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V

ážení a milí farníci,
je po prázdninách. A také po letních radovánkách. Zbyly nám vzpomínky, fotografie…
jsme odpočinutí do dalších dnů. Někomu vyhovuje
dovolená strávená na pláži, jiný vyhledává stín kopců
či hor a mnozí z vás zůstávají doma. Ale odpočinek
potřebuje každý z nás. Vybízel jsem vás, abyste nám
do tohoto čísla něco z vašich letošních zážitků sdělili.
I já bych svou „troškou do mlýna“ chtěl přispět.
		
Pro naši dovolenou jsme vybrali druhý srpnový týden a společně – jak říká Vojta – s Jurou a
Terezkou jsme vyrazili do Česko-saského Švýcarska.
V sobotu po příjezdu jsme se ubytovali a vyrazili na první průzkum Jetřichovic. Našli jsme i kostelík, kde měla být sloužena nedělní mše – k našemu údivu
jsme ale zjistili, že není sloužena mše svatá, nýbrž „pouze“ bohoslužba slova
– sloužil ji laik Marcel Hrubý, který znal Třešť a hlavně některé z vás, kteří jste
mu pomáhali na severu Čech v minulosti opravovat kostely (všechny mimo jiné
pozdravuje). Během týdne jsme navštívili některé z krás tohoto koutu naší republiky, kde je snad více německy mluvících turistů než těch domácích. Kromě
výšlapů do kopců jsme zvládli jízdu lodičkami, autobusem i tramvají, kvůli níž
jsme navštívili sousední Německo. Několikrát nás cesta zavedla do Hřenska,
ze kterého je taková menší tržnice s kvalitním vietnamským zbožím ;o). Počasí
bylo příznivé, až na poslední propršený den strávený v Děčíně.
Na stránkách tohoto čísla se také vracíme k jáhenskému svěcení „našeho“ Jendy. A už nyní se těším, že příští rok bude v našem městě, po mnoha
letech, opět sloužena slavná primiční mše. Tedy ještě jednou – mnoho zdraví i
Božího požehnání do dalších dnů.
Děkuji za příspěvky i modlitby, kterými nás podporujete. Přeji Vám i
sobě hezké prožití dalších dnů a u dalšího čísla se těším.

Vladislav Hynk
šéfredaktor
P.S. : Mám jen jednu prosbu. Dodržujte, prosím, uzávěrku dalšího čísla!
Témata pro příští číslo:
				

plnomocné odpustky
poutní slavnost
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lovo otce Tomáše

Milí farníci,
období dovolených a prázdnin je už bohužel pouhou minulostí, začíná nový školní rok
2008/2009 a s ním možná pro některé rodiče období starostí, pro žáky a studenty čas k poznávání
a objevování nových věcí, příležitost posunout se
dál.
Spolu s ním se rozjíždí opět aktivity ve farnosti – vyučování náboženství na základní škole,
společenství, biblické hodiny, katechismus pro
dospělé, spolčo pro mládež, snad ministrantské
schůzky, setkání dětí na faře v pátek a mše svaté
pro děti, které letos budou zaměřeny ke svatým.
Kromě toho po domluvě s mládeží, která vede
v pátek děti na faře, bude 1x za měsíc v neděli
v 8 hodin mše svatá zaměřená kázáním a aktivitami pro děti.
Modlím se a přemýšlím, co dělat pro prohloubení a povzbuzení víry v Pána Boha v naší
farnosti a vztahů mezi námi. K tomu nám může
také pomoci setkání farnosti, tzv. farní den, na
který vás chci všechny pozvat. Dělám to pro vás a

bylo by škoda a mně líto, kdybyste nepřišli. Letos
se uskuteční ve dvou dnech, v sobotu a v neděli
(27.- 28. 9. 2008). Sobota bude spíše sportovní,
dopoledne turnaj ve stolním tenise a odpoledne
soutěže pro děti v parku – „po stopách sv. Václava“. V neděli 28. 9. vše vyvrcholí v 10 hodin
mší svatou, kterou bude sloužit P. Vojtěch Kodet
a odpoledne v kulturním domě bude mít přednášku. Ti, kdo budou chtít jít na společný oběd
do kulturního domu, si zakoupí stravenku v ceně
50,- Kč buď v sakristii po mši svaté v kostele nebo
na faře – do úterý 23. 9. 2008 (aby se vědělo, kolik porcí se má objednat). Je to z důvodu, aby se
alespoň pokryly výdaje na oběd. Po přednášce se
můžeme těšit na koncert naší farní skupiny Labyrint a na závěr divadelní představení o sv. Václavovi v podání skupiny Hebrix.
Těším se na setkání s vámi.

Vzděláváme se
Ikony a sv. Pavel
v umění
Když člověk navštěvuje kulturní památky,
žasne, co všechno lidé tehdy dokázali a s jakou
láskou to dělali. Umění je velkým darem Božím,
které Bůh svěřil lidem do rukou, aby skrze to viditelné a krásné mohli zahlédnout krásu Neviditelného. Zvláště si můžeme všimnout ikon, které
se liší od obrazů technikou a přístupem malíře
(ikonopisce). Ikonu můžeme popsat jako okno do
duchovního života. Duchovní život je život věřícího srdce. Rozdíl mezi ikonou a obrazem je ten,
4
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P. Tomáš

v Roce sv. Pavla

že ikona je tvořena s láskou jako sakrální umění a chápána pouze vnitřníma očima. Malovaný
světský obraz zobrazuje pozemský život tak, jak
ho vidí výtvarník. Zatímco malíř důvěřuje svému
vnitřnímu vidění toho, co zobrazuje, ikonopisec
spoléhá na dary Ducha svatého, odevzdává se Ježíši Kristu a nechá se vést. Ikonu tvoří skrze lásku
k Bohu a provází psaní modlitbou, která mu pomáhá překonávat překážky. První ikonu dal sám
Ježíš Kristus. Nebyla vytvořena rukou, ale vznikla
přiložením plátna na jeho obličej. Prvoobraz stojí
nad každým obrazem. Ikona je především posvátný předmět, na kterém je podle pravidel církve
vedle zobrazení svatého vepsáno jeho jméno.

První ikony inspirované Duchem svatým vytvořil
podle tradice sv. Lukáš a po něm následovalo nesčetné množství ikonopisců z řad světců a církevních učitelů. Ikona je zobrazena na dřevěné desce.
V širším pojetí lze ikonu nazvat také zobrazení na
stěně. Malba na ploše symbolizuje věčnost. Jako
malířské prostředky využívá ikonopisec specifické
linie, barvy jsou temperové. Zatímco ve světském
umění se používají olejové barvy. Ikona může být
malovaná, vyšitá, zhotovená z mozaiky. Technika
ikonopisectví má svůj historický vývoj. Časem
se objevovaly nové materiály, kterým se ikonopisci přizpůsobovali, proto jsou nyní používány i
materiály, které nebyly v původních předpisech.
Jazyk ikony můžeme přirovnat ke gramotnosti.
Jako se děti učí nejprve psát písmena, slova a na
konec i věty, ikonopisectví má svou gramotnost,
své postupy, posloupnost práce i svou školu, kde
se to učí. Jaké tajemství ikony? Ikona není nějaké
samostatné umění. Ikonopis je část života církve,
napomáhá člověku spojení s Bohem a k jeho záchraně. Církev chce vyjádřit v obraze svoje učení,
svou historii, dogmata víry, modlitby jako základ
duchovního života i duchovní zkušenost otců a
učitelů církve. Ikona je Bohem zjevená pravda,
která je vyjádřena ne slovem, ale obrazem. V ikoně se odráží modlitební usebranost, a to je to, co
je cílem duchovní pouti v životě křesťana.
A když se modlíme před obrazem, sochou
nevzdáváme úctu obrazu či soše, to by byla modloslužba, ale svatému, který je na něm vyobrazen
a zároveň i Bohu. Umění nám lidem má pomoci k
duchovnímu životu.
První obrazy znázorňující apoštola Pavla
sahají do 4. stol, ale teprve od 5. století se malíři či ikonografové shodují ve vyobrazení důstojného muže s řídkými vlasy a dlouhým tmavým
vousem. Je oděn v tunice a plášti a na nohou má
sandály. Právě takto popisuje Pavla i Eusebius z
Cézareje (3.-4. stol.). Na základě apoštolova římského (tj. latinského) jména Paulus, což znamená
„malý“ nebo „nepatrný“, někteří autoři usuzovali,
že by měl být nízké a vetché postavy a představovali si jej se zakřiveným nosem a kalnýma očima. Většina umělců však (naštěstí) na tyto popisy
nedbá a představuje Pavla jako muže impozantní
postavy.
Tradičním atributem apoštola Pavla je kni-

ha (někdy v podobě svitku, jindy kodexu), která
zastupuje početné dopisy, jež napsal prvním křesťanským obcím. Později se k tomuto atributu přidává i provaz odkazující na práci, kterou se Pavel
jakožto výrobce stanů živil, dále koš, symbolizující neustálé nástrahy, před kterými musel unikat
(viz jeho útěk z Damašku) a konečně i meč. Ten
se však v ikonografickém zobrazování apoštola
Pavla objevuje teprve ve 13. stol. Výjimečně je
Pavel zobrazen dokonce se dvěma meči. Znalci
umění vysvětlují, že dva meče jsou analogií k Petrovým dvěma klíčům, nebo že jeden meč symbolizuje Boží slovo a druhý představuje nástroj
Pavlovy mučednické smrti. Jakožto mučedník
Pavel na mnoha starokřesťanských, byzantských
i středověkých vyobrazeních drží v rukách vítězný věnec.
Na nemálo obrazech je Pavel zařazen mezi
dvanáct apoštolů, a to většinou po boku Petra, který bývá na rozdíl od Pavlova ušlechtilého vzhledu
znázorňován spíš jako silný a drsný muž.
Ikonograficky velmi bohatě zpracovaným
je téma Pavlova obrácení – nebo přesněji řečeno jeho setkání se vzkříšeným Kristem na cestě
do Damašku V dějinách umění nechybí však ani
celé ikonografické cykly ztvárňující nejdůležitější události z apoštolova života.

Proč má sv. Pavel
v Římě za hradbami
zahalenou hlavu?
Když se podíváme na sochu sv. Pavla v
bazilice za hradbami v Římě, spatříme, že Pavel
svírá v pravici meč, kterým směřuje k nebi a budí
dojem, že se s ním každou chvíli může ohnat. V
levé ruce drží knihu. Hlavu má zakrytou závojem. Jeho tvář je skloněna k zemi a oči jsou nevýrazné, dokonce jakoby slepé. Proč je zde apoštol
Pavel na nádvoří baziliky ztvárněn zrovna tímto
neobvyklým způsobem?
Meč v Pavlově pravé ruce symbolizuje
„meč Ducha (srov. Ef 6,17). Je to „slovo Boží“,
které je „ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč“
(srov. Žid 4,12). Tímto gestem nám apoštol připomíná, že následování Ježíše je náročné a zaVěžník 56/2008
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hrnuje nesnadná rozhodnutí.
Pozvednutý meč je také znamením jasného „odříznutí se“
křesťana od starého způsobu
života.
Proč má Pavel zahalenou hlavu? Vždyť nikde jinde
se apoštol takto nezobrazuje. Když zalistujeme v 2. listě
Korinťanům, můžeme spolu s
Pavlem rozjímat o alegorickém
významu Mojžíšovy roušky
přes tvář. Poté, co Mojžíš obdržel Zákon a spatřil Boha, jeho
tvář zářila natolik, že se na něj
lidé nemohli podívat a tak si ji
musel zahalovat (viz Ex 34,2935). Pavel v 2. listě Korinťanům uvažuje: Když už Stará
smlouva (ačkoli vede k smrti)
je tak skvoucí, o co víc musí
zářit Nová smlouva – smlouva
milosti. Sochař tedy představil
zahaleného Pavla jako nového
Mojžíše, jenž přináší nový zákon, zákon Ducha. Na cestě do
Damašku Pavel spatřil Ježíše Krista a nyní z jeho
tváře vyzařuje nestvořené světlo Kristovo. Proto
je zahalen, podobně jako Mojžíš, když sestoupil z
hory, na níž se setkal s Hospodinem.
Tři dny po setkání s Kristem zůstal Pavel
slepý (viz Sk 9,9). Když byl však uzdraven ze
své tělesné slepoty, uviděl také, že už neexistuje
nic cennějšího než „ono nesmírně cenné poznání
Krista Ježíše. Pro něj se všeho zřekl“ (srov. Fil
3,8). Pavlovy oči už nechtějí vidět nic jiného,
pouze Vzkříšeného, který je „všechno ve všem“
(Kol 3,11). Nyní už nic jiného nemá pro Pavla
cenu než jen Ježíš Kristus.
Navzdory majestátnosti meče, vznešenosti oděvu i ušlechtilosti celkového zjevu je výraz
Pavlovy tváře smutný a plný bolesti. Proč? Ve
Skutcích apoštolů čteme: „Já mu ukážu, jak mnoho musí pro mě vytrpět“ (Sk 9,16). Tvrdě znějící
slova, která Pán řekl Ananiáši o Pavlovi, však nejsou příslibem trestu pro dřívějšího pronásledovatele křesťanů. Naopak, jsou pozváním vstoupit
do hloubky velikonočního tajemství. Do tohoto
6

Věžník 56/2008

tajemství se ale vstupuje účastí
na Kristově utrpení a smrti. Zachmuřený výraz Pavlovy tváře
tedy vypovídá o misijním utrpení a mučednické smrti, které
sjednocují Pavla s křížem Kristovým. Pavel z nádvoří baziliky
však není tím, kdo svůj život
promarnil. Je vítězem v Kristu.
Je vítězem, jenž ví, že „bojoval
dobrý boj a čeká jej věnec spravedlnosti, který mu předá Pán,
spravedlivý soudce“ (viz 2 Tim
4,7-8). Proto může ujistit i nás,
že tento věnec Pán „připravil
stejně tak i všem, kdo s láskou
čekají na jeho příchod“ (viz 2
Tim 4,8).
Materiál použit z internetu
www.svatypavel.paulinky.cz
a doplněn.
P. Tomáš

Modlitba z baziliky
sv. Pavla za hradbami,
Řím
Svatý Pavle, apoštole plný horlivosti
a mučedníku pro lásku Kristovu,
vypros nám hlubokou víru, nezlomnou naději
a planoucí lásku k Pánu,
abychom mohli spolu s tebou říci:
„Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“
Pomoz nám stát se apoštoly,
kteří věrně slouží tvé církvi,
a svědky tvé pravdy a krásy
uprostřed temnot naší doby.
S tebou chválíme Boha našeho Otce:
„Jemu buď sláva, v Církvi a v Kristu
na věky věků.”
Amen

Spiritualita zdola

- cesta k Bohu

V jednom z posledních čísel našeho farního
Věžníku nám pan farář
velmi doporučil k přečtení
knihu Spiritualita zdola a
tak jsem si ji od něj vypůjčil. Stálo to opravdu za to
a opravdu mne to oslovilo
(vypůjčete si ji i vy!).
Nejdříve co je spiritualita. Spiritualita je způsob
duchovního života, který utváří jak kněze, jáhna,
mnicha tak i laika. A právě pro laiky je tato kniha
určena. Do této oblasti patří mravní úskalí, modlitba, duchovní četba, rozjímání, mlčení atd. Autor
knihy je německý teolog Anselm Grün, který píše
knihy, koná přednášky a exercicie. Často dojíždí
i k nám do republiky, kde koná právě tyto přednášky. V červencovém Křesťanském magazínu v
České televizi byl v neděli celý pořad věnovaný
právě jemu. Mám dvě kazety jeho Exercicií pro
všední den (kdo by měl zájem, rád je zapůjčím).
A nyní se s vámi podělím o několik bodů
knihy, která mne zaujala. Hlavní myšlenka knihy je cesta k Bohu skrze nás samotné. Tato cesta nevede přímostí, ale různými našimi nezdary,
selháními, tápáním, skrze naše slabosti, nemoci,
různé bolesti, ale i našimi hříchy. Jedna z vět této
knihy zní: „Chceš poznat Boha? Poznej nejdříve
sám sebe.“ Pán k nám přichází různými cestami,
které nedovedeme vůbec předpokládat ani tušit.
Vzpomeňme na čtení z První knihy královské z
19. neděle v mezidobí, kdy Hospodin nepřicházel ani v prudkém a silném vichru, ani v ohni, ale
v jemném vánku. A tak také přichází k nám skrze nás samotné. Spiritualita shora nám staví před
oči ideály – světce (ani oni to neměli lehké), ti
nás totiž vybídnou, abychom na sobě pracovali a
odhalili, k čemu jsme povoláni, zejména mladé.
Světce však nemáme kopírovat, ale snažit se jít
vlastní cestou, avšak pamatovat, že Pán je nám
vždy nablízku, aby nás povzbudil, pomohl a vedl.

Především však v modlitbě o to prosit. Tam, kde
to vzdávám, kdy vidím, že vlastní silou toho nedosáhnu, tam může být začátek mého osobního
vztahu k Pánu. Tam vytuším, kdo je to Bůh a co je
jeho milost.
Spiritualita zdola nás také učí jinému vztahu k nemoci. V člověku vězí nevědomé přání žít
tak, aby nikdy neonemocněl. Nemoc bývá dost
často šancí, jak v sobě objevit poklad. Kdybychom neonemocněli, žili bychom i nadále na povrchu a míjeli bychom se s tím, co je podstatné.
A proto bývá nemoc často hlasem Boha, který by
nás chtěl uvést do pravdy a ukázat nám onen poklad. Nemoc může být šancí k objevení nových
možností v nás. Často nevidíme v nemoci žádný
smysl. Nevíme, kam nás chce nasměrovat. Ale
právě v této nesmyslnosti, v tom žalu nad ztraceným zdravím, v temnotě bolesti dává nemoc šanci
otevřít se Bohu. Takže se vzdáme všech pokusů
lpět na sobě samých a oddáme se mu. Život nás
zklamává znovu a znovu. Býváme zklamáni sami
sebou, svými neúspěchy, svým selháním. Přijmeme-li své rány – nezdary, můžeme se proměnit
ve zdroj života a lásky. V každém z nás – ať nás
život zranil jakkoliv – je tento neporušený prostor, k němuž má přístup Bůh. Cílem pokory je
láska, která vyhání veškerý strach. Rozšíří se srdce a naplní se láskou Boží, která proměňuje vše
lidské. Cesta pokory je cestou proměny. Člověk
se při spiritualitě zdola setká s vlastní a předloží ji Bohu. Tato spiritualita zdola nás osvobozuje,
uzdravuje a vede k práci na sobě samých. Pak je
třeba najít odvahu zaslechnout a poslechnout hlas
Boží ve svém vlastním srdci, ve svých citech, ve
svých snech a poslouchat je. Pak rozevřeme své
dlaně a zakusíme na dně naší bezmoci mocnou
Boží milost, Boží lásku, které skutečně porozumíme teprve tehdy, když jsme se už vzdali všeho
polepšování vlastní silou. Teprve tehdy můžeme
se sv. Pavlem poznat (právě tehdy, kdy jsem slabý, tak jsem silný), co je to skutečně Boží milost,
že totiž právě naše slabost vede k cíli.
- KP Věžník 56/2008
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ozhovor s ...
jáhen Jan Krbec

prožíval úžasný pokoj a i přes složitost obřadu
nečekanou soustředěnost.
Jak se cítím v nové roli jáhna? Mužu říct,
že dobře, protože jsem začal dostávat ten slíbený poklad. Nemyslím tím, že jáhenské respective
kněžské svěcení je jakási meta, kterou když člověk
dosáhne, může si říct, tak jsem na konci, dosáhl
jsem toho, co jsem chtěl a teď si mohu dát nohy
na stůl. To vše je teprve začátek. Plnění příslibu
z Boží strany v podstatě ještě neskončilo a svým
způsobem bude toto zvláštní obdarovávání trvat
do kněžského svěcení a svým způsobem bude pokračovat i nadále, protože Bůh je přeci nekonečně
štědrý.
Hned v úvodu Ti chci blahopřát k ukončení
Z mé strany to bude ještě dlouhá cesta učestudia a také za nás za všechny poděkovat, že ní se být pravým služebníkem – jáhnem, protože
ses za naši farnost stal jáhnem. Otázka se tedy jáhen svátostně zpřítomňuje ve společenství círknabízí. Jak se cítíš v nové „roli“
ve Krista služebníka. Taky kněžjáhna a jak jsi slavnost jáhenské službě se člověk musí učit,
Kněžské službě
ského svěcení prožil?
pochopit a uskutečnit kněžství
se člověk musí
podle Krista – kněze.
učit,
pochopit
a
Začnu od konce. Jáhenské
uskutečnit kněžsvěcení jsem prožil krásně, pokojA teď si dovolím být trochu
ství podle Krista
ně a s opravdovou vnitřní radostí.
osobní. Bylo těžké poslechnout
Může to znít jako fráze, ale pokuhlas Boží, který Tě volal ke
– kněze.
sím se to vysvětlit. Představ si, že
službě? Trvalo Ti dlouho, než
ti někdo nabídne, že za několik let
ses rozhodl pro studia v semidostaneš poklad, velkou sumu peněz nebo nějaký náři? Můžeš říct, že jsi od nějakého jistého
dar, na který už dlouhou dobu čekáš. A teď se po- okamžiku věděl, že se chceš stát knězem?
malu blíží čas, kdy má ke slíbenému obdarování
dojít. Během té doby čekání si občas říkáš, jestli
Podle otázek usuzuji, že bych měl začít vysi to člověk jen nevymyslel – to jsou pochybnosti, právět dějiny svého povolání. Tak se je pokusím
zda je povolání pravé, zda se vše uskuteční podle krátce popsat.
příslibu – zároveň dostáváš ujištění Dárce, že je
Bůh si mě volal natřikrát. Poprvé to bylo
tu s tebou a svůj příslib hodlá splnit. Jak se blíží asi v osmi nebo v devíti letech, když jsem byl jako
čas naplnění, roste napětí, takový ten pocit těsně malý ministrant, myslím, že to bylo za otce Jaropřed tím, než na Vánoce zazvoní zvoneček a jdou slava Pezlara. V sakristii u sv. Kateřiny byl takový
se rozbalovat dárky. Já jsem jen přijal velikou na- malý lístek „Jak se stát knězem“. Dnes bychom
bídku z Boží strany, jeho plán se mnou, no a když řekli, že je to vnucování, pokud se v nějakém čačlověk plní Boží vůli, tak je vždycky šťastný. Tak sopise pro ministranty nebo i jinde objevují aginějak je to s mým jáhenským svěcením. I když po- tační fotoseriály nebo reklama na zasvěcený žicity se dost těžko popisují. Po celou dobu jsem vot. Všichni se ohrazují, že takhle to nelze dělat.
O rozhovor pro toto
číslo Věžníku jsem požádala našeho nově vysvěceného jáhna Jana Krbce.
Rozhovor se uskutečnil
písemnou cestou, protože
Jenda byl právě v daleké
cizině. Když se Vám tento text dostává do rukou,
je jistě již zpátky doma a
vykonává svou jáhenskou
službu. Velké díky za čas,
který si na tento rozhovor udělal!
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A právě tato jedna banální reklama hrála v mém
životě důležitou roli. Abych se vrátil. Na tom papírku stálo: „Jak se stát knězem?“ – „Je potřeba
vystudovat střední školu, absolvovat přípravu v
semináři s vysokou školou…“. Já jsem si tehdy
řekl, že kdo ví, jestli udělám střední natož pak vysokou školu a pustil jsem to z hlavy.
Druhé zavolání se odehrálo, když jsem byl
na střední škole a v Třešti se právě konala farní
akademie. Byl tam mimo jiné pozván otec Pavel
Posád se svými bohoslovci, kteří hovořili o životě
v semináři, jaké to je, co se děje na fakultě, kolik
jazyků musí zvládnout atd. Opět jsem si řekl, že
jeden živý jazyk, řečtinu, latinu, hebrejštinu nemůžu zvládnout, že budu rád, když udělám maturitu a opět jsem to nechal být.
Třetí poslední zavolání, kterému už nešlo
odolat, se odehrálo v období kolem přípravy a přijetí svátosti biřmování. Studoval jsem tehdy křesťanskou školu (VOŠ – pedagogickou), kde byla
možnost být v kapli, věnovat se modlitbě, rozhovoru s Pánem. Vím, že při jedné cestě autobusem
domů jsem Bohu řekl, že se mu dávám, ať se mnou
dělá, co chce. Že budu šťastný v manželství – v tu
dobu jsem se usilovně věnoval hledání své životní
princezny – ale že budu šťastný i v kněžství, jak
On chce. Několik měsíců po svátosti biřmování
bylo obdobím určitého vnitřního napětí, protože
jsem se tak snažil a životní princezna nikde a jasný signál, že mám jít cestou kněžství taky nikde.
Jednou jsem jel pozdě večer autobusem domů a
četl jsem si takový ten malý Nový zákon. Pamatuji
si, že to byl nějaký list sv. Pavla, ale už přesně
nevím místo. V tu chvíli si mě Pán zavolal potřetí
a já jsem jen řekl: „Tak jo, proč ne?“ Vyhrnuly
se mi slzy do očí a rozhostil se, teď už opravdu
nepopsatelný, pokoj a radost.
Pak už to šlo celkem rychle, no, i když ne
zas tak, jak bych si představoval. Vybrat si farnost
a diecézi, s čímž mi pomohla jedna nejmenovaná
Lída z Třeště. Ještě zajít za otcem biskupem Vojtěchem. Přihlásit se na fakultu…
Ono to možná celé vypadá až moc jednoduše, ale za tím vším stojí mnoho dalších impulzů, setkání ať s mladými, či dříve narozenými.
Nesmím zapomenout na mnohé modlitby farníků
z Třeště. Každé kněžské povolání je vymodlené a
musí být promodlené. Velkou pomocí pro mě byl

též otec Roman Kubín, kterého jsem v tu dobu poprosil o duchovní doprovázení.
Mám trochu pocit, že jsi v naší farnosti takovým „průkopníkem“ kněžského povolání. Ukazuješ, že i v dnešní době je úplně „normální“
být knězem. Dlouho jsme žádného bohoslovce
neměli a domnívám se, že i v našich „dobrých“
katolických rodinách se stává, že syn je často
od záměru studovat bohosloví zrazován. Jak to
vnímáš?
Často se slyší věta: „Pane, povolej mnoho
svatých kněží a řeholníků, ale jen ať to není můj
kluk nebo holka.“ S touto nebo podobnou větou
se můžeme setkat, ale myslím si, že je to jen část
skutečnosti. Koho Pán povolá a kdo na toto volání, tuto nabídku odpoví, ten si ve většině případů
toto své rozhodnutí dokáže obhájit, i kdyby doma
sršely hromy blesky.
Větším problémem je podle mě vůbec hlas
Boží uslyšet. Teď to může vypadat jako moralizování, ale přesto. Od útlého věku je člověk bombardován televizí, internetem, počítačovými hrami,
reklamou, hudbou, později časopisy a novinami
atd. Všechno jednohlasně říká: nezastavuj se, nepřemýšlej, nežij reálný život, zůstávej ve virtuální realitě, my víme, jak je to správné, jen se řiď
podle nás a učiníme tě šťastným. Každá minuta je
„něčím“ zaplněna, není tu čas na zastavení se, na
ztišení, modlitbu. A právě v tichu modlitby, otevřenosti Bohu a dávání prostoru Jemu je možné
zaslechnout hlas, který volá k následování jeho
Syna ve specifické podobě.
To, o čem jsem mluvil, má samozřejmě vliv
i na povolání k manželství. Bůh nás stvořil pro
vztah k Němu a k lidem kolem nás. On ví, kdo je
náš životní partner a pokud toto nedokážeme v tichu modlitby rozlišit, může být náš život naplněn
zbytečným utrpením a smutkem.
Společným jmenovatelem pro všechna
povolání je ticho modlitby a otevřenost pro Něj.
Když jsem otevřený pro Boha, může začít působit
milost, Duch svatý, který mě pohne k rozhodnutí,
což je spolupráce s milostí. Nesmí se také zapomínat, že odpověď je pouze začátek cesty, člověk
musí na sobě pracovat, stejně jako v jiných oblastech života.
Věžník 56/2008
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Problém povolání je mnohem širší a tohle začal zvát tři čerstvé jáhny na několik týdnů do
je jen jeden střípek z mozaiky.
své farnosti v Texasu. Letos je to právě deset let,
takže otec Stephan Nesrsta může slavit malé výA ještě trochu osobně. Bylo těžké pro Tvoji ročí. Otec Stephan po celý rok shání peníze, takže
rodinu přijmout Tvé rozhodnutí? Setkal ses s od letenky po poslední cent za nás platí on, repochopením?
spektive on a další dárci. Velice mě překvapilo,
že v situaci, kdy americká ekonomika padá, dolar
Abych pravdu řekl, ze začátku to bylo těžké, klesá, Američané shánějí peníze na podporu hostedy spíš pro mamku než pro mě, ale už si zvykla a piců v ČR a také semináře v Olomouci.
bratr to bral v pohodě. Pro každé rodiče je těžké
Náplní našich dní je návštěva rodin posi uvědomit, že dítě je dar, který dostali od Boha tomků českých osadníků. Někteří umí česky, něa dítě není jejich vlastnictvím, je jim jen svěřeno kteří jen pár slov, někteří jsou chudší, někteří si
do opatrování a k výchově, aby ho, až přijde čas, žijí na úrovni, ale vždy jde o velice krásné lidi,
vrátili Bohu zpět. A je už jedno, jestli jde o povo- kteří si zachovali víru otců. Další náplní je cestolání k manželství nebo k zasvěcenému životu.
vání po Texasu a návštěva různých míst. Byli jsme
Otec Adam Rucki věnoval jeden den na se podívat do Houstonu, Dallasu, hlavního města
exerciciích před jáhenským svěcením tématu, jak Austinu. Před několika dny jsme byli v sousedním
je důležité nevlastnit. Zbavit se vlastnických ná- státě Louisianě a v hlavním městě New Orleans,
roků na cokoli. Uváděl nám příklad Abraháma tam jsme byli na místě, kde se zrodil jazz. Minulý
a Izáka. Abrahám ve svém stáří dostává syna, týden jsme navštívili NASA, které je na Galvestona kterého si však činí nárok. Hospodin ho tedy nu u Houstonu. Byli jsme též na pravém texaském
vede ke zkoušce, ve které má zjistit, že jedině to, rodeu.
co odevzdá Bohu, může zpět přijmout. Jedině to,
Pokusím se do příštího čísla napsat pár
co odevzdám, může Bůh proměnit a dát mi zpět. řádků o celých šesti týdnech.
Odevzdáním, zřeknutím se vlastnění se změní můj
pohled na věc samotnou, kterou pak proměněnou Na závěr Ti chceme popřát, aby ses ve zdraví
mohu přijmout zpět. Já se pak stávám svobodným, vrátil domů a mohl nastoupit svou jáhenskou
nezávislým na věcech, ale závislým na Bohu, což službu ve Znojmě. Kdy to bude? Budeme Tě
je pravá svoboda.
někdy vídat v Třešti?
Jestli mám dobré informace, měl bys být nyní
Do Znojma jsem měl nastoupit hned po
(polovina srpna) daleko za oceánem. Jak ses svěcení, ale vzhledem k mému malému výletu do
k takové příležitosti dostal a co je náplní dnů, USA začínám 26. 8. Z Třeště si budu muset do
které tam trávíš?
Znojma dovézt pár věcí, takže se tu ještě objevím.
A Znojmo není od Třeště zase až tak daleko.
Máš pravdu, jsem za oceánem v zemi zvané
Chtěl bych na závěr poděkovat za duchovní
Texas. Texas je jedním z nejstarších a největších i hmotnou podporu. Vím, že mnoho lidí z Třeště se
států USA. Má ještě jedno prvenství, byla tu vždy za mne po celou dobu pobytu v semináři modlilo a
nejpočetnější skupina Čechů, kteří sem emigrova- vyprošovalo mi požehnání. Chci též poděkovat za
li nejprve v 19. stol. Později též ve 20. stol. Jeden všechny hmotné dary. Další dík chci vyslovit vám
čas byla čeština v Texasu druhým jazykem. Do- všem, kteří jste se účastnili takové malé pouti do
dnes tu někteří z potomků udržují češtinu, avšak brněnské katedrály na mé svěcení, taktéž děkuji
tu před 100 lety. Je krásné se setkávat s lidmi, za vaše blahopřání a dárky. Všichni zůstáváte v
kteří jsou hrdí na své češství, i když se narodili v mém srdci i v modlitbách a též vás chci poprosit o
Texasu, češtinu už neumí a v České republice ani modlitbu za mě.
nebyli.
Přeji vše dobré a Bůh vám žehnej.
Právě jeden z potomků přistěhovalců z 19.
stol. se stal knězem a na podnět jednoho vysoko- KZ školského profesora, který též zve Čechy do USA,
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Chlum 2008
V týdnu od 9. do 16.srpna proběhl dětský
tábor v Chlumu u Třebíče. Zúčastnilo se ho 28
dětí z Třeště a okolí. V letošním roce jsme putovali pravěkou dobou, do které jsme se dostali pomocí stroje času (vlaku). Dětí se po příjezdu ujalo
devět šamanů, kteří je po celý týden provázeli. S
jejich pomocí překonávaly děti nástrahy různých
období, pravěkých zvířat a také získávaly nové
dovednosti.
Velké poděkování patří
tamějšímu faráři, otci Tvarůžkovi, a rodině Vodových, kteří
nám poskytli výborné zázemí.
Příštím rokem bude nutné změnit táborovou základnu, jelikož
fara v Chlumu bude dočasně
obsazena místní rodinou. Do
budoucna bude nutné počítat s
vyššími náklady na ubytování,
a tím i vyšším příspěvkem na
táborový pobyt.
Chtěla bych poděkovat
dětem, že se odhodlaly s námi
letos, někteří opakovaně, jet.
Vytvořily si dobrou partu, se
kterou byla legrace a pro kterou byla radost uskutečňovat celý program.
Díky také vedoucím, bez nichž by se tento pobyt těžko uskutečnil. Ať to byly budíčky,
kterých se s ochotou ujal Jenda, nebo rozcvičky
s Dungou a jinými vedoucími, za všechno díky.
Doufám, že nadšení na obou stranách,vedoucích i
dětí, vydrží a že se za rok při odjezdu zase sejdeme na vlakové zastávce.
Klára Mikešová
A nyní něco málo z naší táborové kroniky:
„NEDĚLE – V 7,00 byl budíček. Samozřejmě, že jsme se my holky vzbudily dříve. Už
v půl sedmé v pokoji všichni brebentili. V 7,05
byla snídaně, ovšem před ní musela být rozcvič-

ka. Běželi jsme starou cestou okolo nádrže, kde
se koupeme, okolo keřů i stromů, až jsme doběhli
na louku, kde často hráváme hry. Zacvičili jsme
si a běželi s Madlou a Dunou (Honza Dunička)
zpátky do tábora. Po snídani jsme hráli „hadr“
a další jiné hry na zahradě u fary. Asi v 10,00
jsme se začali všichni chystat na mši svatou. Po
kostele jsme měli výborný oběd. Byly špagety se

zeleninovou omáčkou. Po obědě jsme zase hráli
spoustu her. Večer byl hlavní slavnostní nástup,
kde se rozdávaly za odměnu korálky, které jsme
si navlékali na kůži. Tu jsme i s přívěskem dostali od šamanů při příchodu do pravěké doby. Pak
se všichni umyli a běželi zahřívat pelíšky. Klárka
nám k tomu četla Knihu džunglí.“
„SOBOTA - V sobotu byl budíček už o půl
sedmé. Museli jsme si všechno sbalit a uklidit.
Moc jsme toho nezvládli. Do Bransouz jsme nešli
tentokrát pěšky, ale byli jsme postupně odvozeni Klárčiným autem, protože pršelo. Až na malé
zpoždění vlaku v Bransouzích proběhla cesta bez
problémů. Jen by mohlo být tepleji. V Nezdobicích
jsme vyložili Evču a pak jsme přijeli do Třeště.
Žádný rodič se nezapomněl přijít přivítat s dětmi.
Poslední rozloučení a pak byla zastávka z ničeho
nic prázdná a tichá.“
Věžník 56/2008
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Tábor v Chlumu
u Třebíče 2008

Už potřetí jsme se chystali do tábora. Byla
jsem sice zaskočená, že jedu i já,protože už jsem
vyšla z šesté třídy a věková kategorie byla do páté
třídy. Chtěla jsem ale jet a tak mi naši domluvili
s Klárkou Mikešovou, že budu náhradník. Předtím se mi tam sice chtělo, ale když jsme si balili
věci do tašek, začala jsem si uvědomovat, že do
tábora se moc netěším. Ale co se dalo dělat. Vyrazili jsme do tábora autem, protože jsme byli na
dovolené a přijeli jsme domů až v sobotu, kdy se
odjíždělo. Zbytek dětí, které jely do tábora, ale
jel jako obvykle vlakem z Třeště-města. Dorazili
jsme do Chlumu a zastavili před žlutě omítnutou
farou. Mamka vyndala z kufru krabičky s buchtou
a cukrovím a taťka zase vyndal tašky. Já i Martin jsme vzali každý svoje a nesli je po schodech
dovnitř. Martin do pokoje kluků, já do pokoje holek.
Ostatní už byli v táboře a seděli venku u
stolů, jedli svoje svačiny z domu a povídali si. Než
jsem k nim šla, potkala jsem Kubu Hamerníka,
který mi dal kůži a na ní jeden korálek. Řekl, že
ji budu potřebovat a ať ji neztratím. Uvázala jsem
si ji tedy na krk a šla si sednout ke stolu. Žádnou
svačinu jsem neměla a navíc jsem byla najedená
z domova. Sedla jsem si tedy a čekala, co se bude
dít dál. Po jídle jsem si šla najít místo na spaní.
Protože jsem přijela jako poslední, nikdo se mnou
a s mým místem na spaní nějak nepočítal. Museli
jsme tedy vzít dvě židle a staré křeslo a přenést
je do vedlejšího kumbálu, abych si mohla někde
lehnout. Bohužel to bylo asi nejhorší místo, které
jsem vůbec mohla zabrat. Minulý a předminulý
rok tam totiž byli mravenci a tak jsem se trochu
bála, aby tu nebyli i letos. Žádné jsem ale zatím
neviděla, tak jsem si docela oddychla. Večer asi
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okolo deváté hodiny, když už byla tma, jsme se
shromáždili na horní zahradě u fary. Byl zapálený oheň a vedoucí v převlecích okolo něj tančili
a znázorňovali tak starý pravěký kmen. Skončili
tanec a čtyři vedoucí drželi různě barevné látky.
Zatím jsem nepoznala, co to přesně je. První vedoucí řekl, ať k němu jdou ti, kteří mají na kůži
pověšený malý, kulatý korálek. Martin tedy šel a
dostal oranžové pončo s mamutem namalovaným
na zadní straně a jeho stopou vepředu. Jako druhá
řekla Dáša Šalandová, aby k ní šel ten, kdo má
oválný a velký korálek. To jsem byla já a dostala
jsem červené pončo s bizonem a jeho stopou. Pak
ještě byly dva druhy korálků a dvě různé barvy.
Zelená a žlutá. Zelení se jmenovali Dinosauři a
měli ho také namalovaného na ponču a žlutí zase
Šavlozubí tygři.
Pak byla večerní hygiena, všichni se chystali na spaní a rozkládali karimatky. Když byli
všichni nachystaní na spaní, kluci přišli do našeho holčičího pokoje a sedli si na zem vedle našich
karimatek. Jako poslední přišla i Klárka a v ruce
držela knížku jménem Kniha džunglí. Posadila se
a začala číst. Musím říct, že čte moc hezky, protože většinou u čtení neusínám, ale tentokrát jsem
usnula jako pařez a probudila se, až když byl konec a kluci s Klárkou odcházeli. Další den byl budíček psaný v 7:00, ale jak je na Chlumu tradicí,
celý pokoj začne šeptat a ožívat už dobu před budíčkem. Ještě večer nám vedoucí řekli, že v neděli
se dopoledne budou hrát hry, při kterých se budeme vzájemně poznávat. Ráno všechno probíhalo
obyčejně. Budíček, hygiena, snídaně a potom hry.
Hráli jsme hadr a další zábavné hry. Okolo desáté
hodiny jsme se začali chystat do kostela. Oblékla
jsem se do riflí a trička, k tomu ještě mikinu, aby

mi nebyla zima, a taky učesat, ať nejdu jako hastroš. Vyšli jsme před faru a seřadili se, Dunga šel
s kluky, co chtěli ministrovat, napřed a my jsme
ještě chvilku čekali, než jsme vyrazili. Sedli jsme
si do prvních dvou řad lavic a někdo seděl ještě i
ve třetích řadách. U konce mše nás pan farář přivítal a popřál nám příjemný pobyt. Po skončení
mše jsme se vrátili zpět na faru a převlékli se do
oblečení na ven. Pak jsme ještě chvíli hráli hry a
chodili po zahradě . Vedoucí nás zavolali na oběd.
Byly špagety se zeleninovou omáčkou. Někdo ji
sice nechtěl, ale já jsem si ji vzala, abych Klárku
neurazila . Chutnala mi a chtěla jsem si přidat, ale
už jsem neměla hlad. Byl odpolední klid. Hráli
jsme karty a tak dál. Po klidu jsme měli nástup.
Byla první hra v terénu a to „ Lov bizonů“. Museli jsme si nalovit svoje jídlo, jako kdybychom byli
pravěcí lovci. Byli dva bizoni: Kuba s Dungou
(Dunga je Honza Dunička) a potom ještě skupina
šavlozubých tygrů (zbytek vedoucích), kteří nás
honili. Podobné hry byly každý den. V pondělí
jsme šli po jednotlivých tlupách na výlet do Přibyslavic do kostela Panny Marie, kde také byla
mše svatá. Četla jsem se Šárkou Kaňkovskou přímluvy a Maruška Kaňkovská měla čtení. Nazpátek jsme jeli vlakem. Večer jsme se také chodili
koupat do nádrže, která byla kousek za Chlumem.
Byly tam sice všude řasy a špína, ale většinou tam
všichni vlezli. Já ale ne. Umyla jsem se radši ve
vaně. Další dny to bylo podobné. Ráda bych vám
to sice všechno popsala, ale na to bych musela vypotřebovat dvě tuny papíru, protože program byl
tak skvělý a tak nabitý, že se to sem ani nedá vypsat. Každý večer na hlavním nástupu dali vedoucí všem tlupám kousek mapy, na které byla cesta
k pokladu. Každý měl poklad někde jinde. Také
se večer rozdávaly korálky. Celkem jsem jich získala za celý týden 58 a Evička Hartlová mi dala
ještě dva, abych měla rovných 60. V úterý měla
Klárka svátek, takže jsme jí vyrobili dvě přání a
ještě jsme jí natrhali kytku. Myslím, že měla docela radost.
Byly také noční hry. Myslím, že dokonce
tři. Jedna z nich byla i stezka odvahy. Bála jsem
se, protože jsem musela jít sama jako i další starší
táborníci. Ale nejhorší bylo, že jsem byla z celého tábora nejstarší a bála jsem se snad nejvíc.
Ale nebrečela jsem. Jen jsem se trochu klepala.

Když jsem došla do cíle, měla jsem obrovitánskou radost, že už je to za mnou. V pátek byl čas
na hledání pokladu, ale prvně jsme šli do kostela.
Začínalo pršet, ale všichni jsme doufali, že se počasí nějak vybere. Když jsme ale byli v kostele,
rozpršelo se ještě víc a bily blesky a hromy, až se
třásl celý kostel. Zůstali jsme tedy na faře a vedoucí poklad přenesli tak, abychom k němu mohli
dojít, i když je tak ošklivě. Připravili hry, které
jsme hráli v holčičím pokoji. Nebyly to ale jenom
hry, byly to i různé kvízy a nebyly zrovna jednoduché. Za každou hru nebo kvíz jsme dostávali
indicie. Z nich jsme potom měli poskládat větu,
která nám prozrazuje, kde se ukrývá právě náš
poklad. Poklad sice všichni našli, ale například
mojí tlupě to trvalo déle, viděli jsme totiž oranžové, jak našli poklad, a byl zabalený v oranžovém
kusu látky. Hledali jsme tedy červený pytel, ale
ve stanu, kde měl být, byl jen zelený. Nakonec
nám ale Klára řekla, že patří nám. Byly v něm zlaté kameny. Také přijeli Jendovi rodiče a bráchové
a dovezli kuřata, která pak opékali a my je jedli s
chlebem. Celé jsem nesnědla, takže jsem ho dala
našemu „dojídači“ kuřat Dungovi. Ten večer byla
ještě také ohnivá show, na které vystupovali právě Honzovi bráchové. Moc se mi líbila, ale tolik
jsem si ji neužila. Bolelo mne ucho a hlavně mi
bylo trochu do breku, protože jsem tu byla jako táborník naposledy. Hrozně se těším, až budu moct
být na takovém táboře za pár let vedoucí. Ještě
před show jsme nalévali dětské šampáňo a chytali
jsme špunty. Taky nám Klárka dala na památku
krásné keramické hrnečky. Já jsem dostala buclatý s bílými kytkami. Zrovna z něj piji horký čaj.
Dostali jsme také samozřejmě sladkosti. Ráno v
sobotu jsme vstávali v půl sedmé a balili si věci.
Byla snídaně a o půl deváté pro mě a Martina přijel taťka. Mně by ale nevadilo jet aspoň nazpátek
vlakem. Rozloučila jsem se se všemi a nesla si
věci do auta. Bylo mi líto, že jsem tam byla naposledy, protože Chlum je nejlepší tábor, na kterém
jsem kdy mohla být…
Děkuji tímto článkem všem vedoucím a
těm, kdo se zúčastnili tábora nebo jeho přípravy.
Monika Salamánková, Třešť

Věžník 56/2008

13

Misie v Hradci Králové

aneb Jak jsem je (ne)prožil

Asi čekáte reportáž o té evangelizační
akci, na kterou jsem vás upozorňoval na závěr velikonoční doby. O zázracích a nečekaných obráceních…Ale pravda je trochu jiná, než by kdokoli
čekal.
Přímo ode mě se moc konkrétního nedozvíte. Ne proto, že bych případné fiasko raději zametal pod koberec, ale zkrátka proto, že jsem byl
nemocný. Misie pro mě oficiálně skončily skoro
dříve, než začaly. Nic vážného, jen nachlazení, ale
přece jen neradno si zahrávat, zvlášť když před
námi byl pro nás tak netradiční a i zodpovědný
úkol. Představení si nemohli dovolit, abych v průběhu týdne položil polovinu z nás „na lopatky“, a
ani nikoho jiného: žáky ve školách, lidi na ulici…
A tak jsem byl poroučen zpět do semináře v Olomouci, kde jsem se ležíc na marodce „připojil“ k
bohoslovcům, kteří měli normální program, chodili na fakultu, učili se, modlili, rozjímali, každý den prožívali mši svatou, nosili mi nejen Tělo
Kristovo, ale i pokrm pro tělo „až do postele“, a
dokonce jeden z nich mě na marodce už „očekával“.
Všichni byli po mém příjezdu překvapeni,
že jsem tam, když mám být na misiích, ale Bůh to
připravil takto.
Jak jsme se na misie připravovali…
Nejprve od začátku. Na misie jsme se připravovali asi měsíc a půl předem. Kromě duchovní přípravy, kdy jsme ranní rozjímaní věnovali
evangelizačním tématům, a některých dalších
informativních setkání, jsme se připravovali ve
skupinkách, ve kterých jsme později měli s vytvořeným programem obcházet třídy v některých
školách. Vedoucí skupinek, kteří si nás vybrali
jako své spolupracovníky, navíc připravovali s
představenými a zájemci celý program, o kterém
nás průběžně více či méně dobře informovali. Připravený program ve skupinkách jsme si „předváděli“ i „nanečisto“ před ostatními, kteří nešetřili
14
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kritikou, ale i chválou. V těch skupinkách jsme se
i blíže poznávali, abychom věděli, co od sebe můžeme čekat, brousili jsme hrany svých osobních
názorů a postojů na věc a tvořili program.
Jak to probíhalo ...
Některé informace si můžete přečíst mimo
jiné i v Katolickém týdeníku č. 20 a 21, na stránkách královehradecké diecéze www.diecezehk.
cz/aktualne/nova-evangelizace/index.php a také
na stránkách Teologického konviktu konvikt.signaly.cz/konvikt/vzajemne_poznani.php.
V Hradci Králové probíhal ve dnech 12. –
18. května 2008 v rámci osmiletého pastoračního
plánu královéhradecké diecéze Týden vzájemného poznání a porozumění jako ústřední akce
roku Nové evangelizace, který v diecézi tento
rok probíhá. Pro věřící i nevěřící veřejnost byl
připraven pestrý program, který měl tři roviny:
kulturně-společenskou /koncerty, divadla, filmy v
kině, přednášky na různá křesťansko-společenská
témata, na něž navazovaly diskuze/, bohoslužebnou /denně 5–7 mší sv. na různých místech a v
různých časech, k tomu v neděli i evangelická a
husitská bohoslužba a českobratrské shromáždění/ a misijní. O té se rozepíšu trochu víc. Účastnili
se jí: dominikánský řád, Teologický konvikt a komunita Chemin-Neuf. Každá z těchto skupin měla
své zázemí v některé z farností Hradce Králové
a také na jejím území se převážně vyskytovala.
Jak jsem už řekl v kostele, program Teologického
konviktu se skládal převážně z dopoledních besed
ve školách, ve kterých se snažili ukázat křesťanství a křesťanské hodnoty často „nezasaženým“
žákům středních škol, učilišť a státního i církevního gymnázia, a odpolední činnosti v terénu na
různých místech /na ulicích, v Tescu, v azylovém
domě pro muže „na ulicích“, domově důchodců i
na hřbitově, kde se snažili oslovit jejich obyvatele, návštěvníky či kolemjdoucí a navázat s nimi
rozhovor. Ne vždy se to dařilo, ale říkali mi, že

zažili i některé krásné rozhovory. Měli taky před
kostelem informační stánek a různé propagační materiály. V pátek probíhal v kostele „Open
Day“ – Den otevřených dveří /přednáška o českých světcích, videoprezentace klipů křesťanské
hudby, live hudební pásmo, mše svatá, adorace *
příležitost ke svátosti smíření * možnost duchovního rozhovoru * modlitby * novokněžské požehnání * Bible, závěr modlitby, svátostné požehnání/. V sobotu se aktivně zúčastnili farního dne na
zahradě domova sester salesiánek v Kuklenách,
který také patří pod farnost Pražské Předměstí,
která byla jejich zázemím /pro děti hry, soutěže,
biblická pouť, divadlo; pro mládež stínové divadlo, kontaktní hry; pro dospělé SBohem - jak žít s
Bohem svou každodennost, možnost hlídání dětí;
pro všechny výstava, hudba, táborák, tanec, občerstvení/.

patronkou misií a misionářů. Asi určitě jsem se jí
nevyrovnal, ale téměř vše, co jsem ten týden, kdy
jsem byl zavřený na marodce v semináři, činil,
jsem směřoval a obětoval na pomoc „kamarádům
v terénu“, a tak jsem se připojil k některým z vás,
kteří jste na nás pamatovali v modlitbách, za což
vám chci i jménem mých bratrů-kamarádů moc
poděkovat. Říkali, že pro ně bylo potřebné vědomí, že v tom nejsou sami a někdo se za ně přimlouvá a podporuje je. Bylo to prý náročné, do-

Jak jsem to prožíval já…
V naší skupince jsem se postupem času,
možná už od začátku, stával trochu moc rušivým
elementem, nechtěl jsem totiž jen „držet hubu a
krok“, ale aktivněji se zapojit do práce naší skupinky, a protože jsem to činil asi trochu neohrabaným, nezkušeným způsobem, kdy jsem jen těžce
opouštěl svůj pohled na věc /jen zřídka dokážu
obhájit své názory, které aspoň někdy se ukáží
jako oprávněné a trochu předbíhající čas/, zbytek
naší pětičlenné skupinky šel trochu jinam než já.
Kritika je sice nezbytná pro správný směr skupinky, ale i kritizovat se musí umět, chceme-li něčeho docílit. Do naší skupinky jsem přece jen moc
nezapadl. I proto mě později napadlo, že toto naše
rozdělení, kdy jsem jel marodit do zázemí, bylo
asi potřebné a zpětně, když to píšu, i poučné. Jedno vím jistě, že i když jsem byl víceméně připraven a moc jsem se chtěl zúčastnit, jsem nejen přirozeně trochu zklamán, že jsem o tuto zkušenost
přišel, ale jsem i rád, že se to tak přihodilo a že
jsem získal jinou, pro mě jedinečnou zkušenost.
I když jsem se„chtě nechtě“ musel stáhnout do
zázemí, nepočítal jsem s tím, že to jen tak vzdám,
nebo že v tom kluky-bratry a ostatní nechám. Už
dříve nám říkali o sv. Terezii z Lisieux, která ač
nikdy nenavštívila vzdálené misie a kněze v nich,
za které se obětovala a modlila v klášteře, stala se

poledne ve školách a odpoledne na ulicích, vrátili
se vyčerpaní, ale šťastní za tu zkušenost, za to, že
mohli něco vykonat, i počasí že se zdařilo, i když
opravdové a trvalé ovoce to případně přinese až
za nějaký čas. I já jsem rád, že jsem byl nějak užitečný a nenudil se a neflákal jen tak na marodce.
Co nám/mi to říká…
Celé tyto misie i příprava na ně, včetně
několika jiných rozhovorů s nevěřícími, hledajícími, mě otevírají více oči a upozorňují mě na
to, že jako křesťané jsme vyvoleni k předávání
radostné zvěsti evangelia, která mění chod dějin,
Věžník 56/2008
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nebo do Asie, vždyť tyto země budou za okamžik, nebo už jsou, více křesťanské než Česká republika, ale máme dost příležitostí v našem okolí.
Často se ani nechce, abychom obcházeli dům od
domu a něco říkali, stačí i příklad našeho života,
opravdovost a žité křesťanství. Také být lidem v
našem okolí nablízku, v jejich těžkostech, nebát
se jim svěřit i naše těžkosti, ať ví, že jsme také
normální lidi, i když ty těžkosti, co se týkají víry,
raději řešme s těmi, kdo víře rozumějí a třeba ji i
také žijí. A zkrátka až se nás naši nevěřící sousedé
zeptají po důvodech naší naděje, pokud ji máme,
abychom jim uměli a byli připraveni odpovědět.
Sám mám dobrou, i když přiznám se zatím malou
zkušenost s tím, když mám někomu říct něco o
víře. Často tím za Božího přispění svědčím víc
sám sobě než druhým, uchopuji svou víru, snažím se ji pojmenovat a popsat z jakéhosi odstupu,
a tím jí dávám konkrétnější podobu, utvrzuji se
v ní či posléze zoceluji, „očišťuji v ohni“ a v neposlední řadě mi Pán dává poznat i její mezery a
rezervy v mém životě. Zkuste to taky. Třeba se
z nás stanou moudřejší lidé, dobří křesťané. Třeba se věřícím i nevěřícím začne „blýskat na lepší
časy“, na které svorně nadáváme…a k tomu nám
vyprošuji čistou hlavu, čisté srdce, dostatek odvahy, potřebné dary Ducha sv. a Boží pomoc.
Co se od nás /ne/chce…
							
Zároveň se od nás asi nechce, abychom se
Martin Trojan
všichni sebrali a odjeli evangelizovat do Afriky
k předávání něčeho, co je, aneb má být naprosto
základní v našem životě. Nejen nějaký náš názor
či domněnka či nějaký soubor zvyků, které konáme více či méně automaticky a svorně s jinými, protože oni to tak taky dělají, ale přímo náš
osobní a přesto společný životní postoj, cesta a
pravda o Zemi, o vesmíru. Věříme tomu opravdu
nebo to jen každý týden říkáme v kostele? Často
rádi říkáme ostatním, přátelům, známým, sousedům, co nás v životě těší, co se nám podařilo,
jaký film jsme viděli v televizi, co říkali „chlapi“
nebo „ženský“ v práci, i to, co nás třeba trápí. Ale
jakmile se něco dozvíme o křesťanství, o životě,
jak o něm říká Bible apod. nebo přijde na něco
řeč, nenecháváme ten křesťanský pohled stranou? Proč? Mně se to poměrně dobře píše, když
jsem neprožil období, kdy nějaký velký-malý pán
„bolševik“ zakázal o tom cokoli říkat. Ale ty časy
jsou naštěstí zatím pryč. Někteří z vás hovořit o
křesťanství nebo hovořit jako křesťan/-ka nemají
problém, ty ostatní se jen pomalu budou měnit a
vystupovat ze skrytosti, ale naučme to i děti, už
odmalička, že křesťanství a vůbec náboženství,
stejně jako jiné názory na svět a postoje k životu,
patří k životu a není to jakési nenormální tabu.

Dovolená v Novohradských horách
Jak už to bývá každým rokem zvykem,
jezdíme na společnou rodinnou dovolenou. Tentokrát jsme se vypravili do jižních Čech, do Novohradských hor. Bydleli jsme v klášteře bývalých servitů v Nových Hradech, který je opraven
a nyní slouží jako hotel pro hosty. Je možnost si
zde objednat polopenzi za přijatelnou cenu, pokoje jsou dvou až čtyřlůžkové, ale trochu nevýhoda
je v tom, že sociální zařízení není na pokoji, ale
na chodbě. Spolu s námi tam bylo mnoho rodin s
dětmi, což svědčí o přijatelných cenách, děti dokonce mají slevu. Krajina a příroda nádherná, v
okolí tři poutní místa: Dobrá Voda, Trhové Sviny,
16
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Svatý Kámen, dále novohradský hrad, nedaleko
je Rakousko.
Potkávali jsme víc cyklistů než turistů. Až
pojedete do těchto končin, nezapomeňte se zastavit v Třeboni na rybu z českých rybníků, výborné
jsou kapří hranolky, to vřele doporučuji, a nejlepší jsou v restauraci Šupinka. Také jsme měli možnost zhlédnout pěkný nový český muzikál divadla
Hluboká nad Vltavou „Jedna noc na Karlštejně“
na nádvoří novohradského hradu.
P. Tomáš

Tatry 2008
„Tak tohle všechno nemůžu stíhat, do toho
mi na jisto něco vleze, něco jistě neklapne.“…
Přesně takto jsem přemýšlel, když jsem
viděl plán mého programu na léto. Týden před
prázdninami dovolená v Chorvatsku, tři dny nato
odjezd na čundr do Nízkých Tater, za další dva
dny tábor Podolí pro druhý stupeň a ještě jsem
si plánoval vyjet na pár dní na kole. No zkrátka
a dobře, že bych nevěděl co s dovolenou, to se
nemůže stát.
Pěkně popořadě. Dovolená v Chorvatsku
byla naprostá idylka, i přesto, že jsem musel řídit
celou cestu tam i nazpět, jsem si ji užil, jak jen se
dalo. Moře bylo vyhřáté od pražícího sluníčka a
my jsme jen těžko hledali volné místečko ve stínu stromů. Navíc vyrazit si do Chorvatska mimo
sezonu můžu vřele doporučit.
Po dovolené v Chorvatsku jsem rychle doháněl
veškeré pracovní povinnosti,
které na mě čekali z dob plných sluníčka a mořské vody.
Na tyto povinnosti jsem ale
neměl vela času, poněvadž už
ve středu večer jsme vyjížděli
nočním „přímým“ vlakem na
Slovensko.
Podrobnosti našeho odjezdu, naší trasy a vůbec celého rozvržení jsme domlouvali
už několik dní dopředu, ale
i přesto probíhalo těsně před
odjezdem hlasování, jestli
půjdeme hřeben od východu,
nebo od západu. Důvodem
bylo zjištění dalších faktů, které se ovšem daly
zjistit mnohem dříve, ještě než jsme se šli domlouvat. Nu což, odjeli jsme tím vlakem, který
jsme měli domluvený, a pod noční oblohou jsme
si to „šupajdili“ přímo pod východní část Tater.
Přesto, že jsme si mysleli, že se ve vlaku vyspíme
a nabereme síly na výšlap nahoru na hřeben, se
tak nestalo. Převýšení mezi železniční stanicí a
Kráľovou hoľou vrcholem, který jsme měli ales-

poň do druhé hodiny odpolední pokořit, byl přes
1000m, což se dá přirovnat k tomu, jako byste
vyplavali z 300 metrové hloubky Baltského moře
a ještě jste vyšlápli na Špičák :-). Výstup se nám
podařil a my pokračovali k místu našeho prvního noclehu („spánek“ve vlaku se opravdu nedá
počítat mezi nocleh) a to na Andrejcovnu. Poté,
co jsme „dorazili“ (možná by bylo lepší říct doplazili), jsme se ubytovali v tzv. útulně a mysleli
si, že nejtěžší máme za sebou. To by byla pravda,
jen s tou podmínkou, že bychom nebyli na horách. Zdejší počasí nám opravdu přichystalo na
druhý den s nejdelší trasou „osvěžující“ počasí.
Byli jsme tak osvěženi, že jsme měli mokré snad
úplně vše. Bundy se daly ždímat, z bot při došlápnutí stékaly pramínky vody a my se těšili, až

budeme v cíli, druhé útulně Ramži. Naproti nám
jsme potkali několik čundráků, tak jsme se jich
zeptali, jak je to daleko a jestli v útulně někdo
zůstal. Načež nám odpověděli, že je to ještě pořádně daleko a za nepříjemného terénu (o počasí
ani nemluvě) a že je útulna plná a venku navíc
postavené stany. Takže veškeré naděje na zahřátí
se byly ty tam. Promáčení jsme dorazili k útulně,
rozdělali stany a ohřívali se a sušili věci u ohně.
Věžník 56/2008
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Další den už bylo počasí přeci jen moudřejší (především nepršelo :-)). Vyrazili jsme znovu na cestu,
akorát s tím rozdílem, že jsme se rozdělili na dvě
skupiny a to na ty, co šli klidnější trasu do města
Mikuláš (větší část busem) a na druhou, která nebojácně pokračovala na nejvyšší horu Ďumbier.
Naše skupina se toho večera uchýlila do kempu
nedaleko jeskynního systému kousek pod Ďumbierem v nížině, kam údajně přichází každý večer
rabovat popelnice medvědice s medvídětem. Pro
naši smůlu ale nejspíš jeden z 365 dní v roce vynechali a my jsme je neviděli. I když! Káťa ráno
tvrdila, že je slyšela, jak funí u stanu a „šmátraj“
kolem. Dalšího dne jsme jeli k jeskyním s tím, že
si zajdeme na prohlídku. Cena ale byla pro většinu z nás nemilá, takže jsme se většina odjela zrekreovat do obchoďáku v Mikuláši. Poté jsme se
začali rozhodovat, jestli máme ještě dostatek sil
na zbylou asi polovičku cesty přes hřeben, načež
jsme celkem jednotně odhlasovali, že nás počasí zničilo natolik, že pojedeme domů. Zašli jsme
na mši ve slovenštině, na slavnostní večeři a opět
nočním vlakem jsme odjeli domů. Ještě jsme měli
„cukání“, že bychom zůstali tak na dva dny někde
v ČR u vody, ale když jsme v Brně viděli, jaké je
počasí, jeli jsme domů všichni.
Mně osobně se čundr líbil. Vím, že někteří
byli zklamaní, že jsme nepřešli hřeben celý, ale
taky vím, že někteří za to děkovali… :-). Zkrátka,
ne každá hora, každý hřeben vám dá počasí a nechá vás jej zdolat.
A k táboru Podolí…? Upřímně mě to samotného překvapilo. Přestože jsme měli strach
otevřít tábor pro druhý stupeň na novém a navíc
skautském tábořišti, připravili jsme jej a vyhlásili. I zde ve Věžníku se informace objevily. Ale
přihlášených dětí bylo, co by se na prstech dvou
rukou spočítat dalo. Z toho důvodu se také tábor
neuskutečnil.
Takže nakonec ještě trochu dovolené z důvodu zrušení tábora zbylo a využili jsme toho tak,
že jsme v menší skupince vyrazili projet Českou
Kanadu na kolech.
Dík moc Pánu Bohu za to, že jsem mohl
prožít plně nabyté prázdniny kvalitním programem ve zdraví a se spoustou kamarádů.
Lukáš Kubala
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Zastavení
u kapličky
Na výšině v lese nad vesničkou Rounek
stojí krásná barokní kaplička sv. Antonína. O jejím vzniku zapsal místní kronikář Augustin Siegl
na počátku 20. století tuto pověst:
Kdysi v dávných dobách, kdy ještě tovaryši
chodili do světa na zkušenou, putoval pekařský
tovaryš cestou na výšinu, kde dnes stojí kaplička.
Slunce stálo vysoko a bylo veliké horko. Mladík
byl chůzí unaven a chtěl si chvíli odpočinout. Stanul na vrcholku, sejmul ze zad ranec, položil si
na něj hlavu a při šumění lesa v krátkosti usnul.
Tu se mu zdál sen. Tajemný hlas mu našeptával:
„Zvedni kámen, který máš pod sebou. Jsou pod
ním ukryty peníze, které tam lupiči uschovali. Za
ty peníze dej zbudovat kapličku ke cti a chvále
sv. Antonína!“ Když se tovaryš probudil, opravdu
pod kamenem peníze našel. Sebral je, odnesl do
blízké vsi a na tom místě nechal postavit kapličku.
Tolik pověst.
A jak už to u pověsti bývá, na každém
šprochu je pravdy trochu. Moje pátrání započalo
kronikou farního úřadu v nedaleké Vyskytné nad
Jihlavou, přes Státní archiv v Jihlavě až do archivu v Pelhřimově. Výsledek byl překvapující.
Kapličku sv. Antonína nechal skutečně postavit
pelhřimovský pekař Antonín Polesný v roce 1737.
Slavnostní vysvěcení se konalo 27. května 1738.
Zúčastnil se jej pelhřimovský vikář J. W. Ungař
a asistoval mu místní farář J. Leupold, který také
celou událost zaznamenal do staré farní kroniky.
Antonín Polesný věnoval 50 zlatých jako fundaci
pro slavnostní pouťové bohoslužby. Po generální
opravě byla kaplička roku 1995 znovu slavnostně
vysvěcena.
Toto okénko do historie otevřel
Ladislav Vilímek.
zapsala O. Hrbková

Když se dech tají
v Slovenském ráji…
Ve dnech 17. – 24. 8. 2008
jsme se společně s otcem Tomášem
zúčastnili pobytu ve Slovenském
ráji. Ubytování jsme měli zajištěno
ve Spišském Podhradie v tamějším
kněžském semináři, odkud jsme
pak podnikali různé výlety. Bydleli jsme na pokoji, kde bylo sociální
zařízení, jídlo výborné (vařili sestřičky), možnost navštívit kdykoliv
kapli, cena za ubytování s polopenzí za den činila 400,- Sk. V semináři ubytovávají jen o prázdninách, když je seminář prázdný. V
okolí je možnost navštívit: 20 km
Slovenský ráj, 50 km Vysoké Tatry, dále Spišský hrad a katedrála
sv. Martina v Podhradie – památka
Unesca, kostel sv. Jakuba v Levoči s oltářem od mistra Pavla z Levoče, bazilika P. Marie (levočská
madona) – toto místo navštívil Jan
Pavel II., 25 km termální koupaliště Vrbov, Dobšinská ľadová jeskyň a Zlá Diera, Prešov – řeckokatolická katedrála, Košice – hrající
fontána.
Naše skupinka čítala dohromady 8 lidí z různých koutů
Vysočiny (manželé Bambulovi z Růžené, P. Tomáš Caha a Martin Trojan z Třeště, Honza Čermák z Lovětína, Romana Bínová z Jihlavy, Eva
Batistová a Marta Chvátalová z Třebíče, kde otec
Tomáš působil jako jáhen).
O tom, jak zde bylo, vypovídají následující verše:
Brzy ráno museli jsme vstát,
batoh na cestu si přichystat.
Do auta jsme naskočili,

to jsme byli ještě čilí.
Jedem z Lovětína, Růžené a Třeště,
zastávka v Třebíči a Jihlavě ještě.
A už komplet v autech sedíme
a na sebe do okýnek hledíme.
Do Prostějova vede cesta naše,
vysedá zde maminka P. Tomáše.
Koho tamní fara skrývá?
Další z Cahů tady bývá.
Pak letíme do Ostravy,
toť náš dnešní cíl je pravý.
Další kněz – a zase Caha
z auta už nám vypomáhá.
Věžník 56/2008
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Je to šéf zdejších „salíků“ 1,
má v péči pár nezbedníků.
Jsou trošičku tmavší pleti,
ale tmavá prý tu letí.
Vybalíme pivo, chleba, řízky,
těšíme se na ten spánek blízký.
Svěží ráno jsme však nebyli,
to tramvaje pod okny nám jezdily.
Projeli jsme poutním místem Turzovka,
hodila by se nějaká hotovka.
Řízek máme ještě ve své skrýši,
mňam, mňam, mňam a už jsme v Spiši.
Kněžský seminář ve Spišském Podhradí
nám na celý týden domov nahradí.
Koukněme se, nejsme sami,
Jihlaváci jsou tu s námi.
Mapu od nich vyškemráme,
směr Slovenský ráj se dáme.
Dolinou Suchá Belá šplháme,
vzájemně na sebe tam čekáme.
Žebříky a lávky mohou být zrádné,
úrazy nejsou naštěstí však žádné.
Přes Vtáčí hrb a Kláštorisko
ještě že občerstvení je blízko.
Znaveni na zem lehneme
a za pár minut usneme.
Když projdem rieky Hornád údolí,
nohy občas nás trošku zabolí.
Po večeři pak „Člověče“ hrajeme
a přitom se všichni hodně smějeme.
Ráno s písní na rtech vstáváme
a na mši svatou se chystáme.
Děkujeme Bohu, že se dobře máme,
také Jej prosíme za své známé.
Po mši svaté vyrážíme opět do přírody,
kde pro oči Bůh přichystal tučné hody.
Pozorujem květy, též šumivé vody,
uchvátí nás vodopád Kaskádový.
Opět přes Vtáčí hrb se bereme,
sem tam houštím se dereme.
Jakmile slezeme dolů,
dáme si pivo a colu.
Zemiakové placky tu mají taky,
že by to byly naše bramboráky?
Tak si je všichni objednáme,
a moc si na nich pochutnáme.
S radostí a chutí Honza k jídlu sedá,
ač bolavé koleno mu pokoj nedá.
20
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Čtvrtek je ve znamení odpočinku,
ani nás nehne zvedat činku.
Na Spišský hrad se sunem vzhůru,
už máme z kopců noční můru.
Prohlídka hradu trvá hodinku,
vidíme zde i syslí rodinku.
V restauraci Kolping usedáme,
těšíme se, co si všechno dáme.
Na výběr toho však moc není,
nečiní nám to potěšení.
Z Levoče autem na Mariánskou horu,
pomodlíme se a frčíme zas dolů.
Ve Vrbově navštívíme lázně termální,
kdo by do vody nevlezl, není normální.
V pátek Vysoké Tatry nás čekají,
na kamenné vrchy všechny lákají.
Na Hrebienok vyjedeme na lanovce,
nějak se nám nechce už do toho kopce.
Pak ale všechny síly posbíráme,
na Téryho chatu se ubíráme.
Výsledek fakt za to stojí,
kamzíky se to jen rojí.
Počasí nám stále přeje,
v sobotu už ale leje.
My jsme na to připraveni,
plánem, mapou vybaveni.
Razíme – kam? Do Zle Diery.
Není to konec naší éry.
Nikdo nemá námitky,
popadneme karbidky.
S helmou do jeskyně vlezem,
prohlédnem ji, vše prolezem,
kupodivu i vylezem.
V Prešově se zastavíme,
tady se moc fajn najíme.
Počasí se na nás mračí,
tak jedeme zpátky radši.
V neděli už odjíždíme,
kapesník z nás mnohý ždíme.
Dojeli jsme až do Třeště,
vybalíme batoh ještě.
Nashledanou a jdem spát,
máme na co vzpomínat.
Za všechny výletníky společně
Eva a Marta (autorky článku) zdraví srdečně.
_________________________
Pozn. „salíků“ = salesiánů

Návštěva v Třešti
Na den 8.července pozvala paní Lidmila
Vokřínková na návštěvu do Třeště sestru Marii
Václavu Židlickou z Brna. Paní Vokřínková je totiž členkou SSO, to je Sdružení smírných obětí,
a měla také pro sestru Václavu peněžitý dar od
pana Miroslava Sedláčka.
Tak jsem tedy přijela. Zůstala jsem sedět
na lavičce u autobusového nádraží v domnění,
že sedím zároveň před farním kostelem. Prvním
příjemným překvapením byla otázka paní Marie
Bílé, zda nečekám na paní Vokřínkovou. Přitakala jsem a ona mně řekla, že ta mě čeká před farním kostelem, který je vedle zámku. Byla jsem jí
vděčná i za ukázání cesty. Pak už jsme se s paní
Vokřínkovou pozdravily a šly vzhůru k farnímu
kostelu a k faře. Před farou bylo další překvapení.
Skupina dětí, ve věku asi dvanáct až čtrnáct let
– podle mého odhadu, které vytahovaly z latí hřebíky. A hezky se tužily. Pak k nám přišel pan farář
P.Tomáš Caha a objevila se i jeho maminka, která
byla u něho na návštěvě. Pozvala nás na faru.
My jsme ale nejprve šly do kostela, do sakristie a obešly jsme celý kostel. Při tom všem
mně paní Vokřínková poskytla krásný výklad.
Obdivuji její schopnosti a její paměť.
Pak přišla maminka pana faráře ještě jednou. Ukázala mně faru, která je hezky opravená
– nové podlahy, vkusný nábytek. Ale upozornila i
na „mapy“ na stropě – po zatékání. To jsem si ještě neuvědomila, že se spravuje celá střecha fary
a ta je pořádně velká. Maminka pana faráře nám
nabídla čaj, paní Vokřínková přidala rohlíky. Po
chvilce posezení – ve které stačil pan farář nakoupit párky pro mladé pracovníky a jeho maminka chléb a rohlíky, jsme odešly do města podívat
se na výstavu betlémů. I zde se mně to všechno
velmi líbilo. Výklad zaměstnankyně, ale pak také
slova paní Vokřínkové, když jsme seděly u kávy,
kterou nám koupila.
Paní Vokřínková mně nabídla několik čísel
farního časopisu VĚŽNÍK.V č.55 jsem našla list
s nadpisem: Jak přečíst pavlovské listy za jeden
rok - „Rozpis podle pořadí četby pavlovských listů, jak navrhuje Mons. Carlo Ghidelli“. To jsem

ovšem našla až cestou domů, když jsem si časopis prohlížela. A tak se naše sestry, na můj návrh,
rozhodly, že budeme před polední adorací každý
den společně číst navržené verše z listů sv.Pavla.
To byl opravdu cenný dar třešťské farnosti, o který se také zasloužila paní Vokřínková.
V počítači jsem si našla webovou adresu
farního úřadu: www.tre-fa.cz a tam jsem zjistila, jak je farnost na úrovni. Klidně jsem si mohla
stáhnout pro naši kroniku všechno potřebné.
Tímto článkem chci poděkovat nejen paní
Vokřínkové, ale i panu faráři P.Tomáši Cahovi za
tak dobré vedení farnosti. Návštěva byla pro mne
přínosem.
sestra Marie Václava Židlická

Jiřičky
Ve známé písni se zpívá, že jedna vlaštovička jaro nedělá – a přece! Na el. vedení přilétla
jiřička a zanedlouho druhá. U sousedů našla hnízdo i obživu a v červenci již učila mladé, zvláště
před deštěm – odpočívat a létat.
Nyní v srpnu jsem napočítala dvanáct mladých jiřiček. Docela se snášely s vrabci a
hejnem mladých čápů,
jež nad parkem kroužili. Přispíšily si,
nečekali na 8. září
– svátek Panny Marie, kdy se říkávalo:
„Panny Marie narození,
vlaštoviček rozloučení.“
		
A tak se ptám, kolik
se jich asi vrátí, kolik doletí z dalekých krajů? Ohlásí
se čiřikáním v příštím jaru? Budou oblétat naše
krovy? Kdyby mluvily lidskou řečí, jistě by slíbily s básníkem Jaroslavem Seifertem: „Já se tam
vrátím ...“.
Lidmila Vokřínková
Věžník 56/2008
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Měsíc červenec
Letošní měsíc červenec – opět horký a suchý – byl bohatý na duchovní zážitky. Bohu díky
za vše, co nám dopřává prožít, jak mladým, tak
též střední generaci a nám v pokročilém věku…
V sobotu 12. 7. jsme byli na farním zájezdu, který vedl o. Tomáš, a to v Brně na jáhenském
svěcení v katedrále sv. Petra a Pavla, jež přijal i
„náš“ bohoslovec Jan Krbec v zaplněném chrámu. Řidič autobusu jel spolehlivě i s objížďkami,
zavčas jsme tedy mohli zaujmout místa. Vše probíhalo dobře, jak představování
jáhnů, tak mše svatá s o. biskupem Vojtěchem – od 10. hodiny – byly přítomné i farní rodiny, které se právě zúčastňovaly
týdenního pobytu při Katolické charismatické konferenci.
Otec biskup v promluvě projevil radost nad svobodným rozhodnutím pro jáhenskou službu mladých i starších mužů, s
přáním, abychom se modlili,
aby vytrvali, když je jich tolik
potřeba, po duchovní devastaci
totality, kterou jsme těžce museli prožívat. Bylo výborné, že
velká obrazovka přenášela vše,
aby bylo dobře vidět. Otec biskup též oznámil,
do které farnosti brněnské diecéze jsou posláni.
Napjatě jsme očekávali, kam půjde Jan – a to na
jeden rok do Znojma. (Na zpáteční cestě v autobuse o. Tomáš navrhl náš příští zájezd – na jaře
– do Znojma za památkami, po kterých by nás
Jan provedl a my zajeli také do poutního místa
Hlubokých Mašůvek.) Po skončení obřadů v katedrále jsme se krátce sešli s Janem, přáli mu, aby
načerpal sílu o prázdninách a po návratu z USA
nezapomněl na naši třešťskou farnost ...
Z Brna jsme pokračovali do kláštera Porta
Coeli (Brána nebes) u Tišnova. Tam nám řádová
sestřička zajímavě popovídala o historii a vzniku tohoto místa s prohlídkou. Za pěkného letního času jsme pokračovali přes Žernůvku, kde je
Domov pro nemocné důchodce, jež si přejí tam
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dožít. Vedou také řádové sestry sv. Františka. O.
Tomáš se spojil telefonicky s o. Romanem Kubínem, který byl i s maminkou v Brně, a oznámil
mu, že se blížíme k Osové Bítýšce. Ten odpověděl, že je již také doma a jsme očekáváni. Po pohoštění se nám věnoval a sděloval, jak žijí mladí a
směřují do tohoto Diecézního střediska mládeže.
Právě tam byla skupinka dětí s vedoucími, jež se
stále střídají v pobytu po několik dní. Také jsme
pozdravili Svátostného Spasitele v kostele. Býva-

lá fara s hospodářstvím je z části přebudována a
za vedení o. Romana dle možností se pokračuje.
Zájmu dětí se těší ovečky, které spásají zatravněný dvůr. Budovy slouží mládeži k pobytu v křesťanském duchu, k modlitbám a poznávání Víry
v Boha (i když se jim nedostalo v rodinách). A
jsou s láskou a zaopatřením přijímány. Otec Roman prosil o modlitby za jejich dílo. Poslední zastávka byla v Křižanově v kostele sv. Zdislavy. Je
velice pěkný a milý Boží stánek pěkným okolím.
U fary vysázené hortenzie a vše je včetně kostela
pěkně udržované, zde jsme ukončili pěkný den –
budeme mít na co vzpomínat – a proto jsme modlitbou a zazpíváním písně Bože, chválíme Tebe
rádi poděkovali Pánu a všem, jež se nám mohli
věnovat.
Lidmila Vokřínková

Setkání rodin
MARIAPOLI
20. až 26. července 2008 – Mariapoli –
město Mariino – dny dovolené s objevováním
Evangelia a jeho společného žití. Pořádá Hnutí
Fokoláre. Místo konání – Střední odborná škola v
Třešti.
Již potřetí jsme se se sestrou připojily s
rodinami, mnoha dětmi a kněžími k denním duchovním, ale pro ně i poznávacím dnům našeho
okolí. Bylo dobré, že nás přátelé přivezli a v pozdních večerních hodinách odvezli, zvláště když
bylo tak deštivo. Vždy ráno byl krátký duchovní
program a mše svatá v sále učiliště. V úterý bylo
téma zkušenosti s pomocí Matky Boží a zážitky.
Ke konci jsem doporučila ranní modlitbu papeže Jana XXIII., která je v kancionále na str. 024.
Pak ke mně někteří přicházeli a sdělovali, že se ji
dříve též modlívali, ale později jim jaksi unikala,
proto je dobře, že jsem ji připomínala a že ji opět
„objevili“. Mše svaté byly za přítomnosti kněží
a také novokněze z Nové Paky. Při večerní mši
svaté, kterou upravili účastníci setkání v jedné
místnosti učiliště, pak uděloval novokněžské požehnání. Jedna skupinka – každý si mohl vybrat
dle zájmu a rodiny – odešla se vypravit k pobožnosti křížové cesty na „naši“ Křížovou cestu. Jen
pak litovali, že nebyl čas, aby navštívili i hřbitov.
Přítomný otec biskup František Radkovský (vyšlo
mu několik dní být s námi) při promluvě zdůraznil 23.7. svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky
Evropy. Narodila se 7. října 1303 ve Švédsku, rodina spřízněna s královským rodem. Dala podnět
k založení řádu, jež nese její jméno, a spisy vyprávějí o jejích mystických zážitcích. Cisterciáci
je překládali ze švédštiny do latiny a Tomáš ze
Štítného z nich pořídil výběr v českém překladu
(1391 - 1400). Otec biskup František dobře o ní
hovořil také proto, že již tehdy jsme byli v evropském společenství víry.
Bylo mnoho zážitků a setkání, také mladí
Slováci přijeli s našimi mladými po skončení jejich setkání na Velehradě a popovídali si s námi.
Otec Mons. Jiří Mikulášek všem připomínal, aby

si vážili toho blahobytu, který o týdenním společenství mají. Ubytování, strava (kuchařky se
staraly), bohatý program, výlety, výstavy, zpěvy,
soutěže. Vše k jejich spokojenosti. Mons. biskup
František v pátek odjížděl pohřbít kněze do Staré
Boleslavi. Po mši svaté jsem se za farnost s ním
rozloučila, abychom se opět za rok setkali zase
s dalšími rodinami. Přečetla jsem jim Irské přání, co se mi líbí a líbilo se i jim. Předala kvetoucí palmu juku ze zahrady, protože: „Spravedlivý
pokvete jako palma“, jak je v Písmu svatém. O.
František ji odvezl s sebou do Staré Boleslavi.
Tam bude další setkání - oslavy dle vyhlášeného
roku sv. Václava - letos připadá na neděli 28.9. vždyť září se blíží. Byly obnoveny vinice, kde on
pěstoval vinnou révu, a jsou přístupné v Praze.
Na pohlednici Mikoláše Alše je znázorněn u révy,
kterou ošetřuje se zralými hrozny. Mladí však na
můj dotaz, kdo to je, hádali, ale nepoznali (je z
roku 1902) ...
Svatý Václave, ochraňuj nás i naši zem!
Lidmila Vokřínková

Statistika
Křest
Třešť:
		
		
		
		
		

Karolína Klára Bartlová
Iveta Kateřina Zahradníková
Tomáš Sháněl
Richard Petr Čermák (doplnění
obřadu svátosti křtu
v nebezpečí smrti)
Pohřby

Třešť:
Růžená:

Ludmila Šalandová
František Boček
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Radostně do nové práce
tedy správně organizovat tak
zvaný režim dne školáka. Na
vytváření tohoto režimu se
podílí jak škola, tak rodina.
Proto je třeba úzké spolupráce mezi učiteli a rodiči a
zejména pak využívání vlivů školy na šíření správných
návyků v rodinách. Při zařazení jednotlivých činností
dítěte do denního režimu je
třeba respektovat tyto hlavní
zásady:
Dodržovat pravidelnost denního režimu, za
všech okolností ve všední
dny, ve svátky i v době volna mají být děti ukládány ve
stejnou hodinu ke spánku,
ve stejnou hodinu mají vstávat, přijímat 5 denních jídel,
určitou dobu mají mít pravidelně vyhrazenou domácí přípravě, k pobytu venku
atd. Tato pravidelnost vždy a ve všem má pro zdraví
dítěte a pro zamezení přetížení zvláštní význam, protože pomáhá vytvářet soubor časových reflexů, které
nejlépe připravují dítě pro nastávající pravidelnou
činnost. Dítě pravidelně ukládané ke spánku snáze
usíná, pravidelně stravované lépe využije potravu a
tak podobně. Dětem se nemá zařazovat práce časně
ráno, nebo pozdě večer, aby nebylo narušeno stravování, osobní hygiena a spánek. V zásadě nevhodné
je také vypracovávání domácích úkolů po 18. hodině
večer. Je nutné střídat u dítěte práci a odpočinek a
proto je nesprávné, když jsou žáci vedeni k tomu,
aby ihned po dopoledním vyučování a obědě přistoupili k práci na domácí přípravě do školy. Za této situace pracují ve stavu největší únavy a proto často s
a práce pak není kvalitní. Samozřejmým poNěkolik slov k režimu nechutí
žadavkem je, aby dítě mělo k domácí přípravě zajišdne školáka - RADA PRO těno čisté prostředí s vyvětraným ovzduším, klidné, s
možností vzpřímeného sezení a s respektováním záRODIČE
sad hygieny čtení a psaní. Všechny činnosti potřebné
pro dítě – učení, jídlo, osobní hygiena a podobně by
V každodenním programu dítěte je třeba zajisměly být zajištěny tak, aby byly prováděny v klidu,
tit ve správném rozsahu a vhodném časovém zařazebeze spěchu a nervozity.
ní školní práci i domácí přípravu, pobyt na čerstvém
Olga Hrbková
vzduchu, úkony osobní hygieny, příjem potravy –
Od Špičáku větřík věje
a pohrává si s vlnkami Třešťského potoka. Najednou zafoukal trošku více a silněji;
rozčeřil nejenom vodní hladinu, ale dokonce nám obrátil
list v kalendáři; a na nás se
usmálo naše známé, laskavé,
milé, barvami hrající září.
Všichni dobře víme, co
to znamená. Dočetli jsme knihu „Prázdniny“ s podtitulem:
kniha lesů, vod, strání i pěkného cestování. Školáci malí,
starší, studenti i vyučující si
tuto vzácnou knihu určitě bedlivě, dobře uloží, neboť každá
její stránka je jednou krásnou
vzpomínkou na prázdninové
zážitky, cestování, poznatky a
vůbec na hezké chvíle prožité
v pěkné pohodě.
Tak a po odpočinku chutě do práce! Školní
brána se otevírá a všechny vítá do nového školního
roku 2008 – 2009.
Škola je pro všechny jako druhý domov, kde
čerpáme nejenom vědomosti a dovednosti, ale kde
máme zázemí s dobrými spolužáky a svými laskavými vyučujícími.
Vzájemně si pomáhejte a buďte k sobě ohleduplní. Svým rodičům dělejte radost. Za lásku a obětavost si to opravdu zaslouží!
Všem vám ze srdce přeji především stálé zdraví, porozumění, radost ze všeho pěkného a úspěchy v
práci. Každý den ať vás chrání ANDĚL STRÁŽNÝ.
								
Olga Hrbková
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Deset dobrých rad Duchovní adopce
pro ozdravování dítěte
duše
Ježíši, můj Pane - skrze přímluvnou moc a

1. Zastavit se na deset minut a poslechnout si nějakou hudbu.
2. Jakmile je to možné, jít pěšky.
3. Každý den obejmout lidi, které máme rádi a říci
jim: „Mám tě rád.“
4. Nevynechat oslavy narozenin, svátků, výročí a
podobných příležitostí.
5. Být ke všem laskaví. I k těm, které máme doma.
6. Usmívat se.
7. Modlit se.
8. Pomoci někomu, kdo nás potřebuje.
9. Hýčkat sami sebe.
10. Dívat se na nebe a směřovat vysoko.
Ve slovníku spirituality je jedno nádherné
slovo - „usebrání“. Vyjadřuje chvíli, v níž se člověk
zastaví, aby „posbíral“ ty části svého „já“, které se
během dne poztrácely.
O. Hrbková
vybrala z knihy Živá voda pro duši

pomoc Panny Marie, Tvé Matky, která Tě zrodila s
takovou Láskou - a Josefa, muže pevné Víry, který byl
Vám oběma statečným ochráncem - prosím Tě za život nenarozeného dítěte, které je v nebezpečí zabití v
lůně své matky.
Přijímám toto dítě do duchovní adopce.
Znovu volám k Tobě - milující Ježíši: „Dej rodičům - dej matce tohoto dítěte milost a odvahu donosit je k narození. Odvrať od ní krutý úmysl odstranit bezmocného člověka, jemuž jsi určil život zde na
zemi.“ Amen.
Po dobu tvého pozemského života bude duchovní adopce známa snad jen Bohu. Ale v životě
věčném budeš mít překvapující radost ze setkání se
zachráněnou lidskou bytostí ...
Tato duchovní adopce je upřímné a osobní
rozhodnutí denně se modlit (aspoň jeden rok - ale doporučuje se stále a vytrvale).
Vydal Diecézní komitét Modré armády
Naší Paní z Fatimy
vybrala Lidmila Vokřínková

Modlitba
Piere Corneille

Člověče, pohleď na Evu a Marii, srovnej
svou matku s Matkou Spasitele, rci, která z
nich přijala úděl vzácnější a od Věčného Otce
víc milosti skvělé?
Ta první lidský rod ďáblovi odevzdala,
ta druhá sňala z nás jho otrocké, jež svírá, z
první nám vzešla smrt, druhá nám život dala,
ta první peklo, druhá nebe otvírá.
Když Eva uvrhla nás mezi plameny, ač
sama stvořena v původu bezhříšném, proč
Panna „požehnaná mezi ženami“ by měla
méně čistá být v početí svém?
Ne, nenechme se zmást, ať každý slyší,
vidí, co všichni vyznáváme zde a v každý čas:
To dobro je, jež Bůh dopřál pouhé Matce lidí,
ať neupírá Matce Boží - nikdo z nás.
Lidmila Vokřínková
Věžník 56/2008
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Římskokatolická farnost Třešť
Vás zve na oslavy

1100. výročí od narození
hlavního patrona české země
svatého Václava
27.-28.9.2008
Program:

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“

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 od
7.září 2008 po mši nebo osobně na tel. 732648467 do 23.9.2008,
příspěvek na oběd 50,- 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
26
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Diář otce Tomáše
Od 1.9. 		
4.9. 			
4.9. 			
5.9. 09:00-18:00
5.9. 18:00 		
5.9. 			
7.9. 08:00 		
8. - 12.9. 		
13.9. 			
09:00-12:00
14.9. 			
19.9. 19:00		
20.9. 			
20.9. 			
od 22.9. 		
27. - 28.9. 		
2.10. 09:00 		
4.10. 			
12.10. 			
18. a 25.10. 		
19.10. 			
29. - 31.10. 		
1.11. 08:00 		
2.11. 15:00 		

malování kostela sv. Martina, všechny bohoslužby v kostele sv. Kateřiny
rekolekce kněží ve Stonařově
táborák v Růžené
adorační den v Třešti
mše sv. pro děti a táborák v Třešti
návštěva nemocných
žehnání prvňáčkům
kněžská dovolená
Den evropského dědictví –
otevřen kostel sv. Kateřiny
pouť v Lovětíně
Kněžice – koncert Richarda Čanakyho
Kněžice – sportovní podzimní JiTTrO hry
pouť jihlavského a telčského děkanátu v Roce sv. Pavla do Nové Říše
výuka náboženství
farní slavnost
mše sv. – rekolekce kněží v Třešti
Hodice – mše sv. v kulturním domě
modlitba mládeže ve Zhoři
sbírka věcí na Charitu na faře
misijní neděle a misijní jarmark
možnost ke sv. smíření
Slavnost Všech svatých
dušičková pobožnost na hřbitově

Poděkování
Velké díky našemu otci Tomášovi za zorganiozování
poutního zájezdu do Brna, kde jsme mohli prožít jáhenské svěcení Jana Krbce. I další program tohoto dne byl
velmi pestrý. Velké díky za vše!
Farníci
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Pozvánka
Milí nejen mladí
přátelé, chtěl bych
vás pozvat na koncert
Richarda Čanakyho a
jeho kapely F. B. I. v
pátek19. 9. 2008 v 19
hodin v Kněžicích jakožto na jednu z oficiálních návazných akcí
na actIv8 s podtitulem
Mladý křesťani na
Vysočině nevymřeli.
V rámci koncertu budou mít připravené svědectví
lidé, kteří byli na Světovém dni mládeže v Sydney.
Na koncert navazuje v sobotu 20.9. 2008
již po 17. sportovní den pod názvem Podzimní
přespolní JiTTrO (dříve olympijské) hry, na který
vás tímto zvu též.
Bližší informace o obou akcích najdete na
adrese http://jittro.signaly.cz
Tímto bych vás chtěl poprosit, abyste pozvali své svěřence, známé, případně předali dalším kompetentním osobám především z oblasti
kraje Vysočina.

Bétel
Když myšlenky bubnují je název nového
CD brněnské křesťanské skupiny Bétel (Dům
Boží), které její členové představí na koncertě
6. září v 19.00 hodin na nádvoří čajovny „U anděla za vraty“ (Brno, Petrská ulice č. 1).

Amatérská křesťanská skupina Bétel se
vytvořila v roce 2001 kolem Jana Zaplatila a nyní
vydává své druhé CD, s nímž se vydá na podzimní koncertní cestování po celé republice. Po
úvodním koncertě v Brně (6.9.) následuje ještě v
září Žďár nad Sázavou (7.9. v 17.00 hodin, rajský
dvůr kláštera cisterciáků) a Šaratice u Brna (14.9.
v 16.00 hodin na farní zahradě). Další koncerty
na www.betel.cz

Farní charita v Třešti
informuje

S pozdravem

Pravidelná podzimní Sbírka věcí pro poJan Šedo třebné se koná o sobotách 18. a 25. října 2008 na
zástupce mládeže jihlavského děkanátu faře v Třešti v době od 8-12 hodin a 13-16 hodin.
Sbírají se stejné věci jako minule, pouze
obuv jenom dosud nepoužitá, dětské, dámské a
pánské oblečení, ložní prádlo, deky a přikrývky,
		
Nad portálem kostela v anglickém drobné spotřebiče (vařič, kávovar ...), sportovní
městě Cheschire je napsáno: „To je dům Boží, potřeby.
to je brána nebeská.“
Farní charita všem dárcům děkuje předem,
Trochu níže je cedulka s nápisem: „Během zim- věci budou předány do humanitárního centra Dianích měsíců jsou dveře zavřeny.“
konie Broumov k dalšímu využití.

V

tip

Za Farní charitu v Třešti
Brychta Zdeněk
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