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S lovo otce Tomáše
Milí farníci,
bylo mou velkou radostí a povzbuzením, že se v našem městě uskutečnilo celostátní setkání animátorů. Zúčastnilo se ho asi
500 mladých z celé republiky a mezi ně přijeli
i někteří naši čeští a moravští biskupové, kteří měli možnost k mladým promluvit anebo
s nimi hovořit o tématech týkajících se vztahů
s Bohem, s druhými a k sobě. Mohl jsem vnímat, jak se mladí baví, jak naslouchají a přemýšlejí, co nového by mohli přinést svým vrstevníkům a církvi. Slyšel jsem od některých
z vás, že když jste viděli tyto mladé nadšené křesťany, že jste přestali mít strach o budoucnost církve v naší zemi.
Mottem setkání animátorů byl krásný citát: „Nikdo není ostrov.“ Uvědomil jsem si,
jak je důležité vědět, že nikdy nikde nejsem sám,
a že by mělo být naší každodenní snahou budovat a prohlubovat svůj vztah s Bohem a s druhými. Nikdo není ostrov, jak je potřebné si to
v dnešní době tak často opakovat. Mnoho z nás
má tendenci se uzavřít do svého světa. Každý
člověk potřebuje druhého, aby mohl důstojně
žít a rozvíjet se. Vždyť Bůh, když stvořil člověka, řekl: „Není dobré, aby byl člověk sám.“ Jsme
stvořeni jako vztahová bytost. I já jako kněz si
uvědomuji, že nemohu a nechci být ostrovem.
Proto také navštěvuji tři společenství ve farnosti. Jsem rád, když mohu v neděli být u někoho
z farníků na obědě a chci udělat všechno proto,
abychom se v děkanství i jako kněží kromě pravidelných rekolekcí také scházeli k modlitbě,
k diskuzím anebo se třeba někam společně vyjeli podívat. Nechci, abychom my, kněží, měli svou
farnost jako svůj ostrůvek, kde si pracujeme na
svém vlastním písečku, ale abychom spolupracovali a vytvořili souostroví. Žádná farnost by
neměla být ostrovem sama pro sebe a ani by to
nemělo platit uvnitř farnosti o farnících, že si žijí
sami pro sebe a starost a zodpovědnost za farnost
nechávají na knězi. Zamrzelo mě, když jsem slyšel od jednoho farníka, že ať si to udělá pan farář,
však je za to placenej... Moc bych si přál, abychom

vnímali farnost jako rodinu, cítili za ni zodpovědnost a společnými silami usilovali o to, aby
se nám zde dobře žilo a byli přínosem pro ostatní. I vy máte slovo. Jsem otevřený pro jakýkoliv
nápad a oživení, ale s tím, že jenom neřeknete:
Pane faráři, to by se mělo udělat nebo to byste
měl udělat tak či onak, ale že také přiložíte ruku
k dílu.
otec Tomáš

Prosba o pomoc
Prosím ochotné farníky o pomoc při sekání trávy v areálu fary. Dále prosím ty z Vás,
kteří máte na zahradách květiny, zda byste je
mohli nabídnout k výzdobě kostela.
Děkuji za pomoc.
otec Tomáš

Věžník 89/2014

3

Farní rady
II. vatikánský koncil a také biskupský
synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě
církve. I za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí, tj. jak laici,
tak řeholníci a kněží.
Všichni pracují na téže vinici Boží a
měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech.
Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží
v její rozmanitosti. (1 Petr 4,10)
Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je
třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva
v can. 636 doporučuje vytvoření pastorační rady
ve farnosti.
K hlavním úkolům farní rady mimo jiné patří:
•
být oporou duchovnímu správci farnosti;
•
stát se ve farnosti i v obci kvasem evangelia
(povzbuzovat k dobrým aktivitám, informovat, koordinovat, být příkladem obětavosti,
být v kontaktu se správou obce, jinověrci,
společenskými organizacemi).

Složení farní rady odpovídá velikosti a
stavu farnosti.
Základní struktura FR vypadá takto:
•
farář – je vždy hlavou a předsedou FR
•
ostatní duchovní ve farnosti (kněží, jáhni)
•
po jednom zástupci řeholních společenství,
katolických organizací a hnutí působících ve
farnosti
•
přiměřený počet členů FR je volen farníky
způsobem, který rozumně stanoví a provede
farář spolu s těmi, kteří již do FR patří
•
ve FR by měly být zastoupeny všechny obce
farnosti, různé stavy a povolání i věkové skupiny, aktivní i pasivní volební právo by měli
mít všichni farníci od 15 let, pokud jsou psychicky zdraví a žijí podle víry.
otec Tomáš

Desatero papeže Františka
ke šťastnějšímu
a spokojenějšímu životu
1. Žij a nechej žít
Každý z nás by se měl řídit tímto heslem, říká papež. Heslo je velmi podobné jednomu
italskému hlásajícímu: „Pohybuj se vpřed a to samé
dovol i druhým.“
2. Rozdávej druhým kousek sebe
„Lidé mají být vůči svému okolí otevření
4

Věžník 89/2014

a velkorysí,“ upozorňuje František, protože „pokud se stáhneme do sebe samých, riskujeme tím, že
se staneme egocentriky.“
3. Životem postupuj klidně
Papež, který působil jako učitel literatury na střední škole a své znalosti z této oblasti využívá i dnes, se inspiruje románem Ricarda Guiral-

5. Neděle je svátek
Podle papeže by se v neděli nemělo chodit do práce, protože neděle je dnem rodiny.
6. Důstojná pracovní místa
„Hledejme inovativní způsob a vytvořme
pro mladé lidi důstojná pracovní místa. Pokud se
nám to nepodaří, propadnou mladí drogám a budou náchylnější k sebevraždám,“ vysvětluje. Dát
lidem jídlo podle mínění papeže nestačí. „Důstojnosti je dosaženo až tehdy, kdy domů přineseme
jídlo za námi vydělané peníze,“ uzavírá.
7. Respekt k přírodě
Přírodu musíme respektovat a starat se
o ni, uvádí hlava katolické církve. „Enviromentální
degradace je jednou z největších výzev, před kterou
stojíme. Otázka, jíž zcela ignorujeme, je: ‚Nepáchá
lidstvo sebevraždu tím, jak bezohledně a tyransky
s přírodou zachází?‘“
8. Nebuďme negativní
Papež upozorňuje, že by lidé měli přestat být negativní. „Když mluvíme špatně o druhých, značí to jen naše nízké sebevědomí. Umět se
rychle přenést přes negativní věci je zdravé,“ uvádí.

dese. V něm se hlavní hrdina gaučo Don Segundo
Sombra ohlíží za svým životem. Don Segundo
popisuje, že v mládí byl říčkou plnou kamení,
kterého se nedokázal zbavit. V dospělosti rychle
plynoucí řekou a ve stáří kaluží, na jejíž hladině je
pohyb, i když minimální, znatelný. Svatý otec řekl,
že se mu obzvláště líbí přirovnání ke kaluži. Ta má
podle něj schopnost pohybu doprovázeného laskavostí, pokorou a klidem.
4. Zdravý způsob trávení volného času
U lidí se vytrácí potěšení z umění, literatury a hraní si s dětmi, lituje papež. „Konsumerismus přináší úzkost a stres a obírá lidi o zdravý
způsob trávení volného času,“ říká a vyzývá: „Třebaže mnoho rodičů pracuje dlouho do večera, musí
si najít čas na své děti. Rodiny by rovněž během
společného stolování měly vypnout televizi. Televize
sice je důležitý zdroj informací, během jídla lidem
ale znemožňuje vzájemnou komunikaci.“

9. Respektujme víru druhých
„Druhými lidmi se naopak můžeme inspirovat a rozvíjet se díky vzájemné komunikaci.
Přivádění druhých na svou víru je ten nejškodlivější
a paralyzující aspekt všech náboženství.“ Svou myšlenku František následně rozvíjí: „Přístup ‚Mluvím s tebou, abych tě přesvědčil‘, je špatný. Každá
osoba vede dialog. Církev se rozrůstá tím, že k sobě
nové členy něčím přitáhne, ne tím, že je přemlouvá.“
10. Pracujme pro mír
„Žijeme v čase válek. Svou výzvu k míru
musíme doslova křičet,“ komentuje papež a upozorňuje, že mír někdy mylně budí dojem ticha a
klidu. „Mír není nikdy klidný. Mír musí být proaktivní a dynamický,“ uzavírá své myšlenky.
převzato z internetu
vybral otec Tomáš
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Svěcení nového obětního stolu
a jeho význam v životě církve

V sobotu 13. září v 10 hodin při mši svaté v kostele sv. Kunhuty v Kostelci posvětí otec biskup Vojtěch Cikrle nový kamenný obětní stůl, do
kterého budou vloženy ostatky svatých afrických
mučedníků sv. Grata a jeho druhů a také ostatek
sv. Ludmily - částečka jejího pláště.
Při této příležitosti bych se chtěl zamyslet nad významem oltáře v životě církve.
Církevní otcové starověku na základě
úvah o Božím slově neváhali tvrdit, že Kristus tím,
že obětoval sám sebe, je obětí, knězem a oltářem.
A my, kteří jsme ve křtu přijali jméno křesťan, jsme duchovními oltáři, na kterých
se Bohu přináší oběť svatě prožívaného života.
Sv. Řehoř Veliký říká: „Čím jiným jsou ti, kteří žijí
správně, než Božím oltářem.“ Právem se tedy srdce
spravedlivých nazývají Božím oltářem. Podle jiné
symboliky, stejně rozšířené mezi církevními spisovateli, jsou věřící, kteří v modlitbě předkládají
své prosby a přinášejí oběť chvály, živými kameny,
z kterých Kristus, náš Pán, vytváří oltář církve.
Jak židé, tak i pohané spoléhali na různé
oběti, v nichž člověk zpravidla dával něco místo
6
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sebe. Křesťanství vše obrací, když říká, že místo
sebe nemůže křesťan nabídnout žádnou věc. Bohu
jde o člověka, který je partnerem v lásce a tomu
má člověk přizpůsobit celou svou životní orientaci.
Kristus ustanovil památku oběti, kterou
měl přinést Otci na oltář kříže, jako obětní hostinu, a tím učinil posvátným i stůl, u kterého se věřící mají shromažďovat ke slavení Pánovy smrti a
vzkříšení. Tak je oltář stolem oběti i hostiny, když
na něm kněz, jednající v osobě Krista, koná totéž,
co konal sám Pán a co přikázal svým učedníkům
konat na svou památku.
Křesťanský oltář plní úlohu stolu oběti i velikonoční hostiny:
•
je obětním oltářem, na kterém se bude stále svátostně zpřítomňovat oběť kříže, dokud
Kristus nepřijde ve slávě
•
je stolem, u kterého se shromažďují věřící,
aby Bohu vzdávali díky a přijímali Kristovo
Tělo a Krev
Do oltáře se vkládají ostatky svatých.
Ne těla mučedníků dodávají oltáři vznešenost,
naopak bývá poctou hrobu mučedníků. Na oltáři
je ten, který trpěl za všechny, a pod oltářem jsou
ti, které vykoupil svým utrpením. Tato skutečnost
vyplývá nakonec i z vidění apoštola Jana v knize
Zjevení: „Uviděl jsem pod oltářem duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo a pro svědectví, které
vydali.“ Všichni svatí jsou právem nazýváni Kristovými svědky, zvláště silné je však svědectví potvrzené krví, což v plnosti vyjadřují ostatky mučedníků vložené do oltáře.
Pomazáním oltáře křižmem se oltář
stává znamením Krista, který je a také se nazývá
v plném slova smyslu Pomazaný, vždyť Otec jej
pomazal Duchem svatým a ustanovil nejvyšším
Veleknězem, aby na oltáři svého těla přinesl svůj
život jako oběť za spásu všech. Proto na začátku
mše svaté a na konci uctívá kněz oltář políbením.
P. Tomáš Caha

Celostátní setkání
animátorů – Třešť

Skončila doba prázdnin a dovolených a
nastala doba povinností pro mládež i pro dospělé.
S nostalgií budeme vzpomínat na předposlední
týden měsíce srpna, kdy se ve dnech 18.8. – 23.8.
konalo celostátní setkání animátorů u nás v Třešti.
Zúčastnilo se jej na 500 účastníků. Já
jsem se zúčastnil od úterý do pátku. Byl to necelý týden radosti a nadšení, který mladí vytvořili.
Zde se znovu potvrdilo, že mládí je budoucnost
církve. Bylo to živé společenství biskupů, kněží,
řeholních sester, mladých a také nás farníků. Byl
jsem překvapen, kolik nás, farníků, se zde sešlo.
Byl zde arcibiskup Graubner, biskupové Paďour,
Posád, Cikrle a náš rodák Radkovský.
Já jsem si přinesl mnoho poznatků, zejména z homilií jak biskupů, tak kněží, o které se
chci s vámi podělit.
Chodíme všichni s Pánem. Nyní chceme s Ním co nejlépe spolupracovat. Nemáme být
lidé pasivní, vždyť Bůh nás chce povolat k tomu,
abychom jednou spočívali v plném společenství
s jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto společenství
můžeme prožívat již nyní částečně v našich farnostech. Vážíme si toho? Snažíme se jej vybudovat
a prohlubovat? Žijeme tak, abychom Bohu dělali
radost? Stále jsme zváni k tomu, abychom Boží

slovo nejen slyšeli, četli, rozjímali, ale především
na něm stavěli naše životy. K tomu je třeba vytrvalosti, vzájemné povzbuzení a naše modlitby.
Máme pozvat do našich životů Ježíše a spolu s ním
prožívat chvíle dobré i zlé a odstraňovat překážky,
které nám v tom brání.
Nenechejme se odradit od dobrých
skutků nepochopením či posměchem. Boží láska
je silnější než hřích kolem nás či v nás. Nestává
se nám někdy, že prosíme o poznání Boží vůle –
a když se zdá, že ji začínáme objevovat, rozhodneme se stejně tak, jak nám to vyhovuje? Pane,
pomoz nám, abychom vnímali hříchy naše, než
hříchy druhých.
Každý den našeho života je příležitostí
k tomu, abychom se snažili o nápravu. Jak jsme si,
Pane, zasloužili, že k nám přicházíš a máš pochopení pro naše chyby a nedostatky? Jak si zasluhujeme tvého přátelství a blízkosti?
Tolik tedy k tomuto setkání, které nás
tolik potěšilo a povzbudilo. Díky patří všem, kteří
se o hladký průběh zasloužili.
Pavel Kovář
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CSA 2014 v Třešti

rozhovor s účastníky
1) Co jsi od CSA očekával/a? Naplnil právě proběhlý týden tato očekávání?
MH - Popravdě jsem nic nečekal a o to jsem byl
překvapenější. Je samozřejmé, že mile.
VP - Od CSA jsem očekávala povzbuzení ve víře a
motivaci, jak se aktivně zapojit ve farnosti. Týden
naplnil moje očekávání.
MT - Smysluplně prožitý týden, inspiraci pro
své působení v jednotlivých společenstvích (a to
zvláště na výpomoc i v těch farních) a také vlastní osobnostní rozvoj dle motta setkání - mívám
právě pokušení být spíše tím osamoceným (a následně až) i osamělým ostrovem... Myslím, že se
očekávání vcelku naplnila, ale ukáže a prověří se
to až časem... :-)
ŠK - Já osobně jsem očekávala velkou nudu a
hodně jsem se toho bála. Přednáška dopoledne,
přednáška odpoledne, každý den mše, diskuzní
skupinka, ve které nikoho nebudu znát... S velkou
radostí můžu říct, že to bylo všechno jen nuda…
Ne! :D
MK - Od CSA jsem očekávala, že poznám nové
lidi a načerpám inspiraci pro to, jak se angažovat
ve farnosti. To, co jsem očekávala, se splnilo. Poznala jsem spoustu nových lidí a jsem moc ráda,
že jsem je poznala. Zároveň mě setkání hodně povzbudilo ve víře.

Na otázky odpovídali:
Michal Hink (MH)
Veronika Perničková (VP)
Martin Trojan (MT)
Šárka Kaňkovská (ŠK)
Maruška Kaňkovská (MK)

8
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2) Který den či program byl pro Tebe největším
zážitkem?
MH - Středeční ranní přednáška a čtvrteční návštěva důchodců. Jednalo se o psychologický pohled na vztah a de facto se zde jednalo o to, že nám
bylo velice pěkně vysvětleno, že láska je nejkrásnější věcí na světě.

VP - Všechny dny i programy se mi velice líbily,
vše bylo pro mě velikým zážitkem.

i rodinného života. Jsem moc rád za přítomnost a
vlídnost otce biskupa Vojtěcha.

MT - Tak jsem dost duchovně založený... tedy
v první řadě vždy něčím ozvláštněné a „živě“ (hudebně) doprovázené mše sv., kde člověk zvláště
silně cítí (duchovní) společenství (s Bohem i bratry a sestrami ve víře), ale inspirující a podstatná
byla pro mě také „slova na den“ - biblické citáty
na každý den s krátkým a srozumitelným zamyšlením (rozvedením do konkrétních životních
situací). Excelentní byl i herecký výkon divadelní
hry Oskar a růžová paní, který mě z počátečního
„kam jsem to vlez“, zcela vtáhl do děje, a to děje-příběhu velmi silného a řekněme i životapřesahujícího a nadčasového...

ŠK - Myslím, že všichni biskupové nám měli co
říci. Líbil se mi například otec Vojtěch Cikrle nebo
Pavel Posád. Ale nejnezapomenutelnější byl bezpochyby emeritní biskup Jiří Paďour a jeho neúmyslné vtípky.

ŠK - Moc se mi líbily diskuzní skupinky a také odpolední tématické přednášky tzv. TEMPa. Ráda se
seznamuji s novými lidmi a zde jsme měli možnost se navzájem podělit o názory a zkušenosti.
Konkrétně nejlepší z nich byla přednáška paní
Marie Novákové o komunikaci.

MH - Byla to úplně nová zkušenost.

MK - Největším zážitkem pro mě byla svědectví
několika lidí, kteří nám vyprávěli svůj životní příběh. Bylo to silné vyprávění a měla jsem skoro slzy
na krajíčku.
3) Při mších svatých se vystřídala spousta biskupů. Který z přítomných biskupů právě Tebe
nejvíce oslovil?
MH - Mons. Vojtěch Cikrle.
VP - Nejvíce mě oslovil biskup Pavel Posád.
MT - Myslím, že alespoň v něčem skoro každý...
především však (když to vezmu popořadě) biskup
Herbst svou jednoduchostí a zbožností, biskup
Radkovský svou radostností i „živostí“, stejně jako
biskup Posád, který se zvláště netají (a je to pro
naši inspiraci dobře) svou autenticky (v každodenních situacích) žitou vírou, žitým posláním.
Je dobré zmínit i (sebe)kritický humor biskupa
Paďoura, ale (zmínit) také biskupa Graubnera,
který se nebojí říci, co je třeba i v tak nevděčné
oblasti jako je oblast morální, (před)manželského

MK - Nejvíce mě oslovil biskup Jiří Paďour svými
myšlenkami i smyslem pro humor.
4) Byla pro Tebe účast na tak velkém shromáždění mladých první zkušeností, nebo jsi už podobné setkání zažil/a? V čem se toto setkání
lišilo?

VP - Na tak velkém shromáždění, kde bylo tolik
mladých lidí, jsem ještě nebyla. Byla to první zkušenost.
MT - Poprvé (když nepočítám diecézní setkání)
to bylo sice také v Třešti, ale už před těmi 11 lety.
Mezitím jsem se účastnil dalších různě velkých setkání a pravda, že i zde bylo zpočátku na mě dost
lidí, ale toto setkání patří přece jen k těm menším
a tedy i osobnějším. Bylo i znát, že všichni svoji
víru žijí a jsou i dospělejší (zralejší). Právě tím, že
se věnují jiným, svým vrstevníkům nebo mladším, nadcházejícím generacím a jsou schopni o
tom i hovořit, diskutovat o souvisejících tématech
a není to pro ně jen povyražení o prázdninách.
K tomu jsou však přirozeně (někdy i velice pozvolna) vedeni, není to automatické.
ŠK - Pro mě to bylo setkání první, a proto, doufám, každý pochopí mé počáteční obavy. Nevím
sice, jak probíhala jiná setkání, ale tohle se neslo
v ryze přátelské atmosféře.
MK - Nebyla to první zkušenost, už jsem byla
na celostátním setkání mládeže ve Žďáře. Oproti
tomu na tomhle setkání bylo míň lidí a taky jsem
o dva roky starší a prožívala jsem to víc duchovně
a do hloubky.
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5) Nově nabyté zkušenosti a vědomosti je třeba
i použít. Kde konkrétně Ty hodláš jako animátor/ka ve farnosti působit?
MH - Konkrétně nevím, ale rozhodně až udělám
kurzy, tak se chystám aktivně účastnit jako animátor.
VP - Nově nabyté zkušenosti bych chtěla použít
mezi dětmi.
MT - Je známo, že ve farnosti přes rok (přes týden)
tak často nebývám. Ale když některý ten víkend
přijedu, mohl bych se vrátit k větší angažovanosti
u ministrantů a vypomoct i s vedením společenství mladší mládeže, příp. se připojit i k té starší.
ŠK - Od začátku školního roku budeme s kamarádkami vést jednou za čtrnáct dní děti na faře.
Byla jsem sice na setkání animátorů, ale oficiálně
ještě animátorkou nejsem, a proto jsem se také
přihlásila na dvouletý animátorský kurz.
MK - Budu vést scholičku pro předškolní děti a
budu organizovat nebo pomáhat s programem
pro děti.

MT - Perlička na závěr:
Takové žité společenství a otevřenost
pro druhé vás může přivést i na místa, kam byste sami snad ani nešli... Ať už některá zákoutí
okolí Třeště či Expozice betlémů (kde jste přece
už byli, ale už si ani nepamatujete, kdy naposled) nebo improvizovaná čajovna či dokonce
herna-bar Admirál na konci náměstí aj., protože
co byste tam vlastně (sami) dělali... Přece však i
v takovém doupěti uprostřed města může zasvitnout žité evangelium... a třeba tam i potkáte
„staré (třebas i tak trochu ztracené a marnotratné?) známé“. Nebojme se někdy překročit své
léta zažité zvyky, zaběhlé pořádky... a vyjít vstříc
lidem. Nejprve k těm, se kterými nás přece spojuje stejná víra (aspoň tedy formálně), i když
s nimi obvykle nemluvíme, protože sedávají třeba
ve druhé řadě či pod kůrem, na kůru... ale i k těm,
se kterými nás časem může stejná víra spojovat...
Pán nám v tom bude jistě žehnat... (a ten zlý od
toho odrazovat...)
KZ

Do Třeště přijela ELITA
V týdnu od 17.08. do 23.08. 2014 se
k nám do Třeště sjelo tzv. „cé-es-áčko„ = celostátní setkání animátorů. Velká akce, avizovaná (na
farním dni) téměř rok dopředu páterem Balíkem
s označením: DO TŘEŠTĚ PŘIJEDE ELITA! Již
tehdy se mi tenhle termín vůbec nezamlouval a já
v něm cítila jakýsi náznak nadřazenosti… Říkám
si: „NA TOHLE JSEM TEDA FAKT ZVĚDAVÁ!!!“
Měsíce ubíhaly … Nastal SRPEN, místní lokálka přivážela DAVY a „učňák“ se začal plnit…
Velice mě překvapilo, že celý týden bude
na místě přítomna tv NOE a bude přenášet přímé
přenosy. Výborná věc - z pohodlí domova živě sledovat ELITU!
10
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Skutečně jsem byla zvědavá a jako první jsem si pustila nedělní VEČERŇÁK (večerní
přímý přenos)… Byl to zahajovací večer, který se
nesl ve velmi charismatické atmosféře, která docela dobře pronikala i přes bakelitovou televizní
obrazovku… Říkám si: „NA ZAČÁTEK DOBRÝ!“
Jako prima nápad pro teenagery se mi
zamlouval i nápad s „VILOU VYVOLENÝCH“
(dle známé tv reality show). Říkám si: „FAKT
DOBRÝ!“
Těžko uchopitelné se mi zprvu zdálo i
téma celého setkání – NIKDO NENÍ OSTROV
(možná jsem v tom marně hledala nějakého Robinsona .-)))!) Říkám si: „MOC NECHÁPU…“
Ale po pár dnech jsem nakonec pochopila…

Se zaujetím jsem začala sledovat i dopolední programy, což byly především přednášky …. Některé byly méně poutavé, jiné náročné,
jiné zdlouhavé a docela dost únavné, další naopak
praktické - tzv. „ze života“, jiné zajímavé, či dokonce strhující! Opravdu široká škála – řekla bych
- NA SVÉ SI MOHL PŘIJÍT SKUTEČNĚ KAŽDÝ!
Ve čtvrtek jsem se rozhodla „UČŇÁK“
navštívit osobně - a to koncert skupiny ADORARE… Před návštěvou jsem projela You tube (jejich nahrávky písní na internetu), abych věděla,
do čeho jdu :-)))). No nevím…Koncert byl velmi
zdlouhavý, spousta písní „na jedno brdo“, na můj
vkus velmi hlučný (nástroje přehlušovaly zpěv),
se spoustou všelijakých roztodivných „vyzpěvovánek“ a ještě k tomu navíc kriticky chyběl kyslík…
Z celého koncertu mě opravdu zaujaly snad jen
dvě písně… Asi se hodně snažili, ale někdy MÉNĚ
znamená VÍCE … Říkám si: „NIC MOC… “
Pozn. Původně páter Balík spekuloval
s myšlenkou, že by KULTURNÍ VLOŽKU obstarala naše místní akční skupina Labyrint… Dnes
si říkám, ZAPLAŤ PÁN, ŽE JSME SE MU „NELÍBILI“, protože bychom se tam hlavně strašně
NEHODILI!
V pátek jsem se vydala na svoji první
„cé-es-áčkovou mši“. Záměrně jsem si tentokrát
sedla ke dveřím, kde byl stoprocentně zajištěn
přísun čerstvého vzduchu... Atmosféra v sále mě
po chvíli dočista pohltila a já jsem se toužila stát
oním osmnáctiletým účastníkem, který zažívá
SUPER CHVÍLE s naším MISTREM A PÁNEM
A ZÁROVEŇ SUPER CHVÍLE V TAKOVÉM
SPOLEČENSTVÍ… Všichni byli nasáknutí ob-

rovským nadšením a VANUTÍ DUCHA bylo téměř hmatatelné… Říkám si: „TAK TO JIM FAKT
ZÁVIDÍM!!!!!!“
A jednou takhle zase koukám na „PŘENOS“ a tam vystoupil jakýsi „ajťák“ (pán pracující
s počítači), něco tam vykládal a celé tohle společenství opět s důrazem nazýval ELITOU… A já si
říkám: „UŽ TOHO MÁM S TOU ELITOU FAKT
DOST!“
A teď na vysvětlenou, co znamená slovo
ELITA:
Elita (z latinského eligere = vybírat, vyvolit) je společenskovědní termín, označující kategorie osob, které v určitém systému či subsystému
zaujímají vedoucí nebo jinou významnou úlohu, a
to díky svým individuálním vlastnostem, profesionálním kvalitám či sociálnímu postavení.
Původně bylo tohoto termínu užíváno
v souvislosti s předměty a výrobky vysoké kvality, až
na přelomu 18. a 19. století jím začaly být označovány vysoce postavené společenské skupiny.
Myslím si, že nikdo z přítomných ANIMÁTORŮ se ve skutečnosti za žádnou elitu vlastně ani nepovažoval, jen to do nich tu a tam nějak
„cpali“…
Byla to pořádná TLUPA SPRÁVNÝCH
MLADÝCH LIDÍ, kteří přijali určitou SLUŽBU
a mají sloužit v rámci církve Bohu i druhým lidem
(citace z webu). A já si říkám: „KÉŽ BY JIM TO
VYDRŽELO!“
JaD
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Školští bratři

Na začátku školního roku píši o muži,
který se stal učitelem malých i velkých a který založil kongregaci, věnující se téže činnosti. Byl to
Jan Křtitel de la Salle.
Pocházel ze šlechtické rodiny. Jeho otec
Ludvík byl vysokým úředníkem v Remeši. Měl
8 sourozenců. Matka vedla všechny k upřímné
zbožnosti. Jan a jeho dva bratři se vydali na kněžskou dráhu, sestra se stala řeholnicí. Církevní dráhu započal na prominentním místě: stal se kanovníkem remešské katedrály. Vstoupil do kněžského
semináře sv. Sulpicia v Paříži, kde byl r. 1678 vysvěcen na kněze. V roce 1680 se stal doktorem
teologie. Dobrá rodinná výchova ovlivnila jeho
celoživotní poslání, které nalezl v činnosti vychovatelské. Především se snažil poskytnout vzdělání
nemajetným lidem. V tom jej značně podporoval
Mikuláš Rolland, zakladatel vychovatelských škol
pro nemajetná děvčata. Jan již v roce 1679 založil
první školu pro chudé chlapce, další brzy následo12
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valy. Svůj vzdělávací systém od začátku postavil na
osobním příkladu křesťanské lásky, trpělivé výuce
a zákazu tělesných trestů – což bylo tenkrát něco
neobvyklého. Neméně podivu vzbudilo vyučování
ve francouzském jazyce, a to i ve vyšších třídách,
kde se užívalo latiny. Věnoval se i výchově učitelů,
od kterých vyžadoval snahu o získání těchto vlastností: vážnost, vyrovnanost, umírněnost, prozíravost, moudrost, trpělivost, zdrženlivost, dobrotu,
horlivost, bdělost, zbožnost a laskavost.
V jeho díle hrál hlavní úlohu ideál
evangelní chudoby a pokory. Vzdělání poskytoval
zdarma. Sám šel příkladem, když se nejprve zřekl
úřadu remešského kanovníka a pak veškerý svůj
majetek rozdal chudým. Pokoru projevil v řadě
sporů se světskou i církevní vrchností, kdy vždy
poslušně přijal rozhodnutí představeného.
V počátcích své vychovatelské činnosti
narážel na řadu obtíží. Po spontánním založení
komunity učitelů jej opustilo několik dřívějších
příznivců, byl nepohodlným pro zástupce světských učitelských úřadů, nepochopení nalezl i u
některých církevních představitelů. Navíc nastaly
i vnitřní potíže, hlavně pro nedostatečnou přípravu dobrovolných učitelů. To se však brzy změnilo. Přínosem byli i žáci, chudí chlapci toužící po
vzdělání. Ti byli rozdělováni do tříd podle věku a
schopností.
Přes všechny překážky založil Jan Křtitel
de la Salle se svými společníky Kongregaci školských bratří (Fratres scholarum christianorum).
Dle Janova rozhodnutí má kongregace status laické (nekněžské) řeholní organizace. Hlavním cílem
školských bratří od počátku byla výchova a vzdělávání nemajetných chlapců s trpělivostí a láskou.
Nevěnovali se však pouze výuce ve školách, zřizovali rovněž internáty a sirotčince. Vedli učitelské
semináře a zakládali nedělní lidové školy. Kongregace školských bratří byla pod oficiálním názvem
Kongregace bratří škol křesťanských schválena
r. 1725 papežem Benediktem XIII.
Z Francie se školští bratři rozšířili po
celé Evropě i do zámoří. Na naše území se dostali až v r. 1898 jako součást rakousko-uherské-

ho správního celku. Zasloužil se o to kaplan od
sv. Ludmily v Praze na Vinohradech František
Žák. Z jeho podnětu byl r.1894 založen Spolek
přátel katolických škol bratrských (později Svatováclavská matice školská). Zakoupil vilu v Praze-Bubenči a založil v ní první školu. Pro výchovu
učitelů měli školští bratři ústav ve Svatém Janu
pod Skalou nedaleko Prahy, který byl po r. 1948
na krátkou dobu změněn na státní učitelský ústav
a pak se v něm školili až do „sametové revoluce“
příslušníci SNB a Stb. Škola v Bubenči se jmenovala Svatováclavský penzionát. Penzionát proto,
že v ní vyučující bratři také bydleli a rovněž tam
byli ubytováni žáci nepocházející z Prahy. Škola
byla svěřena ochraně hlavního českého patrona.
Byla pětitřídní, vyučovaly se tam všechny předměty jako na ostatních školách, zvláštní bylo to, že
tam bylo i vyučování jazyků - angličtina a krátce
před zrušením ruština, hudební výchova (kromě
té „běžné“, která je součástí vyučování, se chlapci, kteří měli zájem, učili hrát na klavír a housle).
Byly zavedeny i ruční práce - včetně jednoduchého vyřezávání ze dřeva. Připomíná to vedení dona
Boska, který pro chlapce kromě učeben zřizoval i
dílny. Zde však šlo o pouhé seznamování s prací
rukou. I šití bylo! Látání ponožek a přišívání knoflíků. Vysvědčení se dávalo kromě v pololetí a na
konci roku každý měsíc, aby rodiče i v průběhu
roku viděli, jak jejich ratolesti prospívají. Lednové
se ovšem krylo s pololetním a červnové s konečným. Žáci oslovovali učitele „milý bratře!“, i když

se vykalo. Také rodiče chlapců o nich mluvili jako
o „milých bratrech“ a měli je všichni velice rádi.
Páteří všeho konání i učení byla samozřejmě náboženská výchova. Heslo sv. Jana Křtitele de la
Salle bylo: „Kdo nezná Ježíše Krista, nemůže být
dobrým vychovatelem mládeže!“
Do Svatováclavského penzionátu jsem
chodil ve 3. a 4. třídě, v letech 1947-49. Druhý rok
jsme nedokončili. V dubnu 1949 byli nuceni bratři odejít, přišli civilní učitelé a učitelky a škola se
změnila na státní. Řadu let už nefunguje a co bude
s opuštěnou, chátrající budovou, nikdo neví. Mám
živé vzpomínky na toto báječné prostředí, na učitele i spolužáky. Dokonce si pamatuji, že bratr,
který měl třídu, do níž jsem patřil, se jmenoval
Čestmír…
Příchodem totality byly řády zakázány,
kláštery i školy zabaveny a jejich činnost vzala za
své. V zemích, kde nebyla potlačena svoboda církve, školští bratři požehnaně působí. Bylo by dobré,
kdyby se studovaly záznamy o jejich životě a práci
- u nás i jinde - a dnešní učitelé (i ti světští) čerpali
z toho zkušenosti. Vlivem velkého pokroku budou
požadavky jiné než tehdy a mnohem náročnější.
Ale tady jde o to, vzbudit v sobě elán a nadšení pro
šíření vzdělanosti a obnovení morální hodnoty
v jednotlivcích a mezilidských vztazích. Doufejme, že současní mladí pedagogové najdou smysl
pro obnovu poctivého školství v národě Komenského.
P. Jaroslav

Něco k povzbuzení
„Ať je moje radost ve vás,“ říká Ježíš.
Co je Ježíšova radost? Je to důsledek
jeho neustálého spojení s Bohem, konání Otcovy
vůle.
Přišel jsem, „aby moje radost byla ve vás
a aby se vaše radost naplnila“, říká...Tato radost je
plodem spojení s Bohem, přebývání v Boží přítomnosti.
Život v Boží přítomnosti nás naplňuje
radostí. Bůh je Radost. „Radost září z očí, projevuje se v řeči a v chůzi... Když lidé každý den uvidí ve

vašich očích štěstí, uvědomí si, že jsou milovanými
Božími dětmi.“
Možná nejsme schopni dávat mnoho,
ale vždy můžeme dávat radost, která tryská ze
srdce zamilovaného do Boha.
Zpracováno podle knížky:
Novéna s Matkou Terezou,
vydalo Karmelitánské nakladatelství
			
vybral otec Tomáš
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Papež František: Svatost
není stavem, ale procesem
Po svatosti více či méně toužíme, ale zároveň se jí bojíme. Chceme být svatí, ale současně
na naše úsilí stát se jimi rezignujeme. Stokrát za
den začínáme, stokrát za den „to vzdáváme“. Jako
by ona svatost ani nebyla pro nás, pro žijící lidi
této doby, lidi z masa a kostí, ale byla vyhrazena
právě a pouze oněm jménům v kalendáři, idealizovaným životopisům či strnulým sochám našich
mostů.
Ale svatost přece nemá pranic co společného s nějakou strnulostí. Není bodem „X“ na
jakési časové, popřípadě výkonové přímce, k němuž lze dospět, setřít si pot z čela a „mít odpracováno“ a už jen čekat na odměnu. Svatost není
stavem, je procesem. Či lépe svatost je cestou. A to
ani ne tak cestou „někam“ (i když to v jistém smyslu také...), jako mnohem spíše cestou „s Někým“.
Cestou, která stejně jako všechny ostatní cesty
rozhodně není prosta překážek nebo obtížných
a často i sotva schůdných úseků. Cestou, na níž
se nám chtě nechtě podaří klesnout, zakopnout,
padnout, a to mnohem častěji, než by nám bývalo
bylo milo. Ale ani zakopnutí, ani poklesnutí, ani
pád nejsou žádnou tragédií. Vždyť přece i Kristus
na své cestě kříže poklesl, a ne jednou. Tragédií je,
pokud ignorujeme svého Průvodce na této cestě.
Pokud odmítneme chopit se jeho pevné pravice,
která nás dokáže pozvednout. Pokud odmítneme
chopit se jeho pevné pravice a učinit z ní v našem
dalším putování svou stálou oporu.
S pokorou tedy přijměme sebe i se svými nedostatky a slabostmi a pevně se chopme
Kristovy pravice a nechme se Kristem bez odporu
vést na našich životních cestách. Vždyť toužíme-li
po opravdové, žité svatosti, po té svatosti, ke které
jsme všichni bez výjimky povoláni, tak vězme, že
toto je ta jediná cesta, na níž se s ní můžeme setkat.
V Krédu hned po vyznání „víry v jednu
církev“ dodáváme přívlastek „svatou“, tedy vyznáváme svatost církve. V jakém smyslu je však církev
svatá, vidíme-li, že historická církev zakusila bě14

Věžník 89/2014

hem svojí pouti staletími tolik těžkostí, problémů
a temných chvil? Jak může být svatá církev, která
je tvořena lidskými bytostmi, hříšníky? Muži hříšníci, ženy hříšnice, kněží hříšníci, sestry hříšnice,
biskupové hříšníci, kardinálové hříšníci, papež
hříšník? Všichni. Jak může takováto církev být
svatou?
1. V odpovědi na tuto otázku bych se
chtěl nechat vést úryvkem z listu sv. Pavla křesťanům v Efesu. Apoštol, který si bere za příklad
rodinné vztahy, píše, že „Kristus miloval církev a
vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil“ (Ef 5,25-26).
Kristus miloval církev tím, že cele vydal sám sebe
na kříži. Co to znamená? Znamená to, že církev
je svatá, protože vychází z Boha, který je svatý, je
jí věrný a nevydává ji do moci smrti a zla (srov.
Mt 16,18); je svatá, protože Ježíš Kristus, Svatý
Boží (srov. Mk 1,24), je s ní nerozlučně sjednocen
(Mt 28,20); je svatá, protože je vedena Duchem
svatým, který očišťuje, proměňuje a obnovuje.
Není svatá pro naše zásluhy, ale protože ji Bůh činí
svatou. Je to plod Ducha svatého a Jeho darů. My
neděláme církev svatou. Bůh, Duch svatý ve Své
lásce činí církev svatou.
2. Můžete mi říci: Církev je však tvořena hříšníky, denně to vidíme. A to je pravda. Jsme
církev hříšníků. A my hříšníci jsme povoláni nechat se přetvářet, obnovovat a posvěcovat Bohem.
V dějinách se vyskytlo pokušení některých, kteří
tvrdili, že církev je pouze církví čistých, těch, kdo
jsou naprosto koherentní, přičemž ty ostatní je
třeba odsunout. To není pravda. To je hereze! Církev, která je svatá, neodmítá hříšníky, neodmítá
nás všechny, neodmítá, protože volá všechny, přijímá je a je otevřena i těm nejvzdálenějším, volá
všechny, aby se nechali zahrnout milosrdenstvím,
něhou a odpuštěním Otce, který všem dává možnost potkat Jej a jít ke svatosti. „Ale, Otče, já jsem
velký hříšník, mám velké hříchy, jak se mohu cítit
součástí církve?“ Drahý bratře, drahá sestro, právě
to Pán chce, abys mu pověděl: „Pane, jsem zde se
svými hříchy.“ Je tady někdo z vás bez hříchu? Ně-

kdo z vás? Nikdo, nikdo z nás. Všichni s sebou neseme svoje hříchy. Pán však chce slyšet, abychom
mu řekli: „Odpusť mi, pomoz mi jít, přetvoř moje
srdce!“ A Pán může přetvořit srdce. Bůh, s nímž
se setkáváme v církvi, není nelítostným soudcem,
nýbrž Otcem z evangelního podobenství. Můžeš
být synem, který opustil domov a do dna prožil
vzdálení se Bohu. Když máš sílu říci: chci se vrátit
domů, najdeš dveře otevřené, Bůh ti vyjde v ústrety, protože tě neustále čeká. Bůh tě stále čeká, objímá, líbá a strojí ti hostinu. Takový je Pán, taková je
něha našeho nebeského Otce. Pán z nás chce mít
církev, která umí otevřít náruč a přijmout všechny
a která není domovem málokterých, nýbrž domovem všech, kde všichni mohou být obnoveni, přetvořeni a posvěceni Jeho láskou, ti nejsilnější i ti
nejslabší, hříšníci, lhostejní i ti, kteří jsou sklíčeni
a zmateni. Církev umožňuje všem, aby se vydali
cestou svatosti, jež je cestou křesťana; přivádí nás
k setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, zvláště
ve zpovědi a eucharistii; předává nám Boží Slovo a umožňuje nám žít v lásce, v Boží lásce vůči
všem. Ptejme se tedy: necháme se posvěcovat?
Jsme církví, která volá a přijímá s otevřenou náručí hříšníky, která dodává odvahu a naději, anebo jsme církví uzavřenou do sebe? Jsme církví, ve

které se žije Boží láska a v níž vládne pozornost
vůči druhému a v níž se jedni modlí za druhé?
3. Poslední otázka: Co mohu učinit já,
který se cítím slabým, křehkým hříšníkem? Bůh
ti říká: neměj strach před svatostí, neměj strach
mířit vysoko, nechat se milovat a očišťovat Bohem, nemít strach nechat se vést Duchem svatým.
Nechme se nakazit svatostí Boží. Každý křesťan je
povolán ke svatosti (Lumen gentium, 39-42) a svatost neznamená v první řadě uskutečňovat mimořádné věci, nýbrž nechávat působit Boha. Setkání
naší slabosti s mocí Jeho milosti a důvěra v Jeho
působení nám umožňuje žít v lásce, konat všechno s radostí a pokorou pro slávu Boží a ve službě bližnímu. Francouzský spisovatel Léon Bloy
pronesl na sklonku svého života známý výrok:
„V životě existuje jediný smutek, že nejsme svatí.“
Neztrácejme naději ve svatost, vydejme se všichni
touto cestou. Chceme být svatí? Pán nás všechny
očekává s otevřenou náručí, čeká na nás, aby nás
na cestě svatosti provázel. Žijme s radostí svoji
víru, dovolme Pánu, aby nás měl rád… prosme
Boha o tento dar v modlitbě pro sebe i pro druhé.
pro Věžník vybral
otec Tomáš

Dvojí tvář lenosti
Nepřizpůsobujte se tomuto světu,
ale změňte svoje smýšlení,
abyste dovedli rozeznat,
co je vůle Boží, co je dobré… (Řím 12,2)
Člověk, který se nezajímá o Boží vůli
pro svůj život, se vydává v nebezpečí, že prosupí
svou pozemskou životní pouť jako parní lokomotiva. Ta sice táhne dopředu. Zanechává za sebou
ale hlavně rámus a čmoud. Její účinnost je však
údajně něco kolem pouhých pěti procent. Na pohyb vpřed spotřebuje zbytečně obrovské množství
energie.
Něco podobného se může stát i v našem
životě. Přesněji řečeno, s námi to bývá ještě horší:

parní lokomotiva se alespoň pohybuje směrem,
kterým má – ale u nás lidí to nebývá tak jisté. Můžeme vykazovat nízkou účinnost, a navíc jet špatným směrem.
Proto je pro každého z nás dobré hledat
a nacházet, jaký záměr má Bůh s naším životem.
Jeho vůle není nic jiného než dobro a štěstí pro každého z nás. Cesta vpřed ale nemusí vést jen krásnou krajinou, může někdy vést i bouří, tunelem a
nocí…
Dvojí tvář lenosti, Kateřina Lachmanová
vydalo Karmelitánské nakladatelství
vybral otec Tomáš
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Osadníci
na Divokém západě

Z tábořiště v Lovětíně se letos stalo indiánské území, které jsme se my, kolonisté s naším
šerifem Vojtou, snažili získat. Pracovali jsme ve
čtyřech skupinách (Plamenomeťáci, Los Kaktus,
Vendeta a Lip-Lip). Každá se snažila získat pro
své území co nejvíce budov a dolarů, které jsme
získávali v různých zajímavých hrách. Některé
budovy nám také produkovaly potřebné suroviny
na stavbu dalších budov (pila, kovárna, hotel…).
Abychom budovu získali, museli jsme zaplatit
určitý počet dolarů, surovin a splnit nějaký úkol,
například vlézt do ledové tůňky, rozluštit telegram
nebo splnit orientaci.
Na tomto území žil kmen Vičitů, se
kterým jsme se spřátelili. Vzápětí jsme však byli
neprávem obviněni z vraždy indiána Sedícího
Bizona. Po zbytek tábora jsme hledali pravého viníka. Okolo tábora jsme postupně nacházeli věci,
které tam padouch ztratil. Nakonec jsme banditu
16
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Rattlera a jeho partu dopadli a předali Vičitům,
kteří nás bohatě odměnili.
Byli jsme také na výletě, plánované koupání nám ale překazila bouřka, přesto se několik
odvážlivců vykoupalo. Ještě že se našli dobří lidé,
kteří nás po cestě do tábořiště schovali. Během tábora jsme čelili několika přepadům, ale o vlajku
jsme nepřišli, lupiče vedoucí odvezli až do Pavlova. Také nás navštívila skupinka koní a jejich jezdců a jezdkyň. Na koních jsme se povozili a jezdci
s námi povečeřeli. Vyzkoušeli jsme si také podusit
kuřata v Setonově hrnci (pochutnali jsme si na
nich až druhý den - poté, co je vedoucí dopekli
doma v troubě :-)).
Tábor se, myslíme, skvěle vydařil. Modely našich území jsou vystaveny v kostele sv. Kateřiny Sienské.
Johča a Gabča Zachovy

Letní tábor
Letošní letní tábor (1.-5. třída) se uskutečnil v termínu 5.-15. července. Jako v minulých
několika letech jsme také tento rok strávili v chatové oblasti Zlatomlýn nedaleko Opatova a to
v počtu 29 dětí a 11 vedoucích.
Celé letošní dobrodružství začalo vlastně už před táborem, kdy každý účastník obdržel
dopis od neznámého krále, který nás žádal o pomoc. Tento král byl velice nemocný a zatím mu
nikdo nedokázal pomoci. My jsme jeho prosbu
vyslyšeli, spojili naše síly a snažili se o záchranu
jeho zdraví. Tento úkol však nebyl snadný. Rozhodli jsme se, že zkusíme namíchat léčivý lektvar.
Ten se však skládal z velice vzácných surovin,
které nebylo vůbec jednoduché získat. Aby naše
práce byla efektivnější, rozdělili jsme se do čtyř
menších skupin (Rychlí jednorožci, Rudí fénixové,
Erabové, Elfové).
Při získávání surovin jsme museli překonat různé překážky, např. jsme museli bojovat
s draky.
Některé suroviny jsme získávali ve dne,
některé zase nebylo možné získat jindy než v noci.
My jsme se však ničeho nezalekli a vždy statečně
bojovali. Každý den se nám podařilo získat jednu surovinu a na závěr dne jsme ji vždy přidali do
našeho lektvaru. Během těchto deseti dní se nám
podařilo lektvar namíchat a odevzdat králi, který
nás za to štědře ocenil.
Jako každý správný tábor jsme měli
vlastní vlajku, kterou jsme bedlivě střežili a hlídali
a to především v noci, kdy riziko přepadení bylo
větší. I přesto, že jsme poctivě v noci hlídali, jednomu nepříteli se podařilo vlajku ukrást. Je však
třeba ocenit pohotovost hlídky, která ihned zareagovala, vzbudila vedoucí a za lupičem dlouho
běžela. Každý účastník také mohl během tábora
plnit různé bobříky – bobřík znalosti bylinek,
otužilosti, mlčení, odvahy, tvořivosti, luštění a lukostřelby. Věřím, že jsme si všichni tábor náležitě
užili.

Velké díky patří všem, kteří přípravě tábora věnovali svůj volný čas, energii a připravili
tak těchto deset dobrodružných dní. Děkuji nejen
za tento rok, ale také za spolupráci v minulých letech.
					
Kateřina Bambulová
Z táborového deníku:
Ráno jsme šli do kostela. Cestou jsme
hrály nálety a před kostelem dostihy. Mše probíhala v Dlouhé Brtnici. Cestou zpět někteří sbírali bylinky na bobříka znalosti bylinek. K obědu
jsme si uvařili kynuté knedlíky ze tří surovin, a to:
2x vejce, 1x hrubá mouka, 1x kvasnice. Po náročném vaření knedlíků jsme měli cca 30 minut
čas na odpočinek. Potom jsme měli polední klid.
Po poledním klidu jsme měli hru, kterou vymýšlel
Dunga, jménem „Nakrm město, než umře!“ Pak
následovala večeře a přijela nová vedoucí (kuchařka) Magda. Po večeři jsme měli chvilku čas do
večerního nástupu. Při nástupu se předala služba
v kuchyni zeleným a noční hlídka, kterou měli modří a žlutí. Potom jsme si přečetli řeckou bajku „Proč
má želva krunýř?“ A honem do postele a rychle spát.
Ema, Verča a Kája
Věžník 89/2014
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Cyklovýlety
z Třeště do Třeště

V polovině července jsem se spolu
s farníky z Třeště zúčastnil cykloježdění, kde start
byl zároveň i cílem. Od pondělí do čtvrtka, kromě
úterý, jsme kolem 9.hod. ranní vyjížděli na cestu
za krásami v okolí Třeště.
První den nezačal zrovna nadějně.
Předpokládaná účast nebyla naplněna ani zdaleka. Sešli jsme se totiž jen tři. Káťa Bambulová, otec
Tomáš a já. Navíc jsme si ještě neurčili cíl cesty.
Sice jsme měli něco naplánovaného, ale nevěděli jsme, kam přesně chceme jet. Po krátké úvaze
jsme se domluvili, že se vydáme na kopec Čeřínek. Postupně během cesty jsme poznávali, že to
asi nebylo zrovna moudré rozhodnutí. Ze všech
tří dnů, ve kterých jsme vyrazili na pouť, bylo
pondělí tím nejteplejším dnem. Vyjet kopec bylo
opravdu náročné. Jedinou motivací pro sebrání
zbytků sil k výšlapu kopce nám byla hospoda na
Čeřínku. Naše nadšení z občerstvení však bylo
zaraženo při pohledu na cedule pod Čeřínkem,
že hostince jsou v pondělí zavřené. Naštěstí nám
kolemjdoucí poradil, že jedna má otevřeno a tak
nám nezbylo než doufat, že tomu tak doopravdy i
je. Naštěstí hospoda byla otevřená a my jsme alespoň nevyšlapali kopec zbytečně. Ten den jsme se
do Třeště vrátili už jen dva. Káťě bohužel praskla
duše a náhradní se nám nepodařilo nasadit.
18
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Úterní ráno nám doslova hrálo do karet.
Bolavé nohy ze včerejší přes 40km jízdy si vybraly
svou daň a nám se nikam jet nechtělo. Navíc začalo poprchávat a meteorologický radar ukazoval
příval bouřkových mraků.
Středeční ráno nám dokonale vyrazilo
dech. Očekávali jsme s otcem Tomášem, podle
pondělní nepočetné účasti, maximálně dva další
odvážlivce na cyklojízdu. Celkem nás bylo osm!
Tentokrát jsme se díky navigování paní Snížkové dostali až k prameni řeky Jihlavy. Poté se nám
vyskytl podobný problém jako v pondělí. Akorát
nebyla prasklá duše, ale byl prodřený plášť. Šárka Kaňskovská nemohla dál jet a tak odešla spolu
s Káťou na nejbližší vlakové nádraží. Předposlední
den jízd z Třeště do Třeště jsme ujeli nejdelší trasu
a to přes padesát kilometrů. Mája a já jsme si navíc
nechtěně přidali dalších deset, když jsme na křižovatce kousek od Řásné zahli špatným směrem.
Poslední den, co se týče účasti, nebyl
marný. Sice o jednoho člena výpravy méně než
v den předešlý, ale i tak jsme byli v hojném počtu. Prvním cílem se stala Brtnice, kde jsme navštívili místního pana faráře a měli jsme mši sv.
v kostele. Po mši a následném obědě jsme vyrazili
na zříceninu hradu Rokštejn. Úplně jsem se zapomněl zmínit o tom, že nás po všechny dny všude
pronásledoval zápach z kravína nebo z vepřína.
Rokštejn byl však jediným místem, kde jsme tento
odér necítili. Zde pobíhali akorát zpocení archeologové. Cesta zpět proběhla bez problémů, až na
jedno menší uhnutí z trasy. Tentokrát jsem to však
naštěstí nebyl já. Po docestování do Třeště sebralo
pár přeživších zbytky sil a vyrazilo na zmrzlinu.
Jízdy z Třeště do Třeště jsme začali parným pondělím a ukončili ledovou zmrlinou. Stále
lepší, než začít něčím ledovým a pak se vydat na
jízdu na kole v horkém letním dni.
Karel Čapka

Tip na zajímavý výlet
nejen o prázdninách
Začaly prázdniny a tak u nás nastoupila na „nucený pobyt“ vnoučata! Aby se nenudila,
hned na začátku jsme zvolili krátký odpolední
výlet do okolí Jevišovic. Vřele doporučuji!! Je to
nenáročný výlet, kde na cestě po „znojemské magistrále“ v obci Pavlice odbočíte směr Jevišovice a
pak asi po 1,5km v obci Boskovštejn nezapomeňte odbočit vlevo a zajet do nedaleké obce Jiřice u
Moravských Budějovic. Kdo nezná, tak ho zde galerie „Setkání“ (která se nachází v krásně opravené
stodole s díly malířky Bedřišky Znojemské) mile
překvapí!!
Místní nadšenci zde svépomocí a
z darů vybudovali meditační místo, které pokračuje
v třešňové aleji moderní křížovou cestou, která
je ukončena dřevěnou rozhlednou, a jak je již na
počátku areálu napsáno na informačních tabulích,
symbolizuje pohled na Nanebevzetí. Mě osobně
nejvíce oslovily dřevěné schody na rozhlednu, kde
každý schod nese jmenovku s „dárcem“. Je vidět,
že i v dnešní konzumní době se najdou lidé, kteří
dovedou udělat radost sobě i druhým!
Cestou z rozhledny nezapomeňte vzít
děti do dětského areálu s různými atrakcemi nebo
k nedaleké poustevně se suvenýry. To vše najdete
na necelých 500 m čtverečních, opravdu zajímavé!
Když se zklidníte a vrátíte se zpět na
hlavní cestu do Jevišovic, vedle zajímavé historické sýpky /dnes restaurace/ je krokodýlí farma.
Děti zde mohou zblízka pozorovat asi 40 krokodýlů různých velikostí a poslechnout si zajímavý
výklad ochotných průvodkyň.
Když jste v Jevišovicích, stojí zato navštívit i Starý hrad a hráz nejstarší vodní nádrže
na Moravě. Zpět domů máte dvě možnosti. Buď se
vrátíte přes Jaroměřice nad Rokytnou do Moravských Budějovic, nebo zpět do Pavlovic. Zde doporučuji před opuštěním obce zastavit a navštívit
Království klobás a odměnit řidiče zakoupením
klobásy. Pozor, těžko se vybírá z nepřeberného

množství druhů a chutí! Aby toho nebylo málo,
naproti je i domácí pekárna s vynikajícím chlebem a koláči! No a pak nezbývá než hurá domů.
Josef Novotný
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12. ministrantská soutěž
Ministrantská soutěž mladší

Celkem

1

Vojtěch Novák

135

2

Michael Bambula

122

3

Marek Novák

109

4

Vojtěch Hynk

86

5

Štěpán Dolský

77

6

Martin Cína

77

7

Matouš Trojan

61

8

Kryštof Zažímal

12

Ministrantská soutěž starší

Celkem

1

František Kolba

202

2

Ondřej Zažímal

107

3

Daniel Havlíček

79

4

Jakub Mezera

75

5

Petr Mezera

73

6

Adam Kaňkovský

60

7

Vít Janák

27

8

Michal Hink

24

9

David Komín

16

10

Luboš Hartl

7

11

Tomáš Novák

5

Starší ministranti - nesoutěž. Celkem
1

Martin Burda

125

2

Josef Kolba

93

3

Vojtěch Havlíček

59

4

Václav Havlík

58

5

Filip Vejmělek

50

6

Vlastimil Rod

42

7

Martin Salamánek

31

8

Jakub Trendl

25

9

Pavel Burda

24

10

Karel Kokejl

21

11

Martin Trojan

13

Maximální počet bodů

20
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Na jaře 2014 proběhla v naší farnosti 12. ministrantská
soutěž v docházce.
V mladší kategorii se poprvé podařilo vyhrát po třech
druhých a dvou třetích místech Vojtovi Novákovi. Již desátou
medaili získal Míša, tentokrát byla stříbrné barvy. Vůbec první
medaili bronzové hodnoty obdržel Marek. Diplom za čtvrté místo obhájil Vojta Hynk. Největší boj byl o páté místo, který svedli
Martin a Štěpán. Nakonec se oba dva se stejným počtem bodů
umístili na pátém místě. Protože se nejednalo o umístění na medailové pozici, nenásledoval vědomostní rozstřel a oba dva dostali diplom za páté místo.
Ve starší kategorii vyhrál František se ziskem
202 bodů, což zároveň bylo možné maximum, které se mu jako
jedinému ministrantovi podařilo získat podruhé za dvanáct soutěží. Unikátnější je to o to více, protože toho nedosáhl ani pan farář, který chyběl na dvou mších svatých během jara. Na druhém
místě s téměř poloviční hodnotou bodů, než získal František, se
umístil Ondra. Vůbec svoji první medaili za 12 soutěží, kterých
se účastnil, získal Daniel, a to za třetí místo. Na čtvrtém a pátém místě byli se stejným počtem bodů celou soutěž Petr a Jakub
Mezerovi. A to díky tomu, že vždy přijdou spolu na mši svatou.
Rozhodla až Petrova návštěva Londýna, kdy nepřišel.
Když se podíváte na přiloženou tabulku, tak si povšimnete značných bodových rozdílů. Jenom pro vaši představu,
kdyby ministrant chodil jenom v neděli a o těch největších slavnostech, získal by přes 40 bodů. Soutěž se ovšem nikdy nerozhoduje v neděli, ale ve všední dny. A to především ve středu a
v úterý. Ti ministranti, kteří občas přijdou i v tyto dny, dosáhnou
celkem pravidelně na více jak 100 bodů a při vyhlášení získávají
medaile za první tři místa.
Za pozornost stojí vítězství Martina Burdy v kategorii
nesoutěžících. Je to poprvé, kdy zvítězil a mě porazil. Zároveň
měl největší docházku za dobu, kdy vedu ministranty a dělám
statistiku.
Jako každoročně jsme se rozhodovali, koho zvolit nejvzornějším ministrantem. Při debatě zazněla dvě jména a největší shoda panovala u jména Marek Novák, byl tedy vyhlášen
nejvzornějším ministrantem.
Celkem ve 12. soutěži přišlo ministrovat 32 ministrantů včetně Jirky Nováka a pana Vrátila. Samozřejmě s různou
pravidelností. Pokud nebudu počítat zmíněné dva nejstarší ministranty, tak věkový průměr stoupl už na 15 let, což je nejvíce za
posledních 7 let. Není to způsobeno nedostatkem malých ministrantů, ale tím, že starší ministranti nás neopouštějí, neodcházejí
do lavic či mimo kostel v takové míře, jak tomu bylo v předchozím období. Za což jim chci poděkovat.
Josef Kolba

13. ministrantská soutěž
Od 1. 9. začala nová soutěž v docházce. Potrvá do soboty 31. 1. 2015. Bodování bude
stejné jak v předchozích letech. Za účast v neděli
bude 1 bod, ve všední den 2 body a při některých
slavnostech a pohřbech 3 body. Podrobnější informace jsou jako každý rok pověšené na skříni
v sakristii.
Jako každý rok budou mít ministranti
službu v ministrování ve všední den. Týká se to
ministrantů od druhé třídy do deváté třídy základní školy. Služby budou v úterý, středu a pátek.
Každoročně je největší komplikace sehnat ministranty na úterý a středu. Chtěl bych poprosit Vás,
rodiče, pokud bude mít ministrant jeden z těchto
dvou dnů čas a nebude mít kroužek, fotbal či hudební výchovu, tak ať se na něj napíše. Je potřeba,
aby se na každý den napsali aspoň 4 ministranti.
Je to z toho důvodu, že když nějaký ministrant

onemocní nebo nemůže, aby tam někdo s panem
farářem byl.
Jako téměř pokaždé se zúčastníme kurzu vedoucích ministrantů naší diecéze, který vede
P. Václav Knotek v Rudíkově. Následující kurz
bude od pátečního večera 17. října do nedělního
poledne 19. října.
Na ministrantských schůzkách v následujícím pololetí se chci především zaměřit na
společné úkony ministrantů při mši svaté. A to
zlepšit průvod ministrantů do presbytáře přes loď,
společné klekání při uklízení Nejsvětější svátosti
či stání během eucharistické modlitby atd. Dále
bych rád zapracoval na společném ztišení přede
mší svatou, což ovšem nebude otázka jedné či
dvou schůzek, ale běh na delší trať.
Josef Kolba

Diář otce Tomáše
13.9.
10:00
Kostelec - slavnost svěcení
		
nového kamenného obětního
		
stolu brněnským biskupem
14.9.
11:30
Lovětín - poutní mše svatá
20.9. 		
Jittro hry v Kněžicích
21.9.
10:00
Farní den - Třešť- sv. Kateřina
		mše sv.
Od 22.9. začátek výuky náboženství
28.9.		
Slavnost sv. Václava
08:00
Třešť - poděkování
		
za letošní úrodu
28.9.
14:30
fotbalový turnaj v Růžené
		
svobodní a ženatí
2.10.
09:00
rekolekce kněží jihlavského
		
děkanátu v Třešti,
		
mše sv. u sv. Martina
3.-5.10. 		
ministrantský víkend
		v Mrákotíně
9.10.
16:00
mše sv. v pečovatelském domě
12.-17.10.
duchovní cvičení
		
na Vranově u Brna

19.10. 		
misijní neděle
26.10.
15:00
setkání členů živého růžence
		na faře
1.11. 		
Slavnost všech svatých
08:00
Třešť
10:00
Růžená
17:00
Kostelec - mše sv. a po ní
		
pobožnost na hřbitově
2.11. 		
Památka všech věrných
		zemřelých
15:00
Třešť - pobožnost na hřbitově
9.11. 		
Poutní slavnost sv. Martina
10:00 a 18:00
Od 10.11. se mění čas večerních mší sv. na 17:30
hodin!!
15.11. 		
Luka nad Jihlavou
		
- děkanátní setkání mládeže
17.11. 		
Svatomartinský turnaj
		ve florbale
29.11.
19:00
Adventní bdění
Věžník 89/2014
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TJ OREL Třešť
nabízí pohyb zdarma
Vedení TJ Orel Třešť prošlo generační
obměnou, dlouholetý starosta pan Vrátil složil
funkci a předal vedení do rukou trojice mladších
orlů, kteří se pokusí nabídnout nové možnosti
sportovního vyžití ve spolupráci s farou i městem.
Nově zvoleným pokladníkem, nejdůležitější osobou, je Josef Kolba, jenž odvádí velmi
dobrou práci s ministrantskou mládeží, místostarostou se stal Jan Roháček, který se dlouhodobě
věnuje florbalu a nesčetněkrát reprezentoval TJ
Orel Třešť na turnajích v okolí. Starostování pak
přebírá Tomáš Niederhafner - založil nejstarší
futsalový tým v Třešti, klub ORT oslaví tento rok
10 let od svého vzniku v roce 2004, zatím ani jednou nechyběl v ligových ročních tabulkách.
První zasedání nového vedení ustanovilo jasné počáteční kroky. Jedná se o pronájmy
prostor pro sportování přes zimní měsíce: malá
tělocvična na internátě pro florbal každý pátek,
nová sportovní hala na neligové soboty – futsal a
ve spolupráci s farou pak nedělní florbal od 5.října po obědě v 13:30 do 15:00, tímto děkujeme ZŠ
Třešť za velmi výhodný pronájem.

Všechny dny, kdy bude možné s orlem sportovat, najdete na webových stránkách
www.triesteeagles.blogspot.com, kde bude přesně uvedeno od kdy a v kolik hodin začneme využívat tělocvičen, jakmile budou vyjednány časy
s druhými stranami. Vítáni jsou všichni, kdo se
rádi pohybují, zejména pak naše mládež. Všechny hodiny budou zcela zdarma. Teoreticky je tedy
možné každý den v chladném zimním počasí o
víkendu trávit se sportem a s naší organizací.
Jednota bude stále pokračovat ve spolupráci při konání dalších sportovních či kulturních
programů, někteří orli se podílejí na přípravě divadla Třešťského průměru a specializovaných akcí
skupiny Natvrdlí jako je CaplanCa Cup, na který
TJ Orel Třešť zakoupila hokej Stiga.
Za dlouholeté vedení musíme zcela jistě poděkovat panu Vrátilovi, který jednotu udržel
přes veškeré potíže při životě. Velmi děkujeme a
přejeme hodně zdraví. Děkujeme, bratře starosto.
Tomáš Niederhafner

Tak už je tu září…
Dny ubíhají a prázdniny jsou za námi.
Některé nerudné osoby si teď říkají, že tohle může
psát jen učitelka, protože ta „ležela“ doma… Tohle
téma nechám raději spát, protože s těmi nerudnými to stejně nemá význam rozebírat…
Téma září není s vykřičníkem jen pro
učitelky, ale často i pro matky (mám na mysli typ
pečovatelka). Tady si zase dovolím odbočku, protože některé matky mají pocit, že s nástupem ratolestí do školy se jim vlastně ulevilo. To není můj
případ…
22
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Od poloviny srpna se snažím psychicky připravit na to, co přijde. Někdy mám pocit, že
logistika selhává. Sedím nad rozvrhy svých dětí,
mám otevřený notebook, vedle toho iPad, procházím stránky DDM, stránky ZUŠ a snažím se najít
klíč, podle kterého na šachovnici dní budu posouvat své děti z bodu A do bodu B tak, aby případně
starší doprovodil mladšího, aby byl mezi aktivitami časový prostor na přechod, aby když přijdou
mladší domů, byl doma i ten starší, protože odpoledne nejsem doma a odpolední program dětí

mohu podpořit a překontrolovat jen telefonicky.
A abychom se také někdy potkali, protože patříme
mezi rodiče se spoustou dalších aktivit a povinností…
A pak se Vám stane, že dorazíte na předem ohlášené domluvy rozvrhů volnočasových
aktivit, kam se přiřítí podobně „nešťastní“ rodiče
s plnými diáři, a říkáte si: Tak tady je něco špatně…
A tak přemýšlím nad dobou svého dětství, kdy nás rodiče nikam nevodili, sami jsme se
všude nahlásili, nikdy s námi nešli do hudebky,

aby správně „vyladili“ denní harmonogram, do
žádných kroužků nás nezapisovali, protože i to
jsme zvládli sami… a říkám si, že nás to vedlo
k samostatnosti a asi i větší soudržnosti, když jsme
se o sebe museli postarat. Dnešní svět tomu nepřeje, protože všude vidíte nástrahy, o dítě se bojíte.
Když jej vzdáleně kontrolujete mobilem a ono nezvedá, už máte ty nejčernější myšlenky…
A tak přeji všem rodičům, kteří sdílejí
stejné pocity, hodně zdaru. Vydržme, zkušenější
říkají, že bude líp :-)!
KZ

Rozhovor s ...
Kdo z nás se alespoň trochu zajímá o
dění ve městě, jistě postřehl, že už za měsíc přijde
den (dny), kdy ve schránce najde obálku se spoustou jmen těch, kteří jsou ochotni pracovat pro
město. Není tajemstvím, že se na řízení našeho
města v relativně hojném počtu podílejí i křesťané, s nimiž se potkáváme na mších a patří třeba i
k našim přátelům a známým. Je doslova v našich
rukou, zda „křesťanské jádro“ ve vedení města
zůstane, či zmizí. Nabízí se tedy možnost, dostat
odpověď na několik otázek třeba právě od pana
starosty Vladislava Hynka.
1. Pane starosto, Vláďo, máš za sebou čtyřleté
období v čele města. Dařilo se vašemu křesťanskému jádru zastupitelstva prosazovat, řekněme, křesťanský program komunální politiky?
Otázkou vlastně je, co to ten křesťanský
program v politice je. Osobně si myslím, že by se
křesťané do politiky zapojovat měli. A komunální
politika je tou nejlepší příležitostí. Protože nejenom
ze strany představitelů církve, ale i ze strany angažovaných křesťanů v politice, je možné křesťanský
způsob života prosazovat v našich obcích i městech.
A co se podařilo v uplynulém období? Určitě jsme
v Třešti měli příležitost ovlivnit různé oblasti života – namátkou budu jmenovat zateplování objektů

v majetku města, úpravy našich ulic či budování
potřebných inženýrských sítí. Podporovali jsme
vhodné volnočasové aktivity dětí i mládeže, kulturní nabídku, školy, spolkovou činnost. V neposlední
řadě se nám podařilo zakázat hrací automaty ve
městě. Nesmím také zapomenout na to, že se město
stará o investice a opravy kostela sv. Kateřiny, protože tento kostel patří městu a nikoli farnosti (jak
se mnozí spoluobčané chybně domnívají). Poslední
zde prováděnou investici (i za pomoci financí z ministerstva kultury) můžeme pozorovat právě v těchto dnech na věži kostela. A i v tomto roce chceme
pokračovat opravami dalších křížků v okolí našeho
města, o které se nikdo nestará. Podpora Noci kostelů nebo vánočního Živého betléma ze strany města
je již tradiční. Finančně také podporujeme Mateřský klub Třešť, jehož prostory využívá také naše farnost. V poslední době jsme také podpořili celostátní
setkání animátorů v Třešti.
2. Jaký „dojem“ si odnášíš z právě prožitých čtyř
pracovních let? Jsou to pocity naplnění a jisté
spokojenosti, či snad nepochopení a trpkosti?
Ne, nepochopení či trpkost necítím. Naopak. Byl jsem rád, že u spousty věcí jsme se dokázali v zastupitelstvu města bezproblémově dohodnout.
Věžník 89/2014
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3. Spousta komunálních politiků po jednom volebním období odchází. Tvé jméno na kandidátce znovu najdeme. Proč ses tak rozhodl?
Já mám naopak spíše zkušenost, že komunální politici pokračovat většinou chtějí. Důležité ale je, být občany do zastupitelstva vůbec zvolen.
Já osobně bych chtěl dále pokračovat na rozvoji našeho města. Přál bych si, aby se nám v Třešti dobře
žilo a všichni se do Třeště rádi vraceli. A to je mým
impulsem, proč pokračovat.
4. Čím bys třeba nerozhodnuté voliče mohl
oslovit? Co by mohlo být Tvou povolební prioritou?
Město by mělo pokračovat v přípravách
na vybudování koupaliště BIOTOP Malvíny tak,
aby se bylo možné o příštích letních prázdninách
v Třešti koupat. S tím také souvisí vypracování
funkčního využití celé lokality okolo Třešťského po-

toka – ať již vybudování dráhy pro kolečkové brusle,
různých hřišť, cest a celý prostor upravit tak, aby
sloužil jako odpočinková zóna. A nesmím zapomenout na budovu bývalé školy na náměstí a její případné využití pro účely městského úřadu.
Chtěl bych ale především všechny pozvat
k volbám. Nejhorší situace je totiž ta, pokud k volbám nepřijdeme a pouze někde nadáváme a kritizujeme. Zvolme své zástupce podle svého nejlepšího
svědomí i vědomí. Za hlasy pro mě a kandidáty
celého týmu křesťanských demokratů Vám předem
děkuji.
Na závěr nezbývá než popřát hodně
spokojených voličů a v případě „povedené“ volby
i ochotných a spolehlivých spolupracovníků.
Děkuji za rozhovor.
KZ

Rekatolizace
v českých zemích
Tridentský koncil
Katolická církev na luteránství a kalvinismus reagovala Tridentským koncilem, který
s přestávkami probíhal od roku 1545 do roku 1563.
Jasně vymezil katolickou nauku o spáse, ospravedlnění či svátostech. Zasadil se o sjednocení liturgie
v římskokatolické církvi, tzv. Tridentská mše svatá. Jedním z bodů programu byla i církevní reforma, která měla praktický dopad i na českou církev. Např. vznik biskupských seminářů, pořádaní
diecézních synod (ideálně každoročně), vizitace
diecézním biskupem.
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Jezuité

Další významnou událostí byl v roce
1556 příchod jezuitů do Čech. Tovaryšstvo Ježíšovo založil Ignác z Loyoly. Byl to řád nového typu.
Jeho snahou bylo šíření katolické víry. Jezuité byli
charakterističtí velmi přísnou morálkou, ale zároveň se snažili jít mezi lidi. Při příchodu do země
bylo pro ně nejdůležitějších několik cílů:
•
získat podporu bohatých
•
kázání v národním jazyce
•
pořádání velkolepých slavností
•
misijní činnost
•
kvalitní vzdělávací systém otevřený
i pro nekatolíky

Konec 16. století - 1620
Na konci 16. století byly dva náboženské proudy. První byl katolický, druhý nekatolický, do kterého patřila Jednota bratrská, luteráni,
kalvinisté, ale také staroutrakvisté (věřící, kteří se
hlásili k husitské víře z 15. století). Nekatolické
konfese měly velkou výhodu ve značné převaze
jak duchovních, tak i v počtu věřících. Jejich největší nevýhodou byla rozdrobenost a sváry i mezi
sebou. Katolicismus přes malý počet duchovních
měl výhodu v jednotě podpořené Tridentem, tak i
v podpoře z Říma a hlavně z panovnického domu.
Sice tu byla relativní tolerance mezi církvemi, ale
neustále probíhal boj jak skrytý, tak otevřený.
V roce 1575 Maxmilián ústně schvaluje Českou konfesi, ale nikdy ji nepodepíše. Česká
konfese se stala v roce 1609 vzorem pro Rudolfův
majestát (svoboda náboženství v Českém království). To byl největší úspěch nekatolických stavů
před rokem 1618. Pro katolické stavy to byla velká
porážka, ale už v této předbělohorské době začíná
jejich postavení sílit. Přichází nová generace katolických šlechticů, z části přeběhlíci, kteří získávají
významné posty ve státní správě. Jejich velkým
úspěchem bylo zvolení Ferdinanda II. za českého
krále. I přesto, že ve Štýrsku nastolil rekatolizační
kurz, byl lehce zvolen. Situace se přiostřila a vyvrcholila povstáním, které bylo záhy utnuto v bitvě
na Bílé hoře 1620.
1620 - 1648
Po Bílé hoře šlo spíše o otázku politickou než o otázku náboženskou. V těch částech
habsburské monarchie, kde hrozilo přeběhnutí
poddaných k nepříteli, byli Habsburkové tolerantnější v náboženských otázkách. Ale pro absolutistické vládnutí bylo lepší mít ve státě jen jednu
katolickou církev, která byla zárukou podřízenosti
a poslušnosti panovníkovi.
Katolická reformace byla v první fázi zaměřena na nekatolické duchovenstvo. A v královských městech proti nekatolickým konšelům. Dva
roky po zákazu činnosti nekatolických kněží roku
1623 bylo císařským patentem dáno, že obsazovat
farní úřady můžou jen katoličtí kněží. A kostely
byly předány katolíkům. V následujícím roce 1624
byla v Čechách zakázána nekatolická náboženství.
Zákaz se netýkal judaismu. (Například v Uhrách

Habsburkové tolerovali evangelíky helvetského
vyznání kvůli reálnému nebezpečí povstání lidu a
připojení severních Uher k Budínskému pašaliku
ovládaného Osmanskou říší.)
Patenty, nařízení, předpisy se často obnovovaly, protože jejich naplnění bylo mnohdy
sporné a zdlouhavé. Rekatolizace byla soustředěna i na konšely v královských městech, v poddanských městech a na venkově neměla v prvních letech úspěch. V roce 1627/8 je císařským patentem
rekatolizována šlechta. Ta, na rozdíl od poddaných, si mohla vybrat, buď přestoupit ke katolické
víře, nebo prodat majetek a odejít ze země.
Co bylo požadováno po evangelících?
•
katolické vyznání víry
•
pravidelná účast na katolických
bohoslužbách
•
alespoň 1x do roka zpověď
•
přijímat pod jednou způsobou
Co vadilo evangelíkům na katolicismu?
•
zdobné ornáty
•
bohatá výzdoba chrámu
•
velká úcta k Panně Marii
•
posty
•
klášterní život
•
a hlavně podrobení se papeži
Jak obrátit lidi na pravou víru?
•
přísný, tvrdý, nekompromisní postup při použití všech donucovacích prostředků
•
pozvolné a nezávislé působení
Ani jedna varianta nebyla dostatečně
účinná. Násilí plodilo zase jenom násilí. Úspěchy
sice mělo velké, ale jenom dočasné. Nenásilná metoda byla zdlouhavá, vícegenerační. Do 50. let se
setkáváme s oběma metodami, střídaly se podle
momentální situace.
Rekatolizační komise
Vznikají i rekatolizační komise složené ze státního i církevního aparátu. Za ozbrojené
ochrany procházejí v roce 1624 zemi. Zjišťovaly
skutečný stav farností. V dalším působení 1627 29 obracely celá panství.
Velký vliv měli misionáři, zvláště jezu-
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ité, kteří se snažili plamennými kázáními a osobním životem obracet obyvatelstvo.
Poddaní na vesnici a v městech se nemohli vystěhovat. Měli dvě možnosti, když se nechtěli podrobit. Buď utéct, nebo se vzbouřit. Obojí
bylo pro stát nebezpečné. Málo lidí znamenalo
hospodářské ztráty a případné posílení nepřátelských vojsk.
Válka přinesla větší religiozitu a také
nemalá část obyvatel věřila v porážku Habsburků
a vrácení se ke staré víře. Všechny naděje utnul
roku 1648 Vestfálský mír. (Mír dohodnutý v Münsteru a Osnabrücku mezi Habsburky a protestantskými národy, podporované Francií. Z náboženského hlediska bylo nejdůležitější, že se v říši
povoluje kalvinismus a platí, že vládce si určuje,
jaká víra bude na jeho území, ale své rozhodnutí
nemohl náhle měnit. Netýká se to říšských měst,
která byla svobodná a kde byla snaha zrovnoprávnit jednotlivá náboženství.)
1648 - 2. pol. 17. stol.
Na počátku 50. let udělal stát soupis
poddaných podle víry a církev obdobný podle
vyznání. Opět byly zřízeny rekatolizační komise.
Neustále byla obnovována nařízení, příkazy proti
nekatolíkům. V průběhu 50. let byly pod katolické
vyznání uvedeny Čechy a Morava. Slezsko (celé
Slezsko bylo do roku 1742 jednou ze zemí Koruny
české) si zachovalo některé protestantské enklávy
na území dnešního Polska.
Velkým problémem byl i přes vznik
kněžských seminářů nedostatek kněží. Proto byly
mnohdy prázdné fary obsazované řádovými kněžími z ciziny, zejména z Polska. Byla rozdělena
pražská arcidiecéze. Vznikly diecéze v Litoměřicích (1655) a Hradci Králové (1664). Zcela záměrně vznikly diecéze na severu Čech a ne na jihu a
západě, protože ze severu pronikali do Čech luteráni. Biskupové v těchto diecézích měli na starosti
tomu co nejvíce bránit.
2. pol. 17. stol. - poč. 18. stol.
Náboženská situace se uklidňuje
v 2. pol. 17. století. Je to důsledkem rekatolizace
předešlých let a generační obměny obyvatelstva.
Církev se v této době zaměřila na povznesení
církevní zaostalosti venkova. Velmi se zvýšila
barokní zbožnost. Pořádala se procesí, společné
26
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pobožnosti, vznikají různá bratrstva. Roste osobní
zbožnost. Je nová vlna výstaveb či přestaveb chrámů. Katolictví pevně zakořenilo i na venkově.
Karolínská fáze rekatolizace 1721 - pol. 18. stol.
Na počátku 18. století přicházejí do
Čech evangelíci především z německých zemí,
kteří sem šíří evangelickou literaturu. Někteří lidé
utíkají do Pruska, kde jsou ochotně přijímáni. Císař Karel VI. se snaží ochránit zemi proti vnějšímu vlivu a tak vydává v roce 1717 a hlavně v roce
1721 císařské patenty, které hrozí vysokými tresty
za dovoz knih. Tento patent je do pol. 40. let každoročně obnovován.
Stát zvyšuje nátlak na církev a od roku
1721 už vyšetřuje kacíře on. Církvi přisoudil vedlejší roli. Hlavně se v Karolínské rekatolizaci zaměřuje na knihy jak předbělohorské, tak „špalíčky“ z Pruska. V této době se také rozšiřuje lidové
blouznivectví a také vznikají sekty - pietismus a
jansenismus. Zároveň je to období největší barokní zbožnosti. Nesčetná procesí, rozkvět poutních
míst, velké barokní slavnosti. Vznikají barokní
sousoší, kapličky, kříže u cest, přesto jsou Čechy
v zahraničí považovány za politicky nestabilní a
náchylné ke kacířství.
Velkým fenoménem se stává kult Jana
Nepomuckého, který byl roku 1729 svatořečen a
zbožnost k němu rychle překročila hranice království.
Osvícenství pol. 18. stol. - 80. léta 18. stol.
Prudké pronásledování v pol. 30. let
musel Karel VI. na nátlak německých zemí zmírnit. Za Marie Terezie ve válkách v 40. a 50. letech
se náboženská a sociální nespokojenost mnohdy
spojovala a vedla k podpoře nepřátel. Ve druhé
polovině vlády Marie Terezie se mírní horlivost
misionářů. Jezuité jsou papežem Klementem XIV.
roku 1773 zrušeni.
Za Josefa II. je povoleno více křesťanských vyznání. Hlavním cílem bylo umožnit přestup k pravoslavnému, augšpurskému a helvetskému vyznání. Změnu v prvních letech učinila cca
2% obyvatel. Hlavním cílem reforem nebylo zničit
katolictví, ale cílem byl loajální a pracovitý občan
státu. Vyznání se stalo soukromou záležitostí.
Josef Kolba

- během přednášky zajištěn program pro děti venku nebo v DDM

- přednáška „Nejde-li o život ...“

Program:

10:00 mše svatá v kostele sv. Kateřiny
11:30 oběd
13:00 odpolední program v Kulturním domě
- zábavný program - scénka

Na setkání s Vámi se těší otec Tomáš

Na oběd (řízek s bramborovým salátem) se můžete přihlásit na příslušný arch vzadu v kostele
do neděle 14.9. 2014. Příspěvek na oběd: dospělý 80,- Kč, děti 50,- Kč.

Host: P. KAREL SATORIA

FARNÍ DEN
21. 9. 2014

Výzva – prosba
ke čtenářům Věžníku
Obracím se na čtenáře Věžníku se třemi
výzvami a prosbami:
1. Kdo vlastní fotografie původního stavu okolí Svaté Trojice na křížové cestě před rokem
2008, zda by mi je, prostřednictvím IC, poskytl bezplatně k okopírování.
2. Žádám každého, kdo by mohl poskytnout
jakékoliv informace ke knize „Domácí protokol“ (viz. přiložený obrázek), aby mě kontaktoval prostřednictvím IC. Na druhé straně
tohoto obrázku, který mi byl poskytnut neznámým dárcem, a tímto bych mu chtěl poděkovat, byly informace o křížové cestě.
3. Prosím všechny, kdo mají fotografie, zápisy,
texty apod. týkající se obou třešťských kostelů, zda by mi je mohli poskytnout bezplatně
k okopírování prostřednictvím IC. Poskytnuté dokumenty budou sloužit pro budoucí
záměr shromáždit dokumentaci k historii
obou kostelů.
Zdeněk Brychta

Ministrantský
víkend
Od 3. do 5. 10. 2014 bude již šestý ministrantský víkend v Mrákotíně. Na programu bude
airsoft nebo celovíkendová hra pro nás, co nestřílí, a v sobotu odpoledne soutěž ve střelbě na terče
z kuličkové pistole, praku či kuše. Zároveň si každý starší ministrant připravuje hry do večerního
programu.
Cena bude o 50,- Kč vyšší a to 300,- Kč.
Je to z důvodu plánovaného zvýšení výdajů za
topení plynem. Správce objektu nám sice loni zapnul topení, ale jak se v budově netopí přes týden,
tak po vypnutí topení v nočních hodinách rychle
klesá teplota na faře. Přihlášky budu rozdávat během první poloviny září a termín odevzdání bude
28. září.
Josef Kolba
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Ze života farnosti
Křty:

Svatba:
Pohřby:

Křty:

Pohřeb:

Třešť
Sofie Gabriela Šindlerová
Dorothy Magdaléna Drábková
Apolena Monika Brychtová
Václav Kodys a Jana Kameníková
Zdeňka Hrubá
Jaroslav Kadlec
Růžená
Tomáš Fous
Kostelec
Růžena Dolejší

