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S lovo otce Tomáše
Milí farníci,
máme alarmy, kamery, budujeme různé
bezpečnostní systémy, do počítačů si instalujeme
různé antivirové programy. Mnohdy jsou prospěšné a pomáhají. Lze se ale nějak zabezpečit proti
všemu nebezpečí, které člověka ohrožuje? Jistě
ne! Ani Bůh nám neslíbil zde na zemi absolutní
bezpečí. Ale nabízí víc, než všechny bezpečnostní systémy. Ty totiž nedosahují do nitra člověka.
Žádný bezpečnostní systém nezajistí, abychom
nepropadli otrávenosti, nepěkným projevům našeho nitra, touze po pomstě apod… Ale Bůh je
ochoten střežit naši duši svou odpouštějící láskou.
Jde jen o to neotupět. Nezacpat si uši vlastního
svědomí. Nevolat jako malé dítě stále znovu: „Já
šám!“ Je třeba pečovat o všechno, co námi v našem
nitru hýbe a co nám připomíná, kým jsme a kým
být můžeme.
O tom, že Bůh umí psát rovně na křivých řádcích, svědčí příběh francouzského kněze
P. Rene-Luca, který byl letos hostem na charismatické konferenci v Brně. Svůj životní příběh popisuje ve své knize Vychoval mě gangster velmi čtivým způsobem. Nic nenasvědčovalo tomu, že se
kdy Rene stane knězem. Svému povolání byl velmi
vzdálen i onoho podzimního večera v listopadu
1979, kdy byl svědkem toho, jak se jeho nevlastní
otec zastřelil; právě ho propustili z vězení. Prožívá
tento traumatický zážitek, který si nese ze svého
bouřlivého dětství. Rene, který svého otce nepoznal, se rychle stává mladým zločincem - navzdory lásce své matky, která se snaží postarat o pět
dětí. Pád do propasti se zastaví až tehdy, když se
setká s kazatelem Nicky Cruzem. Vyslechne jeho
svědectví o setkání s Ježíšem a zasáhne ho boží
milost, takže se rozhodne změnit svůj život a odevzdat se Bohu. Po obrácení spolu s dalšími jede
povzbudit křesťany do Libanonu, svědčí o své víře
před tisíci mladými, zakládá jednu z prvních katolických rockových kapel ve Francii. Roku 1994 je
vysvěcen na kněze. Hledá a nakonec nalézá i svého fyzického otce.

Jako lidé můžeme jen žasnout, jak si
Bůh vede člověka po své cestě, jak mu posílá do
cesty lidi, kteří ukazují cestu k němu. Přijměme
toto poselství: Bůh v narozeném Ježíši říká všem
lidem: „Člověče, ničeho se neboj, na život jsme tu
dva, otevři se mi, důvěřuj mi, já se postarám.“ Chce
po nás, abychom svou zkušenost, evangelium předávali dál. Pojďme do toho!
Přeji vám požehnané Vánoce a šťastný
nový rok 2015.
otec Tomáš

Ze života farností
Křty
Třešť:
Elena Marie Novotná
Růžená: Alžběta Anežka Zachová
Třešť:

Svatba
Hynek Novotný a Pavla Novotná
roz. Burdová (konvalidace)

Růžená: Jan Marek a Jitka Mezerová
Jan Dunička a Kateřina Bambulová
Třešť:

Pohřby
Emma Miturová
Ladislav Tománek
Libuše Jirků
Jaroslav Horna
Miloslav Jirka
Miloslav Vondráček
Oldřich Mikeš
František Kadlec
František Novák
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Advent
- svět konzumu neumí čekat

Zase se rozvěšuje vánoční výzdoba, obchody nabízejí vánoční dárky, dlouho před Vánoci se začnou ozývat koledy a my, křesťané, pokud
vnímáme a žijeme liturgii, začneme brblat. Případně snadno a rychle odsuzovat komercionalizaci Vánoc a nedostatek duchovního obsahu v jejich
prožívání. Budeme to dělat možná oprávněně, ale
neúčinně. Můžeme ale tváří v tvář tomuto „vánočně-dárkovému běsnění“, které začíná už před adventem, také něco pochopit.
Nechme obchodníkům jejich plné či
prázdnící se sklady, nakupujícím jejich shánění
4
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mnoha dárků, a zastavme se trochu u adventu.
Známe jeho křesťanskou náplň – není to pouhé
těšení se na Vánoce, ale především očekávání.
V adventu liturgie připomíná očekávání mesiáše
před tím, než přišel, a prožívá očekávání mesiáše –
Ježíše, který přijde podruhé, na konci časů. Může
to vypadat jako očekávání vzdálené v minulosti
i vzdálené směrem do budoucnosti, tedy vzdálené dnešku. Jenže očekávání v dávné minulosti a
v nedatovatelné budoucnosti má svůj hluboký důvod. Tím důvodem je naděje. A tato naděje stojí
na Božím slibu. Bůh slíbil, že pošle mesiáše, a to se
skutečně stalo. Naděje se naplnila všem těm, kdo
v Ježíši slíbeného mesiáše rozpoznali. Ježíš řekl, že
znovu přijde, a my máme naději, že tento příchod
završí dějiny a ukončí působení zla.
Svět konzumu není nemocný především tím, že nakupuje a spotřebovává, ale že neumí čekat, protože v mnohém nemá naději. Snaha
mít, mít co nejvíc, opatřit si to, co ještě nemám,
hned (třeba na půjčku), bez čekání, může být projevem chybějící naděje v životě lidí. Je to někdy
pokus „zakrýt si oči a zacpat uši“ nakupovanými a
konzumovanými věcmi, protože člověk nemá naději, a tak se nechce příliš dívat do budoucnosti.
Křesťanská naděje není laciným optimistickým
přesvědčením, že „bude líp“. Je to naděje v Boží
věrnost, tedy v naplňování Božích zaslíbení. Povýšeným odsuzováním „spotřebáků“ bychom sotva
komu pomohli. Ale žít nadějí v Boží věrnost – a
to nejen v adventu – může představovat službu
našim bližním. Někteří totiž naši naději v našem
životním postoji rozpoznají. A to je obohatí mnohem víc, než kdyby poslouchali naše odsuzování
nákupních horeček.
P. Aleš Opatrný
převzato ze Zpravodaje pražské arcidiecéze
12/2008

Ondřejovská
pohotovost
Říkává se, že sv. Ondřej „otevírá advent“. Většinou tomu tak nebývá, protože jeho
svátek, 30. listopadu, je buď před adventem, nebo
do něho spadá. Letos je sv. Ondřeje právě na
1. adventní neděli. To nás může přivádět k úvaze
nad touto osobností Nového zákona, především
nad jejím vztahem k Ježíši Kristu.
Ondřej byl spolu s pozdějším sv. apoštolem a evangelistou Janem posluchačem sv. Jana
Křtitele. Druhý den, poté co Jan Ježíše pokřtil,
řekl o něm: „Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy
světa!“ Když to tito dva Janovi učedníci slyšeli, šli
za Ježíšem, který se pomalu vzdaloval. Šli pomalu
a nesměle, plni vzrušení a obdivu. Ježíš se ohlédl a zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli:
„Mistře, kde bydlíš?“ Vyzval je: „Pojďte a uvidíte!!“
A zůstali ten den u něho. V evangeliu sv. Jana se
neuvádí, o čem s nimi Spasitel mluvil, ale musel to
být pro ně obrovský zážitek. Sv. apoštol Jan, který
psal evangelium jako stařec téměř stoletý, si pamatoval denní dobu, kdy k němu přišli: Bylo kolem
čtyř hodin odpoledne. Neméně bystrý byl Ondřej:
Rozběhl se za svým bratrem Šimonem a řekl mu:
„Nalezli jsme Mesiáše!“ A přivedl ho k Ježíšovi.
Ten ho přijal, dal mu nové jméno Kéfas, tj. v překladu Petr a znamená to „Skála“. Oba pak zařadil
do sboru 12 apoštolů.
Sv. Ondřej - i když se o něm v evangeliích nemluví tak často jako o Petrovi, zastával svědomitě apoštolské poslání. To lze vycítit, když si
ho představíme ve sboru. Pánu prokázal cennou
službu. Upozornil na chlapce v zástupu lidí, který měl pět chlebů a dvě ryby a spolu se sv. Filipem zprostředkoval setkání Ježíše s pohany před
jeho ukřižováním. Zemřel jako mučedník v řecké
Acháji v městě Patrasu, kde byl přivázán ke kříži
ve tvaru písmene X.
Ale vraťme se na začátek jeho setkání
s Kristem: Jakmile viděl, co se stalo u Jordánu, a
uslyšel, kým ho Jan Křtitel prohlásil, rozhodl se

k okamžitému následování. Tak velkou radost,
jako bylo poznání Mesiáše, očekávaného po tisíciletí, si nemohl nechat pro sebe. Šel proto za bratrem, aby mu to sdělil, a přivedl ho. Je v tom velký
příklad pro nás, vybízené papežem Františkem,
abychom si nenechávali společenství s Bohem pro
sebe a slovem i životem svědčili o Božím království, které Kristus založil na této zemi a které bude
mít pokračování a vyvrcholení ve věčnosti.
V neděli vstoupíme do doby adventní,
která je začátkem nového liturgického roku. Budeme si připomínat dlouhé očekávání zaslíbeného Vykupitele v izraelském národě, ale ještě více
nutnost připravenosti na jeho slavný příchod, jak
to vyplývá z evangelia této neděle. Kéž se nám podaří přijmout do sebe všechna tři časová období:
Krista s touhou očekávejme. Kristus přichází, kdykoli se nás dotkne svou milostí, pomocí, odpuštěním. A abychom jej mohli aspoň částečně vnímat
svými smysly - přichází svátostnými znameními.
Kristus už zde je! V našem společenství, v Božím
slově, v Eucharistii. Kristus přijde ve své slávě! Na
tento příchod nezapomínejme a upřímně se na něj
těšme!
V adventě, a zvláště v předvánočním
týdnu, se nezabývejme jen sami sebou a tím, co
chceme obstarat na svátky. Mysleme více na Ježíše
a dle jeho přání vytvářejme ovzduší lásky a pokoje. Svými slovy i jednáním zvěstujme lidem kolem
sebe – zvláště těm, pro něž jsou Vánoce pouze
svátky dárků, dobrého jídla a pití: „Nalezli jsme
Mesiáše!“
Advent – začátek nového církevního
roku a nového setkání s Kristem a nového období života v něm. Proto neváhejme a obraťme se
k němu celým srdcem! Jako sv. Ondřej.
P. Jaroslav
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Historie
Pražského Jezulátka

Půvabná soška malého Ježíška, vystavená úctě lidí v kostele Panny Marie Vítězné
v Praze na Malé Straně, přijímá denně návštěvníky
z desítek zemí světa. Mnohým lidem, kteří se před
ní modlili k Bohu, přinesla zázračná a neobvyklá vyslyšení. Lidé zde prosí o pomoc, uzdravení,
mír, někteří s důvěrou očekávají narození dítěte, a
mnozí se vrací, aby poděkovali.
Soška vysoká 47 centimetrů je dřevěná
s povrchem modelovaným z barevného vosku.
Představuje malé dítě, oblečené v dlouhou košilku, ze které vykukují bosé nožky. Líbezná tvář přitahuje svou krásou. Pravicí Ježíšek žehná, zatímco
levice drží zemský globus završený křížem – celý
náš svět spočívá v jeho ruce. Královské insignie
vyjadřují víru společnou všem křesťanům – víru
6
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v Ježíšovo božství. V něm se sám všemohoucí a
vševládnoucí Bůh stal člověkem.
Pražské Jezulátko pochází ze Španělska.
Legenda vypráví, že se Ježíšek zázračně ukázal jistému mnichovi, který podle jeho podoby vymodeloval tuto sošku. Podle další legendy vlastnila
sošku svatá Terezie od Ježíše, zakladatelka bosých
karmelitek, planoucí velkou láskou k Dítěti Ježíši.
Sošku prý darovala své přítelkyni, jejíž dcera se
chystala na cestu do Prahy.
Když se roku 1556 vévodkyně Marie
Manrique de Lara vdávala do Čech, dostala sošku
od své matky jako svatební dar. Její ovdovělá dcera
Polyxena z Lobkovic pak vzácnou sošku darovala
roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela
Panny Marie Vítězné.
Karmelitáni umístili sošku v kapli noviciátu, aby se mladí řeholníci učili ctnostem od
malého Ježíše. V té době zuřila v Evropě třicetiletá
válka a ani Ježíšek nebyl ušetřen, když saská vojska obsadila roku 1631 Prahu. Teprve v roce 1637,
po svém návratu do Prahy, nalezl pohozenou sošku otec Cyril od Matky Boží, původem Lucemburčan. S bolestí však zjistil, že má Ježíšek ulomené obě ruce. Zdálo se mu v tu chvíli, že mu Ježíšek
říká:
„Smilujte se nade mnou a já se smiluji
nad vámi, dejte mi moje ruce a já vám dám svůj
pokoj, jak mne budete ctít, tak já vám budu žehnat!“
Otec Cyril nakonec dosáhl toho, že Jezulátku byly vyrobeny nové ručičky. Vynaložený
zlaťák se bohatě vrátil, když začal malý Ježíšek
žehnat klášteru, místním lidem i celé Praze. Byla
mu připisována zázračná uzdravení a mimo jiné
i záchrana Prahy při obležení Švédy roku 1639.
Roku 1651 byla soška nošena jako poutník po
pražských kostelích a roku 1655 slavnostně korunována pražským biskupem. Dnes připomíná
tuto událost výroční slavnost, připadající na první
květnovou neděli.

Ježíšovo dětství je pro křesťany aktuálním tématem od samého počátku. Křesťané vždy
toužili vyjádřit svou hlubokou úctu ke vtělení
Boha a Pána Ježíše Krista. Božské Dítě uctívali již
církevní otcové jako sv. Athanasius nebo sv. Jeroným. Mezi velké ctitele Ježíšova dětství patřili
i sv. Bernard z Clairvaux, sv. František z Assisi a
sv. Antonín Paduánský. V období baroka to byla
především sv. Terezie od Ježíše, která Jezulátko
brávala s sebou při zakládání nových klášterů.
převzato z internetu
I u nás ve farním kostele sv. Martina
v bočním výklenku je umístěna soška Pražského
Jezulátka. Můžeme si od něj vyprosit milosti pro
svůj život tak, jak to činili naši předkové.

Pane Ježíši, máme Tě před očima jako Dítě
a věříme, že jsi Boží Syn, který se stal člověkem skrze Ducha svatého v lůně Panny Marie.
Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, anděly a pastýři, se Ti klaníme a vyznáváme,
že jsi náš jediný Spasitel.
Stal ses chudým, abychom zbohatli z Tvé chudoby:
dej, ať nikdy nezapomínáme na chudé a na ty, kdo
trpí.
Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem celého
světa a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš život šťastnějším.

Bůh se stal
dítětem
Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj,
neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo? Poprvé mohla žena sdělit celou pravdu:
„Bože můj, synu můj.“
Nyní už nemám strach. Je-li Bůh dítětem
položeným tam na slámě v jeskyni, pak mi už nenahání strach. A jestliže mohu i já vedle Marie šeptat:
„Bože můj, synu můj,“ pak ráj vstoupil do mého
domu a přinesl opravdový klid. Mohu mít strach ze
svého otce, zvlášť jestli jsem ho nepoznal, ale z toho
dítěte nikoli.
Z dítěte, které hladím a které se ke mně
vine, z děťátka, které si žádá moji ochranu a lásku, strach nemám. Už nemám strach. Pokoj, jenž
je opakem strachu, je nyní se mnou. Jedinou námahu, kterou musím vynaložit, je věřit. A uvěřit, to
znamená zrodit. Věřím-li, pokračuji tím v procesu,
kterým Ježíš - dítě přichází na svět. Maria, věřím
jako ty, že to dítě je Bůh, tvůj syn, a klaním se mu.
Klaním se jeho přítomnosti zde ve
schránce, kterou schovávám pod kabátem, kde on
je uschován ve velmi křehkém znamení chleba, ještě
křehčím než je tělo. Slyším tě, Maria, jak čas od času
v Betlémě opakuješ: „Bože můj, synu můj.“
pro Věžník vybral
otec Tomáš
(Carlo Carreto, z knihy Myšlenky)

Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozuměli poselství
Božího narození, aby pochopili, že jsi přišel darovat
celé lidské rodině světlo, radost a pokoj.
Neboť Ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ s Bohem Otcem
v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.
Amen.
(Benedikt XVI., papež)
					
pro Věžník vybral
otec Tomáš
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Papež Pavel VI. - setkání
níka koncilu. Papež Pavel VI. uměl opravdu dávat
Bohu, co je Boží, a daroval celý život posvátnému,
slavnému a nejzávažnějšímu závazku, totiž nést
v čase a na zemi Kristovo poslání, dodal papež.
Byl velkým reformátorem, který se
nebál modernizovat církevní struktury a pojetí
papežského úřadu. Bezpochyby se jednalo o významnou osobnost.

Papež Pavel VI., vlastním jménem
Giovanni Battista Montini, nar. 26. 9. 1897,
† 6.8.1978. Arcibiskupem se stal v roce 1954, milánským kardinálem v roce 1958 a papežem od
roku 1963. Pokračoval v díle papeže Jana XXIII.
Ukončil 2. vatikánský koncil a prosadil řadu reforem.
Jako první papež navštívil Svatou zemi
v roce 1964 a navázal ekumenické kontakty s patriarchou ortodoxní církve Athenagorasem I. Vedl
rozhovory s východoevropskými státníky a prosadil jmenování biskupů a rozšíření biskupství.
Vyzýval též k posílení kontaktů Západu s třetím
světem.
V neděli 19. října 2014 o 29. neděli
v mezidobí papež František blahořečil papeže
Pavla VI. na náměstí svatého Petra v Římě. Poutníků zde bylo zhruba deset tisíc. V homilii /kázání/ papež František směrem k svému předchůdci
několikrát opakoval slova díků. Dále označil Pavla
VI. za neúnavného apoštola a velkého kormidel8
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Počátkem srpna 1968 se bratr Petr vydal s horolezeckým oddílem Brno do italských
Alp. Po čtrnácti dnech se jeho kamarádi vraceli
domů. Bratr a jeho kamarád se vydali autostopem
do Říma, kam dorazili 20. srpna. Ve Vatikánu se
setkali se strýcem kamaráda Mons. Vorlíčkem,
který je odkázal na české náboženské středisko
Velehrad, kde obdrželi vstupenky na audienci se
Svatým otcem Pavlem VI. Po přespání v olympijské vesnici se ráno dozvěděli na recepci šokující
zprávu, že Československo bylo v noci okupováno
vojsky Varšavské smlouvy. Bylo 21. srpna a čekala
je audience v letním sídle Castel Gandolfu. Seděli spolu s ostatními československými poutníky
v druhé řadě. Byli tedy v nejbližším kontaktu se
Svatým otcem.
Projev začal těmito slovy: „Dnes jsem se
dozvěděl neuvěřitelnou zprávu, že pokojný lid Československa byl napaden vojsky Varšavské smlouvy.“ Byli těmito slovy hluboce dojatí. Když po projevu odcházel kolem nich, vyzařoval z něj takový
klid a vlídnost. Bratr měl možnost se dotknout
jeho ruky. Tento zážitek provází bratra celý jeho
život.
Na závěr modlitba
Pavla VI. ke Dni míru 1. ledna:

Svatého

otce

Pane, Bože pokoje, tys stvořil lidi, předmět své blahovůle, aby se stali účastni tvé slávy.
Velebíme tě a děkujeme ti za to, že jsi poslal Ježíše, svého milovaného Syna, a ve velikonočním tajemství jsi ho učinil tvůrcem veškeré spásy,
zdrojem všeho míru a svazkem upevňujícím každé
bratrství.

Děkujeme ti za všechny touhy, snahy
a podniky, které tvůj Duch pokoje vzbudil v naší
době, aby nahradil nenávist láskou, nedůvěru porozuměním a lhostejnost soudržností.
Otevři ještě více duši a naše srdce pro
konkrétní potřeby lásky ke všem našim bratřím,
abychom byli stále více budovateli míru.

Rozpomeň se, Otče milosrdenství, na
všechny, kdo strádají a umírají při zrodu světa, který by byl více bratrským. Kéž pro lidi všech národů
přijde tvé království spravedlnosti, míru a lásky. A
kéž se země naplní tvou slávou. Amen.
Pavel Kovář

Zvoník od sv. Kateřiny
– pan Jiří Rešl
O jeho službě možná mnoho lidí neví.
Kromě toho, že zvoní umíráčkem, věnuje se především věžním hodinám, které vyžadují nemalou
péči a pozornost.
Jak dlouho se o hodiny staráš?
Už asi devět nebo deset let, přesně to nevím. Tehdy pan farář Caha v kostele vyhlásil, že se
hledá někdo, kdo by to převzal po panu Aloisi Roháčkovi. Asi po čtrnácti dnech se k nám pan farář
přišel podívat na betlém, tak jsem se zajímal, zda
už někoho má. On se mě zeptal, zda bych o to měl
zájem, a tak to začalo. S panem Roháčkem jsme
kdysi byli spolupracovníci v Agrostroji, znali jsme
se. Všechno kolem hodin mi pak vysvětlil. Prvně
jsem si myslel, že to bude moje služba pro farnost.
Až později jsem zjistil, že hodiny patří Městu Třešť
a že je s tím spojena i nějaká finanční odměna.
Vyznal ses tehdy v hodinách? Co je to vůbec za
stroj?
Není to těžké. Stačí se na hodiny chvíli
dívat a člověk ten mechanismus pochopí. Stroj je
výrobek Okresního průmyslového podniku Vyškov
a je starý asi 40 – 50 let.
Co obnáší péče o hodiny? Jak často tam musíš
chodit?
Záleží na tom, co se děje. Mazat bych je
měl minimálně jednou za týden. Hodiny u sv. Kateřiny bohužel nejdou moc přesně. Údajně na to má
vliv ten zvon. Když zvoní, na věži se všechno třese.

Takže, když zjistím, že hodiny jdou špatně tak o 20
vteřin a víc, musím tam jít a srovnat to. Někdy se
třeba stane, že se tam ulomí nějaký kolík, tak tam
jdu i víckrát za den. Kolíky mám v zásobě, to opravím sám.
Všechny čtvery hodiny na věži jdou vždycky
stejně?
Je to jeden stroj, který má převod nahoru
k ciferníkům. Ty jsou o tři patra výš než hodinový
stroj.
Teď se má na hodinách dělat větší oprava. Poněvadž je tam ten přenos pohybu o tři patra,
jsou tam takzvané kardany, to znamená klouby,
kterými se ten pohyb přenáší hřídelemi nahoru. A
za ta léta už je tam nějaká vůle. Kdysi dávno se to
už opravovalo a teď je potřeba to udělat zas. Bude
to tak, že asi na týden se hodiny zastaví, opravář
pan Diblík si vymontuje součásti, které půjdou
opravit, a některé tam bude muset dát nové. To ale
není záležitost stroje, týká se to vedení mezi hodinami a ciferníky.
A jak ses dostal k tomu umíráčku?
Tím zvoníval taky pan Roháček. Když už
potom nemohl, převzal jsem i to. Zvoním asi 6-7 let.
Když ho někdy slyším, mám pocit, že zvoní
strašně dlouho.
Zvoním tak dlouho, dokud se nepomodlím bolestný růženec. Takže asi 25 minut.
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To je asi zabíračka na ruce...
Jde to lehko. Pan farář někdy navrhoval, že
by se to taky elektrifikovalo. Přišlo mi to ale zbytečné, bylo by to asi dost drahé. Zas tak často se nezvoní, asi tak desetkrát za rok.
Jak víš, že máš jít zvonit?
Většinou mi zavolá pan farář. Zároveň dám
na kostel parte.
Je potřeba na věži i uklízet?
Dost se tam práší, je potřeba zametat. Zkoušel jsem tam i nějaký průmyslový vysavač, ale to se
neosvědčilo. Holubi už se tam teď nedostanou, takže po nich se uklízet nemusí. Hnízdí tam ale poštolky. V takovém okýnku, co vypadá jako střílna.
Letos vyvedli pět mladých. Po poštolkách uklízím,
až když staří ty mladé vyvedou.
V Třešti jsou věžní hodiny ještě na zámku.
Ty mám taky na starosti. Jsou přesnější a
taky jednodušší. Je tam jen jeden převod na jeden
ciferník. Každý týden je chodím mazat.
Děkuji za rozhovor
Ludmila Koukalová

Dítě mé…
V Písmu svatém můžeme najít povzbuzení pro svůj každodenní život, můžeme v něm
najít ujištění o Boží lásce k nám. Velmi doporučuji
si tento text přečíst zvláště ve chvílích, kdy prožíváme temnotu a životní zkoušky.
Ty mě možná neznáš, ale Já o Tobě vím
úplně všechno …Žalm 139,1 Vím o tom, kdy si sedáš a kdy vstáváš …Žalm 139,2 Dobře znám všechny tvé cesty …Žalm139,3 Dokonce znám i počet
vlasů na tvé hlavě …Matouš 10, 29-31 Stvořil jsem
tě k mému obrazu …1Mojžíšova 1,27 Ve mně žiješ,
pohybuješ se, prostě jsi …Skutky 17, 27-28 Protože jsi mým potomkem …Skutky 17,28 Znal jsem tě
dřív, než jsi byl počat …Jeremiáš 1,4-5 Vybral jsem
10
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si tě, už když jsem plánoval stvoření …Efezským 1,
11-12 Tvůj život není omyl, neboť všechny tvé dny
jsou zapsány v mé knize …Žalm 139, 15-16 Stanovil jsem přesný den tvého narození a taky to, kde
budeš žít …Skutky 17, 26 Bázeň budí tvé podivuhodné stvoření …Žalm 139, 14 V lůně tvé matky
jsem tě utkal …Žalm 139,13 A přivedl na svět
v den tvého narození …Žalm 71, 6 Jsem nesprávně
vykládán těmi, kdo mě neznají …Jan 8, 41-44 Nejsem chladný ani hněvivý Bůh, ale jsem dokonalým
vyjádřením lásky …1. list Janův 4,16 Toužím tě zahrnout svou láskou …1. List Janův 3, 1 Jednoduše
proto, že jsi mým dítětem a Já tvým Otcem …1. List
Janův 3, 1 Nabízím ti víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec …Matouš 7, 11 Neboť Já

jsem dokonalý Otec …Matouš 5, 48 Vše dobré, co
dostáváš, ti dávám Já …Jakub 1, 17 Jsem ten, který
se o tebe vždy postará a naplní všechny tvé potřeby
…Matouš 6, 31-33 Mé plány pro tvou budoucnost
byly vždy plné naděje …Jeremiáš 29, 11 Protože tě
miluji nekonečnou láskou …Jeremiáš 31, 3 Mé myšlenky na tebe jsou nespočetné – stejně tak jako jsou
zrnka písku na mořském břehu …Žalm 139, 17-18
S jásáním se z tebe raduji …Sofoniáš 3,17 Nikdy ti
nepřestanu prokazovat dobro …Jeremiáš 32,40 Protože jsi mým předrahým vlastnictvím …2.Mojžíšova 19,5 Z celého srdce a duše tě toužím zaopatřit …
Jeremiáš 32,41 Chci ti ukázat mocné a úžasné věci
…Jeremiáš 33,3 Když mě budeš z celého srdce hledat, najdeš mě …5.Mojžíšova 4,29 Raduj se ve mně
a dám ti vše, po čem touží tvé srdce …Žalm 37,4
Neboť jsem to Já, kdo v tobě probouzí tyto touhy …
Filipským 2,13 Můžu pro tebe udělat mnohem víc,
než si dokážeš představit …Efezským 3,20 Protože
jsem Ten, kdo tě dokáže nejvíc povzbudit …2.Tesalonickým 2,16-17 Jsem taky Otcem, který tě potěší
v každém tvém trápení …2.Korintským 1,3-4 Jsem
ti nablízku, když máš zlomené srdce …Žalm 34,18
Tak jako pastýř pečuje o svou ovci, tak i Já tě tisknu ke svému srdci …Izajáš 40,11 Jednoho dne setřu
všechny slzy ze tvých očí …Zjevení 21,3-4 A zbavím tě veškeré bolesti, kterou jsi trpěl na této zemi
…Zjevení 21,3-4 Jsem tvůj Otec a miluji tě stejně
tak, jako svého syna, Ježíše …Jan 17,23 Skrze Ježíše
můžeš poznat mou lásku k tobě …Jan 17,26 On je
dokonalým vyjádřením mé existence …Židům 1,3
Přišel, aby ti dokázal, že Já jsem s tebou, ne proti
tobě …Římanům 8,31 A taky ti sdělit, že nepočítám
tvé hříchy …2.Korintským 5,18-19 Ježíš zemřel pro
mé a tvé smíření …2.Korintským5,18-19 Jeho smrt
byla tím nejzazším vyjádřením mé lásky k tobě
…1.list Janův 4,10 Vzdal jsem se všeho, co jsem
miloval, abych mohl získat tvou lásku …Římanům
8,31-32 Když přijmeš dar – mého syna Ježíše – získáš mě …1.list Janův 2,23 A nic už tě nikdy neoddělí od Mé lásky k tobě …Římanům 8,38-39 Vrať
se domů a Já přichystám tu největší oslavu, jakou
kdy nebe vidělo …Lukáš 15,7 Vždy jsem byl tvým
Otcem a také jím zůstanu …Efezským 3,14-15 Má
otázka zní : …Chceš být mým dítětem? …Jan 1,1213 Čekám na tebe …Lukáš 15,11-24

Naši biskupové se rozhodli věnovat
rok 2015 většímu úsilí o krásnější a plnější prožívání mše svaté. Po celý rok bude možno čerpat
různé podněty a inspirace k tématu pro farnosti a
společenství. Česká biskupská konference vydala brožuru pro slavení NEK 2015 ve farnostech,
kterou spolu s dalšími informacemi najdete zde:
www.nek2015.cz. Přípravná skupina NEK 2015
připravila šest základních přípravných témat na
půl roku:
Eucharistie a jednota - leden 2015
Eucharistie a společenství - únor 2015
Eucharistie a solidarita - březen 2015
Eucharistie a evangelizace - duben 2015
Eucharistie a Maria - květen 2015
Obnovení slavení Eucharistie - červen 2015
Během následujícího roku bych rád zařadil během mše sv. krátké komentáře a vysvětlení
k jednotlivým částem, abychom si více uvědomili,
co slavíme.
P. Tomáš

S láskou tvůj Otec, všemohoucí Bůh
pro Věžník vybral otec Tomáš
Věžník 90/2014
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Listopad
V letošních listopadových dnech si
připomínáme 25. výročí osvobození z područí
komunismu a také 25. výročí svatořečení Anežky
České.
Svoboda je jistě krásná a dobrá věc. Zamysleme se nad slovem svoboda. Čtyři roky po
roce 1989, v roce 1993, byla při národní pouti na
posvátném Velehradě naše republika zasvěcena
pod ochranu Panny Marie a zde také vznikla zásvětná modlitba „Všemohoucí věčný Bože“. Tuto
modlitbu se od roku 2001 také modlíme na závěr
pěší pouti Levý Hradec – Velehrad. Při příchodu
na Velehrad se všichni poutníci shromážděni na
nádvoří společně jedním hlasem tuto modlitbu modlí. Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém,
tam jsem Já uprostřed. Společná modlitba doma,
v kostele při modlitbě růžence, na pouti, tam, kde
je více lidí, má vždy svůj význam. Voda z podzemí
se všemi obtížemi vychází na povrch jako pramínek, sám se ztrácí, ale ve spojení dalších vzniká
potůček, potok, řeka, veletok. Co dokáže toto
množství, víme velmi dobře.
A tak společná modlitba má jistě
u Boha svůj význam. Nechci tím podcenit osobní
modlitbu.
Ve sdělovacích prostředcích nám denně
uvádějí násilí a války. Sami jsme byli v područí
více než 40 roků.
Velký teolog Dominik Pecka říká: „Svoboda sama o sobě není cílem, nýbrž prostředkem
k cíli. Na tom tedy záleží, k čemu se chcete osvobodit, ne od čeho.“
Posuďte tedy sami, co nám říká, proč se
modlíme modlitbu „Všemohoucí věčný Bože“. Já
sám se ji občas doma modlím.
Všemohoucí, věčný Bože,
vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh - Bůh,
který všechny lidi miluje.
Prožili jsme dlouhou dobu, kdy mnozí
bližní dělali vše proto, aby Tvoje jméno bylo vyhlazeno ze srdcí lidí, z rodin, škol i společnosti. Ale
ukázalo se, že Pánem dějin jsi Ty.
12
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svoboda.

Zásahem Tvé moci nám byla vrácena

Chceme Ti proto, Bože, poděkovat za
všechnu pomoc, kterou jsi nám v dobách nebezpečí
a pronásledování poskytoval.
Současně si však uvědomujeme, že i ve
svobodě je mnoho věcí, které nás mohou zavést na
scestí.
Nauč nás, Pane, dobře užívat svobody!
Připomínáme si Tvá slova řečená našim
praotcům ve Starém Zákoně: „Dovoláváme se
dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil
jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol
si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a
přimkl se k němu.“ (Dt 30, 19-20)
I my dnes máme na vybranou: život nebo
smrt. Žijeme, Pane, v době, kdy smrt nás ohrožuje
ze všech stran. Neustálé úklady se dějí životu - na
samém začátku i na konci:
•
•
•
•
•

národy se vyvražďují,
šíří se necitelnost a zarážející lidská krutost,
hasne cit lidského srdce,
příroda odumírá,
světem se šíří kultura smrti!

Ale Ty, Bože, jsi dárce života. Ty miluješ
život. Ty chceš, aby člověk žil! Jen Ty ve své lásce
před námi otevíráš budoucnost.
Svého vlastního Syna jsi poslal na svět
- ohrožený hříchem a smrtí. On vzal na sebe kletbu člověka tím, že za nás umřel na kříži, a svým
zmrtvýchvstáním nám otevřel perspektivu věčného
života. Proto „očekáváme vzkříšení mrtvých a život budoucího věku“.
Proto s Ježíšem Kristem, Spasitelem světa, i my svědčíme pro život!
Proto s Ježíšem Kristem, dárcem věčného života, věříme i v novou pozemskou budoucnost
našeho národa i lidstva.

Slávou našeho života je, že se smíme nazývat Kristovým jménem.
Jsme křesťané! Chceme být křesťany do
všech důsledků - v životě osobním, rodinném i společenském - a jako takoví nastoupit novou cestu dějinami!

Proto my, zde přítomní, a všichni, kteří
jsou s námi duchovně spojeni, chceme dnes znovu
slavnostně postavit Boha na první místo ve svém životě a přiznat se k Ježíši Kristu, kterého chceme do
všech důsledků následovat.
Josef Vrátil

Oslavy dvoustého výročí

narození Dona Boska
odstartovaly

V srpnu 2015 uplyne 200 let od narození svatého Jana Boska, zakladatele salesiánů.
Oslavit toto významné výročí se chystá salesiánská rodina a obdivovatelé Dona Boska na celém
světě.
Svou trochou do mlýna přispěla i salesiánská rodina v České republice. Vyhlásila proto
16. srpna 2014 soutěž o nejlepší startovní příspěvek k výročí narození – START 200. Soutěž probíhala, jak je dnes zvykem, na internetu, a přihlásily
se do ní dvě desítky soutěžících s mnohdy velmi
originálními nápady. Je škoda, že řadu příspěvků
nemůžeme čtenářům zprostředkovat. Autoři je
natočili jako videa a umístili na internet.
Vítězem se nakonec stal příspěvek ze
Salesiánského hnutí mládeže v Krucemburku
s názvem Oslavy v Krucemburku – 200 origami
kachniček. Na druhém místě skončilo 200 úsměvů pro Dona Boska z Pardubic a třetí místo si vycvičil Pepa z Prahy-Kobylis, který vyšvihnul 200
sed-lehů pro Dona Boska. Cílem akce bylo se
vnitřně přiblížit našemu zakladateli, inspirovat se
navzájem.
Hlavní představený salesiánů vydává na
každý rok heslo - myšlenku. Od května nově zvolený hlavní představený Ángel Fernandéz Artime,
jako papež František také z Argentiny, vydal na

rok 2015 heslo, které má kromě komentáře také
svůj plakát. Námět představuje autor námětu salesián Bruno Ferrero:
„Sen v devíti letech Dona Boska by dnes
asi vypadal takto. S mladými mezi nebem a zemí,
bez pevného opěrného bodu, jen s tou minimální
jistotou, která je nutná k životu. Otázka dnešní
doby zní: A kde jsou dospělí? Schovaní ve svém svěVěžník 90/2014

13

tě privilegií, která si vydobyli, vyčerpaní pesimisté,
kteří nemají co dát. Mladí lidé si musí své morální
hodnoty sami ‘sesmolit’ ze svého každodenního života a konfrontovat je na facebooku. Bez minulosti
a bez budoucnosti. Jsou opravdu chudí a opuštění.
Je mnoho dětí a dospívajících, kteří jsou přesvědčeni, že ať udělají cokoli, nikdy nemohou uspokojit
své rodiče, a tak v důsledku odmítají nevědomky
svět dospělých a jeho ‘hloupé’ hodnoty.“
„Podívej,“ říká Panna Maria Donu Boskovi. „To je pole, na kterém máš pracovat.“ Don
Bosco se nebojí, je zvyklý chodit na laně mezi
nebem a zemí. Jen on umí potkávat mladé tam,
kde jsou. Jde tam, kde jsou mladí. A všem opakuje: „Chcete obyčejný život nebo chcete změnit svět?
Můžete se mnou počítat. Já jdu s vámi. Život je nádherné dobrodružství a společně to zvládneme.“
A vychovatelům říká: „Musíte ukazovat,
ne poučovat!“ a také: „Mladí ví, co chtějí, ale neví,

co je pro ně doopravdy nezbytné. Tihle mladí opravdu potřebují štědré ruce, které se o ně postarají, které jim pomohou růst, které je povedou...“
Oslavy jubilejního roku Dona Boska vyvrcholí o víkendu 7. - 9. srpna 2015 na Velehradě.
Salesiánská rodina a její příznivci spolu prožijí
v pátek večerní vigilii.
V sobotu 8. srpna v dopoledních hodinách oslavíme výročí Dona Boska mší sv., na
kterou jsou zváni všichni, kteří mají Dona Boska
a salesiánské dílo rádi. Na odpolední a večerní
hodiny se připravují různé typy programů podle
věkových kategorií.
Na Velehradě pak budeme moci zůstat
do nedělního dopoledne.
P. Jiří Caha SDB

Modrá laguna a církev
Před časem jsem viděla film Návrat do
Modré laguny. Není to žádné oskarové dílo, nenabízí extra super umělecký zážitek, jedná se spíš o
nenáročnou romantickou oddechovku. Přesto mi
film utkvěl v hlavě a jsem ráda, že jsem ho viděla.
Děj by se dal shrnout asi takto: Na pustém ostrově se octne mladá žena Sarah se svou
roční dcerkou Lilli a dvouletým kloučkem Richardem. Protože Sarah věří, že jednou kolem ostrova
popluje loď, která je vezme zpět na pevninu, snaží
se dětem kromě základních životních potřeb zajistit i dobrou výchovu, aby byly na život mezi lidmi
připravené. Postupně je učí například správnému
stolování, psaní i náboženství. Když je dětem asi
deset let, Sarah zemře. Děti dál žijí na ostrově,
připomínají si vše, co je Sarah naučila, a vyhlížejí
loď. Když jsou na prahu dospělosti (jsou do sebe
zamilovaní a čekají dítě), loď skutečně připluje a
nějaký čas kotví u ostrova. Richard s Lilli se připravují na to, že opustí ostrov a konečně budou
žít mezi lidmi. Když se ovšem trochu blíž seznámí s posádkou, dojdou k zásadnímu rozhodnutí:
14
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než žít a vychovávat dítě ve světě, kde jsou lidé zlí,
neupřímní a falešní, raději zůstanou dál sami na
pustém ostrově.
Tak mě u toho filmu napadlo, jak strašně moc záleží na tom, jak reprezentujeme to, kam
patříme, konkrétně třeba církev. To, že jsem křesťanka, není moje soukromá věc a není jedno, jaké
signály vysílám do okolí. V tom filmu stačilo, aby
lidé z posádky byli méně sobečtí, víc se snažili pochopit Lilli a Richarda a chovali se k nim vlídně.
Film by pak jistě končil záběrem na odplouvající loď, kde by se naši trosečníci v okruhu nových
přátel těšili na nový život.
Možná, kdybychom jako křesťané dokázali být víc srdečnější a naše křesťanství bylo
opravdovější, stala by se církev pro mnoho lidí
přitažlivějším a vyhledávaným místem pro žití.
Ludmila Koukalová

Blahoslavený

KAREL HABSBURSKÝ
Tento rok uplynulo 10 let od blahořečení Karla Habsburského (posledního císaře rakousko-uherského), kterého blahořečil Jan Pavel II.
3. října 2004. Svátek tohoto blahoslaveného jsme
si připomínali 21. října.
Blahoslavený KAREL HABSBURSKÝ
se narodil 17. srpna 1887 na zámku Persenbeug
v Dolním Rakousku. Jeho rodiči byli arcivévoda
Otto a princezna Maria Josefa Saská, dcera posledního saského krále. Císař František Josef I.
byl Karlovým prastrýcem. Karel dostal hlubokou
katolickou výchovu. Již v raném věku vyrostla
v Karlovi velká láska k Nejsvětější Svátosti a k Božskému Srdci Ježíšovu. Světlo ke všem důležitým
rozhodnutím hledal v modlitbě. 21. října 1911 se
oženil s princeznou Zitou Parmsko-Bourbonskou.
Během deseti let jejich šťastného a vzorného manželství jim bylo darováno osm dětí. Ještě na smrtelném lůžku řekl Karel Zitě: «Miluji tě nesmírně!»
Po zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda,
v Sarajevu rukou atentátníka 28. června 1914, se
Karel stal nástupcem trůnu Rakouska-Uherska.
Smrt císaře Františka Josefa I. uprostřed první
světové války, 21. listopadu 1916, ho učinila rakouským císařem. 30. prosince 1916 byl korunován na krále Maďarska. Své panování Karel viděl
jako cestu následování Krista: v lásce ke svým národům, v péči o ně a v nasazení vlastního života
za ně. Nejsvětější povinnost krále – starat se o mír
– postavil Karel do centra svého úsilí během strašné války. Jako jediný z odpovědných představitelů
podporoval mírové snahy papeže Benedikta XV.
Uvnitř státu se postaral o rozsáhlé a vzorné sociální zákonodárství ve smyslu křesťanské sociální nauky. Jeho postoj umožnil přechod do poválečných
poměrů bez občanské války. Přesto však byl ze své
vlasti vypovězen. Na přání papeže, který se obával,
že střední Evropu ovládne komunismus, se Karel
pokusil ujmout vládní odpovědnosti v Maďarsku.
Dva pokusy však ztroskotaly, protože se chtěl za

každou cenu vyhnout občanské válce. Karel byl
poslán do exilu na Madeiru. Protože ale svůj úkol
viděl jako Boží příkaz, nemohl složit svůj úřad.
Žil v chudobě se svou rodinou ve vlhkém domě. Tam dostal smrtelný zápal plic. Svoje
umírání a smrt přijal jako oběť za své národy. Karel snášel utrpení bez nářků, odpustil všem, kdo
se proti němu provinili, a zemřel 1. dubna 1922
s pohledem upřeným na Nejsvětější Svátost. Svědectví o posledních dnech císaře ve svém deníku
uchovala hraběnka Viktorie z moravského rodu
Mensdorffů. Císař se stále modlil a v horečkách se
vracel k tématům, která mu jako velké životní problémy zůstala na paměti - v modlitbách opakuje i
prosbu za překonání rozkolu víry v Čechách. Své
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ženě připomíná, co ona velmi dobře ví: „Mým
veškerým úsilím bylo vždy ve všech věcech rozpoznat co možná nejzřetelněji Boží vůli a plnit ji, a to
zcela.“ Svého prvorozeného syna Ottu volá k sobě,
aby viděl a nezapomněl, jak umírá katolík a císař.
„Toužím tolik po tom, abych se s Tebou vrátil domů.
Proč nás nechtějí pustit domů?“ šeptal tesklivě své
ženě v den své smrti, v sobotu 1. dubna. Po poledni, zaopatřen svátostmi, po mši svaté, která je
sloužena v jeho pokoji, s pohledem upřeným na
kříž a Nejsvětější svátost umírá se jménem Ježíšovým na rtech.
Ve vyhnanství se císař Karel až do konce života vracel k úvahám o společném osudu
národů ve střední Evropě. Varoval před těžkými
následky rozpadu monarchie, která byla vystavěna na ideji nadnárodní, po řadu staletí umožňující
více jak desítce národů žít pospolu poklidným životem ve společné vlasti, předvídal, že atomizace
střední Evropy na tzv. národní státy nemůže být
spravedlivá a národnostní problémy ještě zostří.
Upozorňoval na nebezpečí, plynoucí ze ztráty rovnováhy v Evropě, obával se expanze bolševismu.
Pokud tedy byla po druhé světové válce
a novém rozdělení Evropy evropská idea posledního habsburského panovníka vnímána jako pozitivní alternativa k osudu, který Evropu postihl,
k ruinám, holocaustu a vyhánění obyvatelstva, pokud jeho křesťanské myšlení bylo stavěno do protikladu k nacionalismu, fanatismu, mocichtivosti
a egoistickému materialismu, je to tak správně a
je k tomu řada dobrých důvodů. Karel byl mučedníkem, který zahynul v boji s démony moderní
doby, a protože byl králem spravedlivého míru,
stal se i symbolem jednotné Evropy.
Dojemný příběh Karla I. Rakouského
je také pro nás, kteří žijeme v současnosti, plný
znamení. Poslední z českých králů je po boku svatého Václava druhým panovníkem českých zemí,
který došel blahoslavenství. S knížetem Václavem
Přemyslovcem je Karel Habsburk spojen nejen
krví, ale také údělem panovníka, který dle měřítek doby - tehdejší i dnešní - nedosáhl úspěchu,
neboť se vždy řídil srdcem a zdravým rozumem
víc než politickou potřebou. Oba vladaři byli nositeli míru a usmíření, zůstali spojeni živou křesťanskou vírou a jsou si podobni i naplněním lidských
ctností v běhu života, k jehož hořkému konci oba
dospěli ještě v mladém věku.
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Poslední český král se po stech letech,
roku 2011, vrátil do města svého mládí v Čechách
prostřednictvím své relikvie. Ve Staré Boleslavi,
kde na úsvitu křesťanství mučednicky prolil svou
krev svatý Václav, se tak symbolicky uzavírá celé
tisíciletí české královské tradice – mezi smrtí
kněžny sv. Ludmily (921) a smrtí posledního českého krále bl. Karla I. (1922) leží tisíc a jeden rok
naší národní historie.
Král Karel I. z Domu Rakouského se
vrací prostřednictvím svých relikvií a veřejné úcty
na mnohá další místa do Čech, na Moravu a do
Slezska plným právem jako blahoslavený českého národa na počátku nového tisíciletí, kdy se
otevírají nové možnosti pro naplnění vize o sounáležitosti národů křesťanské Evropy, vize, které
obětoval život, na jehož konci, na samém prahu
věčnosti, řekl: „Musím tolik trpět, aby mé národy
znovu našly cestu k sobě.“
Mgr. Petra Dolská
s využitím www.cisarkarel.cz

Blahoslavený císaři Karle,
Ty jsi ve svém životě přijal nesnadnou službu
panovníka i tíživé úkoly jako pověření od Boha
a svěřoval jsi všechno své myšlení, rozhodování a
jednání Trojjedinému Bohu.
Prosíme Tě, přimluv se za nás u Boha a vypros
nám důvěru a odvahu i v nejtěžších situacích
našeho života, abychom neklesali na mysli, ale
abychom věrně následovali Krista.
Vypros nám milost, ať jsou naše srdce přetvořena
podle Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Pomáhej nám, abychom se soucitem a s odhodláním pomáhali chudým a potřebným a neohroženě
usilovali o pokoj doma i ve světě. Ať naše životy
v každé situaci s důvěrou vkládáme Bohu do rukou, abychom mu mohli patřit a k němu dojít jako
Ty, skrze Krista, našeho Pána.
Amen

Čtvrtý

Svatomartinský turnaj
ve florbale
... rychle se blíží dva útočníci soupeře
k naší bráně, útočník nalevo překonává posledního
obránce a přihrává v těsné blízkosti brány druhému
útočníkovi napravo, který osamocen střílí na ležícího brankáře pod břevno, všichni už vidíme gól v síti,
ale v tom Hašek vykopne nohu a koncem své nohy
vyráží jasný gól. A v tom se ozývá mohutný aplaus
zaplněné haly. Už za necelé dvě minuty opět soupeř
překonává naši obranu a jejich elitní útočník střílí
pod břevno, zvedá ruce nad hlavu, ale v tom ležící
Hašek vytáhne další famózní zákrok turnaje, když
zasáhne konečkem své ruky pod břevnem míček a
zabraňuje jasnému gólu, v tom soupeř praští vzteky
hokejkou o zem a znechuceně, za dalšího mohutného potlesku brankáři, jde střídat…
Mohlo by se zdát, že popisuji zápas
z olympiády v Naganu mezi Českem a Kanadou,
kdy v bráně chytá legenda nejenom našeho hokeje, ale celé NHL Dominik Hašek, ale není tomu
tak. Je to jen jedna z momentek IV. Svatomartinského turnaje ve florbale konaného v Třešti 17. 11.
a v bráně famózně chytá Karel Hašek. Ale vraťme
se zpět na začátek turnaje.
Přicházím v 7:45 do haly, okamžitě mě
zastaví paní Beránková a první dvě slova, která slyším, jsou: chaos, anarchie. Říkám udiveně:
„Cože?“ Po minutě se rozkoukám a zjišťuji, že
tomu tak zcela není. Jsem sice stále překvapen,
že hráči přišli už ve čtvrt na osm, když přece turnaj začíná až v osm hodin. Kouknu se do papíru
a s velkým překvapením zjišťuji, že začíná o půl
osmé. A rychle pochopím, proč mi v neděli spoluorganizátor pan Havlíček říkal, že přijede před půl
osmou.
Rychle se blíží osmá hodina, hráči, kteří
tu nejsou poprvé, postaví hřiště a donesou brány.
V tom zazní poprvé hvizd píšťalky a před rozhodcovskou dvojicí, Karlem Kokejlem a Vlastou Ro-

dem, a námi organizátory nastupuje cca 80 hráčů
a hráček v osmi družstvech. Hráček říkám úmyslně, protože holky z naší farnosti poprvé sestavily
svůj vlastní tým. Po upřesnění pravidel přichází
rozlosování, které, jak se později ukáže, není pro
náš první tým nejšťastnější.
Mužstva byla rozlosována do dvou skupin. Skupina A se skládala z Trefy (Třešť A), Horní
Cerekve, Orlů z Kněžic a Rynárce. Druhá skupina byla složena z Třeště B, obhájců vítězství Orlů
z Telče, Střížova a Ženstva z Třeště.
Naše první mužstvo první zápas sehrálo s Horní Cerekví. Hned po úvodním hvizdu se
v plné nahotě u nás ukázala obměna týmu, když
naši elitní hráči museli mužstvo opustit kvůli dosažení dospělosti. Cerekev měla hráče těsně před
věkovým limitem a skoro celý zápas nás tlačila.
Bohužel jsme minutu před koncem dostali gól a
prohráli 1:0. V druhém zápase nás čekali Orlové
z Kněžic. Už před zápasem bylo jasné, kdo vyhraje,
postoupí. A taky hned od první minuty se strhla
nelítostná řežba. Zcela nejtvrdší zápas turnaje, při
kterém tekly nervy. Zvláště mezi nejstarším hráčem soupeře a naším elitním útočníkem Dominikem Noskem. Po rychlých třech gólech, přičemž
dvou do naší brány, s a blížícím se koncem zápasu
rostla nervozita a tlak na rozhodčí nejenom na
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hřišti, ale i v hledišti. Těsně před koncem Dominik
už nevydržel osekávání, bouchání do těla a sundal
jejich nejagresivnějšího hráče. Následovalo vyloučení a i konec zápasu. S posledním hvizdem bylo
jasné, že zápas s Rynárcem, který jsme jednoznačně vyhráli, už rozhodoval jen o tom, jestli budeme
hrát o páté nebo sedmé místo. Největší problém,
když pominu některé osobní chyby ve hře, jsem
viděl v tom, že mnozí hráči si myslí, že jsou lepší
jak soupeř a míček tahají a málo nahrávají. Což
vedlo ke spoustě zbytečným ztrát a přečíslení soupeře.
V druhé skupině měla Třešť dvojí zastoupení. Druhé mužstvo složené z našich současných a bývalých ministrantů a jediní nováčci na
turnaji, a to tým holek. Holky všechny mile překvapily nejenom účastí, ale i předvedenou hrou.
Očekával jsem větší rozdíl, ale až na zápas s Telčí
hrály vyrovnané zápasy a například zápas s našimi
ministranty prohrály jen díky dobrému gólmanovi soupeře a vlastní neefektivností v koncovce. Již
zmíněný zápas rozhodl nájezdy, kde se prokázala
zkušenost jak Karla v bráně, tak v koncovce ministrantů. U holek vidím velký potenciál se zlepšit.
A to především v bráně, kdy dostaly několik laciných gólů. Hlavně jim chyběla rozehra, na které
musí zapracovat.
Problém druhého týmu ministrantů byl
ten, že přišli kluci, kterým jsem neříkal a mnohdy neměli ani hokejku, což jsme na rychlo museli
shánět, a hlavně neměli dostatečnou výkonnost
(s výjimkou Mikuláše, Lukáše) a především přiměřenou taktickou vyzrálost na svůj věk. Neřekl
jsem jim, že nehrají, ale bylo to na úkor kvality. To
byl i hlavní důvod, proč náš tým byl v některých
fázích zcela zbytečně tlačen holkami a zápas došel na nájezdy. V zápase s Telčí se jasně projevila
sehranost Orlů a především po taktické stránce
nás přehráli. V posledním zápase se Střížovem šlo
o postup do semifinále, ale opět jsme doplatili především na nesehranost a taktické chyby některých
hráčů. V týmu nejlépe zahráli jak Karel v bráně,
tak v poli Daniel, který takticky i herně hodně vyzrál a řekl si svým výkonem o přeřazení do prvního týmu.
Úplně v závěru zápasu se stala největší kaňka celého turnaje. A to tehdy, když si Jirka
Hašek vyhlédl hráče, který předtím s ním byl
v souboji u zlomení mé hokejky, a sundal ho. Šel
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po něm, a když se přiblížil protihráč k mantinelu
zcela mimo hru, tak do něj úmyslně vrazil a sroloval ho za mantinel. Byl vyloučen rozhodčím a
mnou vyhozen z týmu nejenom pro úmysl faulovat, ale i kvůli tomu, že se tomu smál a měl z toho
radost. Do nadstavbové části turnaje už nenastoupil.
V nadstavbové části se nejprve sehrál
zápas o páté místo, kde se potkala dvě mužstva
z Třeště. První tým předčil druhý a po taktických
chybách druhého týmu vyhrál. Holky nakonec
poslední zápas prohrály s Rynárcem a obsadily
osmé místo. První semifinále sehrál Střížov s Horní Cerekví. Cerekev potvrdila roli velkého favorita
a zaslouženě postoupila do finále. Jako druhého
finalistu jsem předpokládal Telč. Ta taky dlouho
v semifinále proti Kněžicím potvrzovala roli favorita. Tlačila, diktovala hru, střílela, ale dala jen
jeden gól. Soupeř po ojedinělém výpadu byl faulován a jejich hráč parádně proměnil trestné střílení
a vyrovnal skóre. Záhy se šťastným gólem dostal
do vedení, a to už ubránil. V zápase o třetí místo se
zklamaná Telč zvednula ze smutku a jednoznačně
si došla pro pohár pro třetí místo. Ve finále potvrdila roli favorita Horní Cerekev a poprvé vyhrála
turnaj v Třešti.
Cerekev se stala již čtvrtým různým
vítězem za čtyři roky. A jak jsem mluvil s jejich
vedením, tak i je čeká generační obměna. Takže
příště můžeme očekávat nového vítěze.
Turnaj byl zakončen předáváním diplomů a pohárů v hale. A na úplný závěr byl připravený oběd ve farní konírně. Bohužel někteří hráči
z Třeště a hlavně hráčky, i když byli pozváni na
výborný oběd, nepřišli.
Chtěl bych poděkovat škole za poskytnutí prostor, hráčům a hráčkám za to že přišli naši
farnost a město reprezentovat na turnaji, panu
Havlíčkovi za pomoc s organizováním a především dobrým řízením turnaje a časomíry, třem
rozhodčím, panu Smetanovi za poskytnutí helmy
a kalhot, panu farářovi za pomoc s organizací a
hlavně všem divákům, kteří nás přišli podpořit.
Závěrem bych chtěl poděkovat rodině, především
mamce, za přípravu nejenom skvělého oběda, ale
i koláčů, řezů a dalšího sladkého překvapení na
obědě v konírně.
Josef Kolba

Tříkrálová sbírka
2015
Ani jsme se nenadáli a pomalu se začíná
přibližovat závěr roku 2014. Ve spolupráci s Oblastí charitou Jihlava se jako každý rok zapojujeme
do tradiční Tříkrálové sbírky, která se bude konat
začátkem ledna roku 2015 a jejíž výtěžek bude určen opět na zajištění nejen potřebných sociálních
služeb na Jihlavsku a Telčsku, ale část bude věnována i na humanitární pomoc tam, kde se ocitnou
lidé v nouzi z důvodu např. přírodní či jiné katastrofy.
Tři králové přicházejí k domovům, aby
tam přinesli radost, pokoj a světlo svou koledou
a označili dveře domů požehnanou křídou symbolickými písmeny K+M+B a zároveň lidé mají
možnost finančně přispět potřebným.
Skupinka koledníků bude chodit po
domácnostech ve dnech 3.1.- 4.1. 2015. Pokud se
k vám koledníci nedostanou, svůj dar můžete dát
do pevné pokladničky ve stánku u pana Šalan-

dy za Albertem, kde bude pokladnička ve dnech
1.1.- 14.1. 2015.
Dále můžete využít možnosti zaslání
dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo
87 777 - cena jedné DMS je 30,- Kč, nebo můžete
přispět přímo na účet sbírky 66008822/0800.
Tříkrálová sbírka se neobejde bez obětavosti a vstřícnosti dobrovolníků. Přijďte se
s námi zapojit do díla pro dobrou věc jako koledník nebo jako vedoucí skupinky (musí být starší
15 let). Zájemci se, prosím, hlaste u pana faráře
Tomáše Cahy. Začínat budeme 3.1. 2015 na faře
od 9:00 hod., dále pak 4.1. 2015 po mši svaté v
9:00 hod. opět na faře. Zapojit do sbírky se můžete
klidně jen na 2 – 3 hodinky, každá pomoc se počítá. Přeji všem požehnané Vánoce a vše nejlepší
do nového roku 2015.
Jiří Bílý

Modlitba starého
a nemocného člověka
Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a
jednoho dne budu starý.
Chraň mne před domněnkou, že musím při každé
příležitosti a ke každému tématu něco říci.
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku
záležitosti druhých.
Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat,
ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval.
Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat – ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár
svých přátel.

Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci
a obtíže.
Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku.
Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě
trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – ale jen o
trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má
paměť neshoduje s jejich pamětí.
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.
Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý - starý
Věžník 90/2014
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morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a
dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy.
Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám – bojím
se stáří.
Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas.
Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o
bývalou krásu.
Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit
s mladými.

Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen.
Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.
Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“
Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej
ty řídíš.
Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne
jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke
všemu, k čemu mě ty ještě povoláš.
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.
Amen
otec Tomáš
převzato z časopisu Zrnko

Orel Třešť

Rozpis futsalové ligy + rozpis hodiny futsalu ZDARMA v hale

•
•

15.
22.
30.
30.
6.
14.
14.
20.
24.
28.
28.
3.

11.
11.
11.
11.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
1.

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015

16:00
19:00
13:00
14:40
17:30
13:50
14:40
17:00
14:00
10:30
12:10
17:30

17.
24.
24.
31.
7.
7.
15.
15.
21.
1.
7.

1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

17:30
8:00
9:40
17:30
8:50
9:40
8:50
9:40
17:30
8:00
16:00

21.
28.

3.
3.

2015
2015

17:30
17:30

Hodina futsalu zdarma
Hodina futsalu zdarma
Futsalová liga
Futsalová liga
Hodina futsalu zdarma
Futsalová liga
Futsalová liga
Hodina futsalu zdarma
Vánoční hodina futsalu
Futsalová liga
Futsalová liga
Hodina futsalu zdarma
Volný víkend
Hodina futsalu zdarma
Futsalová liga
Futsalová liga
Hodina futsalu zdarma
Futsalová liga
Futsalová liga
Futsalová liga
Futsalová liga
Hodina futsalu zdarma
Futsalová liga
Hodina futsalu zdarma
Volný víkend
Hodina futsalu zdarma
Hodina futsalu zdarma

Soupeř v lize:
ŽTS
Salavice Lions
Doupě
Berseckers B
RN Litva
Kavčí hory Polná

Bokkake
KKK
Atis B
Černá smrt
Rychlé pípy
FC Mrákotín B
SK Telč

TJ Orel Třešť od října pořádá každý pátek v tělocvičně učiliště od 19:00 do 20:00 florbal pro hráče
starší patnáct let.
Od října do konce března bude každou neděli florbal v tělocvičně ZŠ od 13:30 do 15:00.
20
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Zapište si do kalendáře
8.12. Slavnost Neposkvrněného Početí Panny
Marie
16:00
Růžená
17:30
Třešť
13.12.
09:00-12:00 vánoční dílny v konírně
17. a 19.12. 15:00-17:30 předvánoční svátost
		
smíření v Třešti
18.12.
16:30-18:00 předvánoční svátost
		
smíření v Růžené
22.12.
09:00
zpívání koled v pečovatelském
		
domě v Třešti
23.12.
15:00
Hodice - vánoční besídka dětí
		
ze ZŠ a předání betlémského
		světla
24.12.
13:00 a 14:00 Živý betlém před
		
kulturním domem v Třešti
26.12.
16:00
vánoční koncert skupiny
		
Labyrint u sv.Kateřiny v Třešti
28.12.
15:30
vánoční koncert v kostele

		
sv. Kunhuty v Kostelci dětí
		
ze ZŠ a MŠ
30.12.
17:00
Hodice - vánoční mše
		
sv. v kulturním domě
2.1.
14:00
odpoledne deskových her
		
pro děti a mládež na faře
3.-4.1. Tříkrálová sbírka v Třešti
16.1. ples farnosti a KDU-ČSL
2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
16:15
Růžená
17:30
Třešť
8.2. udělování svátosti nemocných v kostele při
mši svaté v Třešti a Růžené
14.2. dětský karneval v Sokolovně v Třešti
Od pondělí 16.2. se mění čas večerních bohoslužeb na 18:00 hodin.
18.2. Popeleční středa
16:30
Růžená
18:00
Třešť

Vánoční bohoslužby ve farnosti
Růžená, Třešť a Kostelec

30.12.

24.12. Štědrý den
15:30
Kostelec
20:30
Růžená
22:30
Třešť - sv. Martin
25.12. Slavnost Narození Páně
09:00
Třešť - sv. Martin
10:45
Růžená
11:15
Kostelec
17:30
Třešť - sv. Kateřina
26.12. Svátek sv. Štěpána
08:00
Třešť - sv. Martin
10:00
Růžená
27.12.

16:00

Kostelec

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

17:00

Hodice - kulturní dům

31.12. Svátek sv. Silvestra
16:00
Růžená
17:30
Třešť - sv. Kateřina
1. 1. 2015 Slavnost Matky Boží Panny Marie
(Nový rok)
09:00
Třešť - sv. Martin
10:45
Růžená
11:15
Kostelec
17:30
Třešť - sv. Kateřina
3.1.

16:00

Kostelec

4.1.

08:00
10:00
17:30

Třešť - sv. Martin
Růžená
Třešť - sv. Kateřina

5.1.
18:00
		

Růžená - Vigilie Slavnosti
Zjevení Páně (Tři králové)

6.1. Slavnost Zjevení Páně (Tři králové)
17:30
Třešť - sv. Kateřina
Věžník 90/2014
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Ministranti leden - červen 2015
Ministrantské schůzky budou v lichých týdnech.
1. 1. 2015
6. 1. 2015
18. 1. 2015
31. 1. 2015
1. 2. 2015
1. 2. 2015
2. 2. 2015
6. - 8. 2. 2015
13. 2. 2015
15. 2. 2015
18. 2. 2015
1. 3. 2015
15. 3. 2015
19. 3. 2015
25. 3. 2015
28. 3. 2015
29. 3. 2015
29. 3. 2015
2. 4. 2015
3. 4. 2015
4. 4. 2015
5. 4. 2015
12. 4. 2015
26. 4. 2015
10. 5. 2015
23. 5. 2015
24. 5. 2015
24. 5. 2015
29. 5. 2015
7. 6. 2015
7. 6. 2015
13. 6. 2015
21. 6. 2015
25. 6. 2015
26. 6. 2015
Červen 2015
•
•
•

Čtvrtek
Úterý
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Pondělí
Pá - Ne
Pátek
Neděle
Středa
Neděle
Neděle
Čtvrtek
Středa
Sobota
Neděle
Neděle
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota

Slavnost Matky Boží Panny Marie
Slavnost Zjevení Páně - mše svatá
Ministrantská schůzka
Konec 13. ministrantské soutěže
Začátek 14. ministrantské soutěže
Ministrantská schůzka
Svátek Uvedení Páně do chrámu - mše svatá
Kurz vedoucích ministrantů v Rudíkově - termín není ještě jistý
Vyhlášení 13. ministrantské soutěže na konci mše svaté
Ministrantská schůzka
Popeleční středa - mše svatá
Ministrantská schůzka
Ministrantská schůzka - termín není ještě jistý, možná odpadne
Slavnost sv. Josefa - mše svatá
Slavnost Zvěstování Páně - mše svatá
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem v Brně
6. neděle postní - Květná neděle - mše svatá
Ministrantská schůzka
Zelený čtvrtek - mše svatá
Velký pátek - obřady
Vigilie na Bílou sobotu
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - mše svatá
Ministrantská schůzka
Poutní mše svatá u sv. Kateřiny Sienské
Ministrantská schůzka
Diecézní pouť ministrantů na Vranov u Brna - Pěší pouť všech děkanátů naší
diecéze v okolí Vranova zakončena společnou mší svatou s otcem biskupem
Vojtěchem
Neděle Slavnost Seslání Ducha svatého - mše svatá
Neděle Ministrantská schůzka
Pátek
Noc kostelů 2015
Neděle Tělo a Krev Páně - mše svatá + (průvod)
Neděle Ministrantská schůzka - nebude, pokud bude průvod s hudbou až do kostela
sv. Kateřiny
Sobota Fotbalový turnaj v Horní Cerekvi - ve dvou kategoriích (do deváté třídy ZŠ,
od prvního ročníku SŠ do 99 let)
Neděle Ministrantská schůzka - fotbal na „umělce“ při příznivém počasí
Čtvrtek Konec 14. ministrantské soutěže
Pátek
Vyhlášení 14. ministrantské soutěže na konci mše svaté
Neděle Fotbalový zápas ve farnosti: svobodní x ženatým

Od října do konce března bude každou neděli florbal v tělocvičně ZŠ od 13:30 do 15:00.
TJ Orel Třešť od října obnovuje sobotní futsal v podvečerních hodinách. Hrát se bude každou sobotu s výjimkou těch sobot, kdy bude Orel hrát II. futsalovou ligu v místní hale.
TJ Orel Třešť od října pořádá každý pátek v tělocvičně učiliště od 19:00 do 20:00 florbal pro hráče
starší patnáct let.
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Církevní turistika
a ... Vánoce
Nový projekt s názvem Církevní turistika je určen nejširší veřejnosti a navazuje na
projekty Noc kostelů a Křesťanské Vánoce. Biskupství brněnské poprvé představí veřejnosti tento projekt a jeho vizuální styl v Praze na veletrhu
Památky 2014. Aplikace www.cirkevnituristika.cz
prezentuje křesťanské církevní památky, poutní
místa a další zajímavosti, které mají křesťanskou
víru jako společného jmenovatele. Zároveň představuje nové možnosti využití církevních objektů
a propojuje křesťanské církevní památky s ostatními doprovodnými aktivitami, které přispívají
k obnově duchovních, duševních i fyzických sil.
V předvánočním čase lze najít mnoho
cenných informací k prožití Vánoc i na rozcestníku www.krestanskevanoce.cz.

Adventní kalendář
České televize
Česká televize nabídne od 1.prosince
interaktivní kalendář na stránkách htt://decko.
ceskatelevize.cz/ advent. Doufáme, že stejně jako
v minulosti bude zpracován esteticky a s vtipem.
Hodí se pro využití v rodinách.
otec Tomáš

Tip na vánoční dárek
pro děti a mládež
Udělejte radost svým dětem a vnukům
předplacením časopisu NEZBEDA.
Objednávky na: Redakce Nezbeda,
Divadelní 6, 760 01 Zlín, tel 739 344 031, roční
předplatné: 198,- Kč, email: Info@casopisnezbeda.cz
Udělejte radost svým dcerám a slečnám
ročním předplatným časopisu IN!
Roční předplatné sestává z 11 čísel: 11
čísel INu bez dárků: 363,- Kč, 11 čísel časopisu
IN, z nichž 3 obsahují dárek: 420,- Kč. Kontakt:
tel. 480 023 408, email: objednavky@in.cz nebo

adresa: Vydavatelstvi IN s.r.o, Horní nám. 12,
466 01 Jablonec n. Nisou.

Živý betlém bude
opět benefiční
Během představení Živého betléma
budou u kulturního domu stánky s výrobky dětí
ze ZŠ a se svařeným vínem. Peníze věnujeme pro
Mosese Muthaku, který v říjnu navštívil naši farnost s přednáškou o životě v Keni, kde se snaží
pomáhat chudým lidem, aby mohli vést důstojnější život. Věnuje se především mladým, kteří
často žijí na smetištích mezi odpadky. Díky sponzorům pro ně buduje jednoduchá centra, často
složená z několika plechových budov, pomáhá
jim zajišťovat jídlo a díky sponzorům také vzdělání. Těm, kteří nejsou studijně nadaní, pomáhá
například obstarat kolo či motorku, aby se mohli živit třeba přepravou zemědělských plodin od
výrobců do obchodů. Více informací najdete na
http://www.misiekena.org/moses a nebo u stánků
na nástěnce.
otec Tomáš

Prosba o pomoc
s roznesením
Betlémského světla
po Třešti
Každý rok na Živém betlému je možnost si zapálit Betlémské světlo na štědrovečerní
stůl. Jsou lidé, kteří sem ze zdravotních důvodů bohužel nepřijdou. Proto jsem nabídl našim
starším spoluobčanům v Našem městě možnost
donést jim Betlémské světlo až domů v úterý
23. prosince v odpoledních hodinách. Zájemci
se budou hlásit na informačním centru nebo na
faře. Je to příležitost k setkání a k předání tohoto symbolu pokoje. Papež František nás vyzývá,
abychom jako křesťané nebyli za zdmi kostela, ale šli a přinášeli evangelium do ulic. Kdo by
měl zájem se k nám přidat, prosím, nahlaste se
u pana faráře Tomáše do čtvrté neděle adventní
- 21.prosince. 2014.
Věžník 90/2014
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Římskokatolická
Farnost
Třešť

26. 12. 2014 v 16:00 hodin
kostel sv. Kateřiny Sienské v Třešti

České
vánoční
písně
ve
staletích

Jako každý rok i letos si můžete odnést domů Betlémské světlo.

Součástí programu bude benefiční prodej výrobků dětí ze ZŠ
a rovněž tradičního svařáku.
Výtěžek z prodeje pomůže chudým lidem v Africe v Keni,
aby mohli vést důstojnější život - zajistit jídlo, vzdělání
a zlepšit životní podmínky
Více informací na : http://www.misiekena.org/moses

na Štědrý den 24.12.2014
ve 1300 a 1400 hodin
u Kulturního domu v Třešti

Římskokatolická farnost Třešt
zve všechny na :

