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EDITorialEDITorial
ážení a milí farníci,
prázdniny utekly a na mně je, abych napsal 
úvodní slovo pro nové číslo „farního kom-

pasu“. Na stránkách dnešního Věžníku se především 
ohlížíme za právě skončenými volnými dny. Samo-
zřejmě je také velká část věnována největší slavnosti 
v naší farnosti – i když vydatně zkropené a asi právě 
proto nezapomenutelné – primici Jendy Krbce. Jsem 
rád, že i přes tuto nepřízeň počasí jsem poté zazna-
menával spíše pozitivní ohlasy – a to nejenom od nás, 
věřících. Mnozí jsme se podíleli na přípravách této 
velké slavnosti a myslím si, že i toto vedlo k určitému 

sblížení mezi námi farníky. 
 Již několik let se neúčastním letních táborů, proto jsem rád, že se v naší 
farnosti našli nástupci, kteří s dětmi odjíždí na týden či více na neznámá místa 
a zde prožívají prázdninová dobrodružství, při kterých plní nejrůznější úkoly, 
získávají body a následná ocenění. Vím, že to není snadné…
 O prázdninách jsme však neprožívali pouze primici nebo tábory. Bylo 
toho mnohem více. Každý z nás si snad odpočinul a načerpal nové síly i myš-
lenky. 
 Pán nám dává zakoušet radostné okamžiky, aby podporoval a motivo-
val naši víru. Však to dobře víme, že celý náš život je cestou k živé víře, která 
proměňuje světlem evangelia náš život. Kéž nadcházející dny i nový školní rok 
jsou příležitostí udělat něco konkrétního, i když třeba malého, pro svou víru i 
víru lidí v našem okolí. 

 U dalšího čísla se těší

  

Vladislav Hynk
šéfredaktor

V
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lovo otce TomášeS
Nezapomenutelná primice

„v zákulisí“!

 Když jde člověk na divadelní představení či 
sleduje film, vůbec nemá tušení o tom, co všechno 
tomu musí předcházet a připravit se, než se vlastní 
dílo uskuteční. Režisér musí sehnat vhodné herce, 
musí prostudovat scénář a rozhodnout kde, co a jak 
se bude dít. Proto je dobré a zajímavé se pro před-
stavu po zhlédnutí samotného filmu podívat na po-
řad „Film o filmu“, kde divák vidí záběry přímo z 

natáčení. Pak teprve člověku dojde, jak dlouho to 
trvá a kolik asi energie je třeba vydat, než se to ob-
jeví na plátně v kinech, v televizi či na jevišti v di-
vadle. A to ještě nevidíme další skrytou práci mnoha 
lidí, to už nám prozradí titulky na závěr.
 Primice není sice divadlo, ale přece jenom 
je to výjimečná událost a slavnost pro farnost, se 
kterou je spojeno mnoho příprav i starostí. Ti z vás, 
kteří jste byli v přípravném týmu, víte všechno, jak 
to bylo, ale přece bych se chtěl vrátit zpět a zamys-
let se nad skutečnostmi, které se udály a mě osob-
ně vedly k zamyšlení. Byla to velkolepá akce, to si 
musíme přiznat, na kterou jsme se mohli po strán-
ce duchovní, kdo chtěl a měl zájem, a organizační 
připravit. Myslím si, že jsme to, co bylo v našich 
silách, dobře zvládli, díky Bohu, proto chci všem, 
kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do pří-
prav, poděkovat. 

 Zpět k samotné primici. Jako přípravný tým 
(9–10 lidí) jsme se začali scházet na faře asi měsíc 
a půl před samotnou primicí. Dopodrobna jsme plá-
novali průběh primice a vše kolem toho, jak a co 
se má udělat, zařídit, aby to bylo pěkné, nenastal 
zmatek a nic nechybělo.  
  Když bylo rozhodnuto Jendou Krb-
cem a následně mnou Vám oznámeno, že se vše 

bude odehrávat venku pod širým nebem, setkával 
jsem se s vámi a kdykoliv přišla řeč na primici, 
vždy jsem slyšel od všech známou přací větu: „Ať 
je hlavně pěkné počasí!“ Samozřejmě že jsem s 
tím souhlasil, a proto v posledních deštivých dnech 
před primicí jsem zařadil i prosbu ve mši svaté za 
příznivé počasí. Týden před primicí jsem sledoval 
předpověď počasí na internetu na různých radarech 
– nikdy v životě jsem ji nesledoval tak intenzivně. 
Věřil jsem Jendovým slovům: „O primicích, co se 
týče počasí, se dějí zázraky.“ A sám jsem si říkal, že 
je to přece oslava Boží, „tak, Pane Bože, postarej 
se, to není přece v našich silách poručit větru a deš-
ti, jak to říkali komunisté“. Ale v koutku duše jsem 
to přece jenom Pánu Bohu plánoval – ať v pondělí 
neprší a pokud musí, tak ne od 15 hodin anebo rad-
ši až večer. Smlouval jsem s ním jako Abrahám. V 
neděli večer jsem vezl Majku Světničkovou na noc-
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leh k Hynkům a byl jsem nervózní, jak zítra bude, 
na internetu jsem viděl totiž sluníčko s mráčkem a 
deštěm. Vláďa mi ukazoval snímky z radaru a říkal, 
že bude pršet ráno na Šumavě a ať se nestrachuji, že 
to k nám nedorazí, ať jsem v klidu. Díky Vláďovi a 
této informaci jsem tak dobře spal z neděle na pon-
dělí. Když se ráno stavělo pódium, stánky, dovážely 
se lavičky na místo činu, tak pražilo slunce, že mě 
zastavily dvě maminky s dětmi a říkaly mi: „Pane 
faráři, je moc horko, moc jste se modlil.“ A odpově-
děl jsem jim: „Hlavně, že neprší.“
 Přípravy na louce a v kulturním domě pro-
bíhaly podle plánu. Kolem poledne bylo vše už na-
chystané, sluníčko ještě pálilo, občas mráček, který 
jsem svýma očima odháněl pryč a prosil ho, aby z 
něho nepršelo. Už by mohla začít primice. Od 14:15 
hodin se shromaždovali kněží, ministranti, družič-
ky na farním dvoře a v kostele. Otec biskup Pavel 
Posád a ti, kteří přijeli od Jihlavy, říkali, že po ces-
tě zmokli. Byl jsem zatím v klidu, řekl jsem si, je 
to v Jihlavě a do Třeště to snad nedorazí nebo se 
to vyhne a vzpomněl jsem si na Jendovo slovo, že 
když je primice, dějí se zázraky. Ve 14:45 začal zvo-
nit zvon u sv. Martina, vyšel průvod a s ním začalo 
kapat. V duchu jsem volal: „Pane Bože, proč teď, 
co tím myslíš!?“ Modlil jsem se, aby to co nejdřív 
přestalo, aby ukázal ten zázrak. A déšť stále sílil a 
sílil a nepřestával. Jenda sám při průvodu se nechtěl 
schovat pod deštník, chtěl být solidární s těmi, na 
které pršelo. Začala mše sv. a já jsem měl novok-
něze přivítat, v tu chvíli jsem stál jako bezbranný 
a rozladěný tím deštěm, a bylo mi líto, že nebylo 
slyšet, lidé neviděli přes deštníky a další věci a ne-
šlo s tím nic udělat, jen to přijmout. Na pódiu mezi 
námi kněžími koncelebranty a biskupem Pavlem 
byla porada, zda kázat nebo ne, jak to vyřešit. P. 
Marcel mě uklidňoval: „To pochopíme až na věč-
nosti, proč to tak musí být.“ A já jsem si říkal, že to 
bude moje první otázka na Pána Boha. O. Marcel, 
výborný kazatel, na jehož povzbudivé kázání jsem 
se těšil, protože i mně kázal na děkovné mši svaté 
v Třebíči, to vyřešil nejlépe, jak mohl, řekl v jedné 
minutě a dvaceti sekundách to podstatné – že nelze 
v takovém počasí kázat, že Ježíš chce milosrdenství 
a ne oběť. Vzpomínal na slova biskupa Hrdličky, 
který jim v homiletice říkal, že nejdůležitější je bo-
hoslužba oběti ve mši svaté, a na závěr přál Jendovi, 
aby se stal obětním darem pro druhé. Po mši svaté 
mi říkal, že trhnul svůj rekord v nejkratším kázání 
v životě a to ještě na primici. Z úst jednoho kněze 
zaznělo: „Je to zkouška pokory.“ Durch promoče-

ná paní Pacnerová z Třebíče, maminka tří kněží, s 
úsměvem řekla: „Byla jsem už na hodně primicích v 
životě, ale takovou jsem ještě nezažila.“ Jiní farníci: 
„V životě jsme nebyli tak promočení jako dnes, nic 
nebylo suchého.“ Když jsem později potkával kně-
ze a s obavami jsem se jich ptal, co primice, většina 
z nich říkala: „Nezapomenutelná, měla své kouzlo.“ 
Další: „Slunce si dokáže zařídit každý blb, ale tako-
vý poctivý déšť, to málokdo.“ 
 Někteří lidé v tom viděli zviditelnění proudu 
milosti od Boha, druzí naši očistu, jiní cítili Boží 
přítomnost třeba tím, že když novokněz při obětním 
průvodu pozdvihl Bibli, tak se zablesklo a ozval se 
hrom podobně jako na Sinaji. A třeba nakonec i to, 
že při sv. přijímání se intenzita deště rapidně sní-
žila. Nikdo, kdo tam byl, z toho neonemocněl, ni-
kdo neomdlel, i když stan zdravotníků byl přeplněn, 
protože tam nepršelo. Cukroví se nakonec snědlo 
ve Znojmě i v Třešti. Přívalová vlna od potoka ne-
přišla, blesk neuhodil do elektriky, nic se nestalo, 
jen jsme byli mokří. Co víc bychom si mohli přát? 
Když jsem odcházel ze mše svaté na faru v civilu a 
potkával farníky, v duchu jsem žasl, stejně jako v 
tom evangeliu, kdy lidé říkali: „Něco takového jsme 
ještě neviděli.“ 
 Stále si uvědomuji důležitou pravdu, že skr-
ze každou událost, situaci a člověka v životě k nám 
Bůh hovoří. A když se na to vše dívám zpětně s od-
stupem času, tak děkuji Bohu, že to tak bylo. Pod-
le něj to bylo pro nás příhodné počasí, aby nás to 
vedlo někam dál a nezůstali jsme jen na povrchu. A 
teď mohu potvrdit slova Jendy, že skutečně, co se 
týče počasí, se dějí zázraky. Pokud bychom neměli 
tak silný zážitek, tak bychom na primici za určitou 
dobu zapomněli. Slyšel jsem, že se začalo v Třešti 
používat nové přirovnání: „Podívej se, prší jako při 
primici.“ Nic není náhoda, za vším je skryto Boží 
vedení. Bůh to má všechno ve svých rukou. 
 Velmi mě oslovila pasáž od P. Ladislava Ku-
bíčka v  knize Zapaluji, kde přirovnává Pána Boha 
k Režisérovi a nás k hercům na jevišti, Režisér má 
ve scénáři našeho života všechno promyšlené, při-
pravené. Možná nás Pán Bůh chtěl naučit tomu, 
abychom v životě kladli důraz na to podstatné – du-
chovní a příliš si nezakládali na tom viditelném, jak 
někteří farníci se zabývají, jestli na oltáři jsou tak či 
onak postavené svíce, nebo jestli hoří dvě nebo šest 
svící. Pokud se budeme zabývat jen tím, naše víra je 
povrchní. Vždyť jde přece o něco víc! 

otec Tomáš
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 Letos si připomínáme 150 let od úmrtí 
Jana Maria Vianneye, sv. faráře arského, patrona 
farářů a kněží v duchovní správě. V minulém čís-
le Věžníku je o něm poutavý článek. Vzhledem k 
tomuto výročí vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. 
Rok kněží (19. 6. 2009 – 19. 6. 2010).  
 Pán Ježíš jako Dobrý Pastýř obětoval svůj 
život za spásu lidí, vstal z mrtvých a před svým 
Nanebevstoupením poslal své apoštoly do světa 
učit národy a křtít je ve jménu Otce i Syna i Du-
cha svatého.  Jejich službu převzali biskupové, na 
jejichž poslání a moci se podílejí kněží. Úkolem 
kněží je tedy hlásat Boží slovo a udělovat svátos-
ti – především sloužit eucharistii a při ní Kristo-
vými slovy proměňovat chléb a víno v jeho tělo 
a krev. Vědom si této naléhavé potřeby, vyzval 
Kristus své učedníky a vyzývá i nás k modlitbě 
za kněžská povolání slovy: „Žeň je sice hojná, 
ale dělníků málo, proste proto Pána žně, aby po-
slal na svou žeň dělníky!“ (tj. k službě věřícím a 
církvi) Může je posílat a také posílá podle svého 
uvážení, ale přesto chce, abychom prosili, aby-
chom sami projevili zájem. Podobně je tomu i s 
prosbami v jiných záležitostech. Pán vše zná, ale 
prosbou projevujeme víru v něho, a prosíme-li za 
někoho nebo za veřejné dobro, dokazujeme tím i 
lásku k bližnímu. Prosba za nová kněžská povolá-
ní by měla být podložena touhou po Božím slově, 
po eucharistii, po přijímání Ježíše v Nejsvětější 
Svátosti, po odpuštění hříchů ve svátosti smíření. 
A samozřejmě náležitým, uctivým užíváním těch-
to nadpřirozených prostředků spásy a děkováním 
za ně. Přitom dbát na bezúhonný vztah k lidem, 
mít zájem o život církve a dění v ní, o potřeby lidí 
ve farnosti i ve vzdálenějších oblastech, toužit po 
tom, aby co nejvíce lidí poznalo a přijalo víru, 
po jejím proniknutí do celého světa. Pro dosaže-
ní tohoto nejpotřebnějšího cíle si vyprošujme ne 
jen nové, ale přímo svaté kněze, obětavé až do 
krajnosti! A také řeholníky, kteří by svým zasvě-
ceným životem vydávali svědectví o přítomnosti 
Boha na zemi.

 Současný nedostatek duchovních povolá-
ní (někde až katastrofální) je zapříčiněn ponej-
více úpadkem víry a smyslu pro duchovní život, 
všechno je ovládnuto hmotařským pohledem a 
cílem. Jak zde mohou být noví kněží a Bohu za-
svěcené osoby, když zde nebudou věřící, z jejichž 
řad by Bůh povolával lidi k této službě? Osobním 
prožíváním víry je každý z nás zodpovědným za 
stav církve a za evangelizaci. Prosíme-li o dělní-
ky na Pánovu žeň, není to prosba jen za kněze, i 
když za ty přednostně, ale každý z vás je poslá-
ním, které mu Bůh určil, dělníkem nebo dělnicí 
na jeho poli – ať už ve službě církvi nebo světské 
společnosti. 
 V tomto smyslu je prosba za Boží dělníky 
také prosbou za nás a za ty, kteří přijdou po nás! 
Povzbuzujme se tedy navzájem k životu podle 
víry a ke vzájemné pospolitosti. Snažme se získá-
vat mládež a ty, kteří mají pokřtěné děti, přesvěd-
čujme, aby je přihlásili k výuce náboženství, ať 
ve škole nebo na faře. Především ať se jim věnu-
jí sami poučováním i příkladem života. V církvi 
je dvojí kněžství: služebné a všeobecné, v němž 
mají všichni pokřtění účást na Kristově kněžství. 
Jsme Božím lidem a královským kněžstvem, tak 
se podle toho chovejme! Spolupracujme s kněží-
mi již posvěcenými na budování Božího králov-
ství. 
 Prosme Pannu Marii, Matku kněží i Matku 
církve o pomoc, abychom cestou služby lásky do-
šli do věčné slávy. Amen. 

P. Jaroslav
Svatý Kopeček

Pane, dej nám dobré, 
svaté kněze! 

Koncert duchovní hudby

Dne 20.9. v 15:00 hod. se v kostele sv. Martina 
uskuteční koncert duchovní hudby. Výtěžek 
bude věnován na opravu kostela sv. Martina.
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 Nejdůstojnější otče biskupe Pavle, drahý a 
milý primiciante, otče Jene, milí spolubratři kněží 
(a jáhnové),  milé společenství Božího lidu - sestry 
a bratři!
 Jak nádherné je vidět toto shromáždění círk-
ve a být účasten mše svaté, kterou slouží novokněz. 
Jak povzbuzující a občerstvující je tato chvíle! Ne 

pouze proto, že ji slouží novokněz, který, tak ří-
kajíc, ještě voní novotou… To by bylo málo. Tato 
mše svatá je totiž stejně nádherná jako každá 
jiná, protože je, jako každá mše, plodem vždy 
stejně absolutní, věrné a stále nové, nestárnoucí 
Boží lásky - a slouží ji v osobě kněze sám Kris-
tus! Ale primiční mše svatá JE mimořádným 
požehnáním, protože se v ní k této Boží lásce 
stáváme vnímavějšími, citlivějšími. Bůh znovu 
promluvil, znovu vyslovil svoje „miluji vás“! – 
když povolal a daroval svému lidu, své Církvi, no-
vého kněze. Svatý Jan Maria Vianney, farář arský, 
řekl, že kněžství je láskou Ježíšova Srdce!
 Chtěl bych touto promluvou ještě více při-
spět k onomu novému zahlédnutí Boží lásky, zářící 
skrze dar kněžství. Chci mluvit o kněžství. Sám 
novokněz si to přál – snad možná proto, že si je 

vědom, že vstupuje do kněžské služby spolu se za-
hájením Roku kněžství... 
 Latinsko-řeckým vyjádřením slova „kněz“ 
je slovo „dar“. SACERDOS (kněz) znamená 
„svatý dar“… Kněz je doslova a do písmene „sva-
tý dar“! Jak se ale tento vznešený titul srovná 
s naší lidskou bídou a slabostí – ano, dokonce 
s hříchem? Protože kněz nepřestává být člově-
kem, chodícím oběma nohama po této zemi, po-
týkajícím se s pokušeními a všedností života…
 Je-li kněz skutečně „svatým darem“, který 
Bůh dává svému lidu, pak je to jednak proto, že 
sám Dárce je svatý a každého, koho se dotkne a 
vyvolí a pošle, toho posvěcuje - jak je to nádherně 
vyjádřeno v dnešním prvním čtení ze zkušenosti 
proroka Izaiáše. A svatým Darem je kněz také pro-
to, že je vyvolen ke svatému dávání se. 
 Jemu samému je toto vyvolení darováno a 
to bez jeho zásluh. To slovo „svatý“ (sacer) neply-
ne z jeho osobní svatosti, nýbrž z toho, že se jej 
opravdu dotkl Svatý, Pán, Bůh zástupů… On s tím 
dotekem souhlasil. Nedokážu ani vypovědět, jak 
je mi blízký ten Izaiášův text! Popisuje jeden ze 
způsobů, kterým Bůh volá člověka do služby. Iza-
iáš vidí Boží krásu a Velebnost a slyší Hospodinův 
hlas, jak volá: „Koho pošlu? Kdo nám půjde!?“
 Izaiáš slyší toto volání, tuto Boží nabídku, 
kterou Bůh nechává „takříkajíc“ viset ve vzduchu. 
A protože miluje člověka svobodného a tuto svo-
bodu mu nebere, nabízí a čeká... To mě osobně 
velmi dojímá. 
 Důležité na celé věci je to, že Izaiáš má 
v sobě touhu sloužit Bohu, ale uvědomuje si se 
smutkem svoji hříšnost a neschopnost. A Hospo-
din na jeho touhu reaguje. Posílá anděla, který bere 
žhavý uhlík z kadidlového oltáře, dotýká se proro-
kových úst a volá: „Hle! Toto svaté se dotklo tvých 
úst! Tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen!“ A 
uschopňuje ho k tomu, čeho by sám ze svých sil a 
ze své touhy nebyl nikdy schopen!
 Bůh ho uchopil do své ruky, stejně jako 
tohoto novokněze Jana! Vyjmul ho ze společen-
ství lidí, mezi kterými vyrůstal, aby jej posvětil 
a zase vrátil zpět mezi lidi jako „svatý dar“. To 

Primiční kázání  
P. Marcela Javory
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není svatost jeho zásluhy, zrovna tak, jako to 
nebyla svatost zásluhy Izaiášovy! To je svatost 
Boží. Spíš než svatost je to „posvěcenost“. Není to 
svatost, která by mu byla schopna zajistit nebe. K 
osobní svatosti teprve musí kněz dorůst. 
 Papež Benedikt XVI. k tomu říká: „Ne-
smíme zapomenout, že účinek služby nezávisí na 
svatosti služebníka. Zároveň však nelze přehléd-
nout neobvyklou plodnost, jakou přináší spojení 
objektivní svatosti služby se subjektivní svatostí 
služebníka.“
 Pro každého kněze je velmi bolestný ten 
rozdíl mezi onou Boží svatostí, která mu byla 
dána svěcením, a stavem jeho osobní svatosti, 
o kterou musí usilovat jako každý jiný člověk 
růstem lásky a věrným plněním stavovských 
povinností. Bude dorůstat a bude muset po celý 
svůj život vyrovnávat tuto disharmonii.
 Jak to bude dělat? Tím, že nechá růst svoji 
touhu až k bolesti. A tím, že se bude vystavovat 
působení Božího Ducha, o kterém je kdesi řeče-
no, že přitahuje kněze ke Kristu stále rostoucím 
steskem! „Hospodine, kdy už smím přijít a spat-
řit Boží Tvář?!“ Tento výkřik touhy bude jediným 
jeho hnacím motorem, který nevyhasne. Jistě ho 
potěší, když mu někdo za jeho službu poděkuje, 
nebo když ho pochválí za kázání, když uvidí, že 
tu a tam jeho slova padnou na úrodnou půdu. 
Ale jedinou silou, která ho povede kupředu, ke 
svatosti a k pravdivosti stále a věrně, bude tato 
touha, kterou rovněž vyjádřil sv. farář arský: 
„Můj Bože, uděl mi milost, abych tě miloval, jak 
jen nejvíce dovedu!“
 Je-li toto vyvolení svobodným Božím 
darem, co rozhoduje o tom, kdo bude povolán 
ke svátostnému kněžství a kdo ne? Abychom to 
mohli dobře pochopit, musíme nejprve chápat, co 
je to vlastně ono VYVOLENÍ. Budeme-li uvažo-
vat po lidsku, chápeme vyvolení jako akt, kte-
rým jednoho člověka vyvolíme, ale tím samým 
aktem ostatní lidi odsuneme. To je zkušenost 
každodenního života. Je-li jeden vyvolen, druhý 
musí být odmítnut…  Ale u Boha tomu tak není! 
Boží jednání je odlišné od lidského. Když někoho 
volí Bůh, nedělá to na úkor ostatních, ale právě 
PRO ostatní! V Boží logice je to tak, že On volí 
jednoho člověka právě kvůli ostatním, kterým má 
onen člověk sloužit! Tak je to s Božím vyvolením. 
A právě takto musíme chápat vyvolení ke kněžství, 

které je tak zároveň POSLÁNÍM! 
 Jan Vianney říká: „Bez svátosti kněžství 
bychom Pána neměli. Kdo Jej uložil do tohoto 
svatostánku? Kněz! Kdo přivítal vaše duše na po-
čátku vašeho života? Kněz! Kdo vaše duše krmí a 
dává jim sílu na cestu? Kněz! Kdo vás připraví na 
to, abyste se mohli ukázat před Bohem, když vás 
ještě naposledy obmyje Krví Ježíše Krista? Kněz! 
Vždycky je to kněz. A když se stane, že některá 
duše v důsledku těžkého hříchu zemře, kdo ji po-
zvedne? Kdo jí navrátí pokoj a mír? Znovu kněz! 
PO BOHU JE KNĚZ VŠÍM! ... Až v nebi si plně 
uvědomí, čím je!
 Bez kněze by utrpení a smrt našeho Pána 
nemohlo přinést žádný užitek. Je to kněz, kdo po-
kračuje v díle vykoupení zde na zemi. Jaký smysl 
by měl dům plný zlata, když by nebyl nikdo, kdo 
by otevřel jeho dveře! Kněz drží klíče k nebes-
kým pokladům: on to je, kdo otevírá dveře. On 
je správcem dobrého Pána a opatrovníkem Jeho 
bohatství! Ponechejte farnost 20 let bez kněze a 
budou tam nakonec uctívat zvěř. Kněz není sám 
pro sebe! Je knězem pro vás!“
 Posílá Bůh i dnes svoje lidi ke kněžské 
službě ostatním? A pokud ano, jak to, že je jich 
tak málo? Už 13 let jsem v každotýdenním kon-
taktu s bohoslovci, které vyučuji. Když jsem za-
čínal, bylo jich v semináři 180. Letos jich bude 
poprvé méně než 50. Přestal Bůh povolávat lidi ke 
kněžské službě?
 Kdysi, jako začínající kněz, jsem se ptal 
jednoho zkušeného a vynikajícího duchovního 
otce: Co mám udělat proto, aby neubylo těch, kteří 
budou ochotni vstoupit do kněžské služby? A on 
mi odpověděl: „Nauč rodiče, aby našli zalíbení v 
oběti! Aby měli obětní smýšlení. Protože nebude-li 
láska k oběti, nebudou ani manželství, ani děti, ani 
řeholníci a řeholnice, ani kněží!“ (Tím zkušeným 
a moudrým otcem je tady přítomný otec biskup 
Pavel...)
 A není to jenom jeho zkušenost a moudrost, 
ale je to moudrost Církve, která ve mši svaté pro-
sí: „Skrze Něho, ať se před tebou stáváme obětí 
úplnou a ustavičnou!“ A mít obětní smýšlení zna-
mená darovat se! Jestliže se budeme učit stávat 
jeden druhému darem, naučí se to od nás ti, které 
vychováváme. A potom nebude těžké na tu Boží 
otázku „Koho pošlu, kdo nám půjde“? odpovědět: 
Já půjdu! Pošli mě!
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 Když připra-
vuji otázky k roz-
hovoru do dalšího 
čísla Věžníku, v 
kalendáři vidím 
datum 6. srpna. 
Uplynul tedy mě-
síc od primice  
P. Jana Krbce a na-
bízí se pár otázek, o 
jejichž zodpovězení 
jej poprosíme. Tak 
tedy…

1. Na začátku se nelze nevrátit k Tvé primiční 
mši svaté. Jak s odstupem měsíce na tuto mši 
svatou, kterou budeme mít snad všichni spoje-
nou s vydatným deštěm, vzpo-
mínáš?

 Pro mě to byl spolu se svě-
cením ten nejkrásnější den v mém 
životě. Já jsem si celou mši svatou 
krásně užil. Jen mi bylo líto všech 
lidí a hlavně těch, kteří to všechno 
pečlivě připravovali. 
 Je mi hodně blízký svatý 
František. On byl velice úzce spojen s přírodou 
a dokázal v těch přírodních jevech a úkazech za-
hlédnout to Boží a dokonce Boží mluvu k jeho srd-
ci. Takže mé františkánské srdce bylo plné vnitřní 
radosti, rozechvělosti a plné úcty před tím velikým 
tajemstvím, kterým je Bůh sám. Na jedné fotografii 
to skutečně vypadalo, jako by tam stál František, a 
to mě opravdu potěšilo.

2. Z mnoha úst jsem slyšela, že ten déšť, který 
nás na primici tak vydatně „zalil“, jsme si jako 
farnost tak trochu zasloužili, protože jsme se 
příliš zaměřili na světskou stránku celého prů-
běhu primice (zajímalo nás jen to, co bude vi-
dět celá Třešť a chtěli jsme se „blýsknout“). Mě 
osobně ten déšť opravdu moc mrzel, protože 

jsem věděla, jaká spousta lidí se na přípravách 
podílela a jak moc úsilí to stálo pana faráře. Co 
si o tom myslíš?

 Záleží, kdo a co chce v tom dešti vidět. Na 
úvod mše svaté jsem si připravoval úplně něco ji-
ného, ale v souvislosti s tím deštěm a těmi deštníky 
mě napadl ten příměr: „Se stejnou hojností, jakou 
teď Bůh sesílá svůj déšť, se stejnou hojností sesílá 
své milosti. I když ty deštníky jsou teď nutností, v 
tom duchovním životě ty deštníky musíme mít sta-
žené.“ Požehnání, nebo zkažená akce?
 Nikdy to nelze brát jako trest, nebo že si to 
farnost zasloužila nebo nezasloužila. Nemyslím si, 
že to všichni dělali jen proto, aby se blýskli před 
Třeští. I když na to přípravný tým asi myslel ve dne 
v noci, tak věřím, že tou nosnou myšlenkou celého 

díla byla oslava Boží. Myslím si, 
že kvůli slávě toho člověk udělá 
hodně, pro nějakého Jendu Krb-
ce o něco víc, ale to, co ukázali 
všichni, kteří se na přípravách 
podíleli, mi dokazuje, že tím hlav-
ním a jediným (i když možná skry-
tým) motivem byl Bůh. 
 Jde o to, jak se na věc ten 
který člověk dívá. Kdyby šlo o ně-

jakou světskou akci, tak je to naprostý propadák, 
nikdy víc už se taková akce nebude opakovat, pro-
tože mnoho důvodů by hovořilo proti. Ale tady šlo 
přeci jenom o něco jiného. Zde šlo o věci Boží a 
u nich člověk musí použít jinou matematiku. Uči-
tel spirituální teologie nám mezi základními zá-
konitostmi duchovního života uváděl i tuto pouč-
ku: „Úspěch je neúspěch a neúspěch je úspěch.“ 
Zdánlivý úspěch může být naprostým neúspěchem 
a zdánlivý neúspěch může být v danou chvíli tím 
nejlepším.
 Když to vezmu z trochu jiného pohledu… 
Na vyšperkovanou, skvěle připravenou a klapající 
primici se do roka zapomene. Tato byla taky vy-
šperkovaná, skvěle připravená, klapající, ale ještě 
jí něco chybělo, a to doplnil Bůh. Bylo to jako po-

ozhovor s ...
P. Janem Krbcem

Zdánlivý úspěch 
může být naprostým 
neúspěchem a zdán-
livý neúspěch může 
být v danou chvíli 

tím nejlepším.

R
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hled do krásné zahrady, ale když tu zahradu zahalí 
rosa, najednou barvy prokouknou, co bylo krásné, 
je ještě hezčí, vše dostane půvabný lesk a lidově 
řečeno ten správný šmrnc. Proto se na ni bude 
vzpomínat hodně dlouho. 

3. Na tuhle primici se opravdu hodně dlouho 
nezapomene! Setkal ses i s nějakými pozitivní-
mi reakcemi na deštivý průběh primice, nebo 
převládaly jen negativní?

 Náš soused říká, že už vznikla hláška: 
„Hele, prší, jako když měl Krbec primici.“
 Všechny reakce, které jsem měl možnost 
zaznamenat, byly veskrze pozitivní. Jeden kněz 
mě překvapil i potěšil jedním postřehem. Kdyby 
na mně při mši svaté bylo vidět, že jsem znechu-
cen, přeneslo by se to pak na ostatní. Ale prý bylo 
vidět, že to beru v pohodě, a pak už jen záleželo 
na každém, jak se k tomu postaví. Jestli udělá ten 
další krok. Například otec generální vikář Jiří Mi-
kulášek to hodnotil velice kladně. Poznamenal, že 
ten déšť ani tak nevadil. Též byl mile překvapen, že 
odešlo jen pár lidí, ale jinak plocha zůstala plná.
 Když bylo po kázání, jeden kněz se zeptal, 
jestli bude credo. Druhý mu na to odpověděl: „Co 
blbneš, tady věří všichni!“
 Jeden novokněz z ostravsko-opavské diecé-
ze mi v rozhovoru řekl, že jeden stařičký kněz se ho 
ptal: „Slyšel jsem, že na Vysočině zrušili primici.“ 
A on mu odpověděl: „Primici ne, jenom kázání.“ 
Takže o primici v Třešti se už ví i za hranicemi 
brněnské diecéze.

4. A nyní k uplynulému měsíci Tvého kněžské-
ho života. Co všechno se v Tvém životě změni-
lo? Co všechno jsi za ten měsíc prožil?

 Těžko se to vysvětluje, protože se změni-
lo úplně všechno a nic. Je tu stránka neviditelná, 
mám teď na mysli substanciální (bytostnou) změnu 
v člověku, která nastala přijetím kněžského svěce-
ní, tzn. úzké spojení s Kristem. To, co tu nebylo, tu 
najednou je. I když to není vidět. To je to „úplně 
všechno“ a vše, co s tím souvisí. Pak je tu druhá 
stránka, ta viditelná, a pro tu (alespoň částečně) 
platí to „nic“ – jsem stále 186 cm vysoký, musím 
jíst a spát… Doufám, že je mi dobře rozuměno. 
 Pak tu jsou samozřejmě změny v možnos-

tech jednání, organizační záležitosti, stěhování, 
malování pokoje, poznávání nových lidí. Pomalu 
se také seznamuji se svými povinnostmi. Každou 
chvíli zazvoní telefon a na druhé straně je některý 
ze spolubratří kněží a chtěl by mě k sobě stáhnout, 
abych u nich ve farnosti odsloužil mši svatou a dal 
novokněžské požehnání. 
 Jedním z takových krásných zážitků byl 
týdenní tábor s dětmi z petrovské farnosti. I když 
jsem do toho jaksi spadnul. Byla to skvělá příleži-
tost poznat zdejší mladé a už bude v září možnost 
navázat. Jinak bychom kolem sebe půl roku chodi-
li jak kolem horké kaše. 

5. Víme, že budeš působit v Brně. Můžeš nám 
přiblížit, co přesně máš na Petrově na starosti?

 Co se týká farnosti, tak kromě mše svaté 
budu mít tady na Petrově stejné povinnosti jako ve 
Znojmě. Přípravy na křty, svatby, vedení společen-
ství. Navíc budu mít ještě ministranty, tak jsem na 
to zvědav. 
 Další pracovní náplní je služba duchov-
ního pro realizační tým, který se podílí na chodu 
internetových stránek pro mladé signály.cz. Mým 
úkolem bude tak trochu bdít nad duchovním živo-
tem realizačního týmu, vnášet duchovní pohled do 
řešených problémů, ale hlavně modlitba a orga-
nizace modlitební podpory pro celý projekt. Budu 
jednoduše po ruce v duchovních věcech především 
pro realizační tým, ale i pro běžné uživatele signá-
ly.cz.

6. A protože máme období prázdnin, nemohu se 
nezeptat, jestli si i Ty „vyšetříš“ nějaký čas na 
dovolenou?

 Dovo– co? No, myslím, že jsem měl dovo-
lenou týden před primicí a týden po primici, když 
jsem zastupoval o. Tomáše. Jiné volno či dovolená 
je v nedohlednu. Během roku bych měl mít jeden 
den týdně volno, takže se dá zajet i na krátkou ná-
vštěvu Třeště. 

 Díky za rozhovor. Za všechny čtenáře Věž-
níku si Ti dovolím popřát hojnost Božích milostí. 
A budeme moc rádi, když Tě v Třešti také někdy 
uvidíme.   

- KZ -
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 Naslouchejte svým dětem, třebaže jsou 
malé, protože na jejich tvářích ještě můžete číst 
stopy úsměvu, který jim dali andělé. Když je drží-
te za ruku, nespěchejte na ně, jděte jejich tempem, 
protože vás chtějí vyléčit ze spěchu. Nedávejte jim 
dárky, ale darujte se jim vy sami. Dárky jsou zá-
minkou, abyste se jim nemuseli darovat. Vydejte 
se jim do rukou, protože mají moudrost, kterou 
jste dávno ztratili… 
 A naslouchejte vašim dětem, když dospí-
vají.  Velkou část zdi, kterou v těch dnech mezi 
vás stavějí, neskládají ze svých cihel, ale z vašich. 
Nepožadujte od nich věci, které už sami neděláte. 
Pokud jste moudří, bude vám stačit, že jste sami 
sebou. A pokud nejste, neutiskujte je omezeními, 
aniž byste jim ukázali cíl. Raději jim odhalte, co 
je krásné, a získáte víc, než kdybyste poukazova-
li na nebezpečí možných pádů. Netrapte se, jestli 
nebudou respektovat pravidla, podle kterých je 
vychováváte. Ve skutečnosti by se třásly strachy, 
kdyby taková pravidla neexistovala. Přestou-
pením si ověřují jejich pravost. Jindy tak chtějí 
naopak vyvolat vaši výčitku, aby se přesvědčily, 
že je milujete. Jestliže vás zraní, je to proto, že 
jste jim odhalili svou zranitelnost. Nebo proto, že 
jste jim dávali, aniž byste je naučili dávat. Ně-
kdy vás opustí s bouchnutím dveří, ale i když je 
uvidíte mizet v dáli, jejich lodě jsou plně nalože-
né dary vašich dobrých slov, k nimž se při první 
bouři uchýlí. Jste rozsévači, kteří na jejich pole 
sejí, ne ženci, kteří jejich úrodu sklízejí. A vaše 
poslání spočívá v neustálém obdarovávání, i když 
vás bude ostří jejich svobody řezat do dlaní. 
 Vítr opět ztichl, třebaže nepřestával vát. 
Pokračoval až po chvíli:
 Svým dětem naslouchejte také, když do-
spějí. S údivem zjistíte, že vás překonaly, že jejich 
loď zdolala všechny první útesy a že před nimi 
zůstal ten nejnebezpečnější: vy. Budou je totiž vo-
lat cesty, které neznáte, a slepě jim v nich budete 
bránit.

Naslouchejte dětem, 
třebaže jsou malé… 

(Stefano Biavaschi)

 Ale rostlina je od toho, aby rodila, ne aby 
své plody schraňovala. Považujete své plány za 
větší, než jsou plány Života? Nebraňte jim tedy. 

převzato z www.vira.cz

Modlitba
neznámé ženy…
 Pane, Ty víš, že stárnu a brzy budu stará. 
Chraň mne před upovídaností a zvláště před 
neblahým návykem chtít do všeho mluvit. Ne-
dej, abych se domnívala, že musím dávat do 
pořádku záležitosti druhých. Ty víš, Pane, že 
koneckonců potřebuji alespoň několik přátel.
 Neodvažuji se Tě prosit, abych uměla s 
neselhávající účastí poslouchat nářky bližních 
nad jejich bolestmi. Jen mi pomoz, abych to 
trpělivě vydržela a zamkni mi ústa, kdyby mě 
to nutkalo mluvit o mé vlastní starosti a ne-
moci. Vždyť víš, že s léty jich přibývá a roste 
i náklonnost je vypočítávat. 
 Nechci Tě také prosit o lepší paměť, jen 
mi dej trochu víc pokory a méně sebejistoty, 
když mé vzpomínky nesouhlasí se vzpomín-
kami druhých. Dej mi důležité poznání, že se i 
já mohu tu tam mýlit. 
 Pomoz mi, abych zůstala vlídná a milá. 
Učiň mne soucitnou, ale ne sentimentální, 
ochotnou, ale ne vtíravou. Dej mi nacházet 
dobro, kde jsem je netušila a objevovat schop-
nosti u lidí, do kterých bych to neřekla. A da-
ruj mi, Pane, přívětivost, abych jim to uměla 
říci. Amen.

redakci zaslala
Marie Matějková
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 V červnu jsem měla možnost strávit týden 
v Římě. Byl to krásný čas plný různých nezapo-
menutelných okamžiků a některé z nich si nene-
chávám jen pro sebe. 
 Jet do Říma mi nabídla sestra Anita z 
komunity Identes, která sídlí v Praze. Protože 
členové komunity slavili 50. výročí od jejího 
založení, uspořádali v Římě celosvětový slet, na 
který dorazilo asi 3000 členů. Pro snazší organi-
zaci potřebovali spoustu dobrovolníků a některé 
„dodala“ i Česká republika. Nás tedy bylo asi 
20 a měli jsme za úkol většinou nějak směrovat 
proudící dav, někdy zajišťovat distribuci jídla 
apod.
 Tam i zpět jsme cestovali letadlem, což 
byl pro mě taky velký zážitek, protože jsem v 
tom stroji seděla poprvé. Cestu tam jsem téměř 
prospala. Když jsme stáli na letišti cestou zpět, 
donesla se nám informace, že právě kdesi v Oce-
ánii spadlo letadlo. Pravda, moc bezpečně jsem 
se pak necítila.  Naštěstí se letí jen dvě hodiny.
 Komunita je opravdu po celém světě, 
takže jsme se na programech setkávali s lidmi z 
Indie, Mexika… a taky z afrického Kamerunu. 
Kamerunské ženy mě zaujaly především svým 
oblečením. Měly šaty nejrůznějších střihů a roz-
todivných kreací a všechny z jedné „papežské“ 
látky. V březnu letošního roku papež Kamerun 
navštívil. No, a tak místní textilky asi neváha-
ly a vyrobily kilometry světle hnědé, droboučce 
pokřížkované látky, na které je mapa Kamerunu, 
jejich státní i papežská vlajka, papežský znak 
a ještě nápis s informací o papežské návštěvě. 
Na některé látce byl dokonce i obličej papeže a 
jejich prezidenta. Myslím, že to hodně svědčí o 
tom, jak mají papeže i prezidenta ve vážnosti a 
asi i oblibě. Je pro mě otázkou, kolik takových 
šatů by se v našich zeměpisných šířkách užilo 
teď v září? Kdo z nás by hrdě nosil šaty s papež-
skou a českou vlajkou, obličejem papeže a něja-
kého našeho politika?
 Náhoda neexistuje, protože věřím, že 
všechno byl krásný Boží plán. Do Říma jsem le-
těla ještě s jedním úmyslem. Už doma jsem vě-

děla, že zrovna v čase mého pobytu v Římě tam 
bude mít bratr mé výborné kamarádky jáhenské 
svěcení. Sice jsem ho nikdy před tím neviděla, 
ale s kamarádkou jsme byly domluvené, že po-
kud to trochu půjde, na svěcení bych taky dorazi-
la. Měla jsem z toho ale docela strach. Představa, 
že někde cestuju třeba tři hodiny po neznámém 
městě a hledám se svou bídnou angličtinou jaký-
si klášter blízko vlakové zastávky Roma Aurelia, 
mě dost děsila. Taky jsem nevěděla, zda zrovna 
nebudu muset být někde na programu. 
No, a pak šel jeden Boží vtip za druhým: 
 - Dozvěděla jsem se, že v den svěcení 
máme úplně volno na prohlídku města.
 - Bydleli jsme v kempu na Via Aurelia, 
kousek pěšky od vlakové zastávky Roma Aure-
lia.
 - Jeden den jsme měli program na univer-
zitě, která bezprostředně sousedila s kostelem, 
kde mělo být svěcení, takže jsem si to mohla v 
klidu prohlédnout a cestu si zapamatovat. 
 Na svěcení to tedy bylo asi 20 min. chů-
ze z našeho kempu. To byl pro mě velký zážitek 
Boží starosti a péče. Vždyť klášterů i kempů je 
v celém obrovském Římě spousta! Celé svěcení 
bylo moc úžasné, povzbuzující, radostné… Li-
turgie byla nádherná. Bylo svěceno 38 jáhnů z 
celého světa, kteří jsou v řádu Legionari di Cris-
to. Potkala jsem se tam samozřejmě s kamarád-
kou i jejich rodinou i s několika dalšími Moravá-
ky, kteří na svěcení přijeli. 
 Zážitků bylo mnoho – římské metro, ital-
ská zmrzlina, italské jídlo (všudypřítomné těs-
toviny), společné slavnostní mše svaté, krásná 
univerzalita církve (i když jsme se nemohli do-
rozumět, tak ve mši jsme se shodli všichni), milá 
setkání…
 Z Říma jsem odlétala s velkým pocitem 
vděčnosti, s vědomím, že Bůh se stará, a potvr-
zením staré dobré zkušenosti, že ať je člověk, 
kde je, když vejde do kostela, cítí se jako doma.

- LŠ -

Římské ozvěny
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Mariapoli - město Mariino: dny dovolené, ob-
jevování Evangelia a jeho společného žití. Po-
řádalo  Hnutí fokoláre v Třešti 12. - 18. červen-
ce 2009. Místo konání: Střední odborná škola, 
K Valše 38, Třešť

 Dostala jsem srdečné pozvání ke společné-
mu prožití některých částí programu… Rozhodla 
jsem se (na vnuknutí Boží) a zařídila se tak, aby 
některé povinnosti počkaly, a prožila jsem - sice 
jen 4 dny, ale 
se vším za-
opatřením s 
rodinami z 
celé repub-
liky, jak se 
členy Hnutí 
fokoláre, ale 
i s těmi, jež 
chtějí pozná-
vat jejich ži-
vot s Bohem 
a Marií. Ně-
které rodiny 
k nám zajíž-
dí opakova-
ně, již jsme 
se znali, jiné 
byly nové, 
zvl. mladí. A 
byli nadšeni, 
vždy od rána, kdy byla v sále SOU mše svatá s 
požehnáním na den. Účastníci obdivovali naše 
město, navštěvovali místní památky, ale i pěkné 
okolí. Zvláště když počasí přálo a blízké i vzdá-
lenější lesy „dávaly“ tolik hub. S kněžími a „věr-
ným“ o. generálním vikářem Mons. Jiřím Miku-
láškem z brněnského biskupství – se skupinkami 
rodin (když byly malé děti po večeři uloženy ke 
spánku) se setkávali a sdělovali si zkušenosti s 
tím, co jim dává víra žitá v rodinách. Velice za-
jímavé byly přednášky P. Bohumila Koláře „Zá-
klady nauky o morálce“, které rozdělil důmyslně 
na tři části a též uvedl příběhy z jeho bohatého 
duchovního života… Večerní koncert sourozen-

ců Zvěřinových z Brna (benefiční pro Afriku), na 
který navazovala beseda s P. MUDr. Františkem 
Slavíčkem – misionářem, jež žije v kamerunském 
pralese, s promítáním mnoha fotografií tamních 
křesťanů a výkladem, jak s nimi střídavě žije…
 Celodenní pouť rodin prožili ti, jež nebyli 
doposud na Křemešníku, rozdělili se a šli pěšky, 
hlavně mladí, další na kolech a jiní zcela zaplně-
ným autobusem. Mši sv. měl pro ně Mons. Pavel 
Posád, což velice hodnotili. Líbilo se i krásné za-

lesněné okolí „našeho“ poutního místa. Někteří 
kněží s Mons. J. Mikuláškem se zúčastnili kněž-
ské pouti v Kostelním Vydří, jela jsem také, za 
pěkného počasí bylo možné setkat se s poutníky, 
prožít mariánskou mši sv. venku v údolíčku pod 
kostelem s promluvou o. biskupa Vojtěcha Cikr-
leho, jenž se krásně rozhovořil k Roku kněží (vy-
hlášen Svatým otcem) o patronu farářů (sv. Jan 
Maria Vianney - farář arský). Kéž by i tento svě-
tec přinesl požehnání všem kněžím, kteří slyšeli a 
povzbudili se jeho příkladem. Dá-li Pán, budeme 
se těšit opět na letní setkání rodin.

Lidmila Vokřínková

Mariapoli 2009
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Ministranti
 S novým školním rokem začíná již tře-
tí ministrantská soutěž. Nejprve se vrátím k té 
předchozí. Druhá ministrantská soutěž byla od 
února do června. Vítězem se stal Vlastimil Rod s 
rekordním ziskem bodů. Druhé místo obhájil Fi-
lip Vejmělek. A bronzovou medaili získal druhý 
nejmladší ministrant Michael Bambula. V soutěži 
o nejvzornějšího ministranta vyhrál Petr Mezera.
 Pro ministranty jsem od nového školní-
ho roku připravil Ministrantskou knížku. V této 
knížce ministrant najde životopisy sv. Martina, 
sv. Kateřiny Sienské, patronů ministrantů sv. Do-
minika Savia a sv. Tarsicia, článek o službě mi-
nistranta. V druhé části knížky jsou ministrantské 
stupně a úkoly s nimi spojené. Každý ministrant 
po splnění několika úkolů postoupí na vyšší stu-
peň. Stupňů je celkem deset. S každým vyšším 
stupněm roste náročnost úkolů, proto očekávám, 
že ministrantům bude trvat několik let, než splní 
všechny úkoly. Tato soutěž je především vzdělá-
vací. 
 Od pátečního podvečera 23. 10. do neděl-
ního odpoledne 
25. 10. se usku-
teční ministrant-
ský víkend v 
Mrákotíně. Pro-
gram bude spor-
tovně – vzdělá-
vací. Jedním z 
hlavních cílů je, 
aby se noví a slu-
žebně mladší mi-
nistranti poznali 
a skamarádili se 
staršími minist-
ranty. Proto pro-
sím rodiče no-
vých ministrantů, 
aby se nebáli 
pustit své minist-
ranty na víkend v 
Mrákotíně. 

Josef Kolba

Konečné pořadí ministrantů
1 Vlastimil Rod 122
2 Filip Vejmělek 107
3 Michael Bambula 80
4 Vojtěch Havlíček 75
5 Martin Salamánek 72
6 Karel Kokejl 62
6 Marie Štanclová 62
8 Sára Kolbová 49
9 Daniel Havlíček 48
10 Adam Kaňkovský 46
11 Petr Mezera 37
12 Bohumil Zástěra 24
13 Václav Havlík 23
14 Karel Hašek 16
15 Michal Hink 15
16 Jiří Hašek 14
16 David Komín 14
16 Dominik Nosek 14
19 Vojtěch Novák 10
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Šťastné vykročení 
do nové práce

 Čas běží; obracíme další list v kalendáři a 
už na nás mává to pěkné, barevné, laskavé září.
 Prázdninový kolotoč se pomaloučku za-
stavil. Všichni malí i velcí školou povinní ukon-
čili své veselé, odpočinkové „kolotočování“. Po-
slední prázdninový den ukončil tu pěknou jízdu s 
krásnými zážitky. Malé oddechnutí, ale už jede-
me dál!
 Na každém nádraží čeká „školní vláček“. 
A slyšíme: „Nastupte si, prosím, dneska jedeme 
už ke škole!“
 Školní brána doširoka otevřená vítá své 
děti jako náruč maminčina. Každý tam najde své 
místečko, věřím, že i hodné, veselé spolužáky a 
dobré a laskavé vyučující, u kterých děti najdou 
porozumění i radu v každé situaci.
 Loučíme se s létem, které bylo opravdu 
rozmarné. Pěkné, sluníčkové dny často vystřída-
ly dny provázené silnými větry, bouřemi, přívalo-
vými dešti, záplavami, četnými polomy i požáry. 
Toto vše zanechalo na mnoha místech naší vlasti 
velmi těžké následky, velké obavy, ztráty, starosti 
i smutek.

 Také v těchto oblastech začnou školáci se 
svými učiteli školní rok. Svoji práci zahájí někdy 
i ve ztížených podmínkách. Všem žákům i vyu-
čujícím přejeme stálé zdraví, hodně síly a už je-
nom pěkné a radostnější dny.
 Všem statečným a obětavým záchranářům 
patří obdiv, úcta a dík nás všech!
 Podaná pomocná ruka je v těžké chvíli to 
nejpotřebnější, přátelství, porozumění, ochota 
pomoci. Právě v této době máme možnost naplnit 
slova: „Miluj svého bližního ...“ a také „Cokoliv 
jste učinili ...“. Pro nás je to odkaz i vzkaz.
 Matka Tereza říká: „Každý může nabíd-
nout své ruce k pomoci a své srdce k lásce!“
 Kéž se nám daří uskutečňovat tuto krás-
nou pravdu.
 Z celého srdce přeji všem školou povin-
ným šťastnou cestu do nového školního roku 
2009 - 2010! Dny ať vám plynou ve zdraví, v 
pěkné pohodě a v ochraně ANDĚLA STRÁŽNÉ-
HO.

Olga Hrbková

  
 
 Měsíc září, který budeme za krátko proží-
vat, bude mimo jiné události očekáváním setkání 
s papežem Benediktem XVI. Těm, jež se budou 
moci těšit na společné slavení mše. sv., anebo 
těm, jež budou jeho návštěvu sledovat v rádiu či 
televizi a zúčastnit se z jakýchkoliv důvodů ne-
mohou, dá mnoho duchovního do dalších dnů. 
Vždyť se za vše modlíme modlitbu, kterou vy-
dala Česká biskupská konference již 11. března 
tohoto roku!
 Dá-li Pán, následovat bude měsíc říjen za-
svěcený Růžencové Panně Marii. Jak se připra-
víme? S podzimem, kdy se začínají dny krátit… 
Vždyť máme za co prosit, za své nejbližší, za ro-
diny, aby byly úplné, za zdraví a sílu pro kněze, 

za osamocené, nemocné a za všechny, na které s 
láskou myslíme a věříme v přímluvu Matky Boží 
- zvláště při modlitbě růžence, jejž si Panna Ma-
ria přeje a nás vybízí ...

Lidmila Vokřínková

K nadcházejícím dnům…
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 „Příjezd do tábora byl trochu víc mokrý, ale 
pak se počasí umoudřilo a bylo to docela dobré…“
 „Atmosféra prvního dne se rozjela v plném 
proudu – deště :-)…“

 Zápisky z táborové kroniky, psané dětmi i 
vedoucími, jasně dokumentují náš první táborový 
den. Jinými slovy – bylo mokro a zima. Nicméně, 
jak zaznamenal jeden z vedoucích, „...déšť ducha 
tábora neotrávil, ba naopak, udělal jej více tábo-
rovým, přestože pršet nepřestávalo ani po zbytek 
dne“.
 Myšlenka obnovit tradici letních táborů i 
pro děcka druhého stupně tady byla už dlouho. Jen-
že když už se konečně našli lidi, kteří by do toho 
šli a vzali si tábor na starost, tak se přihlásilo málo 
dětí… A tak to pokračovalo až do letošního léta, 
kdy se nám konečně podařilo zahájit historicky prv-
ní tábor Aleje 2009. Počet účastníků – 13 táborníků, 
7 vedoucích a 1 pes – rozhodně nebyl na škodu, 
spíš naopak. Podařilo se nám vytvořit perfektní at-
mosféru a věřím, že si všichni – jak vedoucí, tak 
kluci a snad i holky, které byly ve značné menšině 
– tábor jaksepatří užili.
 Letošním táborníkům připadl nelehký úkol 
– přidat se k Johance z Arku a ve stoleté válce bojo-
vat po boku Francouzů proti zákeřným Angličanům 
a jejich spojencům Burgunďanům. Spolu s Johan-
kou jsme prošli dalekou cestu z Domrémy až do 
Rouenu, prožili s ní její korunovaci, svedli líté bi-

tvy u Orléans a v Paříži, dokonce jsme odrazili ně-
kolik nepřátelských nočních loupeživých přepadů 
a protože se nám podařilo sehnat dostatečně velké 
výkupné, nebyla Johanka nakonec ani upálena, a 

tak jsme mohli vše jaksepatří oslavit.
 Pro ilustraci vkládám několik 
zážitků zapsaných v táborové kroni-
ce, kterou psaly noční hlídky.
 „Stezka probíhala v klidu, 
modlil jsem se Anděle Boží celou 
stezku…“  
 „Lukáši, sviť pod nohy!“
 „Já, Kuba Trendl, jsem měl 
zážitky dobrý – překlopil jsem náš 
tým z kánoe do vody…“
 A postřehy vedoucích:
 „Sedím si tak v lese, schova-

ná kousíček za latrínou, a čekám na moje družstvo, 
který má za úkol mě najít. Už jsou docela blízko, 
když vtom se ozve: Májo, neblbni! Tam nechoď – to 
je les! Tam se všichni ztratíme!:-)“
 „Stavění latríny: Hned jak jsem vykopal jím-
ku, začalo slušně pršet a nateklo do ní ze ¾ vody, 
tak jsme na ni překlopili budku potaženou igelitem 
a vyešusovával jsem ji. Při tím Katr zpoza latríny 
povídá: „Tyjo, Lukáši, ty tam nejsi vůbec vidět.“ 
„Jak bych mohl být vidět, vždyť jsem taky v hajzlu, 
ne…?“ :-)
 „Jako zdravotnice jsem byla vybraná, abych 
jela s Kubou na pohotovost kvůli tý noze. Když mu 
řekli, že bude mít sádru, zarazil se a trochu nešťast-
ně se sestřičky zeptal: „Ale jak teď budu plnit godó-
na otužilosti?“ Sestřička očividně nevěděla, která 
bije, tak se jen zasmála. (Godón = bobřík). Ale pak 
Kubu napadlo: „No, když nebudu běhat na hry, tak 
se aspoň stihnu naučit francouzsky otčenáš,“ což 
mu očividně zvedlo náladu. Sestřička vypadala do-
cela vyjukaně.:-)“ 
 Celkově bych to zhodnotila tak, že tábor 
se velmi vydařil, a už se nemůžu dočkat příštího  
roku. :-)

Terka Kalčíková

Ať žije král, ať žije Francie!
aneb

Tábor Aleje 2009
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  Je to krásná představa. V hlavě se mi už 
mnohokrát objevila. Ta představa úchvatného 
rána. 
 Vidím se v něžném snu plném duhových 
barev. Lehounké paprsky ranního slunka ťukají 
na mléčný závěs v naší ložnici. Dostatečně vy-
spalá otevřu zlehka víčka, usměji se, protáhnu 
se. Vyskočím z postele, rozhrnu závěs. Pohltí mě 
slunce a já se nadechnu nádherného ranního jitra. 
Chvilka meditace a to je ONO. Dotýkám se Boha. 
Děkuji ti zase za krásný den plný tepla, radosti, 
úsměvů. Chvíle modlitby a prvních myšlenek je 
protkaná chutí do něčeho se pustit. Tak to chci 
dělat. Tak by to mělo být!!! 
 Na hlavu mi někdo vylil studenou vodu. 
Potopa, jsme bez střechy, jsme v lodi nebo kde 
jsem, nevím. Než otevřu oči, usmívá se na mě 

Verunka. „Mamiko, pitíko,“ hlásí mi s něžným 
úsměvem andílka, který umí už vylézt z postýlky. 
„Nééé!!!“ došlo mi, že řvu. Kouknu mokrým 
okem na budík, který ukazuje 04:20. Jejího „tatí-
ka“ to nevzbudilo. To ani omylem.
 „Co to udělala Verunka? To nesmíš!“ kři-
čím potichu, aby nevstaly i ostatní děti.  Mysle-
la jsem, že nejde křičet potichu, ale… JDE TO! 
Kde vzala tu vodu? Aha, večer jsem si donesla k 
posteli sklenici s pitím. Ještě pořád nevím, co je 
za den. Sobota. No jistě, všechny děti na světě v 
sobotu vstávají brzy. To není výmysl, to je prostě 
fakt. 
 Přemýšlím nad tím, jak se toho zbavit a 
zároveň obracím mokrou matraci, přičemž zjis-

tím, že moje krční páteř dnes ráno není v úplné 
kondici, ale to rozhejbu. Kdybych Verče donesla 
nějaké hračky, ještě bych si mohla chvilku leh-
nout. Udělám to neuvěřitelně rychle. A už ležím.  
 Myslíte, že po takové sprše nelze znovu 
usnout? Na mateřské to jde. Nemáte víkendy ani 
dovolenou, zato usnete prakticky kdekoliv a kdy-
koliv. Každou minutu spánku navíc bych platila 
zlatem.
 Peřina je taky mokrá, nenápadně si ji vy-
měním s Jurou. Přehodím to, povedlo se. Výbor-
ně, ani to nezaregistroval, protože spí odkopanej. 
A je to v suchu. 
 Verča je tak hodná, tak úžasná, jak si hez-
ky potichu sama hraje. Usínám s pocitem, že jsem 
to super vymyslela. 
 V polospánku mi někdo násilím otevře 

pravé oko. „Mamííí, má dlak zuby bílý nebo ost-
lýýý?!“ ptá se Vojta osahávající si v puse své 
vlastní zuby. Chvíli mi trvá, než pochopím smy-
sl otázky a hlavně důležitost v 5:05. „Zeptej se 
tatínka, já nevím,“ odpovídám umrlčím hlasem, 
zatímco jsem ucítila Verunčinu plínu. 
 „Kakala,“ šťouchá mě Verunka do obliče-
je. To chvilku vydrží, ještě chvilku. „Tatíííí, jaký 
má dlak zuby?!“ Kopu do Jury nohou. Nic. Zpod 
peřiny se jen ozve: „Tohle dělali v koncentrá-
ku!!!“  
 V 5:15 mi Verunka ukáže plínu, kterou si 
sama sundala. Došlo mi to. Vstanu, otevřu oči 
a vidím, kde všude si tu plínu sundavala. „Po-
móóóc, to né!!!“ To byl blbej nápad donést sem 

Ráno s Bohem
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hračky. Popadnu Verču a překážkovou dráhou vy-
sypaných korálků, stavebnic a kostek (opatlaných 
však víte v čem) s ní upaluji do vany. 
 V 5:25 sbírám hračky a jednu po druhé 
umývám v kýblu vody. Teď je ještě roztřídit, ukli-
dit, vytřít podlahu,  převléct se a můžu si znova 
lehnout.
 V mé posteli se zatím šťouchá Kristýnka 
s Honzíkem. „Fůůůj, tady to smrdí!“  Drží se za 
nos, chechtají se a asi se brzy i zabijí. „Okamži-
tě jděte pryč!“ Křičím už nahlas, protože jediný, 
kdo spí, je můj manžel. 
 V 6:00 otvírám prudce okno a zamykám 
dveře do ložnice. „A můžeme se aspoň najíst?“ 
buší vlastní děti na dveře. Vypadají jak žebrota u 
kostela. „Nechtě mě ještě chvíli spát!“ „Ale my 
bysme chtěli snídani!“ ťukají na nás hladové děti. 
Možná by to byla pěkná scéna pro nějaký soc. 
film.
 Chvíli spát, ještě chvíli spát. Honzík našel 
v tatínkově pracovně náhradní klíče do dveří. Je 
to chytrý kluk. 
 V 6:10 si přikryji hlavu polštářem, když 
děti vtrhnou do ložnice. „To snad není možný!!!“ 
ozve se pod druhou peřinou. „My máme hlad!“ V 
každý jiný normální den rvu do dětí snídani před 
odchodem do školy pod nátlakem a s výhružka-
mi, aby chudáčci aspoň něco snědli na začátek 
náročného dne. Ale to jsou všední dny, kdy děti 
nejí a nevstávají.
  Napadne mě nápad. „Tak víte co? Dnes-
ka si VÝJiMEČNĚ můžete udělat snídani sami.“ 
Řeknu to tak, jako bych jim dovolila sníst 5 zmrz-
lin a dívat se při tom na všechny díly Harryho 
Pottera. „Huráááá!!“ Letí dolů do kuchyně nad-
šeně. „Jsem dobrá,“ řeknu si sama pro sebe a za-
muchlám se do peřin. „Seš si vědoma toho, co 
jsi právě řekla?“ ozve se vedle mě. Začala jsem 
pochybovat, ale dál slastně ležím v posteli. Myš-
lenky zvolnily a plují hlavou lehce jako obláčky. 
Takhle to bude až umřu. Budu pořád spát. 
  V 6:15 vypukla v kuchyni cereální válka. 
Zvuky rozsypaného skla mě řežou přímo na nej-
citlivější místo mých neodpočinutých nervů. K 
tomu pláč a řev. Jak vyskočím z postele a letím 
do kuchyně, rozleji kýbl s vodou, co jsem neukli-
dila. Voda teče po schodech až dolů. „Zatraceně, 
zatraceně!!!“ křičím.

 „To je zase den! Próóóč!? Pane Bože, kde 
jsi celý to pitomý ráno!!!“ Proč to u nás aspoň 
jednou nemůže vypadat jako v normálních rodi-
nách. Je to sice směšné, ale přála bych si ráno jako 
z televizních reklam. Taky chci sedět u snídaně 
vysmátá a nalívat si džus ze skleněného džbánku, 
pojídat k tomu krásně namazané a obložené chle-
by s Ramou a být tak svěží a lahodná a vysprcho-
vaná gelem s vůní grepefruitu a máty…
 Místo toho zapínám vysavač, který poží-
rá střepy i rozmočené pleskance lupínků dohro-
mady. Lezu po kolenou neupravená a skoro celá 
mokrá. Umývám schody, dnes ráno již v druhém 
triku, a jsem vzteky bez sebe. 
 „Co jste to tady vyváděli?!“ řvu na děti 
opět beznadějně. A tolik dobrých předsevzetí 
vzalo zase za své. Všichni čtyři jsou přikovaní k 
židlím a tiše jako pěny. … Koušu se do rtu, to je 
ta chvilka meditace? To je to dotknout se Boha??? 
 Blbost! Sedím na schodech a tečou mi 
slzy. Nervový kolaps! 
 „My jsme vám chtěli udělat snídani,“ vy-
leze z drobečků po chvilce. Čtvero párů modrých 
očí, čtvero párů světlých hlaviček. Stojí tu v py-
žamu a bosí jak nakreslení od Heleny Zmatlíko-
vé. „Maminko, promiň nám to,“ hladí mě moji 
drahoušci. Je mi jich líto.
 „Pane Bože, promiň mi to.“ Je to hezké 
odpouštět a jde to samo, ano, někdy to jde samo.   
Ještě vypouštím zbytek páry a už odpouštím. A 
je to příjemný pocit po ránu. Boží pocit. Sedí-
me na schodech, děti mi dávají do pusy lupínky 
a zároveň pusinky. Asi se tomu nevyrovná žád-
ná reklama. Když odpouštím někomu takovému, 
jako jsou vlastní děti, je to sladké a uklidňující 
a tisíckrát krásnější než všechny jiné připitomělé 
obrazy v mé hlavě. Je to ráno s Bohem.
 Cítím, že i On mi odpustil tak lehce a tak 
samozřejmě. Z kuchyně se Jura ozve poněkud po-
korným hlasem: „Miláčku, dáš si presso?“
 No, řekněte, nezačíná takhle super den??? 
 A zítra je neděle. Jelikož se ráno jde do 
kostela, tak děti budou dlouho spát!

Markéta Kartáková
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 Je tomu již více jak měsíc, kdy naši farnost 
tak nějak „překvapil“ déšť. No nedělejte, že ne-
víte, o čem je řeč! Ale jak řekl pan biskup Pavel 
Posád, z jehož návštěvy jsme měli velikou radost, 
udělat primici, když svítí slunce, to umí kdekdo, 
ale zvládnout to v tomhle!?!? Máme jistotu, že na 
tuhle primici se bude dlouho vzpomínat.
 Asi si mnozí řeknete, že tady přece vůbec 
nešlo o počasí, ale ruku na srd-
ce… o počasí šlo, jak jsme zjistili 
6.7.2009, docela hodně. A tak jsme 
tam na té vhodně vybrané louce 
stáli, na nohy, na záda, na hlavy 
nám tekla voda, na krásně vyzdo-
bený oltář jsme neviděli, protože 
jsme ve výhledu měli cizí deštník, 
téměř nic nám nedolehlo k sluchu, 
protože i aparaturu ta dávka vody 
nějak zaskočila, kázání jsme ne-
slyšeli, protože žádné nebylo, pár 
kousků navlhlého cukroví jsme do 
sebe nacpali pod deštníkem, o pri-
miční obrázek jsme se v podstatě 
ani nezajímali…
 A ten čas, který jsme trávili 
na zkouškách, na něž jsme odbíha-
li od svých dětí, se jaksi rozplynul, 
protože jsme ani nezazpívali polo-
vinu nacvičeného. Nějaké „mali-
chernosti“, které mne trápily ještě 
o půl třetí (jako např. jestli jsou 
všechny hlasy dobře slyšet, jestli 
ladíme atd.) se s úderem třetí hodiny staly mali-
chernostmi bez uvozovek, prostě jsme stáli a zpí-
vali tak nějak směrem k mikrofonům. Lehké mra-
zení, jež cítíte před veřejnou produkcí a říká se 
mu tréma, se vytratilo a změnilo se v pocit jakési 
bezmoci. Když jsem pak v průvodu kněží viděla 
našeho pana faráře a věděla jsem, jak moc úsilí 
věnoval přípravě a kolik stresu si zažil, málem mi 

i slza ukápla…
 Večer po primici jsme se od prvotních ne-
gativních emocí oprostili a už jsme se tomu „vy-
dařenému“ počasí dokázali i zasmát. Líčili jsme 
si, kdo měl kde mokro, komu zvlhly noty k ne-
použití, jak kdo nasazoval „život“, aby vylil neu-
stále přitékající vodu z postavených přístřešků…
Bylo toho prostě dost.

 S odstupem času, kdy už jsme uschli, boty 
umyli, sváteční obleky přinesli z čistírny, mám 
dojem, že nám ta všechna starost, co jsme si ji s 
primicí nadělali, asi tak nějak přetekla přes hlavu 
a asi nás to mělo patřičně zchladit. Nemyslíte?

- KZ -

Můj pohled na den, 
kdy s úderem 15. hodiny začalo 

(slušně řečeno) pršet…
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Svatý Juda Tadeáš
 Mnozí neznají - nevidí, že máme mezi 
okny farní kaplanky památku, kamennou plastiku 
sv. Judy Tadeáše, známého pomocníka v bezna-
dějných případech. 28. října v 1. století byl umu-
čen se svým rodným bratrem Šimonem Horliv-
cem v Persii.
 Naše katolická spisovatelka Marie Holko-
vá, jež měla dobré zkušenosti s vyslyšením, na-
psala modlitbu: 

Svatý Judo Tadeáši, 
shlédni, prosím, v bídu naši. 

A v Kristově znamení, 
zbav mne zlého trápení. 
Zásluha Tvá přemnohá, 
všechno zmůže u Boha. 

Proto v každé beznaději, 
k tobě moje prosby znějí. 
Svou mocnou přímluvou, 
zažeň moji nemoc zlou ...

      
Lidmila Vokřínková

Zasvěcené děti
Panně Marii
 Panno Maria, ty jsi blízko Srdci Ježíšovu, 
svěřuji svoje děti do tvé mateřské péče a odevzdá-
vám je zcela tobě od nejútlejšího dětství. Kéž je 
provází tvá ochrana na všech jejich cestách. Buď 
jejich strážkyní. Uchovej je v nevinnosti duše a ve 
zdraví těla. Vypros jim od Boha světlo do jejich 
nezkušeností, oporu v slabostech, ovládání vášní, 
aby vždycky kráčely po cestě pravdy a ctnosti. 
Pronikni jejich duši spasitelnou bázní Boží, kte-
rá je počátkem moudrosti, aby statečně bojovaly 
proti svým chybám, slabostem a nebezpečným 
situacím. Pros za ně, aby vytrvale sloužily Bohu 
na této zemi a jednou ho mohly s tebou chválit v 
nebi. Amen.

vybrala z modlitební knihy 
- OH -

OTČE NÁŠ 
 Neříkej OTČE, pokud se každý den ne-
chováš jako syn/dcera.
 Nevyslovuj NÁŠ, jestliže žiješ sobecky 
vyčleněn od druhých.
 Neříkej JENŽ JSI NA NEBESÍCH, pokud 
myslíš jen na věci pozemské.
 Nevyslovuj POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ, 
jestliže ho nectíš.
 Neříkej PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ, po-
kud ho zaměňuješ s materiálním úspěchem.
 Nevyslovuj BUĎ VŮLE TVÁ, jestliže ji 
nepřijímáš, když něco „stojí“.
 Neříkej CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ 
NÁM DNES, pokud přehlížíš lidi, kteří trpí hla-
dy, nemají žádné prostředky k životu a možnost 
vzdělání.
 Nevyslovuj ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, 
jestliže v srdci uchováváš zášť vůči svému bratru.
 Neříkej NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ, 
pokud jsi rozhodnut žít v hříchu i nadále.
 Nevyslovuj ZBAV NÁS OD ZLÉHO, jest-
liže se sám nestavíš do pozice proti zlu.
 Neříkej AMEN, pokud nebereš vážně 
všechna tato slova. 

převzato z internetu

Večerní zpytování
 Copak jsi dělal celý den, koho tvá ruka hřá-
la? Pročpak svět nezůstal nezměněn tam, kde tvá 
noha stála? Máš ruce dvě, já mám je taky, koho jsi 
pohladil jimi – i úsměv máš a modré zraky, komu 
jsi zaplašil stíny? Už večer je a zdá se mi, že tma 
je kolem tebe – komu jsi dneska na zemi ukázal 
kousek nebe?

 redakci zaslala
Marie Matějková
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 Moji drazí přátelé a spolupracovníci,
 právě v těchto dnech si připomínám, jak mi 
Pán Bůh v roce 1916 v ryze české rodině v Jihlavě 
otevřel oči, i když město bylo tak německé. Dale-
ko od nás se prolévala krev našich vojáků, aby za-
chránili velké Rakousko, které už kolísalo na všech 
frontách. Jenom 13 let jsem byl v Jihlavě, ale v roce 
1929 jsem vstoupil ve Fryštáku u Holešova jako as-
pirant k salesiánům, kde mě čekal Don Stuchlý, kte-
rý mě přijal - už nevím, do které třídy. To byla moje 
druhá RODINA (byl jsem z rodiny druhý, první byl 
Oldřich).
 Neužil jsem ji moc, protože jeden rok po no-
viciátě, který jsem prožil se Slováky ve Sv. Benedik-
tu, jsem se přihlásil na misie. I tam byly překážky, 
protože jsem málem onemocněl tuberkulosou. Ko-
nečně za pár měsíců jsem dostal povolení a jel jsem 
přes Itálii do Indie. To bylo v roce 1935. Zde jsem 
strávil ten poslední pěkný čas svého života. Nelituji 
toho.
 Ta stará záludná nemoc mě sledovala. I po-
tom, ale s pomocí Boží, mě na cestě nezastavila, i 
když hrozila. V Indii v městečku Tirupattur v jižní 
Indii jsem skončil filosofii a začal něco dělat. V roce 
1943 jsem byl vysvěcený na kněze. Nechali mě v Ti-
rapattur starat se o náš dorost. V roce 1956 mě udě-
lali inspektorem. Měl jsem na starost jižní, střední a 
západní Indii. I Ceylon byl v naší inspektorii. Vzal 
jsem to klidně. Bůh a Marie se o mě starali a na-
konec z toho byla pěkná práce. V roce 1970, když 
jsem skončil jako magister noviců, požádal jsem si, 
abych mohl jít na misie. Představení povolili. A od 
té doby jsem zde, na severu v Asamské oblasti na 
práci v různých kmenech. A čekám  (je mi už 94 let), 
kdy mi Pán řekne, abych se zastavil a doufám, že mi 

Další výroční dopis 
misionáře o. Jana Meda

Don Bosco School, Imphal - Manipur, July 2009

dá místečko ve své ZAHRADĚ - ve Svém SRDCI. 
Co chcete ...
- miloval jsem Matku Boží, Ta mě doprovázela
- miloval jsem Krista Pána, ten mě udělal svým kně-
zem
- miloval jsem svou rodinu, stal jsem se řeholníkem
- miloval jsem svou vlast, stal jsem se misionářem
- měl jsem rád svou práci, staral jsem se o Povo-
lání.
 Snažil jsem se být věrným, vytrval jsem 
svých 75 roků. A teď? Čekám na hlas Boží - STARÝ, 
ZRANĚNÝ ale VĚRNÝ.
 Bůh budiž s vámi, zůstávám váš

J. Med, SDB

S pokračujícími dny léta…

 S pokračujícími dny léta ubývá i poutí v našem okolí, avšak i v malé kapličce v blízkých Sala-
vicích se slaví poutní mše sv. k Panně Marii Nanebevzaté. Obnovená českými i německými rodáky 
a dnešní generací opomíjená, měla místo pro všechny i pro děti s místními rodinami venku. K Matce 
Boží jsme se modlili za dobré soužití všech lidí Dobré vůle!

Lidmila Vokřínková
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 Zdislava z Lemberka se narodila v Křiža-
nově na Moravě. O jejím životě se moc neví a 
především o jejím mládí. Část svého mládí žila 
v Brně, kde se její rodina sblížila s dominikány. 
Daleko více víme o jejích rodičích. Jejím otcem 
byl Přibyslav z Křižanova. Matka Sibyla přišla 
do Čech ze Sicílie jako doprovod manželky krále 
Václava I. a pohybovala se v královské rodině. O 
rodině Zdislavy se ví, že zakládala kláštery, pře-
devším její matka. Nejvýznamnějším byl žďárský 
klášter, kde je v místní klášterní kronice nejvíce 
informací o životě svaté Zdislavy a její rodině. 
Rodina tento klášter donátorsky podporovala. 
 Zdislava se provdala okolo roku 1238 za 
Havla Markvartice z Lemberka. Její manžel byl 
blízkým důvěrníkem krále Václava I. Narodily 
se jim čtyři děti. Synové Havel, Jaroslav, Zdislav 
jsou historicky doložení. O druhém nejstarším dí-
těti, Markétě, se zmiňuje pouze Žďárská kronika. 
Manželství bylo nejspíš harmonické, šťastné. Do 
nového života si přinesla pevnou náboženskou 
víru a po vzoru své matky začala zakládat klášte-
ry a špitály. Nejvýznamnější kláštery byly v Trut-
nově a v Jablonném. V Jablonném také založila 
špitál, který navštěvovala a podle neúplných in-
formací osobně ošetřovala nemocné. 
 I když o ní nemáme mnoho písemných in-
formací, tak se její jméno objevuje v Dalimilově 
kronice. Autor o ní napsal: Pět mrtvých vzkřísila, 
mnoho slepých prosvítila, chromých a malomoc-
ných mnoho uzdravila, nad mnohými pracujícími 
velké pomoci učinila. 
 Podle Dalimilovy kroniky zemřela v pou-
hých třiatřiceti letech. Což potvrdily moderní vý-
zkumy kosterních pozůstatků. Dnešní lékaři ne-
potvrdili pověst, že umřela na tuberkulózu. Její 
manžel po její smrti začal sám zakládat kláštery v 
severních Čechách. 
 13. století změnilo roli ženy. Žena se stala 
více soběstačnou a její slovo má větší váhu, to 
se netýká chudiny. Velmi k tomu přispěly křižác-
ké výpravy, které odvedly muže do války a ženy, 
především šlechtičny, se začaly starat o hospodář-
ství a musely řešit problémy, které do 12. století 
řešili jenom muži. 

Svatá Zdislava (asi 1220 – 1252)
 A ještě v jedné věci je Zdislava výjimeč-
ná. Od raného křesťanství převažoval názor, že 
zasvěcený panenský život je nadřazen stavu 
manželskému. Proto je většina svatých žen pan-
na nebo žena, která se stala svatou pro svůj život 
poté, co ovdověla. Navíc jen velmi málo životů 
vdaných žen je zaznamenáno detailně. 
 Zdislava má svátek 29.1., její jméno zna-
mená: Ten, který vytvořil slávu. Je symbolem 
sociální a zdravotní služby, pomoci nemocným a 
chudým. Blahořečil ji Pius X. v roce 1907 a sva-
tořečena byla Janem Pavlem II. v Olomouci roku 
1995 spolu s Janem Sarkanderem. 

Kostely a kaple sv. Zdislavy:
- Kostel sv. Zdislavy, Prostřední Bečva (Vsetín)
- Kostel sv. Zdislavy, Studnice  (Chrudim)
- Kostel sv. Zdislavy, Oldřichovice 
- Kostel sv. Zdislavy v Lavičkách (Velké Mezi-
říčí)
- Kaple sv. Zdislavy, Praha 
- Kaple sv. Zdislavy v domově důchodců na Nové 
Rudě (Liberec) 
- Kaple sv. Zdislavy ve Slavkově (Uherský Brod)
- Kaple sv. Zdislavy v Domově důchodců v Kos-
telci na Hané 
- Kaple sv. Zdislavy Lvová (Česká Lípa)
- Kaple sv. Zdislavy ve Štěnovickém Borku (Pl-
zeň)
- Kaple sv. Sedmipočetníků a sv. Zdislavy ve Víru 
- Kaple sv. Zdislavy v Kelníkách
- Kaple sv. Zdislavy v Charitním domově Zdisla-
va (Litoměřice)

Seznam kostelů a kaplí převzat z Wikipedie.

Josef Kolba

Papež v Brně
 
 Všechny důležité informace o návštěvě 
Svatého otce naleznete na internetové adrese: 

www.biskupstvi.cz/papezvbrne
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3.9.  po mši sv. táborák v Růžené
4.9. po mši sv. táborák v Třešti
5.9. 09:00 - ministrantská schůzka
        18:45 - Třeštice - mše svatá
6.9. 14:30 - modlitby mládeže v Kněžicích
8.9. Svátek Narození Panny Marie
 09:00-18:00 - celodenní výstav Nej-
 světější svátosti v kostele sv. Kateřiny
12.9. den otevřených památek
13.9. pouť v Lovětíně
18.9.  19:00 - koncert křesťanských kapel 
 v Kněžicích 
19.9.  podzimní přespolní sportovní hry  
 v Kněžicích
20.9. 15:00 - koncert duchovní hudby v kos- 
 tele sv. Martina
26.9. ministrantská schůzka
27.9.  mše svatá s papežem Benediktem  
 XVI. v Brně
28.9. Slavnost sv. Václava, hlavního patrona  
 naší země
 16:30 - mše svatá v Růžené
 18:00 - mše svatá v Třešti
1.10. rekolekce kněží jihlavského děkanátu  
 v Třešti
3.10. Plzeň - mše sv. na poděkování za 70 let  
 života biskupa Františka Radkovského
10.10. a 17.10. sbírka věcí na charitu
11.10.  farní akademie - přednáška Pavla  
 Jajtnera, bývalého velvyslance ve  
 Vatikánu
23.-25.7.  víkend pro ministranty v Mrákotíně
30.11.  15:30-18:00 - zpovídání před dušič-
 kami
31.10.  ministrantská schůzka
1.11.  Slavnost Všech svatých
 15:00 - pobožnost za zemřelé na hřbi-
 tově a žehnání hrobů
2.11.  Památka všech zemřelých
 16:30 - mše sv. v Růžené
 18:00 - mše sv. v Třešti
8.11.  10:00 a 18:00 - pouť v Třešti ke 
 sv. Martinovi
 

Diář otce Tomáše

 Když pracoval dobrotivý Stvořitel na mat-
kách, trávil tím už šestý den přesčas. Tu se objevil 
anděl a pravil: „Nějak se s tímhle kouskem moc 
dlouho nimráš.“ A Pán mu pravil: „Četl jsi speci-
ální požadavky na tuhle objednávku? Má být úplně 
omyvatelná, ale ne z plastiku. Má mít 180 pohybli-
vých částí – všechny nahraditelné. Pohon má být na 
černou kávu a zbytky. Má mít klín, který zmizí, když 
vstane. Její polibek má vyléčit všechno, od zlomené 
nohy po zklamání v lásce. Má mít šest párů rukou.“ 
Anděl zavrtěl hlavou a řekl: „Šest párů rukou? To 
není možné!“
 „Ruce mi nedělají takové problémy,“ řekl 
Pán. „To spíš tři páry očí, které mají matky mít.“ 
„A to je standardní model? zeptal se anděl. Bůh 
přikývl. „Jeden pár, který vidí přes zavřené dveře, 
když se ptá: Co tam děti děláte? …ačkoliv už to ví. 
Další vzadu na hlavě, kde vidí to, co by vidět nemě-
la, ale co by měla přesto vědět. A samozřejmě také 
jeden pár vpředu, který se podívá na dítě, když zlobí 
a říká: Rozumím Ti a miluji Tě…aniž musí pronést 
slovo.“ „Pane,“ řekl anděl a dotkl se jemně jeho ru-
kávu, pojďme už spát, zítra… „Nemohu,“ řekl Pán, 
„už jsem blízko něčeho, co mi bude hodně podobné. 
Už mám jeden kousek, který uzdraví sám sebe, když 
je nemocný, umí nakrmit šestičlennou rodinu a do-
káže, aby devítileté dítě stálo pod sprchou.“ 
 Anděl velice pomalu obešel model matky. „Je 
to moc měkké,“ řekl. „Ale pevné,“ řekl Pán nadšeně. 
„Neumíš si představit, co tahle matka dokáže udělat 
a vydržet.“ „Umí myslet?“ „Nejen myslet, ale také 
přesvědčovat i dělat kompromisy,“ řekl Pán. 
 Nakonec se anděl sklonil a přejel prsty přes 
tvář. „Tady to prosakuje,“ řekl. „Myslím si, že se u 
toho modelu snažíš příliš. Nemůžeš ignorovat streso-
vý faktor.“ Stvořitel se přiblížil, aby se podíval zblíz-
ka a jemně otřel kapičku špičkou prstu. Ve světle se 
leskla a zářila. „To není prosakování,“ řekl. „To je 
slza.“ „Slza?“ řekl anděl. „Na co je to dobré?“ „Na 
vyjádření radosti, smutku, zklamání, soucitu, boles-
ti, osamělosti i pýchy.“
 „Ty jsi, Pane, génius,“ řekl anděl. Stvořitel 
se zatvářil zasmušile a řekl: „Tu slzu jsem tam nedal 
já…“
       

Pro Věžník zaslala 
B. Lusková, Brno

Mateřství
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nformaceI
Primice
 Celkové výdaje na primici činily  
35.750,- Kč. Sbírka farnosti Třešť a Růžená ze 
dne 14.6.2009, dotace od Města Třešť a dary vě-
řících činily celkem  43.250,- Kč.
 Při primiční mši svaté 6.7. 2009 se vybralo 
24.150,- Kč. Novokněz obdržel od naší farnosti 
finanční dar ve výši 31.650,- Kč.

Sbírka na povodně
 Na povodně ve farnostech Třešť, Růžená, 
Kostelec se vybralo 42.000,- Kč. Částku jsem 
předal na děkanství v Novém Jičíně, v oblasti, 
která patří mezi nejvíc postižené, s tím, že bude-
me informováni, které rodiny naše peníze dosta-
ly, poprosil jsem je také o zaslání fotografií. 

otec Tomáš

Farní charita 
v Třešti informuje
 Pravidelná podzimní Sbírka věcí pro po-
třebné se koná o sobotách 10. a 17. října 2009 
na faře v Třešti od 8 do 12 hodin a odpoledne od  
13 do 16 hodin.
 Sbírají se věci, které již nepotřebujete, 
jsou v pořádku a mohou ještě posloužit jiným.
Neberou se boty.
 Vybrané věci budou odeslány vagónem do 
Diakonie Broumov a odtud po vytřídění dále pře-
dány potřebným. 
 Farní charita předem srdečně děkuje všem 
dárcům, pomocníkům i příznivcům křesťanským  
Pán Bůh zaplať!
       

Za Farní charitu 
Brychta Zdeněk

Ze života 
farnosti

Z vody a Ducha svatého 
se narodili

Třešť: Matyáš Prášil
  Vítek Duchan
  Tobiáš Petr Jaroslav Brabenec
  Nikola Marie Dvořáková
Růžená: Vojtěch Josef Havelka
  Jiří Josef Frenetický
Kostelec: Vojtěch Kříž

V naději společenství 
Božího lidu 

se s námi rozloučili

Třešť: Ludmila Antrpiusová

Doporučení
 Doporučení k dobrému výkladu Písma sv. 
- Starého i Nového zákona - a to každou středu v 
Českém rozhlase 6 - vždy krátce po 20. hodině. 
Uvádí známá redaktorka Ivana Denčevová s vý-
borným přednesem a výkladem, též dr. Květa Ne-
radová a vše doplňuje dr. Martin Chadima. Kéž 
by všichni, jež mají zájem poučit se a zamyslet se 
uprostřed týdne a ze zdravotních důvodů se ne-
mohou zúčastnit biblické hodiny na faře, věno-
vali podvečerní hodinku „knize knih“ - nebudou 
litovat!

Lidmila Vokřínková

Pozn.redakce: Pořad Kořeny se zabývá mo-
noteistickými náboženstvími, tedy judaismem, 
křesťanstvím a islámem, se snahou objevovat 
kulturní souvislosti, které stály u zrodu naší ci-
vilizace. viz http://www.rozhlas.cz/cro6/porady/_
porad/815


