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ážení a milí farníci,
po „delší“ odmlce Vás opět vítám na stránkách našeho farního kompasu. Tato o něco
delší odmlka byla způsobena radostnou událostí ...
v redakci. Pokud se do ní počítají i potomci členů,
je o dalšího spolupracovníka postaráno. Blahopřeji
rodičům ;o).
Před několika dny jsme společně vstoupili do
postní doby. V této době ale určitě není hlavní náplní
bezduchý půst (tak jak by se mohlo z pojmenování
církevní doby zdát) a odříkání! Ale naopak obrácení
se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím
právě žiji. Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, předpokládá, že
je třeba se od něčeho jiného odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout něco
většího, musím odložit to, co v nich může překážet. V tom je podstata neustálého rozlišování, kudy nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás dobré ...
Je to už několik měsíců (možná spíše let), kdy jsem kriticky psal o chování třešťských ministrantů při bohoslužbách. Všimli jste si však něčeho? Já ano
- i když bohoslužby nenavštěvuji každý den - změna je viditelná. Za to bych je
chtěl všechny pochválit (velkou pochvalu si zasluhuje především jejich vedoucí
- Josef Kolba). Věřím, že jim nasazení vydrží a ten jeden z nich opět vyhraje
ministrantskou soutěž.
Přeji nám všem, abychom se během následujících dnů správně připravili na obnovu našeho křtu o Velikonocích - o ústředních svátcích všech křesťanů
- a u dalšího (již šedesátého) čísla se těším
					

Vladislav Hynk
šéfredaktor
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lovo otce Tomáše
k postní době a Velikonocům

Milí farníci!
Jsme na začátku svatopostní doby, času
přípravy na slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velmi mě oslovilo poselství papeže Benedikta
XVI. k letošní postní době, a tak Vám přináším
pár přejatých myšlenek.
Na Popeleční středu nám liturgie předkládá
praxi trojího pokání, která je osvědčena v biblické i křesťanské tradici: modlitbu, almužnu a půst.
Jsou to prostředky, které nás mají disponovat k
lepšímu slavení Velikonoc a zároveň, abychom
získali zkušenost s Bohem, který – jak uslyšíme
ve velikonočním chvalozpěvu – „zahání hříchy,
smývá viny, hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost; zahání nenávist, vytváří jednotu
srdcí a pokořuje zlé moci“. Jakou cenu a jaký
smysl má pro nás křesťany si něco odepřít? Půst
nám mám pomoci, abychom se vyhnuli hříchu
a všemu, co k němu vede, a abychom znovunavázali přátelství s Bohem ve věrném plnění jeho
vůle. Církevní otcové hovoří o síle postu, který je
schopen potlačit chtivost „starého člověka Adama“ a v srdci věřícího otevřít cestu k Bohu.
Někteří chápou půst jako dietu, pro jiné je
duchovní terapií. Papež Pavel VI. doporučoval
zasadit půst do kontextu povolání každého křesťana k tomu, „aby už nežil sám pro sebe, ale pro
toho, který ho miloval a aby žil i pro bratry“.
V prvních křesťanských dobách křesťané
konali sbírky pro chudé a věřící byli vyzýváni,
aby dávali chudým to, co si díky postu odložili.
Almužna je výrazem odhodlání měnit sami sebe
prostřednictvím pomoci druhým. V tomto způsobu prožívání doby postní je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry. Letos bude možné
se zúčastnit projektu charity „Postní almužna“,
který spočívá v tom, že bude možné donést si z
kostela domů skládací papírovou schránku, do
které můžeme vložit „almužnu“ po zhodnocení
každého dne (cenu toho, co jsme si odřekli – čokoládu, kávu, pivo nebo jiné potřeby, které nejsou
pro život nezbytné). Ke konci postní doby, na
4
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Květnou neděli, ji doneseme do kostela. Peníze
použije církev prostřednictvím charity na pomoc
lidem v nouzi a nebo na spodní stranu krabičky
pak můžete napsat, ve prospěch koho by se mohla
almužna použít.
Jan Pavel II. napsal: „Posledním cílem
postu je pomáhat každému z nás, abychom ze
sebe učinili úplný dar Bohu.“ Čas, který nám
je Bohem nabídnut, má být časem naší duchovní
obnovy, kdy se zastavíme a odložíme to, co rozptyluje ducha a vede k přijetí toho, co živí duši a
otevírá nás lásce k Bohu a k bližním.
Na závěr připojuji ještě jedno zamyšlení
od Karla Kareta, co znamená věřit ve vzkříšení:
Toto znamená věřit ve vzkříšení!
Až uvidíš bouřku, která tříští les,
zemětřesení, které mává zemí,
řekni si: „Věřím, že les se obnoví,
že se země vrátí do své nehybnosti.“
Když tě bude hřích škrtit
a bude ti, jako by ses dusil,
řekni si: „Kristus vstal z mrtvých
a já vstanu ze svého hříchu.“
Když ti bude stáří a nemoc ztrpčovat život,
řekni si: „Ježíš vstal z mrtvých
a učinil nové nebe a novou zemi.“
Když uvidíš svého syna utíkat z domova,
a tvé sny se ti rozplynou, řekni si:
„Můj syn Bohu neunikne, Bůh ho miluje.“
Až si povšimneš, že láska kolem tebe uhasíná,
až se ti bude zdát, že svět je porážkou Boha,
až ti bude nevolno ze zmatku, teroru a válek.
Až někdo z tvých blízkých
bude na smrtelné posteli
a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost
z odloučení.
Řekni si: „Ježíš zemřel a vstal,
aby přinesl spásu.“
otec Tomáš

Zamyšlení k postní době
Brzy nám již nastane čtyřicetidenní postní
doba. Církev ji prožívá jako přípravu na Velikonoce, největší a hlavní svátky liturgického roku.
V nich se udála nejvýznamnější událost pro celé
lidstvo všech dob: výkupné utrpení, smrt a zmrtvýchvstání vtěleného Božího Syna Ježíše Krista.
Časová délka této přípravy nám připomíná čtyřicetidenní Kristův půst na poušti a ještě z dávnější doby čtyřicetileté putování Izraelského národa
pouští do zaslíbené
země, které nebylo
bez těžkostí a strádání. To zase je symbolem naší pozemské
pouti do věčné vlasti.
Když se řekne „půst“,
nezní to právě příjemně. V člověku zatrne,
protože si představí
hladovění nebo jiné
odříkání a jak se známe – z čistě lidské
přirozenosti – máme
naopak rádi a přejeme si všechno milé
a oblažující, chutnou
stravou počínaje. Jestliže si však uvědomíme, že půst může mít
na druhé straně svůj
smysl, snadněji ho přijmeme a jemu se podvolíme. Vysvětlíme si to v následujících řádcích.
Účel postu z hlediska světského: zdravotní
– umožnit tělu, aby se zbavovalo přebytečných a
někdy i škodlivých látek – jakási vnitřní očista.
Cvičba v sebeovládání – dobrovolným odříkáním
věcí či pocitů se připravujeme na chvíle, kdy to
bude nezbytné. Po stránce mravní – odříkáním si
dovoleného posilujeme vůli k odolávání lákání k
tomu, co je zlé, hříšné. Po stránce mezilidských
vztahů – tím, co si sami odřekneme, můžeme pomáhat jiným, mnohem potřebnějším, nebo podpořit jakékoli veřejné dobro.
Půst z hlediska duchovního: Celým svým

životem jsme zaměřeni k Bohu, stvořil si nás pro
sebe! Je třeba si to uvědomovat a toto zaměření
v sobě podporovat. Velmi dobrým prostředkem k
tomu je právě půst. Jím vyjadřujeme, že mu chceme dávat přednost před vším ostatním, že usilujeme o to, aby duchovní stránka našeho života
převyšovala tu hmotnou.
To je základ, z něhož vycházejí všechny
vnější projevy. Je pochopitelné, že soustředění na

naše spojení s Pánem zesiluje ve dvou liturgických dobách. V adventě, kdy se chystáme oslavit
jeho první příchod, a tím více v době před Velikonocemi, kdy radostně a s vděčností prožíváme
tajemství našeho vykoupení. Je rozdíl mezi pokáním a kajícím skutkem. Pokání je stálý nebo
dlouho trvající stav duše (mysli), ve kterém člověk uznává svou slabost a omezenost a ve kterém
se s důvěrou obrací o pomoc k všemohoucímu
Bohu, s kterým napravuje své předchozí pomýlené a hříšné jednání. Naproti tomu skutek pokání je určitý časově omezený úkon, který však má
vycházet z celkového kajícího smýšlení a má ho
vyjadřovat. Jde o dobrovolné odřeknutí si něčeho
Věžník 59/2008
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příjemného, nebo naopak přijetí něčeho nesnadného, o čemž však víme, že prospěje našemu duchovnímu růstu, odstranění a nápravě chyb nebo
upevnění či obnovení vztahu k bližnímu.
Takto máme s pomocí Boží o sebe pečovat po celý rok, ale postní doba je zvlášť vhodná k tomu, abychom se zaměřili na jednání dle
desatera a evangelia (osmero blahoslavenství,
návrat marnotratného syna, odpuštění velkému
dlužníkovi apod.). Vyjadřují také naši solidaritu
s utrpením Páně, o kterém bychom měli rozjímat.
U úkonů pokání či dobrých skutků si dávejme
pozor, abychom je pouze nehromadili. Každý z
nich má hodnotu sám v sobě a ne jen aby nám
přibyl do počtu. Farizeové a zákoníci také dbali
na to, aby vše předepsané splnili do puntíku, a
když sem tam udělali něco navíc, pyšně zvedali
hlavu, ale vnitřní smysl jim unikal. Děti si dělávají nákres, v němž si v různých barvách vyznačují
nákup mamince, umytí nádobí či úklid, vzornou
přípravu do školy atd., a pak sčítají, kolik bodů
jim v každém sloupci vyjde. Ony potřebují k lepšímu vnímání a zapamatování viditelné odstupnění, my dospělí se však snažme o to, abychom
konali a nepočítali! Postní doba ať nezahrnuje jen
to, co bychom měli odstranit špatného či napravit
následky toho, ale i osvojení si dobrého, toho, o
čem víme, že jsme měli konat a nekonali, nebo
to odkládali, zkrátka aby všechno, co děláme, o
čem přemýšlíme nebo co plánujeme, nebylo jen

povrchní nebo účelové, ale abychom u toho byli
skutečně s r d c e m !
Velkou podporou k dosažení takového počínání je dobře připravená a pokorně přijatá svátost smíření! (Doporučuji neodkládat až na poslední chvíli!)
A také slavení eucharistie! Ona je vrcholem života celé Církve i náboženského prožitku
každého z nás na tomto světě. Do postní doby
nejsou započteny neděle, protože každá neděle je
především oslavou Kristova zmrtvýchvstání. Přesto každá mše sv. je sloužena ve fialové barvě na
znamení pokání. To nám připomíná, že náš Spasitel přinesl největší pokání za všechny svou obětí,
která je mší sv. zpřítomněna, a že my se máme
v tom k němu přidružit. Proto se snažme žádnou
nevynechat a být přítomni vroucně a soustředěně.
Bratři a sestry, kéž prožívání postní doby
nás přivádí k pochopení a vyjadřování toho, že:
Ježíš Kristus založil Boží království, které v sobě
zahrnuje všechna dobra a nad zlem, ať je ho ve
světě sebevíce, zvítězí a ve věčnosti bude otevřeno všem, kdo Kristu a jeho učení zůstali věrni.
Pak to naše velikonoční „Aleluja“ zazní z hloubi
duše a bude rázným vykročením do života, který
přetvoří každého z nás a světu přinese hodnoty
přivádějící k věčnému Bohu.
P. Jaroslav, Svatý Kopeček

Zvonění v pátek v 15 hodin
Počínaje pátkem 27. února 2009 obnovuji všude tam, kde se to již neděje, a přitom je to
technicky možné, tradici pátečního zvonění kostelních zvonů v 15 hodin.
Toto zvonění v době smrti Pána Ježíše zve
k modlitbě a rozjímání o díle vykoupení a k přijetí
plodů jeho života, smrti a zmrtvýchvstání.
Vzpomínám v modlitbě a vám i všem vám
svěřeným ze srdce žehnám.

Zvony neodmyslitelně patří ke křesťanské
tradici a k naší kultuře, která byla a je křesťanstvím utvářena.

Hlas zvonu:
1. Oznamuje Kristovo vzkříšení o velikonoční vigilii – součást liturgie.
2. Vyzývá k modlitbě Anděl Páně. (V době
velikonoční Raduj se královno nebeská.)
3. Zvěstuje výkupnou smrt Pána Ježíše v pátek
v 15 hodin.
Váš biskup + Vojtěch
4. Svolává církev na bohoslužebné shromáždění.

6
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Adopce na dálku –

5. Oznamuje proměňování při mešní liturgii.
6. Doprovází a vybízí k modlitbám za zemřelé
při úmrtí (původně při umírání) a při pohřbu. Pozdrav a poslední dopisy od
7. Slavnostně doprovází mimořádné události a Nassuna Mary (adoptované dívky z Ugandy)
náboženské průvody.

Tak, jako jsou kostely obrazem církve, z října 2008
Milí věřící v Římskokatolické farnosti Třešť!
jsou zvony hlasem církve.
Dovolte mi nejprve vás pozdravit ve jménu Ježíše Krista. Jak se máte? Já se mám fajn se
všemi svými bratry, sestrami a přáteli. Přeji si,
Modlitby vhodné k pátečnímu zvonění
aby se Vám také dařilo. Chci Vám poděkovat za
v 15 hodin
vše, co jste pro mne udělali, že jste mi zaplatili
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkuje- školní poplatky, knihy a jiné věci. Kéž Vám Bůh
me ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět (Křížo- žehná. My prožíváme období dešťů, sejeme fazová cesta).
le, kukuřici a jiné plodiny. Právě jsem se vrátila
z prázdnin a zbývá mi jen jeden semestr. Budu
Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyzná- dělat v listopadu závěrečné zkoušky a doufám,
váme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste že dostanu brzy po skončení studia práci. Pilně
(mešní liturgie).
se učím, abych úspěšně prošla zkouškami, proto
jsem podala žádost o pracovní místo. Přeji Vám
Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás pokoj a úspěch ve Vaší práci.
svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa
Vaše Nassuna Mary
(mešní liturgie).
z ledna 2009
Pro své slavné svaté rány kéž nás chrání a
Milí věřící ve farnosti Třešť!
zachrání Kristus Pán ukřižovaný (velikonoční liturChci Vám poděkovat za všechno, co jste
gie).
pro mne udělali od doby, co jste mě podporovali.
Pomohli jste mi dostat závěrečný diplom (certiHle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa.
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste (velkopáteční li- fikát) krejčovství. Ukončila jsem studium a dostala jsem práci v Ugandě v továrně Nytil. Zde
turgie).
šijeme uniformy. Jsem ráda, že jsem užitečná a že
Svatý Bože. Svatý Silný. Svatý Nesmrtelný, si mohu vydělat peníze na jídlo pro naši rodinu i
pro sebe. Přeji Vám všem úspěšný život. Kéž Vám
smiluj se nad námi (velkopáteční liturgie).
Bůh žehná. Mnohokrát ještě jednou děkuji.
Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, tys
Vaše Nassuna Mary
naplnil Otcovu vůli a v Duchu svatém jsi dal svou
smrtí život celému světu. Skrze své tělo a svou krev
Arcidiecézní charita Praha nás informovavysvoboď i mě ze všech mých nepravostí a zbav
mě všeho zlého; ať vždycky miluji tvá přikázání a la dopisem, že námi podporované dítě Nassuna
nikdy se od tebe neodloučím (mešní liturgie).
Mary ukončila účast v projektu Adopce na dálku.
Příspěvek 10.500,- Kč naší farnosti na studium
Modlitba k našemu ukřižovanému Pánu, Je- této dívky nebyl vyčerpán, a proto jsem se rozžíši Kristu. (Český misál, děkovné modlitby po mši hodl, že bychom mohli pokračovat dál v podpoře
svaté).
dalšího dítěte a tudíž tato částka bude převedena.
Koho a z které země budeme podporovat, to se
(Velmi vhodné jsou písně z Kancionálu od čísla 300, dozvíte v příštím čísle Věžníku.
které jsou všeobecně známé.)
P. Tomáš
Věžník 59/2008
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ozhovor s ...
P. Petr Fiala
Tentokrát Vám přinášíme rozhovor s P.
Petrem Fialou, katolickým knězem a
vojenským kaplanem
armády ČR, který navštívil Třešť a odpoledne v neděli 25.1.
2009 se s námi podělil
o své zkušenosti z vojenské mise v Afghánistánu.

vzpomínky na vojáky z povolání.
Službu vojenského kaplana jsem dostal nabídnutou ze strany biskupa své Ostravsko – opavské diecéze a přijal jsem ji, neboť jsem mu kdysi
slíbil, že půjdu tam, kde mne bude potřebovat. Taky
jsem si říkal, že to může být pro mne osobně a pro
můj kněžský život velké obohacení a v tom jsem se
nemýlil. Jo a taky jsem to vnímal jako pozvání z
Boží strany do jeho plánů, ale to je, myslím, jasné.

Můžete nám, prosím, přiblížit, jak vypadá takový „normální“ den vojenského kaplana? KoMůžete se nám, prosím, krátce představit?
lik je v naší republice vojenských kaplanů?
Pocházím ze severní Moravy, přesněji z
To půjde jen velmi těžko. Ráno chodím na
Bruntálska. Mám dva mladší bratry. Vystudoval třičtvrtě na sedm do kasáren, to nám začíná prajsem v Havířově stavební učiliště, a pak nějaké covní doba. Ráno mají vojáci spousty povinnosroky pracoval v zednickém oboru.
tí a já první čas věnuji modlitbě.
V roce 1995 jsem se rozhodl zkuKaždý den je potom trochu jiný a
Ještě v osmnácti
sit cestu kněze, neboť jsem cítil, že
odvíjí se od programu, který mají
tudy by pro mne mohla vést cesta
vojáci. Někdy do jejich výcviku
jsem nepředpodobře a smysluplně naplněného
vstupuji aktivně, např. přednáškládal, že bych
života. Jelikož mě od tohoto nic
kami o tématech, která doprovábyl knězem ...
neodradilo, nastoupil jsem v roce
zejí jejich službu, ale většinou se
2001 do Havířova nejdříve jako
má služba skládá z přítomnosti
jáhen a na podzim jako kaplan.
u vojáků a řady drobných osobZ Havířova jsem se přesunul do
ních rozhovorů na různé hloubce.
Jablunkova a potom do Opavy. Zde jsem byl v roce Spousty povinností vojáků se týkají i mne, neboť i
2003 povolán do armády. O rok později jsem byl já jsem voják, např. tělesná příprava, znalost růzposlán k brigádě logistické podpory, kde působím ných předpisů a řádů, jež jsou specifické pro ardodnes.
mádní prostředí. V kasárnách končí pracovní doba
po půl čtvrté, ale to neplatí pokud vojáci vyjedou
Toužil jste už od dětství stát se vojákem, nebo na výcvik do lesů či na misi. Tam se jede nonstop
jste své povolání vojenského kaplana „objevil“ a pro mě jako pro kaplana je milejší nebýt omezen
až v souvislosti se studiem bohosloví? Kdo vás pracovní dobou. Jinak v armádě sloužím společně
oslovil?
s dalšími osmnácti kaplany ze čtyř křesťanských
Ještě v osmnácti jsem nepředpokládal, že církví.
bych byl knězem a ještě ve druhém roce služby
kněze jsem odmítal mít s armádou něco společné- V čem spočívá vaše poslání? Mají vojáci zájem
ho. Samozřejmě jsem věděl, že možnost být vojen- o duchovní podporu, nebo se setkáváte spíše s
ským kaplanem zde je a že já splňuji podmínky pro nezájmem?
přijetí. Na druhou stranu mne to nelákalo, neboť
Poslání vojenského kaplana je doprovázet
jsem si ze základní vojenské služby odnesl nedobré lidi, na které výkon jejich povolání klade velmi sil-
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Zažíval jste někdy pocit, že Váš život je v ohrožení?
Pokud se týká toho tělesného života, tak v
misi v Iráku mnohokrát. Věc ohrožení života patří
ke službě vojáka, neboť neohrožení hrdinové bojových filmů patří skutečně jen do filmů. Strach je
užitečná věc i pro vojáka, dává mu zakoušet realitu. Nesmí vás však takový strach ochromit, to už je
špatně.
Jiné ohrožení zažívám pro svůj život duchovní a to je ohrožení svobody času a svého určování si řádu. Toto ode mne vyžaduje lidskou a
duchovní zralost, no a k té já dorůstám. Takže jak
je pro mne armáda prostředím, kde se může osvědčit má víra, tak je samozřejmě místem, kde může
Absolvujete stejný výcvik jako ostatní vojáci dojít k opaku. Ale to je věc, kterou kaplan svěřuje
mise? Jak dlouho se připravují vojáci na za- Nejvyššímu, aby ve své službě obstál.
hraniční mise?
Vojáci cvičí neustále, pořád dokola se při- Můžete nám popsat nějaký zážitek z vojensképravují na různé úkoly. Před vyjetím do mise se ho prostředí, na který asi nikdy nezapomenevšak jejich příprava specifikuje, neboť už vědí te?
Tak zážitků je mnoho. Jedním z poslední
přesně, jaké budou jejich úkoly a zintenzívní,
neboť mnohé věci musí mít voják takzvaně nad- mise v Kábulu bylo setkání s křesťanem z Bahrajrilované, tedy dělat je automaticky. Často jsou to nu, který zavítal k zubaři v naší polní nemocnipostupy, jejichž přesnost a rychlost můžou rozho- ci. Byl to člověk plný Ducha, úžasně radostný a
dovat o jejich či kolegově životě či smrti. Celá tato šťastný z toho, že v Afghánistánu potkává bratra
příprava vrcholí společným cvičením, kdy musí křesťana. Bylo to jako byste se někde na druhém
vojáci ukázat, že jsou dostatečně připraveni splnit konci světa setkali s někým z rodiny. Zapsal si mé
dané úkoly. V rámci jejich přípravy studují také jméno do takového notýsku, kde měl lidi, za které
místní obyvatelstvo a zvyky a zde je například pro- se modlí, a od té doby znám křesťana v Asii, který
stor pro kaplana, neboť dnes naše armáda vyjíždí se za mne modlí. To byla pro mne silná zkušenost
v naprosté většině do oblastí, kde zvyky ovlivňuje Kristova těla, do kterého jako křesťané patříme.
muslimská víra. Kaplan drily necvičí, neboť ačkoliv je voják, je to nebojovník a nesmí se žádným Jak dlouho jste u armády a jaké jsou Vaše další
způsobem zapojovat do bojů. Z tohoto postavení životní plány?
U armády jsem letos šestým rokem a můj
mu dle mezinárodního práva stejně jako zdravotpracovní závazek je ještě o dva roky delší. Po
níkům plyne jistá ochrana.
skončení služby v armádě se vrátím do své OstCo je těžké ve vaší práci a z čeho zase máte ra- ravsko – opavské diecéze a rád bych pokračoval
v další službě kněze ve farnosti. Na druhou stranu
dost?
Občas je pro mne těžká otázka smyslupl- bych hlavně rád sloužil tam, kde mě chce mít Bůh,
nosti mé práce v armádě, neboť často nevidím vý- a to je teď těžké odhadnout, kam a ke komu budu
sledky, které by se daly změřit, doložit a ukázat. Na poslán. V každém případě se na to těším, neboť
druhou stranu mám radost z našeho společenství v Božím plánu má člověk připraveny vždy úžasné
vojenských kaplanů a vždy se těším na setkání s věci, které by sám nevymyslel. A tak sobě i vám
těmito úžasnými lidmi. A také mě blaží Boží vedení přeji, buďte s Bohem.
konkrétním dnem, kdy mi posílá do cesty mraky
otec Tomáš
drobných setkání se vzácnými lidmi.
- KZ né požadavky. A není to jen rovina profesní a osobní, ale i rovina etická a morální. A právě v těchto
věcech se snaží kaplan vojáky doprovázet a formovat s respektem k jejich osobní víře a přesvědčení.
Hovory o víře nezačínám nikdy sám, ale bývám k
nim ze strany jednotlivých vojáků pozván. Každý
totiž v sobě nosí otázky po tom, co mě přesahuje.
Nikdy jsem se nesetkal s nepřátelstvím k mé osobě
kaplana. Myslím, že v současné době mají kaplani
v armádě vysoký kredit a mnoho otevřených dveří.
To, s čím bojujeme, jsou problémy ze strany církve
personálně obměňovat vojenské kaplany, z čehož
následně vyplývá nebezpečí ztráty věrohodnosti
církve jako partnera pro službu v armádě.
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Primice v Třešti

a návštěva papeže Benedikta XVI.
v naší republice

V tomto roce nás čekají dvě významné události. První se týká přímo naší farnosti – kněžské
svěcení v Brně 27. 6. 2009 a primice v Třešti 6. 7.
2009 novokněze Jendy Krbce. Do Brna bychom
vypravili autobus jako vloni a pokud bude větší

zájem, tak třeba i dva. Primice bude v Třešti po
18 letech. Jistě to bude náročné po stránce organizační, ale věřím, že se co nejvíce z vás s radostí a
ochotou zapojí do příprav na primici a že to bude
velkým povzbuzením, radostí pro každého z nás
a požehnáním pro celou farnost. Nestačí jenom
myslet na to, aby to všechno „klaplo“ (aby byli
lidé, kteří postaví pódium, nanosí lavičky, bylo
upečeno cukroví, aby vyšlo počasí, byla ochotná
mládež pomoci atp.), ale je potřeba nezapomenout na duchovní přípravu na tuto slavnost. Bylo
10
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by trochu málo mít všechno perfektně nachystané a opomenout to duchovní. Proto duchovní
obnova farnosti proběhne týden před kněžským
svěcením o víkendu 19.- 21. 6. 2009 a povede ji
komunita Emmanuel z Brna. Začne v pátek mší
svatou Slavností Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova a adorací, v sobotu
bude program a přednášky přizpůsobené různým věkovým kategoriím a skupinám (děti – divadlo,
mládež, rodiny, střední generace
atp.), bude prostor pro přímluvnou modlitbu, duchovní rozhovor,
svátost smíření atp. a v neděli vše
bude zakončeno mší svatou. V
příštím čísle Věžníku Vás už seznámíme s předběžným programem duchovní obnovy farnosti a
také s komunitou Emmanuel.
Tou druhou událostí je historicky první návštěva papeže Benedikta XVI. v září v naší republice, konkrétně v Brně, Praze a ve
Staré Boleslavi. V tuto chvíli ještě
nejsou známy další informace, ale
můžeme se již modlit, aby návštěva Svatého otce přinesla pro náš
národ požehnání a probuzení ve
víře. Když si uvědomíme, že tento papež příliš necestuje (nejen s
ohledem na věk), je to velká příležitost a milost,
že mezi tolika zeměmi na světě má přijet zrovna k
nám do malého státu České republiky a že zrovna
bude mít (dá-li Bůh) mši svatou v naší diecézi.
O těchto akcích Vás informuji už teď,
abyste si je zapsali do kalendáře a udělali si na ně
čas.
Na závěr Vás, milí farníci, chci poprosit
o modlitbu a vás nemocné o to, abyste obětovali
své utrpení na tyto úmysly.
P. Tomáš

Když chybí láska
Nedávno jsem v Českém rozhlase Praha
vyslechl v nedělním vysílání vyprávění kytarového virtuóze Lubomíra Brabce, uznávaného umělce v celém světě. Má neustále vyprodané koncerty jak ve vlasti tak v cizině. Hovořil o lásce k
hudbě, přírodě, lidem a podobně. Lásky však ve
světě stále ubývá.
Již dvanáctkrát vystupoval i ve věznici pro
vězně. Právě při posledním vystoupení ve věznici s nejtěžším režimem – Valdicích, po ukončení
jej překvapil ředitel věznice s otázkou, zda by byl
ještě ochoten zahrát několikanásobnému vrahu v
jeho cele, pochopitelně za přítomnosti dozorců.
Po krátkém zaváhání souhlasil. Volil pro tento
okamžik nejvhodnější skladbu a čekal jakou to
bude mít odezvu. Vězeň pozorně poslouchal, a
když hudba skončila, vyskočil a než se dozorci
vzpamatovali, obejmul umělce a velmi se rozplakal a vyslovil neskutečná slova: „Kdyby mi takto
otec hrál, tak bych nezabíjel.“ Virtuóz se neudržel
a rozplakal se také. Vyprávění končil slovy, kam
směřuje život bez lásky, kterou vězeň u rodičů či
okolí nepoznal.
Dále hovořil, že neustále ubývá sňatků,
rodí se čím dál méně dětí. Každé třetí dítě se rodí
mimo manželství a tak nepoznává lásku rodičů.
Základem je láska v rodině.
A tak jsem si vzpomněl na duchovní cvičení v listopadu loňského roku na Velehradě, kde
na velké nástěnce jsou uvedena tato slova o lásce,
která jsem si opsal (s ještě jednou paní) a která mě
oslovila.
Povinnost bez lásky činí mrzutým. Odpovědnost bez lásky činí bezohledným. Spravedlnost bez lásky činí tvrdým. Moudrost bez lásky
činí hrozným. Přátelství bez lásky činí falešným.
Pořádek bez lásky činí malicherným. Čest bez
lásky činí domýšlivým. Majetnost bez lásky činí
lakomým. Víra bez lásky činí fanatickým. Život
bez lásky je nesmysl. Ale život v lásce je štěstí a
radost.
Láska je jedna. Láska proměňuje. Láska
činí dobrým. Láska zbavuje strachu. Láska pro-

bouzí k životu.
A na závěr slova apoštola sv. Jana: Strach
nemá v lásce místo. Láska strach vyhání. Bůh
je láska. (1 Jan 4)
Ať nás tato Boží láska provází, vede a rozdáváme ji i jiným. V modlitbě za farnost se v Kancionálu modlíme: Pane Ježíši Kriste, dej nám,
ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého
správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění.
- KP -

Z léčení
v jihlavské
nemocnici
Při mém nynějším pobytu a léčení v jihlavské nemocnici si se spolupacientkami mého stáří
ve volných chvílích vyprávíme různé zážitky i z
mládí. Milá paní Květa z Humpolce vzpomínala, jak před osmdesáti lety chodila do mateřské
školky, kde učila děti řádová a civilní sestřička,
a z těch časů si zapamatovala básničku, jež zní
(a ostatním se zalíbila): „Svatý Václav maličký,
rád byl u své babičky. Svatá Ludmila to byla, co
ho modlit naučila. Hladila mu čelíčko, říkala mu:
Perličko. To si dítě pamatuj, že je Pán Bůh otec
tvůj.“
Paní Šimková se narodila r. 1924 a byla
také s těmi mladými tohoto ročníku na nucených
pracích v Německu.
Jak známo, probíhá v Praze právě výstava
- Svatý Václav - Ochránce české země. Dcera a
vnuk ji též navštívili. Pověřila jsem je, aby tuto
básničku, kterou jsem zapsala a není známá z historie, na výstavě předali.
Lidmila Vokřínková
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Výchovné ohlédnutí

Letošní „Paní Zima“ je poněkud rozmarná.
Dosti často nás mile i nemile překvapí náhlé změny počasí. Sněhová královna si však nedá své žezlo jenom tak jednoduše vzít a mocně vládne. Celý
kraj obdařuje sněhovou nadílkou. A můžeme si zazpívat: „Zima, zima tu je, snížek poletuje, stromy,
domy, bíle zahaluje.“
Z té sněhové krásy určitě měly velikou radost naše děti. Velcí, malí i studenti a vůbec všichni
školou povinní tento čas mohli ke své spokojenosti
využít v oblíbených zimních sporech; vždyť měli
pololetní prázdniny. Takže první etapa letošního
školního roku je už za námi. Věřím, že s dobrými
výsledky. Na nějaké to případné vylepšení bude
ještě příležitost v příštích měsících.
No a co zbývá nám, kteří máme naše školáky rádi?
Z upřímného srdce přejeme všem šťastný
start do druhé etapy a úspěšné dosažení cíle! Učitelé i rodiče si s Janem Amosem Komenským vroucně přejeme, aby se naše školy staly opravdovými
„dílnami lidskosti!“ My staří se velmi často zamýšlíme a klademe si otázku: „Kam se nám ta lidskost
poděla? Kde je úcta jednoho k druhému, opravdové
přátelství, bezelstné kamarádství, ochota si navzájem pomáhat? Cožpak šikana, vulgárnost, agresivita, bezohlednost; to má být obrazem naší společnosti?“ Je nejvyšší čas se nad touto neradostnou
skutečností zamyslet; a výchovně začít důsledně
působit.
Řešení musíme hledat především v rodině.

12
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Tam musí být ta „dílna lidskosti“ – pramenící ze
vzájemné lásky, obětavosti, trpělivosti i odpouštění. Vždyť takové zázemí potřebují všichni – děti,
rodiče i prarodiče. Slušné, uctivé a ohleduplné chování k sobě navzájem, ke starým, nemocným i k
dětem.
Dítěti se hluboce vrývá do paměti, a především v citové oblasti, každý projev vzájemného
chování rodičů i rodičů k dětem. Přebírá a napodobuje to, jak jedná tatínek s maminkou, jak jednají
rodiče s prarodiči, jak vyžadují, aby se děti k sobě
navzájem chovaly. Přebírá i to, jaký vztah zaujímají
rodiče a ostatní dospělí členové rodiny ke společnosti.
Rodina má být dětem vzorem a má být institucí, která poskytuje dětem nejenom jistotu
hmotnou, ale především citovou a morální. Dítě
vstřebává citové vztahy, panující uvnitř rodiny, a ty
postupně rozšiřuje na lásku k lidem vůbec. Z lásky
k domovu se později vyvíjí také láska k vlasti.
Všem našim dětem malým i velkým přeji krásný, laskavý domov a radostnou, pohodovou
školu.
Olga Hrbková

Modlitba
k sv. Josefu za děti
Svatý Josefe, Bůh svěřil svého jednorozeného Syna do tvé ochrany ve světě plném mnohých nebezpečí. Přicházíme k tobě a prosíme tě,
abys vzal pod svou zvláštní ochranu naše děti,
které nám Bůh svěřil. Opatruj je, veď jejich kroky
životem, pros za ně, aby jejich srdce byla podle
srdce Ježíše a Marie.
Svatý Josefe, buď jim otcem i rádcem.
Ochraňuj je před nebezpečím a učiň, aby odolávaly všemu pokušení!
Vypros nám milost, abychom se s nimi jednou sešli v nebesích.
Amen.
manželé Hrbkovi

Ministranti
Od října jsem převzal ministranty. A obno- rie. Třetí velkou akcí bude primice Jendy Krbce
vil jsem ministrantské schůzky a ministrantskou 6. července.
soutěž. Na ministrantských schůzkách, které jsou
jednou za dva, tři týdny v sobotu na faře nebo v
jméno
body
konírně, jsme probrali:
1.
Sára Kolbová
91
2.
Filip Vejmělek
87
• Prostory v kostele a základní předměty
3.
Vojtěch Havlíček
82
v kostele
4.
Adam Kaňkovský
44
• Liturgické knihy
5.
Marie Štanclová
40
• Bohoslužebné předměty
6.
Martin Salamánek
35
• Liturgické oblečení kněze, ministranta
7.
Michael Bambula
34
• Období liturgického roku
7.
Vlastimil Rod
34
• Liturgické barvy
9.
Daniel Havlíček
25
• Mši svatou
10.
Petr Mezera
24
Ministranti pochopitelně radši hrají hry,
11.
Karel Kokejl
22
než něco probírají. Hráli jsme fotbal, florbal, stol12.
Jiří Hašek
20
ní fotbal, kris kros, šachy a další stolní hry.
12.
Karel Hašek
20
Od října do konce ledna probíhala minis14.
Dominik Nosek
18
trantská soutěž v ministrování, které se účastni15.
Michal Hink
16
lo 18 ministrantů, a zvítězila Sára Kolbová s 91
16.
Václav Havlík
12
body.
17.
Bohumil Zástěra
9
Na začátku druhého pololetí začala minis18.
Martin Požár
5
trantská soutěž, která skončí na konci školního
roku. Soutěže se účastní 19 ministrantů, přibyl
David Komín.
Během tohoto pololetí ministranty čeká
několik velkých událostí.
První velkou událostí budou velikonoční svátky.
Hned po Velikonocích, 18.
dubna, se uskuteční pěší
ministrantská pouť z Brna
– Králova Pole na Vranov
u Brna se soutěží děkanátů. V cíli bude připravené
občerstvení (párek, čaj) a
možnost prohlídky kostela, kláštera a krypty. Pouť
završíme společnou mší
svatou s otcem biskupem
Vojtěchem Cikrlem v kostele Narození Panny Ma-

Josef Kolba
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Ivetka a hora

Nejlepší český dokument roku 2008
Dokumentarista Vít Janeček se ve svém
filmu Ivetka a hora pokusil zmapovat fenomén
zjevení Panny Marie, nikoli ovšem v obecné
rovině, zaměřil se na mladou ženu, které se
jako desetileté Panna Maria zjevila. Janeček
zjišťuje, co všechno události související se „zázrakem“ s aktérkou snímku udělaly. O tom, do
jaké míry bylo jeho pátrání úspěšné, svědčí i
cena z Jihlavského festivalu dokumentárních
filmů za nejlepší český dokument.
Co předcházelo událostem, které Janečkův dokument mapuje?

ných místech.
Přestože film plyne v pomalém, a někdy
možná monotónním tempu, nepřestává být zajímavým. Z videozáznamu se seznamujeme s
dobou, kdy se Panna Maria dívkám stále ještě
zjevovala. Dvě děvčátka klečí na poutním místě v modlitbě a předávají v tisícovém davu, co
jim Panna Maria sdělila. Když pak jednoho dne
přinesou zprávu, že měly poslední zjevení, dav
propukne v hysterii. Vyrovnat se s takovým tlakem trvajícím po dobu několika let muselo být
pro děvčata velice náročné a o této cestě k vnitřnímu usmíření se od Ivety dovídáme. Že to nebyla cesta lehká (provázely ji i Ivetiny myšlenky na
sebevraždu) je pochopitelné…
Dnes na hoře Zvir stojí kostel, k němuž
stále směřují desetitisíce poutníků a Ivetka jim
někdy žehná, dnes již smířená a vnitřně velmi silná.
Vít Janeček v dokumentu nijak neřeší,
zda-li sám věří, či nevěří zjevení dívek. Jejich výpověď je pro něj faktem, o kterém není nutno pochybovat, ale je třeba zabývat se tím, co pro život
člověka samého takové zjevení znamená. Diváka,
který není nábožensky zaměřen, může dokument
pobouřit. Takovému divákovi se nebude líbit prostor, který je ve filmu náboženství, mnohdy fanaticky věřícím lidem atd., poskytnut. Ale dokument Víta Janečka by měl vést k zamyšlení se nad
hodnotami, které vymezují směr naší existence.

Dne 5. srpna 1990 odpoledne si tři děti ve
věku 10, 11 a 7 let – Ivetka, Katka a její bratr
Mitko – hrály na mýtině na hoře Zvir, na Lubovnianské vrchovině na severovýchodním Slovensku. Najednou se z okolního lesa začaly ozývat
podivné zvuky. Vyděšené děti se schovaly v seníku a začaly se modlit: „Mária, Matka naša, skryj
nás pod svoj plášť.“ Zvuky ustaly a v seníku se
zjevila Panna Maria. Viděly ji obě dívky a od té
doby se jim zjevovala každý měsíc po dobu pěti
let.
Vít Janeček se o události a existujících
videozáznamech z té doby dozvěděl od svého
známého a ihned ho napadlo natočit o dnes již
mladých ženách dokument. Nebylo ovšem lehké
ženy k natáčení získat, neboť již nestály o mediální zájem a novou vlnu dotazování, vysvětlování.
Nakonec svolila pouze Iveta, inteligentní, sympatická, dnes již provdaná, sebereflexe schopná
Převzato z internetu
žena. Škoda jen, že se Vítu Janečkovi nepodařilo
pro svůj dokument získat též Katku, konfrontace výpovědí a současného života obou dívek by
Tento dokumentární film bude možné
dokument jistě rozšířila o další rovinu. Stejně tak zhlédnout v neděli 22. 3. 2009 v 15:30 hodin v
by bylo zajímavé slyšet, co si o Ivetině zjevení kině Máj v Třešti a velmi doporučuji ho vidět.
myslí její manžel, ale jeho názory se z dokumentu nedozvídáme. Střídají se pouze výpovědi
otec Tomáš
a zachycení současného života Ivety se starými
videozáznamy. Po vizuální stránce tedy ne příliš
zajímavý dokument nachází ale svoji sílu na ji14
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had a supi
Šedou, suchopárnou, kamenitou krajinou
se plazil otrhaný had. Supům, kroužícím vysoko
v oblacích, se zdálo, že se stará kůže nemůže oddělit od těla. V čele, kde měl had tupou hlavu, jel
na oslu starý muž, kolem něho náčelníci čeledí a
kmenů, ty táhly za nimi. Stádečka ovcí a krav se
šourala přibližným směrem cesty, malí chlapci je
neúnavně obíhali, aby se zvířata nepoztrácela v
pustině, a tak se jevil neuspořádaný zástup jako
otrhaný had. Stará kůže se měla oddělovat celé
pokolení.
Supi z těch dole cítili
únavu. Věděli, že bez vody,
která nikde v okolí není, žádný
tvor dlouho nevydrží a ti dole
pod nimi už jsou vyžíznění až
až. Otec Sup kroužil vysoko a
byl trpělivý. Žil se svou rodinou v kraji kolem Rákosového
moře a Stvořitel je milosrdně živil. Když jeho
předkové před dávnými věky opustili Noemovu
Archu na Araratu, Stvořitel se jim zavázal, že je
bude živit. Naučil je obstarávat si potravu a Sup
mu byl velice vděčný. A to i přesto, že jeho rod
nikdy nebyl tak vypasený jako jeho příbuzní v
Egyptě kolem staveb v Raamses, kde se vždycky
povalovalo dost mrtvol vyhublých dělníků. Tam
se supi kolikrát nacpali doslova k prasknutí a nebýt toho, že o ptáky neměli přežraní šakali zájem,
sotva by odskákali do bezpečí, o létání nemohlo
být řeči. Zde v poušti měl Sup svobodu. Nemusel
se starat o létající kameny egyptských uličníků,
sem za Refidím v poušti Šur se nikdo z lidí neodvážil. A Sup a jeho děti Stvořiteli děkovali za
každého sviště nebo ještěrku. Sup vštěpoval svým
synům a dcerám zděděnou moudrost: supe, přičiň
se, Stvořitel ti pomůže. A tentokrát to vypadalo na
slušnou porci: Ti pod nimi byli vysílení a vyschlí
na troud, supi téměř slyšeli, jak lidem šustí suché
jazyky na rtech a dobytek skoro nepřetržitě bučel.
Sup slétl trochu níž, límeček kolem lysého krku
se mu v horkém větru zavlnil. Had se zastavil na
dohled od skalisek Refidím, jakoby se stočil. Supi
slyšeli dětský pláč. Počkají. Vděčný sup umí če-

kat. Ví, že jej Stvořitel uživí, na nějakém tom dni
sem nebo tam přece nesejde. A tak trpělivě pozorovali, co se dělo mezi stany, které stavěli ti dole.
Mezitím zapadlo slunce, ale žíznivé lidské stádo
osvěcoval veliký ohnivý Sloup stojící bokem tábora před skalisky, na nichž nocovali ptáci. Supy
naplňoval bázní. Cítili z něj blízkost Stvořitele.
Dole se ve stanech a kolem nich ukládali
lidé ke spánku. Jeden muž se obrátil ke skalám a
zakryl si oči před září ohnivého sloupu, aby lépe

viděl: „Vidíš ty potvory tamhle na skalisku? Už
viděj, že to máme za pár. Kdepak, dej na mě, ty už
vědí moc dobře, jak tohle bláznivý dobrodružství
dopadne. Ještě když se předevčírem objevili, bylo
znát, že se nažrali Egypťanů vyplavených přílivem v Rákosinách a dneska už tušej, že si dají po
slanečcích čerstvější porci. Daleko jim neutečeme…“ Ze stanu vykoukla hlava mladšího, ještě
nesundal turban, pod očima velké tmavé kruhy:
„Nemluv takhle Jekleve, to nesmíš říkat! Hospodin nás přece zachrání. Dá nám pít, uvidíš… Mojžíš to říkal.“
„No jistě, Jelame, že nám dá pít, až bude
chtít. Až On bude chtít. Ale neslyšel jsi, co všechno o něm povídal onehda náš starej Mojžíš? Jeden
den je pro něj jako tisíc let… a ty potvory tamhle
nahoře to věděj moc dobře. Až On nám dá pít, my
už u toho nebudeme…“
„Jekleve, vzpomeň si, jak jsme na tom byli
ještě před měsícem a co všechno se od té doby
stalo! Hospodin bil Egypt tak, že sami naši otrokáři nás zahrnuli bohatstvím a prosili nás, ať
odejdeme! Jekleve, Jekleve, copak tys zapomněl,
jak to s námi vypadalo tam na západním břehu
Rákosového moře? Copak jsi zapomněl, co se
Věžník 59/2008
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pak stalo s faraónovým vojskem? Nepamatuješ
na to, jak jsme křičeli hrůzou, když se k nám blížili faraónovi jezdci a vozy? A zapomněl jsi, jak
jsme se radovali, když jsme viděli mrtvoly vojáků
a koní vyplavených mořem? Copak sis i ty sám
nenacpal kapsy zlatem utonulých? Jsem si úplně
jistý, že se Hospodin o nás stará...“
„No právě, Jelame, no právě…“ Pokyvoval útrpně hlavou ten venku: „Jenže někdy se mi
zdá, že má o nás přehnané mínění. Často se bojím,
že nás prokoukne a potom… Jsme příliš zkažení,
až běda. Všichni… Držíš se za hlavu, bolí, co? To
je taky od žízně. Kdepak, pít se musí. A ti supi, ti
to ví.“
„Jekleve, všechno se změní. Áron říkal, že
nás Hospodin vyvede do země, kde bude svoboda a hojnost. Nebudeme otročit, všichni budeme
lepší!“
Jeklev, jakoby vůbec neposlouchal, odvrátil tvář od Sloupu k příteli. V očích mu zablesklo: „ Anebo je to všechno ještě jinak: Mojžíš není
hlupák.On dobře ví, jak jsme na tom, ale taky ví,
kde jsme! Někde tady nedaleko žije přece jeho rodina, kde poslední léta pobýval. Prostě se jednoho dne vypaří jako ta voda z našich vaků a zdrhne
ke svejm. A až tu zkapeme, jenom pěkně posbírá
po zemi, co po nás zbude. Kdoví, jestli to všechno
neměl takhle nějak připravený a … “ v očích se
zablesklo podruhé, víc a temněji: „A kdoví, jestli
se na tom nedomluvil i v Egyptě s kněžími. Proslýchalo se, že kněžím taky ležely v žaludku faraónovy podniky a stavby, kde jsme my Hebrejci
museli makat. A že kněží v Egyptě jsou velmistři
magie a intrik, to ví úplně každý. Prostě to všechno vymysleli oni, aby zmáčkli faraóna, zbavili se
Hebrejců a ještě na tom vydělají, až jim Mojžíš
pošle podíl ze zisku, kterej posbírá v poušti. To
dává smysl, nebo ne?!“
Jelam překvapením nevydal hlásku. Za jejich stanem stály šedivé stíny skalisek a ve světle
ohnivého Sloupu vypadaly jako tváře ze záhrobí.
Seděli na nich supi. Poslouchali, ale dnes už z tábora nezaslechli nic. Když se v ranních červáncích změnil ohnivý Sloup v mračný Oblak, tábor
hřměl pokřikem: „Pít!“ „Dej nám pít!“ „Kam jsi
nás to zavedl?“ „Nenecháme své děti zemřít hlady!“ „Nedáme svoje stáda!“
Bylo až s podivem, jak včera zemdlelí dnes
16
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ožili – had pulzoval hněvem. Jeho tělo se změnilo
v klubko hadů.
Mojžíš se k nim otočil zády. Unaveným
krokem se ploužil ke skalám a v patách za ním
ještě Áron a tři starci. Šli mlčky a hadí klubko
dál hlučelo. Supi na skále přešlápli. Mojžíš hleděl před sebe, jako by někoho hledal, v uších mu
znělo: „JÁ tam budu stát před tebou na skále na
Chorébu.“ Hluk za ním už byl jen jako syčení.
Oblakový sloup plynul před Mojžíšem a supi se
zvedli a následovali skupinu. Mojžíš slyšel křídla cherubů, písek pod chodidly skřípal. Stanul
před kolmou stěnou, zvedala se jako zavřená brána ráje. Za ní vysoko šelestila křídla. Skoro na
sebe neviděli, Sloup se zastavil, zahalila je mlha.
Mojžíš pozvedl hůl, o kterou se opíral, políbil ji.
Byla slaná, posledně s ní udeřil do vod Rákosového moře. Jako prosící žebrák začal tlouci do zavřené brány. Uslyšel tlukot vyplašených křídel a
znovu a znovu dopadala hůl z kmene vinné révy
na zavřené kamenné dveře. Oddělil se kamínek,
vydrolil se větší. Hůl dopadala dál. Starci kroutili hlavou a na rozpraskaných rtech měli lehké
úsměvy. Sup a jeho děti vyplašeni údery s bázní
zakroužili výš. V každém třesknutí cítili prosbu,
jíž sup není schopen. S bázní cítili, jak se skalnaté
srdce Stvořitele, štědré k tiše čekajícímu, chvěje
jako palmový list pod údery té dřevěné litanie:
„-prosím,-prosím,-prosím…“ Vzduch byl napjatý, až se skoro křídla nemohla pohnout. Starci
se nudili a had v dáli syčel. A pak Supi uviděli, jak se nad prosícím kámen ustrnul, Stvořitel
zjihnul a když hůl dopadla po třicáté deváté, hora
se rozplakala. Mojžíš padl na kolena, zaplaven
a přemožen slitováním, v něž už přestával věřit.
Starci vyskočili, líbali skálu, váleli se v blátě a s
promočenými šaty utíkali jako uzdravení mrzáci
k lidu. Had se náhle rozprsknul a proměnil se v
hejno ptáků, všichni se hnali ke skalnímu zřídlu.
Vzduch se uvolnil a supi vydali ulehčený výkřik.
Zakroužili nad probuzeným pramenem a pak se
všichni svorně vydali do skal hledat něco do žaludku. Stvořitel dal, stvořitel vzal. Stvořitelovo
jméno budiž pochváleno. Suphaleluja, Subhaleluja, nadhaleluja! A otrhaný had se odpoledne
plazil zase dál.
Jan

Nenechme si radost
jen pro sebe
aneb Poděkování všem dárcům
Milí farníci,
letos (vlastně vloni) vznikl při přípravě Živého betléma nápad dát této akci charitativní podtext, aby se do děje mohl každý nějakým způsobem víc zapojit. Tak jako darovníci obdarovávají
Ježíška, tak i my můžeme někoho potřebného obdarovat.

ností vyráběly, i Vám všem, kteří jste zakoupením
nějakého výrobku přispěli na dobrou věc. Celkový
výtěžek sbírky v Třešti a v Růžené byl 18.050,Kč a byl odeslán na příslušné bankovní konto.
Byli bychom rádi, pokud by se tato charitativní myšlenka mohla díky vám stát pravidelnou součástí Živého betléma a vánoční radost tak

Nejprve jsme tedy požádali pedagogy a
vychovatele z MŠ, ZŠ, ZUŠ, kroužků DDM a z
mateřského centra, zda by s dětmi vyrobili dárky,
které by se při Živém betlému v rámci charitativní sbírky prodávaly. K velikému překvapení měla
prosba o pomoc velký ohlas. Ve všech zmiňovaných zařízeních děti za přispění svých učitelů a
vychovatelů vyrobily pro radost sobě i ostatním
mnoho různých dárků nejen s vánoční tématikou.
Výrobky jste si mohli po Živém betlému
prohlédnout a jejich „zakoupením“ přispět na pomoc lidem na Haiti, kde nyní působí P. Roman
Musil, rodák z Jihlavy, ale s Třeští ho pojí rodinné
a další vazby. Jeho činnost jako misionáře je zaměřena nejenom duchovně, ale také se stará o základní životní potřeby obyvatel, jako je zajištění pitné
vody, dostavba zdravotního střediska a dostavba a
vybavení školy v misii apod.
Tímto bychom tedy chtěli poděkovat účinkujícím, kteří se do přípravy Živého betléma s nadšením zapojili, dětem, které dárky s velkou zruč-

získala nový rozměr a smysl. Na závěr přinášíme krátkou emailovou děkovnou zprávu přímo od
misionáře P. Romana Musila o využití finančních
prostředků vybraných prodejem výrobků při Živém betlému v Třešti a v Růžené.
Chtěl bych poděkovat farníkům a všem občanům v Třešti za velkorysou pomoc mé farnosti
Baie-de-Henne. Děkujeme všem, kteří se modlí,
pracují, dávají a nepočítají. Zvláště pak dětem,
které svou kreativitou přispěly na misie. Rád bych
váš finanční obnos použil na zvelebení školního
areálu, který je v dost zbědovaném stavu, děti nemají v jídelně stoly ani židle a ve školních třídách
to vypadá podobně. Zdravím všechny a vzpomínám
na vás, ať Bůh odplatí všem, kdo na něj s vírou
spoléhají. Až se dostanu domů, přijedu vám poděkovat osobně.
Organizátoři Živého betléma
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Chvála starectví
Nedávno se mi dostal do rukou článek ří výhradně do duchovního světa, neboť z něho
Chvála starectví, který mne velmi oslovil, neboť pochází, vždyť podle Dostojevského přece „krása
se v něm autor MUDr. Josef Široký pozastavuje spasí svět“.
mj. nad osobností P. Otto Opálky.
Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že
západní křesťanství, jež nezná a ani nemá zavedenou instituci starectví, je velmi ochuzeno. Při
povrchním pohledu je sice toto pravda, byť hořká a smutná, ale ve skutečnosti tak tomu naštěstí
nikdy v západním křesťanství nebylo. Jako důkaz
pro toto naše tvrzení nám může posloužit např.
kniha od kardinála prof. T. Špidlíka Starec Ignác,
jenž považuje sv. Ignáce z Loyoly také za starce
Z rukou tohoto kněze jsem totiž ve svých Západní Církve, zejména pro jeho důraz v Dučtyřech letech přijala první svaté přijímání, a je- chovním cvičení na rozlišování – diakrisis, které
likož si na P. Opálku moc nepamatuji (zemřel, bývá hlavním úkolem při duchovním vedení duší.
když jsem byla malá), ráda jsem si o něm alespoň
Ale nemusíme chodit do tak daleké minuněco málo přečetla. Obzvláště mě zaujalo to, jak losti. Letos 30.října si budeme připomínat 20 let
bychom měli jako křesťané odpouštět. Dovolte od paschy (přejití) MUDr. P. Otto Opálky, jenž
mi, abych se o to s Vámi podělila.
zcela splňoval všechny potřebné atributy starce,
do věčnosti. Tento slavný starec žil poslední část
Chvála starectví
svého života zcela nenápadně v malé vesnici v
Mašovicích u Znojma. Přesto si ho tam řada lidí,
S postavou starce či fenoménem starectví i přes těžkou dobu totality, našla. Kdokoli se s ním
se musí setkat každý, kdo přijde do kontaktu s setkal, byl zasažen jeho vnitřní krásou a dětskou
pravoslavím – orthodoxií, ať už návštěvou Ruska nevinností jeho očí i jasem jeho pohledu. Jeho
či posvátné hory Athos nebo jako čtenář krásné tvář byla velmi podobna tváři sv. faráře z Arsu.
ruské literatury. Nejlépe je zachycena postava Kdo však přišel a požádal o duchovní vedení, nistarce ve slavném románu F. M. Dostojevského koho neodmítl. Nám, kteří jsme byli hodni stát se
Bratři Karamazovi.
jeho učedníky a žáky i svědky jeho hlubokého duStarec – geront, je ten, který prokazuje chovního života plného utrpení i duchovních bojů,
druhým duchovní službu jejich vedením. Pro tuto byl velkou oporou i jistotou na naší životní cestě v
svou službu je obdařen řadou specifických darů Kristu. Nikdy nikoho nevedl k sobě, ale výhradně
Ducha sv., především darem rozlišování (diakri- jen a jen k Ježíši Kristu, a tím se zcela vědomě
sis) a poznání skrytých myšlenek, popř. vidění do vyhýbal jakékoliv popularitě a chvále. Nejednou
svědomí člověka (kardiognóze). Pro úřad starec- říkával, že když už ďábel neví, jak by duchovního
tví není nutné, aby byl starec knězem. Tuto služ- člověka zdolal, pak ho nechá lidmi chválit. Byl
bu může vykonávat laik i žena. Velmi typické pro prodchnut láskou nejen k lidem, ale i ke zvířatům
výkon tohoto povolání je to, že starec nehledá ty, a přírodě, ne nepodoben sv. Františku z Assisi.
které má vést, ale jeho duchovní děti a žáci si jej
Ústřední myšlenka jeho života i učení byla
najdou sami. Jedním z podstatných a neomylných láska k nepřátelům, která ho vlastně přivedla i ke
znaků starce je jeho vnitřní krása, která vyzařuje kněžství, neboť jak nám řekl, pro cestu kněžství
z jeho obličeje, postavy, gest, způsobu řeči, chůze. se rozhodl na vězeňském dvoře, když stál nahý
Je to ten typ krásy, jenž není vlastní modelkám před sadistickým bachařem, který na něj řval, a
či královnám miss tohoto světa. Tato krása pat- v tu chvíli pocítil, jak je tento člověk ubohý a jak
18
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potřebuje někoho, kdo by ho měl rád. V tomto
okamžiku uprostřed nenávisti a zoufalství ucítil
vnitřní impuls, který ho přivedl k pevnému rozhodnutí, že po opuštění vězení stane se knězem
v dokonalém následování Ježíše Krista, jenž je
láskou. Tento existenciální zážitek byl i jedním z
impulsů pro jeho myšlenku vzniku nové řeholní
společnosti, která by měla kromě obvyklých slibů
speciální slib lásky k nepřátelům. Poslední měsíce svého života shromažďoval texty z Písma i
svatých Otců jako výchozí materiál pro sepsání
stanov této nové řeholní komunity.
Není jednoduché vtěsnat život a dílo tohoto starce, které je živé ještě i 20 let po jeho odchodu, do několika řádků. Přesto si dovolím na
závěr ještě nakousnout jedno jeho stěžejní téma,
a to fenomén odpuštění. Často nám říkával, jak je
odpuštění důležité a nezbytné pro duchovní život,
který má vést ke sjednocení s Bohem, a přitom je
samotnými křesťany podceňováno a není správně prováděno, a tak se stává příčinou stagnace i
rezignace na duchovní cestě a mnohdy i odpadnutím od Krista. Proto nejsou často vidět hojné a
bohaté plody usmíření a odpuštění mezi manželi, rodiči a dětmi, farníky, lidmi všeobecně. Jeho
návod spočíval v metodě Tří kroků. Velmi mnoho
lidí při odpuštění říká, sice odpouštím (1. krok),
ale nezapomínám. Po odpuštění musíme zapomenout (2. krok). Až sem se dostane bohužel už méně
lidí. Ale i ti si tady často stěžují na malou účinnost tohoto druhého kroku a mají chuť vrátit se
zpět. Aby odpuštění bylo skutečně účinné, je nezbytně nutný třetí krok, který spočívá v tom, že miluji toho, kterému jsem odpustil v zapomnění na
jeho vinu, křivdu, nespravedlnost, špatný čin či
slovo, kterého se dopustil vůči mně. Zde vždy otec
Opálka upozorňoval na to, aby se člověk nezastavil u druhého kroku, protože tady selhává tolik
dobře míněných odpuštění. Lidé nejsou schopni
i nebývají ochotni vykonat tento nejdůležitější a
nejpodstatnější třetí krok.
Starče a Otče, díky za tvá ponaučení, vedení, modlitby, utrpení i příklad a v neochvějné
víře ve společenství svatých velký dík i za tvoji
ochranu a přímluvu u našeho Pána Ježíše Krista
skrze Matku Boží, kterou jsi tolik miloval i miluješ!
- ZN -

Havárie - nehoda?
1. ledna po ranní děkovné mši svaté a také
s prosbami jsme odcházeli z kostela sv. Martina,
s nadějemi a povzbuzením na duši. Po pozdravení
se s přáteli, rodinami a známými jsme se za mrazivého počasí rozcházeli v klidu. Jaké však bylo
naše překvapení při zhlédnutí, že na levé straně u
silnice došlo k havárii osobního auta, které hlídali
dva hasiči - poprvé jsem viděla vnuka v uniformě.

Mladý soused tam v opilosti narazil na kamennou zeď (v osmdesátých letech opravovanou,
jež od hlavního vchodu do kostela pokračuje kolem 1. zastavení křížové cesty k památné kostnici, kde jsou uloženy kosti občanů z bývalého
hřbitova). Ti, co viděli, se tázali, zda-li je to také
vstup do nového roku ... Dobrovolně způsobená starost rodině, rodičům, kteří mu pomáhali se
stavbou nového rodinného domu. My v našich
chrámech slyšíme: „Změňte smýšlení a chování
a věřte Evangeliu,“ zamyslí se, jak mohl skončit?
Byla to výstraha - upozornění, vždyť Matka Tereza nám sdělovala, že nikdo nemá právo, aby ničil
si své tělo.
Také o. Karel Obrdlík, jenž v naší farnosti
působil, vzkazuje farníkům přání, aby jejich víra
byla pevná, jako zeď farního kostela sv. Martina
a je to také odkaz našich předků.
Lidmila Vokřínková
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Opět velmi aktuální
Vážení přátelé!
Tento list je sice staršího data, ale jsem přesvědčena o tom, že je i dnes velmi nutné a záslužné si vše dobře přečíst a uvědomit si závažnost
těchto vět a důležitých rad, nejenom pro učitele,
vychovatele, ale především pro rodiče. Vždyť je
to naléhavá výzva a vzkaz nám všem, od osoby
nejpovolanější!
							
Olga Hrbková
SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
(příloha č.6 ACEB 08/2003)
Milé sestry, milí bratři,
rád bych znovu připomněl možnost každého z nás spolupodílet se na tom, co je nám předkládáno prostřednictvím médií.
Dnešní společenská liberalizace, pokles
významu mravních hodnot, kult silného agresivního jedince a vyzdvižení sexu jako jedné z
nejvyšších hodnot života vede k tomu, že se na
obrazovkách, v tisku a v ostatních sdělovacích
prostředcích objevují programy a články, které
mohou být pro mnohé diváky a čtenáře problematické nebo dokonce nepřijatelné.
Jejich nejzávažnějším negativním vlivem
je působení na dospívající generaci, která si teprve utváří názorový směr a životní orientaci. Přitom právě u dětí a mládeže je sledování televize
a rozhlasu nejčastější aktivitou nejen ve volném
čase, ale i při vzdělávání.
Vyzývám vás, sestry a bratři, abyste reagovali na programovou skladbu televize a rozhlasových stanic, na nevhodné články a reklamy a
nepřijímali je pasivně, jen s občas vysloveným
nesouhlasem. Každý divák a čtenář má možnost
svými postoji a sdělenými názory či stanovisky
ovlivnit, na co se díváme, co posloucháme, co
čteme. Měli bychom si být vědomi rizika dopadu
mediálního násilí a manipulací na lidskou osobnost a být aktivní proti prezentování falešných
životních hodnot.
20
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V první řadě je věcí naší svobodné volby
i zdravého úsudku, abychom si z předkládané
nabídky vybírali kvalitní pořady a neztráceli čas
podřadnými. Je dobré, když se celá rodina podílí
na výběru pořadů, které chtějí v televizi sledovat.
Při stále zapnuté televizi není čas na rozhovor s
druhými ani na společnou modlitbu.
Nebojte se vyjadřovat k vysílání rozhlasu
a televize i k obsahu novin a jiných periodik - samozřejmě i křesťanských - a v plné míře uplatňovat svůj názor a vliv. Je však třeba učit se vést
dialog, nikoliv útočit. Diskuze musí být věcná,
konstruktivní, vždy slušná a se smyslem pro toleranci k názoru druhého. Avšak tam, kde se situace
dostává za hranici morálních a etických norem,
není možný žádný kompromis.
Máme možnost se vyjadřovat (např. formou dopisů do příslušných redakcí) a je na nás
všech, budeme-li ochotni věnovat určitý čas i námahu k tomu, abychom pomohli zlepšovat tvářnost médií.
Modlím se za vás a ze srdce vám žehnám.
Váš + biskup Vojtěch

Poděkování
za podporu
Vážení přátelé,
s radostí Vám oznamujeme, že náš projekt
„Dikh more, klubovna Archa – místo pro všechny“
obsadil v Občanské volbě Plzeňského Prazdroje
vynikající 2. místo a obdržel tedy 450.000,- Kč +
zaslané příspěvky přes DMS ve výši 10.989,- Kč.
Pokud Váš hlas přispěl k našemu úspěchu, mnohokrát děkujeme.
Rekonstrukce klubovny bude probíhat v
období od dubna do srpna 2009. S poděkováním
za podporu a přáním všeho dobrého za ostravské
salesiány.
P. Jiří Caha

Tipy na letní dovolenou
pro rodiny farnosti
Organizace SOLA Šafov byla založena v
roce 1992 jako stejnojmenná sesterská organizace spolku SOLA Langau v Rakousku. Orientuje
se na práci s dětmi a mládeží, křesťanskou formaci mladých lidí, vztahovou výchovu, obětavost, odpovědnost za sebe i za druhé a toleranci
v soužití s jinými národy, zejména s nejbližšími
sousedy v Rakousku. Organizuje všechny druhy
pobytů – duchovní cvičení pro mládež, jazykové kurzy, kurzy estetické výchovy a hudební
kurzy, sportovní a jiné kurzy a klasické skautské tábory. Velký důraz klade spolek na zdravý
rodinný život, na význam rodiny, a často poskytuje svoje zařízení pro pobyty rodin. SOLA má
úzké partnerské vztahy s rakouskými organizacemi SOLA Langau a EUROSOLA.
Spolek SOLA Šafov má základnu v Šafově, v malé osadě v těsné blízkosti hranice s Rakouskem, se kterým je spojena turistickým hraničním přechodem (určen pro pěší, cykloturisty a
od prosince 2007 také pro osobní motorová vozidla). Pro aktivity spolku SOLA slouží celkem tři
objekty – Dům sv. Anežky, Dům SOLA a Dům
MIRIAM a vlastní tábořiště. Je rovněž možné využívat zařízení rakouského spolku SOLA
Langau, které je vzdálené cca 2,5 km od Šafova. Celý komplex je plně funkční a může pracovat v celém rozsahu celoročně. S oblibou jej
využívají zejména školy, zájmové organizace,
farnosti i rodiny a jednotlivci.
Šafov leží v krásné přírodě, v těsné blízkosti
NP Podyjí, blízko je Vranovská přehrada (7km),
Vranov nad Dyjí (8 km), hrad Bítov (12 km),
krásné jezero pro plavání a další vodní sporty
na rakouské straně (1,5 km). Trpí však složitými
historickými událostmi. Původně významná centrální obec pro Dolní Rakousko i českou stranu s
1500 obyvateli ještě na začátku 20. století je nyní
bezvýznamným místem se 154 obyvateli. (Během
2.svět.války byli nejprve vysídleni Češi, kteří tvořili menšinu obyvatelstva, potom Židé, poměrně

velká a významná komunita, je zde velký a cenný
židovský hřbitov, a po válce byli odsunuti Němci,
kteří tvořili většinu obyvatel Šafova). Tyto události jsou stále v podvědomí obce a oblasti a jsou
bolestně vnímány.
Prostředí a klidná poloha Šafova a Šafovska je
ideálním místem pro práci s dětmi a mládeží,
pro působení na ně, pro rodiny, je ideálním místem pro pobyty se ztišením, ale i pro pobyty se
sportovním zaměřením.
Podrobnější informace o volných termínech se dozvíte v nejbližší době v kostele.
otec Tomáš

Ze života
farnosti
Z vody a Ducha svatého
se narodili :
Růžená:

Veronika Nováčková
V naději společenství
Božího lidu
se s námi rozloučili:

Třešť:
Růžená:

Josefa Pátková, Hana Kodysová
František Musil

Svátost nemocných přijali:
Třešť:
Růžená:
Kostelec:

101 nemocných
16 nemocných
18 nemocných
Věžník 59/2008
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Dva turnaje
Již osmým rokem pořádali loni v konírně Jan
Velká cena Konírny
Roháček a Miloš Kameník ze skupiny Natvrdlí dvě
sportovní akce. Na jaře probíhá turnaj ve stolním
V sobotu 1. listopadu, ve svátek Všech svahokeji a na podzim florbalový turnaj.
tých, proběhl v Jízdárně farní Konírny další ročník
florbalového turnaje z dílny Natvrdlých VCK 08.
CaplanCa Cup
Do florbalového hemžení se zapojilo 8 týmů.
Sešla se jak známá jména tradičních borců tak i nové
V pátek 23. května 2008 se slétli Orlové do tváře této řežby.
Jízdárny farní Konírny, aby společně zahájili další
Zápasy se většinou odehrávaly v souladu s
ročník turnaje v táhlovém hokeji STIGA CaplanCa- papírovými předpoklady kvalit soupeřů. ŠokujíCup 2008. V orelském „hnízdě“ se sešlo na deset cí výsledek ale určitě přinesl zápas mladíků KDJ s
borců, kteří se nažhaveně pustili do víru turnaje. týmem Ovečkin (mladý Kami) – Meluzín (P.Forst).
Hráči byli rozděleni do těchto dvou skupin:
Nastupujucí generace deklasovala matadory 7:2.
A
Přední místa tabulky okupovali dle očekáváOvečkin - Pavel Forst
ní Kopcolezci, což je dvojka Majda s Hyňou, tak i
Centropen - Karel Mareček
tým „Vyjebánků“ ve složení technika Karla Marečka
Meluzín - Jan Kameník
s rudým bojovníkem Peťou Kubalou. Do silné trojMakel - Jan Makeľ
ky se probojovala i dvojice Vojtěch Kníže – Thomas
Martínek - Martin Nosek
Nieder.
Vyvrcholením byl poslední zápas turnaje,
B
který se nakonec ukázal i bojem o titul. Síly změřili
Adjam - Milan Majdič
obhájci zlata Kopcolezci s dvojicí Kníže-NiederhafDukla - Zdeněk Háva
ner. Přestože vedli Kopcolezci v zápase už 4:3, doLover - Miloš Kameník
kázali pozdější vítězové utkání otočit a zvítězit 5:4.
Dzanek - Jan Roháček
Dlouholeté kralování Kopcolezců je tedy přerušeno.
Canada - Tomáš Niederhafner
Již příští „vécékáčko“ nám napoví, na jak dlouho.
Na závěr nelze zapomenout poděkovat za to,
Do playoff postupovali vždy dva vítězové ze že se letos nikdo nezranil.
skupiny. Ti se pak křížem utkali v semifinále. Semifinálové dvojice utvořili hráči Ovečkin vs. Lover a Konečné pořadí
Meluzín vs. Dzanek.
1. Vojtěch Kníže - Thomas Nieder
Obě bitvy byly hodny semifinále, tvrdý, rych- 2. Kopcolezci
lý hokej, drama až do konce. Ve finále se nakonec, 3. Vyjebánci
jak už téměř tradičně, utkali samotní pořadatelé Lo- 4. Jau
ver a Dzanek. Po výsledku 3:1 byl šťastnější Lover. 5. Natvrdlí
Co nám letošní turnaj ukázal? Především to, 6. Ovečkin-Meluzín
že tradiční favorité už dávno nemají tak suverénní 7. KDJ
postavení jako v minulých letech. Konkurence se 8. Slávia
nemilosrdně dotahuje a právem se dožaduje většího
dílu z koláče slávy.
Takže díky za hru a tímto vás zveme na příští
„Musíte s námi počítat“, jakoby vzkazovali ročníky CCCP a VCK 09.
především hráči Zdeněk Háva, Jan Kameník, Pavel
Forst či Milan Majdič. Ti šlapali favoritům na paty.
Za pořadatele
A vyrovnané výsledky to jen dosvědčují.
Jan Alois Bartoloměj Dzanek Roháček
Vždyť ve skupině B rozhodl o postupujícím
do play off až poslední zápas!
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Muhammad a vznik islámu
Judaismus, křesťanství, a islám. Tři největší monoteistická náboženství, z nichž je islám
nejmladší. Stoupenci islámu jsou muslimové a
věří v jednoho Boha, kterému říkají Alláh. Jsou
přesvědčeni, že víru zjevil Bůh právě proroku
Muhammadovi a jeho slova byla zapsána v posvátné knize Korán.
Muslimové mají s křesťany a židy mnoho společného. Věří v jednoho Boha, proroky,
anděly, poslední soud, důležitost modlitby a rovněž islám zdůrazňuje půst. Samozřejmě existují
rozdíly. Jedna ze základních odlišností je vnímání samotného Boha. Křesťané mají trojjediného
Boha, avšak muslimové jediného Alláha.
Modlitebna (mešita) má na rozdíl od kostela nejenom náboženský význam, ale je to i společenské shromaždiště a politické centrum. Neoddělení náboženství od politiky vedlo a vede
k náboženským válkám. Islám nezná kněžství a
nemá církev. Oběť není podstatná, je nahrazena
modlitbou, skutkem.
Život věřícího muslima určuje pět rituálních povinností. Víra, modlitba, almužna, půst
a pouť. Muslim se musí 5x za den modlit. Před
modlitbou je nutné vykonat rituální očistu. Očištění se provádí vodou. Existují výjimky. Na poušti, kde není voda, se věřící, před zakleknutím na
koberec, očistí pískem.
Vznik islámu úzce souvisí s Muhammadem. Prorok se narodil v Mekce kolem roku 570
n.l. Svého otce nejspíš nepoznal a matka mu brzo
zemřela. Proto vyrůstal u strýce, který mu byl velkou oporou. V mládí pracoval pro bohatou vdovu
Chadídžu. Byla o mnoho let starší než on. Po deseti letech si ji vzal za manželku.
První zjevení měl někdy kolem roku 610
na hoře Hira. Nejprve pochyboval a zdráhal se
uvěřit archandělovi. Až po dalších zjeveních
archanděla Gabriela uvěřil. Gabriel mu přikázal,
aby vzbudil lid a varoval ho před hrozícím božím
soudem. Prorok nejprve své zjevení začal vyprávět blízkým, až po třech letech vystoupil na veřejnosti. Zjevení se opakovala po 20 let. Prorok své
zjevení diktoval a nikdy je nezapisoval.

Muhammadovi příznivci nazvali toto nové
učení islámem, v překladu „odevzdání se vůli
Boží“.
Po smrti jeho strýce roku 619 se do čela
rodu dostal Abú Lahab, který prorokovi nepřál.
Islám se dostal do krize a vypadalo to, že je odsouzen k zániku. Poměry se vyhrotily roku 622,
kdy Muhammad unikl atentátu a 24.9.622 uprchl
z Mekky do dnešní Medíny. Tento přesun se nazývá Hidžra. Od toho dne se počítá muslimský
kalendář.
V exilu si rychle získal sympatie a jeho
vliv rychle rostl. To vedlo k bitvám mezi ním a
Mekkánci. Roku 630 dobyl Mekku, kde odstranil všechny pohanské modly v Kaabě. (Kaaba je
posvátná jeskyně, v níž je posvátný černý kámen,
meteorického původu.) V březnu roku 632 řídil
pouť do Mekky, ale krátce po návratu do Medíny
onemocněl a zemřel zde 6.června v domku své
nejmilejší ženy Ájši, kde je pohřben.
Rok po Muhammedově smrti padlo v bitvě
mnoho věřících, kteří znali všechny verše Koránu nazpaměť. Pro jistotu byl sepsán. Následovalo
ještě několik úprav do dnešní verze.
Prorok neurčil svého nástupce ke škodě
muslimů. Boj o nástupnictví trval až do 8. století. Prvním jeho následovníkem se stal Abú Bakr,
otec manželky Áidži. Přijal titul Chalíf, což má
dvojí význam: „následovat“ a „zastupovat“. Ještě v 7. stol., kdy vrcholil boj o moc, se muslimové
rozštěpili na dvě skupiny. Sunnity (80%) a Šíty
(20%).
Muhammad nepovažoval islám za nové
náboženství. Dlouho se pokoušel obrátit židy
i křesťany. Biblické proroky považoval za své
předchůdce. Když neuspěl, zrušil kompromisy,
které navrhoval. (Modlení směrem k Jeruzalému;
zvony by upozorňovaly na modlitby.)
Na počátku 21. století v Alláha věří více
než 1,3 miliardy lidí, kteří žijí ve více jak 120 státech. Islám je nejrychleji se rozšiřující náboženství světa.
								
Josef Kolba
Věžník 59/2008
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Farní charita
Vážení farníci,
- 4 sbírky pro potřebné – kaplanka, 2 vavíte, že Farní charita Třešť 11.11.2008
góny pro Diakonii Úpice
oslavila 15 let své působnosti?
2002 - 2. Tříkrálová sbírka – 60.457,60 Kč
- 4 sbírky pro potřebné – kaplanka, 2. vaNejprve Vás chci seznámit s přehledem
góny pro Diakonii Broumov
naší činnosti:
- srpnové povodně
1994 - ošetřovatelský kurs blahoslavené Zdisla- vybírány desinfekční, úklidové a hygievy – absolvovalo 19 žen
nické prostředky, balená voda a trvanlivé
- pobyt 15 dětí z černobylské oblasti v ropotraviny, odvezeno přímo panem Karlem
dinách
Žádným a Zdeňkem Brychtou autem Intea
1995 - opakovaný pobyt 5 dětí v rodinách
a. s. do Ústí nad Labem
1997 - 4 sbírky na pomoc postiženým povod- do pokladniček (47. 400,- Kč) a při slavněmi na Moravě a Slezsku, vybíraly se
nostní mši a koncertě k 100. výročí města
trvanlivé potraviny, balená voda, hygienicTřešť (73. 371,- Kč) bylo celkem vybráno
ké, úklidové a dezinfekční prostředky a
120.771,- Kč a tato částka byla předávěci do domácnosti, celkem bylo vybráno
na biskupem Františkem Radkovským
74.262,- Kč
Diecézní charitě Plzeň pro pomoc potřeb- 11.7. – jel s první sbírkou přímo pan
ným
Zdeněk Brychta s autem Intea a. s. do 2003 - 3. Tříkrálová sbírka – 79. 023, 40 Kč
postižené oblasti Krnov, Brantice, Zátor
- 4 sbírky pro potřebné – kaplanka, 2 va- 20.12. – Koledování u vánočního strogóny pro Diakonii Broumov
mu, pro postižené povodněmi na Opav- 2004 - 4. Tříkrálová sbírka
sku, vybráno 7.026,- Kč
– vybráno 85.716,50 Kč
1998 - 3.4. a 4.4. divadelní představení Ecce
- 4 sbírky pro potřebné – kaplanka, 2 vaHomo na pomoc oblastem postiženým pogóny pro Diakonii Broumov
vodněmi na Opavsku, v podání skupiny 2005 - 5. Tříkrálová sbírka
Labyrint
– vybráno 121. 815,50 Kč
- zahájena činnost – Dobrovolná pomoc
- 5 sbírek pro potřebné – kaplanka, 2 vagóstarým lidem
ny pro Diakonii Broumov
1999 - 4 sbírky pro potřebné v bývalé synagoze 2006 - 6. Tříkrálová sbírka
– dva vagóny poslány do Diakonie Úpice
– vybráno 90. 401,- Kč
- 26.4.- 14.5. – veřejná finanční sbírka s
- 4 sbírky pro potřebné – kaplanka, 2 vaMěÚ Třešť pro uprchlíky z Kosova, vygóny pro Diakonii Broumov
bráno 23.447,20 Kč
2007 - 7. Tříkrálová sbírka
- 2 sbírky pro potřebné na kaplance, sbírku
– vybráno 97. 645,50 Kč
si odvezlo auto Diakonie Úpice
- 4 sbírky pro potřebné – kaplanka, 2 va2000 - 4 sbírky na kaplance s Charitou Telč –
góny pro Diakonii Broumov
vagón odeslán z Telče opět do Diakonie 2008 - 8. Tříkrálová sbírka
Úpice
– vybráno 98. 322,- Kč
- 29.8.- 1.9. – sbírka pro rodinu Kozákovu,
- 4 sbírky pro potřebné – kaplanka, 2 vapožár
rodinného
domu,
vybráno
góny pro Diakonii Broumov
11.565,50 Kč a předáno přímo rodině
- 28.3.-11.9. sbírka na auto pro domácí
2001 - 1. Tříkrálová sbírka
péči OCH Jihlava – vybráno 1. 415,50 Kč
– vybráno 44.576,40 Kč
- 28. 4. Den otevřených dveří kostela svaté
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Kateřiny Sienské, přišlo 150 dětí MŠ
- 10.11. Den otevřených dveří kostela svatého Martina, přišlo 150 dětí MŠ
2009 - 9. Tříkrálová sbírka
– vybráno 85.393,- Kč

mocí a nemohoucnosti přibývá a proto bychom
rádi mezi sebou přivítali mladší spolupracovníky, kteří by pomalu a jistě naši činnost převzali. Zasvětili bychom je a my bychom se pomalu
odebrali na zasloužený odpočinek. O naší práci
vedeme kroniku s fotografiemi. Naše činnost je
Za celou naši dosavadní činnost bylo vy- naprosto dobrovolnická. Pro nezájem a nedostabráno 1 001 837,70 Kč, což je úctyhodná částka. tek členů bychom neradi naši činnost ukončili,
Věříme, že se dostala do správných rukou a ke protože i malá pomoc přináší svůj užitek.
všem potřebným. Pán Bůh zaplať za Vaše hojné
dary!
papírově vedoucí Charity Třešť
Nejvíce zásluh na koordinaci naší charity
a levá ruka pana Zdeňka Brychty
má pan Zdeněk Brychta. Bez něj by tato činnost
Hana Novotná
vůbec nebyla! Na sbírky pro potřebné zajistí auto
a vagón na odvoz věcí, domluví pomoc učňů SOU
Třešť a kolik času a peněz obětuje, než vše po telefonu domluví s dráhou a diakonií? Ještě osloví
potřebné pracovníky na kaplanku, napíše plakáty,
Tříkrálová sbírka se konala ve dnech od
oznámení do novin a samozřejmě se účastní samotné práce. Pro Tříkrálovou sbírku zajistí dove- 1. do 11. ledna. V Třešti a okolních obcích koledzení a pečetění pokladniček na MěÚ Třešť, shání níci celkem vykoledovali 85.393,- Kč.
koledníky a vedoucí skupinek – a to dá přemlouvání… Rozváží pokladničky po okolních vesni- Z toho:
36.821,- Kč
cích (leckdy i na kole), neboť se sbírky konají i Třešť				
1.746,- Kč
v obcích Hodice, Třeštice, Panenská Rozsíčka, Panenská Rozsíčka		
950,- Kč
Bezděkov, Stajiště, Jezdovice, Salavice, Třeštice, Bezděkov			
11.149,- Kč
Čenkov, Růžená, Lovětín a Buková. A samozřej- Hodice			
Růžená			
9.903,- Kč
mě také chodí s koledníky a pokladničkou.
3.375,- Kč
Nakonec se musí pokladničky shromáždit Čenkov			
4.083,- Kč
a na MěÚ rozpečetit a spočítat peníze většinou s Jezdovice			
2.835,- Kč
pracovníky ekonomického odboru – moc jim dě- Salavice			
5.086,- Kč
kujeme za spolupráci. Poté se peníze odnesou na Třeštice			
9.445,- Kč
poštu a odešlou na OCH Jihlava, ale to už je jen Lovětín			
taková třešnička na dortu. Poslední věc je odvézt
Všechny peníze byly dne 13. ledna 2009
pokladničky, uklidit komety a koruny králů na
odeslány na účet Oblastní charity v Jihlavě.
příští rok.
Farní charita srdečně děkuje všem dárcům,
Mezi nejvěrnější pomocníky patří: pan
koledníkům,
vedoucím skupinek a příznivcům
Zdeněk Brychta, pan Bohumír Vrátil, paní Věra
Valentová, paní Vlasta Zlatušková, pan Václav křesťanským Pán Bůh zaplať!
***
Kampas a pak Pavel Šalanda, u jehož novinovéPravidelná jarní sbírka věcí pro potřebho stánku míváme pokladničku na sbírky. V Hodicích to jsou od počátku paní Vlasta Majdičová né se koná o sobotách 21. a 28. března 2009 na
a paní Miroslava Perničková. Nelze opomenout faře v Třešti v době od 8 do 12 hodin a od 13 do
víceletou spolupráci paní Evy Kokejlové a paní 16 hodin. Všechny věci budou předány Diakonii
Marie Bartošové a dalších oslovených farníků. Broumov k dalšímu využití. Sbírají se věci jako
obvykle, neberou se boty a staré zimní kabáty.
Děkujeme!
A teď se dostávám k tomu hlavnímu. Jak
Zdeněk Brychta
je zřejmé, věk většiny našich členů je vysoký, ne-

Tříkrálová sbírka
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Diář otce Tomáše
6.3. 				
21. a 28.3. 			
22.3. 		
15:30		
27.3. 				
1. a 3.4.
15:00-18:00
2.4.		
16:00-18:00
4.4. 				

návštěva nemocných
sbírka věcí na Charitu na kaplance
promítání dokumentu Ivetka a hora v kině v Třešti
návštěva nemocných
zpovídání před Velikonocemi v Třešti
zpovídání před Velikonocemi v Růžené
Brno – setkání mládeže s biskupem

5.4. 			
Květná neděle
		
15:00		
křížová cesta na Křížový vrch
9.4. 			
Zelený čtvrtek
		
09:00		
Brno – Missa chrismatis
		
09:00-12:00 velikonoční dílna pro děti a mládež na faře
		
17:00		
Růžená – večerní mše sv. na památku poslední večeře Páně, adorace
		
19:00		
Třešť – večerní mše sv. na památku poslední večeře Páně, adorace
Do 21:30 kostel sv. Martina otevřen k adoraci
10.4. 			
Velký pátek
		
08:00		
modlitba breviáře v kostele
		
08:00-12:00 soukromá modlitba u Getsemanské zahrady
		
15:00		
křížová cesta na Křížový vrch
		
17:00		
Růžená – velkopáteční obřady
		
19:00		
Třešť – velkopáteční obřady
11.4.			
Bílá sobota
		
08:00		
modlitba breviáře v kostele
		
08:00-18:00 soukromá modlitba u Božího hrobu
		
18:30		
Růžená – velikonoční vigilie
		
21:00		
Třešť – velikonoční vigilie
12.4.			
Boží hod velikonoční (žehnání velikonočních pokrmů)
		
09:00		
Třešť
		
10:45		
Růžená
		
16:30		
Kostelec
		
18:00		
Třešť
13.4.			
Velikonoční pondělí
		
08:00		
Třešť
		
10:00		
Růžená
18.4.		
17:15		
26.4. 		
09:30		
		
18:00		
8.5.				
31.5.				

Hodice – mše sv. v kulturním domě, promítání a povídání o Svaté zemi
pouť ke sv. Kateřině Sienské v Třešti
pouť ke sv. Kateřině Sienské v Třešti
pouť farnosti do Hlubokých Mašůvek, návštěva a prohlídka Znojma
první svaté přijímání dětí v Třešti
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nformace

400 let od kněžského
svěcení sv. Jana
Sarkandera v Brně

Letní tábor v Březí

** 21. března 2009, 10:00 h., Brno – katedrála

Milé děti, vážení rodiče,
rádi bychom Vás touto cestou informovali
o letním táboře pro děti od první do páté třídy základní školy.
Tábor se uskuteční ve vesnici Březí v termínu od 8. do 15. srpna 2009. Březí spravuje pan
farář z Velké Bíteše.
Finanční stránka bude letos náročnější.
Budeme vybírat 2.000,- Kč.
Rozhodnete-li se s námi strávit týden o letních prázdninách, budeme rádi. Přihlášky budete
moci získat od dubna 2009.

Na oslavu výročí sv. Jana pozval otec biskup Vojtěch apoštolského nuncia Diega Causera,
olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, další
biskupy a zve i nás všechny!!

Klára Mikešová

Chodíme spolu
a co dál?
Pro ty, kteří spolu chodí a
o manželství uvažují, pořádá komunita Emmanuel
v Brně na jaře a na podzim víkendová setkání s
názvem „Chodíme spolu
a co dál?“.
Setkání zahrnuje společné chvály, přednášky,
adoraci, sdílení ve skupinkách, mši sv., případně
individuální rozhovory. Přednášet budou manželské páry z komunity. Poplatek 300,- Kč zahrnuje
ubytování, stravu a režii.Víkend je určen pouze
pro páry.
Nejbližší termín je 21.3. - 22.3. 2009 na
Lidické 24, v Brně. Začátek v 9.00 h, prezentace
od 8.30 hod.
Přihlášky na adrese: jkansky@centrum.cz
a nebo na tel. 732 489 947. Další informace jsou
k dispozici také na webové adrese
www.emmanuel.cz
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Týden modliteb
za mládež
** 22. – 28. března 2009
Týden modliteb za mládež nazvaný Mladí
pro církev – církev pro mladé je určen k propojení pastorace mládeže a farní pastorační práce…
Toužíme po tom, aby skrze Boží požehnání nebyly akce pro mládež pouhým vnějším aktivismem, nýbrž dílem, na němž se oslaví Boží
jméno.
Děkuji za modlitební, lidskou i materiální
podporu.
P. Vít Zatloukal
ředitel Sekce pro mládež ČBK

Zdravý spánek
Jeden nově vysvěcený biskup si při soukromé audienci stěžoval, že povinnosti jeho nového
úřadu mu nedají spát. „Oh,“ pravil Jan soucitně,
„mě se vedlo v prvních týdnech pontifikátu zrovna tak, ale pak jsem v jednom polospánku ve snu
uviděl svého anděla strážného, který mi pošeptal:
Jane, nepovažuj se za tak důležitého ... Od té doby
zas dobře spím.“
„Jsem Josef, Váš bratr“ z Příběhů Jana XXIII.
- vydalo Karmelitánské nakladatelství
v Kostelním Vydří

