
A na závěr se nabízí otázka, co je podle Vás asi
největší „bolestí“ mladé generace?
Možná to souvisí i s tou druhou otázkou. Myslím si, že možná tou největší bolestí je nedostatek
lidského zázemí, nedostatek silných inspirujících
vztahů – ať už v rodině nebo mezi kamarády. Možná to také souvisí s tím, že je nedostatek těch, kteří mohou ukazovat cestu jak dál, kudy jít, jak řešit
problémy. Je to možná i ve smyslu toho, co říkával
Jan Pavel II., že dnešní mladý člověk nepotřebuje
tolik učitele, ale svědky, tedy nepotřebuje, aby mu
někdo tolik říkal, co a jak má dělat, ale potřebuje
vidět na někom, jak má žít konkrétně, třeba hodnoty evangelia nebo hodnoty obecně lidské.
Děkujeme za rozhovor i za společně slavené mše svaté a velikonoční obřady. Přejeme hojnost Božího požehnání v další práci s mladými
lidmi.
otec Tomáš
- KZ -

Krásné
květnové dny
Krásné květnové dny – i s výkyvy počasí – rychle uběhly. Pod ochranou Panny Marie a
s těmi, jež mohli být s námi v našich chrámech
při Slavnosti Seslání Ducha svatého, s přípravou
svatodušního bdění - děkujeme za DARY a MILOSTI. Mše sv. v KD v Hodicích a také radost,
že zastupitelé obce pomohli při založení klubu
důchodců (seniorů) a propůjčí místnosti v Hasičském domě k pravidelnému setkávání.
Neděle 25.5. Slavnost Božího Těla s průvodem ke čtyřem oltářům – poprvé také u řezby
Svaté rodiny v ulici Na Hrázi s dětmi – družičkami, které mohly svobodně sypat lístky květin z
košíčků. Také i v přifařených obcích v Růžené a
Kostelci. Se Slavností Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a misijním dnem dětí jsme skončili požehnaný měsíc máj… Díky i za křty, svatby a smutná
rozloučení…
Modlitba
Zdrávas Maria, milostiplná! Za všechny
milosti přijaté v Lurdech, za všechna obrácení,
odpuštění, za všechna uzdravení, za povolání, za
radost ze služby, kterou nám dáváš okoušet: Děkujeme Ti, Lurdská Panno Maria!
Požehnaná jsi mezi ženami! Se všemi bratry a sestrami, kteří prožívají válku a nespravedlnost, s mladými, kteří hledají svou cestu, s obětmi
smutku, nemoci i s těmi, kteří zoufají: Lurdská
Panno Maria, tebe prosíme!
Oroduj za nás! Protože ty jsi úsměv našeho
Boha, ty jsi odlesk Kristova světla, v tobě přebývá
Duch svatý; protože sis vybrala Bernadettu v její
chudobě, protože jsi Hvězda ranní, Brána nebes:
Lurdská Panno Maria, milujeme tě, nadšeně voláme a spolu s tebou oslavujeme velké věci, které
učinil Pán a zpíváme MAGNIFIKAT!
(Modlitba jubilejního roku lurdských zjevení)
Drahá Matko Maria! Děkujeme ti, že jsi
byla vždy věrná tomu, co ti zaznívalo v hloubce
tvého srdce. Zůstala jsi věrná SYNU - Bohu až do
konce a s láskou jsi nás přijala za své děti.
				

Lidmila Vokřínková
Věžník 55/2008
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A máme tu
měsíc červen ...
Mé děti ve školních letech měly v čítankách: „Jahody se červenají, měsíc červen přiletěl, děti abecedu znají - Vojtík stále psát by
chtěl ...“.
Podle počasí vidím turisty, pěšky, na kolech ...
V sobotu 14.6. jsem obírala malé lesní jahůdky, které se v zahradě rozmnožily, a kolem šla
skupina turistů – při provozu jsem nerozeznala,
mluví-li anglicky nebo německy. Mladá paní uviděla, že v našem kamenném tarasu se také červenají jahůdky. S úsměvem – když zaváhala – jsem
jí pokynula, že si je může otrhat. Hned se – asi
s rodinou – se smíchem rozdělila a dala ochutnat lesní plody, jim, městským občanům, vzácné,
voňavé. Kde jsou ty časy, kdy jsme chodívali do
lesních pasek s konvičkami – a to byly zdravé večeře, jen rozmačkané s cukrem a mlékem a chlebem. Avšak Boží příroda sama vrací, při skromných podmínkách, písku a kamení, při sluníčku a
vlahém dešti – tak jako se vrací všechno dobré i
horší; historie, kterou každý v určeném čase, jejž
Pán dává prožít a pamatovat, předávat má ...
Po duchovní stránce jsme měli první svaté
příjímání dětí a poutě v Pavlově a Třeštici, setkání, děti výlety, mladí zkoušky a maturity – ale i
koncerty atd.
V Immaculatě (Neposkvrněná) č. 3 - 2008 je uvedena:
Modlitba za kněze
Božská moci kněžských dlaní, kdo tě může
chápat jen? Tajemství duše se klaní – Ježíš je tu
přítomen!
Pouhé slovo Tvého sluhy na oltář Tě,
Pane, zve! Věru, kněz je Kristus druhý, dej mu
za to srdce své! Tvoje láska nezná mezí! Co ti za
vše můžu dát? V kněžství věčný Veleknězi, chceme
Tebe milovat.
A také poslední věta bratří řádu minoritů:
„Existuje jen jedna cesta - VZHŮRU!“
Lidmila Vokřínková
12
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Statistika
Křest
Třešť:
		
		
		
		
		
Třeštice:

Roman Martin Bílý
Erik Jan Bílý
Josef Ondřej Hašek
Nela Barbora Doušová
Patrik Lakatoš
Vendula Václava Křížová
Markéta Kodysová
První svaté přijímání

Třešť:
		
		
		
Růžená:
		

Karel Hašek, Martin Kubát,
Pavel Cirhan, Karolína Janáková,
Kateřina Petráková, Eva Hartlová,
Veronika Perničková
Daniel Lindner, Dominik Vacula,
Michaela Veverková
Svatby

Třešť:

Tomáš Brychta a Monika Šimková
Pohřby

Třešť:
Růžená:
		

Věra Pokorná
Marie Brtníková
Marie Falatová

Na prázdniny
Deset měsíců pilné práce je za námi. Školou zazní poslední zvonění a všem vyučujícím,
studentům i mladším žákům se dokořán otevře
prázdninová brána.
Každému z Vás upřímně přeji krásné sluníčkové prázdniny, prožité ve zdraví, v radosti,
ve společnosti hodných lidí, dobrých kamarádů a
pod ochranou ANDĚLA STRÁŽNÉHO!
Šťastné cesty a šťastné návraty vám přeje
Olga Hrbková

Misijní den dětí
V sobotu 31.5. jsme v 9.00 vyjeli z fary
třemi auty (škoda, že nás nebylo víc). Cesta nám
trvala asi tři čtvrtě hodiny. Když jsme dorazili do
Jemnice, tak jsme zaparkovali auta na náměstí a
šli ke kostelu sv. Stanislava. U kostela nám dali
různé dárky, pohledy o Jemnici a nálepky s našimi jmény. Vešli jsme do kostela, kde v 10.00
hodin začal nabitý program.
V růženci se nám představili různí lidé z
různých světadílů, například z: Asie, Ameriky,
Oceánie, Afriky a Evropy, kde jsme se modlili za
lidi z těchto světadílů v jednotlivých desátcích.
Potom se nám představil sv. Pavel, který nás odvedl do parku. Když jsme odcházeli z kostela, tak
jsme zpívali hymnu misijního díla dětí. V parku si
pro nás připravili různá stanoviště. Bylo jich celkem třicet, každé představovalo kousek života sv.
Pavla nebo města, kterými sv. Pavel procházel.
Na stanovištích jsme plnili různé úkoly a soutěžili s ostatními dětmi ve skládání sirek, přenášení fazolí čínskými hůlkami (špejlemi), v plnění
různých hlavolamů, závodili jsme na lodičkách,
skákali se zavázanýma nohama, dělali kytičky z

ořezků větví, nosili nádobky s vodou na hlavě a
spoustu a spoustu dalších. Nejvíce se nám líbilo
jezdit na lodičkách, protože jsme mohli sami veslovat.

Za každou splněnou soutěž jsme dostali
lísteček, za který jsme si poté mohli v bance vybrat ceny. V průběhu programu v parku jsme měli
možnost využít poledního občerstvení. I přes velké vedro bylo v parku velmi příjemně. V 15.00
bylo promítání z misie PNG. Ale my jsme dali
přednost nakoupení ledňáku v nedalekém obchodě. Pak jsme se přesunuli na hřiště u sokolského
domu, kde byla mše svatá. Byly tam lavičky na
přímém slunci, ale my i většina účastníků jsme
volili místa ve vzdálenějším stínu. Bohužel tam
bylo hůř slyšet a vidět průběh mše.
Někteří jsme byli už hodně vyčerpaní,
hlavně z horka. Poté se dvě auta vydala domů.
Naše auto a s ním i my jsme zůstali na koncert.
Bohužel se tak dlouho připravovali, že jsme z
koncertu moc neslyšeli a unavení vyrazili domů.
Celý den věnovaný dětem byl skvěle připravený. A my si odvezli domů spoustu zážitků.
Za všechny výletníky
Maruška a Šárka Kaňkovských
Míša Šalandová
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Adopce na dálku
10. března 2008
P. O. Box 12629
Drahá římskokatolická farnosti Třešť,
já, vaše dcera Nassuna, vás zdravím. Jak
se máte vy, vaše rodina a celá vaše země?
Především vám chci poděkovat za to, co
pro mě děláte, ať už za mě platíte školní poplatky
a nějaké školní materiály, či co přísluší ke vzdělání.
Už umím šít kalhoty, košile (trička), krátké halenky, obleky (uniformy) a náš tradiční oděv
„comesi“. Tento rok také skončí můj kurz a doufám, že dostanu práci, jakmile můj kurz skončí.
Nyní je suché období, ale brzy čekáme
deště. Je období sklizně.
Přeji vám šťastné Velikonoce, které se blíží. Ať vám Bůh žehná ve všem.
								
S láskou
dcera Nassuna Marry
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Chvála Vysočině
„Krásná Vysočino ...“
Tak se zpívá v jedné pěkné písničce. Ano,
Vysočina je opravdu krásný kout naší vlasti. Překrásné lesy, louky, pole s remízky, rybníky, potoky, řeky, údolí i kopce.
Je to náš milovaný domov, nejenom přírodně pěkně rozmanitý, ale je to krajina určitě i bohumilá. Ať putujeme
z Třeště kterýmkoli směrem, všude
u silnic i u polních cest vidíme kříže,
Boží muka i kapličky. Jsou to místa zastavení, proseb i díků našich
spoluobčanů. Snad v každé obci je
kostelíček nebo kaple. Také poutních kostelů máme v našem okolí
několik. Jsou to vzácná místa, kam
naši předkové přicházeli s prosbami
i upřímnými díky. Ani dnes tomu
není jinak – i my v těchto chrámech
hledáme a nacházíme posilu a útěchu pro naše sváteční i všední dny.
V neděli 25. května jsme prožili opět jeden pěkný den. V Kamenici u Jihlavy oslavili vzácné výročí
– 650 let od první písemné zmínky o
obci.
K této příležitosti byla v 10
hodin v kostele sv. Jakuba Většího
sloužena slavná děkovná mše svatá.
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář biskupství brněnského,
přijal pozvání. Za asistence zdejšího pana faráře Stanislava Tvarůžka
sloužil mši svatou, při které vysvětil nový prapor a znak městyse Kamenice. Na tuto bohoslužbu si našli
cestu nejenom místní, ale i z okolí.
Starší se neubránili dojetí.
Pro věřící jsou to nezapomenutelné zážitky. Po mši svaté přímo v kostele vystoupilo Trio
Cantabile, které předvedlo krásný koncert duchovní hudby. Tóny flétny, harfy a zpěv operní
pěvkyně se zasloužily o nevšední zážitek.
Věřím, že místní pan farář Tvarůžek je se
svými farníky spokojený. V okolních obcích sám

osobně vysvětil několik kapliček a také zvoničku
v Řehořově.
Myslíme, že i naše Třešť, ač není tak veliké město, vyslala do světa věřících nejenom v minulosti, ale i v dnešní době, celou řadu vzácných
mužů, duchovních otců, našich rodáků, což je pro

nás místní farníky velikou posilou a radostnou
skutečností.
Ve svých modlitbách všem vyprošujeme
zdraví a hojnost Božího požehnání.
manželé Hrbkovi
Věžník 55/2008
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Princezna
z třešňového království
To je takový jiný svět, kam chodívají holčičky a kluci, kteří mají rádi pohádky. Ze všech
dětí, které znám, tam nejraději chodívala Pavlínka. Odcházela tam třeba od stolu s porcelánovou
miskou plnou velikých sladkých třešní.
Právě těmito slovy začíná knížka Markéty Zinnerové Princezna z třešňového království,
která se mi před pár dny dostala do rukou poté, co
moji rodiče k nám „přistěhovali“ již delší čas odložené knihy, jež byly uloženy na půdě. V dětství

jsem byla zaujatou čtenářkou a jednou z mých
oblíbených knih bylo Tajemství proutěného košíku již zmiňované Markéty Zinnerové. Když jsem
tedy uviděla knihu, kterou napsala tatáž autorka,
zařadila jsem ji do nižších regálů knihovny a bylo
16
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jasné, že na ni „brzy dojde“. Náš Ondra ji vytáhl
hned druhý den a tak jsem mu ji začala číst.
Abych pravdu řekla, kniha mne velmi překvapila, má svoji hloubku, která je jaksi za textem a myslím, že ten hlubší význam malé děti
plně nepochopí. Ale i tak Ondra seděl jako pěna
a poslouchal. Knížka se z velké části zaobírá tématem podzimu života, stářím, umíráním, smrtí,
životní cestou, což našeho Ondru už také začalo
zajímat (klade nám otázky typu:Kdo z nás umře
jako první?).
Je velmi těžké nějak dětem tuto skutečnost
přiblížit. Já sama takové zkušenosti nemám, ale
když jsme se jednou s kamarády o faktu vnímání
smrti v dětství bavili, mnozí říkali, že jim z toho
bylo v dětství velmi úzko, mnohdy až do pláče.
Byla jsem tedy zvědavá, jak tuto nevyhnutelnost
dětem autorka objasní.
Hlavní hrdinka útlé knížky putuje s pejskem, který se stane jejím přítelem na cestě, a
když se setmí, dorazí k babičce.
„Babi,“ prohlídla si její tvář Pavla, „ty máš pomačkanější tváře než zjara. A víc ses nahrbila.“
„To víš,“ potřásla babička hlavou, „dlouho si
stáří otíralo boty na mém prahu, až ho překročilo.“
„A pomačkalo ti obličej? Proč jsi ho pouštěla? Já
bych žádné takové zlé stáří přes práh nepustila.“
„Stáří se neptá. Jako se nezeptá tvůj dětský věk,
jestli tě smí opustit.“
…
„Člověk se narodí jako miminko. Roste a to je
dětství. Pak ještě povyroste a to je mládí. Potom
si čas přichvátne a přijde dospělost. A než se dospělí nadějou, navštíví je stáří.“
Ráno pak Pavlínka od své babičky odchází
a na cestu dostává rudý tulipán, který se stává jejím společníkem. Cestou potkávají smuteční průvod, Pavlu zaujme především ta „skříň“, kterou
nesou v čele průvodu a vidí také holčičku, stejně
starou jako ona sama, jak jde v průvodu s „bábinou skříní“. Sekáč, který nedaleko kosí trávu, jí

sděluje, že tuhle babičku si vzalo stáří. Pavla se
vyděsí, že jde o její babičku, protože ona přece o
stáří mluvila! Brzy ale zjistí, že je to babička té
holčičky, která šla v průvodu.
Se svým pejskem a tulipánem jde dál a
hledá své království. V jedné chvíli zapochybuje,
jestli její cesta má konec.
„Naše cesta má konec,“ řekl přesvědčivě pejsek.
Musíme tomu věřit. Jinak bychom nedošli.“
Cesta je úmorná a tulipán začíná vadnout.
Slunce mu ubírá života, a když přijdou do Pavlínčina království, je mrtev.
„Tulipáne,“ volali Pavlínka a pes, „probuď se!“
A tu uslyšeli strom, který již dávno znal umírání
květů, protože každé jaro jich padaly z jeho větví
tisíce jako sníh:
„On už nevstane, zemřel.“
„Zemřel? Co je to?“
„To je úplný konec. Konec naděje a tepla. Už nepokvete a nebude si hrát. Neucítíš jeho vůni a nic
ti nepoví.“
„On už nikdy nebude?“ zesmutněla Pavlínka.
„Chci, aby byl se mnou. Mám ho ráda.“
„Vykvete jiný. V zemi, kde vyrostl, zůstala malá
cibulka. Zahradník ji uschová a na podzim zasadí
znovu. Zjara rozkvete jiný tulipán, tulipán tvého
tulipánu.“
…
„A co naše babička?“zeptala se, „stáří jí, strome,
mačká tvář. Až ji zmačká docela, co bude? Kdepak má babička svou cibulku?“
„Dokud byla mladá a silná,“ vypravoval strom a
malá Pavla mu naslouchala, „narodila se jí tvoje
maminka. A to byla její cibulka, z které nakonec
vyrostla veliká květina. A cibulka tvé maminky jsi
ty. A jednou budeš mít malé děťátko, postaráš se
o ně a to je život, princezno, teplo, tlukot srdce,
naděje a vůně.“
Stáří, umírání a smrt patří k životu, ale, jak
se modlíme při zádušních mších, nevyhnutelnost
smrti nás skličuje. Je těžké tuto skutečnost přijmout a je ještě těžší tuto skutečnost přiblížit a
objasnit dětem.
- KZ -

Zvonění v Třešti
v pátek
ve tři hodiny
odpoledne

Jak jste si mnozí všimli, zvoní se v pátek v
15 hodin v Třešti jak u sv. Martina, tak i u sv. Kateřiny. Není to tím, že by každý pátek byl pohřeb.
Proč tomu tak je? Byl jsem jednou v nějakém
městě asi na Slovensku, už si nepamatuji kde, a
tam jsem uslyšel zvony v pátek ve tři odpoledne a
hned jsem se sám sebe ptal: Proč se zvoní? Asi je
pohřeb, ale nic se kolem kostela nedělo… A pak
mě napadlo, vždyť je pátek a tři hodiny, hodina,
kdy zemřel za nás Ježíš Kristus, hodina milosrdenství, mé záchrany, spásy. A to se mi zamlouvalo a řekl jsem si, proč by to nemohlo být také
v Třešti. My lidé jsme zapomnětliví a zvony nás
upozorňují jako mohamedány hlas muezína, že se
máme krátce pomodlit. A proč bychom nemohli
Ježíši krátce poděkovat za jeho lásku k nám a poprosit ho za odpuštění hříchů třeba slovy: „Ježíši,
milosrdenství, smiluj se nade mnou a celým světem.“
P. Tomáš
Věžník 55/2008
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S Muzejním
spolkem…

Tip na správnou
dovolenou
- jak nám zadal

náš šéfredaktor

S Muzejním spolkem jsme byli na návštěvě
v nové budově Zemského archivu v Brně – spolu
s dačickými zájemci a telčskými – která se připravuje na podzimní otevření. Zážitků krásných
– historie – bylo mnoho. Hned při nastoupení mi
uvolnil místo občan z Dačic (manželka a syn měli
místo před ním). Ačkoliv jsme se neznali – při
cestě jsme si mohli sdělit různé zážitky z farností. Vzpomínal mimo jiné, když jel před lety jako
svobodný na vojenské cvičení, přisedl si k němu
„drobný“ mladík, s kterým si dobře popovídal, jel
také na cvičení. S velkým překvapením se po letech dozvěděl, že to byl on, který je oddával. Po
vojenském cvičení ve Vyškově a dalších osobních
událostech vystudoval bohosloví…
Další pěkný zájezd za památkami jsme
měli do Polné (sobota 10.5). Není však ani možné
celý okruh památek za den dobře prohlédnout. Je
dobře čas rozdělit a dobře s ním „hospodařit“. Při
vstupu do první obecné školy, která je zachována v původní podobě, se k naší skupině připojila
i rodina z Třeště. S přáteli a tamními obětavými
průvodci jsme opět obohaceni.
Doporučuji členství v třešťském Muzejním
spolku s dobrým vedením, kdy můžeme poznávat
místní památky od svého vzniku - jak bývaly a
mizí, ale i své rodové kořeny. Tyto ušlechtilé zájmy i rodové, kde máme své „kořeny“, se děti a
studující mládež budou učit. Bližší informace je
možné získat ve vývěsní skříňce u kina.
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Lidmila Vokřínková

Protože počasí je střídavé, máme využít
chvil venku s citem k přírodě, vždyť víme, že i
„pestrá strava“ je základ zdraví, tak také dovolená by měla být pestrá a samozřejmě poznávací s
díky a prosbami hned na úsvitě každého dne ke
svému Stvořiteli, od kterého máme vše… Nejkrásnější jsou chvíle ticha a ty, které si utváříme
pro svou duši.
K mnoha pozvánkám, které slyšíme ve
sdělovacích prostředcích, máme jistě každý „svá
místa“. Těšíme se na setkání s přáteli i s těmi, s
kterými se poznáme, na poutě! Pouť na Křemešníku k Sv. Trojici někteří již prožili, kéž i tamní
opravy (oltář) se dočkají dobrého konce, jakož
naše opravy fary, farního kostela a okolí. Každý
dle možností by si měl vyhradit vzácný čas. Za
dobrého vedení věříme, že pomohou děti a mládež, záleží jen na přípravě, pak se dílo podaří. Ti,
kteří již nemohou přiložit ruku k dílu - obětují
modlitby…
Doporučuji zapsat se k zájezdům k svěcení jáhnů – je k dostání útlá knížečka o. Tomáše
Kani „Jáhni a my“. Pojedeme společně do Brna
za vedení o. Tomáše. Kéž by byli aspoň někteří
členové rodin s námi!
Také si můžeme zařídit tradiční kněžskou
pouť do Kostelního Vydří k P. Marii Karmelské
– svěřit jí své starosti i radosti – setkat se anebo
uvidět s kněžími, jež u nás působili. Viděla jsem
a spoluprožívala s dětmi radost, když otec biskup
Vojtěch jim žehnal a i promluvil slova k nim, pronesl dotaz! Ty odpovědi!
Každý si může vybrat, zapsat si do kalendáře poutě v blízkém i vzdálenějším okolí! V
„naší“ Růžené zpívají o pouti pěknou píseň k sv.
Maří Magdaleně… Je přece více dívek a žen, jež
ji mají za patronku.
				

Lidmila Vokřínková

Diář otce Tomáše
30.8. 		
		
4.9. 		
5.9. 		
8.9. 		
14.9. 		
19.9. 		
		
20.9. 		
		
20.9. 		
		
		
28.9. 10:00
		

Žďár nad Sázavou
– diecézní pouť rodin
táborák v Růžené
táborák v Třešti
adorační den ve farnosti Třešť
pouť v Lovětíně
koncert Richarda Čanakyho
v Kněžicích
podzimní sportovní jittro hry
v Kněžicích
pouť jihlavského a telčského
děkanátu ke sv. Pavlovi
do Nové Říše
Slavnost svatého Václava
– farní den

Neděle 28.9.2008
10:00 slavná mše svatá ke cti svatého Václava
v kostele svaté Kateřiny Sienské
Hlavní celebrant: P. Vojtěch Kodet, OCarm
11:30 oběd v Kulturním domě
(přihlašovat se bude v neděli 21.9.2008 po mši
nebo osobně na tel. 732648467 do 23.9.2008,
příspěvek na oběd 60,- Kč)
13:00 přednáška P. Vojtěcha Kodeta, OCarm
(během přednášky program pro děti,
možnost se projet ve voze s koňmi)
14:30 káva a buchta
15:15 koncert skupiny Labyrint
16:15 divadelní vystoupení za kulturním domem
skupiny Hebrix o sv. Václavovi

Sobota 27.9.2008
9:30 - 12:00 turnaj ve stolním tenise v konírně na faře
14:00 - 17:00 hry a soutěže v zámeckém parku pro děti
„Po stopách svatého Václava“

Program:

27.-28.9.2008

Charismatická konference v Brně
jáhenské svěcení Jendy Krbce
– Brno – katedrála
Kostelní Vydří – kněžská pouť
Třeštice – mše svatá
Jezdovice – mše svatá
Růžená – pouť
dovolená
návštěva nemocných
Třeštice – mše svatá
návštěva dětského tábora
v Chlumu u Třebíče
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Třešť
pouť v Salavicích
dovolená na Slovensku

1100. výročí od narození
hlavního patrona české země
svatého Václava

Římskokatolická farnost Třešť
Vás zve na oslavy

9.-12.7.
12.7. 09:00
		
16.7. 10:00
19.7. 19:00
26.7. 18:30
27.7. 10:00
28.7.-2.8.
8.8. 		
9.8. 		
11.-12.8.
		
15.8. 		
18:00
17.8. 		
18.8.-23.8.
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19

I

nformace

Breviář na internetu
http://www.ebreviar.cz/

Elektronický breviář, neboli Denní modlitba církve – nebo také Liturgie hodin – jsou
důmyslná pomůcka pro všechny, kdo se modlí
breviář. Autorem je slovák Juraj Vidéky, s českou
verzí mu podle našich informací pomáhá P. Jan
Franta. Pánové se věnují počítačovému breviáři
již od roku 1999. Ten je dokonce ke stažení i pro
modlení bez přístupu na internet. Je zde aktuální
verze pro Windows, Dos nebo Linux. Co takovýto ebreviář umí? Pro aktuální nebo ručně zvolený
den nabídne zkompletované všechny modlitby,
které se v breviáři musí hledat ručně na různých
místech. Ohled bere samozřejmě i na svátky, slavnosti a volitelně i nezávislé památky.
P. Tomáš

Informace
Od 18. do 20.7.2008 proběhne česko slovenské setkání mládeže activ8 na Velehradě
a to zároveň a v přímém spojení se Světovými
dny mládeže v Sydney, kterých se zúčastní papež Benedikt XVI. Cílem setkání na Velehradě je
umožnit důstojnou oslavu Světových dnů mládeže i těm, kteří se do Austrálie nemohou vypravit.
Očekávaná účast na Velehradě je 10.000 mladých
z ČR a SR.
Chtěl bych pozvat všechny mladé na tuto
akci a poprosit rodiče, aby povzbudili své děti.
Tato akce je také finančně náročná, proto se můžete do ní zapojit i vy, kteří nepojedete, zakoupením kartičky mozaiky v ceně 50,- Kč v sakristii.
Kartička je součástí mozaiky, která symbolizuje
jednotu nás všech v církvi. Jednotlivé kartičky
znázorňují dary Ducha svatého, neboť mottem
setkání je verš: „Dostanete sílu Ducha svatého
a budete mi svědky.“ Prosím vás o zapojení do
modlitby za mládež.
P. Tomáš
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Tip na dovolenou
Kdo by chtěl strávit smysluplně dovolenou, odpočinout si a nabrat sílu, doporučuji jet do
poutního domu sester Schönstattského hnutí do
Rokole u Nového Města nad Metují. Ubytování
je zde skvělé. Pokoje jsou dvoulůžkové s příslušenstvím, velká kuchyň a jídelna. Cena pro rodiny přijatelná. Okolí 20 km Orlické hory, 50 km
Krkonoše, zámek Kuks – sochy ctností a neřestí
Matyáše Brauna, zámek v Novém Městě, Náchodě, vycházky kolem řeky Metuje údolím Pekla,
45 km Safari ve Dvoře Králové nad Labem, 15
km Babiččino údolí, nádrž Rozkoš – možnost
koupání. Vloni jsme tam byli a velmi se nám tam
líbilo.
Letos jedeme na Slovensko jak do hor, tak
i po památkách. Ubytováni budeme v kněžském
semináři Spišské Podhradie a odtud budeme podnikat výlety do Slovenského ráje, Vysokých Tater,
navštívíme kostel v Levoči se známým oltářem,
Spišský hrad apod. Cena za ubytování na den
250,- Sk, 150,- Sk polopenze. Pojedeme autem
od 18.8. do 24.8.2008. Kdo by měl zájem jet s
námi, ať se přihlásí co nejdříve u mě (do 20.7.
2008), a nebo pokud byste chtěli někdy jindy jet
sami, tak vám rád dám kontakt.
P. Tomáš

V

tip

		
Turista přijde ke Genezaretskému
		
jezeru, kde stojí malá bárka, která
převáží turisty na druhou stranu. Zeptá se lodníka: „Promiňte, co stojí jízdné na druhou stranu?“
Majitel bárky se na něho podívá a řekne: „Dvacet liber.“
„Není to trochu moc?“
„Vážený pane, to je jezero Genezaretské. Po
tomto jezeru chodil Kristus pěšky!“
Turista se usměje a řekne: „Není divu, při těch
cenách!“

