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lovo otce Tomáše

Milí farníci!
Liturgie doby postní a velikonoční upírá
svůj pohled na svaté město Jeruzalém, v němž
se odehrály nejdůležitější události dějin spásy a
vůbec celého lidstva – utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a seslání Ducha svatého – počátek života církve. Jsou to okamžiky a chvíle,
kvůli kterým se Ježíš jako Bůh a člověk narodil,
sestoupil na tuto zem a stal se jedním z nás, aby
na svém těle zničil hříchy celého světa a přemohl
smrt zmrtvýchvstáním.

kostelem se rozhodli vytvořit moderní křížovou
cestu přizpůsobenou dnešní době. Vytvořili velký
kříž ze všech předmětů, kterými si lidé navzájem
ubližují, jimiž zraňují a zabíjejí sebe a druhé, pod
kterými pláčou a umírají. Kříž byl poskládán a
sbitý z pušek, nábojů, z bičů, ze stříkaček a jehel
narkomanů. Za těmito věcmi můžeme vidět lidskou duchovní bídu a lidský hřích, který přivedl
Ježíše na kříž. Když se díváme na svět jako lidé
bez víry, musí nás to vést ke smutku a beznaději,
ale když se na vše podíváme pod pohledem Velikonoc, nezapomeňme, že ta první jeruzalémská
křížová cesta vedla k vítězství nedělního rána.
Tato skutečnost nás nikdy nemůže vést k beznaději či pesimismu. Ježíš nám cestu do nebeského
království prošlapal.
Kéž je i naše životní cesta prozářena nadějí a jistotou Cíle nebeského Jeruzaléma, kde se
máme všichni setkat.
otec Tomáš

Ze života farnosti
Žádný poutník Jeruzaléma neopomene
navštívit nejposvátnější místo křesťanů – Chrám
Božího hrobu s místem Ježíšova ukřižování a jeho
zmrtvýchvstání. V centru samotného města při
dobré pozornosti si není možné nevšimnout Via
Dolorosa (Křížové cesty), jejíž značná část vede
úzkými, přeplněnými uličkami, jež jsou plné prodavačů nabízejících zboží. My, křesťané, procházíme těmito místy s posvátnou úctou, s myšlenkou na trpícího Pána připomínající jeho křížovou
cestu. Tato pobožnost se rozšířila do světa od dob
křižáků a není snad kostel či poutní místo, kde by
chyběla. Ježíšova křížová cesta není minulostí, je
stále aktuální, je obrazem našeho lidského života
včera, dnes a zítra. Kristus byl a je i dnes souzen
mnou, i dnes nese kříž, je terčem posměchu, je
ukřižovaný v našich bližních. Osoby, jež vidíme
na obrazech křížové cesty anebo o nich slyšíme v
evangeliích, jsou často zrcadlem nás.
Četl jsem, že v jedné farnosti s moderním
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Postní doba je zde
Popeleční středou jsme vstoupili do doby
postní a nyní bude následovat pět postních nedělí
a pak již následuje Květná neděle. Jak ten čas letí,
ani se tomu nechce věřit!
Jak se na tuto dobu připravujeme? Měli
bychom dle našich možností co nejlépe. Tato
postní doba by nám měla nápomoci k lepšímu
křesťanskému životu, ve vztahu k Bohu, druhým
a nakonec i k sobě. Je třeba jít za Pánem bez výmluv, odkládání – ale ihned! Cesta není lehká,
nikdy nebyla a ani nebude. Život často přináší
nelehké chvíle i prázdnotu a beznaděj. A právě
proto je třeba jít za Ježíšem, vždyť on nás k tomu
vyzývá ve slovech: „Pojď a následuj mě!“
Někdy se nám zdá, že není nablízku, neslyší nás a necítíme jeho pomoc, ale opak je pravdou, On je právě nyní nám tolik a tolik blízko.
Je třeba být vytrvalí a důvěřovat, tak jako Panna
Maria, která vždy ochotně uchovávala Boží slova ve svém srdci. Je třeba našeho obrácení a to
opravdového nejen ve slovech, ale především ve
skutcích. Když Pánu svěříme vše, co nás tíží, co
nás někdy naplňuje i prázdnotou, tak nám vyjde
vstříc a jistě nám pomoc neodmítne.

Postní doba je dobou modlitby posvátného růžence i křížové cesty, kdy s Matkou Boží
prožíváme všechny chvíle v životě Pána Ježíše.
Modlitby mají být upřímné a plné naší víry. Je
třeba se modlit pozorně a vytrvale, vždyť v modlitbě hovoří člověk s Bohem. On je přítomen ve
svátostech, ve slově, ale také v našem srdci. Vytrvalou modlitbou se mění naše srdce a tím dáváme
Bohu prostor, že o jeho pomoc a radu skutečně
usilujeme. Boží láska je nám nabízena každému.
My máme věrně Pána následovat po celý náš život a o postoj Boží se snažit a prosit.
Často zakusíme křivdu, nenaplnění našeho dobrého úmyslu. My se nemáme dát odradit,
ale naopak máme o to více usilovat o plnění Boží
vůle. Někdy i ochabneme ve své víře, když nás
čekají různé těžkosti a zkoušky. Pán jasně říká,
co je v naší víře to nejdůležitější, totiž že celý náš
život je usilování v růstu naší víry.
Kéž se nám tuto dobu podaří co nejlépe
naplnit v lásce k Bohu i k našemu dobru. A to
přeji jak vám, tak i sobě.
- KP -

Noc kostelů
V minulém čísle Věžníku jste byli informováni, že i farnost Třešť se zapojila do Noci
kostelů. Chtěla bych vám tuto akci přiblížit.
Noc kostelů bude prezentovat kostely
jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukáže také na jejich kulturní hodnotu. V atmosféře, kterou Noc kostelů
vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s
křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění,
zážitku…
Během této noci jsou otevřené kostely a
nabízené programy pro všechny návštěvníky
zdarma.
Cílem je vytvořit nízkoprahovou nabíd4
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ku setkání pro lidi, kteří stojí mimo církev či
na jejím okraji. Spolu s katolickou církví se
jí zúčastní křesťanské církve, které jsou členy
Ekumenické rady církví.
Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem v České republice i v Rakousku. Biskupství je koordinátorem
Noci kostelů. V součinnosti se zapojenými
křesťanskými společenstvími zajišťuje společnou propagaci akce a vzájemnou návaznost
jednotlivých programů.
Další informace najdete na www.nockostelu.cz
Eva Šalandová

Farní pouť

k Božímu milosrdenství

Již delší dobu jsem přemýšlel, kam bychom se jako vloni vydali na farní pouť. Pán Bůh
to vyřešil. V polovině měsíce ledna jsem dostal
poštou plakátky, kde bylo napsáno: Zveme vás
na poutě k Božímu milosrdenství do Slavkovic
u Nového Města na Moravě. Upřímně jsem se
z toho zaradoval a řekl jsem si: „To je znamení,
že bychom tam měli jet.“ Zavolal jsem do Slavkovic a domluvil to s místními otci pallotiny. Na
místě samém je nově postavený kostel nedávno
posvěcený brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem, je to nové poutní místo brněnské diecéze a
málokdo z nás tam byl.
Každý z nás máme za co Bohu děkovat a
zvláště za jeho nekonečnou trpělivost s námi hříšnými. Velikonoce jsou svátky, kdy se hmatatelně
projevuje k nám hříšníkům Boží milosrdenství.
Chci vám nabídnout informace z internetových
stránek poutního místa, protože ne všichni máte
přístup na internet, týkající se obrazu, svátku, hodiny Božího milosrdenství a modlitby Korunky k
Božímu milosrdenství jako přípravu na 2. neděli
velikonoční (neděle Božího milosrdenství) a také
na naši společnou pouť, která se uskuteční, dá-li
Bůh, v sobotu 8. května 2010.
Obraz Božího milosrdenství
22. února roku 1931 obdržela sestra Faustyna od Pána Ježíše příkaz k namalování obrazu. Tak o tom píše ve svém Deníčku: „Večer, když
jsem byla v cele, uviděla jsem Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženou k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi.
Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva velké paprsky: jeden červený a druhý světlý. Mlčky jsem hleděla na Pána, má duše byla naplněna
bázní, ale i velkou radostí. Po chvíli mi Ježíš řekl:
Namaluj obraz podle toho, co vidíš, s nápisem:
Ježíši, důvěřuji Ti. Toužím, aby byl tento obraz
uctíván nejprve ve vaší kapli a na celém světě.
Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat,

nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství
nad nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. Já sám ji
budu bránit jako svou slávu.“ /Deníček 47–48/ V
roce 1933 přijela sestra Faustyna do Vilna. Tam
jí její zpovědník, P. Michal Sopoćko, pomohl namalovat první obraz. Zajistil malíře, Eugeniusze
Kazimirowského, který v roce 1934 obraz namaloval. Přesto, že obraz byl namalován podle slov
Ježíše zjevených sv. sestře Faustyně, od začátku
se jí nelíbil. Nešlo tady o malíře, ale o krásu KrisVěžník 65/2010
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ta. Tak jako všichni mystici i sv. Faustyna říkala,
že není pomocí štětce možné jeho krásu zobrazit.
Když se nad tím trápila, Pán Ježíš se jí zjevil a
potěšil ji slovy: „Velikost tohoto obrazu nespočívá v kráse barev nebo v dovednosti malíře, nýbrž
v mé milosti. /Deníček 313/ Uctívání tohoto obrazu nespočívá totiž jen v jeho vystavení a v úžasu nad jeho krásou. Uctívat tento obraz znamená
přijmout do svého srdce Boha, který v tomto obrazu zjevuje část své přirozenosti. Prostřednictvím tohoto obrazu nám Ježíš ukazuje svůj vztah k
člověku.
Pomocí pěti symbolů se nám zde zjevuje
obraz milosrdného Boha, který nám nabízí spásu. První symbol je ruka pozdvižená k požehnání.
Není to ruka, která chce pokárat, i když mnohokrát Pán Ježíš ve svých zjeveních sestře Faustyně
odsuzuje hříchy světa. Je to ruka, která chce všem
žehnat a obdarovávat štěstím. Druhým symbolem
je postava Ježíše, který jakoby kráčí k nám. Bůh
tím chce ukázat, že nečeká neporušený na svém
trůnu, až se hříšník přiblíží k němu, i když by to
tak mohl udělat, ale že to on první nám vychází
vstříc. On první nás miluje, očekává nás a obětuje
se za nás. Běží naproti marnotratnému synu, objímá ho a těší se, že ten, který byl mrtvý a hříšný,
se vrátil a ožil. Bůh v každé chvíli našeho života
jako první vztahuje svou ruku, aby nás zachránil.
Třetím symbolem je levá ruka Ježíše, která ukazuje jeho srdce. Ježíš ukazuje své srdce jako pramen
milosti. Toto srdce bylo probodnuté na kříži a vytryskla z něj krev a voda, symboly svátostí. Srdce
je také symbolem lásky, která je hlavním důvodem
zjevení tajemství Božího milosrdenství. Dalšími
symboly jsou krev a voda. Mučednictví a milost,
utrpení a štěstí. Milost často přichází skrze utrpení. Kristus rozdává plody svého umučení celému
tvorstvu. Milosti přicházejí skrze svátosti, zvlášť
svátost smíření a Eucharistii, jejichž správcem je
Církev. Posledním symbolem jsou slova: Ježíši,
důvěřuji Ti. Přijmout milost, která pramení z utrpení, a někdy také skrze utrpení, vyžaduje totiž
důvěru. Je třeba, abychom jako Abraham opustili svou zemi, a někdy je také třeba, abychom se
vzdali veškeré své pozemské naděje a celou svou
důvěru vkládali jen v Boha, tak, aby on sám byl
naší konečnou nadějí.
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Svátek božího milosrdenství
Svátek Božího milosrdenství zaujímá nejdůležitější místo mezi všemi formami pobožnosti k
Božímu milosrdenství, které byly sestře Faustyně
zjeveny. Poprvé o zavedení tohoto svátku požádal
Pán Ježíš ve zjevení, které měla sestra Faustyna v
roce 1931. „Toužím, aby milosrdenství mělo svátek. Chci, aby ten obraz, který namaluješ štětcem,
byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem milosrdenství.“ /Den. 49/
Volba zrovna této neděle není náhodou. Je
to první neděle po Velikonocích. O Velikonocích
si celá Církev připomíná dílo Božího vykoupení, které je úzce spjaté s Božím milosrdenstvím,
vzpomínaným a slaveným na svátek Božího milosrdenství. Toto vykoupení je přece projevem Božího milosrdenství pro celý svět.
Zároveň je třeba si uvědomit a pamatovat,
že svátek Božího milosrdenství není jen dnem, kdy
si zvláštním způsobem připomínáme Boží milosrdenství a je uctíváme, ale je to den mimořádných
milostí pro celý svět slíbených Pánem Ježíšem,
který řekl sestře Faustyně: „Toužím, aby svátek
milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky.“ /Den. 699/
Pán Ježíš spojil s tímto svátkem veliké přísliby: „Kdo toho dne přistoupí k Prameni života, ten dosáhne úplného odpuštění vin a trestů.“
/Den. 300/ Pramenem života je přitom svátost
smíření a Eucharistie. „V tento den je otevřeno
nitro mého milosrdenství; celé moře milosti vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství
přiblíží.“ /Den. 699/ Pro ty, kteří se pokládají za
veliké hříšníky, pro které už není Božího odpuštění, Pán Ježíš zároveň vzkazuje: „Ať se žádná duše
nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak
šarlat.“ /Den. 699/
Svátek Božího milosrdenství, který oficiálně zavedl 30. dubna roku 2000, v den svatořečení
sestry Faustyny, papež Jan Pavel II., se tak jeví
jako neobvyklá příležitost setkání s bezmeznou
hloubkou Božího milosrdenství tento den otevřeného dokořán. Dá se říct, že tento den Bůh před
každým stojí jako „slabý“ a starostlivý Otec, a ne
jako Soudce. „Žádná duše nenalezne ospravedlnění, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milo-

srdenství, a proto má být první neděle po Velikonocích svátkem milosrdenství a kněží mají v ten
den duším říkat o tom mém velkém a bezedném
milosrdenství.“ /Den. 570/ – říkal ve zjevení Pán
Ježíš sestře Faustyně.
Svátek Božího milosrdenství se tedy stává
Bohem stanovenou chvílí setkání člověka s jeho
milosrdenstvím. K tomuto setkání mají připravovat a vést člověka všechny ostatní formy úcty k
Božímu milosrdenství. Ovšem, tak jako v případě
obrazu Božího milosrdenství, nemůžeme zapomenout na to, co je nejdůležitější, a co také zdůrazňoval sestře Faustyně Pán Ježíš: na důvěru. Dokud se s důvěrou neobrátíme k jeho milosrdenství,
nenajdeme ospravedlnění a vnitřní pokoj.
Pokud tedy chceme dosáhnout a získat milosti slíbené Pánem Ježíšem, musíme více důvěřovat jemu, než sami sobě. Více poslouchat jeho
slova, než hlas našeho srdce, které nám někdy
hodně věcí vyčítá, a my si s tím nedokážeme poradit. Stojí za to vzpomenout si zde na slova sv.
Pavla, který říká, že Bůh je větší než naše srdce
a výčitky svědomí, které máme a které pramení z
naší minulosti.
Hodina milosrdenství
V říjnu roku 1937 Pán Ježíš ve zjevení sestře Faustyně přikázal uctívat hodinu své smrti
(15.00 hod.) a aspoň chvíli se v tuto hodinu dovolávat milosrdenství skrze zásluhy jeho utrpení a
smrti pro celý svět. „Připomínám ti, má dcero, že
kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se
ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj;
svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky, vždyť v té chvíli bylo pro
všechny duše otevřeno dokořán. V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu
se dostalo milosti celému světu – milosrdenství
zvítězilo nad spravedlností.“ / Den. 1572/
Hodina milosrdenství je pro nás šancí pochopit sílu Boží lásky k nám, která se projevila v
jeho umučení pro nás všechny. Proto Pán Ježíš
říká sestře Faustyně, aby se snažila tuto hodinu
pomodlit pobožnost křížově cesty, anebo pokud jí
to povinnosti nedovolí, aspoň na chvíli se pomodlila v kapli a tím uctila jeho milosrdné srdce. A
když ani to nebude možné, aby si aspoň na chvíli

vzpomněla na jeho umučení. /srov. Den. 1572/
Korunka k Božímu milosrdenství
Ve Vilně v Polsku měla 13. září roku 1935
sestra Faustyna zjevení anděla, který přišel potrestat svět za jeho hříchy. Když uviděla anděla,
prosila ho, aby se zdržel, že svět určitě bude činit
pokání. V tomto okamžiku se ocitla stojící před
Nejsvětější Trojicí, před kterou nesměla opakovat
svou prosbu. Když ale ve své duši pocítila Kristovu milost, začala se modlit slovy, která slyšela
ve svém srdci, a uviděla, že trest nad světem byl
zastaven.
Druhého dne, když byla ve svém pokoji,
zjevil se jí Pán Ježíš, připomněl jí tato slova a poučil ji, jak se má těmito slovy modlit na růženci.
V korunce prosíme o milosrdenství pro nás
a pro celý svět. Slovo „k nám“ znamená osobu,
která se modlí, a také lidi, za které touží a je povinná se modlit. Slova „i k celému světu“ znamenají
všechny lidi na celém světě a také duše v očistci. Několikrát Pán Ježíš ve svých zjeveních sestře
Faustyně ukazoval hodnotu a sílu této modlitby. S
touto modlitbou spojil také své přísliby, že skrze
modlitbu této korunky dá rád všechno, oč ho lidé
budou prosit, bude-li to shodné s Boží vůlí. /Den.
1541/
Zvláštní milosti Pán Ježíš slíbil v hodině
smrti nejen těm, kteří se budou tuto korunku modlit, ale také těm, za které se tuto korunku někdo
pomodlí. „Každý, kdo se ji bude modlit, dosáhne velkého milosrdenství v hodině smrti. Kněží ji
budou dávat hříšníkům jako poslední záchranu.“
/Den. 687/ „Napiš, že když se tuto korunku budou
modlit u umírajících, postavím se mezi Otcem a
umírající duší ne jako spravedlivý soudce, ale
jako milosrdný Spasitel.“ /Den. 1541/
Korunka, společně s výzvou „Ježíši, důvěřuji Ti!“ je nejznámější modlitbou k Božímu milosrdenství. Překládána je dokonce do afrických
nářečí a lidé se ji modlí ve všech končinách země.
otec Tomáš
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ozhovor s ...
pastorem Alešem Zástěrou
V měsíci lednu
jsme měli možnost
slavit ekumenickou bohoslužbu,
na níž byl přítomen pastor Církve
adventistů sedmého dne pan Aleš
Zástěra. Dovolili
jsme si jej oslovit
a požádali jsme jej
o rozhovor.

mně bylo doporučeno studium na konzervatoři.
Bylo mi 17, když jsem začal studovat konzervatoř,
obor kontrabas. Mé hledání pokračovalo tím, že
jsem začal cvičit a vyznávat jógu. Přemýšlel jsem
nad tím, že nad námi musí být nějaká civilizace,
která je příčinou života na této planetě. A také že
této civilizaci musí někdo vládnout.
2. Čím Vás oslovila právě Církev adventistů
sedmého dne a ne jiná?

Na celostátním táboře jógy ve Velké Lhotě u
Valašského Meziříčí mi kamarád jeden krásný večer vyprávěl pod oblohou plnou hvězd o Stvořiteli.
Podvědomě jsem cítil, že někdo nad námi opravdu
1. V kázání, které jsme mohli slyšet při lednové musí být. A přestože se tento můj kamarád hlásil
ekumenické bohoslužbě, jste mluvil o tom, že k adventistům a seznámil mě i s jednou rodinou
pocházíte z ateistické rodiny. V
a později i s pastorem této církkolika letech jste v Boha uvěřil,
ve, nebyla moje cesta k členství v
Pravdou
je,
že
náš
co vás vedlo ke konverzi a jak
církvi jasná. Položil jsem si tehdy
život
je
často
jedijste toto období prožíval? Měl
oprávněnou otázku, proč bych se
nou
Biblí,
kterou
jste někoho, kdo Vás doprováměl zajímat jen o adventisty. A tak
lidé
čtou.
zel v tomto období?
jsem se nebránil kontaktům s jinými církvemi. Poznal jsem 8 církví,
Narodil jsem se v rodině,
tj. věřící, bohoslužby a někdy i fakterá byla původně evangelická. O víře se doma ráře. Dospěl jsem k postoji, že žádná církev včetně
nemluvilo a do kostela jsme nechodili. Prožil jsem adventistů nezná celou biblickou pravdu a žádná
ale hezké dětství. Rodiče mě i bratra měli rádi. V 8 církev také podle poznané biblické pravdy plně neletech jsem ale na pohřbu překvapil svého tatínka žije. Samozřejmě ani já jsem tehdy a stejně i dnes
otázkou: „Co bude se mnou, až zemřu?“ Odpově- neznal všechno. Na základě porovnávání církví s
děl, že usnu a již se neprobudím. A já jsem tehdy Božím Slovem jsem ale dospěl k přesvědčení, že
namítl, že se každé ráno probudím. Na to mi již nejblíže původní křesťanské církvi jsou adventisté.
nikdo z rodičů neodpověděl. Někdy v 13–14 letech Toto vyznání se týká církve, ale pokud bych mluvil
jsem si všiml, že někteří lidé, které obdivuji pro to, o jednotlivých křesťanech, tak krásné praktikující
co umí, nejsou tak hodní, jak jsem očekával. Jinými křesťany jsem našel ve všech denominacích. Co
slovy, poznal jsem, že vzdělání charakteru je pod- jsem si ale zcela jist na základě Bible je, že zástup
statnější, než vzdělání rozumu. Někdy v 15 letech těch, kteří budou zachráněni, bude složen z lidí
jsem začal číst antickou prózu a toužil jsem být všech národů, církví, ras, chudých i bohatých.
dobrým člověkem. Tehdy jsem nastoupil do učení
na obor truhlář a navštěvoval učňovskou školu v 3. Co byste jako pastor řekl o své církvi hledaTřešti. Nejvýraznější vzpomínky mám na učitele jícímu člověku?
Šimánka, kterého jsem si vážil. Na radu Základní
umělecké školy, kterou jsem již 9 let navštěvoval,
Snažím se o své církvi hledajícímu člově-
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ku nic neříkat. Pouze kdyby se cíleně ptal. Vždy
se snažím představit Spasitele J. Krista, který mě
nikdy nezklamal a který mě vedl tak, abych se s
Ním setkal. On mě neopustil při výslechu na STB,
na vojně a byl mně pomocí i v době, kdy mě rodiče odvedli na psychiatrii, aby získali dokument o
mém postižení křesťanskou vírou. Chtěli tak omluvit mou absenci ve vyučování, kdy jsem navštěvoval v pracovní soboty bohoslužby.
Jsem tedy přesvědčen, že aby člověk mohl
být platným a živým členem v církvi, je třeba, aby
dříve poznal Boha.
4. Jak vnímáte snahy o sblížení křesťanů ze
strany církví?

5. Myslíte, že křesťanství dokáže v dnešní době
oslovit?
Ano, ale ne učením, budovami nebo nákladnými bohoslužbami. Pouze vztahy mohou nejvíce oslovit. Když nevěřící lidé poznají křesťana,
který dokáže pomoci, umí vyslechnout, nemyslí si
o sobě a prokazuje lásku, potom poznávají, co to
je křesťanství. Pravdou je, že náš život je často
jedinou Biblí, kterou lidé čtou.
6. Jaké byly Vaše dojmy z lednové ekumenické
bohoslužby v Třešti?

Byl jsem povzbuzen. Byla zima, ale vztahy
byly hřejivé. Padala na mě i tréma, protože jsem
Dobře, pokud jsou vedeny ve vzájemné nevěděl, jak vše půjde chronologicky za sebou. Při
úctě, naslouchání jeden druhému a na základě proslovu jsem ale našel vstřícné pohledy a mluvilo
se mi dobře.
Božího Slova.
otec Tomáš
- KZ -

Moc lidského slova
Kolik slov denně vypustí člověk ze svých
úst, aniž by přemýšlel nad tím, co dál mohou způsobit v srdci druhého člověka. Slovem mohu druhého povzbudit, dát naději, ale také zranit. V žalmu
141 je prosba: „Postav, Hospodine, stráž k mým
ústům, hlídku k bráně mých rtů.“ I v době postní
se mohu učit více naslouchat druhým, než mluvit a
prosazovat jen to své. Vždyť Pán Bůh mi dal dvě
uši a jedna ústa, abych více naslouchal, než mluvil.
I to je určitý druh postu a almužny. Zkusme občas
vyslovit k Bohu tuto prosbu.
CO NIKDY NEŘÍCT TOMU, KOHO
MÁME RÁDI: já jsem ti to říkal; jsi jako tvá matka; máš pořád špatnou náladu; ty ses zbláznil; za to
můžeš ty; co to s tebou je; na všechno umíš jenom
nadávat; ať udělám cokoli, nic není dost dobré; a
dobře ti tak; proč mě nikdy neposloucháš; musíš
být zodpovědnější; na co pořád myslíš; jsi nemožný; nechápu, jak jsem se mohl do tebe zamilovat; já
si mohu dělat, co chci; jestli se ti to nelíbí, klidně
běž pryč; děláš jen samé hlouposti; zase další nesmysl; myslíš jen sám na sebe; kdybys mě opravdu
miloval, tak…; jsi jako malá; ty se umíš akorát vy-

mlouvat; vezmi si prášky na uklidnění; nedělej problémy; já tě prostě nechápu; ty musíš mít vždycky
pravdu.
CO ŘÍKAT BEZ POČÍTÁNÍ TOMU,
KOHO MÁME RÁDI: to jsi udělal pěkně; jsi fantastický; to bylo krásné; dnes ti to moc sluší; bez
tebe to není ono; co jsi pro mne za ty roky udělal;
jsem šťastný, že tě mám; kdybych si měl vybírat,
určitě bych si vzal zase tebe; chyběl jsi mi; rád se
dívám, jak ti září oči, když se směješ; na tebe se
mohu vždycky spolehnout; je mi s tebou dobře;
jsem hrdý, že můžu jít s tebou; je mi to líto, udělal jsem chybu; pověz mi, co by ti udělalo radost;
můžu ti nějak pomoct; dnes jsem se za tebe modlil, protože jsi to měla těžké; každý okamžik, který
strávíme spolu, má nesmírnou cenu; děkuji ti, že
mě bereš takového, jaký jsem; s tebou je každý den
krásnější.
Vy určitě vymyslíte mnohé další, řekněte to
dál. Ti vedle vás si to zaslouží!
z internetu převzal
otec Tomáš
Věžník 65/2010

9

Moje Boží dary
Tato práce dětí byla zaměřena k prohloubení podobenství o hořčičném semínku
(Mt 13, 31–33). Děti měly za úkol rozpoznat,
co do nich bylo Bohem vloženo, a zamyslet se
(a napsat), jak se o toto ,,semínko“ starají.
				
			
Eva Šalandová
Moje dary
Můj dar je srdečnost. A co pro to dělám?
Snažím se být hodná a slušná na lidi. Také beru
za velký dar zdraví. Snažím se ho udržovat. Další
velký dar je Bůh. Protože Bůh mi dává sílu k lásce,
zdraví, srdečnosti, býti šikovná a dobrosrdečná.
A co pro to dělám? Snažím se chodit do kostela,
modlím se, snažím se dělat lidem radost, snažím
se k lidem chovat slušně, snažím se žít podle desatera a snažím se naslouchat Pánu Bohu a duši.
Také mám dar hrát na kytaru. A co pro to dělám?
Cvičím na kytaru čtvrt hodiny. Můj velký dar je,
že mám velkou rodinu, kde se cítím dobře a máme
se rádi. A co pro to dělám? Snažím se říkat pravdu, nepodvádět a poslouchat rodiče, starší sestry
a babičku. Také mám veliký dar kamarádství. Co
pro to dělám? Nepomlouvám kamarády. Můj další veliký dar je, že můžu chodit do školy a vzdělávat se. A co pro to dělám? Učím se a dělám si
domácí úkol.
ALE ZA TO VŠECHNO MŮŽU PODĚKOVAT PÁNU BOHU.
Eva Hartlová
Moje dary
Můj velký dar je láska k Bohu. Aby se moje
láska mohla rozvíjet, chodím do kostela.
Můj velký dar je chytrost. Díky tomuto
daru mohu poradit druhým a snažím se naučit
nové věci, abych je pak mohla předávat druhým.
Můj velký dar je zpěv. Díky tomuto daru
10

Věžník 65/2010

mohu velebit Boha svým zpěvem a chválit ho.
Snažím se proto rozvíjet svůj talent.
Můj dar je přátelství. Díky tomuto daru
mohu pomoci slabším a poskytnout přátelství jinému člověku.
Pane, moc ti děkuji za všechny tyto dary,
myslím si, že si jich ani tolik nezasloužím. Bože,
moc ti děkuji.
Šárka Kaňkovská
Co mi Pán Bůh daroval
Dostala jsem od Boha: hudební sluch, pečlivost, tanec, pracovitost, zručnost, šikovnost na
ruční práce, sportování. Rozvíjím hudební sluch:
chodím do hudební školy, kde se zdokonaluji ve
hře na flétnu a chci hrát na klarinet a zpívám na
dětských mších. Rozvíjím pracovitost: snažím se
pomáhat doma, uklízet, hlídat sestřičku Verunku.
Rozvíjím pečlivost: snažím si dělat úkoly a učit
se. Rozvíjím tanec: baví mě tancovat, chodím do
baletního kroužku, vystupuji na různých místech
a někdy si zatancuji i doma. Rozvíjím zručnost:
zajímám se o ruční práce, vařím, maluji, vyrábím, něco ušiji, někdy si i něco upletu. Rozvíjím
sportování: chodím lyžovat, běžkovat, doma si
zacvičím, jezdím na kole, na kolečkových bruslích
a na bruslích na led.
Toto jsou moje věci, které jsem dostala od
Boha a snažím se je plnit!!!
Kristýna Kartáková
Co mi Pán Bůh daroval
Pán Bůh nás má všechny rád a každému
něco daruje. Někomu nadání na sport, jinému
třeba na zpěv a někomu dá zase sílu. I já mám od
Boha dary a myslím, že si jich ani tolik nezasloužím. Bůh mi dal hudební sluch, trochu nadání na

sport a já jsem mu za to vděčná. Sportuji tak, že
Mám Pána Boha ráda a jsem mu vděčná
chodím na taneční kroužek a v zimě chodím i s za to, že nás obdarovává a stará se o nás.
rodinou na běžky nebo bruslit na rybníček. Svůj
hudební sluch uplatňuji tak, že chodím zpívat do
Johana Zachová
dětské scholy a také hraji na housle.

Týden modliteb

za mládež (tmm) 21. - 28. 3. 2010

Na Diecézním centru pro mládež si můProsíme, věnujte jeden týden modlitbě
žete vyzvednout samolepku TMM.
za mládež.
Požehnané dny postní doby přeje a vyproCíle tohoto týdne jsou tři:
1. doprovázení aktivit mládeže a aktivit pro mlá- šuje
Roman Kubín
dež společnou modlitbou, protože „bez Božího
referent pro pastoraci mládeže brněnské diecéze
požehnání, marné lidské namáhání“
http://www.osovabityska.cz/dczm-o-nas/
2. má pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou
živou součástí živého společenství církve
3. naše farní společenství mohou v tomto týdnu
více vnímat krásu i náročnost tohoto životního
Modlitba
období, mohou se zamýšlet, jaké je opravdu místo
mladých lidí a jak je možno je konkrétně podpořit
Pane Ježíši Kriste,
V příloze (na webových stránkách www.
brno.signaly.cz) naleznete text Týdne modliteb
za mládež: text z Písma svatého, texty z promluv
Benedikta XVI., podnět k zamyšlení, návrh osobního úkolu a přímluvy na každý den týdne od
21.3. do 28.3. 2010.
Modlitba za mládež je určena k modlitbě ve farním společenství (např. přede mší svatou), zároveň je však možno ji dát nemocným a
starším lidem, aby ji zařadili do svých denních
modliteb.
Zamyšlení a úkoly pro jednotlivce jsou
jen základní pomůckou sloužící k tomu, aby v životě nezůstalo jen u slov, nýbrž aby se slova modlitby přelévala do života a naopak.
Přímluvy jsou určeny pro užití při mši
svaté ve farním společenství, ale také k osobní
modlitbě.
Zkuste se ve farnosti scházet ke společné modlitbě (zvláště mladých) každý den ve
stejnou dobu.

s láskou se díváš na mladé lidi
a nabízíš jim dar Ducha Svatého.
Prosíme tě,
pomoz jim přijímat zodpovědnost
za krásný dar mládí,
aby si jej vážili a prožívali ho v radosti.
Dej jim odvahu ptát se na pravé hodnoty života
a zříkat se falešných nadějí,
aby se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.
Dej jim schopnost
ukazovat praktickými skutky lásky
na plnost života víry,
která nezapomíná na potřebné
a dokáže se dělit
o bohatství duchovní i materiální.
Ať jsou v tvé církvi znamením naděje
a najdou bohatství věčného života.
Amen.
Panno Maria, prosíme tě,
nauč mladé lidi dělat všechno,
co jim tvůj Syn řekne.
Zdrávas Maria....
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Rodina je nejcennější
dar lidstvu

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

Z hlediska společenského poznání nemá
dnes rodina žádnou jinou alternativu. Kde jinde
může člověk zrát než v rodině, která je založena
na láskyplném, stabilním a rovnoprávném vztahu muže a ženy? Všechna jiná výchovná zařízení
jsou úspěšná jen do té míry, do jaké dokáží fungující rodinu napodobit.

Víc než rozebírat příčiny a řešit následky
bychom se měli snažit uvidět rodinu očima naděje – a děkovat.
Děkovat za vás všechny, kteří vytváříte
dobré rodinné vztahy. Děkovat za možnost odkrývat tajemství, jakým obrazem Boha má rodina
být. Děkovat za vás, kteří se snažíte objevit, jak
se rodina může stát ideálním modelem každého
lidského společenství a jak může být náš svět skrze vaši rodinu lidštější.
To vše nás také vybízí k prosbám za nové
klima ve společnosti, které pomůže překonávat
sobectví a bude příznivé k rodině. Rodina představuje základní kámen pro celou církev a společnost. Být manželem, manželkou nebo dítětem
je poslání. Bůh s vámi počítá a dává vám vše potřebné, abyste prožili manželství, ve kterém se
stanete znamením lásky a věrnosti.

Největší radost

Naše budoucí společnost, a tím myslím
občanskou společnost, bude natolik svobodná,
spravedlivá, vlídná, tolerantní a dodal bych, že i
křesťanská, nakolik dokáží rodiče dobře vychovat své děti. To nemůže udělat nikdo jiný. Přes
toto všechno se obvykle o rodinu začne někdo zajímat, až když je před rozpadem. Individualismus
a touha po osobním prospěchu, příznačné pro
naši dobu, činí rodiny stále křehčími. A prvními
obětmi se pak stávají děti, protože jsou zbaveny
opory v jednotě rodičů.
12
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Když jsem se nedávno ptal dětí, kdy mají největší radost, jedna holčička odpověděla:
„Když se doma všichni sejdeme u stolu a
povídáme si.“
Přál bych si, aby náš život a naše modlitby
pomohly k tomu, aby takových chvil prožívaly děti
s rodiči co nejvíce – k dobru církve i celé společnosti.
z knížky Vy jste sůl země a světlo světa vybrali
manželé Hrbkovi
Naše modlitbička
Srdce Pána Ježíše, srdce Panny Marie,
zachovejte nám klid v rodině
a Rodino Nazaretská neopouštěj nás!
Amen

Zvony římskokatolického
farního úřadu Třešť
(překlad dopisu z němčiny)

Vážený pane Brychto,
děkuji za Váš dotaz na zvony katolické farnosti v Třešti. Německý archiv zvonů obsahuje veškerou dokumentaci o zvonech z Čech. V hlavní kartotéce jsou oddělení týkající se především Sudet, Dolního Bavorska – Horního Falcka, Horního a
Dolního Podunají. Bohužel jsem nenašel záznam k žádnému zvonu uvedenému ve
Vašich dokumentech.
Většina Vámi hledaných zvonů byla vyrobena po roce 1800 a patřila proto
zpravidla do nejnižší hodnotové kategorie A. Toto odstupňování se dá rozpoznat i v
kopii přihlašovacího listu, který jste přiložili. Zvony kategorie A (77 % z celkového
množství) byly pokládány za nejméně hodnotné a byly hned roztaveny. Jen v několika málo ojedinělých případech se po nich dochovaly stopy v Německém archivu
zvonů. Zdokumentovány jsou především zvony kategorie B a C, které činí jen asi
18 % všech zabavených zvonů. Přesto bohužel ani ke zvonům této kategorie, které
hledáte, neexistuje žádná dokumentace.
Výše uvedená zjištění si můžete sám ověřit v Německém archivu zvonů. Jeho
záznamy jsou na základě právních předpisů veřejnosti přístupné každé úterý až pátek od 9 do 16 hodin.
Velmi lituji, že jsem Vám v této věci nemohl dát žádnou další informaci.
S přátelskými pozdravy

Dr. Matthias Nuding
11.2.2010

Zima
Chumelí se, chumelí,
v sobotu i v neděli.
Chumelí se v noci, ve dne,
co je černé, rychle zbledne.
Sněhová královna letos drží opravdu svoji
vládu pevně ve své moci. Celý kraj je obdařen
bohatými nadílkami sněhu. Měsíc únor nám doširoka otevřel bránu do svého zimního království.
A v té bílé kráse běží čas.
Všem školou povinným školní zvoneček
oznámil pololetní prázdniny. Hurá! Půl roku pilné
práce vystřídá pár dnů zaslouženého odpočinku, do druhého pololetí. Ať se vám vše daří! Anděl
ale také krásné zimní sportování bude pro malé i strážný kéž vás chrání každý den!
velké každodenní zábavou i radostí.
Všem Vám, moji milí, přeji krásné zimní
To vám vyprošuje
radovánky. No, a potom zase šťastné vykročení
O. Hrbková
Věžník 65/2010
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Ministrantský víkend
Od pátku 23. října do neděle 25. října se
konal ministrantský víkend v Mrákotíně. Sešli
jsme se v pátek v Třešti o půl páté na autobusovém nádraží. Přijel autobus, nastoupili jsme, zamávali rodičům a vyrazili do Mrákotína.
Po příjezdu jsme se ubytovali ve třech
pokojích a šli ven. Někteří z ministrantů venku
hráli fotbal, ostatní šli k ohništi, kde byl po západu slunce táborák. Po sedmé hodině jsme už byli
všichni na faře a hráli jsme hru Upír. Ministranti
chtěli hrát hru neustále dokola. Večer přijel pan
farář a šli jsme se dívat do sálu na první díl Dona
Bosca. Po poutavém filmu jsme ještě koukali na
večerníček (ovečka Shaun), poté jsme šli na pokoje spát. Hlavně starší ministranti nebyli unavení a ospalí a šli spát později.
V sobotu po vydatné snídani pan farář promluvil k ministrantům a zahrál si s nimi hru. Posléze jsme šli do lesa. Za patnáct minut jsme přišli
do lesa a ministranti se rozdělili do tří družstev.
První hrou, kterou jsme hráli, byl Pašerák. Následovala hra Na šamana, tu jsme hráli dvakrát.
Po obědě jsme šli na městský úřad v Mrákotíně, kde si ministranti z tvrdého papíru lepili
krabičku a polepovali na ni ozdobný papír. Krabičku si odvezli domů. Hlavně menší ministranti
byli nadšeni z krabičky. Když jsme přišli na faru,
šli jsme hrát fotbal. Moje družstvo bylo o něco
lepší než družstvo pana faráře. Někteří šli po hodině na faru se najíst, napít a koukat na Asterixe,
ostatní zůstali na hřišti a hráli do tmy fotbal.
Po večeři jsme na přání ministrantů hráli
hru Upír. Následoval druhý díl Dona Bosca, při
kterém někteří ministranti usínali. Než jsme šli
spát, tak jsme se opět koukali na večerníček. Večer všichni rychle usnuli a hodina navíc (posunutí
letního na zimní čas) nebyla ráno znát.
Ráno šli ministranti na mši svatou v Mrákotíně. Po snídani jsme hráli hru Bingo. Ministranti si měli vybrat dvacet náhodných čísel od
jedničky do osmdesáti. Vyhrál Honza Karták s
nečekanou kombinací čísel 1,2,3, …,18,19,20. Po
obědě následoval úklid, sport a odjezd.
14
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Do Třeště jsme přijeli v 16:45 na autobusové nádraží, kde čekal zástup rodičů.
Víkend se mi líbil a plánuji ho příští podzim zopakovat. Jsem rád, že se nikdo vážně nezranil a mimo Adamova natrženého polštáře se
nic nerozbilo. Bohužel jeden ministrant onemocněl těsně před víkendem, tři ministranti o víkendu
a další po něm.
Na závěr bych chtěl poděkovat ministrantům a panu farářovi, že se víkendu zúčastnili. A
hlavně bych chtěl poděkovat Ludmile Štrejbarové za výborné jídlo a účast na víkendu.
Anketa
1) Co se Ti nejvíc líbilo v Mrákotíně?
2) Chceš jet znovu na ministrantský víkend?
Václav Havlík
1) fotbal
2) jo
Jan Karták
1) všechno
2) jo
Luboš Hartl
1) fotbal
2) jo
Filip Vejmělek
1) fotbal, hry v lese
2) jasně
Michal Hink
1) hry v lese
2) jo, bylo by to pěkné
Petr Mezera
1) hra Upír a fotbal
2) chci jet znova, ale nechci být nemocný
Josef Kolba

Ministrantská
soutěž
V letošním prvním pololetí se odehrála již
třetí ministrantská soutěž v ministrování. Soutěže
se zúčastnilo 25 ministrantů, ale dva ji nedokončili, protože se odstěhovali a do Třeště do kostela
už nechodí.
Soutěže se zúčastnilo sedm nových ministrantů (František Kolba, Jakub Trendl, Jakub
Mezera, Víťa Janák, Jakub Zástěra, Luboš Hartl a
Adam Mátl), z toho dva nováčci se výrazně prosadili v celkovém pořadí.
V soutěži se brzy od ostatních oddělili
František a Filip a do ledna spolu vedli vyrovnaný boj o první místo. Nakonec vyhrál František, i
když měl asi největší srážky bodů za chování spolu s Danielem. Na třetím místě byl dlouho Vlasta, ale Vojta ho v posledních deseti dnech před
koncem soutěže předstihl a získal již podruhé
bronzovou medaili. Diplom za páté místo obdržel Jakub, který se jako Vojta posunul dopředu v
posledních dnech i díky časté účasti na zádušních
bohoslužbách.
Celkově ministranti získali 1265 bodů a
17 z nich se zlepšilo. Až na tři ministranty chodili
celkem pravidelně na mše svaté ve všední dny a
za to bych jim chtěl poděkovat.
Jako nejvzornějšího ministranta jsme s
panem farářem zvolili Adama
Kaňkovského.
Rozhodovali
jsme se mezi třemi ministranty,
kteří jsou poměrně hodní a poslouchají. Pro Adama rozhodlo
i to, že z těch tří nejčastěji chodil na mše, když měl službu.
Na
ministrantských
schůzkách jsme na podzim
před martinskou poutí měli
pracovní schůzku, na které
jsme uklízeli listí a kamení kolem kostela a ve farním areálu.
A letos v zimě jsme odklízeli
sníh na faře.

Výsledky soutěže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

František Kolba
Filip Vejmělek
Vojtěch Havlíček
Vlastimil Rod
Jakub Trendl
Adam Kaňkovský
Karel Kokejl
Michael Bambula
Martin Salamánek
Václav Havlík
Daniel Havlíček
Marie Štanclová
Petr Mezera
Jakub Mezera
Vít Janák
Bohumil Zástěra
Michal Hink
David Komín
Jakub Zástěra
Dominik Nosek
Adam Mátl
Luboš Hartl
Vojtěch Novák

167
146
87
79
74
70
65
61
60
58
54
46
43
37
36
28
27
25
24
17
16
15
8
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Pozvánka na koncert
pěveckého sboru Festivia Chorus
Vážení a milí přátelé,
dovolujeme si vás srdečně pozvat na koncert pěveckého sboru Festivia Chorus, který se
uskuteční v Třešti v kostele sv. Kateřiny Sienské
v neděli 11. dubna 2010 od 15 hodin.
Na programu bude především duchovní
hudba všech období, ale také lidové písně a africké spirituály. Koncert v Třešti je takovou „malou
generálkou“ před naším zájezdem do Holandska,
kam se vydáme koncem dubna. Chceme zazpívat
posluchačům z Třeště v jejich krásném kostele
náš kompletní koncertní program, který zahrnuje
všechny oblasti, kterým se věnujeme, a které také
mají rádi naši příznivci.
Jsme komorní smíšený sbor, který sdružuje zpěváky z pomezí Jihočeského kraje a Vysočiny. Vznikli jsme na konci roku 2004, kdy jsme
uspořádali 1. adventní koncert ve Velké Lhotě.
Vzhledem k místu vzniku jsme tehdy přijali název
Komorní sbor Velká Lhota. Název byl změněn v
květnu 2007 na nynější Festivia Chorus. Nový
název je odvozen od latinského slova Festivitas,
což znamená „radost, vtipnost, humor, pohoda“.
V současné době máme 15 členů.
Naší sbormistryní a zakladatelkou je MgA.
Jitka Čudlá, která absolvovala obor dirigování
sboru na Janáčkově akademii múzických umění
v Brně pod vedením prof. Lubomíra Mátla. Již 6.
rokem se věnuje nejen vedení našeho pěveckého
sboru, ale také se svým manželem Josefem organizují koncertní sezóny v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě. Jitka Čudlá působí
jako pedagožka na ZUŠ v Dačicích a v současné
době je na mateřské dovolené se synem Josífkem.
Zkoušíme pravidelně každou neděli od
18:00 do 20:30 hodin ve Velké Lhotě. Náš repertoár zahrnuje renesanční madrigaly, duchovní
hudbu stejného období i mladší, spirituály, lidové
písně... Výhodou je možnost využití instrumentálních schopností jednotlivých členů sboru, případně jeho stálých spolupracovníků - varhany,
flétny, housle, kytara, rytmické a bicí nástroje
16
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atd. Komorní charakter sdružení vyžaduje
precizní přípravu každého zpěváka. Základem našeho zpěvu ale
zůstává zpěv a capella
(bez doprovodu), který
je prubířským kamenem každého pěveckého sboru.
V srpnu 2005 jsme založili občanské sdružení Komorní sbor Velká Lhota, které nemá na
starosti jen provozní záležitosti pěveckého sboru, ale také organizaci koncertní sezóny ve Velké
Lhotě.
V září 2008 jsme natočili naše první profesionální CD s názvem Zpívání pro potěchu
duše. V roce 2009 jsme se podíleli na natočení
CD Koncert pro varhany, kde je zachycen zvuk
velkolhoteckých památkově chráněných varhan.
Obě CD si budete moci na našem koncertě zakoupit – cena je 180,- a 220,- Kč.
Za dobu našeho trvání jsme spoluúčinkovali s řadou známých osobností - byl to například
nezapomenutelný Radovan Lukavský, Alfred
Strejček a Jitka Molavcová, Ladislav Lakomý,
basista Richard Novák, cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou...
Přátelíme se také s řadou našich sborových kamarádů, se kterými jsme uspořádali řadu
výměnných koncertů - jmenujme například Hradecké komorní tucteto, PPS Mladost Brno, KPS
Ambrosius Hradec Králové, Pifferaios z Lázní
Bělohrad, Musica Cantabile (Dobersberg - Rakousko)...
Na koncert v Třešti se velmi těšíme, mimo
jiné také proto, že jsme slyšeli, že je ve zdejším
kostele výborná akustika…
Pokud máte zájem o bližší informace o nás
či o koncertních sezónách ve Velké Lhotě, podívejte se na www.festivia.cz a na www.koncertyvelkalhota.estranky.cz .

Čekárna
Je to místo, kde se (nejen) maminky cítí
jako v kleštích s jedinou myšlenkou: vydržet než
přijdeme na řadu. Postupem času jsem zjistila, že
jsou různé druhy čekání i čekáren a každá je něčím zajímavá.
V čekárně na logopedii, kam chodím teď
s Vojtou trénovat sykavky a R, by to celkem
ušlo. Nedávno tam
dokonce přibylo takové krásné, nové,
funkční, odstrkovací
autíčko, na kterém
se děti mohou vozit,
aby jim nebyla dlouhá chvíle. Myšlenka
sice dobrá, ale má to
jednu vadu. To auto
je jenom jedno. A
dětí víc. Verunka to
samozřejmě pochopila tak, že je její a
nikoho jiného. Srdcervoucí scéna, kdy
ostatní děti smutně
koukaly na královnu, jak se vozí, byla
zdrojem mého vzteku. Kdykoliv jsem ji chtěla z auta nadzvednout a
pustit také jiné dítko sednout, ztropila takový řev
a křečovitě se držela volantu, že se ostatní rodiče
i s dětmi nade mnou slitovali.
Tentokrát poučená a vybavená všelijakými knížečkami, pitíčkem a dobrůtkou, jsem ještě
v bufetu zakoupila sušenky na odvedení pozornosti, protože jsem usoudila, že to všechno „výchovně blbě“ bude lepší, než ji potom následně
vyhodit z okna. Už tak mi stejně docházela trpělivost, když jsem obě děti táhla za ruku rozbředlým
špinavým městským sněhem. Měla jsem pocit, že
v těch kombinézách váží dvakrát tolik a že tam
prostě nedoplavem. Hodila jsem si Verču na koně
a Vojtu chytla pevně za ruku, abych ho mohla poponést nad bezednými kalužemi. Asi brzy hravě

strčím do kapsy Arnolda nebo Silvestra, poněvadž mi narostou bicáky větší než jim.
Bahenní osvěžení od řidiče „Oktávky“,
kterým mě a obě děti na přechodu ohodil od hlavy až k patě, mě dopálilo:„Ty pitomče!!!“ ulevila
jsem si, když jsem po něm řvala, i když mě nemohl vůbec slyšet.

„Podívej, jsem jako plase,“ řekl mi Vojta.
Uvědomila jsem si, že mi víc vadí, že tam zase
neřekl R, než to, že mluví vulgárně.
Nemocniční ponuré chodby s hromadou
chvátajících, kašlajících lidí nezvednou náladu.
Pach dezinfekce linoucí se z otevřených záchodů,
smíšený s pachem kaféautomatů, nepřidá na chuti.
Táhnem se chodbou do čekárny logopedie
a mě napadá: „Zase jeden blbej den v blbý čekárně.“
Odstrkovací autíčko tam ještě pořád bylo.
A co víc, na něm kluk, který se vozil. Verunka se
psychicky zhroutila ještě oblečená a začala natahovat. Když jsem děti vysvobodila ze všech rukavic, šál, čepic a kombinéz, tak jsem si ji vysvlečeVěžník 65/2010
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nou posadila na klín a strčila jí do pusy sušenku.
Vypadá to, že se dnes načekáme. Je nás tady víc.
Minuty se táhnou, řada nepostupuje. Verča se
vzteká, mě dochází nervy i sušenky. Zazvoní telefon.
„Podívej, volá tatínek,“ snažím se stále
odvést pozornost od autíčka.
„Tak co, jak to jde?“ Docela dobrá otázka.
„Ještě tak 5 – 6 hodin a přijdeme na řadu,“
odpovídám značně naštvaně.
„Verčo, nech to chlapečkovi. Vojtíšku, dej
jí to! Neber jí to! Nech ho být! Proč ho biješ!“ …
Ještě nekřičím! Nééé, já nekřičíííím!
Odhodila jsem mobil a trhám je od sebe.
Verča sebou sekla na zem a vzteky se počurala.
No bezva. (Mám 4 děti, ale pořád jsem stejně pitomá.) Proč jsem jí jen nedala plínu, i když už
„TO“ umí?
Papírovými kapesníčky utírám punčošky i louži na zemi. Kdosi mi podal odkudsi další
ubrousky.
„Do ptddele!!!“ Znova mobil.
Skvělý, aspoň to můžu někomu říct.
Kdosi ze školy mě upozorňuje na to, že je
našemu Honzíkovi zle a asi bude zvracet a musíme si pro něj přijet.
„Ale já nemůžu, jsem mimo,“ blekotám do
telefonu. „Nemohl by to s tou nevolností vydržet,
než přijedu?“
Jsem jemně upozorněná na to, že je to tento týden už podruhé a bylo by možná lepší nechat
ho příště doma, když mu není dobře. Omlouvám
se a vyhazuji počuranou papírovou kouli do koše.
„Hned, jak to bude možné, si ho vyzvednu!“ Mám pocit, že i vrtulníkem je to pozdě a
ukončuji rozhovor s výčitkami, že jsme naše jedovaté bacily roznesli po celé základní škole. Odhodila jsem mobil do kabelky.
„Jestli se mu doma zase udělá zázračně
dobře a nepozvrací se, tak ho přerazím!“
Připadám si fakt vyřízená. Tvářím se kysele na své děti a mám výčitky, že z nich nemám
radost. Někdy se mi to stává. Obyčejně sklouznu
k sebelítosti a umývám si dušičku takovými těmi
myšlenkami, jak to mám těžký a jak jsem na to
sama.
„Pane Bože, přece mám také právo na to
mít dost a nepřekypovat radostí ze svých dětí. A
18
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vůbec jsem už prostě taková. Nedal jsi mi víc trpělivosti. A přitom to ode mne chceš.“
Slyším jasně, jak Bůh mlčí. Vždycky jsem
o jeho mlčenlivosti přesvědčená…
Do čekárny se otevřely dveře a dovnitř
vjel nejdřív vozík a za ním paní, která ho vezla.
„Kocálek!“ vydechla Verča fascinovaně.
A přestala brečet. Paní za vozíčkem (asi to byla
maminka) se jen něžně usmála. Zůstala jsem zírat
na ni a na dítě. V očích měla neuvěřitelný klid
a něhu. Byla jsem tak blízko a připadala jsem si
jako blbec. Ten rozdíl mezi námi byl patrný a já
jsem si ho moc dobře uvědomila.
„Podívej, on má svoje vlastní auto!“ ukázal Vojta na chlapečka s křivými malými nožičkami na vozíku.
Zrudla jsem.
Ta maminka neřekla nic, jen se na mě chápavě podívala. Asi byla zvyklá na upřímnost dětí.
V tu chvíli jsem jí záviděla a strašně se styděla za
sebe i za svoje chování i myšlenky.
Musely by moje děti vypadat takhle, abych
po nich neřvala, v klidu jim sundala oblečení,
utřela nos a měla je ráda? Možná to byl Bůh, kdo
vjel do té čekárny. Mlčel, ale řekl mi všechno.
Ano, je to tak. Bůh je kolem nás ve všech
lidech a na všech místech. Za volantem i na přechodu. Pije hnusný kafe z automatů. Kupuje si
jízdenku se slevou. Chodí o berlích po nemocničních chodbách. Učí děti vyslovovat R. Stará se o
nemocného chlapce na vozíčku, nebo na něm sám
sedí.
Je ve všech situacích. Je i se mnou. Je skrze mě. A je možná jedno, jestli mi to dnes zrovna
nevyšlo s tou trpělivostí. Bůh ví, o co jde. Cítím,
že mě chápe. Žije totiž naše životy.
Vypadá to jako zázrak, když odcházíme po
schodech, ne výtahem. A usmívám se. Vojta běží
přede mnou. Ano, on běží. Střídá jednu nohu za
druhou a je to úžasné. A Verunka? Je tak roztomilá, tak krásná, že se divím, že na mě ostatní matky
závistí neskočí a nevyškrábou mi obě oči.
Moje trapasy a sebelítosti jsou najednou
titěrné a ta šedivá nehezká nemocniční chodba,
po které jdu, je skutečným krásným životem tady
a teď.
Markéta Kartáková

Jan Nepomuk Neumann

(1811 – 1860)

Jan Nepomuk
Neumann se narodil v Prachaticích
28. 11. 1811 jako
třetí ze šesti dětí.
Jeho otec byl Němec, který přišel
do Čech z bavorského pohraničí.
Vzal si české děvče Anežku Lepší a
usadil se v Prachaticích, kde se živil
ve své pletařské
dílně.
Ve škole v
Prachaticích byl malý Jan nejlepší, přestože se
vůbec neučil. V útlém věku přistoupil k svatému
přijímání a biřmování. Když povyrostl, tak jeho
tajné přání bylo další studium. Sen se mu splnil a
odešel ve 14 letech na gymnázium do Budějovic.
Ovšem po počátečních úspěších přišlo vystřízlivění. Jan v kvartě začal propadat. Problémem
bylo to, že se neuměl učit, protože to nikdy nepotřeboval. Otec mu navrhl, ať zůstane doma v
dílně. Jan s podporou matky překonal krizi, v nejvyšších ročnících patřil k nejlepším a maturitní
zkoušku zvládl s vyznamenáním.
Po maturitě přemýšlel o studiu práv, lékařství a teologie. Práva zamítl sám, a protože
se do semináře hlásilo moc uchazečů, považoval
za nemožné se tam dostat. Otec si přál, aby byl
lékařem, matka knězem. Nakonec dal na matku
a podal přihlášku do semináře a hned byl přijat.
Seminář studoval v Budějovicích. Rektor ho po
studiu doporučil na další studia do Prahy, kam se
Jan velmi těšil. Čekal tam ve všem vyšší úroveň,
ale zakrátko byl trpce zklamán. Léta v Praze byla
pro něho zatím nejtěžší v životě. Pražanům byl
vesnický student pro smích.
Po návratu do Budějovic ho stihla vážná
rána. Dozvěděl se, že pro přebytek kněží nebude vysvěcen. Do kláštěra nechtěl, tak byl nějakou

dobu nezaměstnaný. Po čase začne přemýšlet o
misiích v USA. Problémem byly jenom peníze
na plavbu za oceán. Proto kněží z okolí Prachatic
mezi sebou uspořádali sbírku a vybrali na lodní
lístek.
Roku 1836 se vydává na nejdelší životní
cestu. Ovšem i samotná cesta byla trnitá. V Mnichově se dozvídá, že Filadelfie, kam měl namířeno, kněze nepotřebuje. Ať se obrátí na biskupy v
Deitroitu či New Yorku. Ve Štrasburku měl dostat
peníze, ale dozvěděl se, že už byly rozdány jiným.
V Paříži byl šokován, že musí platit v domě pro
misionáře nocleh. A k tomu ještě zmeškal zaplacený dostavník do Le Havru. Nakonec loď stihl a
nalodil se na ni.
Na dlouhé cestě na lodi, která trvala 40
dnů, se mu začalo stýskat po domově, ale stesk
překonal pohled na pevninu, i když prudce pršelo. Byl velmi vřele uvítán newyorským biskupem,
ihned vysvěcen a 26. 6. slavil primici v kostele
sv. Mikuláše. Po primici byl vyslán do své farnosti, která byla v oblasti Niagarských vodopádů.
Farnost byla na dnešní poměry nepředstavitelná.
Byla velká jako celá Morava. Neumann se po diecézi pohyboval pěšky, denně ušel desítky kilometrů. Na koni jezdit neuměl a měl rád chůzi a při
pozorování divoké přírody se modlil a rozjímal.
Když byl starší, rád se nechal svézt povozem.
Při jednom pochodu se začalo stmívat a
hrozilo mu, že bude muset přenocovat v divočině. Proto se modlil, ať mu Bůh pomůže a po
chvíli uviděl chatrč a v ní malé světlo. Přišel k ní
a zaklepal, po chvíli se ozval hlas malé holčičky,
která se tázala, kdo je. Odpověděl, že je kněz a
po chvilce se otevřely dveře a uviděl, že holčička
je slepá a v posteli leží těžce nemocný její otec.
Téměř umírající Ir požádal o zpověď, ale nebyl
schopen mluvit. Neumann mu svařil mešní víno,
které měl s sebou připravené na mši. Druhý den
ráno se Ir probudil a byl zdravý.
Ale ne vždy dlouhé cesty skončily šťastně.
Při jedné cestě omdlel vysílením. Zachránili ho
kočovní indiáni kořínky. Nebo byl na cestě přeVěžník 65/2010
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paden a zbit, přežil, protože lupiči zjistili, že je
kněz, tak ho nechali a indiáni ho opět zachránili.
Jeho kněžská služba mu přinášela i radosti. Když přišel do německy mluvících oblastí, tak
byl vřele vítán a dobře přijat. V USA v té době
bylo asi 9% populace z Německa a mnozí uměli
jenom německy a kněze kázat v němčině neslyšeli roky.
I když je to nepochopitelné, tak Neumann
neměl faru, neměl, kde by přespal. Přespával v
chudinských rodinách. Upřednostňoval výstavbu
škol a kostelů před farou, ale stavby trvaly roky,
chudí katolíci neměli dost peněz a bohatí ho nepodporovali kvůli jeho náklonnosti k obyčejným
a chudým lidem. Až po návštěvě biskupa v jeho
farnosti a po kázání jeho pomocného kněze byla
vystavěna fara.
Největším problémem ovšem nebyl nedostatek kostelů, ale velmi silné protestantské církve. Sice poznal v Čechách protestantské církve,
ale to byli mírní protestanti, zato v Americe se
setkával s militantními protestanty. Když se přišel
podívat do protestantského kostela, tak se zděsil,
že lidé v kostele mají na hlavě klobouky a v puse
doutníky. Zažil fanatické kazatele, kteří přiváděli
lidi do extáze. Tyto kněze přirovnával k Baalovým kněžím. Mnohokrát byli přepadeny katolické kostely, jemu samotnému bylo vyhrožováno,
ale nikdo si nedovolil ho zabít. I když americká
vláda byla tolerantní k otevřeným sporům mezi
církvemi, tak vražda byla stíhána velmi tvrdě.
Velký rozruch Neumann vyvolal, když se
rozhodl jít do soudního sporu s jinověrci v otázce
pravosti jeho víry. Řekl, že když prohraje, přejde
k lepší církvi. Soudní spor se konal na veřejném
prostranství, kde se shromáždil dav lidí. I když
byl v nevýhodě, protože byl sám proti několika
protivníkům a i dav byl na straně protestantů, tak
vyhrál a ohromil lid. Uznávaný protivník mu namítl, že má právo vykládat Písmo ostatním. Jako
mladý byl lupič, ale Duch Svatý ho zasáhl a on
se obrátil. Neumann se zeptal, jestli je jeho obrácení úplné a on odpověděl, že ano. Pak tedy šlo
do všech důsledků, poznamenal katolický kněz,
který se obrátil k publiku s dotazem, jestli všechno nakradené oloupeným lidem vrátil. Publikum
se najednou obrátilo proti kazateli a obvinilo ho,
že krade neustále. Touto událostí byl Neumann
20
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uznán a přijat americkou společností.
Za čas se dostal do sporu s místními katolíky. Na mše mu chodily jenom ženy. Děti si v době
mše hrály na hřišti a muži chodili do hospody. Jan
řekl, jestli se to nezmění a nebudou všichni chodit na mše, odejde. Příští neděli se vše opakovalo.
Proto po mši naložil své věci na povoz a nastoupil
na něj a odjížděl. Vtom vyběhli muži z hospody
a začali ho přemlouvat. On jim odvětil, že není
o čem mluvit. Načež řekl hospodský: „Hospoda
bez kostela nemůže existovat, církev bez hospody
existovat může.“ Od té doby v době mše byla hospoda zavřená.
Jednou se dozvěděl, že jeho jméno je navrženo na biskupa. Nakázal farníkům, aby se všichni
modlili, aby Bůh od jisté americké diecéze odvrátil oči. Ovšem jednou přišel z pochodu na faru a
na stole uviděl biskupský prsten a pektorál a bylo
mu jasné, co to znamená. 28. 3. 1852 byl vysvěcen na biskupa, za heslo si zvolil: „Utrpení Kristovo, posiluj mne.“ Ve Filadelfii se mu moc nelíbilo. Nerad chodil mezi bohaté na večírky, raději
šel do chudého domu, kde byl obklopen dětmi.
To se odrazilo ve výstavbě katedrály, na kterou
mu bohatí nepřispěli, proto se stavba protahovala,
ale nikdy se nezastavila. A to i přesto, že se nestavěla na dluh. V biskupském působení postupoval
jako ve své farnosti. Každý rok navštívil více jak
polovinu farností, přitom nepřipustil, aby žádná
farnost neviděla svého biskupa aspoň jednou za
dva roky. Byl ochoten jít celý den, jen aby mohl
udělit biřmování jedinému dítěti. Kladl důraz na
výstavbu škol a kostelů a staral se o přípravu kněží. Podporoval nové ženské řády v diecézi.
V roce 1854 navštívil Řím a posléze Čechy a rodné Prachatice, kde byl vřele přivítán
rodinou. Na Vánoce 1859 onemocněl, přesto se
nenechal vystřídat při bohoslužbách. 5. 1. 1860
šel po ulici, omdlel a umřel na ulici. Po velikém
pohřbu, jaký Amerika do té doby nezažila, byl
pohřben do hrobu, ke kterému chodili nemocní a
mnozí se zázračně uzdravili.
Úcta k Neumannovi neustala i sto let po
jeho smrti, proto americká biskupská konference požádala o jeho svatořečení. K tomu došlo v
Římě v roce 1977.
Josef Kolba

Tábor(y) 2010
Zdravíme vás, milí rodiče a především děti
(dále jen mládež ZŠ)!
Rádi bychom vám za vedoucí táborů, jak
pro mládež prvního ale i druhého stupně ZŠ, podali pár základních a v tuto chvíli podstatných informací o obou táborech.
Především termín je pro nás všechny důležitý, abychom si naplánovali dovolené atd. Oba
tábory by byly ve stejném termínu a to poslední
týden v červenci (24.7.-31.7.2010). Tábory by se
konaly v Alejích u Kněžic nedaleko od sebe, tam
co stál loňský tábor pro mládež druhého stupně.
Předběžná cena obou táborů se snad bude pohybovat kolem 1.500,-. Snažíme se částku stlačit co
nejníže, ale není to vždy snadné. Mladší táborníci
by obývali rekreační chatu, starší táborníci indiánské stany teepee.

Informace o desáté

Tříkrálové sbírce

2010

Od 1.1.2010 do 14.1.2010 se konala již
tradiční TKS 2010. V Třešti a okolních obcích
bylo zapečetěno celkem 26 pokladniček, pro tři
se nepodařilo získat zodpovědné vedoucí skupinek a tak zůstaly nevyužité.
Výsledky:
(v závorce údaj z roku 2009)

Panenská Rozsička 2.642,(1.746,-)
Bezděkov
1.090,(950,-)
Hodice
12.933,(11.149,-)
Růžená
10.534,(9.903,-)
Čenkov
2.930,(3.375,-)
Jezdovice
1.228,(4.083,-)
Salavice
2.549,(2.835,-)
Třeštice
5.372,(5.086,-)
Lovětín
8.851,(9.445,-)
42.247,(36.821,-)
V dalším čísle Věžníku podáme zase o Třešť
90.376,(85.393,-)
něco bližší informace. Pokud byste něco potřebo- Celkem:
vali vědět už nyní, něco, co zde není psáno, obraťVyužití těchto peněz bývá oznámeno ve
te se na Lukáše - vedoucí pro účastníky druhého
stupně ZŠ, nebo na Katku - vedoucí pro účastníky výroční zprávě Oblastní charity Jihlava – v Třešti
k dispozici na faře.
prvního stupně ZŠ.
Katka						
Katka Bambulová, Růžená 31			
605 985 749 (T-mobile)
Lukáš
Lukáš Kubala, Roštýnská 1205, Třešť
777 198 553 (Vodafone)
722 909 653 (O2)

Všem dárcům, pomocníkům i příznivcům
charity srdečně děkujeme křesťanským Pán Bůh
zaplať!
Za Farní charitu Třešť
Z. Brychta
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Diář otce Tomáše
8.-10.3. 			
Velehrad – setkání kněží
			
moravských diecézí
20.3.
17:15
mše sv. v Třeštici
24. a 26.3. 15:00-18:00 velikonoční svátost
			
smíření v Třešti
25.3.
16:00-18:00 velikonoční svátost
			
smíření v Růžené
27.3. 			
setkání mládeže s biskupem
			
v Brně
28. 3. Květná neděle
08:00
sv. Martin
		
(začátek na farním dvoře)
15:00
křížová cesta na Křížový vrch
			
(začátek v kostele sv. Martina)
18:00
sv. Kateřina
1.4. 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
2.4. Velký pátek
08:00
modlitba breviáře v kostele
08:00-12:00 soukromá modlitba
			
u Getsemanské zahrady
15:00
křížová cesta na Křížový vrch
			
(začátek v kostele sv. Martina)
17:00
Růžená – velkopáteční
			
obřady
19:00
Třešť – velkopáteční obřady
3.4. 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
4.4. Boží hod velikonoční
(žehnání velikonočních pokrmů)
09:00
Třešť
10:45
Růžená
16:30
Kostelec
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18:00
Třešť
5.4. Velikonoční pondělí
08:00
Třešť
10:00
Růžená
10. a 17.4. 			
sbírka věcí na charitu
10.4.			
Hodice – mše sv. v kulturním
			
domě
11.4.
15:00
koncert u sv. Kateřiny
			
– Festivia Chorus
2.5.
09:30; 18:00 pouť ke sv. Kateřině
			
Sienské v Třešti
8.5. 			
pouť farnosti k Božímu
			
milosrdenství do Slavkovic
			
u Nového Města na Moravě

P. Alois Pekárek
Hořící srdce

Za peníze všecko
Za peníze lze koupit knihy –
ale ne moudrost.
Za peníze je možno udělat zábavu –
nikoli štěstí.
Za peníze se koupí pěkný dům –
ale ne útulný domov.
Za peníze dostaneme vzácné léky –
ale ne zdraví.
Za peníze získáš pochlebovače –
nikoli věrné přátele.
Za peníze dáš na sebe okrasu –
ale nezískáš krásu.
Za peníze lze koupit vzácný kříž –
ale ne Krista.
U Boha neplatí, kolik peněz kdo našetřil –
ale kolik jich za života rozdal na dobré účely.
Vybrala
O. Hrbková
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I

nformace

Výzva otce
biskupa Vojtěcha

případně na adresu Hippokrates, Míčkova 59,
614 00 Brno. Podrobnosti na www.bioetika.cz.

.
Prosím ty z vás, kterým návštěva svatého
otce Benedikta XVI. v Brně resp. v ČR přispěla
k nějaké události v životě vlastním nebo v životě
vašich blízkých, abyste mi o tom napsali. Mám na
mysli váš životní příběh, vyprávění nebo svědectví inspirované přípravou, organizací i samotnou
návštěvou papeže.
Byl bych rád, kdyby byly zaznamenány
příběhy, k nimž dala tato návštěva v našich životech či v našich rodinách impuls. Své příspěvky
můžete posílat do 31. 5. 2010 poštou na biskupství nebo e-mailem. Děkuji.

IV. brněnské
bioetické dny

Pravidelná jarní sbírka věcí pro potřebné
se koná na faře v Třešti o sobotách 10. a 17. dubna
2010 od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00
hod. Dřívější údaj (termíny v březnu) neplatí!
Sbírá se: letní a zimní oblečení (dětské,
dámské, pánské), lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, domácí potřeby – nádobí, skleničky (vše
jen nepoškozené), péřové i vatované přikrývky,
polštáře, deky, spací pytle, nepoškozená obuv.
Žehná vám váš
Nesbírá se: ledničky, televize, elektronibiskup Vojtěch ka – počítače aj., nábytek, jízdní kola, kočárky,
matrace, koberce, znečištěný a vlhký textil.
Vše bude odesláno pro Diakonii Broumov,
kde bude provedeno roztřídění a potom další distribuce dle potřeb.

Česká biskupská konference ve spolupráci
s dalšími institucemi pořádá ve dnech 23.-25.4.
2010 v Brně konferenci s mezinárodní účastí –
IV. brněnské bioetické dny, které budou zaměřeny
na aktuální etické otázky manželského a rodinného života. Zvláštní pozornost bude věnována
problémům spojeným s používáním moderních
technologií.
Na konferenci promluví přední odborníci
z oblasti teologie, biologie, medicíny, psychologie a dalších oborů. Hlavní referát přednese spišský biskup Mons. František Tondra. Promluví
také Mons. Vojtěch Cikrle, Mons. Aleš Opatrný,
doc. Jaroslav Max Kašparů, prof. Vladimír Smékal, prof. Ladislav Tichý, prof. Bohumil Chmelík
a další. Svou účast přislíbil také děkan Bioetické
fakulty Papežské univerzity Regina Apostolorum
v Římě prof. Victor Pajares.
Přihlášky je třeba zasílat co nejdříve
e-mailem na adresu konference@bioetika.cz,
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Farní charita v Třešti
informuje

Za Farní charitu Třešť
Z. Brychta

Modlitba před připojením k internetu
Tato modlitba je schválená bratislavským
arcibiskupem Mons. Stanislavem Zvolenským a
měla velký mediální ohlas.
„Všemohoucí věčný Bože, Ty jsi nás stvořil
ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v
božské osobě Tvého jednorozeného Syna, našeho
Pána, Ježíše Krista. Prosíme Tě, dej, abychom, na
přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na
cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, co
je milé Tobě, a každého člověka, kterého potkáme,
přijímali s láskou a trpělivostí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

