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V

ážení a milí farníci,
ano, mohl bych psát v dnešním EDITORIALU o nadcházejících listopadových dnech,
kdy vzpomínáme na své zemřelé či o adventní době,
kterou zahájíme nový církevní rok již za několik dní.
Mohl bych psát o světci sv. Martinovi, jehož si budeme připomínat o farní pouti v nově opraveném kostele. O politice, o dění ve městě ... Mohl bych si vybrat
i jiné z mnoha dalších témat.
		
Co mě však trápí? Každý druhý měsíc mě
začne, s blížící se uzávěrkou nového čísla, moje sestra (zástupce redakce a jazyková korektorka) upomínat, kdo již dal příspěvek, kolik toho mám přepsáno či zda mi něco nepřišlo na
e-mail. Já ji ale většinou musím říct – NIC, nebo je toho tak málo, že by se to
vešlo na jeden či dva listy. I přes urgence pana faráře v nedělních ohláškách…
NIC. Proto posunujeme termín odevzdání… říkám si, třeba někdo něco napíše
a donese nám to. Poslední termín za námi, není už moc času na přepisování a
přichází příspěvek. A ne jeden. Nervozita. Stihne se to? Každý z nás má totiž
své zaměstnání a vše děláme tak říkajíc „na koleně“.
Psal jsem o tom už několikrát – Věžník nepřipravujeme proto, abychom
si „polechtali“ své ego. Věžník vydáváme především pro Vás, aby byl plný informací a zpráv z našich farností. Doufám, že toto moje úvodní slovo přijmete
a pochopíte, jinak se nám asi nepodaří dále časopis vydávat. Pro příští číslo
neurčím žádné téma, abychom nikoho nelimitovali. ALE! Termín odevzdání
příspěvků je nutné dodržet. Tentokrát je již 10. prosince!
U dalšího čísla se těší

Vladislav Hynk
šéfredaktor
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lovo otce Tomáše

Drazí farníci,
čas kvapí a než se nedějeme, bude tu Slavnost Ježíše Krista Krále a s ní konec církevního
roku, adventní doba a Vánoce. Největším problémem dnešní doby je podle nás nedostatek času,
chtěli bychom ten den nafouknout, aby měl víc
než 24 hodin, ale to se změnit nedá a je to dobře. Toužíme být tam a tam a dělat to či ono. Jistě
znáte podobenství o boháči, který se domníval,
že bude šťastný a dobře zajištěný, když bude mít
všechno, co si nahromadil (Lk 12,16-21). P. Prokop Siostrzonek tento evangelijní úryvek zmodernizoval do dnešní doby takto: „Jeden člověk měl
velký diář a řekl si: „Měl bych si zapsat všechny
důležité akce, abych na něco nezapomněl. Ještě
nemám naplánovanou konferenci X, jednání Y a
zasedání Z. Kam si je mám napsat? Už vím, co
udělám.“ Koupil si větší diář s rozdělením i na
noční hodiny. Pak znovu vše promyslel, zapsal si
všechny konference, jednání, zasedání a řekl si:
„Buď klidná má duše, vše je pěkně naplánované,
teď jen nic nezmeškat!“ Čím méně toho zmeškal,
tím víc začal stoupat v očích ostatních. Byl zvolen do výboru Q a komise C, stal se místopředsedou, předsedou a pak prezidentem. Byl šťastný, že
jeho dokonale naplánovaný čas v diáři mu přinesl úspěch. Až jednoho dne – bylo to příliš daleko,
tak to ještě neměl zaznamenáno – mu Bůh řekl:
„Blázne, dnes v noci tě mám já ve svém diáři.“
Je nás hodně bláznů. Honíme se, plánujeme a rozdělujeme čas, abychom vše stihli. Vše
považujeme za důležité, ale chybí nám čas uvědomit si to jediné, nejpodstatnější – kam a ke komu
ten čas vlastně spěje.
Říkáme: „Máme čas“, jako bychom ho
vlastnili. Přesnější by bylo: „Disponuji s časem.“
Na otázku: „Kolik je ti let?“ Odpovím: „Třicet
tři.“ Není to pravda. Nemám už 33 let, protože
už z nich neprožiji ani sekundu. Měl bych říci:
„Měl jsem 32 let, ale už z nich nemám ani sekundu.“ Měl jsem. Kolik je jich přede mnou, nevím.
Jediný správný závěr zní: ten zbytek prožít lépe,
zodpovědněji. Když se blížíme ke konci církev4
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Čas letí
ního roku, stále častěji se objevují texty v liturgii o posledních věcech člověka. A právě blížící
se Slavnost Ježíše Krista Krále nás uvádí také do
této tématiky.

O této slavnosti si připomínáme něco, o
čem Kristus hovořil, ale co ještě nenastalo, den
jeho příchodu. Je to připomínka soudu. Stojí před
námi Král Pravdy. Nic nelze před ním skrýt, nic
nelze zamlčet, z ničeho se před ním vykroutit. S
lhaním a žvaněním je konec. Ten, který zná všechno, vydá svědectví o pravdivosti lidských srdcí.
Je současně uklidňující i zneklidňující, že
ve čtení tohoto svátku není vysloven žádný rozsudek. Království Boží je otevřeno těm, kdo druhým prokazovali dobro – nasytili hladové, oblékli druhé, pečovali o nemocné… Jeho království
se řídí zákonem obětavé služby, je uzavřeno těm,

kteří podle něho nejednali a nechtěli jednat. Je
nepřístupné těm, kdo z něho odešli do svého sobectví. Tato slavnost se týká přítomné a budoucí
doby. Už teď stojíme na tomto velkém soudu, ale
je nám dán čas, abychom se obhajovali, abychom
pronesli svou odpověď na Boží dotaz. Co řekneme? „Kristus, můj Pán a Bůh. Odpusť mi a uveď
do svého království? Anebo něco jiného?“ Pokud však vyznáme svou víru v Krista Krále, pak
vstoupíme do jeho království už zde na zemi.
A podobně je to i s novým církevním rokem, nabízí se nám nová šance prožít znovu a
lépe tajemství naší spásy v novém církevním roce.
Když se člověk zamýšlí nad církevním rokem ze
širšího pohledu, co vlastně prožíváme, dojde k
tomu, že je to vlastně vyprávění o lidstvu a o nás
samých. V adventu oblékají kněží roucho fialové,
tj. barva kající a sebezpytující, neboť tato doba
nám připomíná, kam se dostal člověk od doby,
kdy se dopustil vzpoury proti Bohu. Jeho nadějí
je slib daný našim předkům, je to jiskřička naděje, že Bůh Otec, který člověka pro neposlušnost
poslal za dveře ráje, opět je otevře a řekne, aby se
vrátil domů. Člověk, který se může vrátit, prožívá
radost. Advent je velmi krásná doba, nenechme si
ji vzít a prožijme ji v naději a v očekávání. Václav
Havel říká v jednom svém díle: „Naděje je stav
ducha, ne stav světa. Naděje není prognostika. Je
to orientace ducha, orientace srdce. Naděje prostě není optimismus. Není to přesvědčení, že něco
má smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Tato naděje je křehká a o Vánocích ji vnímáme
jako malé Dítě a snadno ji můžeme přehlédnout
a přeslechnout díky hluku v předvánočních ulicích. Proto naši předkové hovořili o adventu jako
o období klidu, ticha a soustředění. Snad není
přehnané a nemožné si vytvořit v adventu párkrát
tichý prostor v očekávání potřebné návštěvy pro
každého z nás. K tomu nám může pomoci i adventní bdění, které bude v sobotu 29.11.2008 od
19 hodin v kostele sv. Kateřiny.
A na závěr přeji Vám i sobě, abychom si v
životě stále uvědomovali a připomínali, o co jde,
co je ve hře a podle toho se také zařídili.

Jsem vděčný?
- za partnera, který noc co noc pomačká přikrývky, protože vím, že není venku s někým jiným
- za daně, které musím platit, protože to znamená,
že mám stálé zaměstnání
- za nepořádek, který musím uklízet po oslavě,
protože to znamená, že jsem obklopený přáteli
- za šaty, které jsou mi trochu těsné, protože to
znamená, že mám dostatek jídla
- za trávník, který je třeba kosit, okna, která je
třeba umývat a okapy, které je třeba opravovat,
protože to znamená, že bydlím ve svém domě
- za všecky stížnosti, které poslouchám na vládu,
protože to znamená, že máme svobodu projevu
- za volné parkovací místo, které je až na konci
parkoviště, protože to znamená, že mohu chodit a
že jsem obdařený i dopravními prostředky
- za vysoký účet, který platím po večeři s blízkými,
protože to znamená, že jsem štědrý
- za kopu prádla na žehlení, protože to znamená,
že mám co nosit
- za únavu a bolavé svaly na konci dne, protože to
znamená, že jsem byl schopný těžce pracovat
- za otravný budík, který musím ráno vypnout,
protože to znamená, že jsem ještě naživu a konečně...
- za to množství e-mailů, protože to znamená, že
mám přátele, kteří na mne myslí

Statistika
Křest
Třešť:
		

Radek Martin Talpa
Barbora Kučerová
Pohřby

otec Tomáš
Třešť:

Hedvika Kubalová
Věžník 57/2008
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ozhovor s ...
převor karmelitánů
P. Vojtěch Kodet
Rozhovor pro toto číslo jsme pořídili v neděli 28.
září 2008, kdy jsme slavili
1100. výročí narození sv.
Václava. V tento den k nám
zavítal P. Vojtěch Kodet,
který celebroval ranní mši
svatou v kostele sv. Kateřiny a prožil s námi také
velkou část farního dne.

situacích, když je to potřeba a je to v okolí, kde jsem
– tedy převážně v Praze. Když není nikdo, kdo by se
za ty lidi pomodlil, tak ten případ třeba vezmu. Ale
nesloužím tím na plný úvazek.

Před několika měsíci pan farář v kázání hovořil o nevhodnosti užívání homeopatických léků.
Část farníků byla překvapena, někteří pobouřeni. Nebudu přehánět, když řeknu, že mnoho
nic netušících farníků tyto léky užívá – a jsou to
především děti. Můžete něco málo k tomuto u
Jste představeným řádu karmelitánů. Mohu se nás diskutovanému tématu říct?
Vás tedy zeptat, čím Vás právě tento řád oslovil,
že jste do něj vstoupil?
Já samozřejmě nikomu nemám za zlé, že tyto
léky bral nebo bere, když třeba neměl dostupné inProtože mě oslovil karmelitán otec Metoděj, formace. To, co ovšem o tom víme dnes, je mnohem
kterého jsem poznal, způsobem, jakým žil karme- víc, než jsme věděli před několika lety. Jednak víme,
litánské charisma a především mě
že zakladatelem té léčebné metody
okouzlil jeho vztah k Panně Marii
je svobodný zednář, okultista, kteHomeopatie
a také to, jak on, jako mariánský
rý tuto celou léčebnou metodu poctitel, nás učil rozjímat slovo Boží
je založena na
stavil na působení ne nějakých vya vedl k poslušnosti Božímu slovu
zkoušených metod, ale na činnosti
okultismu, proto
tak, jak to vidíme právě na Matce
duchovních sil. A že jsou to negaje s křesťanstvím
Boží. Takže jeho úcta k Panně Mativní duchovní síly, to víme právě
neslučitelná.
rii a právě to, že ten řeholní život
z těch modliteb za osvobození a
– karmelitánský řád – je řádem
uzdravení. Já jsem se právě ve své
Panny Marie. To mě nejvíc na tom
praxi modlitby za osvobození sepřilákalo.
tkal mnohokrát s lidmi, kteří byli spoutáni démonem
homeopatie, když dlouhá léta užívali tuto metodu
Jaká je „situace“ řádu dnes? Zvyšuje se počet nebo třeba jako jedna generace a druhá generace.
těch, kteří do řádu vstupují?
Je to závislost, jako když je někdo spoutaný poutem
pornografie, alkoholismu. Je to démon, který na jedJe nás v současnosti 18, z toho 15 kněží, 3 né straně jakoby působí, že některé nemoci nejsou,
laičtí bratři a v těchto dnech vstoupí do noviciátu ale duchovně toho člověka spoutává. Je to metoda,
jeden další uchazeč. V poslední době těch povolání kterou také vatikánský dokument o New Age označil
moc nebylo, většina byla tak před pěti až deseti lety jako jeden ze způsobů, jakých užívá toto náboženské
nebo hned po revoluci.
hnutí, které je protikřesťanské a které využívá některé prvky alternativní medicíny, jež jsou založeny na
Je o Vás známo, že jste také patřil k exorcistům. okultismu. Homeopatie je založena na okultismu,
Jste i nyní „aktivním“ exorcistou?
proto je s křesťanstvím neslučitelná. Pro toho, kdo
se chce dozvědět víc, ať si najde články na serveru
Nesloužím touto službou na plný úvazek prá- www.vira.cz, když si zadá homeopatie nebo okultisvě proto, že mám mnoho jiných povinností, jenom v mus, tak se tam objeví články, které jsme tam dali.
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K nadcházejícím
dnům…

Samozřejmě když to člověk nevěděl, poprosí Pána
za odpuštění, poprosí, aby to nemělo nic společného
s jeho rodinou, zřekne se toho a přestane to užívat,
tak to na něj nebude mít vliv. Je to stejná věc, jako
když někdo třeba chodí za léčitelem, který působí
K nadcházejícím dnům všech svatých a
okultními silami. Doporučuji nedávat homeopatii
dětem, prosit Pána za zrušení negativního účinku dušiček, za které přidáváme ke svým modlitbám
tam, kde se už homeopatie používá a hledat jinou a vzpomínkám i květinové dary a dle možností
přicházíme se i v tichu zastavit. Jsou doporučovácestu.
ny modlitby – odpustky – s přípravou a vykonáNejsme daleko od Kostelního Vydří. Mnoho far- ním svátosti smíření a svatého přijímaní, spojeno
níků bylo účastno poutních mší svatých, ale je i s návštěvami hřbitova – po osm dní platné jen pro
mnoho těch, kteří tam nebyli. Můžete říct něco duše v očistci k odpuštění trestů časných, čímž
málo o výročí, které se bude v příštím roce u Vás můžeme duchovně pomáhat. Kéž nesmrtelné
duše všech drahých zesnulých odpočívají v poslavit?
koji, aby očekávaly slavné Vzkříšení z mrtvých a
Můžu k tomu říct asi tolik. Jsme velice vděčni mohly patřit na Boží tvář…
za to, že si toto poutní místo Pán Bůh a Panna Maria vybrali, budeme slavit 300 let od prvního okaLidmila Vokřínková
mžiku, kdy tam začaly zázraky kolem lesního obrázku na návrší, což potom odstartovalo stavbu kaple
a kostela, mnohem později pak i kláštera a příchod
bratrů karmelitánů. Je to pro nás místo, kde cítíme
zvláštní přítomnost Boží a ochranu Panny Marie.
Těšíme se na oslavy a hlavně Vás všechny zveme.
Listopad, listopad,
lísteček nám na zem spad;
A na závěr se snad budu moci zeptat, jak vypadá
zlatý lístek z javora,
takový „normální“ den převora karmelitánů.
zima už jde do dvora.

Vzpomínka

Nevím, jak ten „normální“ den nazvat, poněvadž ta pestrost je veliká. Když jsem někde na
cestách, je to jiné, když dávám exercicie. Nazval-li
bych normálním dnem ten den, kdy jsem v komunitě
v Praze, tak po ranních modlitbách, které mám společně s bratřími, a po snídani, mám půlhodinu, kdy
vyřizuji telefonáty a pak začínám sloužit lidem. Po
půlhodině nebo po hodině mám pozvané lidi, kteří
se dožadovali setkání se mnou, ať už za účelem zpovědi, rozhovoru nebo modlitby za osvobození. Pak
mám přestávku na oběd, odpoledne pokračuji a večer pak obyčejně mívám nějaké společenství nebo
nějakou akci, někdy ještě nějaké lidi. Nejpozdější
večer mám pro sebe.		
- VH - KZ -

Cesty i stráně jsou obsypány barevnou
krásou opadaných lístečků. Jako to listí k nám zalétají vzpomínky na vše, čím nás život obdařil; i
ty jsou různě zbarvené.
My v této době přicházíme na „svaté pole“,
abychom svým drahým kytičkou, světýlkem, ale
hlavně vroucí modlitbou poděkovali za vše, čím
pro nás v životě byli a čemu nás učili; úctě, lásce,
pokoře, čestnosti, skromnosti, pracovitosti, laskaZáznam přednášky P. Vojtěcha Kodeta, kte- vosti, ohleduplnosti i odpuštění.
rou bylo možné vyslechnout 28.9.2008 při příležiTo jsou hodnoty, které by se neměly ani
tosti farního dne, naleznete na internetové adrese dnes z naší společnosti vytrácet.
www.tre-fa.cz
Hrbkovi
Věžník 57/2008

7

Odpustky, očistec
a život věčný
Přiblížil se podzim, měsíc listopad, a s
ním také dva svátky – všech svatých a všech věrných zemřelých. Lidé v zástupech v těchto dnech
(ještě dnes – Bohu dík) navštěvují hroby svých
známých a blízkých, zdobí je květinami, zapalují
svíce a někteří se i modlí. Doufám, že to vydrží,
protože jsem viděl v televizi, že někde se i dnes
nabízí možnost navštívit hrob přes internet a to
tak, že si najdete internetovou stránku hřbitova,
napíšete číslo hrobu zemřelého a objeví se vám
aktuální stav hrobu a časem jistě bude i to, že k
této fotografii si vyberete v nabídce, jaký chcete
věnec a virtuálně ho položíte, zapálíte svíčku a
tím máte povinnost odbytou a nemusíte chodit na
hřbitov. Člověk žasne, jak dnešní doba a lidé jsou
vynalézaví.
Starat se o hroby je dobré, je to vizitka našeho vztahu k zemřelým. Nejdůležitější pro spásu
našich zemřelých je naše modlitba a s ní souvisí
také odpustky. Nejen v minulosti, ale i dnes se
při zaslechnutí tohoto slova vybaví mnoha lidem
doba středověku a s ní prodávání odpustků. A
proto bych se chtěl zamyslet a pokusit se vám vysvětlit, o co jde v odpustcích. Abychom pochopili
nauku o odpustcích, je nejprve třeba si uvědomit,
že když spáchám hřích, má to dvojí důsledek. Je
třeba vzít první věc v potaz, že za každý hřích
si člověk zaslouží trest. Těžký hřích nás zbavuje
společenství s Bohem a tím nás činí neschopným
dosáhnout věčného života – to je věčný trest. Lehký hřích mě připoutává a vede mě k lpění na tvorech, které musí být odčiněno zde na zemi, nebo
po smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. Když
jdu ke zpovědi a vyznám se ze svých hříchů, jsou
mi odpuštěny hříchy a věčný trest v případě dopuštění se těžkého hříchu, ale časný trest se při
zpovědi neodpouští. Toto očišťování od trestu
nelze brát jako nějaký druh pomsty či odplaty,
kterou Bůh postihuje hříšníka zvenku, nýbrž jako
důsledek vyplývající ze samé podstaty hříchu.
Určitě Pán Bůh si na nás nevylévá zlost, on je láska, ale je nutné si uvědomit, že je milosrdný, ale i
8
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spravedlivý. P. Aleš Opatrný říká: „Lépe věci porozumíme, když si uvědomíme, jaké „zbytky“ po
odpuštěných hříších v nás zůstávají: nejen špatné vzpomínky na naše selhání, ale také poškozené mezilidské vztahy, zraněná důvěra vůči sobě
samému i vůči Bohu apod. A když se sami sebe
zeptáme, jak bychom se s těmito zbytky svých lží,
tužeb po pomstě, nepoctivostí a nevraživostí cítili
postaveni tváří v tvář absolutní lásce, kterou je
Bůh, asi si odpovíme, že velmi zle. Proto očištění
od zbytků zla, od toho, co naši bytost, stvořenou k
obrazu a podobenství Božímu hyzdí, můžeme také
chápat jako naši vlastní potřebu. Obrazně řečeno: Boží odpuštění nám otevírá dveře ke vstupu
před Boží tvář. My ale cítíme potřebu očištění,
abychom před ním mohli v pokoji setrvat. Nejde o
to, že bychom si nějak mohli zasloužit odpuštění,
jde o to, že se na nás proměňující Boží moc musí
projevit, abychom mohli v Boží blízkosti žít.“
Tato očista je jakýmsi dokončením pokání, které se neuskutečnilo na zemi.
Následující příklad ze života nám to přiblíží: Kamarádovi ze zlomyslnosti rozbiji čelní
sklo na autě. Po spáchání tohoto hříšného skutku si uvědomím, že jsem udělal chybu a jdu se
omluvit a smířit se s ním. Je mi odpuštěna vinna,
ale okno zůstává rozbité. I když jsem bez hříchu
v této konkrétní věci, mám ještě však určitý dluh
(sklo je stále rozbité) vůči příteli, kterého jsem

skutkem poškodil. Každým hříchem udělám škodu, ať už fyzickou či duchovní, a je přirozené,
že musím nahradit škodu, buď ji uhradím, anebo
odpracuji, anebo něco vykonám, čímž učiním zadostiučinění – a to může být modlitba, almužna,
půst či jiné kající skutky.
A jak je to s člověkem, který to nestihl na
této zemi? To přichází matka církev, která dostala
od Ježíše moc klíčů („co svážeš na zemi, bude
svázáno na nebi…“) a z toho plyne i moc udělovat odpustky. My máme na základě pravomocí církve moc pomoci těm, kteří jsou bez moci
se vlastním přičiněním dostat z očistce do Boží
přítomnosti. Církev má nevyčerpatelný poklad
zásluh z kajících skutků a oběti Ježíše Krista. Podobně i svatí získali mnoho zásluh svými skutky, které sami nepotřebovali. A ty zdědila církev jako poklad, který nabízí svým kajícníkům
prostřednictvím odpustků. Odpustek je částečný
nebo plnomocný podle toho, zda odpouští částečně nebo úplně osvobozuje od časného trestu za
hříchy. Odpustky mohou být přivlastněny živým
nebo zesnulým (od 1.11. do 8.11. se přivlastňují
odpustky pouze duším v očistci). Odpustky může
získat křesťan – katolík, který žije v plném společenství církve a je ve stavu milosti posvěcující
(bez těžkého hříchu) a vyhýbá se náklonnosti ke
hříchu, má všeobecný úmysl získat odpustky a
chce vykonat předepsané úkony v určené době –
svátost smíření v rozmezí 14 dnů (mít co nejčistší
duši), svaté přijímání, modlitba za papeže (být ve
spojení s papežem – ten má moc klíčů) a modlitba Otče náš a Věřím v Boha (to jsou poklady
církve). Plnomocné odpustky může získat každý
pouze jednou denně. Existuje kniha, a mám ji
na faře, s názvem Enchiridion odpustků, kde se
píše, kdo má pravomoc je udělit – papež, biskup,
za co všechno může člověk získat odpustky a za
jakých podmínek, např. při četbě Písma svatého,
za modlitbu růžence, při účasti na primici, v den
výročí svého křtu, při modlitbě křížové cesty, při
exerciciích, při papežském požehnání Urbi et orbi
o Vánocích a Velikonocích atp.
Ještě jedna zajímavá a nesmírně důležitá
připomínka a informace. Církev myslí a dělá pro
spásu duší maximum. Když nastane situace, že
kněz se dozví, že někdo umírá a chce zaopatřit
svátostmi, musí ihned všeho nechat a jít za ním,

neboť jde o všechno, i v případě, že by musel přerušit mši svatou. Pouze v nebezpečí smrti může
jakýkoliv platně vysvěcený katolický kněz (i suspendovaný, ženatý laicizovaný) udělit rozhřešení
od hříchů a trestů za hříchy – tzv. generální absoluci, která je dána na základě pravomoci od apoštolského stolce, a pokud ten člověk podléhá ještě
nějakým církevním trestům, může ho jich zbavit
rozhřešením. Myslím si, že je škoda, že mnoho
lidí umírá nezaopatřených a že příbuzní zapomínají či se bojí nabídnout tuto velkou milost svým
nejbližším.
Jak vznikly řeči o kupování odpustků?
Papež Lev X. ve své bule dal vyhlásit, že
všichni křesané, kteří činí právě pokání za své hříchy a dají almužnu na dostavení chrámu sv. Petra
v Římě, dosáhnou plnomocných odpustků. Arcibiskup braniborský byl pověřen to hlásat v Německu a někteří kazatelé právě kladli váhu víc na
almužnu než na kající pokání. A to už pak víme,
jak se to zvrhlo, že někteří horlivci už z řad kléru
i bohatých kajícníků využívali možnost jednoduchého zaplacení a koupení si odpustků. Všechno
se však změnilo na Tridentském koncilu.
Co odpustky nejsou:
1.
2.
3.
4.

Odpustkem si nekoupím nebe.
Odpustky není koupení si rozhřešení
za hřích. Odpustkem nemažeme hřích.
Odpustky se nekupují ani neprodávají
za peníze, ale po nich se touží a získávají
se kajícími skutky.
Odpustky bez kajícnosti za hřích je
nemožné přijmout.

Co je očistec?
V Písmu svatém přímo o očistci zmínka
není a právě Luther zpochybňoval jeho existenci
a říkal, že je výmysl církve. O očistci máme často
různé smíšené lidské představy, možná až barvitě
vylíčené díky jejich popisu v některých knihách a
malířskému ztvárnění – duše, které dočasně trpí
v nějakém vězení, kde musí odplatit Bohu – žaVěžník 57/2008
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lářníkovi – ty hříchy, za které nás nepotrestal na
zemi. To je často odvozeno ze zkušenosti mezilidských vztahů. Ale Katechismus mluví něco jiného (KKC 1030-1031).
V minulosti vznikaly úvahy o možnosti
očisty po smrti. Zvláště první křesťané očekávali
blízký 2. příchod Ježíše Krista (s koncem světa)
a tak si začali klást otázky týkající se života na
zemi a těch, kteří už zemřeli. Pak vyvstala otázka, jak se stavět ke křesťanům, kteří zklamali při
pronásledování – mohou se vrátit zpět do církve?
A co teprve s těmi, kteří zemřeli dřív, než stihli
dokončit dlouhé pokání? A ještě později si kladli
další otázku, jak je to s těmi, kteří nežili svůj život tak zle, aby byli zatraceni, ale na druhé straně
nežili tak dobře, že by rovnou mohli jít přímo po
smrti do nebe? A tak hledali církevní pastýři různé možnosti, které by potvrdily, že člověk může
své pokání dokončit i po smrti, protože člověk
nakloněný k Bohu i přes nedokonalost a svou
slabost jistě nebude navěky Bohem odepřen. První otcové nacházejí opěrný bod u Mt 5, 25-26:
„Dohodni se se svým protivníkem, dokud jsi s ním
na cestě… Amen, pravím ti, nevyjdeš odtamtud,
dokud nezaplatíš do posledního haléře.“ Díky tomuto citátu se začalo uvažovat o možném pokání
na onom světě. Už ve Sterém zákoně se hovoří
o potřebné modlitbě za zemřelé: Známý příběh
Judy Makabejského, který u padlých spolubojovníků nachází sošky a nechává za ně přinášet v
Jeruzalémě oběti a modlitby, aby spáchaná vina
byla zcela odstraněna. Církevní otcové prosazují myšlenku a hovoří o očistném ohni, který přetvoří člověka do podoby s Bohem, k níž byl na
počátku při stvoření zacílen a oprostí člověka od
všeho zbytečného. Myšlenka ohně je podpořena i
sv. Pavlem (1 Kor). Rozměr pokání a očisty není
přerušen ani smrtí. Lidé si mohou pomáhat i za
hranici života a mohou pro sebe trpět a modlit se.
Takovým způsobem nejsou mrtví odděleni od života církve.
Ve 13. stol. se hovoří o očistci jako o druhu mystické zkoušky, v níž nechybí i radost ze
stále větší blízkosti být s Bohem. Sv. Jan od Kříže mluví o očistci jako o místě nesmírně silného
projevu Boží lásky, se kterou se chce duše spojit,
ale nemůže ji dosáhnout, a v tom je její očištění.
Modlitba za duše v očistci má určitě svůj význam,
10
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jen je třeba dbát na to, aby ji člověk nepochopil
jako jakousi snahu přemluvit Pána Boha našimi
modlitbami, aby osvobodil duši z vězení. Tyto
modlitby jsou projevem naší lásky k zesnulým,
našeho vědění, že po smrti k sobě patříme.
Nauka o očistci se rozvíjí na koncilu lyonském, florentském, na koncilu tridentském a
nakonec 2. vatikánském. Událost očisty nastává
po fyzické smrti a je v podstatě soudem. Je v něm
odděleno dobré od zlého (koukol se od pšenice
oddělí v den žní). V setkání s Bohem člověk poznává, co v jeho životě bylo vystavěno „ze zlata,
stříbra a drahého kamení“ – tedy pod vlivem Ducha Božího, a co „ze slámy a dřeva“ – pod vlastním vedením. Tím největším utrpením bude nejen
poznání této existenciální situace, ale i její uznání.
Uznat, že mnoho situací, činností a postojů nebylo v mém životě OK, zatímco jsem si namlouval,
že ano. Uznat to bude asi mým největším utrpením očisty. Toto uznání bude uvnitř všeobjímajícího a všepronikajícího pohledu Ježíše. Otázka
časového trvání očisty je dána asi tím, jak dalece
je již očišťovaný proniknutý Kristovým myšlením. Jde-li o čas, nemůžeme říci, že se jedná o
náš, kterým měříme na zemi, ale je to čas jiného
druhu, spíš čas vztahu. Tedy když se modlíme za
duše v očistci o zkrácení očisty, v podstatě prosíme, aby člověk co nejrychleji uznal a přijal, co
poznává v Ježíšově pohledu jako nedostačující.
Očistec není druh koncentráku po smrti,
ale nutný očistný proces proměny člověka. Je to
očista v setkání s oslaveným Kristem, v níž dorůstáme do plné podoby Kristovy a spojujeme se
se všemi svatými. Do tohoto posmrtného očistného procesu vstupují druzí lidé skrze modlitby,
protože je člověk bytost vztahová a vztahy smrtí
nekončí.
Kéž je nám očistec nadějí, že když zde na
zemi se mi nepodaří plně rozvinout a dojít do plné
podoby s Bohem, tak se to může stát v setkání s
Kristem po smrti. A nebo jinak řečeno: „Když se
po smrti dostanu do očistce, tak si zatleskám, protože mám jisté nebe.“
P. Tomáš Caha
s použitím KKC
a časopisu Communio č.2/2002

Prosba za zemřelé Modlitba
za zemřelé kněze
Drahocennou krví Ježíšovou vysvoboď,
nebeský Otče,
naše drahé zemřelé a dej, ať je tvoji svatí andělé
do domova tvé věčné lásky přivedou.
Matko Boží, utěšitelko ubohých duší
a všichni andělé a svatí orodujte za ně!
Když já to nemohu učinit, odplať jim ty, Pane,
vše dobré, co pro mne vykonali.
Prosím za odpuštění a milosrdenství pro ně
ve jménu Ježíšově!
Dobrotivý Pane Ježíši,
dej zemřelým věčný pokoj!

Bože, tys povolal kněze do své služby
a učinils z nich pastýře našich duší.
Pokorně ti doporučuji všechny zemřelé kněze,
kteří mě za svého života přiváděli k Tobě.
Vyslyš mou modlitbu a dej jim v nebi blaženost
s Tvými apoštoly.
Amen.

Maria, Matko Boží, Matko milosrdenství,
pros za nás a za všechny,
kdo zesnuli v Pánově pokoji.
Hrbkovi 								
Hrbkovi

Poděkování
za úrodu
Při poděkování za úrodu při mši sv. v kostele sv. Kateřiny Sienské v neděli 19. října jsem
si uvědomila, že i my u nás můžeme poděkovat
– mimo jiné také za dobrou úrodu našich zahrad,
což se projevilo opět ve sklizni fazolí – luštěnin, které obsahují důležitý vápník – zvláště pro
vzrůst dětí. Dají se různě upravit, i když jsou hůře
stravitelné, na více způsobů, což jsme se učily již
ve škole v hodinách vaření. Za zelena jsou výborné na saláty, omáčky, přílohy k masům, polévky.
Druhů je více, nízké keříky i pnoucí a červeně
kvetoucí – boby. Usušené pomáhaly vylupovat
naše děti. Připomněla jsem jim, aby ty nedorostlé
dávaly stranou a protože je to bavilo, říkaly různě
zbarveným bobům, že to jsou „sirotky“ a tak spojily práci se zábavou.
Ovšem je dobré sdělovat, že za všechny dary přírody máme děkovat a vážit si, co vše
máme, na rozdíl od chudých zemí, kde ani dost
fazolí děti nemají a čekají na hrst rýže, chleba pro
ukojení hladu a velice trpí a umírají. Též duchovní posilu – modlitbu – potřebují … Na ty jsme
myslili při mši svaté o Misijní neděli.
Lidmila Vokřínková

Farní charita
v Třešti
informuje
O sobotách 18. a 25. října 2008
se v Třešti uskutečnila Sbírka věcí
pro potřebné.
Věci se vybíraly na faře v Třešti a budou vagonem ČD odeslány
pro Diakonii Broumov, odkud po
roztřídění budou expedovány potřebným lidem u nás, případně i v
zahraničí.
Charita srdečně děkuje firmě Podzimek a synové, SOŠ a SOU v Třešti za významnou pomoc při
nakládání vagonu v Třešti.
Při obou sbírkách Charita obdržela od dárců
příspěvek na odeslání věcí ve výši 1.740,- Kč. Tyto
peníze se použijí na náklady s odesláním sbírky – telefony, poplatky a jiné.
Všem dárcům, pomocníkům a příznivcům
Charita srdečně děkuje křesťanským Pán Bůh zaplať!
Příští sbírka věcí pro potřebné se bude konat
na jaře o sobotách 21. a 28. března 2009.
Za Farní charitu
Z. Brychta
Věžník 57/2008
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Pozdrav a svědectví

ze semináře

Rok se s rokem sešel a já vám opět píšu
z Arcibiskupského kněžského semináře, kde přes
rok trávím většinu času. Minulý rok jsem psal z
přípravného ročníku /Teologického konviktu/,
nyní již jako řádný seminarista 1. ročníku. Tedy,
jak jste jistě pochopili, zatím v přípravě na kněžství pokračuji.
Tento rok jsme nastupovali až na konci 3.
týdne v září /ve čtvrtek 18. 9. 2008/. V pátek si nás
vzal do rukou nejdříve o. rektor, a pak i o. vicerektor, kteří k nám pronesli nějaké to úvodní slovo
a seznámili nás s řádem. Večer si nás přebral o.
spirituál, protože nám začínaly úvodní rekolekce
/jakési víkendové mini-duchovní cvičení/, abychom se po těch prázdninách trochu „posbírali“.
V neděli přijeli ostatní bohoslovci z Velehradu,
kde oni měli týdenní duchovní cvičení, a v pondělí
jsme měli imatrikulaci, tedy slavnostní přijetí do
akademické obce jako řádní studenti Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci. Ostatní bohoslovci měli zápis do předmětů, který jsme my měli už na konci srpna. V úterý 23. 9. 2008 nám začala „škola“. Chvíli trvalo,
než jsme si na vše zvykli, vše se ustálilo, zařídilo …
Zkrátka jako každý začátek byl i tento trochu náročný a v kombinaci s ne zrovna dobrým
hospodařením s volným časem, což mě už nějaký
čas provází, jsem se k některým věcem zkrátka nedostal… /Jako třeba k napsání nějakého článku do
Věžníku, do kterého opět píšu až těsně před uzávěrkou, a to ještě něco jiného než jsem chtěl. Asi to
tak má být. Ale pokud budu moci, tak příště zkusím navázat na to, co jsem psal v průběhu roku./
A nejenže jsem se k některým věcem nedostal, ba
naopak jsem se vyčerpal natolik, že jsem už nebyl
schopen dobře užívat ani ten řádem „předepsaný“
čas. I proto jsem rád, že máme volná víkendová
odpoledne a jednou za čas /zhruba to vychází jednou za měsíc/ jak rekolekce, tak jiný víkend odjezd
domů či některé další akce, kde si můžu trochu odpočinout, případně přijít na jiné myšlenky, znovu
se „nastartovat“ správným směrem…
Celá tato zkušenost pro mě znamená ještě
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jednu věc: totiž to, že pokud se snažím vzít svůj život pevně do svých lidských rukou /a třeba i když
říkám jako ostatní „…buď vůle tvá…“, ale příliš
podle toho nejednám a snažím se provést, co jsem
si usmyslel a naplánoval/, nedaří se mi to a dříve
či později opět na něco narazím a musím začínat
znovu a znovu, což jak mi jistě dáte za pravdu, je
časem čím dál tím více unavující. A Bohu díky si
čím dál tím více uvědomuji, že pokud se svěřím
pod Boží vedení a budu se snažit naslouchat Božímu hlasu, vůbec se mi nebude dařit zle. Když
poznám a uznám, že jedině Bůh a nikdo jiný to
se mnou zamýšlí zcela, opravdu dobře a upřímně
a když mou vůlí bude plnit vůli Jeho, získám ve
svém životě skálopevnou oporu, útočiště i spoluBojovníka v každodenním boji. To ovšem neznamená, že budu zapomínat na lidi kolem sebe a přehlížet své nejbližší, ba naopak tím víc budu mít na
paměti ostatní v Kristu. K tomu ať nám pomáhají
naši andělé strážní, naši patroni i naše Matka.
P. S.: Ještě jsem zapomněl, že jeden říjnový víkend
jsem se účastnil setkání českých, moravských a
slovenských bohoslovců na Velehradě. Toto setkání probíhá každé 2 roky a je rozděleno do dvou
částí. V té první jsme začali mší sv. slouženou naším otcem biskupem Vojtěchem, po které následovala prezentace jednotlivých seminářů, vytoužený
oběd a skupinky, ve kterých jsme se v menším
počtu více poznávali a srovnávali jednotlivé semináře. Zajímavé bylo srovnání, že čím více na
západ, tím byl benevolentnější, umírněnější řád,
ale také vylidněnější semináře. Těžko říct, co/1.p./
co/4.p./ zapříčinilo. Ve druhé části jsme se „rozkutáleli“ skoro do všech farností v blízkém i vzdálenějším okolí, kde se nás ujali často velmi přejícní lidé, za což byli na nedělní mši, kterou jsme
s nimi v jednotlivých farnostech slavili, trochu
pokáráni naším o. spirituálem, že potom naříkáme
na seminární stravu, /která mimochodem není tak
strašná :-)/. Ale zkrátka bylo to milé setkání i povzbuzení v naší formaci.
Martin Trojan

Maria + Bůh
Jedním z mých tajných přání bylo navštívit některé poutní místo – třeba Lurdy – a Panně
Marii poděkovat za zdar operace a všechny dary,
které jsem obdržela, a vyprosit si obrácení a pramen milosti pro naše rodiny.
V červnu jsem byla na léčení v lázních v
Třeboni. Při vchodu do kostela, kde je známá Třeboňská madona, jsem objevila letáček s nabídkou
na 1. vlakovou pouť Čechů a Slováků do Lurd na

památku 150. výročí zjevení Panny Marie spojenou s návštěvou Svatého otce. Nabídka byla velice lákavá a cesta vlakem obzvlášť. Člověk často
všechno nechává na poslední chvíli, a když jsem
se snažila informovat na volná místa poutě, zjistila jsem, že je již pozdě. Cestovní kancelář, která
pouť pořádala, mi ale umožnila se přihlásit jako
náhradnice, i když v pořadí až na 20. místě. Velice mě to mrzelo, ale řekla jsem si, jestli mě tam
bude Panna Maria chtít, tak to zařídí. A stalo se.
14 dní před odjezdem mi paní z cestovky zavolala, jestli mám zájem, že se uvolnila tři místa. Mé
srdce zajásalo a už mi nic nebránilo, abychom se

plní tajná přání
chystaly do Lurd. Po svolení mého manžela, paní
učitelky dcery Verunky a rozhodnutí ještě jedné
paní z Telče, která také s námi měla jet, jsme se
začaly chystat. A už je 11. září 2008, v 10:30 hod.
vyjíždí zvláštní lůžkový vlak na Jubilejní cestu
do Lurd.
Pravda je taková, že dnes vím, jak si Bůh
cení člověka a jak ho miluje. Také to, že Matka
Boží se zjevila právě v Lurdech, mi dává pochopit píseň Slyš, jaký to nad
řekou jásot a ples, to zpívají hory, skála i les, ave,
ave Maria.
V křesťanském světě
jsou ochránci míst dobří
andělé, světci a nejčastěji
Panna Maria. Ona bývá
ochránkyní míst záchrany a zjevení. V pozadí
stojí vždy Bůh sám. Je
to laskavý a milosrdný
Bůh, soudce spravedlivých. Panna Maria je také
pro svou roli v Betlémě
a Kalvárii útočištěm při
naší cestě v oněch úzkých
branách, jimiž procházíme ve světě a opět z něho
odcházíme. Sama pak doslova tvoří bránu, kterou
na svět přišel Ježíš Kristus a kterou mi můžeme
vejít do Jeho náruče. Panna Maria je Bránou nebeskou, je Těšitelkou zarmoucených, neboť ví, co
je to žal. Je Matkou dobré rady, protože poznala
život a ví, že z jeho zloby lze vyjít, půjdeme-li
za Božím hlasem. Co bychom při tomto pohledu
na Pannu Marii neměli přehlédnout je skutečnost,
že její role matky i role královny nikdy nezastíní
velikost a prvořadost Kristovu. Poznaly jsme, jak
nás Pán Bůh a Maria miluje, za to jim vřelý dík.
Mirka a Verunka Perničkovy
Věžník 57/2008
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Podzim
Podzimek už dýmá… říkávala naše maminka a myslila tím ohníčky, které jsme si dělávali na sklizených polích brambořišť (nikoliv jak
dnešní mládež očekává táborák a již připravené
dříví!).
Lesy byly panské – panství p. barona Sternbacha, farské, selské. A to chudé vrstvy našeho
města (předtím městyse) v domcích a chalupách
topily výhradně dřívím, muži dobývali po práci
pařezy v panských lesích, které se dražily, uhlí
jsme neznali, bylo jen pro továrny, až po 50. letech jsme mohli objednat pro vaření ve sporácích i vytápění, než
se pořizovaly plynové
kotle. V panských lesích
bylo dovoleno sbírat jen
drobné klestí, zřizovaly
a vysazovaly se smrčky
v pasekách. Tam se vyžinovala tráva a chalupníci, kteří mívali pro svá
políčka krávy k obdělávání, s hajným, který určoval „tálky“ pro trávu
(lesní) – měli pro stlaní
do chlévů.
My, děti, jsme
měly povinnost po vyučování vyhnat kozy na
pastvu, nasbírat pozapomenuté brambory, založit
ohníček a péci… Stačilo z domova vzít jenom
sůl. To byly krásné západy slunce, když ohníček
dýmal! My, školáci z Kopce (nyní Fritzova ulice),
jsme pásávali na polích poblíž, u „Kata“ (viz katův kámen) nebo kolem Štumarova remízku, na
farské louce u křížku. Pamatuji se, že od Křížové cesty (Šibenice) vedla pěšina k lesu – silnici a
po ní chodívali občané o nedělích na procházku,
také navečer pan učitel Jan Novotný. Někdy se u
našeho ohníčku zastavil, pohovořil a při odchodu
s obdivem podotkl: „Jak jste šťastné!“ To nám
utkvělo v mysli, aniž bychom tušili ve svém mlá14
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dí, co je to štestí.
š
Měly jsme se sestrou jen starost, abychom
kozy dohnaly dobře domů v nastávajícím večeru,
kde nás očekávala maminka s vytopenými kamny
a skromnou, zdravou večeří (kozí mléko), s dlouhými večery plnými čtení z vypůjčených knížek z
farní nebo i městské knihovny.
Někteří chalupníci a deputátníci přenechávali pasení paní Jelínkové, která se o ně starala na
kopci a svahu na Domkách…
Silnice byla prašná (až po 50. letech as-

faltová). O stavbu silnice směrem na Stonařov se
přičinil MUDr. Josef Konarovský (1840 – 1899),
také starosta tehdejšího městyse, též zajistil úpravu našeho hřbitova. Auta jsme neznali, natož autobusy, vždyť k dopravě byly jen kravské, volské
a koňské potahy. Později jsme jen vídali projet k
nemocným pana MUDr. Dvořáka s „Tatrou“, za
kterou se zvedal prach z prašné silnice. Jaký to
rozdíl s dnešní přetíženou dopravou do našeho
města!
							
Lidmila Vokřínková

Informace
Od října jsem převzal na požádání a prosbu
pana faráře vedení ministrantů. A v tomto článku
se vám pokusím nastínit, co plánujeme pro ministranty a na co všechno se mohou těšit.
Rozhodl jsem se obnovit ministrantskou
soutěž, kterou jsem zažil já, a druhou k tomu přidal, aby byla větší motivace. Ministranti soutěží
ve dvou kategoriích. Obě dvě kategorie kopírují školní rok a jsou dělené v lednu na dvě části.
V hlavní soutěži ministranti za každou účast při
mši svaté získávají farní denáry (místní farní peníze). Za ministrování v neděli lze získat jeden
denár. Za účast na mši svaté u oltáře ve všední
dny ministrant získá dva denáry a o svatbách a
pohřbech dostane ministrant tři denáry. V půlce
ledna si ministranti denáry vymění za hodnotné
ceny. Kdo jich bude mít víc, získá víc zajímavých
cen. Pro každého ministranta bude přichystaná
nějaká cena. Průběžný stav počtu denáru můžete
vidět při návštěvě sakristie na nástěnce. Druhou
soutěž hodnotím já s panem farářem. Soutěží se
v ní o nejvzornějšího ministranta. Vítězové obou
kategorií budou slavnostně vyhlášeni na ranní
mši svaté v průběhu ledna a června.
Ministranti mají jednou za čtrnáct dní
schůzku, která začíná v konírně na faře, kde buď
budeme trávit dopoledne, nebo vyrazíme ven. Na
schůzkách se učíme poznávat, co obnáší služba
ministranta a také hrajeme hry – jak vědomostní tak sportovní (fotbal, floorbal, ping pong). V
zimě plánuji, pokud bude dobré počasí a pevný
led, bruslení a hokej a v létě vyrazíme na výlet.
Jestli máte doma syna, vnuka, který chodí
do školy a neministruje a chtěl by začít ministrovat a trávit příjemné sobotní dopoledne s kamarády, tak ho kdykoliv přihlaste u mě nebo u pana
faráře.
Josef Kolba

pro ministranty a
o ministrantech

Poděkování
Mnohokrát děkuji panu prim. MUDr.
Snížkovi za rychlou a účinnou pomoc mému
manželovi v kostele 28. září tohoto roku a
též za obětavost panu faráři. Určitě i jeho
účast pomohla. Upřímné Pán Bůh zaplať.
V. Bílá se syny
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Otevření kostela
V neděli 26. října byl slavnostně otevřen
– po několika letech oprav – kostel sv. Martina.
Jedná se o nejstarší architektonickou památku v
našem městě. Byl založen ve 13. století, dostavěn
ve druhé polovině 15. století a později barokně
upraven.
Od roku 2004 v kostele probíhaly různé
stavební práce, jednalo se především o (po jednotlivých letech):

sv. Martina

• ošetření dřevěných prvků uvnitř kostela proti
dřevokazným škůdcům, 2. etapa
rok 2007
• oprava vnitřních omítek kostela (předcházející
kompletní výmalbě interiéru)
• ošetření dřevěných prvků uvnitř kostela proti
dřevokazným škůdcům, 3. etapa

rok 2008
• výmalba interiéru, včetně nátěru dřevěných
rok 2004
• výměna střešní krytiny kostela sv. Martina, podlah a schodů
spojená s opravou stávajícího krovu a dřevěného
Mimo tyto vyjmenované práce bylo v průstropu kostela
• statické zajištění kostela sv. Martina (přístavku běhu let provedeno mnoho dalších – z těch větších si dovolím uvést pouze kompletní výměnu
s oratoří)
• snížení vlhkosti zdiva větracími kanálky
elektroinstalace, instalace ozvučení kostela či večerní nasvícení. V příštích letech zbývá již pouze
• výměna dlažby v části interiéru
dokončit opravu okolí kostela.
Generálním dodavatelem stavebních prací
rok 2005
• obnova věže kostela – omítka, nátěr
byla firma STARKON Jihlava CZ a.s., projekty
• snížení vlhkosti zdiva v interiéru i exteriéru (po- zajistily architektonické kanceláře Ing. Jan Herálecký z Telče a firma ART Projekt Jihlava, spol.
kračování sanačních prací)
• ošetření dřevěných prvků uvnitř kostela proti s r.o. Technický dozor investora zajišťovala firma
Stavona Jihlava spol. s r.o.
dřevokazným škůdcům, 1. etapa
• oprava dřevěných prvků kostela – vstupní dveVšem patří velký dík!
ře, okna
rok 2006
• oprava fasády, včetně nátěru
• nátěr klempířských prvků

16
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připravil
Vladislav Hynk

Prosba o podporu
Minulý týden jsem dostal od svého nejstaršího bratra Jiřího e-mail s prosbou, zda-li by
se nenašli lidé v naší farnosti, kteří by podpořili
dobrý projekt pro získání financí na klubovnu a
knihovnu v Salesiánském středisku v Ostravě od
společnosti Plzeňský Prazdroj. Slíbil jsem mu,
že udělám pro to všechno, neboť vím, jak těžce
shánějí peníze pro svou činnost. A když už jejich
projekt byl vybrán z 25 zúčastěných mezi dvanáct
postupujících do 2. kola, byla by škoda nic pro to
neudělat a přitom stačí málo.
Předem Vám děkuji jménem salesiánů v
Ostravě za Vaši podporu.
P. Tomáš Caha

Salesiánské středisko
volného času
Don Bosco
Ostrava

stránkách www.ostrava.sdb.cz nebo v kostele
sv. Josefa – Don Bosco v Ostravě.
A nyní důležitá informace:
o projektu můžete veřejně hlasovat a to
trojím způsobem:
1. pomocí internetu na www.prazdrojlidem.cz
V levé části kliknout na Radegast – Hlasování,
označit vybraný projekt, vypsat zadání a kliknout
na Odeslat
2. pomocí kupónů v Moravskoslezském deníku,
které budou uveřejněny 25. 11. a 28. 11. 2008
3. pomocí DMS zprávy
Hlasování proběhne od 1. 10. do 30. 11. 2008.

DMS hlasování
Cena jedné DMS je 30,- Kč a 27,- Kč bude
převedeno ve prospěch Salesiánského střediska
volného času Don Bosco v Ostravě.
Celkový počet DMS z jednoho telefonního
čísla není omezen, ale pro účely hlasování je počítána pouze první zaslaná zpráva. Ostatní zprávy
jsou finančním darem a již nejsou započítávány
do hlasování.
Milé sestry a bratři,
Číslo pro zasílání DMS zprávy je 87777 a
chceme vás společně požádat o pomoc při
získání financí od společnosti Plzeňský Prazdroj ve tvaru
DMS(mezera)PLR12
na rekonstrukci místnosti pro klubovnu a knihovnu
Všechny naše dárce v duchu předkládáme
Pánu s prosbou, aby jim a jejich blízkým žehnal.
„Dikh more, klubovna ARCHA
– místo pro všechny“.

Název projektu vyjadřuje, že projekt bude
prospěšný jednak romským dětem a mládeži
(Dikh more – Podívej, člověče) navštěvující Středisko, ale také dalším skupinám dětí, mládeže,
dospělých a seniorů. Klubovna se tak stane „ARCHOU – místem pro všechny“, kteří mají zájem
společně trávit volný čas a vzdělávat se.
Více informací o projektu naleznete na

Jiří C a h a SDB
ředitel Střediska
Pavel K r e j č í SDB
ředitel Místní komunity
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Slovíčko
k výchově

„Evčo, co ty to teď
vlastně děláš?“
Trpělivost

Často se ptáme, co je při výchově dětí nejdůležitější?
Kromě lásky je velmi důležitá trpělivost!
O lásce při výchově se už hodně napsalo,
ale velmi málo, téměř nikdy se nemluví o tom,
jak důležitá je trpělivost při výchově dítěte. A
přece láska a trpělivost by se měly podmiňovat,
obě jsou nezbytné.
Většina rodičů své děti miluje, ale kolik si
jich plete lásku s kupováním drahých dárků a rozdáváním peněz? Kolik jich má trpělivost věnovat
se dítěti tak, jak to dítě potřebuje? Každé dítě,
malé i větší může mít své starosti, žal, strach, bolístky a s nimi se potřebuje svěřit, o nich si popovídat.
Dobře víme, že dnes každá maminka má
spoustu povinností, zaměstnání a práce v domácnosti je také hodně. Ale při každé lásce se přece
rozdává z toho nejcennějšího.
Je snadné dát dítěti peníze na kino, nebo
jej posadit k televizi, než mít trpělivost povídat
mu pohádku nebo zpívat písničku. Co krásných
písniček nám dříve maminky a babičky zpívaly.
Dnes se děti učí zpívat snad až ve škole. Ale copak pohádka z rádia nebo cizí hlasatelka v televizi může dítěti nahradit jeho milovanou a milující
mámu, sedící u postýlky, držící dětskou ručku a
trpělivě už posté povídá pohádku o Karkulce, o
Perníkové chaloupce, o Sedmi kůzlátkách, o Palečkovi, o Sněhurce?
A tyto chvíle budou pro naše dítě těmi nejhezčími vzpomínkami pro celý jeho život. Když
budeme mít trpělivost poslouchat dítě a věnovat
se mu, nebudeme v budoucnu stát nad otázkou:
„Proč a jak to dítě mohlo udělat, když všechno
mělo?“
O. Hrbková
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Tak to je otázka, na kterou se snažím od
září tohoto roku odpovídat. A protože by se má
práce měla dotýkat také Vás, vážení farníci, považuji za moudré odpovědět touto formou.
Od 20.9. 2008 jsem byla ustanovena pastorační asistentkou s polovičním úvazkem pro
děkanství jihlavské a druhou polovinou úvazku v
Centru pro rodinu a sociální péči Vysočina.
Na žádost otce Tomáše jsem začala učit
náboženství na prvním stupni. Snažíme se o propojení hodin náboženství s pátky pro děti na faře,
pátečními a nedělními bohoslužbami pro děti.
Posláním Centra pro rodinu je posilování rodinných vztahů se zaměřením na správnou
a fungující komunikaci v rodině prostřednictvím
vzájemné podpory, vzdělávacích, sociálních a
volnočasových aktivit.
V některém z dalších čísel se Vás budu
snažit informovat o zkušenostech získaných z
práce s dětmi a o programu a aktivitách Centra
pro rodinu, věřím, že se i třešťská farnost bude
moci seznámit s některými programy Centra pro
rodinu, které se budeme snažit realizovat s kolegy
z Centra v našem městě.
Eva Šalandová

Poděkování
Velké díky našemu panu faráři za zorganizování farních dnů 27. a 28.9.2008.
Účast farníků snad byla odměnou za práci
a starosti, které byly s těmito dny spojeny.
Velké Pán Bůh zaplať!
farníci

Diář otce Tomáše
1.11.			
08:00		
10:00		
2.11.			
15:00		
6.11. 			
7.11. 			
8.11. 09:00 		
8.11. 17:30 		
9.11. 10:00, 18:00

Slavnost všech svatých
Třešť
Růžená
Památka všech zemřelých
dušičková pobožnost na hřbitově
rekolekce kněží v Brtnici
návštěva nemocných
ministrantská schůzka
pouť v Jezdovicích
Poutní slavnost sv. Martina v Třešti

Od 10.11. změna času večerních bohoslužeb na 17:30
15.11. 17:30 		
19.11. 18:30 		
22.11. 09:00 		
22.11. 			
28.11. od 15:30
29.11. 19:00-20:15
30.11. 17:00 		
4.12. 			
7.12. 15:00 		
8.12. 			
16:00 		
17:30 		
11.12. 			
13.12. 17:30 		
13.12. 09:00-12:00
17. a 19.12. 		
18.12. 			
19.12. 17:30 		
24.12. 			
15:30 		
20:30 		
22:30 		
25.12. 			
09:00,17:30
16:00 		
10:45 		
26.12. 			
08:00 		
10:00 		
27.12. 17:30 		
28.12. 15:00		
31.12. 16:00 		
17:30 		
23:00-24:00

mše sv. v Třeštici
Katechismus
ministrantská schůzka
setkání mládeže v Lukách nad Jihlavou
výroba adventních věnců v konírně
adventní bdění u sv. Kateřiny
zahájení adventu na náměstí v Třešti
rekolekce v Jihlavě
Mikulášská besídka u sv. Kateřiny
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Růžená
Třešť
adventní koncert u sv. Kateřiny
Třeštice
vánoční dílny na faře
zpovídání před Vánocemi v Třešti
zpovídání v Růžené
mše sv. při svíčkách
Štědrý den
Kostelec
Růžená
Třešť
Boží hod vánoční
Třešť
Kostelec
Růžená
Svátek sv. Štěpána
Třešť
Růžená
Hodice – mše svatá
vánoční koncert Labyrintu
Růžená
Třešť
adorace
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Informace
Naše farnost sv. Martina byla zařazena do
projektu Via sancti Martini, který je podporován
Evropskou unií a snaží se seznámit širokou veřejnost se společným kulturním dědictvím a osobou
světce sv. Martina. Cílem stezky je spojit obce,
kde se nachází kostel zasvěcený tomuto svatému,
či jiné kultovní místo. 15.8. 2008 navštívili a vyfotografovali organizátoři z města Szombathely z
Maďarska náš kostel sv. Martina v Třešti a také
kapli v Jezdovicích a tak je zařadili do trasy Via
sancti Martini. Snímky kostela a kaple budou
sloužit jako ilustrace vícejazyčné brožury, kde je
popsána krátká historie staveb.
P. Tomáš

Poděkování a prosba o
pomoc
Děkuji všem, kteří jste se podíleli na generálním úklidu kostela sv. Martina. Jsem rád, že
přišli i mladí a nenechali to všechno na starších.
A zároveň prosíme ochotné ženy, které by rády
přišly pomoci při pravidelném úklidu kostela
sv. Kateřiny. Jsou dvě skupiny a uklízí se po 14
dnech. Stává se, že někdy uklízí 3 lidé kostel a to
se mi zdá dost málo. Proto vás prosím, kdo můžete, přihlaste se přímo u otce Tomáše nebo paní
Šalandové, Staňkové, podají vám informace.
Květinová výzdoba kostela je často drahá
záležitost a tak máme prosbu, kdo z vás by měl
na zahrádce květiny nebo třeba ve skleníku, nebudeme se zlobit a budeme rádi, když je přinesete do kostela na výzdobu vždy do středy (mimo
adventu a doby postní), kdy se obnovuje výzdoba
kostela. Také sháníme do kostela sv. Martina k
hlavnímu oltáři nějaké větší květiny v květináči,
které jsou odolné vůči chladu v kostele a které by
zdobily celý rok náš kostel.
P. Tomáš
20
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Doporučení
Od září je možné sledovat každou neděli na
ČT2 po 13. hodině sedmnáctidílný dokumentární
cyklus s názvem Základy. Je to křesťanský pořad
pro střední generaci především nevěřících diváků
zabývající se základními etickými tématy života
člověka od narození po smrt (Narození, Láska,
Talent, Naděje, Pokušení, Odvaha, Nedůvěra a
Závislost, Lhostejnost, Vina, Moudrost, Utrpení,
Osud, Osamělost, Strach, Odpuštění a Smrt).
V pořadu účinkují jak křesťané, tak nevěřící (včetně ankety s lidmi na ulici), nicméně v
závěru každého dílu zazní shrnutí daného tématu
z biblické perspektivy. Hlavním cílem je položit
otázky, které si ani my křesťané mnohdy ve shonu všedního života neklademe, a třeba společně
s našimi nevěřícími přáteli hledat na tyto otázky
odpovědi.
P. Tomáš

Tříkrálová sbírka
Jako se již stalo dobrým zvykem a tradicí,
tak i po Novém roce se od 1. ledna 2009 uskuteční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Pro tuto akci Charita potřebuje dobrovolníky, a to asistenty starší
18 let pro vedoucí skupinek a koledníky – školní
mládež. U nás je dobrým zvykem, že chodí školní děti, jinde chodí třeba důchodci. Charita prosí
dobrovolníky, aby se přihlásili u p. Novotné Hany
nebo Brychty Zdeňka do 15.12.2008 pro vyřízení
formalit. Za pomoc při Tříkrálové sbírce Charita
předem děkuje.
Zdeněk Brychta

V

tip

		
Malý klouček napjatě sleduje kněze, který hřebíkem přibíjí oznámení na vývěsku.
„Chceš si přečíst, co nového tady oznamuji?“
ptá se kněz. „No, spíš chci slyšet, co budete říkat, až se klepnete do prstu.“

