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lovo otce TomášeS
Milí farníci, 
 24. prosinec je zvláštní svou atmosfé-
rou, že se celá rodina sejde a společně prožije 
Štědrý večer. Velmi doporučuji, než se přistoupí 
ke slavnostní večeři, aby jeden z rodičů přečetl  
z Bible zprávu o narození Ježíše v Betlémě. Ne-
boť tak dáme těmto chvílím posvátný charakter a 
děti si uvědomí, co vlastně slavíme. Mnoho lidí se 
tento večer také zastaví a vzpomenou na uplynulý 
rok, co pěkného prožili, kdo se narodil a kdo nás 
opustil a společně se pomodlí za ně a také za sebe, 
aby je Pán Bůh ochránil ode všeho zla. 
 Chtěl bych se zamyslet nad tím, co zna-
mená pro nás křesťany požehnání.
 V mnoha křesťanských rodinách je zvy-
kem se pomodlit před jídlem. Modlitba u stolu je 
modlitbou požehnání. Dříve požehnání jídla pro-
vázela představa, že se jím pokrmy chrání před 

vlivem démonů a tak je požehnání mělo zbavit 
obav. Požehnání u stolu v sobě zahrnuje to, že je 
to sám Bůh, kdo nám dává jídlo a kdo v pokrmech 
projevuje svou dobrotu a přátelství k lidem. Přeje 
si, abychom si na jídle pochutnali a zakusili v něm 
něco z jeho lásky. Staří mniši si v jídle vychutná-
vali něco z Boží lásky. Takže když se modlíme, tak 
máme děkovat Bohu za tento dar a zároveň ho 
prosit, aby nám pokrmy přinesly požehnání, aby 
posilovaly naše zdraví a uschopnily nás k plnění 
našich úkolů. Také můžeme prosit Pána o to, aby 
požehnal všem, kdo se u stolu shromáždili, a aby-
chom ho zakoušeli ve svém středu jako toho, kdo 
nás stmeluje. Ve starověku bylo společenství u sto-
lu něčím posvátným a znamenalo to, že všichni, 
kdo se mnou stolují, jsou mnou přijati.  
 V den svátku sv. Jana, apoštola  
(27. prosince) se v kostele žehná víno. Požehnání 
svatojánského vína v nás chce probudit citlivost 
pro to, jaký je význam každého vína. Pijeme-li 
víno vědomě a uvážlivě, vždycky jde o zkušenost 
lásky. Víno obveseluje srdce člověka, víno posilu-
je lásku. V lahodné chuti vína okoušíme sladkost 
Boží, o níž hovořili mystici. Bůh do nás chce pro-
niknout jako sladké víno a naplnit naše city i naše 
tělo lahodnou chutí. Víno si vybral sám Ježíš, aby 
ho proměnil ve svou krev a tak napojil naši duši.
 O slavnosti Zjevení Páně, kdy se v kos-
tele žehná voda, kadidlo a křída, každý rok může 
otec nebo matka konat žehnání domu. Dříve už 
pohané vykuřovali své domy kadidlem a dveře se 
označovaly nápisy, aby se domu vyhýbalo neštěs-
tí, protože měli strach z démonů. Křesťané dali 
tomuto zvyku nový smysl. Protože se Boží sláva 
viditelně zjevila v Ježíši Kristu, má se zjevit všu-
de, také v našich domovech a bytech. Požehnání 
má ukázat člověku, který se často cítí sám jako 
bez domova, že v jeho domě s ním přebývá sám 
Bůh. O slavnosti Zjevení Páně se na horní veřej 
dveří píše požehnanou křídou znamení K+M+B 
a nový letopočet. V lidovém pojetí je to bráno, že 
se jedná o iniciály tří králů, ale ve skutečnosti je 
to však zkratka latinského požehnání: Christus 
mansionem benedicat. Neboli: Ať Kristus požeh-
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ná tomuto domu. Trojí znamení kříže je na dve-
řích tohoto domu jako pečeť. 
 Existuje ještě jedna prastará zkušenost 
požehnání domu, které koná kněz. Povídali mi 
spolubratři kněží, že se setkali s nejednou rodi-
nou, která jim vyprávěla, že se jim zdálo, jako by  
s jejich domem nebylo něco v pořádku. Měli dojem, 
že na něm leží prokletí. Nebyli to většinou pověr-
čiví lidé. Požehnání má z domu udělat obyvatelný 
prostor, v němž lidé rádi přebývají, protože mezi 
nimi bydlí sám Bůh. Po 2. vatikánském koncilu 
vydala liturgická komise novou knihu žehnacích 
modliteb, v ní jsou obsaženy modlitby k žehnání 
domu, lékařské ordinace, pracoviště atp. Církev 
vychází vstříc potřebám lidí dát si požehnat pro-
story, ve kterých pracují, pro ty, kdo sem za nimi 
budou přicházet, kterým zde budou pomáhat a  
o které budou pečovat. Žehnání domu je položeno 
na biblickém úryvku o domě postaveném na skále 

nebo vyprávění o Zacheovi. Dům je obrazem stav-
by vlastního života. Nezříti se, je-li postaven na 
skále, jíž je nakonec sám Kristus. Potom kněz se 
může nechat provést domem a v každé místnosti 
může pronést modlitbu vlastními slovy tak, aby to 
vystihovalo smysl každého prostoru: v obývacím 
pokoji klid, v pracovně plody práce, v kuchyni po-
silu, v koupelně očistu, v dětském pokoji a ložnici 
odpočinek a dobré sny. Neměl jsem nikdy dojem, 
že by lidé spojovali žehnání domu s nějakou ma-
gií. Spíše chtějí žít v požehnaném prostoru, aby tak 
byl požehnán i jejich život a vše, co dělají. Pokud 
byste měli zájem o požehnání vašeho domu, bytu 
můžeme se domluvit. V Polsku a na Slovensku je 
zvyk žehnání domů v období vánočních svátků. 
 Přeji Vám všem požehnané Vánoce  
a nový rok 2013.

P. Tomáš Caha

Vánoce nejsou jen pokojná idyla s anděly.
Bůh přichází jako světlo přemáhající temnoty.

Těm, kteří ho přijali, přináší pokoj.
Pro ty, kdo ho nepřijali, se stává kamenem úrazu.

Tajemství Vtělení a tajemství zla jsou těsně vedle sebe.
Do zla, které se někdy zdá být jako nepropustná temnota,

vstupuje světlo v podobě proroky přislíbeného dítěte.
To je pravý důvod vánoční radosti.

Toto dítě je nadějí i tvého vítězství, aby ses i ty mohl stát nadějí pro všechny kolem sebe.
Za to se modlíme a k tomu Vám žehnáme.

Vánoční přání
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Vánoce 
jsou podnětem 

k upevňování rodiny

 Po celou nynější adventní dobu se při-
pravujeme na vánoční svátky, které mají dva vý-
znamné stěžejní dny: je to Slavnost Narození Páně 
a Svátek svaté Rodiny. Je vždycky v neděli po Na-
rození Páně a připadne-li toto právě na neděli a 
není mezi ním a Novým rokem žádná neděle, slaví 
se 30. prosince. Církev jej zavedla jako důraznou 
připomínku, že Syn Boží Ježíš Kristus svým pří-
chodem na svět vstoupil do rodiny a tím posvětil 
lidskou rodinu jako takovou. V ní žil, pracoval a 
podílel se na všech jejích radostech i starostech. 
Protože jsme křtem spojeni s Kristem, je on stře-
dem zvláště každé křesťanské rodiny. Když osla-
vujeme jeho narození, není to pouze vzpomínka, 
ale on skutečně přichází do našich duší, do našeho 
společenství, do našich rodin. Proto jsou Vánoce  
i všechna příprava na ně naplněny takovou zvlášt-
ní, nevypověditelně radostnou náladou, kterou 
neprožívají jen věřící, ale která doléhá i na ostatní 
společnost. Tehdy si každý vnitřně uvědomuje, že 
není na světě sám a je zaplaven touhou dát to na-
jevo, žít s druhými v pokoji a udělat jim radost, 
ať splněním přání nebo překvapením. Je to doba 
intenzivního poznání, že nejdůležitější mezi lidmi 

jsou jejich vzájemné vztahy. Platí to především  
v rodinách a pociťují to zvláště děti. 
 V některých školách bývá zvykem po-
slední den před vánočními prázdninami uspořá-
dat setkání žáků před ozdobeným stromkem se 
vzájemným nadělováním drobných dárků. Zpívají 
se při tom koledy a mlsá cukroví, jaké kdo z do-
mova přinese. Zúčasní-li se celá škola, koná se to 
ve velké místnosti (obvykle v tělocvičně), probí-
hají různé hry, scénky, hudba i písně, říká se tomu 
„vánoční besídka“, na kterou mohou přijít učitelé 
nebo i rodiče. V jedné třídě venkovské školy na-
vrhla při této příležitosti učitelka dětem, aby na 
rozdané listy „napsaly Ježíškovi“, co by si přály mít 
pod stromečkem. Psaníčka aby složily a hodily do 
krabice vedle stromku. Přání budou vyhodnoce-
na, kdo bude mít nejlepší, bude odměněn! Přání 
byla různá – dětská fantazie nezná mezí – a ra-
dostného halasu také dost. Jedno přání však nežá-
dalo věcný dar. Napsal ho Pavlík. Prožíval třídní 
nadílku už druhý rok a pokaždé byl bledý, smut-
ný, zaražený, se spolužáky se moc nebavil. Jeho 
prosba byla: „Ježíšku, dej, ať se nám tatínek vrátí 
domů!“ Ten odešel od rodiny, když byl Pavel ještě 
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velmi malý, takže si na něj nepamatoval. Učitel-
ka ho k sobě zavolala a řekla mu, že jeho přání je 
nejlepší. Před třídou to však nevyhlásila, aby mu 
nezpůsobila větší bolest, neb se při tom rozplakal. 
Objala ho a povzbuzovala, aby věřil a čekal. Že 
tatínek opět přijde. Po skončení předvánočního 
setkání ve škole šel Pavel loudavě domů s trudnou 
myšlenkou na to, že na Štědrý večer budou zase 
bez táty. Tentokrát však tomu mělo být jinak. Na 
Boží hod ráno, jakmile se rozednilo, vstal Pavel  
z postele, šel ke stromku a prohlížel si to, co vče-
ra dostal od maminky a babičky, když tu zaslechl 
tiché kroky. Ohlédl se a za ním stál vysoký, stat-
ný muž a zeptal se šeptem, ale přece tak, že bylo 
rozumět: „Co tady děláš, chlapče?“ „Dívám se na 
dárky, které jsem dostal,“ řekl namáhavým, jakoby 
přiškrceným hlasem. „To jsi byl velice hodný, když 
jsi toho tolik dostal!“ Pavel neodpovídal. Srdce mu 
tlouklo, měl strach. S cizím člověkem sám v poko-
ji! A přece se k němu cítil jakoby přitahován. „Za-
volej maminku!“ Pavel stál zmatený. „No tak, zavo-
lej maminku,“ opakoval neznámý, a dodal: „Přiveď 
ji!“ Pavel celý roztřesený běžel pro matku. Ta když 
onoho muže spatřila, hlasitě vykřikla a s očima 
i ústy překvapením otevřenými stoupla si vedle 
něho a chytla ho rychle za ruku. „Kdo je ten pán, 
maminko?“ ptal se Pavel. „To je tvůj otec!“ řekla. 
Tu Pavel vyskočil a vrhl se do náručí obou rodičů. 
Byly to pro něho ty nejkrásnější Vánoce… Tento 
případ se tedy vyřešil. Otec se vrátil, rodina byla 
obnovena. Ale kolik rodin zůstává neúplných a o 
Vánocích, kdy lidé tíhnou k sobě, to na ně doléhá 
nejsilněji. Příčin bývá mnoho: následkem rozvo-
du, úmrtím jednoho z rodičů následkem nemoci, 
úrazu nebo dopravní nehody. Nejbolestnější je, 
když se rodiče rozhodnou skončit svůj manžel-
ský život. Pak se před soudem handrkují o to, do 
péče kterého z nich mají být svěřeny děti. Zpravi-
dla to bývá matka, někdy je však tomu i obráceně.  
S druhým z rodičů je dohodnuto, v které dny a na 
jak dlouho bude moci dítě navštěvovat nebo vzít 
k sobě. Pro takové děti je stresující, když s jedním 
z rodičů jsou trvale a s druhým jen na chvíli. Vel-
mi složité je, když jeden z rozvedených rodičů se 
vystěhuje do ciziny. Jsou případy, že vezme s se-
bou i dítě a to bez souhlasu partnera či partnerky 
a u tamních úřadů si vyžádá jeho připsání do své 
péče. Pak se dítě nedostane zpátky, protože žel, 
naše úřady uznávají jejich rozhodnutí a začnou 

dlouhá jednání u našeho a tamního soudu, než 
se to vyřídí (pak-li se to vůbec vyřídí), nesmí dítě 
k druhému z rodičů. Pouze na návštěvu a není-li 
vráceno, přijede pro něj a odveze násilím nebo do-
konce pošle eskortu, i naše policie se v tom účast-
ní, a když se matka s ním skrývá, hledá ji policie 
a je obžalována z únosu, přestože dítě je její, tady 
se to posuzuje podle toho, komu bylo úředně svě-
řeno do opatrování. Viděl jsem vysílanou situaci, 
kdy se rodiče hádali o dcerku, byla to hrozná scé-
na: matka ji nechtěla dát, ona také nechtěla od ní, 
ale policie holčičku vyrvala z její náruče a odnášeli 
ji do auta. Malá křičela, kopala, škrábala, ale neby-
lo to nic platné. Odvezli ji přes hranice za otcem, 
který žil v Německu. Matka ji odtud nedostala ani 
po několika letech. Jiný smutný případ: Dívenka 
už větší, dvanáctiletá školačka, rodiče jí zahynuli 
při autonehodě. Žila u dědy a babičky, ale jen krát-
ce. Zájem o ni projevil strýc, který požádal o její 
adopci a soud mu to schválil. Ona celá nešťastná 
musela odejít ke strýci, jehož málo znala, zatímco 
na dědu a babičku byla zvyklá od malička. A teď 
záleží na něm, zda ji bude k prarodičům pouštět. 
Ale to se těžko kontroluje a ještě hůře do toho za-
sahuje. Naše i celá lidská společnost by měla dbát 
o to, aby byl sledován především zájem dítěte, aby 
se nestávalo hříčkou dospělých. Bylo by dobré 
uspořádat všeobecnou kampaň za ochranu dětí a 
rodin. A křesťané by ji měli podporovat! Mysleme 
zvláště v tomto čase na děti, které nebudou mít ra-
dostné Vánoce a modleme se za ně! 
 Někdo tvrdí, že Vánoce jsou „svátky 
dětí“. Prosím vás, neříkejte to! Vánoce jsou svátky 
ne jen dětí, ale nás všech! I my dospělí jsme dětmi 
– Božími! I my máme v sobě to zvláštní rozpolo-
žení, tu hru na strunu dobra, kterou v nás roze-
chvívá Láska, jež sestoupila s nebe. Nestyďme se 
za tento cit a sdílejme ho s ostatními! Přes všech-
no úsilí, které máme o zajištění všeho, co je třeba  
k Vánocům, přes všechny starosti, práce, námahy, 
plány a záliby, které budeme mít jindy, mysleme 
na rodinu, upevňujme její svazek, tímto adventem 
a Vánocemi počínaje. Tak, jak nám to naznačuje 
kalendář: hlavní vánoční čas obepínají dva dny: 
Narození Páně a Svátek Svaté rodiny. Nechme se 
nadchnout příkladem jejího života.  

P. Jaroslav
Sv. Kopeček
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Vánoční doba 
nastává
 Blíží se jedny z nejkrásnějších svátků 
roku – svátky vánoční. Je to doba, kdy prožíváme 
blízkost Boží přítomnou v Synu Božím, který nám 
nabízí tak důvěrný vztah ve své přítomnosti.

 Svou přítomností mezi námi nám Ježíš 
Kristus dal odvahu k dobru, pravdě a spravedlnos-
ti. Pan Ježíš chce posílit v nás, co je dobré, potěšit 
všechny zarmoucené, nešťastné, nemocné a opuš-
těné a dát jim velké světlo naděje.

 V jedné adventní písni zní tato slova: 
„Kdo skrze Krista nepůjde, cestu do nebe nenajde, 
neboť cesty není nižádné k spasení nežli Kristus 
sám. Kristus je naše naděje, žádný nám nic nepro-
spěje, zřeknem-li se jeho, Spasitele svého, běda nám 
bude.“

 Je proto důležité zastavit se alespoň ve 
zbývajících dnech adventu, abychom věděli, že 
směr, kterým jdeme, je ten správný. Betlémská 
hvězda – naše víra – nás vede k cíli.

 Pán Ježíš se narodil v chlévě a to je dů-
ležité, že se narodil právě tam. Ukázal na pravou 
pokoru. Byl to prostý chlév, v kterém byla svrcho-
vaně přítomna Boží láska k lidstvu.

 Co nám toto vše přináší? Naplňuje nás 
to především Božím pokojem a velkou radostí. 
Narození Božího dítěte je ten největší dar, který 
nám nebeský Otec daroval.

 Vánoční doba je dobou neskonalé a 
úžasné lásky Boží. Ta ať nás provází v našich srd-
cích a do našich domovů.

 Pokojné a požehnané Vánoce a milosti-
plný rok LP 2013 přeje všem farníkům

Pavel Kovář

Nový projekt 
na internetu
Historie projektu 
 Myšlenka pozvat nejširší veřejnost k ná-
vštěvě betlémů a dalších adventních a vánočních 
programů vznikla před pěti lety v Brně a v roce 
2012 se s jednotným vizuálním stylem rozšiřuje 
do celé České republiky, a to především prostřed-
nictvím internetových stránek a jednotného vizu-
álního stylu. 

 Projekt je ekumenický a v brněnské 
diecézi jsou zapojeny tři křesťanské církve (Církev 
římskokatolická, Českobratrská církev evangelic-
ká, Bratrská jednota baptistů). 

 Hlavním grafickým mottem vizuálního 
stylu je kometa, která je symbolem nejen Vánoc, 
ale také adventu jako období očekávání. Nápis, 
který kometa nese, zve návštěvníky k prožití křes-
ťanských Vánoc, k návštěvě betléma nebo jiného 
vánočního programu pořádaného ve farnostech a 
sborech. Kometa je obklopena vzájemně propoje-
nými hvězdami. 

 Informace o programech Křesťanských 
Vánoc ve farnostech a sborech nabízejí interneto-
vé stránky WWW.KRESTANSKEVANOCE.CZ.  
 
 I naše třešťská farnost je letos zapojena 
do tohoto projektu. 

P. Tomáš Caha



Věžník 82/20128

Největší poklad

 Nad Betlémem pomalu zapadalo slun-
ce, když se Lofi vracel z návštěvy přítele. Jeho 
cesta vedla poblíž jeskyně, kde se nedávno na čas 
usadili dva mladí manželé, kteří do Betléma přišli 
při sčítání lidu, a zrovna se jim zde narodilo dítě. 
„Však kvůli tomu několik pastýřů nadělalo docela 
pořádný povyk, až tím některé spořádané betlém-
ské obyvatele pěkně popudili,“ pomyslel si Lofi, ale 
vtom se zaraženě zadíval na zvláštní průvod – ne-
velká karavana velbloudů a muži, jaké ještě nikdy 
nepotkal. Mířili rovnou k jeskyni. Lofi mrzutě za-
mručel: „Ta rodina je samý problém, stále je někdo 
vyhledává a naše poklidné městečko to má všechno 
snášet.“
 Zvědavost mu však nedala klidu, šel 
tedy jakoby náhodou za karavanou a bedlivě sle-
doval veškeré dění. Takže dobře viděl klanění ci-
zokrajných mudrců dítěti i dary, které mu přinesli. 
Nad tím mu zůstával rozum stát. „Taková chudá 
rodina a najednou dostanou neuvěřitelně veliké bo-
hatství! Jako by tu v Betlémě nebyla řada jiných, za-
sloužilejších, které mohli mudrcové obdarovat! Má 
to někdo štěstí!“ bručel si pod vousy snad až příliš 
hlasitě.
 Jeden z mudrců to slyšel, obrátil se a  
v zápětí stanul vedle Lofiho: „Mýlíš se, příteli,“ 
promluvil laskavě: „Tato rodina žádné bohatství 
nepotřebuje, má již dávno největší bohatství, jaké 
může být.“
 Lofi zbystřil: „Vážně? Vypadají chudě, 
všude je odmítli, museli se spokojit s jeskyní, kde 
mají tedy to své utajené bohatství? Vždyť přijeli jen 
s oslem, kam by je mohli schovat. Snad do osla?“ 
dodal trochu uštěpačně.

 Mudrc se usmál: „Sám jsi osel, jestliže 
nevidíš, co je opravdu důležité. Největší poklad mají 
ve svém srdci. Jsou dobrou, milující rodinou, a je 
s nimi Bůh, kterému otevřeli svá srdce. Nic většího 
není!“
 Lofi zůstal stát údivem neschopný slova 
ještě dlouho poté, co mudrc odešel zpět do jesky-
ně a stále přemýšlel o těch slovech, co slyšel. Hned 
další den nemeškal, vzal svoji ženu, děti a spoustu 
dárků a šli se také poklonit. Vždyť konečně po-
chopil, co je opravdu důležité.  

Maruška Štrejbarová

Vánoce
přicházejí…
 Požehnané svátky vánoční, prožité  
v pěkné pohodě a v milých vzpomínkách.
 Svatá rodina nás chrání a posiluje. Její 
vzor ať nás vede ve víře, v naději, v lásce, oběta-
vosti, pracovitosti, ale také v laskavosti a v pokoře. 
Tyto hodnoty nechť jsou naším majákem, který 
nám bude svítit na naší plavbě životem každý den!

 Kéž radostné poselství Vánoc naplní 
naše srdce a přetrvá mezi námi po celý rok 2013!

 Toto je moje srdečné přání všem spříz-
něným duším a celé naší farnosti!

Olga Hrbková
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foto: Petr Novotný

Vstupy do škol
 Vstupy do škol jsou projektem, který 
má za cíl prezentovat křesťanská témata v základ-
ních školách. Lektoři z řad kněží, katechetů, pas-
toračních asistentů a věřících pedagogů „vstupují“ 
do výuky a při tematicky zaměřených programech 
představují žákům a studentům křesťanské svátky, 
tradice a hodnoty a seznamují je s křesťanstvím 
jako základem naší kultury. 
 Diecézní katechetické centrum organi-
zuje pro lektory programů vzdělávací semináře, 
při nichž účastníci získávají základní informace a 
podklady pro realizaci konkrétních programů ve 
školách. Programy jsou nabízeny školám zdarma a 
probíhají za přítomnosti učitelů přímo ve třídách. 
Lektoři přicházejí do škol po dohodě s duchov-
ním správcem farnosti, na jejímž území se škola 
nachází, a se souhlasem ředitele školy.
 Projekt je v brněnské diecézi realizován 
od podzimu 2010 a úspěšně proběhl již na několi-
ka desítkách škol. Doposud byly zpracovány čtyři 
řady programů: Poselství křesťanských Vánoc, Po-
selství křesťanských Vánoc II. – advent, Poselství 
křesťanských Velikonoc, Dušičky a Halloween  
v tradici a kultuře, další programy se připravují.
 Každé z těchto témat je rozpracováno 
do tří samostatných výukových programů (od-
povídajících třem věkovým kategoriím žáků ZŠ). 
Všechny vzdělávací programy získaly akreditaci 
MŠMT ČR. Do realizace projektu se zapojili kně-
ží, katecheté, pastorační asistenti a pedagogové  
z různých farností brněnské diecéze, kteří se před 
samotným vstupem do výuky účastnili lektorské-
ho semináře organizovaného DKC.
 Semináře probíhají většinou v Brně,  
v případě zájmu jsou lektorky ochotné přijet 
školit i do jiných měst, jako tomu bylo například  
v Jihlavě. Těchto seminářů jsem se zúčastnila a po 
dohodě s vedením ZŠ Třešť jsme společně s pa-
nem farářem letos realizovali jeden z programů 
na této škole, a sice Poselství křesťanských Vá-
noc. Program proběhl ve všech třídách 2.,3.,4.,5. a  
6. ročníku. 
 Ve druhé a třetí třídě se jednalo o pro-
gram Hvězda nad Betlémem. S dětmi jsme seděli 
v kruhu na zemi, uprostřed jsme měli černý ba-

líček. Děti měly říct své jméno a tipnout si, co je  
v něm ukryté. Pak jsme postupně balíček rozbalili, 
což nebylo ihned, protože byl z několika vrstev – 
barevných šátků, v posledním z nich se ukrývala 
hvězda. Dětem jsme pak pověděli vánoční příběh 
o narození Ježíše, přičemž jsme použili postavičky 
Marie, Josefa, anděla, pastýřů, tří králů a jesličky 
s Ježíškem. Nakonec si děti vyrobily hvězdičku  
z papíru, na kterou měly napsat, pro koho chtějí 
být světlem – přinést mu radost a hodinu jsme za-
končili zazpíváním koledy.
 U starších žáků nesl program název  
O Betlémě a betlémech. Sešli jsme se vždy v di-
vadelním sále školy, kde po vzájemném předsta-
vení proběhla powerpointová prezentace. Žáci se 
seznámili s příběhem o narození Ježíše, s reáliemi 
země, kde se vánoční příběh odehrál, s jednotli-
vými postavami, které bývají součástí betlémů a 
s historií zobrazování vánočních událostí. Poté 
následovala diskuze, ve které jsme se s dětmi ba-
vili o jejich zkušenosti s tradicí stavění betlémů. 
Na závěr jsme jim pustili koledu od Marka Ebena, 
kterou si s námi mohly zazpívat. Děti měly také 
možnost prohlédnout si dva betlémy, které jim 
pan farář přinesl na ukázku – vyšívaný a z kůže.
 Myslím si, že projekt se setkal s pozi-
tivní odezvou jak ze strany dětí, tak učitelů a rádi 
bychom příští rok, bude-li zájem, navázali dalšími 
programy, například Poselstvím křesťanských Ve-
likonoc.

Zuzana Nováková
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Na Štědrý den zazní 
Rybovka
 Rybovka je zažitý zkrácený název pro 
„Českou mši vánoční“, kterou napsal Jakub Jan 
Ryba jakožto vesnický učitel. Tím pádem má jeho 
skladba tu výhodu, že je určena pro široký okruh 
lidových hudebníků a zpěváků a její provedení 
není tolik náročné na hudební vzdělání, jako u ji-
ných hudebních děl, což byl jeden z důvodů, který 
zřejmě přispěl k popularitě této skladby. 
 To je dobrá příležitost k tomu, abychom 
si ji všichni zazpívali. Již nyní je sestaven sbor, do 
kterého se zapojily i děti, které se věnují ansámb-
lovému zpěvu pod vedením učitelky Marušky 
Kapounové, zpěvačky jihlavské Melodie a ženské 
vokální skupiny DamDam.
 Jsou v něm zastoupena i další tělesa jako 
Many-Men, Cecilie-Cecilia, Campanula atd.
 Jsou vybraní sólisté: Jana Vondrů - sop-
rán, Kateřina Javorská - alt, Tomáš Lajtkep - tenor 
a Václav Jeřábek - bas.
 Tito zpěváci jsou profesionálové, podí-
lející se na obdivuhodných projektech a jsou členy 
například filharmonického sboru (Václav Jeřá-
bek), Jana Vondrů je studentkou brněnské JAMU, 

Tomáš například zpívá ve Schole Davida Ebena a 
Kateřina je učitelkou zpěvu.
 Orchestr má za sebou také první zkouš-
ky a skládá se z muzikantů z Třeště. Například na 
lesní roh bude hrát hornista brněnské filharmonie 
Miloš Kovařík a na kontrabas jeho švagr pracující 
v Národním divadle. Toto je příjemná shoda ná-
hod, kdy oba budou na svátky u rodičů v Třešti. 
Na varhany bude hrát paní učitelka Květa Zažíma-
lová, varhanice třešťských kostelů.
 
 Věřím, že bude i pro Vás příjemné pro-
žít si půlnoční mši obohacenou o tuto lidovou 
klasiku. Tu provedl na půlnoční mši naposled pan 
učitel Jaroslav Novák, kterého tímto moc zdravím. 
 Rád bych poděkoval všem zúčastněným 
muzikantům za jejich čas a nasazení. Také vyjad-
řuji radost z toho, že i přesto, že Třešť přišla napří-
klad o dechový orchestr, je zde na koho se obrátit 
a s kým spolupracovat.
 Těším se.

Martin Javorský, dirigent

Živý betlém
 Jak se v Třešti stalo již tradicí, i letos 
obohatí prožívání našich Vánoc Živý betlém. Ko-
nat se bude 24. prosince u kulturního domu ve  
13 a 14 hodin. Na tom, co se v Betlémě stalo před 
více jak dvěma tisíci lety, nic nezměníme, můžeme 
ale změnit pohled, jakým se na vše budeme dívat. 
Kromě tradičního zpodobnění betlémských udá-
lostí se můžete více těšit na tři krále, kteří možná 
vůbec nebyli tři. Podle legendy totiž putovali do 

Betléma králové čtyři. Cesta čtvrtého krále byla 
ovšem jiná. A právě to se stalo námětem pro letoš-
ní třešťský Živý betlém.
 I tentokrát budou děti v ZŠ a DDM vy-
rábět vánoční dekorace a jiné výrobky, které si bu-
dete moci odnést domů. K občerstvení bude při-
praven svařák a čaj a i letos budete moci podpořit 
dobrou věc. Tentokrát se jedná o projekt Praga-
-Haiti.
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Tříkrálová sbírka 2013
 
 

 Farní charita Třešť je zapojena do pro-
jektu veřejné Tříkrálové sbírky (TKS), kterou od 
roku 2001 každoročně pořádá Charita České re-
publiky. Sbírka je určena na pomoc lidem v nou-
zi u nás i v zahraničí. Tříkráloví koledníci putují 
dům od domu a přitom prosí o finanční dar na 
pomoc lidem v nouzi. Prostřednictvím kolední-
ků můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami 
pomoci nemohou. Těch, kterým Charita pomá-
há, je mnoho, ale koledníků zatím není dost. Svůj 
dar můžete tedy věnovat skupince, kterou potkáte 

na městě, a budou chodit i po domácnostech ve 
dnech 4. - 6.1.2013, nebo do pevné pokladničky 
ve stánku u pana Šalandy za Albertem, kde bude 
pokladnička ve dnech 1. – 14. 1. 2013. Zapečetěné 
pokladničky jsou označeny logem Charity. Vý-
sledek TKS bude rozdělen na jednotlivé projekty 
OCHJ - Domovinka Dačice, Charitní pečovatel-
ská služba (CHPS) Kamenice, Luka na Jihlavou, 
Jihlava, Telč, Nová Říše, Kostelec, Janštejn. Všem, 
kteří nějak přispějete do pokladničky, děkujeme.  
 Další možností jak přispět, je přímo na 
účet sbírky 11998822/0800. Více informací najde-
te na www.trikralovasbirka.cz.
 Přijďte se s námi zapojit do díla pro dob-
rou věc jako koledník nebo jako vedoucí skupinky 
(musí být starší 15 let).  Zájemci se, prosím, hlas-
te u pana faráře Tomáše Cahy. Začínat budeme 
5.1.2013 na faře od 9:00 hod., dále pak 6.1.2013 
po mši svaté (9:30 – 10:00) opět na faře. Zapojit 
do sbírky se můžete klidně jen na 2 – 3  hodinky, 
každá pomoc se počítá. Přeji všem požehnané Vá-
noce a vše nejlepší do Nového roku 2013.

Za farní charitu
Marie Štanclová

 Smyslem projektu je konkrétní, efektiv-
ní a přímá pomoc nejchudším obyvatelům seve-
rozápadního cípu Haiti. Haiti je nejchudší zemí 
západní části světa. Odhaduje se, že více než polo-
vina z osmi a půl milionu obyvatel nemá žádnou 
placenou práci. Země je navíc již mnoho let po-
liticky nestabilní a v posledních letech provázena 
mnoha přírodními katastrofami. Stačí jen připo-
menout zemětřesení na začátku roku 2010 nebo 
epidemii cholery, která zde následně vypukla. Prá-
vě po ničivém zemětřesení žije na Haiti stále ještě 
mnoho set tisíc lidí ve stanových příbytcích bez 
možnosti postavit si nový dům.
 Je to oblast, kde místní lidé nemají 
přístup k pitné vodě, kde neexistují silnice nebo 
zpevněné cesty a kde cesta do nejbližšího města 

trvá více než čtyři hodiny. Cílem současné etapy 
projektu je vystavět v potřebných lokalitách na se-
verozápadě ostrova několik desítek studní. Jedná 
se o vesnice, jejichž obyvatelé musejí chodit pro 
pitnou vodu pěšky i více než pět kilometrů.
 Celý projekt vrtání studní na Haiti je 
neziskový a je financován pouze z darů veřejnos-
ti nebo jiných subjektů. Peníze získané od dárců 
jsou použity na pokrytí financování jednotlivých 
vrtařských misí. Průměrná cena nákladů na jednu 
studnu se pohybuje kolem 130.000,- Kč.
 Více informací naleznete na www.pra-
ga-haiti.cz.
 Na společnou chvíli u jesliček se těší 

P. Tomáš Caha
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Vyjádření arcibiskupa
Jana Graubnera k šíření tzv.

Velkého varování
Ježíše Krista

 Na různé dotazy laiků i kněží na tak 
zvané „Velké varování Ježíše Krista“, které se šíří 
po internetu a někde také rozdává v kostelích ve 
formě brožurky, odpovídá olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner následujícím sdělením.
 Tato poselství o velkém Božím varování 
pocházejí z údajných soukromých zjevení nejme-
nované irské vizionářky. Nemají schválení žád-
né církevní autority. Přestože obsahují modlitby  
k Božímu milosrdenství, vyzývají ke zpovědi a svě-
cení „pečetí“ knězem, obsahují řadu bludů a nejsou  
v souladu s naukou katolické církve. Biblické úryv-
ky jsou vykládány svévolně a v rozporu s církevní 
naukou. Sama Bible při tom říká: Buďte si vědomi 
toho, že žádný výrok Písma není ponechán ničímu 
soukromému výkladu (2 Petr 1,20).
 Poselství vybízí, aby si lidé jako záruku 
ochrany proti ďáblovi pořídili „pečeť živého Boha“ 
tím, že si ji stáhnou z internetu a najdou kněze, kte-
rý jim ji posvětí. Upozorňuji kněze, že na takové 
věci nesmějí spolupracovat, že by šlo o hřích zpro-
nevěry svému kněžskému poslání a podporu vzni-
kající sekty. Věřící vyzývám, aby se nepodíleli na 
šíření těchto bludařských poselství. Na ty, kdo by 
po tomto upozornění dále spolupracovali na jeho 
šíření, se vztahují slova sv. Pavla: Divím se tomu, že 
se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak 
rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to napros-
to není nějaké jiné evangelium! To jen jistí lidé vás 
matou a rádi by překroutili evangelium Kristovo. Ale 
i kdybychom my sami nebo anděl z nebe vám hlásal 
evangelium odchylné od toho, které jsme vám hlásali, 
buď proklet! … Snažím se teď, abych si získal přízeň 
u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to, abych 
byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný  
u lidí, nebyl bych Kristův služebník (Gal 1,6-8.10).
 Podobně se šíří i různé předpovědi  
o konci světa. K těm připomínám Ježíšovo slovo: 

O tom dni a té hodině neví nikdo, ani nebeští an-
dělé, ani Syn, jenom sám Otec… Buďte tedy bdělí, 
protože nevíte, který den Pán přijde (Mt 24,36.42). 
Pro nás není důležité, jestli se setkáme s Bohem 
při konci světa, či ve chvíli smrti, která může přijít 
kdykoliv. Důležité je, abychom byli připraveni na 
Boží soud, na setkání s Pravdou. Jediná správná re-
akce na všechna poselství tohoto druhu je pokání 
podle výzvy Jana Křtitele: Naplnil se čas a přiblíži-
lo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu  
(Mk 1,15).
 Protože: Pro svoje spojení s Kristem všich-
ni budou povoláni k životu (1 Kor 15,22), je třeba 
budovat pevné a důvěrné přátelství s Kristem.
 Protože Ježíš říká: Kdo slyší mé slo-
vo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a 
nepodléhá soudu, ale už přešel ze smrti do života  
(Jan 5,24), a jinde: Žádný, kdo žije a věří ve mne, 
neumře na věky (Jan 11,26), je třeba přijímat Boží 
slovo s opravdovou vírou a žít podle něho.
 Protože Ježíš říká: Kdo jí mé tělo a pije 
mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední 
den (Jan 6,54), je třeba přistupovat ke svatému při-
jímání Krista v eucharistii, ale být k tomu i náležitě 
připraven, protože: Kdo by jedl tento chléb a pil ka-
lich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně 
(1 Kor 11,27).
 S plným vědomím pastýřské povinnosti 
upozorňuji všechny věřící na tato nebezpečí a záro-
veň je prosím, aby věrní evangeliu usilovali o svatý 
život ve společenství církve. Ty, kteří snad z nevě-
domosti uvěřili bludným naukám, prosím, aby se 
pokorně vrátili k nauce evangelia a katolické církve. 
Všechny zahrnuji do svých modliteb a provázím 
svým požehnáním.

+ Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
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Patnáct přislíbení 
Panny Marie těm, kteří se modlí růženec

1.  Kdokoli mi bude věrně sloužit skrze modlitbu 
růžence, přijme pozoruhodné milosti.

2.  Slibuji svou zvláštní ochranu a ty největší mi-
losti všem těm, kteří se budou modlit růženec.

3.  Růženec bude mocnou zbraní proti peklu, 
zničí vášně, umenší hřích a zažene bludy.

4.  Způsobí, že ctnost a dobré skutky budou 
vzkvétat. Pro duše obsáhne hojné Boží milo-
srdenství. Odloučí srdce lidí od lásky k světu 
a k jeho marnostem a pozdvihne je k tužbě 
po věčných věcech. Tyto duše by se posvětily 
tímto prostředkem.

5.  Duše, které se mi oddají skrze modlitbu rů-
žence, neztratí se.

6.  Kdokoli se bude zbožně modlit růženec a 
bude rozjímat o jeho svatých tajemstvích, 
nikdy nebude přemožen neštěstím. Bůh ho 
nebude trestat ve své spravedlnosti skrze ne-
čekanou (náhlou) smrt. Bude-li spravedlivý, 
zachová se v milosti Boží a stane se hodným 
věčného života.

7.  Kdokoli bude mít pravou zbožnost k růženci, 
nezemře bez svátosti Církve.

8.  Ti, kteří jsou věrni v modlitbě růžence, budou 
mít po dobu svého života i při smrti světlo 
Boží a hojnost jeho milostí. V hodině smrti 
budou mít účast na zásluhách svatých v ráji.

9.  Já vysvobodím z očistce ty, kteří byli oddáni 
růženci.

10.  Věrné děti růžence si vyslouží velký stupeň 
slávy v nebi.

11.  Dostanete vše, co ode mne prosíte skrze mod-
litbu růžence.

12.   Všem těm, kteří rozšiřují svatý růženec, budu 
pomocnicí v jejich potřebách.

13.  Dosáhla jsem u svého božského Syna, že 
všichni zastánci růžence budou mít po dobu 
svého života i v hodině smrti za prostředníky 
celý nebeský dvůr.

14.  Všichni, kteří se modlí růženec, jsou moji sy-
nové, bratři mého jediného Syna Ježíše Krista.

15.  Oddanost mému růženci je velkým zname-
ním předurčení.

Josef Vrátil

Matko Ježíšova, Matko lidí
Alfonso Pereira

Matko Ježíšova, Matko lidí,
Ty jsi nám dala svého syna.

Ty jsi ho nesla k lidem:
- k Alžbětě ve službě lásky,

- k Anně a Simeonovi,
kteří čekali na Vykupitele.

S učedníky svého Syna
jsi byla shromážděna na modlitbách

v očekávání Svatého Ducha.
Jeho Duch se rozptýlil po celé zemi,

aby všem lidem zvěstoval vykoupení.
Dej, ať spolu s tebou prosím o Ducha,

který mi dá sílu,
abych spolubudoval království
tvého Syna jako osvoboditele,

světla a života.

zapsala O. Hrbková
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Oprava kostela
sv. Kunhuty 
v Kostelci 

 V letošním roce se nám podařilo pokročit 
dál v opravě kostela sv. Kunhuty, nejstarší kulturní 
památky v Kostelci. Díky dotacím se SZIFu (Státního 
zemědělského investičního fondu), které tvořily vět-
šinu výdajů, a také daru obce Kostelec a příspěvku 
farnosti, jsme opravili  interiér kostela (nové omítky, 
nová okna, vnitřní výmalba) a fasádu nové části kos-
tela. Oprava stála celkem 753.121,- Kč. Kromě tohoto 
jsme také zrestaurovali rám a obraz patronky kostela 
sv. Kunhutu, který byl ve špatném stavu. Plánujeme 
ještě opravit křížovou cestu. Až budete mít čas, přijď-
te se podívat do nově opraveného kostela. Mše svatá 
je každou sobotu v zimním čase v 16:00 hodin a v létě 
v 17:30 hodin.
 Na příští rok jsme naplánovali úpravu li-
turgického prostoru podle platných norem druhého 
vatikánského koncilu. Největší výdaje budou však na  
pořízení nového kamenného obětního stolu (menzy) 
a nového ambonu. Pokud se nám  podaří zavčas zrea-
lizovat návrh, na podzim 2013 by mohl  navštívit naši 
kosteleckou farnost brněnský biskup, který by nový 
obětní stůl posvětil. 

P. Tomáš Caha

Modlitba, 
abych šel 
do ráje s osly

 Až přijde čas jít k Tobě zpět, pak učiň, Pane, 
ať je to jasný den v krajině rozjásané. Tak jako tady na 
zemi, i potom bych si přál sám vyvolit si cestu zas, po 
které bych se dal za Tebou do ráje, kde ve dne hvěz-
dy planou. Pustím se po silnici se svou holí starou a 
oslům, přátelům, řeknu, až potkám je: Jsem  Francis 
Jammes, hleďte, jdu právě do ráje, kde dobrý Bůh má 
zemi bez pekel a ran, pojďte, miláčci azuru, pojďte, ať 
nejdu sám, ubohá milá zvířata, jež mouchy, rány, včely 

škubnutím uší plašíte, aby zas odletěly…
 Kéž přijdu před Tebe obklopen osly všemi, 
jež miluji, že něžně hlavy kloní k zemi, že nožky stisk-
nou k sobě, když stát zůstanou, tak mile, že to až vy-
volá lítost mou. Tisíce uší povedu, tisíce z dřiny, těch, 
kterým košíky vázali na slabiny, těch, které kejklíři za-
přáhli ke káře, těch, jímž plech s košťaty kodrcal v ko-
čáře, těch, kterým plece se odřely od čutor a oslic plných 
a zesláblých na úmor, těch, kterým maličké kalhotky 
dávají na rány mokvavé s modrými okraji, kde mou-
chy svéhlavě dokola sedají. Dej, Bože, ať s těmi oslíky 
dojdu k tobě! Kéž v pokoji nás tví andělé doprovodí  
k třešním, jež chvějí se v houštinách podle vody, k třeš-
ním, jež hladké jsou, jak úsměvná pleť dívek a dej, ať  
v sídle duší nad vodami Tvými smím společně se Tvý-
mi druhy ušatými zrcadlit pokornou a něžnou ubohost  
v průzračné čistotě lásky až na věčnost… 

Francis Jammes /1868 – 1938/
Lidmila Vokřínková

 Důvěra v Boha 
J.V.Sládek 

Kdo Boha má za pevný hrad, 
nic nemusí se zlého bát, 

i v bouři může kliden být, 
neb nad ním Bůh svůj drží štít. 

Zlých úklady a zlobný čin 
jak sítě tkané z pavučin 

On jedním dechem zpřetrhne 
a v záhubu je uvrhne. 

Jak perla skrytá v ústřici 
je ctnost v tvém srdci zářící; 
ať neznáma – z tmy bezedné 

On k záři své ji pozvedne! 

On milióny řídí hvězd, 
- kdo vyzkoumal kdy Jeho cest? - 

a nad ptáčaty má svou stráž, 
On řídí také osud náš. 

On zná i naši každou tíž, 
čím přítel dál, tím On je blíž, 

On setře každou slzu z řas 
a změní noc na jitřní jas. 
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Svatomartinský 
turnaj ve florbalu
 V sobotu 3. listopadu se v městské spor-
tovní hale uskutečnil druhý ročník florbalového 
turnaje. Letos se ho zúčastnilo celkem pět týmů. 
Obhájce z prvního ročníku družstvo z Batelova, 
dále Orel Kněžice, Orel Telč, Horní Cerekev a 
domácí mužstvo z Třeště. Po úvodním nástupu a 
požehnání pana faráře jsme rozehráli turnaj. 
 Hned v prvním zápase naši ministranti 
začínali turnaj s nejtěžším soupeřem a to s Batelo-
vem. Zápas, který skončil 0:0, měl dvě velké šance, 
na každé straně jednu. Soupeř nastřelil břevno a 
Karel minul odkrytou bránu. Celkový výsledek 
byl pro nás nečekaně dobrý a ministranti se už ne-
mohli dočkat na druhý zápas.
 Ten jsme sehráli s Kněžicemi. Jak se 
později ukázalo, byl to klíčový boj o postup do fi-
nále. Díky gólu Karla z pravého křídla jsme vyhrá-
li 1:0 a po dvou kolech jsme měli 4 body a dělili se 
s Batelovem o první místo. 
 Do třetího zápasu jsme nastupovali  
s vědomím, že neprohra nám velmi přiblíží finále, 
o kterém jsme do tohoto zápasu ani nesnili. Zápas 
byl pro nás asi nejtěžší. Vůbec nám nesedla hra 
soupeře, hráli jsme oslabení a byl to jediný zápas, 
kde jsme většinu zápasu odehráli před naší bran-
kou, či na naší polovině hřiště. Přesto jsme se do-
stali do vedení, ale po hrubé chybě v obraně jsme 
vzápětí inkasovali gól a díky remíze 1:1 jsme si ze 
zápasu odnesli další bod.
 V posledním zápase základní části nás 
čekal papírově asi nejslabší soupeř Horní Cerekev. 
Zápas se převážně odehrával před soupeřovou 
bránou. Naši útočníci měli velké množství šancí, 
ale vždy ztroskotali na brankáři soupeře. Až díky 
vhodnému vystřídaní Luboše za Dana vstřelil náš 
útočník gól a vyhráli jsme 1:0. Celkem jsme v zá-
kladní skupině vyhráli dva zápasy a dva remizova-
li s fotbalovým skóre 3:1. Což znamenalo, že jsme 
postoupili do finále s osmi body. 
 Než se sehrálo očekávané finále, tak 
kluci z Telče a Kněžic odehráli zápas o třetí mís-

to. Zápas byl napínavý, měl hodně šancí, přesto 
skončil 0:0. To znamenalo, že o vítězi v boji o třetí 
místo, jako loni, rozhodly nájezdy. V nich se díky 
jednomu gólu radovalo družstvo z Kněžic.
 Poté už se vše začalo chystat na finále. 
Zápas o putovní Svatomartinský pohár začalo lépe 
mužstvo z Batelova, které rychle vstřelilo první gól 
do šibenice. Ale jak by se mohlo zdát, naše muž-
stvo to nepoložilo a dokázalo vyrovnat. A to neby-
lo vše. Asi 15 sekund před poločasem byl náš hráč 
faulován v blízkosti branky Batelova. Karel asi  
7 sekund před sirénou nastřelil míček na branku 
a Vlasta k překvapení všech 2 sekundy před siré-
nou skóroval. To byl šok nejenom pro diváky, ale 
hlavně pro hráče z Batelova, kteří se viděli už před 
zápasem s pohárem. Ve druhém poločase nejpr-
ve soupeř srovnal. Poté jsme opět dali gól, ale po 
velké hrubce v obraně minutu a půl před sirénou 
soupeř překonal našeho brankáře. A zápas směřo-
val k nájezdům. 
 Vůbec k prvnímu nájezdu se postavil 
Vlasta a dokázal překonat brankáře. Další čtyři 
naši ostatní hráči už se ale neprosadili. Ovšem 
díky nejlepšímu brankáři turnaje, který nás držel 
celý turnaj, jsme nedostali na nájezdy žádný gól. 
A po posledním nájezdu vypukla v hale ohrom-
ná radost. Hráči se sesypali na brankáře a tribuny 
bouřily. 
 Po vyhlášení výsledků a předání cen 
jsme se přesunuli na faru, kde na nás čekal oběd. 
Pochutnali jsme si na sekané a bramborovém sa-
látu. Po jedné hodině jsme uklidili faru a rozešli se 
do domovů.
 Na závěr bych chtěl poděkovat fotogra-
fovi Martinovi za vedení hráčské lavičky. A spo-
lupořadatelům panu farářovi a panu Havlíčkovi 
za pomoc v organizaci turnaje a zajištění prostor.  
A také chci poděkovat mamce za uvaření oběda. 

Josef Kolba



1 úterý Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Za farníky

Za živé i zemřelé kněze z třešťské farnosti; za ty, kteří v třešťské far-
nosti působili a za nová kněžská a řeholní povolání

2 středa Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánské-
ho, biskupů a učitelů církve Na vlastní úmysl

3 čtvrtek Čtvrtek po oktávu Narození Páně

4 pátek Pátek po oktávu Narození Páně Za Václava Jonáše, manželku, syna a za celou mrtvou i živou rodinu 
Jonášovu

5 sobota Sobota po oktávu Narození Páně

6 neděle Slavnost Zjevení Páně
Za farníky

Za Marii a Jana Polákovy, sourozence, syna Jana, zetě, švagrovou 
Lídu, za živé rodiny jejich dětí a za duše v očistci

7 pondělí Pondělí po Zjevení Páně

8 úterý Úterý po Zjevení Páně

9 středa Středa po Zjevení Páně

10 čtvrtek Čtvrtek po Zjevení Páně

11 pátek Pátek po Zjevení Páně Za rodiny Zlatuškovu, Pádilovu a duše v očistci

12 sobota Sobota po Zjevení Páně

13 neděle Svátek Křtu Páně
Za farníky

Za rodiče Fátrdlovy, jejich syna Josefa a celou živou i zemřelou ro-
dinu

14 pondělí Pondělí 1. týdne v mezidobí

15 úterý Úterý 1. týdne v mezidobí

16 středa Středa 1. týdne v mezidobí Za Stanislava Bartoše, živou rodinu a duše v očistci

17 čtvrtek Památka sv. Antonína, opata

18 pátek Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Za živou i zemřelou rodinu Beranovu, přízeň a duše v očistci

19 sobota Sobota 1. týdne v mezidobí

20 neděle 2. neděle v mezidobí
Za farníky

Za Jaroslava Satrapu, jeho rodiče, rodiče Barákovy a celou zemřelou 
přízeň

21 pondělí Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

22 úterý Úterý 2. týdne v mezidobí

23 středa Středa 2. týdne v mezidobí Za rodinu Kroupovu, Kuhnovu a duše v očistci

24 čtvrtek Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uči-
tele církve

25 pátek Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola Za Anežku Ženíškovou a matku Annu

26 sobota Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

27 neděle 3. neděle v mezidobí

Za Marii a Jana Vejvodovy, snachu Janu, dvoje rodiče, sestru Vlastu 
a celou živou rodinu

Za Františka Noska, bratra Ladislava, neteř Jarmilu a celou živou i 
zemřelou rodinu

28 pondělí Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele 
církve

29 úterý Úterý 3. týdne v mezidobí Za Ludmilu Štrejbarovou, rodiče, sourozence a přízeň

30 středa Středa 3. týdne v mezidobí Za rodiče Novákovy, Hromádkovy, Vackovy a Hronkovy

31 čtvrtek Památka sv. Jana Boska, kněze

Intence na měsíc leden 2013



1 pátek Pátek 3. týdne v mezidobí Za farníky

2 sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu

3 neděle 4. neděle v mezidobí

Za Marii Knížovou, manžela, pravnuka, rodiče Knížovy a 
Bártovy

Za Marii a Josefa Burdovy, dvoje rodiče, sourozence, za duše 
v očistci a za duše, na které nikdo nepamatuje

4 pondělí Pondělí 4. týdne v mezidobí

5 úterý Památka sv. Agáty, panny a mučednice

6 středa Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

7 čtvrtek Čtvrtek 4. týdne v mezidobí

8 pátek Pátek 4. týdne v mezidobí
Za rodiče Zudovy, jejich dceru, dva zetě a duše v očistci; za 
rodiče Popkovy, jejich dceru a duše, na které nikdo nepama-
tuje

9 sobota Sobota 4. týdne v mezidobí

10 neděle 5. neděle v mezidobí
Za Eduarda Johna, dvoje rodiče, snachu Vlastu a vnučku Pe-
trušku

Za rodiče Lysých, Boženu Lysou a duše v očistci

11 pondělí Pondělí 5. týdne v mezidobí

12 úterý Úterý 5. týdne v mezidobí

13 středa Popeleční středa Za farníky

14 čtvrtek Čtvrtek po Popeleční středě

15 pátek Pátek po Popeleční středě

16 sobota Sobota po Popeleční středě

17 neděle 1. neděle postní
Za farníky

Za Miladu Hinkovou z Hodic a za živou a zemřelou rodinu 
Hinkovu a Kučerovu

18 pondělí Pondělí po 1. neděli postní

19 úterý Úterý po 1. neděli postní

20 středa Středa po 1. neděli postní Za Josefa Bumbálka, manželku Marii a syna Josefa

21 čtvrtek Čtvrtek po 1. neděli postní

22 pátek Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

23 sobota Sobota po 1. neděli postní

24 neděle 2. neděle postní
Za farníky

Za Marii a Pavla Kaňkovských, rodinu Kaňkovských, rodinu 
Machovu a Doležalovu

25 pondělí Pondělí po 2. neděli postní

26 úterý Úterý po 2. neděli postní

27 středa Středa po 2. neděli postní Za živou a zemřelou rodinu Perničkovu, Kadlecovu a duše 
v očistci

28 čtvrtek Čtvrtek po 2. neděli postní

Intence na měsíc únor 2013
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Kterak třešťáci vyhráli

  Svatomartinský
  pohár 
aneb Tři zastavení s Kubou

 …útočník Batelova se pomalu rozešel ze středového kruhu k brance třešťského mužstva. 
Dobře ví, že je poslední nadějí svého mužstva – Třešť vede v trestných stříleních o gól a když svůj 
nájezd nepromění, tak ve finále jeho tým prohraje. Pomalu se blíží k brance, ve správné chvíli to asi 
bude rychlá klička a … Jenže v té chvíli se stalo něco, s čím určitě nepočítal. Třešťský brankář Vojta 
se bleskurychle vymrštil a míček mu z hole vypíchnul … žádná klička už nepřijde, je dohráno, v hale 
explodoval výbuch třešťské radosti …

 … už je to tady, už je to tady – chtělo 
se mi křičet, ale snažil jsem se zachovat dekórum. 
Koneckonců, jako ředitel turnaje bych se měl 
chovat nestranně (alespoň navenek). No, je fakt, 
že když mne napadla myšlenka založit tradici 
Svatomartinského turnaje, říkal jsem, kdy a zda 
vůbec někdy zvednou pohár nad hlavu reprezen-
tanti naší farnosti. Vůbec mne nenapadlo, že by to 
mohlo být už ve druhém ročníku. Ne že bych jim 
až tak nevěřil, ale když jsem je viděl hrát v něko-
lika zápasech, jen jsem kroutil hlavou. Což o to 
– individuálně je každý vybaven dobře, jenže flor-

bal, stejně jako i jiné týmové hry, nejsou tak úplně 
o individualitách, ale o tom, jak tyto individuality 
dokážou dát své umění do služeb týmu. Přirovnal 
bych je k super orchestru, složenému z výborných 
muzikantů – ovšem každý z nich si na vystoupení 
donesl jiné noty. Výsledek pak není potřeba dlou-
ze rozebírat.
 … musí hrát jako tým, říkal jsem Josefo-
vi Kolbovi, co je platné, že to umí, když se útočník 
snaží probít mezi třemi hráči soupeře a jasně nemá 
šanci. Běhají tam ze strany na stranu jak trefení je-
leni a celé je to o ničem. V obraně musí být nějaký 
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dirigent, který tomu dá řád, a všichni se musí podří-
dit potřebám týmu, jinak neuhrají nic…  Já to nějak 
zkusím klukům předat, odpověděl tehdy Josef, ale 
moc šťastně a optimisticky při tom nevypadal.
 A nadešel den D. V třešťské sportovní 
hale se sešly týmy z Horní Cerekve, Kněžic, Tel-
če, Třeště a obhájci loňského prvenství z Batelova. 
Po slavnostním zahájení se všemi nastoupenými 
družstvy a po přijetí požehnání od našeho pana 
faráře, přišel čas k vylosování čísla družstva, které 
tak zároveň určilo i pořadí jednotlivých zápasů.
 No to je super, přišel za mnou otrávený 
syn Vojta, jinak třešťský brankář, hned první zápas 
hrajeme s Batelovem...  Ber to z té lepší stránky, ří-
kám mu povzbudivě, je to první zápas, nebudou 
rozehraní a v tempu, neviděli vás hrát, takže vás 
nebudou mít přečtené, já to vidím spíš jako výho-
du. A moje slova se potvrdila – hráči Batelova si  
v podstatě žádnou vyloženou šanci nevytvořili a ty 
ostatní pokryla obrana, skvěle dirigovaná Filipem 
Vejmělkem. A co uteklo, to v pohodě vychytal 
Vojta. Nutno ovšem říci, že ani my jsme si žádné 
velké šance nevytvořili a tak zápas skončil nečeka-
nou, ale zaslouženou remízou 0:0.
 Kluky remíza s papírově nejtěžším sou-
peřem povzbudila. Dalším soupeřem bylo druž-
stvo Kněžic. Kluci, nebojte se, říkal jsem jim, když 
budete hrát tak, jako proti Batelovu, nemůžete pro-
hrát a šance na vítězství trvá do závěrečné sirény. 
Kluci zápas sehráli mistrně a rovněž kouč Josef 
Kolba výborně takticky mixoval sestavu. Obrana 
v čele s gólmanem opět neinkasovala, a protože se 
tentokrát podařilo dát soupeři branku díky Lubo-
šovi Hartlovi, vyhráli třešťáci nad Kněžicemi 1:0.
 Měl jsem radost a věděl jsem, že účast 
našich v grandfinále je blízko. Podle toho, jak tur-
naj dosud probíhal a za předpokladu, že favorit 
z Batelova svá utkání vyhraje, stačilo na postup 
získat jen dva body ze zbývajících dvou zápasů a 
to nebylo nereálné. Rozhodnout mohl už zápas 
s Telčí. Tým Třeště vstoupil do zápasu aktivně a 
také vstřelil vedoucí branku díky Vlastovi Rodovi. 
Jenže pak si jedinou slabou chvilku v celém turnaji 
vybrala obrana a zcela osamocený telčský útočník 
tváří v tvář třešťskému gólmanovi nezaváhal. Zby-
tek zápasu byl hodně nervózní, šancí mělo více asi 
družstvo Telče, ale obrana už další chybu nedo-
pustila – zápas skončil pro nás nadějnou remízou 
1:1.

 Vrátím se teď k nadpisu mého článku 
– možná Vás napadlo, proč je tam ještě podtitul 
… aneb Tři setkání s Kubou. Hned se to dozvíte 
– právě při zápase s Telčí za mnou přišel Kubík 
Mezera a tak trochu si posteskl – hm, ještě jsem 
nehrál, trenér mne tam nechce poslat … Bylo to 
už za vyrovnaného stavu, byl jsem nervózní jak 
pes před bouřkou a do toho nešťastný náhradník, 
musím ho nějak povzbudit, pomyslel jsem si v du-
chu  … No Kubo, vidíš, jaké tam mají velké hráče 
a teď se nám moc nedaří. Když prohrajeme, tak by 
Třešť nemusela postoupit do velkého finále a hrát 
o pohár. A to bys asi nechtěl, že jo? To bych určitě 
nechtěl, já bych si moc přál, abychom vyhráli, od-
pověděl Kuba. Tak běž ke svému týmu a pořádně je 
povzbuzuj, poslal jsem ho zpět na lavičku a vlastně 
jsem ani nemusel, protože šel sám a hned fandil 
ostošest.
 Tak kluci, říkám jim před posledním 
zápasem základní skupiny, když s Cerekví nepro-
hrajete, jste ve velkém finále bez ohledu na ostatní 
výsledky. Vidím na nich, že by moc chtěli a mám 
trochu strach, aby se ta nervozita nepodepsala na 
výkonu. Naštěstí se mé obavy nepotvrdily, obrana 
opět pracovala precizně a třetí vychytaná nula ze 
čtyř zápasů ozdobila výkon třešťského brankáře. 
A nakonec se podařilo vstřelit i vítězný gól – au-
torem byl Karel Kokejl. Výhrou 1:0 si tým Třeště 
pojistil postup do velkého finále.
 No vidíte, hoši, kam jste to dotáhli s tý-
movým pojetím hry, říkám jim s úsměvem, to jste 
asi sami nečekali. Teď už můžete hrát uvolněně, 
hrajete s favoritem, můžete jen překvapit, tak hraj-
te to, co jste hráli dosud. Oni také budou nervózní,  
v prvním zápase vám nedokázali dát gól a to se na 
psychice podepíše. Hlavně neblázněte, že to rychle 
rozhodnete – to by byl konec a asi i pěknej nášup, 
radím ještě těsně před začátkem play off.
 Na řadu přichází zápas o konečné třetí 
místo. Ze hry už je venku tým Horní Cerekve, kte-
rý skončil s jedním bodem na konečném pátém 
místě. O třetí místo se popere tým Kněžic, který 
skončil po základní skupině třetí se šesti body a 
tým Telče, který byl čtvrtý se dvěma body. Je to 
urputný boj, který nakonec končí bez branek. Na 
řadu přicházejí trestná střílení a šťastnější jsou 
nakonec Kněžice, které díky jedné úspěšné trefě 
vítězí nad Telčí v poměru 1:0 na SN.
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 A jsme na prahu 
velkého finále. Začíná opět 
urputný boj, jenže náš tým 
dostává rychlou branku. 
Hm, to je přesně to, co se ne-
mělo stát, říkám si v duchu. 
Ne, že bych nad klukama 
lámal hůl, ale mám strach, 
aby je rychlý gól nesrazil 
do kolen. Po chvilce jsem si 
mohl oddechnout, našemu 
mužstvu se naštěstí podařilo 
vyrovnat a sedm vteřin před 
koncem poločasu dokonce 
vsítili vedoucí branku. Ba-
telovu se však ve druhém 
poločase podařilo vyrovnat, 
jenže hned z následujícího 
protiútoku se opět radují 
hráči Třeště. Je to infarkto-
vý zápas a skutečně VEL-
KÉ FINÁLE se vším všudy. 
Batelov tlačí, ale závěrečný 
nápor stačí už jen na vyrov-
nání – zápas končí za stavu 3:3 a rozhodnou opět 
samostatné nájezdy. Za Třešť skóroval dvakrát 
Vlasta Rod a jednou Karel Kokejl a domácí hráči 
září – odvedli obrovský kus práce a zaslouží si už 
teď uznání, i kdyby to s nájezdy nedopadlo dobře. 
Zato hráči Batelova jen nevěřícně kroutí hlavami 
nad vším, co promarnili. Začínají nájezdy – bate-
lovští vyhráli los a zvolili si, že jako první budou 
střílet. Neúspěšně! A tak na řadu přicházejí třešťá-
ci – jako první na sebe bere zodpovědnost Vlasta 
Rod a nekompromisně zavěšuje. Třešť je na koni, 
Batelov musí dotahovat, ale nedaří se, ovšem ani 
hráčům Třeště se nedaří přidat další gól. Na řadu 
přichází pátý hráč Batelova - dobře ví, že je po-
slední nadějí svého mužstva – Třešť vede v trest-
ných stříleních o gól a když svůj nájezd nepromě-
ní, tak ve finále jeho tým prohraje. Pomalu se blíží 
k brance, ve správné chvíli to asi bude rychlá klič-
ka a … Jenže v té chvíli se stalo něco, s čím určitě 
nepočítal. Třešťský brankář Vojta se bleskurychle 
vymrštil a míček mu z hole vypíchnul … žádná 
klička už nepřijde, je dohráno, v hale explodoval 
výbuch třešťské radosti …
 Je to krásný pohled, když pohár za vítěz-
ství přebírá domácí družstvo. Navíc hráči Třeště 

spolu prakticky netrénují - na 
rozdíl od ostatních účastníků 
turnaje – o to je to vítězství 
překvapivější a sladší. Tak 
honem ještě foto vítězného 
týmu a vtom přichází dru-
hé zastavení s Kubou. Běž se  
s klukama vyfotit, říkám mu. 
To já nemůžu, odpovídá on, 
vždyť jsem vůbec nehrál. Jak 
nehrál, zlobím se na oko, jsi 
součást týmu a to, že jsi ne-
hrál, není důležité, ve fotbale 
také střídají jen tři hráči a ko-
lik jich sedí na lavičce – mazej 
a nezdržuj fotografa. Rozzářil 
se tak, že jsme klidně mohli 
vypnout Temelín a ještě by 
zbylo světlo na export a už 
klečí vedle bráchy Petra. Tak 
ještě zkontrolovat, zda po 
nás nezbyl v hale nepořádek 
a hurá na faru na oběd.
 Oběd byl výbor-

ný a jídla bylo dost – poděkování za tuto službu 
pro hladové hráče patří Kolbům. Po obědě už 
jen tak sedíme a vychutnáváme si jednak radost  
z vítězství, jednak radost z toho, že je akce zdárně 
za námi. A jak tak sedím, ke stolu za mnou při-
šel Kuba, spokojeně a zároveň vážně se na mne 
podíval a vypadlo z něj – patří jim to, batelákům, 
že prohráli. Trochu mne to zarazilo a tak opatrně 
říkám – určitě je dobře, že jsme vyhráli, ale proč 
jim to patří?  Odpověď mne překvapila – no, když 
ty batelovský přišli do haly, tak ten jeden mi povídá 
– uhni, mistři jdou – tak teď to mají, pýcha před-
chází pád …, vysvětlil okamžitě Kuba. Mám z něj 
radost. Vlastně ze všech mám radost – jsou to fajn 
kluci – šikovní, pokorní … a teď už i mistři.
 P.S.: Zapomněl jsem poděkovat roz-
hodčím – bohužel se nám tentokrát nepodařilo 
rozhodčího zajistit a tak ochotně vypomohl kouč 
Telče a Kněžic a také jeden z hráčů Batelova – vel-
ký dík (příště to musíme zajistit lépe).

Zdeněk Havlíček
Foto: Sláva Marek a Martin Burda
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Tisková konference
Karel Kokejl
Na minulých turnajích jsi chytal. Tentokrát jsi 
přešel do útoku a dával důležité góly. Jaká je to 
změna?
 Vzhledem k tomu, že se mi minulý turnaj 
moc nepovedl, dal jsem přednost lepšímu brankáři 
a zkusil štěstí v útoku. Jak vidíš, tak to štěstíčko tam 
bylo :). 
Co říkáš na výkon ve finále svého spoluhráče 
Vlasty, který dal dva góly a rozhodující nájezd? 
 Tak Vlasta si držel formu po celý turnaj, 
ne jen ve finále. Díky jemu a Vojtovi, který famózně 
zachytal na nájezdy, se nám titul povedlo získat.
Jaké jsou tvoje bezprostřední pocity po nečeka-
ném úspěchu?
 Tak určitě jsem měl radost. Tohle nikdo 
nečekal. Porazili jsme favority z Batelova, kteří měli 
hodně velkou kvalitu, ale my jsme měli větší bojov-
nost a obětavost.
S jakým cílem jsi vstupoval do turnaje?
 Očekával jsem tak 3. místo maximálně.
Co se ti nejvíce povedlo na turnaji?
 Myslím, že až na nájezdy, to bylo finále, 
kdy jsem vyrovnal na 1:1 a pak jsme s Vlastou se-
hráli dlouho nacvičovaný signál… Finále se povedlo 
všem.

Filip Vejmělek
Letos jsi turnaj odehrál v obraně. Podle vedou-
cího týmu jsi byl hlavní oporou v obraně a bylo 
znát, když jsi byl na hřišti. Jak se ti hrálo v de-
fenzivě?
 Já hraji v obraně docela rád a myslím, že 
si tam dokážu někdy i poradit a jsem rád, že jsem 
tam mohl hrát.
Co říkáš na výkon Luboše v útoku?
 Luboš nám tam velice pomohl i tím, jak 
dal ten vítězný gól.
Jaké jsou tvoje bezprostřední pocity po nečeka-
ném úspěchu? 
 Tak nebylo to zase až tak nečekané. Po-
dařilo se nám dobře zahrát v základní části, která 
byla důležitá. Ale bylo to veliké, krásné překvapení.
S jakým cílem jsi vstupoval do turnaje?
 Tak jako asi každý jsem toužil po výhře.

Co se ti nejvíce povedlo na turnaji?
 Tak myslím si, že jsem v obraně nehrál až 
tak špatně a některé přihrávky se mi povedly. 

Vojtěch Havlíček (brankář)
Jaký moment turnaje byl pro tebe nejtěžší?
 Nájezdy byly o nervy, ale žádný jsem ne-
dostal a to bylo hlavní.
Už minulý rok jsi podržel mužstvo na nájezdy 
a letos jsi opět nepustil gól v nájezdech. Co bys 
nám k tomu řekl?
 Šlo o to, že jsem si vždy včas vyběhl a 
menšil úhel pro střelu, tím pádem museli udělat 
kličku a tam jsem jim míček odrazil pryč.
Jaké jsou tvoje bezprostřední pocity po nečeka-
ném úspěchu? 
 Nečekaném? Bylo jasné, že mi do toho 
dáme to srdíčko a vyhrajeme.
S jakým cílem jsi vstupoval do turnaje?
 Ukázat všem, že trénink není vše.
Co se ti nejvíce povedlo na turnaji?
 Vyrazit jasný gól helmou. 

Daniel Havlíček
Jaké jsou tvoje bezprostřední pocity po nečeka-
ném úspěchu? 
 Náš tým je fantastický.
S jakým cílem jsi vstupoval do turnaje?
 Není důležité si zahrát, ale zvítězit. 
Co se ti nejvíce povedlo na turnaji?
 Málem dát gól z úrovně tyčky. 

Petr Mezera
Jaké jsou tvoje bezprostřední pocity po nečeka-
ném úspěchu? 
 Nepopsatelné pocity.
S jakým cílem jsi vstupoval do turnaje?
 Cíl byl, abychom vyhráli.
Co se ti nejvíce povedlo na turnaji?
 Zabránil jsem gólu ve finále, který by to 
finále rozhodl pro Batelov.

Vlasta Rod
Jaké jsou tvoje bezprostřední pocity po nečeka-
ném úspěchu? 
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 Bylo to úžasné rozhodnout finále a zved-
nout pohár nad hlavu. 
S jakým cílem jsi vstupoval do turnaje?
 Do turnaje jsem vstupoval s cílem dojít 
co nejdále.  
Co se ti nejvíce povedlo na turnaji?
 Nejvíce se mi povedl finálový zápas.

Adam Kaňkovský
Jaké jsou tvoje bezprostřední pocity po nečeka-
ném úspěchu? 
 Byl jsem šťastný po velkém úspěchu.
S jakým cílem jsi vstupoval do turnaje?
 Chtěli jsme být co nejlepší.
Co se ti nejvíce povedlo na turnaji?
 Povedlo se mi zabránit gólu za nerozhod-
ného stavu.

Luboš Hartl
Jaké jsou tvoje bezprostřední pocity po nečeka-
ném úspěchu? 
 Příliš dobré, protože jsme vyhráli.
S jakým cílem jsi vstupoval do turnaje?
 S cílem celý turnaj vyhrát.
Co se ti nejvíce povedlo na turnaji?
 Po střídání vstřelit rozhodující gól. 

Jakub Mezera
Jaké jsou tvoje bezprostřední pocity po nečeka-
ném úspěchu? 
 Moje bezprostřední pocity byly velké.
S jakým cílem jsi vstupoval do turnaje?
 Vyhrát a zahrát si.
Co se ti nejvíce povedlo na turnaji?
 Fandění se mi povedlo nejlíp.

Josef Kolba (vedoucí týmu)
Jaký moment byl rozhodující ve finále?
 Dobře zahraný signál Karla a Vlasty, po 
kterém jsme šli do vedení 3 vteřiny před poločasem.
Který trenérský tah byl nejlepší v turnaji?
 V základní části, když jsem na hřiště vy-
slal Luboše, který vzápětí vstřelil vítězný gól.

Pan farář Tomáš Caha 
Jak se Vám líbil druhý ročník florbalového tur-
naje?
 Jsem rád, že se tato akce ujala a že se na-
šli ve farnosti ochotní lidé, kteří si to vzali na staros-

ti. Je dobré, když se něco takového pořádá, protože 
to stmelí tým, který musí trénovat, sejdou se hráči 
z jiných farností a mohou spolu prožít čas nejen na 
hřišti, ale na obědě na faře. S účastí jsem byl spo-
kojen a byl jsem mile překvapen z úspěchu našich 
ministrantů. Byla škoda, že nepřišli fanoušci z řad 
farníků povzbuzovat. Můžu vám říct, že při finále 
jsem se pěkně zapotil, bylo pořádné drama.
Co Vás nejvíce potěšilo?
 Úspěch našich kluků. 

Zdeněk Havlíček 
(organizátor turnaje)
Na jaře Třešť mohla snít o postupu do finále. 
Teď ho dokázali vyhrát. Co byste vypíchl za 
hlavní důvod tohoto úspěchu?
 Za hlavní důvod úspěchu považuji sku-
tečnost, že se hráči podrobili týmovému pojetí hry. 
Filip s Vojtou výborně dirigovali obranu, díky tomu 
se útočníci mohli věnovat svým úkolům a rovněž 
kouč Josef Kolba výborně takticky střídal hráče. Ov-
šem je potřeba říci, že daleko lehčí je překvapit a 
poprvé vyhrát, než obhájit. Zda tým dobře funguje, 
se ukáže na příštím turnaji – pak budeme vidět, 
zda ten úspěch byl náhodný, nebo zda nám vyrost-
lo zkušené a sebevědomé družstvo, schopné přehrát 
kohokoliv.
V čem je síla třešťského týmu?
 Je to podobná otázka, jako ta první a 
přijde podobná odpověď – je velký rozdíl, zda proti 
vám hraje šest hráčů soupeře nebo jeden tým soupe-
ře. Třešť se může opřít o zkušeného brankáře Vojtu 
Havlíčka, výborného dirigenta Filipa Vejmělka a  
v útoku pak na osvědčeného Vlastu Roda, doplně-
ného výborným Karlem Kokejlem a nepolapitel-
ným Lubošem Hartlem. Výborně si v obraně počí-
nal Peťa Mezera, svůj díl odvedli i Vašek Havlík a 
Dan Havlíček a rovněž i Adam Kaňkovský. A určitě 
platným hráčem by byl na hřišti i Kuba Mezera, ale 
chápu, že vzhledem k věku a vývoji jednotlivých 
utkání mohlo být jeho nasazení riskantním kro-
kem. Ale i hráč na lavičce je důležitým článkem pro 
pohodu v týmu a myslím, že Kuba to tak pochopil a 
pro tentokrát přijal.
Co byste vzkázal hráčům, kteří se nedostali na 
lavičku pro přetlak hráčů v mužstvu?
 Já hlavně nevím úplně přesně, proč se 
nedostali na lavičku. Myslím, že prakticky všechny 
týmy kromě Třeště měli tolik hráčů, že mohli posta-
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vit i dvě družstva, Batelov možná i tři, a možnost 
střídat je určitě důležitá z pohledu šetření sil. Důle-
žité ale je pořádat a hlavně účastnit se tréninků a to 
podle mne platí hlavně pro ty mladší hráče, kteří by 
se měli postupně zabudovat do mužstva. Nemohou 
čekat, že ráno přijdou na turnaj a kouč je postaví 
do zápasu. No a vzhledem k tomu, že starší hráči by 
měli jít příkladem, tak by na ten trénink měli cho-
dit také a těm mladým předávat své zkušenosti. A 
v souvislosti s tím mne teď napadlo, že bychom tím 
spíše měli smeknout před výkonem třešťského týmu, 
protože celý turnaj odehráli na hřišti pouze v devíti 
lidech!!!
 A ještě mám jeden vzkaz – nevím teď 
úplně přesně, na koho jej směrovat, ale vzhledem k 
tomu, že kluci reprezentují farnost, tak asi k farní-
kům, nebo k farní radě – myslím, že máme být na 
co pyšní a svoji podporu dětem a mládeži bychom 
mohli vyjádřit třeba pořízením dresů (univerzál-
ních – nejen na florbal, ale třeba i na Jittrohry a 
podobné akce), aby naši reprezentanti na akcích 
nepůsobili, jak chudí příbuzní…

Josef Kolba

26.12. 16:00 koncert skupiny Labyrint
1.1. 15:00 Novoroční koncert
4.1. - 6.1.  Tříkrálová sbírka
18.1.  ples KDU-ČSL a farnosti
1.2. 17:30 Vigilie ze svátku Uvedení 
  Páně do chrámu
  - kostel sv. Kateřiny
3.2. 08:30 představení dětí, které letos 
  přistoupí k prvnímu sv. přijí-
  mání - kostel sv. Martina
8.2. Den vzájemných modliteb farnosti Třešť a 
kněžského semináře v Olomouci
10.2.  udělování svátosti nemoc-
  ných při mši svaté ráno 
  i večer
Od 11.2. se posouvá čas večerních bohoslužeb 
na 18:00 hodin.
13.2. Popeleční středa
 16:30 Růžená
 18:00 Třešť - sv. Kateřina
V pátek a v neděli bude od 17:20 hod. pobožnost 
křížové cesty.

Diář otce Tomáše

Tři věci
Tři věci se snaž ovládat:

své nálady, svůj jazyk, své chování.
Tři věci se snaž posilovat:

svou odvahu, svou laskavost, 
svou vlídnost ke svým bližním.

O tři věci usiluj pro sebe 
i pro druhé:

o zdraví, o veselou mysl,
o dobré přátele.

Třech věcí se chraň:
tvrdosti srdce, přecitlivělosti,

nevděčnosti.
Tři věci bys měl obdivovat:

přírodu, děti, staré lidi.
Tři věci bys měl rozdávat:

almužnu chudým,
útěchu trpícím

a pochvalu těm, kdo si to zaslouží.

pro Věžník Olga Hrbková

Vyšel poslední díl 
papežovy trilogie 
Ježíš Nazaretský

 V tiskovém středisku Svatého stolce byl 
prezentován poslední díl trilogie Josepha Ratzin-
gera – Benedikta XVI. Ježíš Nazaretský. Nese ná-
zev Ježíšovo dětství a vychází současně v devíti ja-
zycích (italsky, brazilsky, chorvatsky, francouzsky, 
anglicky, portugalsky, španělsky, polsky a němec-
ky) a celkem v 50 zemích. 
 Celkový náklad tohoto prvního vydání 
je milion výtisků. V příštích měsících bude kni-
ha přeložena do dalších 20 jazyků a publikována  
v 72 zemích, včetně České republiky. 

otec Tomáš
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Setkání na Petrově
 Po dlouhé době jsme opět přijali pozvání na setkání tvůrců farních časopisů s otcem bis-
kupem a dne 3. listopadu skutečně vyjeli. Vše začalo mší svatou v kapli Zvěstování, kde otec biskup 
hovořil o významu farních časopisů, o tom, v jakém duchu pro tyto časopisy pracovat a jaké mají 
farní časopisy poslání. Po mši svaté, zde jsme se mohli setkat i s otcem Romanem Kubínem, jsme 
se přesunuli na biskupství, kde pro nás bylo připraveno občerstvení. Po zahájení, kdy mluvil i otec 
Roman Kubín, jsme byli Martinou Jandlovou (tisková mluvčí biskupství) vyzváni, abychom připra-
vili nějaké anonymní otázky na otce biskupa, které nám následně zodpověděl. Nepoužívala se žádná 
nahrávací technika, tudíž se pokusím přetlumočit některé odpovědi otce biskupa, nebudou však 
doslovné.

1. Jak vypadá Váš běžný den?
Každý den je jiný, někdy jsem celý den na cestách. 
Nedávno jsem byl například na návštěvě v semináři, 
kde jsem měl s bohoslovci desetiminutové rozhovo-
ry. Po takovém dni, kdy jsem na cestách, se nejvíc 
těším na svého čtyřnohého přítele… není to pes, je 
to postel.

2. Co Vám dělá radost a co je naopak trápením?
Trápím se tím, jak jsme se zabydleli v pohodlnos-
ti, jak málo vnímáme, kam nás zve On. Radost mi 
dělá, když vidím mnohé kněze, jak žijí pro druhé, 
díky za to. Ale radost mám i při setkání s nevěřícími, 
kteří třeba chtějí pomoci s opravou kostela, jako se 
stalo v případě levicově angažovaného člověka, jenž 
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jen potřeboval zjistit, že nebude odmítnutý, a hlaso-
val na obecní radě pro dotaci ve výši 800 tisíc.

3. Jak se postavit k levicově orientovaným člán-
kům, které mohou přijít do redakce farních ča-
sopisů?
Doporučil bych vést pisatele k tomu, aby se zamyslel 
nad svým názorem, hovořit o tom. Ale hlavně hledět 
na dobro farnosti, nezpůsobit rozbroje, nerozhádat 
farní společenství a nevydávat články jako rozbušku. 

4. Kde berete svůj pověstný humor a sílu?
Na různých věcech vidím humornou stránku a sílu 
beru z modliteb mnoha lidí, kteří se za mě modlí. 
Děkuji za modlitby a autentický život těch, kteří žijí 
křesťanství.

5. Jak byste změnil svět, kdybyste byl Bůh?
To ne! Chtěl jsem být jen kněz a jsem biskup.

6. Kdybyste viditelně potkal Ježíše, co byste mu 
řekl?
Potkávám ho ve svátosti. Ale kdybych jej „viditelně“ 
potkal, řekl bych: Díky, že jsi se mnou a držíš mě 
nad vodou!

7. Zlobil jste jako chlapec a pral se se svým brat-
rem Karlem (také kněz, pozn. redakce)?
Zlobil, bratr Karel byl o 11 let starší. Víc jsem zápasil 
s bratrem o 4 roky starším a Karel nám to pískal, 
nebyl sportovně nadaný.

8. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha?
Mění se to, jako dítě jsem četl třeba mayovky. Nejvíc 
čtu Písmo. Mám ale rád i detektivky, z teologické li-
teratury mě oslovuje Joseph Ratzinger, považuji jeho 
knihy za vyvážené čtení, čtu je s radostí. Příliš času 
ale na čtení nemám.

9. Co byste si přál k Vánocům a co svým věřícím?
Dary nehmotné, radost, pokoj, dary, které dává Pán, 
diecézi totéž.

10. Co by podle Vás mělo ve farních časopisech 
být?
Nechám to na vás, redaktorech. Ale asi slovo kněze, 
povzbuzení pro starší, něco pro zasmání…

11. Co bylo pro Vás důležité při cestě ke kněž-
ství?

Postupné poznávání církve. V Janově 6. kapitole 
nacházíme otázku: Chcete i vy odejít? A odpověď: 
Pane, ke komu bychom šli! Vždyť Ty máš slova ži-
vota…  Je v životě mnoho možností. Najednou se 
stane, že odpadají. Když se člověk stává knězem, má 
pocit, že 99% je jeho rozhodnutí a 1% Bůh připra-
vil. Po letech vidí, že je to opačně. Vždy tam musí 
být osobní rozhodnutí, mění se ale vidění na věc  
s věkem.

12. Jaké byste si vybral civilní zaměstnání, kdy-
byste nebyl biskupem?
Určitě nějakou fyzickou činnost, asi bych byl za-
hradníkem :-).

13. Vaše oblíbené jídlo?
Chléb s máslem, mám rád klobásu s bramborem a 
okurku. Teď se mi ale stává, že mám třeba řízek čty-
řikrát za týden, nebo svíčkovou čtyřikrát za týden, 
je to taková kvantová mechanika :-). Co opravdu 
nemám rád, jsou ryby. Vychází to z averze k rybímu 
tuku, který byl dětem podáván ve školce. Po jednom 
pátečním biřmování jsem byl pozván na pohoštění. 
Vše bylo z ryb! Říkal jsem si, co teď? Dobromyslná 
hospodyně mi na talíř dala obrovskou porci kapra 
na modro. Nedalo se uniknout. Vysílal jsem vroucí 
modlitby a najednou u nohy kocour! Říkal jsem si, 
jakou může mít asi kapacitu…? Troufnul si na celou 
porci, vše bylo snědeno. Když ale hospodyně uviděla 
prázdný talíř, se slovy: vidím, že Vám chutnalo, s ra-
dostí naložila na talíř další porci. Kocour už nepři-
padal v úvahu. Znovu jsem vysílal modlitby. Kocour 
nenápadně přivedl psa! Odváděl jsem pozornost 
různými dotazy a podával kusy kapra psovi pod 
stolem. Kuchařka už naštěstí s další porcí nepřišla. 
Při odchodu se ke mně obě zvířata neobyčejně lísala, 
protože takového dobrodince ještě nepotkala.

14. Jaké lidské vlastnosti si ceníte?
Když je člověk člověkem. Žena ženou a muž mužem.

15. Jaké ve Vás vyvolávají pocity lidé, kteří na uli-
ci volají: Ježíš žije! Ježíš Tě miluje!
Řekl bych: Nenosit křesťanství jako fangli! Ale i tou-
to cestou může být někdo osloven a začne přemýš-
let. Nejsem ale pro tento typ oslovení. Nepoužíval 
bych takové až „dryáčnické“ nářadí. Podobná hesla 
mohou vyvolat spíš negativní přemýšlení, na rozdíl 
například od obětavé služby v hospici, která právem 
vyvolává otázky po příčině této obětavosti.
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16. Co je nejtěžší na biskupské práci?
Nejtěžší jsou mezilidské vztahy, když musím napří-
klad řešit lidská selhání.

17. Který světec je Vašemu srdci nejbližší? 
Samozřejmě Pán Ježíš. Vše se ale vyvíjelo. V dětství 
David, pak to záviselo na tom, co jsem četl, např. 
Tomáš Becket. Nejblíž je mi Panna Maria, vše se  
v ní slévá dohromady, velká radost i bolest mají  
k sobě blízko. Bolest a radost vyplňují celý život. My 
cpeme vše do toho, abychom měli pozitivní zážitky 
a bolest bychom raději neměli, ani ji u nikoho nevi-
děli. Ale mariánská píseň zní: V bolesti radost nalé-
zám, v moudrosti ji přijímám… 

 Ještě další otázky v té společné hodině a 
půl zazněly, zmíním např. otázku celibátu a praxe 
prvotní církve. Otec Vojtěch podotknul, že ten-
krát se sice mohli ženatí muži stát jáhny, kněžími 
i biskupy, ale znamenalo to přijetím úřadu odejít  
z manželství, více o tom pojednává kniha vatikán-
ského knihovníka Alfonse Sticklera O CÍRKEV-
NÍM CELIBÁTU (bývá ve farní knihovně). 
 Na otázku, zda biskupství bude vydávat 
diecézní časopis, odpověděl otec biskup, že ne. 
Tvorba farních časopisů míří ke konkrétním cí-
lovým skupinám, stejně jako časopis pro mládež 
a další, kdežto diecézní časopis by neměl takové 
zaměření a oslovoval by sice všechny, ale zároveň 
nikoho.
 Byla nám také představena akce s ná-
zvem Nikodémova noc. Je takovým protipólem 
Noci kostelů, jež je charakteristická otevřeností, 
která má klást otázky. Nikodémova noc je spíš 
vnitřní věc. Tajný Ježíšův učedník Nikodém při-
cházel za Ježíšem také v noci, aby neztratil ano-
nymitu. Stejně tak je možné přijít do kostela, kde 
je tma, světlo je soustředěno pouze na vystavenou 
monstranci. Není žádná společná modlitba, pouze 
třeba dvouhodinová příležitost ticha, osobní mod-
litby, řešení životních problémů, setkání s knězem 
a především s Kristem. Informovat se můžete na 
stránkách www.nikodemovanoc.cz
 Celé setkání rychle uběhlo a bylo velmi 
příjemné. Děkujeme za pozvání i za pěknou atmo-
sféru.

- KZ -

Vánoční bohoslužby 
24.12. Štědrý den
15:30 Kostelec
20.30 Růžená   
22:00 Třešť - vánoční vytrubování koled z věže 
sv. Martina 
22:30 Třešť - sv. Martin - zazní Vánoční mše od 
Jana Jakuba Ryby

25.12. Boží hod vánoční 
09:00 Třešť - sv. Martin - zpívá skupina Labyrint
10:45 Růžená           
11:00 Kostelec
17:30 Třešť - sv. Kateřina

26.12. Svátek sv. Štěpána - po mši sv. žehnání 
vína
08:30 Třešť - sv. Martin
10:00 Růžená

28.12. Mláďátek betlémských
17:30 Hodice - kulturní dům

29.12.
16:00 Kostelec

30.12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
08:30 Třešť - sv. Martin
10:00 Růžená  
17:30 Třešť - sv. Kateřina 
            
31.12. Sv. Silvestra - děkovná bohoslužba
16:00 Růžená 
17:30 Třešť - sv. Kateřina

1.1. 2013 Slavnost Matky Boží Panny Marie 
(Nový rok)
09:00 Třešť - sv. Martin
10:45 Růžená          
11:00 Kostelec
17:30 Třešť - sv. Kateřina

5.1. Vigilie Slavnosti Zjevení Páně (Tří králů) 
- žehnání vody, křídy, zlata a kadidla  
16:00 Kostelec 

6.1. Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) 
- žehnání vody, křídy, zlata a kadidla  
08:30 Třešť - sv. Martin
10:00 Růžená         
17:30 Třešť - sv. Kateřina
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Dopis z Indie
 Naše farnost adoptovala chlapce z Indie jménem Ravi, kterému každoročně přispíváme  
4.000,- Kč na školu. Nedávno nám on a sestra Marie, která ho má na starosti, napsali krátký dopis 
k Vánocům.

Moji milí přátelé,
 tento dopis vám píše váš milý Ravi. Mám 
se dobře. Doufám, že i vám se daří dobře. Milí přá-
telé, přeji vám šťastné Vánoce a šťastný nový rok.
 Letos studuji 10. ročník, ve studiu jsem 
se zlepšil (oproti loňskému roku). Věnuji teď studiu 
více pozornosti.  Při poslední zkoušce jsem měl tyto 
výsledky: Kannadština (Kannadština  je úředním 
jazykem v jihoindickém federálním státě Karna-
taka  - pozn. překladatele) – 80, angličtina – 42, 
hindština – 75, přírodní vědy – 82, společenské vě- 
dy – 60, matematika – 65.
 V naší škole se koná mnoho akcí. 5.červ-
na jsme měli Den životního prostředí. V ten den 
jsme zasadili několik stromů. 15. srpna byl Den ne-
závislosti.  V půl osmé ráno jsme vztyčovali vlajku 
a měli jsme kulturní program. Také jsme slavili Den 
učitelů.
 V našem centru máme 3 kněze a 4 sestry, 
je zde i svatyně Jezulátka. Každý rok máme svátek 
této svatyně. Ve vesnicích v  našem okrese jsme měli 
formaci ve víře a rozvojové práce. Přátelé, letos 
nás je dohromady 59 internátních žáků ze vzdá-
lených vesnic, kteří využíváme zařízení internátu.  
V našem internátu se máme všichni dobře. Všechny 
děti velmi dobře studují. Internát obklopuje pře-
krásná květinová zahrada se sadem.
 Naše rodina má 8 členů. Všichni se 
máme dobře. Denně se za vás modlíme. Letos 
se mojí sestře narodil chlapeček. Je moc krásný.  
17. srpna zemřela moje babička. Všichni z naší ro-
diny vám přejí vše dobré k Vánocům a k novému 
roku.
 U nás je dobré počasí. Už je po období 
dešťů. Nyní začala zima. Letos často pršelo a měli 
jsme dobrou sklizeň.  Ale na některých místech vů-
bec nepršelo a zem vyschla.
 Přátelé, děkuji vám za tužku, pero, pra-
vítko, gumu, aktovku, uniformu, knihy a školní a 
internátní poplatky. 

 Přátelé, ještě jednou vám přeji vše dobré 
k Vánocům a šťastný nový rok.

 Váš milující Ravi

Drazí přátelé,
 zdraví vás sestra Mary. Nejprve mi do-
volte, abych vám popřála veselé Vánoce a šťastný 
nový rok 2013. Ať vám Jezulátko udělí dary svého 
pokoje, radosti a lásky po celý váš život. Ravi je 
hodný chlapec. Dobře se učí. Je velmi nadaný. Umí 
opravit všechny elektrické věci a velmi se o to zají-
má.  Je dobrý ve zpěvu.  Nyní hodně vyrostl. Také 
hodně pomáhá v internátu, udělá hodně práce.  Dě-
kujeme vám za vaši pomoc s jeho studiem. Ať vás 
Bůh odmění, žehná vám a dá vám dobré zdraví.

 S díky vaše oddaná sestra Mary 

Ze života farnosti
Křty
Třešť:  Marie Dolská
Růžená: Adéla Terezie Halíková

Pohřby
Třešť: Ladislav Štrejbar
 Božena Kacetlová
 Marie Štěpánová
 Marie Mikešová
 Gabriela Pospíchalová
Růžená: Anežka Bambulová
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Vzpomínka na 

CSM Žďár 2012
 Teď v krutých mrazech si nejednou 
vzpomeneme na krásné letní dny prožité ve Žďáře 
nad Sázavou. Pokusíme se vám náš zážitek přiblí-
žit.
 Dne 14. srpna se 7 odvážných mládež-
níků vydalo „na Žďár“. Cesta (vlakem) byla velmi 
úmorná. Kvůli potížím s dopravou jsme do místa 
dějiště dorazili jako poslední. Následně jsme byli 
ubytováni v jedné ze žďárských škol. Navečer nás 
čekalo zahájení (a modlitba nešpor). 

15. srpna (středa)
-  hned ráno nás nepříjemně překvapila opravdu 

dlouhá fronta na snídani 
-  v 8:30 začala ranní modlitba a kate-

cheze s tématem dne: „Sestoupí na 
Tebe Duch Svatý.“

-  v 10:30 jsme poprvé společně 
slavili mši svatou

-  po (vydatném) obědě jsme si 
místo hodiny sportu dopřáli 
vytoužený  odpočinek 

-  s nově nabytou energií jsme se 
vydali na přednášky

-  z přednášky jsme zamířili přímo  
k hlavnímu pódiu pro večeři

-  v 19:30 náš program pokračoval svědectví-
mi, slovem a modlitbou růžence

16. srpna (čtvrtek)
-  ráno jsme byli opět překvapeni, přesunuli výdej 

snídaní (za účelem zkrácení nekonečné fronty)
-  modlitba byla tentokrát po diecézích a tématem 

dne bylo: „Ovocem Ducha – láska.“
-  po mši, obědě a odpočinku jsme šli na předem 

vybraný koncert Prague Cello Quartet
-  v 19:30 nás v rámci večerního programu o Chi-

aře Luce Badano navštívili její rodiče, kteří nám 
vyprávěli její životní příběh (byl pro nás nesmír-
ným poučením a nevšedním zážitkem)

17. srpna (pátek)
-  tento den jsme zahájili modlitbou Taizé
-  tématem dne bylo: „Ovoce Ducha – radost.“
-  dopoledne jsme strávili na přednášce
-  po obědě byla bohoslužba smíření s katechezí a 

modlitba pohybem
-  náš program jsme ukončili mší svatou o smíření 

18. srpna (sobota)
-  aktualitou dne byla pouť rodin s tématem: „Ovo-

ce Ducha – pokoj.“
 - společně s rodinami jsme prožili mši 

svatou a poutní katechezi kolem 
Zelené hory
- den jsme uzavřeli večerní vigilií, 

obnovou biřmování a adorací

19. srpna (neděle)
- v 9:00 začala ranní modlitba 
provázena tématem dne: „Při-
jměte Ducha Svatého.“
- v 10:00 při závěrečné mši svaté 
byla 7 zástupcům diecézí udělena 

svátost biřmování
- na závěr jsme se u hlavního pó-

dia rozloučili, obdrželi jsme balíček  
s obědem a pomalu ale jistě jsme Žďáru napo-

sledy zamávali

 Od setkáni jsme očekávali spoustu zá-
žitků, poučení do života, setkání s mladými lidmi 
(zvláště s chlapci) a kamion plný kuřat pro každé-
ho (viz. Žďářiny). Až na poslední bod se nám naše 
očekávání vyplnila.                
 Odkaz na Žďářiny: https://zdar2012.
signaly.cz/1209/zdariny-aneb-zpravy-na-celostat-
nim                

Mája a Mája
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Tříkrálový koncert
aneb ZNOIMIA nejsou okurky!

 Zveme Vás na Tříkrálový koncert v kostele svaté Kateřiny Sienské v Třešti, který máte 
možnost vyslechnout 10. ledna 2013 v 18:00 hod.

 Se svými vánočními zpěvy se zde před-
staví pěvecký sbor Znoimia. Při tehdejší Střední 
pedagogické škole ve Znojmě jej před 35 roky  
(v roce 1977) založil sbormistr Václav Macák, 
pod jehož taktovkou sbor pracuje dodnes. Práce 
to zřejmě není jednoduchá, přesto objevovat stále 
nové a nové zpěváky z řad studentů, i když je jas-
né, že po čtyřech letech studia o ně opět přijde, 
musí být pro sbormistra jistě zajímavé. Důležité 
ale je, že členy sboru jejich koníček baví a to samo 
o sobě je asi nejdůležitější pro konečný úspěch.  
A pěvecký sbor Znoimia bezesporu úspěšným je. 
Pravidelně se s medailovým úspěchem účastní 
pěveckých soutěží středních pedagogických škol, 
v roce 2003 získal stříbrnou medaili na meziná-
rodní soutěži Mundi Cantant v Olomouci, rovněž 
se účastní mezinárodního festivalu Musica sacra 
bez hranic. V roce 2011 na Hudebním festivalu 
SPgŠ a VOŠ v Krnově se sbor umístil ve stříbrném 
pásmu, v roce 2012 na stejném festivalu získal 
2. místo a Čestné uznání za nejlépe provedenou 
povinnou skladbu. Kromě zpestření a obohacení 
kulturního dění na Znojemsku, vystoupil sbor na 
řadě míst u nás a rovněž v zahraničí, např. v Itá-
lii, Slovinsku, Holandsku a Rakousku. V současné 
době jezdí pravidelně do polské Strzegomi, kde 
má sbor velký úspěch. A ten sklidil i v Rakousku o 
adventu 2012 – poprvé vystoupil na pravidelném 

zahájení adventu ve Vídni – Internationales Ad-
ventsingen Wien 2012 – úspěch to byl tak velký, 
že sbor Znoimia dostal přímé pozvání k účasti na 
zahájení adventu i pro rok 2013 (nutno pozname-
nat, že je to od vídeňských pořadatelů značně ne-
obvyklé, ba dokonce velmi výjimečné!).
 Repertoár sboru tvoří duchovní skladby 
různých období, spirituály a lidové písně, nebrání 
se však ani moderní hudbě, zvláště muzikálovým 
skladbám. Na Vánoce pak připravují tradiční Vá-
noční koncert. Na svém kontě má pěvecký sbor 
Znoimia i tři vydané hudební nosiče, podílel se  
i na CD znojemské skupiny Lucrezia Borgia – 
Město králů.
 A proč si sbor pro svůj koncert vybral 
právě Třešť? Jednak je Třešť s Vánocemi spjatá 
díky betlémářské tradici, jednak je členkou a zá-
roveň předsedkyní sboru třešťská rodačka Lucie 
Havlíčková, studentka 3. ročníku pedagogického 
lycea. Volba Třeště tak byla jasná a my se může-
me těšit, že toto zajímavé hudební těleso uvidíme  
v Třešti na vlastní oči a uslyšíme na vlastní uši. 
Rozhodně si tento kulturní zážitek nenechte ujít.
 Koncert pořádá Římskokatolická far-
nost Třešť ve spolupráci s Městem Třešť - vstupné 
je dobrovolné.

Zdeněk Havlíček
Foto: Karel Rubáček
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Ahoj všichni řešitelé!          
 Morseova abeceda byla lehká, že? Tak co kdybychom přidali něco nového? Ale nejprve 
se rozhřejte na Soutěžním textu 3 a ukažte, jestli jste se něco naučili:   
 6021 + 6558 : 490 x 313 - 269 - 144 - 209 + 005 - 4184 - 28 + 7432 : 4 x 17 + 4 + 9762 : 88 
x 70 : 8 - 8022 - 533 - 690 : 61 : 3746 : 78 + 917 x 041 : 165 x 630 - 25 - 686 : 551 x 605 x 342 
: 4 + 9 + 88 - 74 + 2 + 866 + 8124 - 202 - 0825 x 001 + 2533 - 820 - 13 : 2 : 848 x 36 - 5833 : 

93 x 6 : 7238 - 3746 : 4 : 3348 x 0 - 8128 : 4 + 3762 + 63 - 25 + 0756 : 476 : 0 - 3630 x 0 + 52 - 
0 : 5808 - 1271 : 8580 x 34 + 27 : 496 + 339 - 3900 - 8110 : 21 + 3050 : 60 + 7975 = 

(výsledkem nemusí být číslo) 

Další šifra, kterou Vám chceme představit, se jmenuje Caesarova. Tato šifra je nejjednodušší 
ze skupiny substitučních šifer (šifry, kde je množina symbolů nahrazena jinou množinou 
symbolů), protože je v ní pouze posunuto písmeno o několik pozic dál. Jednoduše řečeno: pokud 
bychom měli šifrovací abecedu A-Z, bude pod 1. pozicí A, pod 3. C, pod 5. E. V Caesarově šifře 
základní pozici posuneme o několik míst v jakémkoliv (dopředu/dozadu) směru. Např. posun o 2 
pozice znamená, že místo A bude C, místo Z bude B. (př. slovo srnka při posunu o dva bude 
utpmc). Šifra je pojmenována po J. Caesarovi, který ji používal ve vojenské komunikaci. Používal 
posun o tři pozice, ale dnes je Caesarovou šifrou označována, každá, která má neměnný posun 
pozic.  Pro šifrování se používá abeceda bez diakritiky (jako u většiny šifer tohoto typu) a bez Ch. 
Tedy 26 znaků.          
 Soutěžní text 4:  Ufnopub qspmbnpwbmb ufnopuv, lpof tf usbtmj b twfufmlvkjdj pdj sztb 
aiovmz nfaj wfuwpwjn. 

 

Další „hádanka“ patří do oblasti uzlů. Napsali jsme Vám několik indicií, podle kterých byste 
měli určit hledaný uzel. Až tento uzel „najdete“, zapište si slovo v závorce. Bude se Vám ještě 
hodit. 

 

Soutěžní text 5: (pouze slovo v závorce)      
 Patří mezi základní uzly. Nepoužívá se pro svazování (spojování) dvou lan. Spolehlivě drží lano 
na válcových předmětech, ať mají hladký nebo drsný povrch. 

 

ambulanční uzel (auto) 

zkracovačka (Petr) 

lodní smyčka (voda) 

vrcholový uzel (noha) 

 

  * Abychom věděli, jestli soutěž někdo řeší, popř. kolik je zatím řešitelů, pošlete odpověď soutěžního textu 5 na 

email joseboomon@seznam.cz a jako předmět napište: Soutěž.  



Poděkování
 Chtěl bych na závěr tohoto roku podě-
kovat Vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem 
přispěli k dobru a štěstí druhých ať už ve farnos-
ti nebo kolem sebe. Bůh nejraději pomáhá lidem 
prostřednictvím lidí. A je tedy na každém z nás, 
jak se staneme nástrojem Božím. Nechme se in-
spirovat narozeným Ježíšem, který žil pro druhé. 
 Díky a žehná Vám všem 

otec Tomáš 

Stálá zpovědní 
služba v Brně
  
 Na slavnostní bohoslužbě k zahájení 
Roku víry  informoval brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle o zavedení stálé zpovědní služby v brněn-
ské diecézi. 
 V brněnské diecézi vzniká v Roce víry 
řada  potřebných iniciativ, které mohou pomoci  
k jeho hlubšímu prožívání. Mezi ně patří i zavede-
ní stálé zpovědní služby v kostele sv. Maří Magda-
lény v Brně v Masarykově ulici. Od první neděle 
adventní (1. prosince 2012)  bude v pracovní dny 
v době od 9.00 do 16.30 hodin možnost setkat se 
v nové  zpovědní místnosti s knězem a přijmout 
svátost smíření, nebo využít nabídky k duchov-
nímu rozhovoru či modlitbě. V kostele zároveň 
probíhá výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Jde  
o příležitost setkat se Pánem i jeho uzdravujícím 
milosrdenstvím.

Trojlístek 

 Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně na Josefské ulici nabízí rodinám a ženám zralého 
věku možnost zapojení se do evropského projektu Trojlístek. Cílem projektu je zprostředkování vztahu 
mezi rodinami a náhradními babičkami, které rodinám pomáhají s hlídáním a s výchovou dítěte. Pokud 
jste rodina, které schází babička nebo naopak žena zralého věku, která by ráda nabídla svůj čas a pomoc 
některé z rodin, které babičku postrádají, potom se obraťte na naši pracovnici na tel. čísle 542 217 464 
nebo na adrese trojlistek@crsp.cz, abychom si domluvili termín na krátký pohovor, během kterého si 
upřesníme Vaše představy a možnosti.
 Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Novoroční koncert
 Dne 1.1.2013 v 15:30 hod. v kostele  
sv. Kateřiny Sienské v Třešti vystoupí Musica Dol-
ce Vita. Na programu:  A. Vivaldi – J. S. Bach –  
G. F. Händel – N. Paganini – J. J. Ryba a další. 
Vstupné 80,- Kč (dospělí), 50,- Kč (děti, studenti, 
senioři). Předprodej vstupenek v TIC Třešť.

Město Třešť

Večery 
pro snoubence
 V rámci 6 večerních setkání formou 
interaktivních přednášek a práce ve skupině  
i v párech, budete mít společný prostor probrat 
a promyslet témata úzce související s životem  
v křesťanském manželství.
 Večery začínají 6.2.2013 v 18:00 hod.  
v Centru pro rodinu Vysočina, Chlumova 3,  
586 01 Jihlava, 2. patro.
 Na kurz je nutné se předem přihlásit 
telefonicky (736529346) nebo mailem (snou-
benci@centrumrodin.cz)! Více informací na:  
http://prosnoubence.webnode.cz/.

Ples
 KDU-ČSL a Římskokatolická farnost 
Třešť pořádají tradiční ples - 18.1.2013 v kultur-
ním domě v Třešti. Začátek ve 20:00 hod.


