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lovo otce TomášeS
Vánoční zamyšlení

 Co všechno se člověku vybaví, když se 
řekne slovo Vánoce. Většina dětských očí se 
rozzáří, rodiče zatouží po pokoji a rodinné 
pohodě a starší začnou vzpomínat. Boží ces-
ta za člověkem a pozvednutí člověka k Bohu, 
to je smysl Vánoc.

 Existuje jedna stará koleda, 
v níž se příběh o narození Ježíše 
vyprávěl velmi podivným způso-
bem: Panna Maria se sv. Josefem 
putují do Betléma, kde hledají 
někoho, u koho by mohli přespat. 
Všichni je odmítají a poslední člo-
věk, na jehož dveře zaklepou, je 
kovář. Opět ho poprosí, jestli by 
je k sobě nevzal, ale on neznámým 
poutníkům odpoví, že má moc 
práce. Musí celou noc kovat tři 
hřeby pro Spasitele. 
 Tato koleda spojuje Vánoce 
s Velikonocemi. Betlémy, které se 
staví v kostelích, mají lidé rádi – ať 
věřící či nevěřící – protože naroze-
né nemluvně, ovečky a pastýři jsou 
krásnou a romantickou scénou. Ale v oné ko-
ledě do této romantiky zaznívá bušení kladiva 
kováře, který právě vyrábí tři hřeby k ukřižová-
ní tohoto dítěte. 
 Když chce apoštol Pavel popsat, co to 
znamená Kristovo vtělení, píše v listě Filipa-
nům: „Způsobem bytí byl (Kristus) rovný Bohu, 
a přesto na své rovnosti nelpěl, ale sám sebe se 
zřekl, vzal na sebe podobu služebníka a stal se 
jedním z lidí.“ (Flp 2) Zatímco my se rozplývá-
me nad růžolícím Ježíškem v jesličkách a radu-
jeme se z toho, že Bůh je v něm jedním z nás, 
pro Boha znamená Ježíšovo narození zřeknutí 
se sebe sama. Bůh se stává malým a nepatr-
ným. Bůh se stává tím, kdo se vydává do rukou 
lidí. Bůh by přece měl být všemohoucí, měl by 
být tím, kdo „dobré odměňuje a zlé trestá“. Ale 

v Betlémě se stává tím, o kom si lidé mohou 
rozhodnout, jak s ním naloží, jestli se mu jako 
pastýři pokloní (a k tomu je nic nenutí), nebo 
jestli mu jako sousední kovář budou vyrábět 
hřeby. 
 O Vánocích Bůh nechává na nás, jak  
s ním naložíme. K tomu, abychom se mu 
klaněli, nás nemůže vést jeho moc a velikost, 

protože je malým dítětem. Jestliže přesto po-
klekneme před jesličkami, pak je to možné jen 
proto, že se pro Boha, kterého křesťané chtějí  
v tomto nemluvněti zahlédnout, svobodně 
rozhoduji…

 Advent je pro křesťany dobou očekává-
ní, Vánoce dobou přijetí Dítěte. A záleží na ka-
ždém z nás, kolik toho z bohatství, které přiná-
ší, dokážeme přijmout, nakolik tomuto Dítěti 
dovolíme zaujmout místo v našem životě.

 Přeji Vám požehnané Vánoce a šťastný 
nový rok 2014.

otec Tomáš
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Panna Maria,
věrná a připravená
 Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána 
Ježíše Krista. On nás zahrnul s nebe rozmanitými 
duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. 
Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením 
světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění  
v lásce. Ze svého svobodného rozhodnutí nás před-
určil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše 
Krista … (Ef 1,3-6)
 Z lidí byla takto vyvolena a přijata pře-
devším Panna Maria. Jí náleží první místo i co 
do významu osobnosti! Vždyť byla vyvolena za 
Matku Božího Syna, až se stane člověkem. Proto 
se jí dostalo vyznamenání, že byla od početí v ma-
teřském lůně uchráněna od poskvrny dědičného 
hříchu. 
 Toto tajemství oslavujeme 8. prosince,  
v tento den roku 1854 vyhlásil papež Pius IX. Ne-
poskvrněné Početí Panny Marie za závazný článek 
víry. Ona sama tuto pravdu potvrdila roku 1858 
při svém zjevení v Lurdech, kdy řekla Bernardetě: 
„Jsem Neposkvrněné Početí.“ S úctou se skláníme 
před tímto Božím darem, právě tak před darem 
ojedinělého Mateřství, ale zároveň obdivujeme 
její osobní vztah k Bohu. V dětství se jí jistě dosta-
lo velmi dobré náboženské výchovy. Pod vlivem 
toho, že byla milostiplná (což ona tenkrát nevě-
děla), se její duchovní život začal zdárně rozvíjet. 
V tom, co o Bohu znala, přebývala v jeho pokoji 
a spolu s Izraelem očekávala zaslíbeného Mesiáše. 
Jak hluboká musela být její modlitba, rozjímání, 
jakou jistotu čerpala z víry – i když jako chudé 
dívce jí pozemský život připravil dosti překážek a 
zklamání. Byla však pevně spojena s Bohem a své 
poslání hledala v jeho vůli. Projevilo se to zvláště 
při andělském Zvěstování v její odpovědi: „Jsem 
služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova.“ 
Odpověď ne jen pro tuto chvíli, ale pro její celý 
další život. Ačkoli Boží oznámení bylo úžasné, 
přece nezůstala uzavřená do sebe, ale šla pomoci 
své příbuzné Alžbětě, která také očekávala naroze-

ní syna. S Kristem a v Kristu šla sloužit. 
 Po návratu domů důvody svého těho-
tenství nevysvětlovala – ani Josefovi – usoudila, 
že by jí to nikdo neuvěřil. V tiché mlčenlivosti 
odevzdala vše Bohu a On se postaral! Narození 
a první léta Ježíšova života prožívala v pokoře a 
odevzdanosti, i tu strastiplnou cestu do Egypta a 
zpět. Vše, co slyšela o Ježíši anebo od něho, i to, 
čemu nerozuměla, ukládala v srdci a rozvažova-
la o tom. Neříkala si – to nechápu, nebudu na to 
raději myslet, ale přijímala slovo Boží v každém 
případě. Když odešel učit a kázat, provázela ho  
v duchu modlitbami – pokud ho se svými blízký-
mi nenavštívila (Tvá matka a tvoji příbuzní stojí 
venku a chtějí s tebou mluvit…).
 Věhlas mezi lidmi i postoj nevěřících 
a nepřátel k ní pronikal, ona však neztrácela jis-
totu, že Bůh skrze něho dokončí dílo spásy světa. 
Nejtíživěji na ni dolehlo, když se s ním setkala na 
křížové cestě a více, když stála pod křížem a viděla 
ho trpět a umírat. Tehdy pronikl její duši meč, jak 
předpověděl Simeon. A v této nejpohnutější chvíli 
jí v osobě apoštola Jana odevzdal církev, ba vlastně 
celé vykoupené lidstvo! 
 Radost z Ježíšova zmrtvýchvstání ne-
prožívala jen sama, ale ve společenství s Ježíšovými 
apoštoly a ostatními jeho věrnými, kteří tehdy tvo-
řili první církev. V jejich středu očekávala Seslání 
Ducha svatého. Ona, která jím byla naplněna od 
okamžiku Pánova Vtělení. V Boží slávě, kde je pří-
tomna duší i tělem, plní dále své poslání Přímluv-
kyně, Ochránkyně, Prostřednice všech milostí. 
Ve svých zjeveních na světě vybízela k pokání, 
modlitbě (hlavně růžence), k úplnému obrácení  
k Bohu a k životu dle evangelia. Tím opět dala na-
jevo, že jí jde o druhé. 
 Říká se, že v semenu, v jádru už jsou ob-
saženy kořeny, stvol (či kmen), větve a listy – tedy 
do budoucna to semeno má schopnost se takto 
proměnit. 
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 Panna Maria dovedla plnost milosti 
a ochrany od hříchu skvěle využít. My jsme byli 
dědičné vinny zbaveni křtem, ale na rozdíl od 
Panny Marie stále neseme její následky a jsme 
dál vystavováni pokušení i příležitostem k sobec-
tví a hříchu. Musíme vzepnout snahu, odhodlání  
k plnění vůle Boží, musíme bojovat! V tom je nám 
ona velkým příkladem! K tomu, co jí bylo nadpři-
rozeně dáno, přidávala osobní zaujetí. Byla vždy 
pohotová a stálá jako Boží služebnice. Je počát-
kem Bohem obnoveného lidství. A v tomto smyslu 
se její Neposkvrněné Početí týká i nás! A je škoda, 
že lidé o této slavnosti tak málo přijdou k boho-
službě. Hodně si jich plete Početí Panny Marie  
s početím Krista. Letos připadá 8. prosinec na 

druhou adventní neděli. Měli bychom my, kněží, 
tuto slavnost připomenout alespoň v kázání, vy-
světlit, povzbudit, aby přišli lidé v pondělí na ve-
černí mši svatou z této slavnosti. Ostatně i druhé 
čtení a evangelium druhé adventní neděle nám 
Marii připomínají: ona je stejného smýšlení s Je-
žíšem, ona na výzvu sv. Jana Křtitele připravuje 
cestu svému Synu i do současného lidstva a světa. 
 Advent je nejkrásnější mariánský čas! 
Radujme se tedy z celého srdce, že máme nej-
skvělejší Matku, od samého počátku její existence 
naprosto svatou, a svěřujme se neustále jejímu ve-
dení. 

Zdraví P. Jaroslav

Na Štědrý den 
možnost ke ztišení
Ticho má moc přinutit nás, abychom kopali v hlub-
ších vrstvách našich osobností. 
/Maria Bouldingová/

 Vánoce nám dávají šanci zastavit se a 
přemýšlet: Co je vlastně pravým smyslem našeho 
života? Víme to vůbec? Máme jistotu, že naplníme 
svůj život tím nejlepším možným obsahem? 
 Nedovolme, aby nám uniklo, že Ježíš 
Kristus přichází za námi i dnes. Nedovolme, aby 
starosti, práce a zábava přehlušily tu dobrou vá-
noční zprávu: Nám, nám, narodil se! Narodil se 
i pro tebe, i pro mne! Přišel tenkrát a přichází i 
dnes. I letošní Vánoce jsou vzácnou příležitos-
tí, kterou nám Bůh dává. Máme příležitost se  
s ním setkat, protože On není daleko od kohokoliv  
z nás. V něm je naděje na skutečný život pro ka-
ždého z nás. Stojí u dveří a čeká, až ho pozveme 
dál…  
 Na Štědrý den Vám nabízím možnost 
od 13 do 16 hodin navštívit kostel sv. Kateřiny  
v Třešti třeba k prohlédnutí betléma anebo ke 
chvilce ztišení a uvědomění si poselství Vánoc: 
Kdo se narodil, pro koho se narodil a proč se na-
rodil.

P. Tomáš
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Milosrdenství 
a spravedlnost 

Meditace nad evangeliem 24. neděle
 
 Jedna stará legenda vypráví: „Když Pán 
Ježíš se sv. Petrem chodili po světě, na jedné cestě 
zbloudili. Zahlédli člověka lenošícího v trávě pod 
stromem. Šli se ho zeptat na cestu. Ten se ani neob-
těžoval hnout rukou, jen očima naznačil směr, řekl 
támhle a měl věc za vyřízenou. Pokračovali nazna-
čeným směrem a spatřili ženu pracující na poli. Též 
jí se šli zeptat na cestu. Odložila motyku a ochotně 
šla s nimi a doprovodila je až na místo. Pak se vrá-
tila ke své práci. Petr se zeptal Pána: Jak odměníš 
tu dobrou ženu, která nám prokázala službu? Pán 
odpověděl: Dám ji tomu lenochovi za manželku.“
 Legendy jsou smyšlená lidová vyprávě-
ní, ve kterých bývají zachyceny různé životní zku-
šenosti a pořekadla, v tomto případě např.: „Takto 
svět odplácí,“ nebo „Čiň čertu dobře a peklem se 
ti odmění,“ či „Podej prst a utrhne ti ruku,“ aj. 
 Každý z nás určitě zažil zkušenost, kdy 
místo vděku nebo díků sklidil nevděk nebo utrpěl 
křivdu, někdy i hodně bolestivou. Jen silný člověk 
to dokáže v klidu přijmout. Většinou reagujeme 
tak, že se domáháme spravedlnosti a práva – to 
v lepším případě, v horším uvažujeme o odplatě. 
To končívá zle. Dostanu-li kamenem, vezmu k po-
mstě větší, protivník ještě větší… atd. až k nejhor-
ším koncům. 
 Jsme vybízeni, abychom odpustili,  
k tomu se ztěžka dopracováváme. Vyžadujeme 
omluvu nebo uznání, že ten druhý pochybil, či že 
nebyl v právu. Říkáme si: Také i Pán Bůh vyžaduje 
pro odpuštění od nás lítost. A Pán Bůh je spraved-
livý! 
 Tak, jak se druzí chovají k nám, se my 
chováme k druhým a často – i neuvědoměle – 
ublížíme. Co bývá leckdy v našich očích banalita, 
to se může druhého těžce dotknout. Pak můžeme 
zaslechnout: Ti katolíci to mají jednoduché. Když 
zhřeší nebo něco provedou, jdou ke zpovědi a 
všechno je v pořádku a hřeší dál. 

 Je všechno v pořádku? Dokonce i někte-
ří z tzv. katolíků si to myslí. Ale je to jinak. Bůh je 
spravedlivý – dobré odměňuje a zlé trestá – jsme se 
učili ve škole. Leckdo žije v domněnce, že zpově-
dí je všechno smazáno. Odpuštěny jsou hříchy za 
předpokladu účinné lítosti a opravdového úmyslu 
nahradit škodu materiální i morální. Ale po od-
puštěném hříchu zbývá ještě zadostiučinění, jaké-
si „vyrovnání“, jinými slovy výkon spravedlnosti, 
trest za vinu. Zde je kořen věci. Každý z účastníků 
sporu má jinou představu o spravedlivém vyrov-
nání, ale ani jedna z nich nebývá opravdu spra-
vedlivá, protože to každá strana vnímá odlišně a 
mínění o právu jsou rozdílná. Obě strany si myslí 
cosi o ukřivdění. Lidská spravedlnost je sporná. 
 Teď nastává otázka odpuštění. Když já 
jako věřící odpouštím, nezříkám se práva na spra-
vedlivé vyrovnání, ale přenechávám výkon spra-
vedlnosti Bohu, který odměří a odmění přesně. 
Tím projevuji Bohu svou důvěru v jeho spravedl-
nost i víru v něho. Je projevem pokory vzdát se 
představy, že právě já jsem ten nejvíce oprávněný 
vzít právo a spravedlnost do svých rukou a správ-
ně rozhodnout. 
 Neodpustit je hřích, kterého musíme li-
tovat a ve zpovědi vyznat. Alain Bandelier ve „Vi-
sion 2000“ viz Světlo č. 24 ve svém článku říká: 
„Když zpovědník zjistí, že kajícník sice hřích vyzná-
vá, ale nemá úmysl něco změnit, nemůže dát roz-
hřešení. V tomto případě je zpověď pouze formali-
ta. Nejsou to těžké hříchy, které satana a nekajícího 
člověka přivedou do pekla, nýbrž absence lítosti nad 
nimi.“ 
 Odpuštění je dar pro obě strany. Často 
větší pro odpouštějícího, protože ho naplní po-
kojem a radostí. Také proto, že i on sám dosáhl 
odpuštění. Milosrdenství vítězí nad spravedlností. 

-JB-
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Hostem letošního farního dne byl P. Jan Balík. 
Protože jeho doménou je mládež, stočil se i náš 
rozhovor pro Věžník na toto téma. 

Otče, jakou za sebou máte kněžskou dráhu a co 
nyní máte na starosti?
 Knězem jsem se stal roku 1991 v pražské 
arcidiecézi. Nejdříve jsem působil na Centru pro 
mládež v Praze, potom 4 roky na Sekci pro mládež 
České biskupské konference, dále 6 let ve farnosti 
v Praze Strašnicích a od roku 2011 jsem znovu na 
Sekci pro mládež. Mám na starosti různé velké akce 
pro mladé lidi, kurz pro kněze a pro laiky, kteří pra-
cují s mládeží, např. celostátní setkání animátorů, 
studijně-formační kurz, světové dny mládeže, růz-
nou publikační činnost (např. vydáváme promluvy 

papeže mládeži), a zároveň do mé kompetence patří 
časopis IN! a webová stránka signály.cz.

Příští rok se bude v Třešti opět konat celostátní 
setkání animátorů. Kdo je to animátor a proč 
takové označení?
 Jsem si vědom, že označení animátor 
není úplně přesné, ale protože se už používalo na 
západě, tak jsme ho přijali. Je to mladý člověk, který 
se snaží dělat něco pro druhé ve své farnosti nebo 
tam, kde žije - na škole, na internátu, ve svém dě-
kanátu... Samozřejmě k tomu potřebuje určité do-
vednosti, znalosti, podporu druhých. Proto existují 
kurzy animátorů a jednou za čas pořádáme celo-
státní setkání.

Jak se člověk animátorem stane?
 Animátorem samozřejmě nemusí být člo-
věk až po kurzu. Dnes je ale zvykem, že po absolvo-
vání kurzu dostane osvědčení od pana biskupa, to 
znamená, že i místní kněz ví, že ten mladý člověk 
něco slyšel, něco zná, dokáže zajistit alespoň zá-
kladní věci. Samozřejmě existují kurzy animátorů 
nejen diecézní, ale i salesiáni si vychovávají animá-
tory pro své oratoře a některá hnutí mají své kurzy 
pro animátory.

Jak tedy nadchnout dnešního mladého člověka 
pro víru? 
 Myslím si, že mladí lidé jsou ve svém nit-
ru stále stejní, touží po lásce, po kvalitních vztazích, 
touží po naplněném smysluplném životě. My, křes-
ťané, řekneme, že touží po Bohu, ale mladí lidé to 
takto nedokáží formulovat. Neví, že touží po Bohu. 
Často se stává, že dříve, než jim dospělí pomůžou 
rozvinout dobro, které v sobě mají, společnost v nich 
skrze média a konzumní způsob života tyto touhy 
utlumí a převede je jen na to konzumní - konzumo-
vat a myslet si, že tak budu šťastný. To je velký omyl.
 Jak se tedy k mladým lidem dostat? Zřej-
mě jediná cesta vede přes osobní vztahy. Aby se ro-
diče dostali ke svým dětem v dospívání, je potřeba  

ozhovor s ...
p. Janem Balíkem

R
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s nimi dlouhodobě budovat pozitivní, emotivní 
vztahy. Snažit se s nimi vytvořit takové prostře-
dí, kde mladý člověk může říct jakoukoliv otázku, 
může přijít s jakýmkoliv nápadem a dospělý to 
hned nehodnotí, neodsune, neodsoudí, ale snaží se  
s tím mladým vést dialog, diskutovat. To samozřej-
mě pro rodiče, ale i kněze či animátory,  přináší 
nesmírně velké časové investice. Ale pastorace mlá-
deže i u dona Bosca nebo Filipa Nerriho nestála na 
ničem jiném než mít čas na mladé.

Co potřebuje mladý člověk od rodičů?
 Tady bych viděl dva rozměry. Nejprve je 
třeba s dětmi systematicky budovat dobrý vztah, 
mít na ně čas, povídat si a diskutovat. Tak mohou 
rodiče vytvořit prostor důvěry. Pak lze doufat, že 
když bude dítě v pubertě, kdy názor rodičů ales-
poň vnějškově vůbec nebere, 
bude s nimi dále diskutovat 
a komunikovat. Je nutné, aby  
v atmosféře důvěry dítě slyše-
lo, když je třeba, i to, že rodiče  
s něčím nesouhlasí, že něco není 
dobré, aby o tom mohlo přemýš-
let. Vztah důvěry se snadno na-
ruší tehdy, když rodiče na děti 
nemají v dětství dostatek času, 
posadí je jen k televizi a nevě-
nují se jim. Dnes je v rodinách 
klíčové, aby rodiče měli čas za 
prvé na sebe navzájem a pak na své děti. A druhý 
rozměr je, že dnes, možná víc než kdy jindy, po-
třebuje dospívající člověk komunitu sobě rovných. 
Nenechat děti jen sedět u počítače, nenechat je jen 
komunikovat po facebooku, ale je potřeba moudře 
děti „vykopnout“ někam, kde mohou přijít k dalším 
mladým věřícím lidem, protože přes sobě rovné při-
jmou i mnoho hodnot, které od rodičů nevezmou. 
V tomto směru mohou posloužit centra mládeže, 
různá setkání mladých, salesiáni s různými akcemi 
nebo nějaké hnutí. 

Dá se stručně shrnout, co zdůrazňují ve svých 
projevech mládeži papežové? 
 Charakterizoval bych to jednou větou, 
kterou řekl papež Benedikt: „Mladí lidé, buďte si 
jistí, že Kristus vám nebere nic z toho, co v sobě ne-
sete krásného a velkého, naopak, všechno to dovádí 
k dokonalosti pro slávu Boží, pro štěstí člověka a pro 

spásu světa.“ Papežové pomáhají mladým lidem 
pochopit, že víra není něco, co by člověka znesvo-
bodňovalo, ale naopak víra člověku dává obrovský 
rozhled, otevírá mu oči, dává mu velké bohatství.

Papež František v Riu řekl, že chce, aby církev 
byla na ulici. Jak to realizovat? 
 Každý výrok se musí brát v komplexnos-
ti a papež František velice často mluví o tom, že se 
církev nesmí uzavřít do kostelů, že musí jít na pe-
riferii. Jak to tedy papež chápe – za prvé věnovat se 
lidem, kteří potřebují naši lásku a péči, protože jsou 
například v problémech, v zamotaných situacích, 
nechodí pravidelně do kostela… V naší republice 
bychom se mohli třeba ptát – jak se kněz věnuje li-
dem, kteří přijdou pokřtít dítě a do kostela nechodí? 
Jak se věnuje snoubencům, kteří chtějí mít svatbu  

v kostele, ale vlastně o tom 
moc neví? To jsou lidé na pe-
riferii. Bylo by mylné myslet 
si, že to mají být jen lidé ne-
mocní, chudí a opuštění. Být 
na ulici znamená, nebýt uza-
vření jen v kostele. Tedy všech-
no to, co církev dělá a je to za 
prahem kostela. To může být 
koncert, skupiny evangelizací 
na ulici, den pro děti, který je 
otevřený všem… Někdy podlé-
háme klamu, když si myslíme, 

že život církve se odehrává při mši svaté.  Mše svatá 
je vrcholem, ale k našemu životu patří i různá se-
tkání rodin, poradny pro rodiny, mateřská centra a 
podobně.  
 Papež František říká, že všechno v církvi 
by se mělo posuzovat podle toho, jak to slouží mi-
sii. Co neslouží hlásání evangelia, má zaniknout. 
Nedělat akce pro akci. Když bude farnost dělat 
například mateřské centrum, tak je zbytečné, aby 
ho dělala jenom pro zpívání, hraní a trávení času 
maminek s dětmi. Je potřeba, aby se tam vsunulo 
něco, co alespoň vzdáleně pomáhá přiblížení se 
Kristu, např. podpořit vztahy v rodinách, podpořit 
kvalitu lásky v rodině, něco říct k aktuální sexuální 
výchově, jak ji dělat opravdu správně, vést účastní-
ky alespoň vzdáleně k víře. A když jsou tam věřící 
lidi, tak je vést ke společné modlitbě. Je důležité, aby 
byl v našich činnostech obsažen i rozměr hlásání 
evangelia.

Nejprve je třeba  
s dětmi systematic-
ky budovat dobrý 
vztah, mít na ně 
čas, povídat si  
a diskutovat. 
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Co vás v poslední době zaujalo?
 Velice mě zaujal papež František v Riu, 
protože často dával do souvislosti seniory a mla-
dé lidi. Říkal, že církev potřebuje obě skupiny, jak 
mladé, tak seniory, a že bohužel současná společ-
nost obě skupiny vytěsňuje. Seniory proto, že je 
nechce, nepotřebuje, a mladým nedává práci. Ale 
proč je církev a společnost potřebuje? Protože mladí 
lidé jsou budoucností, převezmou odpovědnost za 
svět, za církev, a senioři jsou lidé, kteří mají určitou 
zkušenost, mohou přispět možná i tím, aby se dru-
zí vyvarovali chyb, které oni ve svém životě udělali;  

a mohou se modlit. František říká, že v dialogu mezi 
generacemi je velké bohatství, které je potřeba jak  
v církvi, tak ve společnosti zužitkovat. 

Vzkaz na závěr? 
 Děkuji všem za budoucí spolupráci při 
celostátním setkání animátorů, děkuji za modlitby. 
Už teď vás zvu na mše svaté mezi nás, budete vítá-
ni.
 Děkuji za rozhovor.

Ludmila Koukalová

Rodině i jejím těžkostem 
se bude věnovat 
příští biskupská synoda
 Tématem rodiny se bude zabývat nad-
cházející shromáždění biskupské synody, které 
svolal papež František. V úterý 5. listopadu 2013 
proběhla ve Vatikánu prezentace přípravného do-
kumentu synody, jenž byl rozeslán biskupským 
konferencím po celém světě.
 Podle generálního sekretáře synody 
Lorenza Baldisseriho proběhne synoda ve dvou 
částech. První, mimořádné zasedání, které se 
uskuteční v říjnu 2014, si klade za cíl shromáždit 
informace a svědectví o současné situaci rodin ve 
světě, aby jim mohlo být věrohodně hlásáno evan-
gelium. Druhé, řádné zasedání, je naplánované 
na rok 2015 a má stanovit pracovní směrnice pro 
pastoraci rodin. 
 Mons. Baldisseri na prezentaci vysvětlil, 
proč je první zasedání mimořádné: „Je zřejmé, že 
společenská a duchovní krize současného světa má 
vliv na rodinný život a vytváří naléhavou pastorač-
ní potřebu, která ospravedlňuje svolání mimořád-
ného generálního shromáždění.“
 Na prezentaci vystoupil také maďarský 
kardinál Péter Erdö, generální zpravodaj synody. 
Podle něho přípravný dokument přibližuje rodinu 
jako Bohem chtěnou realitu: „Rodina je představe-

ná jako skutečnost, jež pramení z Boží vůle a tvoří 
společenskou realitu. Není to tedy pouhý vynález 
lidské společnosti, a už vůbec ne nějaké lidské moc-
nosti. Jedná se o přirozenou skutečnost, která byla 
povýšena Kristem v kontextu Boží milosti. Doku-
ment, stejně jako církev, úzce spojuje problematiku 
rodiny s otázkou manželství.“
 Součástí přípravného materiálu je také 
seznam otázek, na které mají jednotlivé biskup-
ské konference odpovědět. Dotazy, mezi něž patří 
např. zkušenosti s přípravou na manželství na da-
ném území, modlitba v rodině a vliv současné kul-
tury, mezigenerační problematika apod., se dělí 
na osm okruhů: Znalost a přijímání biblického a 
církevního učení ohledně rodiny, vnímání man-
želství podle přirozeného řádu, pastorace rodin  
v kontextu nové evangelizace, pastorace tváří  
v tvář některým obtížným manželským situacím 
(rozvedení a znovu sezdaní, spolužití na zkoušku, 
fakticky existující soužití apod.), problematika 
svazků osob stejného pohlaví, výchova dětí, jež 
vyrůstají v neregulérních manželstvích, otevře-
nost manželů k životu a vztah mezi rodinou a člo-
věkem. „Celý dotazník je třeba zasadit do vyššího 
kontextu: Kromě existujících problémů otevírá per-
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spektivu k uznání skutečnosti, že rodina je skuteč-
ným darem lidstvu,“ uvedl kardinál Erdö.
 Podle arcibiskupa Bruna Forteho, který 
na setkání též vystoupil, je cílem dotazníku pře-
devším naslouchat problémům dnešního člověka: 
„Nejedná se o diskuzi ohledně věroučných otázek, 
které byly mimochodem rozvinuty v nedávném 
učení církve. Vyplývá z toho spíše pozvání pro celou 
církev, aby naslouchala problémům a očekáváním, 
jež dnes prožívají mnohé rodiny; aby jim projevila 
blízkost a nabídla věrohodným způsobem Boží mi-
losrdenství a krásu toho, když člověk odpoví na Boží 
povolání.“
 Přípravný dokument zaslaný biskupům 
z celého světa má pomáhat při reflektování pro-
blematiky, která se vyskytla v posledních letech 
v souvislosti s rodinou. Odpovědi biskupů na 
otázky, jež dokument klade, mají být zaslány do 
Vatikánu do konce ledna, aby je mohla rada sekre-
tariátu synodu zpracovat a vyhotovit tzv. Instru-
mentum laboris, neboli podklady pro jednání.
 Přípravný dokument k mimořádné sy-
nodě o rodině v roce 2014 obsahuje kromě teo-
logického rozboru také dotazník, který by měl 
umožnit místním církvím, aby se aktivně zúčast-
nily na přípravě mimořádné synody, jejímž cílem 
je hlásat evangelium při současných výzvách týka-
jících se rodiny.

 Odpovědi na otázky budou formulovat 
a zasílat nejen kněží z farností, a bude dobře, aby 
se do vyjádření pohledu na pastoraci rodin zapoji-
li i laici. Jedná se o příležitost zapojit se do globál-
ní dotazníkové kampaně, která bude mít vliv na 
směřování pastorace rodin v církvi v budoucích 
letech. Na místní úrovni ukáže, jak jako věřící vní-
máme pastoraci rodin a její některé výzvy či stav 
v diecézi. Přípravný dokument s dotazníkem je ke 
stažení na webových stránkách Národního centra 
pro rodinu České biskupské konference www.ro-
diny.cz
 Dotazník je poměrně obsáhlý a požadu-
je po respondentech formulované odpovědi. Není 
to tedy dotazník „zaškrtávací“. Obsahuje celkem 
38 otázek z osmi oblastí. Odpovědi by neměly být 
pokud možno rozsáhlé, aby se daly zpracovat do 
výsledného materiálu za diecézi. Tento bude za-
slán na Národní centrum pro rodinu, které vypra-
cuje přehledný materiál za českou a moravskou 
církevní provincii. Když si respondent s některý-
mi otázkami nebude vědět rady, je možné odpo-
věď vynechat nebo lépe poznamenat „bez odpo-
vědi“, aby bylo zřejmé, že otázku neopomenul.
 Na závěr dotazníku jsou připojeny voli-
telné otázky o respondentovi.

pro Věžník vybral 
otec Tomáš

Když ti připadá,
že jsi na vše sám... 
 Když si připadáš přehlížená a nemilovaná, když máš pocit, že jsi na všechno sama, hle, On při-
chází. 
 Když tě trápí výčitky, když ti dochází, co všechno jsi pokazil a na co nestačíš, když tě deptá tvoje 
nedokonalost, hle, On přichází. 
 Když tě druzí nedoceňují, když přehlížejí tvoje schopnosti a obdarování, když se ti nedostává 
uznání, hle, On přichází. 
 Přichází k tobě Ten, kdo tě miluje bez výhrad až do krajnosti, kdo tě zbavuje tvých hříchů a vrací 
ti důstojnost královského syna, královské dcery. 
 Je ti blízko v každé situaci. 
 Přichází i právě teď. 

Pavel Semela
převzato z www.vira.cz
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Cesta k Bohu
 Nedávno jsem četl zajímavý článek o 
americkém kosmonautovi plukovníku Jamesi Ir-
winovi.
 Je o pozoruhodném svědectví muže, 
který s posádkou Apollo 15.7.1971 nejen prožil 
neobvyklé dobrodružství v kosmu, ale především 
objevil ve svém srdci spalující touhu po živém 
Stvořiteli. Pán Bůh jeho touhu naplnil a zjevil mu 
svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu, který se stal 
Spasitelem a Pánem.

 Píše v článku, že jej věnuje všem obyva-
telům Země, kteří nikdy nepoletí do kosmu, ale i 
těm, kteří se do kosmu dostanou. Ať přinese no-
vou inspiraci naší duši. 
 Když jsem se vrátil z Měsíce, uvědo-
mil jsem si závazek vůči všem lidem na Zemi. 
Dostal jsem mnoho a pocítil jsem, že jsem mno-
ho dlužen. Jsem vaším služebníkem. Mohu se  
s Vámi podělit o Boží lásku?
 Byl jsem, mírně řečeno, jen vlažný křes-
ťan, ale cítil jsem, že Pán mě poslal na Měsíc, abych 
se vrátil na Zem s jeho Synem Ježíšem Kristem.  
I dnes Pán chodí po Zemi a děje se tak skrze naše ži-
voty. Volá každého z nás, abychom mu sloužili. Bůh 
nás miluje a přeje si, abychom vstoupili do tohoto 
převzácného vztahu a přátelství s Ním. Když jsme 
proletěli 3/4 milionů kilometrů na Měsíc a zpět, byl 
to výškový nebo dálkový let. Ale můžeme vzlétnout 
ještě výš, i když jsme zde na Zemi - a to jako muži a 
ženy, kteří se rozhodli žít pro Krista. To zcela posta-
čí pro náš nejvyšší let, až opustíme tuto Zem.
 Úspěchy v kosmu jsou vsazeny do správ-
né perspektivy, uvědomíme-li si, že to, že Bůh chodí 
po Zemi, je mnohem důležitější, než když člověk 
chodí po Měsíci. Věřím, že Bůh chodil před 2000 
lety v osobě Ježíše Krista. Vydal jsem celý svůj život 

službě Pánu, abych lidem kdykoliv vyprávěl o tom, 
jak se život změní Kristovou zvěstí. Přiznej své viny, 
uznej, že Ho nutně potřebuješ, že na něm závisíš, 
otevři se dokonalému Božímu odpuštění a přijmi 
Ježíše Krista do svého života jako svého Pána a Spa-
sitele. To je první krok k novému životu - k životu  
s nadpřirozenou silou a k životu v opravdové hoj-
nosti. Ježíš přece prohlašuje: Já jsem přišel, aby měli 
život a měli ho v hojnosti.
 F. M. Dostojevskij dospěl k názoru, že ka-
ždý člověk celý svůj život hledá někoho nebo něco, 
čemu by mohl plně věřit. Někdo nachází odpověď, 
mnozí ji však nenacházejí. Já věřím, že Ježíš Kristus 
je touto odpovědí pro každého v kterékoli době.
 Při naší cestě jsme objevili jediný čistě 
bílý kámen, který jsme přivezli na Zemi. Novináři 
jej hned nazvali Genesis. Ve Zjevení Janově totiž o 
bílém kameni stojí psáno: Tomu, kdo zvítězí, dám 
najíst ze skryté many, dám mu bílý kamének a na 
tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná 
nikdo, než ten, kdo dostává.
 Modlím se za pozemšťany, aby poznali 
radost z nového života s Kristem, aby každý dostal 
nové jméno, jež by ukazovalo na začátek nového ži-
vota, a aby se každý stal víc než pozemšťanem. Ty 
také můžeš mít podíl na nejúžasnější události, jíž je 
modrá planeta.
 Název mé první knihy je Ovládnout noc. 
Tento název pochází vlastně z knihy Genesis: Uči-
nil tedy dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve 
dne, a menší, aby vládlo v noci, učinil i hvězdy. Bůh 
stvořil Měsíc, aby se jeho světlo linulo do fyzických 
temnot noci. Po mnoha letech pak poslal na svět 
svého Syna Ježíše, který přinesl světlo do duchovní 
temnoty člověka. Prošel jsem dlouhou cestu ve svém 
hledání světla a pravdy a stále ještě mám mnoho 
putování před sebou.
 Když jsme opustili Měsíc, mluvčí naší vý-
pravy, Joe Alen, přednesl část básně: Jsme pro vás 
připraveni vrátit se zpět do lidských domovů na 
chladných zelených pahorcích Země.
 Bůh chce, abychom byli s Ním. Neopustí 
nás, protože udělal vše pro naši záchranu.

Pavel Kovář
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Svatý Martin
 V pátek osmého listopadu jsme v kos-
tele sv. Martina přivítali žáky prvních tříd a děti  
z mateřské školky. Akci pořádala již tradičně Řím-
skokatolická farnost Třešť ve spolupráci s Centrem 
pro rodinu a sociální péči Vysočina. 
 Nejprve děti přivítal pan farář, poté 
zhlédly krátký kreslený film o svatém Martinovi 
a již se mohly pustit do plnění úkolů na jednot-
livých stanovištích. Jedním z úkolů bylo házení 
kroužků na meč, protože svatý Martin byl voják 
a musel tedy umět zacházet s mečem. Dále měly 
děti najít mezi dvěma obrázky se svatým Marti-
nem pět rozdílů, což hravě zvládly. Další stanovi-
ště bylo inspirováno dobrým skutkem, který svatý 
Martin vykonal, když se s žebrákem rozdělil o 
svůj plášť. Děti nasedly na papírového koně, vzaly 
si kus látky a jely obdarovat žebráka. Posledním 
úkolem bylo najít svatého Martina schovaného 
mezi husami. Martin se zde údajně ukrýval, když 
měl být zvolen biskupem, husy ho ale svým kejhá-
ním prozradily a tak tomuto úřadu stejně neunikl.
 Po úspěšném splnění všech úkolů se 
děti mohly zaposlouchat do varhanní skladby a 
také si za doprovodu varhan zazpívat několik pís-
niček jako např. Kočka leze dírou nebo Travička 
zelená.
 Paní učitelky dostaly pro děti na památ-
ku vystřihovánku /vitráž se sv. Martinem/ a čoko-
ládový penízek.
 Doufám, že se dětem i paním učitelkám 
program líbil, že si odnesly hezký zážitek a před 
nedělní poutí si připomněly něco o tomto světci. 
 Chtěla bych také touto cestou moc po-
děkovat všem, kteří nám při programu pomáhali, 
a bez nichž by se nemohl uskutečnit – Květě Za-
žímalové za hru na varhany, panu Vrátilovi, paní 
Konířové, paní Kesslerové, paní Svěrákové, Ma-
rušce Trendlové a Honzovi Duničkovi za pomoc 
na stanovištích.

Zuzana Nováková
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Průvod 
na sv. Martina

 Černočerná tma přikryla město jako 
peřina vyšitá hvězdami a mrazivá noc nesla příslib 
sněhu. Vlastně ještě zdaleka ne noc, spíš podvečer, 
neboť v zimě jsou dny kraťoučké jako kousnutí do 
jablka. 
 Malým akátovým lesíkem, ostrůvkem 
stromů v městské záplavě, problikávala řada svě-
týlek. Byl svátek sv. Martina a nespočet dětí se 
svými rodiči šlo do průvodu posvítit lucerničkami 
sv. Martinovi na cestu. Svíčku si rozžehli u slav-
nostního ohně a potom stoupali umrzlou cestou 
na kopec, kde se měli s Martinem setkat. Byl mezi 
nimi i Vojta, třináctiletý kluk s bráškou Lukášem. 
Lukášovi byly teprve čtyři roky a moc se na mar-
tinskou slavnost těšil. Jenže maminka onemocněla 
a tatínek musel být v práci. Maminka prosila Voj-
tu, aby Lukáška na slavnosti doprovázel a Vojta, i 
když s nechutí, její přání splnil. Teď tu musí být 
s těmi prcky, zatímco mohl blbnout s kamarády 
v tělocvičně. Jak těžké bylo jeho rozhodování, ale 
nakonec chtěl všem udělat radost, hlavně mamin-
ce a proto si odřekl tělocvičnu, kam se tolik těšil. 
 Na kopci byl malý plácek, děti s lucer-
ničkami utvořily kruh a společně s rodiči zpívaly 
písničku sv. Martinovi. Odněkud zazněl klapot 
koňských kopyt a na palouček vjel bělouš s jezd-
cem v červeném plášti. „Svatý Martin!“ zajásaly 
děti. Sv. Martin je pozdravil a poděkoval, že ho 
přišly přivítat. Pak vyprávěl svůj příběh o tom, jak 
se rozdělil o svůj plášť s žebrákem. „Vždycky, když 
dokážete myslet na své bližní, děláte radost Bohu, 
ale i mně,“ zakončil svou řeč a Vojta na sobě ucítil 
jeho pohled. Najednou byl moc rád, že tu s Luká-
šem je a začal se modlit: „Milý Bože, děkuji Ti, že 
jsi mi pomohl se správně rozhodnout, nemyslet jen 
na sebe, ale myslet i na své bližní, které mám kolem 
sebe a mám je moc rád. Prosím Tě, pomáhej mi, 
abych neměl sebe na prvním místě, ale abych dával 
přednost všem kolem sebe, které mi posíláš do ces-
ty. A prosím tě, dej, ať na to nezapomínám, zvláště 
nyní v době adventní. Amen.“

Maruška Štrejbarová

Jste naštvaní 
z politiků? 
Máme pro vás tip. 
Adoptujte si 
jednoho!

 Mnoho lidí je dnes oprávněně rozpači-
tých a rozhořčených z politické situace u nás.  A 
mnozí neví, co s tím. Kromě nadávání na politi-
ku existují nejrůznější možnosti, jak se do řešení 
věcí veřejných zapojit. Jednou z těchto možností, 
která je dostupná úplně každému (křesťanovi), je 
možnost se za politickou situaci u nás vytrvale a 
společně modlit.
 Na výročí listopadové revoluce se  
17. 11. 2013 spouští zcela nová iniciativa „Adoptuj 
si politika.cz“, která lidi spojuje v jakési modliteb-
ní stráži nad našimi politiky. Každý, kdo se do ini-
ciativy zapojí, obdrží jednoho politika, za něhož se 
bude pravidelně přimlouvat. Adoptovat politika  
k modlitbě si může buď jednotlivec, anebo rodi-
na, společenství, komunita, farnost, sbor… Cílem 
projektu je motivovat lidi ke společné a vytrvalé 
modlitbě za konkrétní politiky, kteří v poslanec-
ké sněmovně, senátu, vládě a ve funkci prezidenta 
ČR rozhodují o zákonech a o celkovém směřování 
naší země. Nejde o propagaci nějakých politických 
stran ani o prosazení jakéhokoli politického názo-
ru.
 „Adoptuj si politika.cz“ vychází z dob-
ře fungujícího slovenského projektu “Adoptuj si 
politika.sk”, který byl spuštěn 1. ledna 2013, v den  
20. výročí vzniku Slovenské republiky, u nás pro-
jekt začíná symbolicky 17. listopadu, na výročí 
sametové revoluce.
 Do projektu se lze zapojit prostřednic-
tvím webové stránky „Adoptujsipolitika.cz“. Zá-
jemci, kteří nepoužívají internet, se mohou zare-
gistrovat i telefonicky. 

pro Věžník vybral 
otec Tomáš
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O službě
nemocným 

„Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatr-
ných bratří, mně jste učinili...“ 

 S hlubokou úctou, srdečnými díky a  
s vroucí modlitbou přicházíme ke všem těm obě-
tavým pracovníkům, kteří se plně věnují službě 
nemocným a trpícím – ať jsou to lékaři, zdravotní 
sestry, ostatní zdravotníci, profesionální či dobro-
volní nositelé pečovatelské a sociální služby, nebo 
ti, kteří se obětavě starají o staré, postižené, ne-
mocné v rodinách. 

 Celé dějiny církve prostupuje mnoho-
tvárná služba nemocným. V každém z dvaceti 
staletí křesťanství nacházíme bezpočet těch, kteří 
vzali velmi vážně Kristův příkaz lásky. 

 Tyto služebníky vidíme ošetřovat choré 
v nemocnicích, špitálech, útulcích i v táborech pro 
malomocné. 

 Významnou linii celých církevních dě-
jin tvoří stále nově vznikající řeholní řády a jiná 
společenství Bohu zasvěceného života s charitativ-
ním posláním. Z dějin křesťanské péče o nemocné 
mimo Samaritána uveďme evangelistu Lukáše, na-
zvaného Pavlem „nejdražším lékařem“, a dvojčata 
Kosmu a Damiána, lékaře a mučedníky, známé  
z křesťanského Východu, a ti jsou též počítáni 
mezi patrony České země. V Bamnerském kode-
xu z 8. století čteme slova mnicha lékaře: „Ochotně 
tedy z Boží milosti pomáhejte nemocným. Neboť co-
koliv činíte pro trpící, činíte pro Krista Pána, neboť 
od sám řekne na posledním soudu: Nemocen jsem 
byl a navštívili jste mne...“ 

 Po celá staletí se medicína rozvíjela  
v klášterech. Na klášterních zahradách se pěstova-
ly a kvetly léčivé byliny, kterými se nemocní léčili 
a uzdravovali. První lékaři v našich zemích byli 
kněží.  

 Povolání kněze, lékaře a soudce jsou už 
v předkřesťanských kulturách považována za po-
volání posvátná. Dodnes je výkon tohoto povolání 
vázán na složení slibu. Je to výraz toho, že toto po-
volání vyžaduje víc než jenom znalosti, zkušenosti 
a dovednosti. Předpokladem je ryzost charakteru, 
mravní čistota a vědomí odpovědnosti. 

 Lékař spatřuje v nemocném Krista a ne-
mocný má cítit pečující lásku Kristovu ve službě 
lékaře. Lékaři, zdravotní sestry i ostatní zdravot-
nické profese jsou velkou mírou vystaveny fyzické 
i psychické zátěži. 

 Prosme za všechny nositele zdravotnic-
kých povolání v modlitbě o zdroj síly v každoden-
ní službě trpícím. 

Doc. PhDr. ThDr. Tomáš Halík 
vybrala O. Hrbková

Prosba i dík 

 Nebeský Otče, dáváš svým dětem doby 
práce i odpočinku, dny námahy i uvolnění. Dě-
kujeme ti za dny dovolené, za chvíle, které mů-
žeme strávit v přírodě. Děkujeme ti za slunce, za 
vodu a vzduch, za zdraví a svěžest, za lásku a 
přátelství. 

 Laskavý Bože, dej nám pamatovat, že 
to jsou dary tvé, abychom je přijímali vděčně a  
s pokorou. Dej nám také moudrost, jak těchto 
dnů využít, abychom upevnili své rodinné svaz-
ky a načerpali novou sílu pro tělo i pro duchovní 
život. 

 Ochraňuj tělo i duši našich dětí, kdekoli 
je tvé oko vidí. Otče nebeský, buď jim světlem a 
ochranou na jejich cestách. Děkujeme, Pane, za 
nesmírnou milost, že můžeme mít svůj domov 
a žít s těmi, které milujeme. Spravuj náš domov 
svým Duchem, aby se stal pozemským příbyt-
kem i slávou našeho Pána Ježíše Krista, našeho 
ochránce a Spasitele. 

Olga Hrbková
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V Klementinu objevena 
jezuitská škola

 Archeologové při záchranném výzkumu  
v pražském Klementinu objevili čtyři učebny jezu-
itské školy. Podle písemných pramenů byl objekt 
dostavěn roku 1577, tedy 21 let po příchodu jezu-
itského řádu do Čech.

 K překvapivému nálezu patří dva osamo-
cené raně středověké hroby s ostatky dvou žen. 
Hroby pocházejí z druhé poloviny devátého nebo 
z první poloviny desátého století a souvisejí s po-
hřebišti, která jsou známa hlavně z pravého břehu 
Vltavy. Záchranný archeologický výzkum je sou-
částí revitalizace Klementina, která trvá už několik 
let.

                          Pavel Kovář
Interiér jezuitské školy v areálu pražského Kle-
mentina.

Modlitba sv. Františka 

Pane, 
udělej ze mne nástroj svého pokoje, 

abych přinášel lásku, kde je nenávist, 
odpuštění, kde je urážka, 

jednotu, kde je nesvornost, 
víru, kde je pochybnost, 

pravdu, kde je blud, 
naději, kde je zoufalství, 
radost, kde je smutek, 

světlo, kde je tma. 
Pomoz mi, 

abych netoužil po útěše, ale těšil, 
po porozumění, ale rozuměl, 

po lásce, ale miloval. 
Vždyť kdo dává, ten dostane, 

kdo odpouští, tomu se odpustí, 
kdo umírá, vstane k životu. 

Amen

pro Věžník vybral J. Vrátil

Prosba i dík 

 Nebeský Otče, dáváš svým dětem doby 
práce i odpočinku, dny námahy i uvolnění. 
 Děkujeme.

pro Věžník vybral J. Vrátil

Prosba 

Ó, Pane náš! 
Na přímluvu 

své nejsvětější Matky 
požehnej nám 
a našim dětem! 

Do tvé ochrany dávám 
celou svoji rodinu. 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, 
smiluj se nad námi! 

pro Věžník vybrala Olga Hrbková
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Pokoj číslo 1
 Mým prvním kaplanským místem bylo 
Blansko, kde jsem strávil první dva roky kněž-
ské služby. Vzpomínám si na jeden příběh mého 
pana faráře P. Jiřího Kani, který bych vám rád 
převyprávěl a který mě povzbudil v tom, že Bůh 
slyší naše modlitby a vyslyší je ve svůj čas a svým 
způsobem… 
 Ve farnosti byla každou sobotu sloužena 
mše svatá pro pacienty v nemocnici a to hodinu 
před návštěvami, aby se pacienti pak mohli věnovat 
svým příbuzným. Mše sv. byla ve vestibulu, protože 
tam nebyla žádná kaple, takže jsme museli donést 
židle, stůl pro oltář a pro varhaníka. Zvykem bylo 
po mši sv. a také v neděli navštěvovat pacienty, kteří 
se nahlásili přes rodinu nebo zdravotní sestry, že 
mají zájem o návštěvu kněze. A zde začíná origi-
nální nezapomenutelný příběh otce Jiřího, který 
vám s jeho souhlasem budu vyprávět tak, jak mi 
to on sám říkal: „Byl jsem o jedné sobotě požádán 
rodinou, abych se po mši svaté zastavil na pokoji za 
jejich dědečkem. Budou tam na mě čekat. Zapsal 
jsem si příjmení a číslo pokoje, ale nezapsal jsem si 
oddělení. To jsem nepovažoval za problém, protože 
příjmení Patočka přece na pokoji číslo 1 lehce najdu, 
ať bude kdekoliv. Nemocnice má 4 patra, na každém 
čtyři oddělení a navíc u vstupu do každého z nich 
byla ještě jména pacientů uvedena na nástěnce. Po 
mši sv. jsem vyběhl do nejvyššího patra a šel k nej-
bližší nástěnce a hned vidím: Patočka, pokoj číslo1. 
Výborně. Jdu na pokoj a tam je sice muž toho jména, 
ale sám, bez rodiny. Zaskočilo mě to, ale i tak jsem 
se k němu hlásil a řekl jsem mu, že jsem místní kněz 
a že mě za ním posílají jeho blízcí. Pán byl velmi za-
skočený, ještě víc než já. Kněze totiž vůbec nečekal, 
natož pak aby jej volala rodina. Zůstali jsme oba  
v rozpacích a hleděli na sebe, co teď? Pán se uklidnil 
a hned, jak se ujistil, že jsem opravdu místní kněz, se 
rozplakal. Mezi slzami mi vysvětlil, že nikdo z jeho 
dětí ani vnuků do kostela nechodí, že je s manžel-
kou, která mu před časem zemřela, prostě nedokáza-
li křesťansky vychovat. Tak zůstal sám a do kostela i 
pro svou nemoc a věk už se nedostane. Požádat své 
děti, aby jej tam zavezly, si netroufnul, a aby pozvaly 
kněze k nim domů, to už se neodvážil vůbec. Svých 
dětí se po této stránce i jaksi bojí. Rozhodl se aspoň 

za svou rodinu i její záchranu vytrvale modlit. Bral 
to jako pokání za své rodičovské a křesťanské selhání 
s tím, že nechá na Pánu Bohu, ať už to rozhodne, jak 
sám chce… No a dnes se dočkal: přišel kněz! Poprosil 
mě, jestli se tedy může vyzpovídat.  
 Nevěřil jsem vlastním uším, ale slíbil jsem 
mu, že se za ním vrátím, jen co zjistím, kde jsem se 
spletl - ještě tu přece musí být někde ten původní pan 
Patočka. A tak jsem se vrátil do vestibulu a v pro-
tilehlém oddělení bylo opravdu napsané: pokoj číslo 
jedna, pan Patočka. Totéž příjmení, totéž číslo po-
koje a jen jiné oddělení. Vstoupím na pokoj, rodina 
už na mě čekala a tak nebyl problém se s dědečkem 
pomodlit a udělit mu svátosti. Po chvilce jsem se roz-
loučil a vrátil zpět za prvním panem Patočkou. 
 Během několika málo kroků jsem dě-
koval Pánu Bohu za jeho vedení, že dokáže použít  
k dobru člověka i jeho vlastní chybu a nepředpoklá-
dal jsem už, že by celý tento příběh neměl dopadnout 
jinak než dobře. Jenomže vpadnu vesele do pokoje  
a co nevidím: u postele sedí neznámá paní, pozdě-
ji jsem zjistil, že je to dcera. Vyjeveně zírala, když 
viděla cizího člověka, jak se hrne za tatínkem. Ten 
ležel na posteli, mlčel a viditelně se bál cokoli řešit a 
tak bylo na mě, abych se nedal. Představil jsem se a 
vysvětlil, proč jsem přišel, ale nějak to nepomohlo. 
Teprve když viděla, že mě tatínek nevyhání a já ne-
odcházím a pořád cosi říkám o pomoci nemocným a 
službě v nemocnici, tak se otráveně zvedla s tím, že 
jde na kafe. Vycítil jsem, že neodešla proto, aby tatín-
kovi umožnila duchovní povzbuzení, ale proto, aby 
tomu „podivínovi“ dala prostor, ať si dělá, co chce 
a až bude hotový, ať jí dá vědět. Tak jsme měli na 
pokoji dostatek soukromí k tomu, aby se starý pán 
v klidu vyzpovídal a přijal svaté přijímání a svá-
tost nemocných. Celý šťastný pak děkoval se slzami 
v očích Pánu Bohu za to, že vyslyšel jeho prosby, že 
se na něho nezlobí a dopřál mu milost, po které tak 
toužil a už skoro v ní ani nedoufal. Rozloučili jsme 
se, a když jsem pak při odchodu z nemocnice míjel 
automat, u kterého seděla zaskočená dcera, rozloučil 
jsem se také s ní. Zvedla se a šla za tatínkem.“

P. Tomáš
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 V únoru 2012 v Ostravě vznikla společ-
nost Kola pro Afriku.  Jejím posláním je umožnit 
dětem v Africe cestu ke vzdělání tím, že dosta-
nou kolo, které jim pomůže se dopravit do ško-
ly, později do zaměstnání. Do školy je to mnoho 
kilometrů, které zdolávají pěšky, což je stojí čas. 
Není výjimkou, že děti zůstávají nakonec doma, 
aby pomáhaly s obživou rodiny, vzdělání pak jde 
stranou.  
 Cesta kola je velmi dlouhá, začíná vlast-
ně u dobrovolníků, kteří se rozhodli založit sběrné 
místo. Další kus cesty ujede dárcem, který dává  
kus energie a kus ducha podpory k tomu, aby kolo 
do sběrného místa dovezl. Ze sběrných míst se 
kola sváží do centrálního skladu v Ostravě, který 
poskytlo občanské sdružení Nová šance. Zde kola 
opravují a třídí lidé, kteří přišli z výkonu trestu, 
jsou bez domova nebo mají ztížené uplatnění na 
volném trhu práce. Nově se ke spolupráci s opra-
vou kol připojila i věznice Heřmanice, kde lidé ve 
výkonu trestu kola opravují. Odvoz kontejnerů  
s koly je finančně náročný. Peníze pomáhají svou 
aktivitou získávat jak jednotlivci, tak školy, firmy a 
občanská sdružení pořádáním různých akcí. Celý 

projekt běží na bázi dobrovolné charitativní po-
moci potřebným. 
 Pokud máte doma kolo (ať už je v ja-
kémkoliv stavu), na kterém už nejezdíte, můžete 
ho darovat dětem v Africe. Zahradnictví v Nové 
Vsi u Batelova se rozhodlo zapojit do tohoto pro-
jektu tím, že nabídlo prostory pro sběr kol. Po na-
plnění kapacit skladu budou kola koncem února 
2014 odvezena do centrálního skladu v Ostravě a 
odtud po opravách poputují do Afriky. 

Sběrné místo: 
Zahradnictví Nová Ves u Batelova
odběr kol: 11/2013-02/2014
Po-Pá 8-17 hod, tel.: 567 314 384 

Více o projektu je možno získat na: 

www.kolaproafriku.cz
 P. Tomáš

Kola
pro
Afriku
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Tříkrálová
sbírka 2014

 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 při tom prosí o finanční dar na 
pomoc lidem v nouzi. Prostřednictvím kolední-
ků můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami 
pomoci nemohou. Těch, kterým Charita pomáhá, 
je mnoho, ale koledníků zatím není dost. Svůj dar 
můžete tedy věnovat skupince, kterou potkáte na 
městě, budou chodit i po domácnostech ve dnech 
3. – 5. 1. 2014, přispět můžete do pevné poklad-
ničky ve stánku u pana Šalandy za Albertem, kde 
bude pokladnička ve dnech 1. – 14. 1. 2014. Zape-
četěné pokladničky jsou označeny logem Charity. 
Výtěžek TKS bude rozdělen na jednotlivé projekty 
OCHJ - Domovinka Dačice, Charitní pečovatel-
ská služba (CHPS) Kamenice, Luka nad Jihlavou, 
Jihlava, Telč, Nová Říše, Kostelec, Janštejn. Všem, 
kteří nějak přispějete do pokladničky, děkujeme. 
 Dále můžete přispět přímo na účet 
sbírky 66008822/0800. Více informací najdete 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 
4.1.2014 na faře od 9:00 hod., dále pak 5.1.2014 
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 2014.

za farní charitu
Marie Štanclová

Poděkování
za pomoc
při povodních

 Chci Vám a celé vaší farnosti poděkovat 
za pomoc, kterou jste pro moji rodinu zorganizoval 
a sám osobně přijel předat. Velice si Vás vážím a ne-
umím ani slovy dost popsat, co to pro mě znamena-
lo. Vaše peníze jsem použila na nábytek do dětského 
pokoje, na šatní skříně do chodby, na obložky dveří 
a na nové dveře, bez kterých bych v zimě dům nevy-
topila, a na kuchyňskou linku, která je již mobilní 
a doufám, že při další povodni ji stihnu odstěho-
vat. Nebýt lidí jako jste vy, asi bych v mém domě již 
nemohla bydlet. Je již dávno od povodní a většina 
lidí již zapomněla, ale já se zatím začínám stavět 
na nohy a bude trvat určitě ještě jeden celý rok, než 
bude vše jako dříve. 
 Chtěla jsem přijet k vám podívat se na 
betlémy, ale bohužel mladší syn jde na dvě operace 
do Motolské nemocnice, tak to letos budeme muset 
odložit. I můj zdravotní stav není v pořádku a bak-
terie, kterou jsem se nakazila ze znečištěné vody, se 
nechce vzdát bez boje a ničí mi jeden zub za dru-
hým. 
 Jsem ráda, že jsem Vás poznala a děkuji 
za Vás. Vím, že již nikdy nezapomenu, co jste pro 
mě a mé děti udělali. Děkuji a přeji všem krásné a 
spokojené dny.

 Děkuji.

Andrea Číháková
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Varhany v kostele
sv. Kateřiny

 Bylo mi deset let a pomalu ale jistě se 
začala mým životem táhnout jedna výrazně ba-
revná životní linka…
 Když k nám do Třeště přišel P. Pavel 
Procházka, byla jsem ministrantkou. A protože 
měl pocit, že je u oltáře ministrantů dost, jednoho 
dne nám, ministrantkám, řekl, že pro nás připravil 
něco lepšího! Děvčata, budete zpívat! 
 A tehdy to začalo! Kromě zpěvu bylo 
potřeba i hrát. A protože jsem se učila hrát na kla-
vír, brzy mi bylo přiděleno, že se začnu učit hrát 
na varhany. Nic netušící, kolik hodin budu muset 
u varhan a klavíru prosedět, jsem přikývla. Začaly 
roky, které v podstatě nasměrovaly celý můj život. 
Hudba se stala mou každodenní součástí. Od dva-
nácti let se cvičení zintenzivňovalo, protože jsem 
tak nějak byla označena, že bych mohla jít studo-
vat konzervatoř. 
 Všem, kteří mi dnes závidí to, že si se-
dím v klidu na kůru, zatímco oni bojují svůj pravi-
delný boj o kázeň v první lavici, s úsměvem říkám, 
že zatímco oni v dětství běhali venku a měli spous-
tu volného času, já jsem hodiny seděla u klavíru a 
u toho se občas otočila hlavou k oknu, kde jsem je 
viděla, jak míjeli náš dům … 

 Začínaly jsme s Hankou Radkovskou 
(dnes Brychtovou) na nejméně „navštěvovaných“ 
mších, bylo nám dovoleno se pomalu učit na úter-
ních ranních mších, které začínaly v 6.45 hod. 
v kostele sv. Kateřiny. S železnou pravidelnos-
tí jsme vstávaly, což by možná dnešní začínající 
varhaníci jen těžko překousli. O prázdninách 
jsme třeba 14 dní věnovaly intenzivnímu cvičení 
na varhany, kdy P. Procházka do Třeště zval třeba 
studenty JAMU, od nichž jsme se mohly hodně 
naučit. A k tomu ještě třeba 14 dní tréninku zpě-
vu! Nevzpomínám si, že bych nějak reptala… Ba 
naopak, myslím, že jsme se na ty společné hodiny 
těšily! 
 Roky ubíhaly a varhany, které viděly 
naše začátky a jsou mou srdeční záležitostí, začaly 
volat po menších či větších údržbách. Není to ná-
stroj, který jen tak zabalíte do futrálu a odnesete 
někam opravit. Je to složitý mechanismus!
 Po čase se vynořilo několik otázek: Má 
tenhle nástroj nějakou budoucnost? Nebude lep-
ší, když jej nahradíme novým? Naštěstí převážil 
názor, že je dobré nástroj zachovat a nepořizovat 
nový, za což jsem jako milovnice všeho starobylé-
ho vděčná. 
 Píše se rok 2013 a v jeho závěru se na-
skytne možnost předložit návrh na opravu varhan 
s tím, že se jako farnost budeme podílet na čás-
tečném financování a o velkou část finanční po-
moci zažádáme Město Třešť. O pravidelných sbír-
kách, beneficích či dalších akcích, které pomohou  
s opravou varhan, budete včas informováni.
 Tak snad se vše podaří a varhany v kos-
tele sv. Kateřiny budou zase po čase hrát jako za-
mlada !

-KZ-
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Florbalový turnaj
 V sobotu 26. října dopoledne jste měli 
jedinečnou možnost se přijít podívat na 3. Svato-
martinský turnaj ve florbale, který pořádala naše 
farnost ve sportovní hale v Třešti. Na turnaj se 
sjelo celkem 5 mužstev z okolních farností a my 
jsme k tomu poskládali dvě mužstva z ministrantů 
z Třeště a Růžené. 
 Již o půl osmé ráno jsme se všichni za-
čali scházet v hale a připravovat společnými silami 
mantinely. Naši reprezentanti si poprvé oblékli 
nové farní dresy, které jim pan farář zakoupil, což 
považuji za největší pozitivní novinku v domácích 
řadách. 
 Po slavnostním nástupu a požehná-
ní pana faráře následovalo rozlosování týmů do 
dvou skupin. Jedné tříčlenné - Třešť “A“, Horní 
Cerekev, Střížov, a čtyřčlenné - Třešť “B“, Rynárec, 
Orel Kněžice a Orel Telč. 
 Hned do prvního zápasu nastoupilo 
domácí mužstvo a to Třešť “B“, která se utkala  
s těžkým soupeřem z Telče. V zápase se hlavně 
projevila sehranost Orlů a po slibném začátku a 
vstřeleném gólu jsme prohráli o čtyři góly. V dru-
hém zápase nás čekal nejtěžší soupeř a to Horní 
Cerekev, kde jsme se těžko dostávali před jejich 
bránu a opět jsme prohráli. Zato ve třetím zápa-
se už se projevila větší sehranost a porazili jsme 
Rynárec. Ovšem tato výhra už nám nestačila na 
postup do semifinále a ze třetího místa jsme po-
stoupili do skupiny o 5. místo. 
 Ve druhé skupině Třešť “A“ v prvním 
zápase roztřílela nově sestavený tým kluků ze Stří-
žova a po druhé vysoké porážce Střížova od Horní 
Cerekve bylo jasné, že se utká naše „áčko“ o první 
místo s Cerekví. Zápas byl vyrovnaný, pak jsme 
se dostali do vedení, ale ke konci jsme dostali gól 
odražený o záda našeho obránce a zápas dospěl 
do samostatných nájezdů. Cerekev vyhrála, když 
jejich první hráč nic nevymýšlel a prudkou ranou 
trefil šibenici. A tak jsme do semifinále postoupili 
z druhého místa.
 Ve skupině o 5. místo byla Třešť “B“ jas-
ně nejlepší a po dvou výhrách zakončila turnaj na 
pátém místě. Na šestém místě se umístil Rynárec 

a sedmý skončil Střížov. Nakonec tým ve složení 
Jirka Hašek, Karel Hašek, Dominik Nosek, Václav 
Havlík, Adam Kaňkovský, Daniel Havlíček, Ond-
řej Dunička, Jakub Mezera, František Kolba a On-
dřej Zažímal nejprve prohráli dva zápasy, ale pak 
tři vyhráli. 
 V semifinále se utkali Třešť “A“ s Horní 
Cerekví a Orel Telč s Orlem Kněžice. V druhém 
semifinále Telč porazila Kněžice až na nájezdy a 
postoupila do finále. V prvním semifinále naše 
mužstvo nestačilo na Cerekev a o gól jsme prohrá-
li a šli do zápasu o třetí místo, kde jsme se již po-
druhé na turnaji utkali s Kněžicemi. Zápas byl vel-
mi vypjatý z obou stran. A klíčovým momentem 
bylo, když Míša zvýšil na 2:0 pro nás. Sice soupeř 
vzápětí vstřelil branku, ale naše pevná obrana ho 
k ničemu již nepustila a tak jsme vybojovali pohár 
za třetí místo.
 Ve finále vyhrála Telč nad Cerekví 
2:1, která díky sehranosti přehrála starší tým. Po 
skončení finále následovalo slavnostní vyhlášení, 
kde tým Třešť “A“ ve složení Vojta Havlíček, Filip 
Vejmělek, Vlastimil Rod, Jakub Trendl, Petr Me-
zera, Luboš Hartl, Štěpán Cvak, Michael Bambula 
a Martin Veverka si převzal pohár za třetí místo. 
 Po vyhlášení výsledků a uklizení haly 
jsme se přesunuli na faru, kde jsme měli jako kaž-
doročně zakončení v podobě dobrého oběda. 
 Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
zúčastněným hráčům, jejichž počet se blížil  
k sedmdesáti a byl za ty tři roky největší, také roz-
leskávačkám a podporovatelkám na tribuně z řad 
naší farnosti a hlavně všem, kteří se na uspořádání 
turnaje jakkoliv podíleli, a to především panu Ha-
vlíčkovi za technickou část, včetně dodání pohárů, 
panu farářovi za zakoupení reprezentativních dre-
sů a mamce za uvaření oběda. 

Josef Kolba
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V. Ministrantský
víkend v Mrákotíně

 Jestli jste byli v neděli 29. září na ran-
ní mši svaté, tak jste určitě zaznamenali výrazný 
úbytek ministrantů při mši svaté. Důvodem byla 
účast dvaceti ministrantů z Třeště a Růžené na pá-
tém ministrantském víkendu na faře v Mrákotíně. 
 Jako obvykle jsme se sešli v pátek v pět 
hodin před Českou spořitelnou a odjeli auty na 
faru. Po ubytování šli ministranti s Vojtou na mši 
svatou, která byla ze slavnosti svatého Václava, jíž 
sloužil děkan z Telče. Po večeři jsme zasedli do 
sálu, kde jsme zhlédli na doporučení Adama zají-
mavý dobrodružný film Pí a jeho život, který se mi 
líbil.
 V sobotu ráno jsme vstávali před osmou 
hodinou a hned po ránu ministranti absolvovali 
pod vedením Filipa ranní rozcvičku. Po snídani 
začal hlavní program. Ti ministranti, kteří hráli 
airsoft, vyrazili s Pavlem do lesa si zastřílet. Pro 
ostatní ministranty jsem připravil hru, kterou 
jsem nazval Pevnost Boyard. Úkolem ministrantů 
bylo získat poklad. Než ovšem otevřeli pokladni-
ci, museli získat klíč, který dostali, až když uhádli 

klíčové slovo. K tomuto slovu je vedli jednotlivé 
nápovědy, které získávali za splnění úkolů. Mezi 
jednotlivými úkoly měli za úkol najít na faře a  
v okolí pomůcky, které jim mohli pomoci v hle-
dání pokladu. Nakonec všechny úkoly splnili a 
vydali se do lesa hledat poklad. Po delší chvíli se 
jim nakonec podařilo najít poklad, který odemkli 
a vyzvedli si poklad. 
 Po výborném obědě, který nám uvařil 
Honza, nastalo soutěžní odpoledne, ve kterém 
jsme stříleli ve stoje a vleže z pistole na terč. Tře-
tí disciplína byla střelba z kuše na terč a poslední 
byla střelba z praku na plechovky. Z nás starších 
byl celkově nejúspěšnější Filip a z těch mladších 
účastníků ministrantského víkendu Daniel. 
 Odpoledne šli ministranti opět do lesa 
si zahrát airsoft a já s ostatními ministranty, i když 
jsem měl v plánu jinou hru, nakonec šel na jejich 
přání do lesa stavět přehradu. Po večeři jsme se 
rozdělili, někteří ministranti se dívali na film, já 
jsem s některými hrál společenské hry. Konkrétně 
jsem hrál dostihy, ve kterých nás rozdrtil Daniel. 
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Výsledky
střeleckých disciplín

Mrákotín 2013
Střelba ve stoje Střelba v leže Střelba z praku Střelba z kuše
maximum - 50 maximum - 50 maximum - 8 maximum - 50

1. Mikuláš Zach 0 9 0 24
2. Michael Bambula 0 0 3 21
3. Ondřej Zažímal 0 7 0 18

4. František Kolba 0 0 6 16

5. Vojtěch Karták 5 9 3 30
6. Ondřej Dunička 23 4 1 37

7. Jan Karták 0 4 0 40
8. David Komín 19 4 4 38
9. Adam Kaňkovský 7 9 1 35
10. Luboš Hartl 5 13 1 7
11. Michal Hink 6 10 1 22

12. Daniel Havlíček 33 17 0 33

13. Václav Havlík 22 6 0 36
14. Martin Salamánek 0 0 1 39

15. Vojtěch Havlíček 7 14 2 41
16. Filip Vejmělek 31 20 5 31

17. Karel Kokejl 18 16 1 36

18. Jan Dunička 11 11 8 42
19. Josef Kolba 16 9 2 28

20. Pavel Burda 43 5 1 38

 V neděli ráno byli ministranti podruhé 
za víkend přítomni v místním kostele svatého Jiljí 
na mši svaté. Po snídani následoval obdobný do-
polední program jako v sobotu odpoledne. 
 Před odjezdem po obědě následoval 
úklid fary, který se jako snad pokaždé až zbyteč-
ně protáhl. Nebyl problém, že by si ministranti po 
sobě neuklidili, ale skoro nikdo nechce mít větší 
zásluhy na úklidu společných prostor. 

 Na závěr bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se účastnili pátého ministrantského víkendu 
a zvláště těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podí-
leli na jeho organizaci. Zvláště bych chtěl projevit 
dík kuchařovi Honzovi Duničkovi za jeho ochotu 
nám vařit.

Josef Kolba
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1.12. 15:00 beseda o celosvětovém
  setkání mládeže s papežem
  v konírně na faře

6.12. 17:30 dětská mše a po ní setkání
  se sv. Mikulášem

9.12.  17:30 Slavnost Neposkvrněného
  početí Panny Marie

18. a 20.12.  15:00-17:30 vánoční svátost smíření
  v Třešti 

19.12. 16:30-18:00 vánoční svátost smíření
  v Růžené

14.12. 09:00-12:00 vánoční dílny

20.12. 17:30 mše sv. při svíčkách

21.12.  Jezdovice - mše sv. 

17.1.  ples KDU- ČSL a farnosti

16.2.  udělování svátosti 
  nemocných při mši svaté

Únor - dětský karneval (datum bude upřesněn) 

Od 3.3. se mění čas večerních bohoslužeb na  
18:00 hodin.

5.3. Popeleční středa
 16:30 Růžená
 18:00 Třešť

Diář otce Tomáše

Vánoční bohoslužby
24.12. Štědrý den
 15:30 Kostelec
 20:30 Růžená
 22:00 vánoční vytrubování koled
  z věže  
 22:30 Třešť - sv. Martin

25.12.  Slavnost Narození Páně
 09:00 Třešť - sv. Martin
 10:45 Růžená
 16:00 Kostelec
 17:30 Třešť - sv. Kateřina

26.12.  Svátek sv. Štěpána
 08:00 Třešť - sv. Martin
 10:00 Růžená

27.12.  Svátek sv. Jana, apoštola
 17:30 Hodice (KD) 

28.12. 16:00 Kostelec

29.12. Svátek Svaté rodiny
 08:00 Třešť - sv. Martin
 10:00 Růžená
 17:30 Třešť - sv. Kateřina                                                            

31.12. Svátek sv. Silvestra
 16:00 Růžená 
 17:30 Třešť - sv. Kateřina 

1. 1. 2014 Slavnost Matky Boží Panny Marie 
  (Nový rok)
 09:00 Třešť - sv. Martin
 10:45 Růžená
 16:00 Kostelec 
 17:30 Třešť - sv. Kateřina
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Itinerář zájezdu:  
1. DEN  25.04.2014 Sraz účastníků zájezdu a odjezd přes Rakousko do Itálie .  
2. DEN  26.04.2014 Město Loret - proslulé poutní místo. 
3. DEN  27.04.2014 Řím a Vatikán - oslavná ceremonie k svatořečení papeže Jana Pavla II a 
papeže Jana XXIII . 
4. DEN  28.04.2014 Prohlídka baziliky sv. Petra, návštěva hrobu Jana Pavla II, Svatopetrské 
náměstí, Colosseum, Forum Romanum ,Capitol, Piazza Navona, Fontána di Trevi. 
5. DEN  29.04.2014 Padovy - slavné univerzitní město kde tvořil Dante Alighieri, učil 
Galileo, studoval Kopernik. 
6. DEN  30.04.2014 Příjezd do ČR v dopoledních hodinách. 

                                                                                                        Cena zahrnuje: 
                                                                                              Autobusová doprava + ubytování  
                                                                                               + strava dle programu    
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 5 EUR / osobu, vstupní poplatky cca  45EUR, MHD cca 6 EUR 
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sv. Františka z Assisi

Františkovy jesličky
vánoční koncert provázený myšlenkami 

Římskokatolická
Farnost
Třešť

kostel sv. Kateřiny Sienské v Třešti

28. 12. 2013 v 17:00 hodin

skupina Labyrint

Pavla Vejmelková - zpěv

Jiří Vejmelka - housle

Jan Zach - mluvené slovo



Věžník 86/201328

Apoštolské vyznání 
víry s obrázky
pro děti
 Biskupství brněnské vydává brožurku 
Věřím v Boha s podtitulem Apoštolské vyznání 
víry s obrázky pro děti. Brožurka vychází v závěru 
Roku víry, je však aktuální stále. Jejím cílem je po-
moci dětem snáze se naučit text apoštolského vy-
znání víry a porozumět mu. K lepšímu pochopení 
pomůže také rodičům. Je vhodná jako dárek pro 
rodiny s dětmi i jako pomůcka ve farní katechezi.

 Barevnou brožurku formátu A6 při-
pravilo Diecézní katechetické centrum v Brně. 
Cena jednoho kusu je 12 Kč. Je možno ji objednat  
e-mailem: kc.brno@biskupstvi.cz nebo poštou: 
Biskupství brněnské
Diecézní katechetické centrum
Petrov 5
601 43 Brno 

 V případě zasílání poštou je nutno ob-
jednat minimálně 10 ks.

převzato z www.biskupstvi.cz

Osobní modlitba 
Pane, Bože, já tě prosím, 
dej mi zdraví, v duši klid, 

abych mohl(a) v každé době 
sám(a) sobě posloužit. 

Do srdce mi pro každého, 
upřímnost a lásku dej, 

v práci, kterou budu konat, 
Pane, Bože, pomáhej. 

V Tebe věřím, v Tebe doufám, 
proto vždycky při mne stůj,

tělo mé i duši moji 
Pane, Bože, opatruj. 

pro Věžník vybral
J. Vrátil

3bit řezy
 Na farním dni se některé ženy dotazo-
valy na recept k velmi dobrému moučníku. Takže 
zde je slíbený popis.
Ingredience na piškot:
 30 dkg hl. mouky
 10 dkg moučkového cukru
 2 lžíce kakaa
 2 dcl oleje
 1/4 litru mléka
 1 prášek do pečiva
 2 vejce - sníh
 1 vanilkový cukr

 Vše smícháme, upečeme a piškot ne-
cháme vychladnout. Na vychladlý piškot namaže-
me první krém:

1. krém:  2 vanilkové pudingy z 1/2 litru mléka, 
zašlehat 15 dkg másla a 10 dkg cukru, potřít vy-
chladlý piškot a pokládáme 2 balíčky BeBe suše-
nek. Na sušenky natřeme druhý krém:

2. krém: 1 salko vařit 2 hod (nebo koupit již hoto-
vé), ušleháme 1 máslo a 3/4 salka, natřít na sušen-
ky BeBe a postříkat polevou.

 Sladkou chuť všem přeje

Maruška Štrejbarová

Ze života farnosti
Křty
Třešť: Kateřina Škvárová
 Barbora Anna Čermáková
 Jiří Jan Koukal
 Josefína Jana Marie Brychtová
Růžená: Ondřej František Hájek
 Jonáš Josef Kodys
Kostelec: Vojtěch Strouc
 Šimon Novotný

Pohřby
Třešť: František Kratochvíl
 František Pernička


