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Slovo otce Tomáše
Bůh se stal člověkem, aby nás osvobodil od hří-
chu, se kterým si nevíme rady ...

S čerty nejsou žerty
Člověk se lehce nechá zlákat na to, co je laciné, 
co vypadá hezky na první pohled.
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lovo otce TomášeS
 Milí farníci, prožíváme jedny z nejkrás-
nějších svátků v roce – Vánoce. Je to čas, kdy 
znovu můžeme prožít blízkost Boha, který nám 
nabízí svůj vztah. Věčný Bůh sestoupil do pozem-
ského času narozením Ježíše Krista, Božího Syna, 
aby posvětil svět svou přítomností mezi námi, aby 
nám dal novou odvahu usilovat o pravdu, dobro 
a spravedlnost a především aby přemohl ďábla, 
který se nám snažil ukrást a zpochybnit tuto Boží 
lásku.
  Bylo to v Betlémě. Hvězda zhasla a 
poutníci opustili stáj. Panna Maria si prohlížela 
spícího Ježíška. Staré dveře od chléva se pomalu 
otevřely. Spíše to vypadalo, jako by do nich foukl 
vítr. Ale na prahu se objevila stará žena oblečená 
do roztrhaných šatů. Její tvář měla barvu země. 
Maria sebou trhla, jako kdyby spatřila zlou su-
dičku. Ježíšek klidně spal. Oslík s volkem přežvy-
kovali seno z hromádky před sebou a nepocítili 
příchozí jediným pohledem. Maria ji sledovala. 
Každý krok jakoby trval celou věčnost. Stařena 
se pomalu přiblížila k jesličkám. Ježíšek náhle 
otevřel oči a k Mariině údivu se v jeho pohledu i 
očích stařeny blýskl stejný plamínek naděje. Sta-
řena se k němu sklonila a lovila v roztrhaných ša-
tech. Ta chvíle trvala snad celá staletí. Maria si ji 
znepokojeně prohlížela. Konečně ta neznámá na-
šla, co hledala. Vytáhla ruku z záhybu oděvu, ale 
ta věc byla tak malá, že ji schovala v dlani. Poda-
la ji Ježíškovi. Maria viděla jen shrbená záda nad 
jesličkami. Pak se stařena narovnala, jako by z ní 
spadla nesmírná tíha, která ji stahovala k zemi. 
Napřímila ramena, zvedla hlavu a najednou byla 
tak vysoká, že se hlavou téměř dotýkala stropu 
chléva. Do tváře se jí jako zázrakem vrátilo mlá-
dí, vlasy znovu zčernaly a získaly hedvábný lesk. 
Když opět zmizela v temné noci, Maria se konečně 
mohla podívat, jaký dar to vlastně přinesla. Je-
žíškovi se v rukou lesklo červené jablko. Ta žena 
byla Eva, první žena, matka všech lidí, která ode-
vzdala Mesiáši ovoce prvotního hříchu. 
 Tato pohádka Bruna Ferrera nám sdě-
luje biblické poselství Vánoc: Bůh se stal člově-
kem, aby nás osvobodil od hříchu, se kterým si 

nevíme rady a s ním bojujeme a nemůžeme si 
pomoci. Dává nám novou šanci, aby se v něm 
zrodilo všechno znovu a my mohli začít s čis-
tým štítem.  

 Ježíš chce posílit v nás, co je dobré, po-
těšit všechny nešťastné, nemocné, opuštěné a dát 
jim nové světlo naděje. A hlavně dát se nalézt jako 
ten, kdo chce pro nás to nejlepší. Příchodem Ježí-
še Krista jsme se stali novým stvořením v lásce. 
 To, že rodiče svým dětem říkají, že 
dárky nosí „Ježíšek“, nemá děti mást, ale připra-
vovat je k pozdějšímu pochopení štědrosti Boha. 
Je dobré, když rodiče postupně uvádějí své děti k 
pochopení podstaty Vánoc, že Pán Ježíš je pro nás 
tím nejvzácnějším darem, kterého chceme napo-
dobovat. Poselství události Betléma můžeme pro-
žívat celý rok. K tomu vyzývají slova neznámého 
autora: 
 Když ses do sytosti vynadíval na dítě v 
jeslích, tak se jednoduše neotoč a nechoď pryč. 
Udělej jeho ruce svýma rukama. Jeho úsměv svým 
úsměvem. Jeho srdce svým srdcem. Jeho uši svý-
ma ušima… V každém poznej svého bratra, sest-
ru. Když jim setřeš slzy, podělíš se s nimi o jejich 
starosti i radosti, tehdy se Boží Syn narodil v tobě 
a ty se můžeš radovat a slavit Vánoce celý rok.

 Přeji Vám, ať objevíte Vánoce jako 
svátky zrození pro novou šanci, pro nový začátek. 

otec Tomáš



Věžník 70/20104

Zjevení Páně 
a sv. Tří Králů

 Po hlavních vánočních svátcích následu-
je ve vánoční době ještě další, který má dva ná-
zvy: Zjevení Páně a sv. Tří Králů. Zjevení Páně 
– Epiphania Domini je pojem oficielní, církevní. 
V misálu, lekcionáři a jiných liturgických knihách 
jiný nenajdeme. Naproti tomu sv. Tří Králů je ná-
zev lidový, rozšířený po celé církvi, všude známý 
a užívaný. Kdybychom mluvili o slavnosti Zjevení 
Páně před běžným člověkem, hleděl by na nás pře-
kvapeně a nevěděl, kam ji zařadit (pokud to nebu-
de ten, který chodí pravidelně na bohoslužby a oba 
názvy zná). 
 Co je příčinou tohoto dvojího pojme-
nování? Na Východě (v Jeruzalémě od 4. stol.) se 
začalo slavit Narození i Zjevení Páně současně:  
6. ledna. Neboť tím, že se Syn Boží narodil jako 
člověk, stal se viditelným, či-li zjevil se! 
 V západní (římské) církvi byla zavedena 
slavnost Narození Páně v době dřívější, 25. pro-
since. A sice proto, že v té době byla značná část 
tamního obyvatelstva ještě pohanská a ti slavili 
den zimního slunovratu (21.12.), což bylo spojo-
váno s kultem perského boha Mithry (který snad 
zosobňoval Slunce). Byly to dny přejídání, pitek 
a nevázané zábavy, sahající až k orgiím. Proto cír-
kev proti tomu postavila oslavu příchodu Krista 
jako Slunce spásy, aby tak křesťany soustředila na 
toto tajemství a jinověrcům ukázala pravý Zdroj 
života a radosti. Rozumně určila pro tuto slavnost 
ne den slunovratu, ale o 4 dny později, aby nedo-
šlo k střetávání křesťanských a pohanských oslav. 
Skutečné datum Kristova narození neznáme. Toto 
bylo stanoveno uměle k jeho oslavě a prožitku. 
 Protože byl v celém křesťanstvu jako 
velevýznamná událost vnímán příchod mudrců 
do Betléma, byl i v západní církvi určen pro slav-
nost Zjevení Páně 6. leden. Vždyť i jim se nako-
nec zjevil! Přes tento malý časový rozdíl patří obě 
slavnosti k sobě (původně to byla slavnost jedna!). 
Den Zjevení Páně býval naplněn vánoční náladou, 
býval to den volna – lidé nechodili do práce! V 
současnosti je slaven pouze liturgicky, ačkoli jeho 
středem je Ježíš – jak z oficielního názvu vyplývá 

– přece těm mužům od Východu je třeba věnovat 
pozornost, jakou si zaslouží. Evangelista je nazývá 
mágy – mudrci, učenci, vzdělanci. Není uveden 
jejich počet (na tři se usuzuje podle tří darů), jmé-
na ani země, odkud pocházeli. Někteří badatelé se 
domnívají, že přišli z Babylonie, země oplývající 
vzdělaností hlavně v matematice a astronomii. 
 Spatřili zvláštní hvězdu, zářící jasným 
světlem, a považovali ji za znamení narození no-
vého krále. Tenkrát se všeobecně myslilo, že když 
někde vyšla nová hvězda, oznamovala zrození či 
příchod krále, vojevůdce či jiné význačné osob-
nosti. Jinak o něm nic přesného nevěděli, ale již 
to jim stačilo, aby se vydali na dlouhou, obtížnou 
cestu s touhou se mu poklonit a věnovat své dary. 
Šli ve směru hvězdy, až přišli do Palestiny. Nej-
prve se odebrali do královského paláce a když ho 
tam nenašli, putovali dál, až do Betléma, kam byli 
poslání. Když se hvězda zastavila nad místem, kde 
bylo dítě, velice se zaradovali. Vstoupili do domu 
(Sv. rodina už nebyla v jeskyni, ale v některém z 
betlémských domků), spatřili dítě a jeho Matku, 
klaněli se mu a věnovali tři dary: zlato, kadidlo a 
myrhu. Jejich jednání si zaslouží velkého obdivu. 
Především měli víru. Věřili, že znamení, které jim 
dává hvězda o nově narozeném králi, je pravdivé, 
a vydali se odvážně na cestu. Uviděli chudé dítě v 
náručí chudé matky a přece nepochybovali o tom, 
že je to Ten, ke kterému měli přijít, měli úctu, se 
kterou se přišli poklonit. Nic za to nechtěli, žádný 
osobní prospěch v tom nehledali. Naopak: Sami 
přinesli vzácné dary, v nichž církev později vidě-
la symbolický význam: zlato králi, kadidlo Bohu 
a myrha sloužila k namazání těla při pohřbu (ná-
znak, že bude obětován). Poslušnost: Na pokyn, 
který dostali ve snu, se k Herodovi už nevraceli, 
ale odešli jinou cestou do své země. Ačkoli to ne-
byli králové (ten titul jim dala pozdější tradice), 
vlastnosti měli vynikající, především pokoru. Na 
nich se splnila výzva autora starozákonní knihy 
Moudrosti: Králové, jestliže se těšíte z trůnů a že-
zel, hledejte především moudrost! Jsou příkladem 
všem, kteří zaujímají významná místa ve světě, 
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jak by se měli chovat. Proto si je Bůh vyvolil, aby 
navštívili jeho narozeného Syna. Přišli tam jako 
zástupci všech národů, i našeho. Můžeme říci, že 
tam byli i jménem nás – dnes žijících! Že Bůh po-
slal na svět svého Syna jako Spasitele ne jen Židů, 
ale všech lidí, dal to tímto způsobem najevo už v 
Betlémě. Bohatství, vzdělání a jistě i společenská 
prestiž, a přitom taková skromnost!
 Přijít, uctít, obdarovat a vracet se s ra-
dostí, že viděli toho, k němuž je táhlo srdce! V tom 
se jim nemohl rovnat Herodes, ba ani sám římský 
císař, s veškerou jejich mocí vybudovanou tvrdou 
silou a politickými intrikami jim nesahali ani po 
kolena! To je ono „blahoslavenství chudých v du-
chu“! A co současní společenští a straničtí vůdci a 
vládcové národů? Pamatují jeden na druhého, vy-
cházejí si vstříc, starají se o lid? Místo toho panuje 
ve světě dravá honba za zisky a požitky, všude boj 
o moc, snaha získat co nejvíce peněz, majetku a 
požitků za každou cenu, znehodnocování lidského 
života a důstojnosti. A to všechno proto, že mnozí 
opustili Boha a vyměnili ho za boha časného bla-
hobytu, jemuž slouží až do vyčerpání. A to ne jen 
ti, co jsou „nahoře“, ale četní „řadoví občané“ se v 
tom po nich opičí, šíří se to jako mor. 
 Je možno ještě lidstvo zachránit? Právě 
my, křesťané, máme jasnou směrnici v přikázá-
ní lásky k bližnímu.  Máme mít odvahu jít proti 
proudu, cestou těch východních mudrců! V naší 
církvi i ostatních křesťanských společenstvích 
vznikají charitativní i jiná hnutí pomoci těm nej-
potřebnějším, často dobrovolná. Je třeba v tom 
pokračovat. Konkrétní příležitostí nám k tomu 
opět bude Tříkrálová sbírka. Oni darovali, my také 
darujme! Nezáleží tolik na množství. V rámci na-
léhavé pomoci i jako projev lásky k lidem má i 
každá maličkost cenu zlata! V našem poctivém 
úsilí nám bude vždy nejvíce pomáhat otevřenost 
vůči Bohu! Mudrci také na začátku nevěděli, co 
všechno je čeká. Ale vedeni vnitřním hlasem se 
vydali na cestu, která dopadla dobře. My také vět-
šinou nerozumíme hned tomu, co od nás Bůh chce 
nebo na nás dopouští. Ale věřme! A pamatujme si 
jedno: Vším, čím Bůh zasahuje do našeho života, 
dává se nám také poznávat!
 Snažme se tedy v sobě prožívat Zjevení 
Páně tak,  jako je prožívali oni!

P. Jaroslav
Svatý Kopeček

Brno, Vánoce 2010

Vážení přátelé,
opět se přiblížil ten požehnaný čas adventního 
očekávání a vánoční radosti. V čem spočívá jejich 
moc nad lidskými srdci?

Vánoce nejsou jen vzpomínáním na událost před 
dvěma tisíci lety. Díky liturgickému slavení Církve 
vstupuje Boží láska do naší dějinné přítomnosti a 
přitahuje blízké  i  vzdálené. 
Přitahuje ty, kteří touží vědomě nebo podvědomě 
po opravdové lásce. 
 Po lásce, která se daruje,
 po pravdě, která sytí, 
 po štěstí, které naplňuje touhou po pravém 
 životě. 

V duši každého člověka je prázdné místo, které si 
tam připravil Bůh a které  volá po zaplnění. A stále 
se opakuje, že Bůh přichází jako ten, který stojí u 
dveří a klepe. A čeká, kdo mu otevře, aby k němu 
mohl vejít jako vítaný host. 

Nestyďme se přiznat k této touze a buďme si na-
vzájem služebníky pravé vánoční radosti. A ke kaž- 
dému přistupujme s takovou pokorou, s jakou k 
nám přichází Bůh.

Modlí se za Vás a na cestu
                     do roku 2011  Vám žehná

Jiří Mikulášek
generální vikář brněnský
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Karel Čapek
Lidové noviny 25.12.1923

 Aspoň jedinkrát  do roka nebudiž opo-
menuto zapálit v novinách sloupeček milému Pá-
nubohu.

 A tedy sláva na výsostech Bohu. Ačko-
liv je všude, je na výsostech přece jen víc sám a 
víc doma. Přesvědčte se o tom: vystupte  někdy 
na výsosti a potkáte ho. Na výsostech krásy, na 
výsostech lásky, na výsostech poznání a já nevím, 
na kterých ještě. A když na ně vystoupíte, pocítí-
te rozkoš a hrůzu, nevýslovnou radost a strašné 
mrazení, a to je on sám. Ale kdo nikdy nevystoupil 
na výsosti, nepotkal ho a nic neví o něm ani o jeho 
slávě. Neboť není pravé slávy kromě slávy boží. 
On sám pak voní mateřídouškou a ve vlasech má 
hvězdy, ptáky na ramenou, na klíně cvrčka a pod 
jeho nohama plynou řeky a potůčky. Sláva na vý-
sostech Bohu.
 A na zemi pokoj lidem dobré vůle. Ne-
boť nic není sladšího než pokoj; a proto dejte nám 
pokoj, vy všichni, kteří si myslíte, že jste vyvole-
ni spravovati a napravovati svět. Pokoj lidem na 
zemi; sláva patří Pánubohu a pokoj člověku; úžas 
a trnutí je na výsostech, ale na zemi budiž pokoj. 
Buď pokojné srdce člověka, který obrací svou tvář 
k zemi; a má-li nás co děsiti, ať jsou to strašné vý-
sosti se svou slávou. Ať nás zasáhne bič nekoneč-
nosti a boží bázně; ať hyneme úzkostí a rozkoší, 

potkávajíce Pána na výsostech, ale zemi a lidem 
budiž pokoj. Pokoj, toť velikost malých věcí a hlu-
bokost věcí všedních; pokojná věc je posvěcená, a 
pokojný člověk je dobrý, a pokojné srdce je šťast-
né a pokojný den je požehnaný, amen. Sláva na 
výsostech Bohu.
 A pokoj lidem dobré vůle. Snad jsou 
větší a onačejší ctnosti než dobrá vůle; jmenuj-
te mně hrdinství, šlechetnost, obětavost nebo co 
chcete, ale nic není tak dobrého jako dobrá vůle. 
Dobrá vůle, to je jako dobrá cesta nebo dobrá 
střecha nebo jiné tiché, dobré a spolehlivé věci, 
o kterých ani nevíme; teprve když nejsou dobré, 
začneme strašně láteřit, a když potkáme zlou vůli, 
je nám, jako by se bortila všechna jistota na světě. 
A proto je dobrá vůle to nejlepší na světě, že na ní 
stojí všechna spolehlivost a důvěra. Dobrá vůle je 
horizontální základ všeho dobrého na světě. Sláva 
na výsostech Bohu.
 A na zemi pokoj. Na celé zemi. Já to cí-
tím, vy to cítíte: nemáme pod sebou pevné půdy, 
když se to hroutí někde u souseda. Je jen jedna 
země; jenže lidstvo se musilo napolo pomlátit, aby 
si to začalo jakž takž uvědomovat. Není dobře na 
zemi, a proto není  ani nám dobře a bezpečně na 
zemi. I nasloucháme do dálky, není-li slyšet děsné 
praštění země. Ne, dosud ne: sláva na výsostech 
Bohu.
 A na zemi pokoj lidem dobré vůle. Je to 
ta nejkratší modlitbička; kdybyste ji tisíckrát opa-
kovali, jako byste měli v sobě tibetský mlýnek na 
modlení, pokaždé v ní najdete novou a libou chuť. 
Neboť je v ní sláva i výsosti, země i pokoj i dobrá 
vůle: samé dobré i veliké, svaté i něžné věci. Já 
bídný hříšník ji opakuji, nepočítaje řádků; a již 
nevím, myslím-li více na toho, jemuž jsem chtěl 
zapálit svíčičku, nebo na pokoj své duše; slyším 
jen dvojzvukou harmonii, hlas andělský a důvěr-
ný.

Věžníku poskytl
Lukáš Radkovský
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 Za několik dní se blížíme ke konci roku 
2010. Pro každého z nás přinesl různé události, 
jak radostné, tak i smutné a těžké.
 Často si uvědomujeme, že lidský život 
je dobrodružstvím, nevíme, co nás čeká a co nás 
nemine, a to je dar od Boha. Vše má svůj smysl 
a Pán skrze to, co žijeme, nás vede cestou, které 
nerozumíme a někdy i pro ni reptáme. Vše nám 
bude jednou vysvětleno na věčnosti.
 Je důležité, aby nás to neodradilo a šli 
jsme za cílem – betlémskou hvězdou, jako tři mu-
drci (králové), kteří se šli poklonit novorozenému 
Spasiteli. Neměli to vůbec snadné, naopak těžké a 
s velkými nesnázemi.
 Hledání Spasitele je rovněž i pro nás 
dobrodružstvím. Jaká vede cesta? Dlouhá či těž-
ká? Důležité je, jestli jsme rozhodnuti jej nalézt, 
pak naše cesta k němu bude přímá. Nesmíme však 
ztratit cíl, který je již tolik nablízku. Zejména 
nyní, kdy si připomínáme narození Spasitele.
 Proto je důležité zastavit se alespoň ve 
zbývajících dnech adventu, abychom věděli, že 
směr, kterým jdeme, je ten správný. Betlémská 
hvězda – víra nás pak dovede k cíli.
 Náš Spasitel se narodil v chlévě, a co je 
důležité, že se narodil právě tam. Ukázal nám pra-
vou pokoru. Byl to prostý chlév, ale bylo důležité, 
že z lásky Boží byl svěřen do lásky Panny Marie 
a do péče Josefa, starostlivého otce. Byl darován 
všem jeho věřícím z jeho velké lásky. Toto si kaž-
doročně připomínáme.
 Co nám toto vše přináší? Především nás 
to naplňuje velkou radostí a Božím pokojem. Na-
rození Božího dítěte je ten největší zázrak a štěstí, 
které nám Všemohoucí daroval, když přišel na 
tento svět mezi nás.
 Velký dík patří Panně Marii, která se 
svatým Josefem vytvářela nádhernou atmosféru 
rodinné lásky. Matka Boží přijímá s pokorou a 
v úžasu Syna z rukou Božích. I svatý Josef ode-
vzdaně přijme toto velké Boží tajemství a pokor-
ně je ochráncem celé této rodiny.
 Tato doba vánoční je dobou neskonalé a 
úžasné lásky Boží k nám lidem. Kéž si to uvědo-

mujeme a vneseme do našich srdcí a domovů, a to 
trvale.
 Na závěr báseň spisovatelky Marie 
Holkové, která často přijížděla do naší farnosti.

Adventní
Marie Holková

Stoupaly k nebi tisíce let
praotců modlitby vřelé,

Bůh, aby zbavil lidstvo všech běd,
dal světu Spasitele.

Spasitel přišel. Vzdal se nebe.
Uvažuj v adventní době,
nyní, že čeká On na tebe.

Chceš Ho vzít s Láskou k sobě?

 Milostiplné a krásné Vánoce a požeh-
naný rok LP 2011 přeje redakci i všem farní-
kům  

Pavel Kovář

Doba vánoční je zde

Čas adventní
 Předvánoční náladu adventu vyjadřují 
staré české písně „roráty“, sestavené podle bi-
blických textů. Název roráty pochází z latinské 
adventní písně z Francie ze 16. století: Rorate 
coeli de super…Rosu nám dejte, nebesa, dejte 
nám Spasitele.
 V předvečer svátku svatého Mikuláše 
očekávají děti nadílku. Podle legendy se svatý 
Mikuláš narodil ve 3. století ve zbožné rodině. 
Údajně obdaroval tři chudé sestry tak, že jim 
hodil komínem tři zlaté mince, které pak spad-
ly do punčoch sušících se nad krbem. Po smrti 
svých rodičů rozdal svůj majetek chudým, stal 
se biskupem v Myře a ochraňoval chudé děti.

O. Hrbková
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 Doba vánočních prázdnin a svátků je 
přesycena v televizi rozmanitými pohádkami. Pro 
většinu z nich je typické, že řeší konflikt dobra a 
zla. Na první pohled se zdá, že obě tyto síly mo-

hou být stejně úspěšné, ve většině případů vždy 
zvítězí dobro nad zlem. I v naší farnosti jste si 
mohli vyzkoušet, jak lehce se člověk nechá na-
pálit, když si nedává pozor. O druhé  neděli ad-
ventní, 5. prosince, navštívil při ranní mši svaté 
v Třešti a v Růžené farníky svatý Mikuláš, který 
jim říkal poselství asi v tomto znění: „Od Boha z 
nebe dostáváme dobré dary, ale je tu také někdo, 
kdo dovede toto napodobit. Dávejme si pozor, co 
a od koho přijímáme, nemusí to být zrovna dobré, 
jak to na první pohled vypadá.“ 
 A jak bývá v naší zemi zvykem, dob-
rého Mikuláše doprovází i čerti, ale ti v kostele 
nebyli. Když zbožní věřící vycházeli z kostela ze 
mše svaté, při které pan farář kázal, aby se obráti-
li od hříchu k Bohu, venku stáli pohostinní čerti, 
kteří nestrašili a nabízeli ve stříbrných miskách 
rafaela obalená v bílém pepři. Říkali: „Vemte si, 
Mikuláš vám nic nedal.  Dal vám toho málo, tady 
máte ještě od nás. Je to zadarmo.“ 
 Ani čerti moc nemuseli přemlouvat a 
skoro všichni si brali. Bylo vidět, kdo poslouchal, 
co říkal Mikuláš. Všem, kteří si brali, pálila huba 
a byli i tací, kteří se vraceli a nevadilo jim to (asi 
měli plechovou hubu) a brali si do kapes domů 
(nebo že by nemocným?) a říkali: „Jo, jo, je to 
dobrý, akorát trochu víc pepřený.“ Nedošlo jim, 

že přece je to divné, když uvnitř hmota je slad-
ká a pepř na tom, nenapadlo je, že se to k sobě 
nehodí. Byli tací, kteří na to přišli, až to okusi-
li a nenápadně to za branou kostela vyplivovali  
(v nejlepším případě do kapesníku), aby to u 
nejbližší popelnice vyhodili. Není čemu se divit, 
mohli si za to sami, dobře jim tak, neměli si to 
brát. Příště bych to ještě obalil v chilli koření, aby 
si to zapamatovali, že s čertem není dobré mít nic 
společného. V obou farnostech se spotřebovalo 
celkem 6 sáčků bílého pepře. Byl i takový případ 
manželů, který potvrdil, že od Adama a Evy se nic 
nezměnilo. Ptal jsem se dotyčného, zda si vzal, a 
odpověděl mi, co jsem nečekal: „Žena mi dala, a 
tak jsem jedl.“ To jsem nevydržel a vybuchl jsem 
smíchem. 
 Jaké poučení z toho plyne? Člověk se 
lehce nechá zlákat na to, co je laciné, co vypadá 
hezky na první pohled. Ďábel používá takovou 
taktiku při pokušení. Pod rouškou dobra nám na-
souvá něco, co je líbivé pro naše smysly a tělo. 
Také nám lže, že dostáváme od Boha málo, že 
nám Bůh nedopřává. Je neodbytný, dokud mu ne-
řekneme ne nebo si ho nepřestaneme všímat. Po-
kušení je do té doby pokušením, než se rozhodnu 
k činu, stačí už jen myšlenka, že něco chci udělat, 
to už pak se stává hříchem. Jak je nebezpečné, 
když nám hřích zachutná a nic s tím dlouhou dobu 
neděláme, že si na něj zvykneme, pak je problém 
se ho zbavit. Je nebezpečné, že můžeme zkazit a 
pohoršit svým hříšným chování také druhé, když 
žijeme trvale ve hříchu.      

 Po skončení celé akce v Růžené jsem 
šel s dvěma čerty ke svému autu. Byl jsem oble-
čený v černých kalhotách a v černé bundě s mod-
rým kulichem na hlavě. Děti Zachovy s nadšením 
odjížděly se svými rodiči domů autem a malý 
Mikuláš říká tatínkovi v autě: „Tati, toho třetího 
čerta jsem neviděl.“ A tatínek mu odpovídá se 
smíchem: „Mikuláši, to není čert, ale pan farář.“ 
Celou cestu na faru jsem se musel smát.

otec Tomáš

S čerty nejsou žerty
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 8. prosince jsme mohli být svědky stáv-
ky státních zaměstnanců v naší zemi, kteří pro-
testovali kvůli 10% snižování platů.  Noviny jsou 
plné informací o tom, že lékaři nemocnic dávají 
hromadné výpovědi a chtějí odejít do zahraničí za 
penězi.  My, kněží, máme strach, že nám přibu-
de více práce, bude umírat více lidí – to říkám s 
nadsázkou. Ceny energie, plynu, elektriky rostou. 
Často slyšíme nářek lidí a vůbec si neuvědomují, 
v jakém blahu žijeme oproti jiným. Ano, chápu, 
že při dnešních vzrůstajících cenách je každá ko-
runa dobrá.
 V knize s názvem O optimismu je deset 
postřehů, které nás mohou vést k zamyšlení nad 
tím, co máme. Na Silvestra Pánu Bohu děkuje-
me při mši svaté za přijatá dobrodiní v uplynulém 
roce a prosíme ho o požehnání do nového roku. 
Možná nad tím ani tak nepřemýšlíme, čím vším 
jsme bohatí. Zkusme se na chvíli pozastavit nad 
těmito body a poděkovat konkrétně Pánu Bohu za 
to, že máme vše potřebné k životu.  

 1. Žijete-li v pěkném bytě, máte dost jíd-
la a umíte číst, jste členem velmi úzké skupiny.
 2. Pokud se vzbudíte toto ráno a budete 
více zdraví, než nemocní, jste šťastnější, než celý 
milion lidí, který nepřežije tento týden.
 3. Pokud jste nikdy nebyl v bitvě, neza-
žil osamělost uvěznění, utrpení mučení, nebo se-
vření hladu, jste na tom lépe než 500 milionů lidí 
tohoto světa.
 4. Pokud můžete chodit na mše do kos-
tela, aniž byste se museli obávat ponížení, zatče-
ní, mučení nebo smrti, jste šťastnější než miliarda 
lidí, kteří nemají to štěstí.
 5. Pokud máte jídlo v lednici, oblečení 
na sobě, střechu nad hlavou a kde spát, jste bo-
hatší než 75% lidí na této planetě.
 6. Máte-li peníze v bance, ve své peně-
žence a střádáte si do kasičky, jste mezi 8% nejbo-
hatších lidí světa.
 7. Pokud jsou vaši rodiče stále naživu a 
svoji, jste velmi vzácný případ.
 8. Držíte-li hlavu zpříma s úsměvem na 

tváři a jste skutečně vděční, jste požehnaní, proto-
že většina lidí má tu možnost, ale nedělá to.
 9. Držíte-li něčí ruku, objímáte-li něko-
ho, nebo se jen dotýkáte jeho ramene, jste požeh-
naní, protože umíte nabídnout léčivý dotek.
 10. Pokud můžete číst tuto zprávu, jste 
požehnaní dvakrát, protože na vás někdo myslel, 
a co víc, jste ještě požehnanější než více než dvě 
miliardy lidí, kteří nedokážou číst vůbec.

otec Tomáš

Poděkovat

I úsměv člověka 
může pomoci
 Zemřel člověk a stanul před Věčným 
soudcem. Měl hrozný strach, protože v životě 
neudělal příliš mnoho dobrého. Stála před ním 
dlouhá fronta a tak přemýšlel, co jen řekne 
Pánu.
 Kristus otevřel knihu života a řekl prv-
nímu: „Tady stojí: Měl jsem hlad a tys mi dal 
najíst. Výborně! Můžeš vstoupit do nebe.“ 
Druhému řekl: „Měl jsem žízeň a dal jsi mi na-
pít.“ Třetímu: „Byl jsem ve vězení a navštívil 
jsi mě.“ A tak dále. Zanedlouho přišel na řadu 
on. Podíval se na Krista, který hledal ve své 
knize, a třásl se strachy. Kristus však vzhlédl a 
řekl: „Moc toho tady není. Ale něco jsi přece 
udělal: Byl jsem smutný a ty jsi mě rozesmál a 
dodal odvahy. Můžeš vstoupit do nebe.“

 I když je tato příhoda vymyšlená, vi-
díme na ní, že nemáme promeškat žádnou 
příležitost, kdy můžeme druhému prokázat 
lásku, třeba tím, že ho obveselíme nebo po-
vzbudíme.

otec Tomáš
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Buďte veselí 
a radostní
 Buďte veselí, vždyť jste křesťané, vy-
koupení lidé. Když vás něco v nitru rozladí, dřív, 
než půjdete ven mezi lidi, zastavte se před zrca-
dlem, utřete si čelo a usmějte se!
 To se lehko řekne, vzdychnete si. Jest-
li to dokážu, to skutečně nevím. Máte pravdu. 
Ale můžete to zkusit. Duše člověka, její zážitky, 
nálady se nějakým způsobem projevují ve tváři 
člověka. Proč je tvářička dítěte tak milá, krásná, 
okouzlující? Odpověď je jednoduchá. Dítě je ješ-
tě malé, nezasažené zlem. Proto jeho tvář ukazu-
je krásu duše, kterou stvořila Boží ruka. Ale dítě 
roste. Prožívá různé pěkné i méně pěkné zážitky. 
Ty zanechávají v duši dítěte stopy a také na jeho 
tváři. Podívejte se do tváře lidí, které dnes vidíte 
v kostele, na ulici, na zastávce, ve vlaku, v něja-
kém sále, prostě všude okolo sebe. Kdo umí číst v 
lidských tvářích, učiní pozoruhodné objevy. Na-
jdeme tam napsané, zda v jejich životě převládá 
radost nebo smutek, naděje nebo strach.
 Může se neradostně tvářit člověk, když 
věří, že je obrazem Božím, dítětem Božím, že má 
bezpečný úkryt v Srdci Otce, člověk, který v sobě 
prožil vykoupení?
 Wiliam James, profesor harvardské 
university v USA, píše v knize Psychologie a vý-
chova o svém rozhovoru s jedním Indem v Cam-
bridge. Ind mu řekl, že pohled do tváře Američanů 
v něm vyvolává trapný dojem, protože mají svaly 
v tváři podivně napjaté. Dodal: „Nemůžu pocho-
pit, jak můžete žít, když nevěnujete denně ani mi-
nutu pokoji a soustředění.“ V Indii je zvyk, že se 
každý denně uchýlí na půl hodiny do ústraní. Jsou 
k tomu vedeny už malé děti. To nám snad pomůže 
pochopit, proč učitelé duchovního života doporu-
čují, abychom denně rozjímali.
 Proč nás církev vyzývá, abychom ales-
poň jednou týdně zašli do kostela – místa ticha – a 
abychom rozjímali? Tam stojíme před Boží tváří 
a pohled na tuto tvář dá naší tváři něco z jejího 
pokoje.
 
 Pravidlo dobré nálady 

(z Duchovní obnovy na měsíc listopad 2010)

Úsměvně ke dni
zasvěcených 
osob
 Na svátek Uvedení Páně do chrámu, 
2. února, kdy slavíme v církvi událost obětování 
Pána Ježíše v chrámě, se každoročně v katedrá-
lách setkávají řeholníci a řeholnice s diecézními 
biskupy.  
  „Ach jo, sestřičko,“ stěžuje si zaslouži-
lá maminka a statečná manželka řádové sestře. 
„Když teď přijdu domů, čeká mě tam množství 
práce, manžel, děti. Všichni na mě „vysypou“ 
plné pytle svých problémů a nároků a vy si sed-
nete do ticha kaple, pomodlíte se a zrelaxujete. 
Tak dobře, jak se máte vy, bych se chtěla mít i já!“ 
„Máte pravdu,“ říká na to sestra, „my si myslíme, 
že se máme dobře, ale tím víc se divíme, že k nám 
přichází tak málo kandidátek.“

otec Tomáš

Přání 
otce biskupa
 Ježíš, betlémské dítě, přichází, aby se 
dotkl našeho srdce.
 Aby probudil k životu všechno, co je v 
nás dobré, a naše osobní obdarování využil ke 
štěstí druhých.
 Aby přemáhal ďábla, který nás chce 
odnaučit milovat a vyhnat z ráje – z blízkosti 
Boha.

 Vánoce jsou dobou, kdy máme po-
chopit, prožít a oslavit, že Bůh je láskyplný a 
štědrý a že je nám blízko.

Ať Pán naplňuje Vaše srdce.
Za to se modlím a k tomu Vám žehnám. 

Vojtěch Cikrle
biskup brněnský

Brno, Vánoce 2010
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 Před desítkami let, v době, kdy teprve 
začínalo budování „lepších zítřků“, kdy byla na-
devše uctívána práce a oslavováni pracující, reci-
tovali jsme ve škole báseň, jejíž název ani autora 
si už nepamatuji, ale utkvěl mi v paměti její za-
čátek: Práce je jako modlitba rukou. Proto továrna 
na konci města měla by být jako prostorná modli-
tebnice sdružující k družnému hovoru dobré lidi, 
pracovníky…atd.
 Báseň tendenčně vyzdvihovala důleži-
tost práce a přesvědčovala čtenáře o marnosti víry 
a nadbytečnosti modlitby. Vedle skupiny sympa-
tizantů, na druhé straně společnosti tehdy ještě 
značně početné, byli katolíci a jejich přesvědčení, 
že dobrý je ten, kdo chodí do kostela a večer se 
pomodlí.
 Modlitba ale byla problémem. Vždyť 
nejčastější věta ve zpovědnicích při zpovídání byla 
o roztržitosti při modlitbě či její opomenutí. Ale 
ještě i dnes od praktikujících a horlivých katolíků 
je možnost uslyšet povzdech, že se někdy nebo 
často modlitba nedaří. Vyznívá nespokojenost a 
touha s tím něco dělat, najít nějakou náhradu za 
nedokonalou modlitbu a kompenzaci za tento ne-
dostatek.
 V této souvislosti mě už kdysi dávno do-
stihla myšlenka, že když už se neumím pomodlit, 
jak bych chtěl, že nabídnu Pánu Bohu svou práci, 
která se mi leckdy dařila lépe než modlitba, jako 
náhradu. Řekl jsem si: K této mé chabé modlitbě 
přidám modlitbu rukou, ještě kousek na doplnění, 
jako oběť. Byla to aplikace a alternace na zkraje 
uvedený úryvek básně (ejhle, k čemu posloužil vý-
plod zaniklé ideologie).
 Nedávno jsem četl publikaci Ano, Pane 
od Jeana Duboise. Asi to mnozí četli, ale dovolil 
bych si ocitovat, co mě zaujalo a co mě podpo-
řilo v domněnce, že nejsem v omylu, co se týká 
souvislosti modlitby a práce v duchu benediktin-
ského hesla Modli se a pracuj, že jedno prostupu-
je druhé. Cituji z odstavce 34. Člověk nevydrží se 
svým křesťanstvím v současném pracovním shonu, 
společenském strkání a technickém cvalu bez stálé 
práce, bez stálé modlitby a bez stálého umrtvování. 

Ale jak si za těchto okolností najít čas na stálou 
modlitbu, kde najít sílu na umrtvování a pokání po 
takovém vyčerpání denní prací? – odpověď: Jestli-
že zaměříme svoji práci dobrým úmyslem na Boha, 
důkladností na užitek bližnímu a na budování Kris-
tova království, jestliže zrušíme dosavadní předěl 
mezi prací a modlitbou, jestliže necháme vplynout 

jedno do druhého, pak místo toho, aby práce naši 
modlitbu zkracovala, vytlačovala nebo rušila, bude 
ji prodlužovat a zvroucňovat, a všechna denní čin-
nost bude prodloužením ranní nebo večerní litur-
gie.
Práce jako splnění stavovských povinností.
Práce jako prodloužení modlitby.
Práce jako nejrentabilnější pokání.
I práce je modlitba. 
 V závěru stati uvádí: (Malik: Welt, dei-
ne Wege zum Gott, 2) „Je přece psychologický a 
náboženský nesmysl domnívat se, že deset minut 
modlitby každý den může zdokonalit člověka, za-
tímco osm hodin práce, které vyplňují téměř celý 
jeho všední den a zabírají jeho cítění a myšlení, by 
byly pouhou asketickou vynechávkou.“
 Nechci se domnívat, že každý musí se 
mnou souhlasit a vzít za své uváděné názory. Tře-
ba se ale najde někdo, kdo má nebo měl podob-
né problémy. Třeba najde odpověď v citovaných 
úryvcích.

- JB -

Uvažování 
o modlitbě
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 „Ve vzpomínkách je život věčný.“ Toto 
moje životní krédo se mi často potvrzuje.
 Byla neděle 21. listopadu 2010, v TV 
NOE byla slavná mše svatá z chrámu Jména Pan-
ny Marie ve Křtinách u Brna, známém to poutním 
místě. Mši svatou sloužil biskup brněnský Mons. 
Vojtěch Cikrle za asistence několika biskupů a 
kněží. Křtiny slavily osmisté výročí od svého za-
ložení.
 Svatí Cyril a Metoděj byli povoláni při-
nést nám Boží slovo ve srozumitelném jazyku a 

nabídli nám možnost, abychom v něm Bohu ne-
jenom naslouchali, ale také podle něho žili. Tito 
věrozvěstové právě zde ve Křtinách před 800 lety 
zdejší křišťálovou vodou křtili věřící, kteří zde 
děkují Panně Marii za vše radostné a dobré a také 
prosí za vyslyšení proseb v čase strádání, starostí 
i bolestí. Je to místo setkání s Bohem. A už je tu 
opět vzpomínka na krásné chvíle, ale už dávno 
minulé.
 Dva malí školáci Zdeněk a Mirek s ba-
bičkou Rozárkou u maloměřické kapličky nased-
li do autobusu a ten s poutníky ujížděl na pouť do 
Křtin. Po mši svaté se obešly stánky s různými 
dobrůtkami a s poutními upomínkami. Domů se 
přivezlo perníkové srdíčko, mamince, tatínkovi 
a dědečkovi svatý obrázek. Byly to asi opravdu 
krásné zážitky, na které se nedá ani přes úprk 
času zapomenout.
 Pražský arcibiskup Dominik Duka nám 
vysvětluje, proč jsou tato poutní místa tak vý-
znamná. Je důležité si uvědomit, že neexistuje 
žádná kultura, ani žádné náboženství, které by 
nemělo svá poutní místa a poutě. Tato místa hrají 
důležitou roli. Celé prostředí formují nábožen-
sky, duchovně i kulturně. Vždyť i naše Vysočina 
má svá překrásná poutní místa, kde i dnes nachá-
zíme útěchu i posilu pro naše další putování živo-
tem.
 Věříme, že i našim dětem a vnoučatům 
ve vzpomínce na dětství zůstanou Křemešník, 
Kostelní Vydří, Zelená hora. Naše kostely ne-
vznikly jako barokní či gotické stavby. Původně 
to byla místa v otevřené krajině, strom, kámen, 
studánka. Bylo to místo, kde se člověk setkal s 
Bohem. Člověk byl na tato místa stále přitahován. 
A to jsou kořeny těchto svatyní.
 Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá 
Boží rodičko.
 Neodmítej naše prosby v našich potře-
bách!

manželé Hrbkovi

Poutní místa
Pouť je darem
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Je snad papež
něco víc než
Bůh?

Ministrant zazvoní, začnou hrát varhany 
a my ministranti s panem farářem přicházíme 
do presbytáře. Poklekneme před svatostánkem, 
otočíme se k obětnímu stolu a uvidím lidi 
v kostele. A v tom okamžiku mě napadnou 
otázky: Proč farníci sedí roztroušení po celém 
kostele a hlavně od prostředních lavic dozadu? 
To se tolik věřící v Třešti nesnášejí, že nemůžou 
sedět vedle sebe? A vadí jim snad Bůh přebývající 
ve svatostánku, že sedí vzadu? 

Představme si následující situaci. Na 
středeční mši svatou má přijet Benedikt XVI. 
Farníci přicházejí do kostela, a kam si drtivá 
většina sedne? DOPŘEDU. A nejenom to. Přijdou 
hodinu předem, budou se mačkat v první lavici, 
aby dobře viděli na papeže, zvláště kdyby věděli, 
že po modlitbě Otče náš by šel Benedikt do první 
lavice všem podat ruku. Jsem o tom přesvědčený, 
že podobný scénář by se tu středu odehrál. Stačí si 
vzpomenout na setkání s papežem na brněnském 
letišti. Tisíce lidí chtěli být co nejblíže podiu nebo 
cestě, kde papež projížděl. 

Je snad papež něco víc než Bůh? Každému 
je jasné, že mu nesahá ani po kotníky. Přesto by 
se třešťští farníci kvůli papežovi poprali o dobré 
místo v první lavici, ale když můžou být blíže 
svatostánku, kde přebývá živý Bůh, tak si radši 
sednou do poslední lavice v kostele! A když jsou 
pod kůrem nebo na kůru, tak jsou nadšení, jak 
jsou daleko a jsou pyšní na svoje „dobré místo“.  

Josef Kolba

Naše děti 
v dnešní době
K zamyšlení pro rodiče i pro děti

 Snadné to nebude! Programy jsou pře-
plněny podprůměrnou tvorbou, je zde plno násilí, 
vulgárnosti, hrubosti. Co s tím můžeme dělat? 
Učme děti pořady v televizi vybírat. Učme děti i 
vypínat. Jde-li o dětský pořad, je nutné důrazně, 
ale laskavě říci: „Tohle musíme vypnout, vždyť to 
nemá hlavu ani patu, pořád tam něco rozbíjejí, 
střílejí a dokonce do někoho kopou!“ Jdou-li nám 
tato slova a napomenutí od srdce, dítě je určitě 
pochopí.
 Počítačové hry jsou dalším úskalím. 
Mnohdy počítač dítěti nahradí kamaráda. Ale bo-
hužel i zde jsou hry plné násilí, které nám ovliv-
ňuje jednání a chování dětí doma, ve škole, v do-
pravních prostředcích a vůbec na veřejnosti.
 Ztratilo se nám také vědomí, že veřej-
né vystoupení rodičů je velmi důležitou součástí 
výchovy dětí. Je potřebné mluvit i psát o televiz-
ních pořadech, o filmech i videokazetách nejenom 
ve škole, ale všude tam, kde k tomu mají rodiče 
příležitost, i za účasti dítěte. Je důležité vyjádřit 
také hodnocení pořadu, který dětem prospěl, kte-
rý ublížil a v čem a proč.
     

O. Hrbková
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PŘEHLED RAD PRO RODIČE:

 • Buďte v první linii. Buďte bojovníky 
za lásku, něžnými rodiči, chápavými a neústupný-
mi.
 • Nenechávejte děti dělat všechno. Dej-
te jim orientační body - ideály.
 • Vy nejste kamarádi svých dětí. Nehraj-
te si na mladé, uvědomujte si rozdíly mezi genera-
cemi.
 • Nestyďte se za to, že uznáváte tradiční 
hodnoty jako je snaha, úcta, tolerance, poctivost, 
upřímnost a věrnost.
 • Věnujte dětem čas. Nerozptylujte se 
jinde.
 • Věnujte péči svému chování doma - 
děti si vás berou za vzor.
 • Každé dítě je jedinečné - mějte ho rádi 
pro jeho odlišnost.

Jak vychovávat děti 
ve světě, kde se všechno mění

 V neděli 26. prosince budeme slavit 
svátek Svaté rodiny – Ježíše, Marie a Josefa.  Je 
to den, kdy se modlíme za rodiny a manžele v 
naší farnosti a přemýšlíme nad vztahy v rodinách. 
Rodina je základní buňkou lidské společnosti, v 
níž se děti vychovávají a připravují na svůj bu-
doucí život. Dnes není vůbec jednoduché předat 
dar víry. Kolem nás se nachází tolik lákadel, které 
vedou děti, mladého člověka na scestí a k pohodl-
nějšímu životu, aniž by k tomu potřebovaly Pána 
Boha. Guy Gilbert, francouzský kněz, sedmdesát-
ník v kožené bundě a odřených džínách, věnující 
se mládeži na okraji společnosti, napsal nádher-
nou a poučnou knihu O dětech a výchově, kterou 
bych doporučoval všem rodičům. Jeho názory a 
rady jsou podloženy skutečnými příběhy ze živo-
ta. Na konci knihy jsou tyto poučné rady pro ro-
diče. Rozhodl jsem se vám je napsat, abyste si je 
doma v klidu mohli přečíst a nad nimi přemýšlet:
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 • Děti jsou důležitější než kariéra.
 • Snažte se být s dětmi co možná nejvíc, 
jinak budou vystaveny nejrůznějším vlivům.
 • Když si budete dospívajících dětí neu-
stále všímat, včas zaznamenáte znepokojivá zna-
mení.
 • Pokud vám dělá potíže si s dítětem 
promluvit, můžete slova nahradit něžným gestem.
 • Dřív než s dětmi poběžíte k psycholo-
govi, poskytněte jim svou ochranu, něhu a buďte s 
nimi.
 • Naučte se dospívající dítě poslouchat 
a nepřerušovat ho, jakmile otevře ústa - i ono vás 
pak vyslechne.
 • Vytvořte doma prostor pro ticho. Uvi-
díte, jak se děti budou rozvíjet. Přísně dohlížejte 
na to, kolik času tráví u televize, videoher nebo na 
internetu.
 • Pro děti si vždy najděte čas, aby se na 
vás mohly kdykoli obrátit a nemusely se bát, že 
vás vyruší.
 • Důvěřujte svým mladým. Tak k vám 
budou mít důvěru i oni a osvojí si smysl pro po-
vinnost.
 • Buďte jako rodiče pevní a mějte mezi 
sebou pevný partnerský vztah - tím děti připravíte 
na krásné dobrodružství života a lásky. Pokud jste 
rozvedení, ujistěte děti o tom, že věrná láska může 
existovat.
 • Navzdory neshodám mezi vámi se 
chovejte tak, aby ve vás měly děti jistotu.
 • Vypěstujte v nich smysl pro plnění 
povinností, protože ten člověku dává svobodu a 
umožňuje mu být sám sobě pánem.
 • Snažte se, aby vaše slova nebyla v 
rozporu s vašimi činy. Jedině tak vás bude mladý 
člověk uznávat. Vaše slova musí ladit s vaším jed-
náním.
 • Nejste supermani ani hrdinové - měli 
byste vědět, že vaše nedokonalost děti uklidňuje.
 • Naučte je, že úspěch není věcí peněz.
 • Nebojte se dítě potrestat, ale měli bys-
te vědět, že přijme jen spravedlivý trest. Postih 
nikdy nesmí dítě ponížit. Odsuďte čin, ale nikdy 
ne člověka. 
 • Mladým, kteří se zachovali špatně, se 
vždycky snažte vysvětlit, že se ještě můžou změnit, 
že jsou lepší než hlouposti, jichž se dopustili.
 • Dávejte si pozor, abyste svými slovy 

dítě neponížili a nenabourali tak jeho sebedůvěru.
 • Dělejte všechno pro to, abyste nepod-
léhali náladovosti, buďte k dětem laskaví. Když 
dojde ke konfliktu, snažte se jim jako první nabíd-
nout smír.
 • Neduste děti mateřskou láskou. Po-
mozte jim v rozletu.
 • Naučte děti snít, vštěpujte jim, že 
všechno je možné, když se chce - ať si pěstují svůj 
životní ideál.
 • Věřte jim, neztrácejte naději do po-
sledního okamžiku a hluboce je milujte.
 • Naučte dospívající, aby se měli rádi 
takoví, jací jsou. Ukažte jim, jak přijmout své tělo 
a jak na něm pracovat. Neprobírejte s dospíva-
jícími otázky sexuality přímo, a to ani žertovnou 
formou.
 • Připravte je na lásku. Je potřeba, 
aby věděli, že tím nejdůležitějším je něha, jejich 
schopnost milovat a být věrní.
 • Snažte se, aby děti nenechávaly ladem 
svou inteligenci, aby nepromarnily roky nejvhod-
nější pro učení. Vypěstujte v nich smysl pro dobře 
vykonanou práci.
 • Řekněte jim, že škola je místem vzá-
jemné tolerance.
 • Pomozte jim stát si za svým rozhodnu-
tím a pěstovat silnou vůli.
 • Povězte jim, aby kultivovaly svou duši 
- je to jejich nejméně viditelná část, zato ta nej-
krásnější.
 • Nedémonizujte vnější svět - dospívají-
cí děti potřebují mít důvěru, být bojovníky za lás-
ku.
 • Ať se pro ně rodina stane školou dělby 
práce, vztahující se na všechny povinnosti v do-
mácnosti. Pravidelně jim připomínejte, ať kvůli 
ostatním pohnou zadkem a nemyslí jen na soutě-
žení.
 • Dnes, kdy si mnozí dělají starost o to, 
jaký svět našim dětem zanecháme, bych vás raději 
vyzval, abyste se zamysleli, jaké děti zanecháme 
našemu světu ...

otec Tomáš
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 V těchto dnech patří mé modlitby 
a vzpomínky těm nejdražším. Manžel zemřel  
1. 12. 1989 a katolická spisovatelka Marie Holko-
vá v předvečer svátku sv. Mikuláše – vždyť napsa-
la scénku pro mládež k poctě tohoto tak známého 
světce a mnoho dalších, které se stále hrají – čekají 
i v naší farnosti. Na svatořečení bl. Anežky Pře-
myslovny má podíl, neboť své zázračné uzdrave-
ní potvrzené lékaři zaslala do Říma Sv. otci Janu 
Pavlu II. Ve farním kostele sv. Martina máme pa-
ličkovanou krajku této vzácné světice…
 Poslední dopis Marie Holkové, který mi 
poslala z Mukařova, kde žila své dny stáří: Mu-
kařov 22. 3. 2004: Bývalo, bývalo, ale už není… 
Jezdívala jsem v létě do Třeště, už nejezdím. Něco 
mi domlouvá: Pamatuj, že už nejsi mladá. Ponech 
si tu Třešť jako vonnou kytku vzpomínek. A vzduš-
nou poštou po větru jí do Třeště pošli. Poslechla 
jsem. Už v duchu vidím milé „městečko“ Třešť a 
jeho oba kostely. Je v nich hodně milých věřících. 
Někdy jsou v jedné nebo ve druhé svatyni. A já se 
mezi těmi věřícími cítím dobře. Předem se raduji, 
až se opět jednou sejdeme a už nikdy se neroze-
jdeme. Přece každá životní cesta končí u nebes-
ké brány. Pokud se nám otevře, radostně se sejdu 
se svými hodnými přáteli z Třeště. Všechny jejich 
ctnosti se tam nádherně rozvoní. Už nyní můžeme 
zpívat radostné ALELUJA! Všem věřícím v Třešti 
přeji radostné VELIKONOCE. Ať je prožívají ve 
svých dvou kostelích ve společné lásce. Srdečně 
všechny zdraví v Kristu – Marie Holková.
 Paní spisovatelku jsem také navštívila v 
Praze a mimo jiné jsme zašly do kostela u auto-
busového nádraží, kde jsme si mohly pročíst na 
venkovní straně mnoho poděkování světci Judovi 
Tadeášovi za tolik zázračných uzdravení z nemocí 
těla i duše, která tam věřící napsali – uváděli.
 Modlitbu jsem již ve Věžníku napsala, 
ale pro ty, jež neznají, opakuji. Také ani má vnou-
čata neví, že máme na dolní kaplance plastiku. 
Znázorňuje sv. Judu s atributem (obrazem) Kris-
tovy hlavy, jež drží v ruce a má kyj… Rodný bratr 
Šimon Horlivec zvaný byl umučen s Judou 28. říj-
na v 1. století v Persii. Je zaměňován se zrádcem 
Jidášem. Svatý Juda Tadeáš je velkým pomocní-

kem v beznadějné situaci a bolestných případech.
 Jdeme-li kolem kaplanky – zvedněme 
hlavy a poprosme – poděkujme.

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.
Svojí mocnou přímluvou
zažeň moji nemoc zlou.

Marie Holková – L.P. 1999
     
 Lidmila Vokřínková

V těchto dnech ...

Dopis
 Dostala jsem dopis, zprávu o nemoci 
našeho nejstaršího misionáře Jana Meda, má již 
95 let plodného života – jihlavského rodáka v 
daleké Indii. Má však pomoc svých spolubratří, 
lékařů a zvl. P. Samuela Elow SBD, nyní nemůže 
používat jezdící křeslo – vozík, je upoután na lůž-
ko. Prosíme o vzájemné modlitby. Stále ho vidím, 
když mu byla umožněna návštěva rodné Jihlavy 
při mši sv. u Matky Boží v průvodu zaplněného 
chrámu, tak podobný – štíhlý, opálený, jako ti, s 
kterými v daleké Indii žil a zůstává s radostmi, 
starostmi, utrpením a s láskou, kterým Víru vště-
poval. Vždy, mám-li možnost jít k Matce Boží – 
minoritům /naproti jeho rodného domu a rodiny a 
přátel/, modlím se i za něj… Kéž by Evangelium 
přijala tamní i zdejší mládež – pro ně v tak těž-
kých podmínkách, a všichni slyšeli hlas Církve, 
jež volá: Změňte smýšlení a věřte Evangeliu = 
radostné zvěsti…

Lidmila Vokřínková
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Zdravím Vás z Dimapuru!
 Píši tento dopis jménem P. Johna Meda 
(95), který v tuto chvíli není schopen udržovat ko-
respondenci s vámi všemi. Je jeho přáním, abych 
Vás informoval o jeho současném stavu.
 Víte, že P. John Med upadl v kostele 
dne 13.července 2009 a přitom si zlomil levou 
nohu. Podstoupil operaci a s pomocí kovu byla 
kost udržena na svém místě. Od 
té doby nemohl P. Med chodit a 
byl upoután na lůžko. Ale sestřič-
ky ho brávaly každý den na pro-
cházku na jezdícím křesle, aby se 
setkával s lidmi. Kromě častých 
zácep byl jinak zdravý a veselý.
 P. Med si opět zlo-
mil stejnou kost 23.září 2010, 
když se snažil vstát z postele. 
Jeho kosti jsou kvůli stáří velmi 
křehké. Okamžitě byl převezen 
do Katolické nemocnice, kde se 
o něj starali lékaři. Kvůli stavu 
jeho srdce a jeho věku jej nebylo 
možné operovat. Proto jeho nohu 
znehybnili prostřednictvím trakč-
ní metody.
 Od té doby není jeho 
stav zcela stabilizovaný. V jeho 
kyčli došlo k malé zlomenině. Tělo mu začalo 
otékat a stával se zmateným. Byly dny, kdy jsme 
mu museli dávat kyslík, protože jeho srdce a plíce 
byly velmi slabé. Nemohl také přijímat potravu.
 Teď se jeho stav podstatně zlepšil. Krev-
ní oběh se obnovil, otoky rukou a nohou výrazně 
ustoupily. Je schopný dýchat a přijímat částečně 
tekutou stravu. Opětovná zácpa mu přináší mno-
ho nepříjemností. Protože není schopný si nasadit 
svoji zubní protézu, je mu špatně rozumět.
 V současné chvíli má časté záchvaty 

kašle, které mu působí bolest a ještě více ho osla-
bují. Děkuji Vám za podporu skrze vaše cenné 
modlitby. Často na vás myslí a modlí se za vás a 
za vaše drahé.
 Já jsem byl v Imphalu 15.-.18. října a 
strávil jsem s ním spoustu času. Nejvíce na mě 
zapůsobilo, jak klidně a pokojně přijímá všechno 
utrpení a bolesti. Lékaři a ti, co se o něj starají, 

dělají vše, co je v jejich silách. Spolubratři se stří-
dají po jeho boku, pomáhají mu a starají se o něj.
 Kéž mu dobrý Bůh žehná a dá zdraví. 
Prosím Vás všechny, abyste pokračovali v mod-
litbě za něj, aby ve chvílích bolesti a agónie byl 
stále pokojný a důvěřoval Bohu.

P. Samuel Elow, SDB
Mission Procure

(dopis poskytla rodina Havlíkova)

Drazí přátelé 
P. Jana Meda

22.října 2010
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 První víkend v říjnu se uskutečnil dru-
hý ministrantský víkend v Mrákotíně. Letos se ho 
účastnili jak ministranti z Třeště, tak z Růžené.  
Po příjezdu a ubytování šli s Martinem na mši 
svatou do zdejšího kostela. Nejenom že zvládli 
modlitby přede mší svatou, ale i s velikým nadše-
ním adoraci po mši. Následoval táborák a po něm 
první díl filmu Klára a František. Po filmu si šli 
lehnout, ale jak to bývá obvyklé, tak mnozí ne-
mohli o půl jedenácté usnout, tak čtyři ministranti 
šli do kuchyně, kde odlepovali pro paní Vokřín-
kovou poštovní známky. Byl jsem překvapený, 
jak jim to šlo a že vůbec nenadávali. V noci starší 
ministranty čekal noční pochod lesem a loukou. 
To se moc nepovedlo, protože na sebe čekali a 
chodili po dvojicích. 
 Ráno po testu tělesné připravenosti a 
přednášce pana faráře jsme se rozdělili na dvě 
skupiny. Jedna skupina šla se mnou hrát hry do 
lesa. Druhá skupina šla s Pavlem, Martinem a 
Honzou střílet. Jenomže nemohli střílet v lese, 
protože tam byli myslivci, tak stříleli v areálu 
fary a myslím, že je to tam víc bavilo. Po obědě 
všichni ministranti a pan farář též stříleli na terč. 
Vleže s optickým zaměřováním na malý terč a ve 
stoje bez optiky na větší terč, ale z větší dálky. 
Všechny šokoval Vojta Karták, který měl nejlepší 
nástřel na velký terč. Ze vzdálenosti třiceti metrů 
trefil 10,10,7 na asi metr a půl velký terč. Přičemž 
kružnice za deset bodů měla poloměr pět centime-

trů. Po střelbě následoval pro nesportovce film a 
pro ostatní fotbal, kde jsme s Martinem i přes dr-
tivý vstup do zápasu (6:1) prohráli 9:10 s týmem, 
který vedli Filip s Vlastou. Večer nás čekal druhý 
díl filmu Klára a František, po kterém byli hlavně 
větší ministranti unavení a rychle usnuli. 
 V neděli jsme šli do kostela na mši sva-
tou, po které následoval test tělesné připravenos-
ti. Po snídani byla strategická hra Důchody pod 
vedením Honzy, která se velmi povedla. Vyhrálo 
moje družstvo jenom díky fatální chybě Martina 
Salamánka. Než začal úklid fary, zahráli jsme si 
Bingo, kde vyhrál Vlasta Rod. 
 Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
vedoucím za pomoc s přípravou a průběhem ví-
kendu. Panu farářovi za účast a přednášku a hlav-
ně Ludmile Štrejbarové za dobré jídlo. 

Josef Kolba 

Mrákotín 2010
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Práce z hodiny náboženství - Jana Hinková, 3. ročník
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 Beskydská sedmička je 87km dlouhý 
extrémní přechod přes hlavní hřeben Beskyd z 
Velkého Javorníku (918m) po Velký Javorový 
(1031m). Je to závod pro sportovce, nadšence 
a širokou veřejnost aneb „Vylez si svou K2 v 
Beskydách“. Převýšení 5350m nastoupaných v 
87km dlouhém závodě je naprosto stejné jako 
výstup na druhou nejvyšší horu světa 8611m 
vysokou K2 z poslední vesnice Ascoli (3000m).
Cílem akce je poznání svých vlastních mezních 
hranic a schopností.

 K ročníku 2010 všeobecně:

 Jako všichni účastníci závodu i my jsme 
byli rozděleni mezi dvě kategorie a to do Hobby 
a Sport. Nejlepší čas přechodu (spíše přeběhu) ve 
sportovní kategorii byl 11hodin a 35minut a v hob- 
by kategorii 15 hodin a 34 minut. Startovalo nás 
přes 1700 účastníků, ale do cíle nás dorazilo jen 
na 700. Přes 1000 závodníků dosáhlo Lysé Hory, 

která se nacházela přibližně na začátku druhé po-
loviny závodu.
 Absolutní vítěz po závodě: „Praktic-
ky všechny stoupání jsme šli maximální možnou 
rychlou chůzí a všechno, co se dalo běžet, co bylo 
po rovině, všechno, co šlo z kopce, se šlo prostě 
během. Tam nebyl čas a prostor na nějakou tak-
tiku, nebo nějakou chůzi. Jedli jsme za běhu, pili 
jsme za běhu, a když někdo šel třeba na záchod, 
nebo si musel něco vyřešit v baťohu, tak druhý šel 
a on jej následoval tím, že ho dobíhal…“
 Absolutní vítězkyně po závodě: „Nej-
horší, kdy mi došlo, výstup na Ropici, to byl straš-
ný kopec. A jinak to bylo všechno super, i ty ostat-
ní teamy jsme se hecovali, srandovali jsme, pořád 
jsme se tak vlastně přetahovali, takže to bylo úpl-
ně perfektní. Žádný negativní zážitek nemám.“

Více všeobecných informací na webových strán-
kách www.beskydskasedmicka.cz/2010/
 

Cestománie
Co je to Beskydská sedmička 

a proč o ni píši?
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 K ročníku 2010 z našeho závodního 
pohledu:

 Do závodu jsme se přihlásili já a Ondra, 
hned jak jsme se o něm dozvěděli od Petra Majdi-
če, který taky závodil…Ještě týden před závodem 
jsem chodil jak stará babička, poněvadž mi při 
jízdě na kole a blbnutí v terénu louplo v zádech a 
já se nemohl ani převalit na posteli, natož chodit. 
To už jsme ale byli přihlášeni, i peníze jsme měli 
za startovné odeslány a tak jsem se musel kurýro-
vat, protože jsem nemohl Ondrovi udělat, že by o 
takovou akci přišel a i já sám jsem se na ni těšil 
jako malý kluk. Protože jsem nebyl ještě zcela fit, 
sehnal mi Ondra teleskopické hole, abych se měl 
alespoň o co opřít. V pátek ráno o půl 4. jsem vy-
razil do práce s tím, že jsem nemohl pomalu ani 
dospat. 
 Hned po práci jsme se sbalili a kamará-
di, kteří jeli z Vysočiny na závod také, nás po ces-
tě do Beskyd vyzvedli a kolem 18. hodiny jsme už 
byli na místě. Zapsali jsme se do závodu a čekali 
na 21. hodinu, kdy vypuknul start. 
 Vyjití z města proběhlo plynule, nikdo 
nezačal závodit, dokud nebylo odstartováno oh-
ňostrojem , kdy už jsme byli všichni v pohybu. Je-
den z nejkrásnějších pohledů byl při ohlédnutí se 
za sebe, když jsme stoupali první horu a za námi 
byl had tisíce čelovek. Protože jsem byl příliš 
unavený z ranního vstávání do práce, tak jsme se 
rozhodli s Ondrou chvilku si zdřímnout na Rad-
hošti, prvním vrcholu za časovou bránou (časové 
brány fungovaly jako odříznutí závodníků, kteří 
by to příliš pomalým tempem nestihli). Díky na-
šemu spaní jsme se také roztrhali s našimi parťáky 
z Vysočiny.
 Z Třeště a okolí jsme se zúčastnili já, 
Ondra M, Petr M, Jenda D a Lukáš P z Kněžic, 
který nahradil Marka B, který kvůli zdravotním 
problémům nejel.
 Spaní ovšem nebylo nijak růžové, byla 
zima až praštilo a kdybych neměl mokrý spacák 
od mrholení, řekl bych, že je mráz. Asi po třech 
hodinách odpočinku jsme se shodli, že odpočinek 
v takovéto zimě není ani odpočinek a že půjdeme 
dál. Podle grafu stoupání a klesání na webových 
stránkách si můžete všimnout, že cesta vedla 
opravdu nahoru dolu. Pro mne byl asi jeden z nej-
těžších výstupů kvůli terénu a bolesti zad, která 

ale znatelně ustoupila – asi rozhýbáním se – vý-
stup na horu Smrk. Větší svačinku s větší přestáv-
kou jsme si dali až na Lysé hoře a už za tmy jsme 
večer scházeli z Travného. Ve ski areálu Sviňorky 
jsme si dali výborný guláš z pytlíku jako poslední 
občerstvení a za zvýšeného tempa jsme vyrazili 
na poslední dvě vrcholové překážky a to Ropi-
ce a Javorový. Protože bylo asi 20minut po 23. 
hodině večer a my zdolali poslední vrchol, chtěli 
jsme do cíle dorazit ještě před půlnocí. Přestože 
jsme měli v nohách již nějakých 80km, chopil se 
nás nejspíše euforický záchvat a začali jsme do 
cíle utíkat. Najednou byla bolest zad tatam. Jako 
smyslů zbavení jsme předbíhali jeden team za 
druhým a oni na nás koukali, s prominutím, „jak“ 
na magory. Doběhli jsme do cíle. Až tady jsme se 
na sebe podívali a říkáme jeden druhému: „Proč 
jsme vlastně běželi…?“ :-D
 Druhý den proběhlo vyhodnocení a ko-
lem poledního vyhlášení s tombolou, z kterého si 
jeden z nás, přes ten velký počet účastníků a ma-
lou pravděpodobnost vylosování, odváží druhou 
cenu a to horské kolo v hodnotě dvaceti pěti tisíc 
korun… Byl to zrovna ten z nás, kdo nenajezdí na 
kole za rok snad ani 100km, takže no comment ;-)
 Ze závodu, po závodě a i zpětně to beru 
jako nádherný zážitek, za který jsem moc rád a tě-
ším se, jestli budu moci příští rok znovu startovat.

Lukáš

Ze života farnosti

Křest

Třešť: Sára Nosková
 Tereza Hartlová

Pohřby

Třešť: Marcela Lochmanová 

Svatby

Třešť:  Libor Nevoral a 
 Jevgenija Rybalko (konvalidace)
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24.12. Štědrý den
 13:00 Živý betlém
 13:45  Živý betlém 
(možnost si odnést domů Betlémské světlo) 
 15:30 Kostelec
 20:30 Růžená
 22:00 vánoční vytrubování koled 
  z věže                                 
 22:30 Třešť (sv. Martin)
25.12. Boží hod vánoční
 09:00 Třešť
 10:45 Růžená
 16:00 Kostelec
 17:30 Třešť
26.12. Svátek Svaté rodiny
 08:30 Třešť
 10:00 Růžená
 15:30 Kostelec
 17:30 Třešť
Po mši sv. žehnání vína.
28.12. Hodice - 17:00 mše sv. v KD
31.12. Sv. Silvestra 
(na poděkování za uplynulý rok s prosbou o po-
žehnání do nového roku 2011)

Diář otce Tomáše
 16:00 Růžená
 17:30 Třešť
 23:00-24:00 adorace
1.1.2011 Slavnost Matky Boží Panny Marie 
 09:00 Třešť
 10:45 Růžená
 16:00  Kostelec
 17:30 Třešť
2.1.2011  2. neděle po Narození Páně 
 08:30 Třešť
 10:00 Růžená
 15:30 Kostelec
 17:30 Třešť
3.-5.1. dovolená
6.1. Slavnost Zjevení Páně
 16:00 Růžená
 17:30 Třešť
7.1.   18:30 začátek přípravy 
  na biřmování na faře
2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
 16:00 Růžená
 17:30 Třešť
5.2. ples KDU-ČSL                                                                
13.2. udělování svátosti nemocných při mši sv.

Za chlebem 
 Známé jsou spisy našeho spisovatele 
Karla Václava Raise, které jsme si půjčovali v 
katolické knihovně a s mnohými dalšími tak rádi 
čítávali… Byly nám vzácné v letech 1900–1920, 
psané s hodnotným vypravováním, mezi mnoha 
Pantáta Bezoušek, bývaly pak ve školních letech 
v prvních slabikářích – Poupatech…Doplňovaly 
je kresby Mikoláše Alše tak, jak běžel v přírodě 
čas s ročními obdobími. Velice kladně působily 
na myšlení a výchovu dětí, mládeže! Podzimní a 
zimní večery /bez TV/ nás tak obohacovaly. Rády 
jsme psaly slohové úlohy na téma z toho, co jsme 
viděly a prožívaly…
 A chléb? Naše denní modlitba – dar Ot-
čenáše – od Pána Ježíše z dob, kdy ji naučil mod-
lit apoštoly, a ta je věčná a zní dodnes v našich 

chrámech při každé mši sv.  Proste a bude vám 
dáno… avšak doposud se plýtvá s tímto Božím 
darem – zbytky vyhazují – jaký to hřích. Naši 
rodiče vždy před ukrojením skývy žehnali třemi 
křížky. Bohu díky, v mnohých rodinách je tak do-
posud. Vždyť máme stále na paměti válečná léta, 
kdy bylo vše na příděl /lístky/. Učme děti vážit 
si každého kousku. V chudých zemích nemají, 
čekají na krajíc a další základ výživy, ani vodu. 
Protože jsme měli kousek políčka, tak těžce ob-
dělávaného, maminka zadělávala na chléb, kte-
rý jsme nosily, v zimě na sáňkách v nůši vozily, 
upéci do družstevní pekárny. A jak nám chutnalo! 
Nově načatý bochníček voněl po celém stavení. 
Za vše budeme vděčni do konce života. I za to, že 
se můžeme společně modlit a děkovat. /Kéž by to 
nebylo dnešní generaci tak samozřejmé, všední./

Lidmila Vokřínková
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Přání
 Co Ti dáme, Kriste, za to, že ses obje-
vil na zemi jako člověk? Každý tvor Ti projevuje 
svou vděčnost.
 Andělé zpívají, nebesa vysílají hvězdu, 
mágové přinášejí dary, pastýři svůj obdiv, země 
Ti dává jeskyni, poušť jesle, ale my ti dáváme za 
matku Pannu Marii.
 Více než kdy jindy se skvěje Maria o 
Vánocích ve svém největším povýšení: jako Mat-
ka Boží.

 Požehnané Vánoce přeje sestra  

M. Václava Židlická
Pellicova 2c, 60200 Brno

Doba vánoční milá, už 
se k nám zas sklání…
 Z celého srdce přejeme našemu panu 
faráři a všem lidem dobré vůle požehnané Vánoce 
prožité v radosti i v pěkných vzpomínkách. Do 
budoucích dnů roku 2011 ať nás provází a posilu-
je vzor Svaté rodiny! Kéž hvězda betlémská uka-
zuje správný směr cesty v porozumění a v míru 
pro celý svět!

manželé Hrbkovi

Známky
 Z Valašského Meziříčí z farního úřadu 
– od paní Ludmily Vránové – jsme obdrželi dopis 
s poděkováním za sběr upotřebených poštovních 
známek pro studie bohoslovců v zámoří. Hodnotí 
to, že naši farníci dobře, přesně pracovali a třídili 
– odlepovali známky.
 Tato pomoc pomáhá studentům v Af-
rice a Indii, což by jinak jim nebylo umožněno. 
Nemohu všechny pomocníky v naší farnosti jme-
novat – ať to byli ministranti /i malí – samotní 

pracovali/, též rodiny, dle času a možností, ale 
ochotně se stará o sběr paní Marie Svěráková, 
pomáhá i s odesíláním, též paní Mirka z Domu 
dětí a mládeže se o prázdninách ujala a roztřídila a 
další, všem velké díky. Máme připravenou zásilku 
a dopisem jsem pozvala paní Ludmilu Vránovou 
se spolupracovníky k našim betlémům. Kéž jí dá 
Pán zdraví, aby mohla učit náboženství a pomáhat 
chudým zemím.
 Prosíme o další sběr v kostele do krabi-
ček, a pokud neuschováváte pohlednice, můžete 
také věnovat /nevystřihovat/. Pán Bůh zaplať pře-
dem všem.

Lidmila Vokřínková

Modlitba za 
posvěcení kněží
 Tento rok je Svatým otcem Benediktem 
XVI. vyhlášen Rokem kněží. Máme velmi pěk-
né modlitby za kněze, jež tak nutně potřebují ve 
všech pracích pro duše, a proto máme pokračovat, 
prosí i nás o modlitbu. Pokud čas dovolí, modlíme 
se společně přede mší sv. po sv. růženci zvláště o 
nedělních bohoslužbách, a ti, kteří mají tu milost 
a zdraví jim dovolí, též pamatují na bohoslovce, 
kněze a biskupy v čele se Sv. otcem. Kéž nám dá 
dobré kněze /prosíme i ve všední dny, zvláště v 
adventním čase – rorátech/.
 Máme modlitbu za posvěcení kněží k 
Srdci Ježíšovu a k Panně Marii – zní:
 Pamatuj Maria, Matko Nejsvětějšího 
Srdce, že zmůžeš mnoho u svého Božského Syna. 
 S důvěrou ve Tvé zásluhy k Tobě přichá-
zím a prosím o pomoc a ochranu. Nebeská stráž-
kyně pokladu Ježíšova Srdce, tohoto zdroje všech 
milostí, který můžeš jako přímluvkyně otevírat a 
vylévat z něho lásku, milosrdenství, světlo a spásu 
na lidstvo. Prosím Tě vroucně, abys mi udělila tu 
milost, o kterou Tě prosím. Vím, že Tě neprosím 
marně, poněvadž jsi Matkou Nejsvětějšího Srdce 
i Matkou mojí, Maria. Přijmi tedy milostivě mou 
prosbu a vyslyš mě. Amen

Lidmila Vokřínková


