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 Slavností Panny Marie počaté bez po-
skvrny hříchu prvotního jsme vstoupili do mimo-
řádného Svatého roku milosrdenství.  Je to pro nás 
velká příležitost poznat a zakusit nekonečnost Bo-
žího milosrdenství. Pro ty, kteří delší dobu nebyli 
u svátosti smíření, je to výzva. Budeme za chvíli 
slavit svátky Božího narození. Letos si při pohledu 
na malého Ježíše v jeslích můžeme uvědomit po-
koru Boží. Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrden-
ství. 
 Krátce bych se zastavil u vzniku a význa-
mu svatého roku. Jubilejní (svatý) rok byl ve Sta-
rém zákoně vyhlašován každých 50 let. V tomto 
období byla dávána svoboda otrokům a vracel se 
majetek původnímu majiteli. 
 Katolická církev započala tradici sva-
tých roků za papeže Bonifáce VIII. v roce 1300. 
Bylo to jednou za sto let. Od roku 1475 bylo řádné 
jubileum vyhlašováno každých 25 let, aby je mohly 
prožít všechny generace. 
 Dosud bylo slaveno 26 řádných svatých 
roků, poslední z nich proběhl v roce 2000. Od 
16. století se začala vyhlašovat také mimořádná 
jubilea, která měla zdůraznit události zvláštního 
významu. Posledními takovými byly roky 1933 
(1900 let od Vykoupení) a 1983 (1950 let od Vy-
koupení).
 Církev dala starozákonnímu jubileu 
nový duchovní význam. Milostivý rok spočívá  
v odpuštění, jež je nabídnuté všem, a v možnosti 
obnovit vztah s Bohem i s druhými lidmi. 
 Tradiční obřad odkrytí zazděné Svaté 
brány milosrdenství v bazilice sv. Petra v Římě se 
konal v úterý 17. listopadu 2015, vedl ho kardinál 
Angelo Comastri. Po průvodu a krátké bohosluž-
bě začali pomocníci zeď kousek po kousku roze-
bírat. Vytáhli odsud také malou kovovou krabici, 
obsahující upomínky ze svatého roku 2000, pak 
byla brána opět zazděna. Krabice obsahovala např. 
několik pamětních medailí, pergamenové listiny 
a především klíč, kterým mohl papež František 
otevřít Svatou bránu v tento rok 8. prosince. Svatá 
brána bývá otevřená pouze během svatých roků. 
V jinou dobu bývá zazděná. Otevření Svaté brány 

symbolicky znázorňuje nabídku „mimořádné ces-
ty“ ke spáse.
 Brány milosrdenství budou otevřeny 
také v dalších hlavních bazilikách Říma: bazilice 
sv. Jana v Lateránu, bazilice sv. Pavla za hradbami a 
bazilice Santa Maria Maggiore. Kromě toho papež 
František nově vyhlásil otevření Svatých bran také 
v každé diecézi, což není obvyklé. V naší brněnské 
diecézi bude pět míst, kde budou otevřeny brány 
milosrdenství. Pro nás z Třeště je nejbližší Kostelní 
Vydří. 
 Skrze Svatý rok milosrdenství chce pa-
pež František postavit do centra pozornosti milo-
srdenství Boha, který zve lidi k návratu k sobě. 
 Milosrdenství je téma papeži Františ-
kovi zvlášť blízké. Jeho biskupské heslo zní: „Mi-
serando atque eligendo.“ (v překl. „Pohleděl na něj  
s milosrdenstvím a vyvolil jej.“)

lovo otce TomášeS
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Modlitba papeže 
Františka pro Svatý 
rok milosrdenství

Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,

jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.

Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,

cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,

přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.

Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,

jako bys je říkal nám:
„Kdybys tak znala Boží dar!“

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost

nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,

a tak mohli soucítit s těmi, 
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:

dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.

Sešli svého Ducha
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,

aby se Svatý rok milosrdenství
stal rokem Hospodinovy milosti

a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným

a navrátit zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,

o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.

Amen.

 Při první modlitbě Anděl Páně po svém 
zvolení římský biskup prohlásil: „Pocítit milosr-
denství, toto slovo proměňuje všechno. Je to to nej-
lepší, co můžeme pocítit. Proměňuje to svět. I trocha 
milosrdenství činí svět méně chladným a spravedli-
vějším. Potřebujeme dobře rozumět tomuto milosr-
denství Boha, milosrdného Otce, který má takovou 
trpělivost.“
 V lednu letošního roku řekl: „Je tolik po-
třeba milosrdenství a je důležité, aby ho laičtí věřící 
prožívali a vnášeli do různých oblastí společnosti.“ 
Ve svém poselství k letošní postní době zase na-
psal: „Jak jen si přeji, aby se místa, kde se projevu-
je církev, zvláště naše farnosti a komunity, stávala 
ostrovy milosrdenství uprostřed moře lhostejnosti!“
 V tomto roce milosrdenství rád bych 
uskutečnil společnou pouť farností do Kostel-
ního Vydří, kde lze získat plnomocné odpustky.   
V pátek před 4. nedělí postní bude kající a smírná 
pobožnost místo mše svaté.  
 Přeji nám všem, ať Svatý rok milosrden-
ství je pro nás všechny časem milostí a ať zakusíme 
Boží blízkost a něhu.

   otec Tomáš

Modlitební 
společenství

 Ve středu 9. 12., den po zahájení Svatého 
roku milosrdenství, se na faře sešlo 15 lidí k mod-
litbě. Obsahem setkání byla modlitba Korunky  
k Božímu milosrdenství, četba buly papeže Fran-
tiška Misericordiae Vultus (Tvář milosrdenství) a 
na závěr modlitba Chvalozpěvu na Boží milosr-
denství. 
 Všichni jste zváni na další modlitební 
společenství, které se bude konat jednou za měsíc 
ve středu na faře. 

   otec Tomáš
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Slovo biskupa Vojtěcha 
k zahájení svatého roku 
milosrdenství

Milé sestry, milí bratři,
 v úterý 8. prosince 2015 byl v Římě za-
hájen Svatý rok milosrdenství. Papež František   
v tento den slavnostně otevřel Svatou bránu  
v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká: jde 
o „bránu Milosrdenství a každý, kdo tudy vstoupí, 
bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, od-
pouští a dodává naději“ (pozn.: bula Misericordiae 
Vultus, čl. 3).
 Mimořádný Svatý rok milosrdenství se 
má slavit nejen v Římě, ale i ve všech místních 
církvích. Papežem je nabídnuta možnost otevřít 
Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to pře-
devším v katedrále, ale i v dalších významných 
svatyních. V naší diecézi bude těchto bran celkem 
pět. 
 Svatý rok milosrdenství v naší diecézi 
zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální 
bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která 
bude spojena s převzetím Betlémského světla.  Po 
zahájení v Denisových sadech v 9.00 hodin vyjde 
ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu ote-
vření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu 
bude mše svatá pokračovat obvyklým způsobem. 
Méně slavnostním způsobem budou otevřeny i 
další čtyři brány v diecézi, a to: 
• v kostele sv. Anny v Žarošicích (obřad 

otevření Svaté brány proběhne ve středu   
16. prosince v 18.00 hodin)

• v kostele Panny Marie Karmelské v Kostel-
ním Vydří (obřad otevření Svaté brány pro-
běhne v pátek 18. prosince  v 18.00 hodin)

• v kostele sv. Kříže ve Znojmě (obřad otevření 
Svaté brány proběhne v sobotu 19. prosince 
v 10.00 hodin) 

• v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a  
sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou (ob-
řad otevření Svaté brány proběhne v neděli  
20. prosince v 9.00 hodin)

 Všechna tato místa se mají stát příleži-
tostí setkat se s Boží milosrdnou láskou. Ve jme-
novaných kostelích bude posílena zpovědní služ-
ba, protože po splnění obvyklých podmínek je zde 
možné celoročně získávat plnomocné odpustky. 
 Řadu aktivit nabízejí také otcové pallo-
tini, kteří působí u kostela Božího milosrdenství 
a sv. Faustyny ve Slavkovicích a jejichž posláním 
je  šíření úcty k Božímu milosrdenství. Jsou také 
iniciátory projektu Nikodémova noc, který již 
překročil hranice České republiky (www.nikode-
movanoc.cz).

Milé sestry, milí bratři,
 Svatý rok milosrdenství, který se před 
námi otevírá, je naší velkou šancí. Nebojme se 
prosit Boha a nebojme se očekávat  zázrak promě-
ny našeho života.  Zázrak, který z nás sejme  okovy 
a pouta, jimiž jsme drženi v otroctví zla. Zázrak, 
který zasype propasti mezi mnou a Bohem, zboří 
zdi mezi mnou a druhými, a který mně umožní 
lépe přijímat a naplňovat mé poslání, ať už je jaké-
koliv.
 Nebojme se Bohu říct: Chci ti zcela pa-
třit, všechno, co mám, je tvé, nalož s tím podle 
své vůle. A on do našich  nejistot, obav a strachu 
vstoupí  se svou láskou a odpuštěním. Závislost na 
něm - na rozdíl od jakýchkoliv jiných závislostí, 
které člověka dnes zotročují, vede ke svobodě.  
Ke svobodě Božích dětí.
 Vybízím vás proto všechny k poutím 
ke Svatým branám a věřím, že se Svatý rok milo-
srdenství  může stát velkou příležitostí a velkým 
darem pro každého z nás i  pro celou naši diecézi. 
 K požehnanému prožití Svatého roku 
milosrdenství Vám všem ze srdce žehnám.

 Váš biskup Vojtěch
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Čekáme Mesiáše
 Opět uplynul rok a my prožíváme ad-
vent, který je počátkem nového liturgického roku. 
Nastává nové období našeho duchovního života, 
je třeba se zamyslet a usebrat, než do něj vstoupí-
me. Je úžasným projevem nekonečné lásky Boha, 
který se rozhodl poslat lidstvu svého Syna jako 
Spasitele. Zaslíbil ho již v ráji a jeho příchod je 
naznačován i v proroctvích a žalmech. Při četbě 
těchto textů nebo jejich poslechu nejenom vzpo-
mínáme, nýbrž zpřítomňujeme tyto události, 
tzn. vžíváme se do postoje lidí těch dob a jejich 
toužebnému očekávání. Můžeme z tohoto bohat-
ství ledacos načerpat pro svůj život. I když první 
příchod Kristův už nastal, vše, co probíhalo jako 
příprava, neoslovovalo jen tehdejší čtenáře a po-
sluchače, ale týká se i nás. Neboť Boží slovo je stále 
platné a mluví ke každému. 
 Počátek adventu je zaměřen hlavně ke 
slavnému příchodu Páně – evangelium 1. neděle, 
další nás uvádí do historie. Nasloucháme hlasu  
sv. Jana Křtitele, vyzývajícího k přípravě na pří-
chod Páně změnou svého chování. Toto však mů-
žeme vztahovat i k slavnému příchodu. 
 Pán však přichází i v současnosti svým 
sebedarováním, obětováním se - eucharistie, od-
pouštěním hříchů - svátost smíření, kdykoliv 
ulevuje trpícím - svátost nemocných, přijímá do 
svého království a sesílá Ducha Svatého - křest, 
biřmování. Také v ostatních rozhodujících chví-
lích našeho života je s námi, např. vstup do man-
želství, zahájení studia nebo nástup do zaměstná-
ní, důstojné rozloučení s blízkými při pohřbu. Ale 
ne jen ve svátostech, posvátných úkonech (žehná-
ní, svěcení), ale i v běžných okamžicích všedního 
života „přichází“, tj. má na nich účast, pomáhá. Za 
to mu vzdávejme díky! A protože nevíme, kdy a 
jak se nás ujme, s plnou důvěrou ho očekávejme! 
Té touze i sepětí s ním se učme od jeho Matky (ad-
vent je nejkrásnější mariánský čas!). 
 Izraelský národ v jeho těžkých zkouš-
kách sílilo vědomí příchodu zaslíbeného Mesiáše. 
 Křesťané v prvních třech stoletích pro-
následování se opírali o Krista. Pevně věřili jeho 
učení v evangeliích i v listech apoštolů, zejména 

sv. Pavla. Někteří se domnívali, že ta utrpení jsou 
znamením jeho slavného příchodu, že se ho ještě 
dočkají. 
 My žijeme ve velmi vážné a v někte-
rých částech světa přímo nebezpečné době. Děje 
budící hrůzu odpovídají do určité míry údajům  
v Apokalypse: národy proti národům, války, hlad 
a mor (dnes jiné smrtelné nemoci). Ale nebojme 
se! Jak říká sám Pán: „Zdvihněte hlavu, neboť se 
blíží vaše vykoupení!“ I když nevíme den jeho pří-
chodu, ten zná jen Otec. 
 Letošní advent ať je naším velkým du-
chovním vzepětím, patrným i našemu okolí, ať 
všichni poznávají, že ožehavé problémy sou-
časné společnosti nelze řešit jen lidskými pro-
středky, ale vírou v Božího Syna, Spasitele světa.  
A sami volejme s velkou nadějí: „Maran atha! 
Přijď, Pane Ježíši!“

P. Jaroslav

Advent je opět zde
 O nedělích a všedních dnech od první 
neděle adventní (29.listopadu) jsme vstoupili do 
adventu. Je to doba ukončení starého liturgického 
roku a zahájení nového.
 Pán je blízko! Tak zní výzva pro nás 
všechny. Je to příchod našeho Spasitele mezi nás. 
 Prosíme Tě, Bože, o Tvé vedení, aby-
chom se na něj těšili a změnili vše, co nás od něj 
vzdaluje. Matka Boží je naší nejlepší průvodkyní a 
velkou oporou.
 Adventní doba je dobou očekávání pří-
chodu Pána Ježíše, tvůrce pokoje a míru. A pak 
i my můžeme radostně volat: „Přijď, Pane Ježíši, 
přijď!“
     
  Kovář Pavel
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Modlitba za nového 
pomocného biskupa 

Milé sestry, milí bratři, 
 požádal jsem Svatého otce Františka o jmenování pomocného biskupa pro brněnskou diecézi 
a prosím Vás, abyste jeho rozhodování provázeli svými modlitbami. Pokud se chcete modlit společně, 
můžete použít tuto modlitbu: 

Váš X biskup Vojtěch 

Bože, Dobrý pastýři, 
svěřujeme ti jmenování brněnského 

pomocného biskupa a prosíme:
veď mysl Svatého otce i všech, 

kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. 
Dej nám takového pomocného biskupa, 

který se ti líbí a bude tvým obětavým 
a věrným služebníkem. 

Prosíme o to skrze Krista, 
našeho Pána. 

Amen. 
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Vánoční pohoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Všichni se těší na vánoční pohodu. Celá 
naše představa Vánoc je idylická. Tuto tvář dala 
Vánocům doba barokní, tam přišly všechny ty ov-
čičky, ukolébavky, plenčičky, žežuličky a troníčky 
za koledování. Gotická doba slavila Vánoce jinak a 
byla nesporně věrnější originálnímu příběhu, který 
známe z Bible, ale který vždy znovu čteme přes rů-
žové brýle barokní pastorely. 
 Originální Vánoce nebyly žádnou idylou. 
Považte jenom, že kvůli nějakému pitomému byro-
kratickému výnosu a nesmyslné statistice musel se 
Josef s Marií vydat na dosti dalekou cestu zrovna 
v době, která se jim tak nehodila. Jet na oslu je ne-
představitelně nepohodlné i pro zdravého mladého 
muže, natož pro křehkou ženu ve vysokém stupni 
těhotenství. Představme si všechnu tu starost, jak 
bude na cestě, kde se ubytují, zda se stihnou vrátit, 
aby se dítě narodilo doma. Uvažme, jak složité asi 
bylo zařídit alespoň to nejnutnější, když se dítě na-
rodilo cestou. I kdyby ve velké prozíravosti pro jisto-
tu bývali měli rodiče ledacos s sebou, byli odkázáni 
i v nejběžnějších potřebách na pomoc neznámých 
lidí. Přemýšleli jste někdy, jaký to tehdy pro ně byl 
najednou problém sehnat dostatek teplé vody na 
koupel novorozence? A pak ten neklid kolem děťát-
ka, ten sběh lidí. Nakonec návštěva králů-mudrců a 

taková míra zájmu, že se Josef rozhodne bezodklad-
ně odejít, protože by další pobyt v Betlémě mohl být 
přímo nebezpečný. A představme si další cestu, kte-
rá se podobala útěku a nevedla domů, ale do ciziny. 
Domysleme i to, jak asi zapůsobila na mladičkou 
maminku a starostlivého otce děsivá zpráva o Hero-
dově zákroku proti betlémským dětem. A uvažujme 
též o velkých vnitřních dramatech sv. Josefa, muže, 
který se těšil na běžně se odvíjející rodinný život a 
byl postaven před fakt, že jeho snoubenka je těhot-
ná. Jak asi bylo Marii čekající na jeho reakci? Jen 
blázen mohl by toto nazvat idylou. Je to obrovské 
lidské a zároveň i Boží drama. 
 Tak, jak se vrství naše životní zkušenost, 
jak se odvíjí náš život, promlouvá k nám tento obraz 
Vánoc různě. Jinak ho vidíme v dobách klidných a 
šťastných, jinak v dobách válečných, jinak v mládí, 
jinak ve stáří, jinak ve zdraví, jinak v nemoci, jinak, 
když neporušený celek rodinného kruhu harmonic-
ky žije, jinak když je narušen smrtí nebo rozkolem. 
Ale vždy k nám vánoční obraz mluví. Proto je tře-
ba vždy se do něho podívat, ano, vždycky se poctivě 
postavit před tuto velkou Boží zvěst. Je určitě chy-
ba něco předstírat a je rovněž chyba říct: „Já letos 
Vánoce neslavím, protože jaképak Vánoce, když ... 
nevímco zlého mě potkalo.“ Vánoce jsou vždy štědré 
a vždy nám dají dobré dary, pokud nepropadneme 
hloupé představě, že už to všechno známe a že se 
jen stereotypně opakují. Vánoce jsou vždycky nové 
a vždy mluví k našemu životu. Pokaždé nám při-
pomenou něco jiného. Jednou nám připomenou po-
třeby nuzných a zdůrazní tím i naše štěstí, podruhé 
nám dají posilu v těžkostech a připomenou nám, 
že vzájemná láska a láska Boží je bohatstvím, které 
převáží hmotnou tíseň i lidský žal. To vše se ovšem 
stane jen tehdy, když se jako pravdivě žijící lidé se-
tkáme s Boží pravdou lidského příběhu svaté rodiny. 
Tehdy totiž do našeho srdce vstoupí mír a uslyšíme 
andělský hlas zvěstující pokoj lidem a slávu Boží.

P. PETR PIŤHA, Vánoce
pro Věžník vybral otec Tomáš
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Vánoční apokryf 
- Světa běh

 Betlém už většinou spal. Jochanan se ale 
vedle své ženy na posteli zvedl a objal ji kolem ra-
men: „Sáro, Sáro, jsme přece už dost staří na to, aby-
chom věděli, jak to na světě chodí. Kdybychom se měli 
rmoutit nad každičkou nerovností, kterou Adónaj 
dopustil, vyplakali bychom si oči a to Adónaj nechce. 
Každý máme nějaké možnosti, nemůžeme vyřešit 
všechny potíže světa a nemůžeme spasit všechny.“
 Sára seděla a mnula si dlaně jako bezrad-
ná holčička. Žili spolu skoro třicet let, ale Jochana-
novi v některých chvílích připadala pořád stejná. 
Vážil si jejího dobrého srdce a cítil se odpovědný 
za to, aby se dobrotou načisto nerozplynula. Ně-
kdo musí položit dobročinnosti koryto, aby mohla 
jako řeka téci do údolí, kde je jí třeba, a nevyschla 
v poušti bídy hnedle u pramene. A to dobré srdce 
trápilo svědomí.
 Jochanan si sedl vedle ní a spustil nohy 
do pantoflů:
 „Víš, Sáro, musíš se na to podívat taky  
z jiné strany, ne jen z té své: Ty vidíš: muž a žena, 
těhotná žena. Chudí, ušlí, unavení lidé. Ale každá 
věc má i svou druhou stranu: Každý rozumný člověk 
odhaduje své síly a pouští se do podniků, na které má.  
I já bych si snad mohl popůjčovat peníze a postavit ve-
liký zájezdní hostinec, ve kterém bych ubytoval mno-
hem více lidí, než v tom našem. Ale kdyby se mi pak 
nedařilo, neplatil bych dluhy, přišel bych o všechno a 
byl bych chudší, než jsem teď. Mohl bych taky třeba 
ze zbožnosti putovat každý týden do Jeruzaléma, ale 
zdá se mi, že Adónajovi je milejší, když se budu živit 
prací vlastních rukou, než házet do chrámové poklad-
ny poslední drobné a pak žebrat o chleba.“
 „Ale my nemusíme žebrat, máme co jíst a 
nemáme se zle…“ špitla Sára.
 Jochanan trpělivě pokračoval:
 „To říkám jako příklad. Nežebráme, pro-
tože jsme opatrní. Protože jsem opatrný. Protože se 
nepouštím do bláznivých podniků. Protože počítám. 
Protože podržím postele bohatému Šimonovi a jeho 
lidem, když se předem ohlásí a nepoložím mu do nich 

prvního, ani pátého unaveného kolemjdoucího, když 
jiné postele nemám.“
 „Ale Šimon není těhotný…“
 „Který blázen se přestěhuje do cizího měs-
ta, když nemá ani vindru a jeho žena čeká dítě? Vím, 
že bydleli za městem v té útulně, ale museli přece po-
čítat s tím, že tam nebudou moci být natrvalo a že 
může přijít někdo významnější, kdo je vystrnadí. A 
lidi, co neumějí odhadnout své možnosti, jsou pošeti-
lí, a víš, co je psáno v Příslovích: Pošetilostí si člověk 
podvrací cestu, ale jeho srdce má zlost na Adónaje…“
 „Ale oni se potřebovali někde schovat, kde 
by mohla porodit...“
 „Ne, oni potřebovali rozumně zhodnotit 
své možnosti, aby mohli někde žít. Ten porod je jen 
malý výhonek, v zemi se skrývá veliký kořen nepořád-
ku a pošetilosti.“
 „Ty přemýšlíš moc ze široka…“
 „Ne, já se jen snažím, abych ti vysvětlil 
různé strany, ze kterých se dá ta věc vidět, a rád bych, 
aby sis přestala mnout ruce a přestala mít špatné svě-
domí, že se chováme rozumně. Vždyť kdyby se Šimon 
neohlásil, vzali bychom ty dva na den, na dva, k nám. 
Jenže holt někdo jiný, moudřejší, a proto taky bohatší, 
se ohlásil předem, a tak se vyspal v posteli, zatímco 
pošetilejší nese plody své pošetilosti.“
 „Jenže ona byla těhotná…“
 Jochanan věděl, že tohle je téma, které 
dobrou Sáru zasahuje hluboko až do neplodného 
lůna, a že ji měl rád, mluvil na ni trpělivým, konej-
šivým hlasem:
 „Sáro, Sárinko, takový je přece světa běh. 
Je to jako v přírodě. Nemůžeš chtít sklízet na trní 
hrozny a na bodláčí fíky. Všechno má své místo a je to 
tak správné. Všechno má i svůj čas. Je čas sadby i čas 
sklizně… vytahovat cibulky ze země nelze dřív, než 
vyrostou, jinak za nic nestojí. Žádný pošetilec nebu-
de chodit k fíkovníku pro fíky dřív, než je čas sklizně. 
Nikdo se nebude v prosinci na takový strom zlobit, že 
nemá fíky, jenom proto, že on má hlad! Netrap své 
svědomí a svého unaveného muže a nakonec i sebe, 
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lehni si a spi už. Zítra musíš Šimonovi uchystat sní-
dani, nakrmit mu velbloudy a postrojit… potřebuješ 
si odpočinout.“
 „Ano, to je světa běh, to je běh přírody, 
máš pravdu, Jochanane. Jenže Adónaj je pánem pří-
rody. A jsou dny, kdy se stane to, oč denně prosívám: 
aby přišel Pán a dal, že se otevře neplodné lůno, jako 
se stalo mé jmenovkyni, manželce blaženého Abra-
háma, nebo že z řeky vyplave utopená sekera, jako se 
stalo muži Božímu Elíšovi a že podle tvého příběhu 
fíkovník nasytí hladového i v čas, který ještě nenastal. 
O to prosívám, ale nevím si rady.“
 „Sárinko, když hloubá muž, je to, jako 
když se staví cihla k cihle a roste zeď. Když hloubá 
žena, je to, jako když se tká pavučina. Někdy, když 
je v ní rosa, je to pěkné, ale střechu, ani žebřík o to 
neopřeš. Spi už, prosím.“
 Sára vzdychla a lehla si. Jochanan taky 
vzdychl, o poznání spokojeněji, objal ji kolem ra-
men a usnul. 
 Sára se však po chvíli tiše vysmekla, vsta-
la z postele, zabalila se do pláště, vzala dvě houně, 
džbán vody, víno a chleba a vyšla do deštivé noci.
 Ve skalách nad cestou za městem svíti-
lo ze skalní škvíry světlo. Mířila tam. Za závěsem  
z mužova pláště bylo do skály vydlabané útočiště 
pro ovce. Teď tam ovce nebyly. Jen ti dva ve světle 
lampičky a jejich osel a starý sousedův vůl. 
 Muž i žena si jí ani nevšimli. Dřepěli  
u hromádky slámy a dívali se s úžasem na spící dě-
ťátko. Mělo černé vlásky a ve tvářičkách bylo červe-
né. Žena měla splihlé vlasy, a ačkoliv bylo vidět, že 
je vyčerpaná, zářila štěstím
 Sára spráskla ruce a do očí jí šly slzy: „Po-
žehnej Nejvyšší!“ Strčila muži do rukou houně a po-
stavila vedle košík s jídlem. 
 „Vrátím se s plenkami. Přijdu hned.“
 Doma rozsvítila lampičku a rychle sbírala 
nějaké plátno a oblečení. Jochanan ji ospalýma oči-
ma sledoval. A když vyběhla zpět do noci, věděla, že 
se šourá za ní.
 Jochanan vkročil dovnitř jeskyně nakva-
šeně jako mnohý rozespalý chlap. Měl v puse 
nevlídno a na jazyku spoustu jízlivých mouder.  
V jeskyni mžoural a už už se chystal něco nemytého  
z pusy vypustit, když v tom se jeho oči setkaly s oči-
ma té ženy. Takové štěstí, které z nich zářilo, nikdy 
nespatřil. Byl to jen okamžik. Doslova. Vteřina či 
dvě, než tmavé oči mrkly a obrátily se dolů na sy-
náčka. Ale ten okamžik jím proletěl, jako když se 
žene silný vítr a naplnil místo v jeho hrudi a vyvětral 

všechnu nedobrotu z jazyka. Do očí se mu vedraly 
slzy a stáhlo se mu hrdlo. Štěstím, které v jeskyni 
pocítil. Ale než se zaplavily slzami docela, všiml si, 
že maličký otevřel očka. Veliká tmavá, užaslá božská 
očka. Udiveně hleděla na prstíčky rukou a na pev-
ný bod ve světlém prostoru mámina ňadra, které se  
k němu blížilo a kterého se chytil a sál život a zdraví. 
 „Sláva na výsostech Bohu,“ vydechl Jo-
chanan a dál už mlčel. 
 „A na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ Do-
končila nezvykle jistě Sára, která vyrovnala z uzlíku 
do výklenku hadříky, co donesla. 
 Jochanan cítil, že chce říct: Doneseme 
vám kus stanoviny na zakrytí vchodu. A taky dřevo. 
Přečkáte tu chvíli. Zítra a pozítří odjedou hosté a 
vezmeme vás k nám. Anebo spíš: pojďte hned teď  
k nám, v naší ložnici máme postele. Alespoň matka 
s dítětem by si tam mohla lehnout a já bych si ustlal 
tady. Konečně: nefouká sem a nemrzne a já bych si 
zavzpomínal na dětství, kdy jsem s dobrodružnými 
kamarády přespával ve skalách. Ta mladá by si teď 
potřebovala lehnout na něco měkčího než kamenná 
zem. Ale neřekl to.
  Zvedl se, aby došel pro dřevo. Donesl ho 
otýpku a zastavil u vchodu. Přišlo mu to trapné jít 
s tím dovnitř. Vlastně se hrozně styděl za to, že ty-
hle tuláky nevzal k sobě hned. A napadlo ho, co si o 
něm ti dva jistě myslí, že mu nejspíš závidí požeh-
nání a blahobyt, a že třeba nemají nejlepší úmysly a 
mohli by ho okrást, a že je třeba pravda, co o nich 
říkal v posteli Sáře. A taky že mají galilejský přízvuk 
a v Galileji žijí jak známo většinou pohané a modlá-
ři, co u sebe nosí různé takové amulety a zaklínané 
globule a vůbec. Složil dřevo a loudal se domů.
 Musí se vyspat, aby měl zítra dost sil. Je 
toho tolik. Ale být tam vevnitř ještě chvíli, hledět 
do těch očí a nechat se proniknout tím štěstím, co 
se tam uvnitř dalo nahmatat, snad by na všechno 
zapomněl a přestal se chovat rozumně. Snad by za-
pomněl, že není čas sklizně, a že stromy dávají plody 
ve svůj čas a ne, když chce člověk jíst.  Ale on s nimi 
vevnitř už nebyl. Nechtěl tam být, protože byl una-
vený a chtěl spát a zítra ho čekala spousta práce, a 
protože věděl, dobře věděl, že v prosinci fíky prostě 
nerostou.

Jan
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Paradox

Milí přátelé,
 letos v říjnu na zemi kousek od našeho 
domu zemřela během několika minut kamarádka, 
se kterou jsem odmalička vyrůstala. Říkali, že to byl 
masivní infarkt. Měla 49 let a s láskou pečovala o 
krásnou zahradu. Právě z ní nesla jablka do auta…
 Asi každý z nás má spoustu různých bo-
lestných zážitků. A čím jsme starší, tím jich máme 
nasbíráno víc. Mnohokrát si říkám, že nikdy neví-
me, s kým se vidíme naposledy. Možná i proto by-
chom se neměli s nikým rozcházet ve zlém. 
 Přeji Vám i všem, které máte rádi, ať se 
Vás o letošním adventu a následných vánočních 
svátcích dotkne něco krásného hluboko uvnitř a 
ať Láska pomůže zasypat příkopy a srovnat kopce, 
které nás lidi někdy rozdělují.
 Přeji Vám i Vašim blízkým pokojné a lás-
kyplné dny...

Martina Jandlová
(tisková mluvčí Biskupství brněnského)

 A připojuji text, který ke mně doputoval 
e-mailem.  Trošku jsem ho „vánočně“ upravila. Tře-
ba bude i pro Vás inspirativní…

PARADOXY

Dnes máme větší domy a menší rodiny.
Více vymožeností, ale méně času.

Máme více titulů, ale méně zdravého rozumu.
Více vědomostí, ale méně soudnosti.

Máme více odborníků, ale také více problémů.
Více zdravotníků, ale méně starostlivosti.

Utrácíme příliš bezstarostně.
Smějeme se málo.

Jezdíme rychle.
Zlobíme se brzy.

Usmiřujeme pozdě.
Čteme málo.

Usilujme o mír 
každý den

 Kde násilí vládne, nemůže být pokoj. Ces-
ty k míru nejsou cestami násilí. Kdo položí bombu, 
položí smrt. Denně jsou kladeny bomby, tisíce bomb:  
v myšlenkách, citech, slovech, obrazech, v celkovém 
chování, jimiž jsou lidé ponižováni a ničeni, zraňo-
váni a umlčováni. Všechny zbraně, od nože až po 
atomovou raketu, jsou důsledky našeho života, jak 
myslíme a jak na tomto světě společně žijeme. 
 Velké nebezpečí, které hrozí lidstvu, ne-
spočívá ani tak v množství jaderných zbraní, které 
stojí proti sobě na západě i na východě, ale spíše  
v lidech samých, kteří věří na moc, peníze a majetek 
a na právo být tím nejmocnějším. Dříve než explo-
duje bomba, odehrává se dávno válka v srdcích lidí.
 Pečuj o pokoj ve svém srdci, jinak nikdy 
nebude pokoj na světě. Pečuj o pokoj ve svém domě, 
jinak budou vyrůstat lidé v neklidu. Lidé, kteří ne-
mají pokoj ve svém srdci, jsou velkým nebezpečím 
pro mír ve světě. 

 Phil Bosmans
Mám tě rád, Ave, Olomouc 1992

 1. leden, Nový rok je dnem modliteb za 
mír ve světe. V dnešní době si stále více uvědomu-
jeme, že mír a pokoj je dar.
 Budoucnost míru na zemi závisí na kaž-
dém z nás, na naší odvaze ptát se: jsme připraveni 
hledat vnitřní pokoj a nežít jen pro sebe? O dar 
míru je třeba se ustavičně modlit. Malé skutky 
usmíření mají velkou cenu, mohou otevřít cesty 
míru, jsou zárodky naděje.

P. Tomáš
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Televizi sledujeme hodně.
A modlíme se velmi zřídka.

Znásobili jsme naše majetky,
ale zredukovali naše hodnoty.

Mluvíme mnoho, milujeme málo.
A podvádíme příliš často.

Učíme se, jak vydělat na živobytí,
ale ne jak žít.

Přidali jsme roky životu, ale ne život rokům.
Máme vyšší budovy, ale nižší charaktery.

Širší dálnice, ale užší obzory.
Myslíme více, ale máme méně.

Kupujeme více, těšíme se z toho méně.

Cestujeme na Měsíc a zpět,
ale máme problém přejít přes ulici  

navštívit sousedy.
Dobýváme venkovní vesmír, 
ale poznávání toho vnitřního  

bez zájmu pomíjíme.
Rozbili jsme atom, 

ale ne naše předsudky.

Píšeme více, učíme se méně.
Plánujeme více, dokončujeme méně.

Naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat.
Máme vyšší platy, ale nižší morálku.

Vytvořili jsme více počítačů pro více informací
a abychom vytvořili víc kopií,

ale méně spolu komunikujeme.

Máme vyšší kvantitu, ale nižší kvalitu.
Prožíváme čas rychlého stravovaní 

a pomalého trávení,
čas vysokých mužů a nízkých charakterů.

Máme více volného času, ale méně zábavy.
Více druhů jídla…ale méně výživy.

Dva platy…ale více rozvodů.
Krásnější domy…ale neúplné rodiny.

Zkusme se právě o těchto Vánocích 
zastavit a přemýšlet. 

A poskládat si nový žebříček hodnot:

Nenechávej nic na zvláštní příležitost,
protože každý den, který žiješ, 

je zvláštní příležitostí.

Sedni si jen tak na verandu
a obdivuj výhled bez toho, abys věnoval pozor-

nost svým potřebám.
Buď více času se svou rodinou a přáteli,  

jez oblíbená jídla
a navštěvuj místa, která máš rád.

Život je řetěz radostných momentů,  
není to jen přežívání.

Odstraň ze svého slovníku fráze 
jako „někdy jindy“ a „příště“.

Dnes napiš ten dopis, 
který jsi chtěl napsat „někdy jindy“.

Pokud jsi příliš zaměstnaný najít si čas na něko-
ho, koho máš rád

a říkáš si, že až „někdy jindy“, věř mi, 
že „někdy jindy“ už to třeba nestihneš…

Řekni své rodině a přátelům, jak moc je máš rád.
Neodkládej nic, co přináší smích 

a radost do jejich života.

Každý den, každá hodina, každá minuta 
je výjimečná.

A ty nevíš, jestli není třeba poslední.
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Každá koruna pomáhá
 Začátek nového roku je již tradičně 
spojen s Tříkrálovou sbírkou. Její úspěch závi-
sí na zástupu asi čtyřiceti tisíc koledníků, kteří se  
v celé republice vydávají do ulic, aby Charita mohla 
pomáhat tam, kde je to potřeba. Co k Tříkrálové 
sbírce říkají někteří koledníci a vedoucí skupinek 
v naší farnosti? 

 Má zkušenost z Tříkrálové sbírky sice není 
moc velká, ale myslím si, že této zkušenosti nikdy li-
tovat nebudu. Lidé jsou většinou velmi milí a jsou 
rádi, že přijdeme. 

Mája Cínová

 Jako koledník nebo jako vedoucí skupin-
ky Tří králů už chodím několik let. Jsem ráda, že se 
můžu zapojit a pomoci tak těm, kteří to potřebují. 
Moje teta pracovala v charitě, v péči o seniory, a tak 
vím, jak je pro charitu každý dar důležitý a jak jim 
pomůže. Sice se každý rok při koledování setkáme  
s někým, kdo nám neotevře, ale většina lidí je na ná-
vštěvu Tří králů nachystaná a vítá je s radostí a ob-
čas přihodí i něco dobrého k snědku pro koledníky. :-) 

Maruška Kaňkovská

 Nejlepší na tom je, když člověk vidí, jak  
k vám jsou lidé milí a někdy vás pozvou i na čaj. 
Občas nás někdo odmítne, ale není to zas tak časté. 
Nejhorší je asi ta zima. Ale po chvíli chůze a teplém 
čaji si to ani neuvědomíte.

Liduška Kolbová

 Na Tříkrálovou sbírku chodím ve spolu-
práci s několika kolegyněmi už od prvního ročníku 
(2000, 2001), o pomoc mě tehdy požádal pan Zdeněk 
Brychta. Od té doby se ze sbírky stala v Hodicích tra-
dice. Mám radost, že se zapojila i paní učitelka z ho-
dické základní školy, která děti motivuje a díky tomu 
máme každý rok hodně koledníčků. Také mě těší, že 
nám otevírá čím dál více lidí, často nás očekávají už 
dopředu a mají pro koledníky připravenou sladkou 
odměnu. Když nevyjde počasí, tak je to náročnější, 
ale zatím jsme to vždycky zvládli. Určitě i díky tomu, 
že chodíme ve dvou skupinkách. 

Vlasta Majdičová

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na Tříkrálovou sbírku chodím asi pět let. 
Není to jen nějaká obyčejná sbírka, je to sbírka pro 
lidi, kteří to potřebují, proto chodím koledovat. Je to 
také o setkání s lidmi. Líbí se mi to. Mnozí na nás už 
čekají. Jen počasí je někdy nepříjemné.

Josef Vrátil

 Koledovat chodím s radostí. Chci, aby pe-
níze pomohly chudým. Mám radost, když zpíváme. 
Nejnáročnější je na tom velká zima.  

Klárka Zažímalová

 Na Tříkrálovou sbírku chodím ráda. Líbí 
se mi, že ostatním připomínáme svátek Tří králů. 

Monča Bambulová 

 V Třešti budou koledníci chodit o víken-
du 9.-10. ledna. 

Ludmila Koukalová
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OBLASTNÍ CHARITA JIHLAVA

 Oblastní charita Jihlava vznikla 13. srp-
na 1992 jako dobrovolná aktivita lidí, kteří chtě-
jí pomáhat bližnímu v nouzi, a to bez ohledu na 
jeho příslušnost k rase, národnosti a náboženství. 
V současnosti je Oblastní charita Jihlava jednou 
z největších nestátních organizací, která působí  
v oblasti sociálně zdravotních služeb a jiných hu-
manitárních aktivit v regionu Vysočiny.

 Oblastní charita Jihlava je zapojena do 
projektu veřejné Tříkrálové sbírky již od roku 
2001. Sbírka je určena na pomoc lidem v nouzi u 
nás i v zahraničí. 

Tříkrálová sbírka 2015

 Celkový výtěžek uplynulé Tříkrálové 
sbírky pořádané Oblastní charitou Jihlava činil  
1 432 170,- Kč. Tím se tento ročník stal nejúspěš-
nějším v celé patnáctileté historii sbírky. V roce 
2015 se na sbírce podílelo téměř 400 skupinek ko-
ledníků, které přinesly své požehnání do domác-
ností v našem regionu. 

 Výtěžek z uplynulé Tříkrálové sbírky 
byl přerozdělen na jednotlivé projekty Oblastní 
charity Jihlava. Část výtěžku putovala například 
na podporu činnosti krizového týmu Diecézní 
charity Brno, který poskytuje pomoc při živelných 
pohromách, nehodách nebo humanitární pomoc. 
Podpořeny byly preventivní programy pro děti ve 
školkách a na základních školách na Jihlavsku a 
také služba osobní asistence Dačice, která pomáhá 
lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdra-
votního postižení, chronického onemocnění nebo 
vysokého věku. Část výtěžku byla ponechána na 
rekonstrukci objektu Žižkova 108 v Jihlavě, kde 
plánujeme vytvoření Centra sociálních služeb pro 
sociálně potřebné. 
 

Tříkrálová sbírka 2016

 Také v roce 2016 předpokládáme další 
rozvoj našich služeb, který chceme částečně fi-
nancovat právě z výtěžku Tříkrálové sbírky. Chtěli 
bychom zejména přispět na provoz služeb sociální 
péče na území naší působnosti a usnadnit tak život 
seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, 
kteří z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení potřebují pomoc dru-
hé osoby.  Část výtěžku poputuje do zahraničí na 
rozvojovou pomoc a také k mírnění dopadů váleč-
ných konfliktů či přírodních katastrof. Hlavním 
záměrem je spolufinancování vybudování Centra 
sociálních služeb Žižkova v Jihlavě, kde počítáme 
např. se vznikem nové služby Dům na půli cesty, 
určené pro děti odcházející do běžného života  
z dětských domovů či jiných pobytových zařízení.

 O účelném rozdělení výtěžku sbírky na 
jednotlivé konkrétní záměry bude rozhodovat tří-
králová komise na základě předložených projektů. 

 Oblastní charita Jihlava tímto děkuje 
všem, kteří v období od 1. 1. do 14. 1. 2016 vlídně 
přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladni-
ček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, 
kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci 
druhým. Získané prostředky budou použity pro 
přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a 
k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem 
regionu.

Koordinátor sbírky za OCH Jihlava: 
Roman Mezlík, mobil: 737 536 131, 

roman.mezlik@jihlava.charita.cz

Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava, 
tel. 567 563 671, jihlava@jihlava.charita.cz, 

http://jihlava.charita.cz
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Světové dny 
mládeže 2016

 V roce 2016 se uskuteční Světový den 
mládeže v Krakově v Polsku.
 Světové dny mládeže jsou mezinárod-
ním setkáním, které je organizované katolickou 
církví, spojuje mladé lidi celého světa – katolíky, 
křesťany jiných vyznání a všechny lidi dobré vůle. 
Předsedá jim Svatý otec a slaví se každé tři roky.
 Světové dny mládeže vznikly v roce 
1984 na Květnou neděli. Papež Jan Pavel II. svolal 
římskou mládež, aby s ním slavila Svatý rok vy-
koupení. Jejich nadšení překonalo všechna očeká-
vání. V roce 1985 napsal papež mladým po celém 
světě list a brzy začalo dobrodružství Světových 
dní mládeže.
 Mottem pro rok 2016 jsou Ježíšova slo-
va: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milo-
srdenství.“ (srov. Mt, 5,7)
 Polsko přivítá mezinárodní setkání 
mladých podruhé – v roce 1991 se uskutečnilo ve 
městě Čenstochová.

Informace pro účastníky

Komu je setkání určeno?
 Mladým lidem z celého světa, kteří se 
chtějí setkat a něco společně prožít. Doporučený 
věk je od 16 let.

Datum setkání
 20. - 25. července 2016 – Dny v diecé-
zi – brněnská diecéze bude v tarnowské diecézi. 
25. - 31. července 2016 – Světový den mládeže  
v Krakově.
 
Cena setkání
 Cena, kterou budeme za setkání platit, 
je dotovaná Českou biskupskou konferencí a ce-

lostátní sbírkou, která proběhne v kostelích. Zahr-
nuje: dopravu autobusem (při společné dopravě), 
balíček poutníka (nocleh, strava, doprava po Kra-
kově) a fond solidarity (10 Eur).
 
Účast na programu se společnou dopravou
 Dotovaná cena včetně Dnů v diecézi je 
stanovena na 5.800,- Kč (reálné náklady 7.640,- 
Kč). Dotovaná cena pouze pobytu v Krakově 
5.400,- Kč (reálné náklady 6.330,- Kč). Tyto ceny 
platí při přihlášení do 30. dubna a zaplacení do  
5. května 2016. Od 1. května zaplatíš o 400,- Kč 
více.
 
 V rámci ČR bude poskytována podpora 
početnějším rodinám. Pokud z jedné rodiny po-
jede více dětí, mohou požádat příslušné DCM o 
slevu: 2. dítě 25%, třetí a další dítě z rodiny 50%  
z celkové ceny.
 
Platby
 Rezervace místa proběhne po zaplacení 
příslušnému DCM. Při přihlášení do 30. dubna 
a zaplacení do 5. května 2016 platí zvýhodněná 
cena.
 
Doprava
 Do Krakova pojedeme hromadně, jako 
při minulých setkáních bude dodržován prin-
cip solidarity, tzn. cena dopravy je pro účastníky  
z celé ČR stejná. Při individuálním cestování (au-
tem, autobusem…) organizátoři SDM ani čeští 
organizátoři nezajišťují parkování.
 
Strava
 Zajišťujeme stravování během celého 
pobytu. Během pobytu v Krakově bude, tak jako 
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v Madridu nebo Riu, možné chodit na obědy a 
večeře do místních restaurací a ochutnávat místní 
speciality. Bude zajištěna také bezlepková strava.
 
Cestovní pojištění si každý zařizuje sám.
 
 Organizátorem české výpravy na SDM 
je Sekce pro mládež České biskupské konference a 
Asociace křesťanských spolků mládeže, z.s.
 
A na závěr jedno upozornění…
 Účast na SDM je vždy velikým duchov-
ním zážitkem a poznáním jiné kultury. Zároveň se 
ale jedná o fyzicky a psychicky náročné dny. Více 

informací na: krakov2016.signaly.cz 
 Připoj se k mladým celého světa! Sni 
o obnoveném světě míru, jednoty a přispěj svou 
účastí k církvi nového tisíciletí, k živé církvi!
 Spolu s ostatními prožij jedinečný záži-
tek víry! Přijď se podívat, jak žijí svoji víru mladí 
Poláci a dovol jim, aby i oni poznali, jak žijí svoji 
víru a kulturu ostatní mladí světa!

 Těším se na viděnou v Krakově!

Maruška Štrejbarová

Křesťanské církve  
v Sýrii a Iráku
(Se zaměřením na Syrskou ortodoxní církev z Antiochie)

 Aramejský národ na scénu světových 
dějin vstupuje během prvního tisíciletí před na-
ším letopočtem. Sice je politicky málo významný, 
ale do doby Alexandra Velikého (356 př. n. l. – 323 
př. n. l.) se aramejština stává úředním jazykem na 
Blízkém východě.  S nástupem helenismu rychle 
upadá do regionálního významu. Řečtinu v dru-
hé polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu 
nahrazuje arabština, která je na Blízkém východě 
nejrozšířenějším jazykem do dnešní doby a to i  
v křesťanské liturgii. Aramejština je v současnosti 
zcela okrajovým jazykem, kterým se v rodinách 
nemluví (až na pár vesnic na východě Iráku). 
Většina Aramejců se s ní seznamuje až v chrámo-
vé škole. Paradoxně je v 21. století používanější  
v USA, Německu, kde žije početná aramejská emi-
grace. 
 Ve Skutcích apoštolů se dočteme, že 
Aramejci byli mezi vůbec prvními křesťany a 

účastnili se kázání apoštolů. Za svého apoštola, 
který jim donesl víru, považují svatého Tomáše. 
Dnes jsou aramejští křesťané rozděleni do něko-
lika církví. Hlavními důvody rozdělení jsou pře-
devším politické konflikty, částečně i věroučné 
spory. 
 Jednou z církví jsou Maronité. Jako sa-
mostatná církev se začne oddělovat po Chalcedon-
ském koncilu (451), na kterém je v církvi sveden 
spor o christologii. Každopádně po dobytí Sýrie 
muslimy (636) se dostávají do izolace a definitiv-
ně vzniká nová církevní obec. Během křižáckých 
výprav přicházejí do styku s Římem a západem,  
s kterým mají dobré vztahy. Církev, která vždy 
měla rozvinuté církevní školství a duchovní kláš-
terní život, je především během turecké nadvlá-
dy utlačována, což vedlo k velké emigraci zvláště  
v 19. století, kdy byla na Maronity provedena prv-
ní genocida v dějinách lidstva a to v letech 1840 a 
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1860. Zemřelo 22 tisíc věřících, 75 tisíc jich uteklo 
do diaspory, zůstalo na 10 tisíc sirotků a 3 tisíce 
žen bylo prodáno do harémů. Dnes se k ní hlásí 
více jak 1,75 mil. věřících, ale více jak polovina 
žije v diaspoře. 
 Dalšími církvemi jsou Svatá katolická 
apoštolská asyrská církev východu a Chaldejská 
katolická církev. Na efezském koncilu (431) bylo 
zavrhnuto tzv. nestoriánství. (Nestoriánství od-
děluje lidskou a božskou osobu a popírá vnitřní 
sjednocení u Krista v jedné přirozenosti.) Sice 
byly myšlenky Nestoria přijaty, ovšem nestorián-
ství nemělo vliv na liturgii. Důvody přijetí byly 
spíše politické, cílem bylo omezit vliv Byzantské 
říše na křesťany v Perské říši. V církvi byla zavede-
na dědičnost patriarchy či biskupských stolců (ob-
vykle dědil titul syn bratra patriarchy), což vedlo 
k úpadku církve. Papež Evžen IV. r. 1445 uznává 
Asyrskou církev, kterou nazve Chaldejskou. Asyr-
ská církev je první východní tzv. unijní církev.  
V polovině 16. stol. si část kléru vybrala svého pa-
triarchu, což vedlo k rozdělení na dvě církve. Již 
na konci 17. stol. došlo k rozkolu mezi Římem a 
Asyrskou církví. Nově vzniklá Chaldejská církev 
zůstala v unii s Římem a převzala církevní škol-
ství, vzdělávání kleriků či řeholní život, což vedlo 
k jejímu kulturnímu rozvoji a následně ovlivnila 
i Asyrskou církev. V současné době má Asyrská 
církev na Blízkém východě asi sto tisíc věřících 
a dalších sto tisíc na západě, především v USA. 
Patriarcha sídli v Chicagu. Chaldejská církev má 
necelý půl milion věřících, přičemž drtivá většina 
žije v Iráku. Patriarcha sídlí v Bagdádu. Mezi obě-
ma církvemi probíhá živý a příkladný ekumenický 
dialog. 
 Významnou církví v dějinách Blízkého 
východu je Syrská ortodoxní církev z Antiochie. 
Určit v rozhovoru, do které církve věřící patří, 
není jednoduché ani pro znalce, natož pro laika. 
Většinou zabere až otázka, kdo je jejich patriarcha. 
Vztahy mezi příslušníky Syrské ortodoxní církve 
a již zmíněnými církvemi nejsou dobré, protože 
ortodoxní křesťané je většinou považují za poma-
tené věřící jejich církve.
 Syrská ortodoxní církev z Antiochie má 
ve svém názvu jedno z nejdůležitějších měst rané-
ho křesťanství. Svůj původ odvozuje od apoštola 
Petra, který zde krátkou dobu pobýval (36 – 38), 
a patriarchové jsou jeho nástupci. Nejznámějším 

patriarchou je Ignác mučedník, který byl rozsápán 
šelmami L. P. 107. Proto patriarchové po staletí 
přijímají jméno Ignatius. Současným patriarchou 
je Moran Mor Ignatius Ephräm II. Karimc, který 
sídlí v Damašku. 
 Z katolického pohledu církev patří 
mezi tzv. církve prechalcedonské. (Chalcedonský 
koncil 451) Církev se hlásí k nestoriánství. Vel-
kým problémem v Antiochii byl spor o titul Bo-
horodička. Kristus Bůh podle Nestoria přebýval 
v člověku Ježíšovi jako v chrámě. Maria porodila 
Ježíše jen jako člověka. A je tedy Kristorodička. 
Již během šestého století se církev definitivně vě-
roučně rozešla se západem, ale i s Byzancí. Když 
muslimové dobyli Sýrii (636), tak se církvi ulevilo, 
protože přestala být pronásledovaná Byzantskou 
říší. Křesťané museli začít platit ochrannou daň 
z hlavy, ale oproti předchozí a pozdější době žili 
relativně svobodně. Mnozí křesťané sloužili arab-
ským vládcům věrně ve vysokých státních funk-
cích. Např. úředníci, diplomaté. V této době pře-
kládají aramejské a řecké spisy do arabštiny, díky 
které přežijí do vrcholného středověku. (V dalších 
stoletích jsou provedeny překlady spisů z arabštiny 
do latiny např. Aristotela, které následně rozvíjí To-
máš Akvinský. Tyto myšlenky, které byly na západě 
ztraceny, díky zpětnému překladu obohacují víru 
západních věřících.) 
 Ovšem doba relativního klidu pro 
rozvoj Syrské ortodoxní církve netrvala dlou-
ho a především za nadvlády Turků se obrací  
v pronásledování. Všechny křesťanské církve se na 
Blízkém východě mění a rezignují na jakoukoliv 
misionářskou činnost za branami chrámu, církve. 
 Dnes Syrská ortodoxní církev zažívá 
rozkvět v Evropě a zánik ve své vlasti. Dávno před 
současnou občanskou válkou v Sýrii, či interven-
cemi v Iráku bylo běžné, že křesťanské vesnice 
byly vyvražděny a zapáleny kvůli víře a následně 
obsazeny muslimy za nečinnosti úřadů. To vedlo 
od osmdesátých let k velké emigraci do Evropy, 
především do západního Německa a Švédska, kde 
se většina křesťanů uchytila v gastronomii nebo 
zlatnictví. Dnes je bohužel situace mnohonásobně 
horší v jejich původní vlasti. Jedno křesťané v této 
oblasti mají více jak tisíc let jisté, ať v jakákoliv vál-
ce mezi sunity a šíty zvítězí ten či onen, vždy na to 
doplatí nejvíce křesťané, kterým již půdu po válce 
nikdo nevrátí. Před válkou v Sýrii žilo na Blíz-
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kém východě asi sto tisíc ortodoxních křesťanů a  
v diaspoře jich žilo přes dvě stě tisíc. 
 Syrská katolická církev na rozdíl od pře-
dešlých nemá kontinuitu od apoštolů, ale vzniká 
působením evropských misionářů, zejména kapu-
cínů, teprve na konci 18. století v Libanonu. Na 
Blízkém východě zakotvila především v Libanonu, 
Iráku či Sýrii, jinde jde spíše jen o malé ostrovy 
víry a mimo Blízký východ se nikdy nerozvíjela. 
Je běžné, že v místech, kde nepůsobí její církevní 

struktura a jsou zde věřící, tak katolíci přistupují  
k svátostem i v syrských ortodoxních kostelích. 
Katolická církev používá totiž obdobný ritus, kte-
rý je ovšem ovlivněný Římem, což je u unijních 
církví běžná praxe. Syrská katolická církev má asi 
60 tisíc věřících na Blízkém východě. 
 Od devatenáctého století jsou v oblasti 
přítomny i protestantské církve, které jsou ovšem 
jen v malých skupinkách. 

Josef Kolba

Poradna pro ženy 
a dívky
 Poradna pro ženy a dívky je provozo-
vána organizací Centrum naděje a pomoci, (CE-
NAP), kde je nabízeno sociální poradenství posta-
vené na křesťanských hodnotách.
 Pracovnice poradny pro ženy a dívky 
nabízí klientkám a jejich partnerům profesionální 
a lidský přístup, pro který je poradna oblíbená a 
vyhledávaná. Poradna nabízí klientům široký zá-
běr v řešení různých potíží. Častými tématy jsou 
problémy ve vztazích partnerských i mezigenerač-
ních, dále řešení problematiky antikoncepce i ne-
čekaného těhotenství a zvládání vyčerpání matek 
při péči o děti a domácnost. Pracovnice poradny 
podporují rodiče k přijetí všech počatých dětí, a 
proto také nabízí podporu nejen v průběhu těho-
tenství. 
 Samozřejmě pracovnice se věnují pro-
blematice nároků dávek ze státního sociálního 
systému. Poradkyně řeší i problematiku domácího 
násilí a problematiku závislostí, které se nevyhý-
bají ani křesťanským rodinám.
 Důležitou součástí poradny je zvládání 
smutku u párů, kterým se nedaří otěhotnět. Man-
želé, kteří touží po miminku, jsou často ve velkém 
stresu a vlastního sebeobviňování, až se jim vý-
sledně nedaří žít spokojený manželský život. Pro-

to je zde pro ně nabízená psychosociální podpora.
Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc 
ženám po potratu a to umělém a i spontánním. 
Ženy, které mají za sebou tuto smutnou skuteč-
nost, se často ve společnosti setkávají s nepocho-
pením a odmítnutím. V této poradně je zde na-
opak nabízená pomoc a přijetí. 
 Pokud bychom měli shrnout, co porad-
na poskytuje, tak především podporuje rodičov-
ské kompetence svých klientů, posiluje práva žen 
v úctě ke křesťanským hodnotám a jejich sebe-při-
jetí v každodenním životě.
 Co ještě za zmínku stojí, je komplex-
ní přístup pracovnic ke klientům. Což znamená, 
že poradkyně vnímají všechny klientovy složky 
osobnosti. Věnují se jak sociálním potřebám kli-
entů, ale i jejich biologickým, psychickým a spiri-
tuálním potřebám.
 Je možné, že znáte čínskou povídku o 
dvou vesnicích, jejichž obyvatelé zažívají hlad a do 
každé z nich vejde jiný rybář. Po žádosti vesniča-
nů o nasycení oba rybáři se rozhodnou vesniča-
nům pomoci. Každý ale jiným způsobem. První 
rybář každý den vesničanům vyloví ryby a tak 
žijí obyvatelé vesnice mnoho let v sytosti. Druhý 
rybář své vesničany naučí rybařit a vesničané ka-
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ždé ráno si nachytají ryby sami. I když je to cesta 
náročnější, vesničané výsledně jsou také sytí. Jed-
noho dne oba rybáři zemřou. A co se stane? Výsle-
dek je Vám jistě znám. První vesnice opět zažívá 
hlad a bídu. Druhá žije v hojnosti a spokojenosti. 
Proto poradenství je směřováno tak, aby klienti po 
konzultacích byli schopni vést smysluplný život 
bez podpory poradny.
 Sociální poradenství je pro klienty na-
bízeno bezplatně. Aby organizace Centrum na-
děje a pomoci (CENAP) mohla klientům pomoci 
komplexně, nedílnou součástí praxe je též nabídka 
využití dalších programů a poradenství, které je již 
nad rámec sociálního poradenství.

 I když poradna sídlí v Brně na Vodní 13, 
není omezena jen pro obyvatele Brna. Pro mož-
nost e-mailového (cenap@cenap.cz) a telefonic-
kého (543 254 891) spojení a dobré dostupnosti 
z vlakového a autobusového nádraží je zde pro 
všechny. 
 Pokud vnímáte, že by služby poradny 
mohly pomoci Vám nebo Vašim blízkým, ráda 
bych Vás povzbudila v kontaktování poradny.

Bc. Milada Lázničková DiSwww.cenap.cz

Zprávy z ekonomické rady 
farností Třešť a Růžená

 Farnost Třešť zaplatila vyměřený pří-
spěvek brněnskému biskupství na potřeby diecéze 
(desátek ze všech příjmů) ve výši 32. 766,- Kč a 
farnosti Růžená bylo brněnským biskupstvím sta-
novena částka 9.750,- Kč.
 Farnosti Růžená byl vrácen les - přes  
12 hektarů směrem na Lovětín.  
 V rámci restitucí bylo farnosti Třešť 
vráceno celkem přes 12 ha orné půdy, pastvin a 
luk.  Po dohodě s biskupstvím byly tyto pozemky 
pronajaty ZD Roštýn na základě nejvyšší cenové 
nabídky. Peníze získané z pronájmu budou využí-
vány pro farnost Třešť. Pokud má někdo zájem o 
podrobnější informace, nechť se zastaví na faře. 
 Ve farnosti Třešť a Růžená se konaly 
v listopadu volby do ekonomické rady farnosti. 
Noví členové ERF byli jmenováni na 5 let. V Třeš-
ti jsou to tito farníci: Ing. Vladislav Hynk, Pavel 
Brychta, Ing. Jiří Novák, Martin Burda, Ing. Pavel 
Kalčík a Jan Mikeš. V Růžené tvoří ERF tito far-
níci: Vít Dunička, Jindřiška Fousová, Pavlína Ko-
dysová, Miloslav Bambula. Pokud byste, farníci, 

měli nějaké dotazy, návrhy, připomínky, prosím, 
kontaktujte členy farních rad.
 V pátek 20. 11. 2015 v 19 hodin se  
v Želetavě sešli členové ekonomických rad farnos-
tí děkanství jihlavského, telčského, třebíčského a 
moravskobudějovického s představenými brněn-
ské diecéze. Setkání zahájil generální vikář diecéze 
Mons. Jiří Mikulášek, který přítomné seznámil se 
stanovami ekonomických rad farnosti brněnské 
diecéze, následně k nám hovořil P. Roman Kubín 
o pastoračním plánu diecéze a o vizích a pasto-
raci ve farnostech.  Od Bc. Jany Pokorné jsme se 
dozvěděli o probíhajících restitucích a o tom, jak 
na tom brněnská diecéze je. Vzhledem k ostatním 
diecézím jsme nejchudší diecéze, co do majetku, 
ale co do počtu věřících jsme na tom nejlépe. Br-
něnská diecéze nemá zájem prodávat žádné fary, 
pozemky a doporučuje všem farnostem, aby vše 
pronajali za nejvýhodnější cenu. Bylo řečeno, že 
si musíme uvědomit, že jednou se může stát, a to 
se stane, že co budou mít farnosti našetřeno, to je 
bude živit. Naposled mluvil pan ekonom diecéze, 
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Ing. Petr Zelenka, který nás seznámil s hospoda-
řením diecéze, s příjmy a výdaji za poslední rok 
2014. Ukázal nám časovou osu, kde bylo zřejmé, 
jak a o kolik se postupně bude snižovat státní pří-
spěvek na činnost diecéze a náhrada za nevydaný 
majetek. Od ledna 2016 již diecéze bude dostá-
vat každý rok o 5% příspěvku méně, což pro naši 
diecézi činí 7,5 mil. Kč. Také hovořil o zřízení fon-
du rezervy a solidárním fondu v rámci ČBK.  

Biskupství plánuje, že v každém děkanství u dě-
kana bude pracovat technik stavebních investic, 
který bude kněžím pomáhat s opravami objektů 
a se sháněním dotací, dále finanční účetní a nako-
nec i pastorační asistentka. Farnosti děkanátu se 
budou přiměřeně po dohodě s děkanem podílet 
na odměně jednoho z těchto tří pracovníků. 

P. Tomáš

Vánoční   bohoslužby  

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
 16:00 Kostelec - s nedělní platností

27.12. Svátek Svaté Rodiny
 08:00 Třešť - sv. Martin
 10:00 Růžená
 17:30 Třešť - sv. Kateřina                                                            

29.12. 17:00 Hodice - kulturní dům 

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

1.1. 2016 Slavnost Matky Boží Panny Marie  
  (Nový rok)
 09:00 Třešť - sv. Martin
 10:45 Růžená
 11:15 Kostelec
 17:30 Třešť- sv. Kateřina

2.1. 16:00 Kostelec
 
3.1. 2. neděle po Narození Páně
 08:00 Třešť - sv. Martin
 10:00 Růžená
 17:30 Třešť - sv. Kateřina

5.1. Vigilie Slavnosti Zjevení Páně
 18:00 Růžená

6.1. Slavnost Zjevení Páně (Tři králové)
 17:30 Třešť - sv. Kateřina      

Tábor
 Předpokládaný termín letního tábora 
2016 je 10. 7. - 20. 7. 2016. Mezitáborový víkend 
proběhne 4. 3. - 6. 3. 2016.

Vojtěch Kalčík



Věžník 94/2015 21Věžník 94/2015 21

Zapište si 
do kalendáře
 
23.12. 15:00 Hodice - kulturní dům 
  - vánoční scénka, možnost si
  odnést Betlémské světlo
24.12. 13:00, 14:00
  Živý betlém u kulturního
  domu, možnost si odnést 
  Betlémské světlo
26.12. 16:30 vánoční koncert skupiny 
  Labyrint
27.12. 16:00 Kostelec - vánoční koncert
  scholy z Nové Říše
7.1. 18:00 Tříkrálový koncert 
  u sv. Kateřiny
9.-10.1.  Tříkrálová sbírka
15.1. 20:00 ples farnosti a KDU-ČSL
20.1. 17:30 ekumenická bohoslužba 
  v kostele sv. Kateřiny
23.1. 15:00 dětský karneval v Kostelci
31.1. 15:00 - 17:00 - dětský karneval v Třešti 
  v sokolovně
2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
 16:00 Růžená
 17:30 Třešť
7.2. udělování svátosti nemocných při mši svaté
Od 8.2. se mění čas večerních mší sv. na 18:00 
hodin.
10.2. Popeleční středa
 16:30 Růžená
 18:00 Třešť
18.2. 18:00 koncert v kostele sv. Kateřiny
21.2. 08:00 představení dětí, které 
  přistoupí k prvnímu 
  svatému přijímání

Ze  života 
farností

Křty
Třešť: Jan Jeroným Josef Brychta
 František Viktorín
 Zuzana Viktorínová
 Natálie Malíková
 Alžběta Markéta Škvárová
 Edita Markéta Bilá
 Leon Jan Bilý
 Jan František Bilý
 Jakub Mareš
 Adéla Ludmila Marešová
 Klára Markéta Kapounová
 Radka Anežka Kapounová
 Jonáš Václav Straka
 Radim Poledna
 Václav Kodys
Růžená
 Adam Josef Mezera

Svatby
Třešť: Martin Nosek a Zuzana Licková
 Terezie Kalčíková a Václav Nerušil
 František Viktorín a Zuzana Viktorínová
 (konvalidace)

Pohřby
Růžená: Josef Máca
 Ludmila Nechvátalová
 Jaroslav Mach

Třešť: Ludmila Hávová
 Jaroslav Hubený
 Marie Smrčková
 Bohumír Štrejbar

Radostná zpráva a prosba o modlitbu
 
 V Třešti se na přijetí biřmování připravuje 19 biřmovanců. Do katechumenátu byl v Třešti na 
1. neděli adventní přijat pan Miloslav Lyškař a v Růžené Martin, Ondřej a Hana Hybáškovi.  Na první 
svaté přijímání se připravuje 9 dětí a také mladá paní Jana Vrátilová. Prosím o modlitbu za to, aby se 
všichni dobře připravili na přijetí svátostí a vytrvali ve své víře až do konce. 
    otec Tomáš
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ZÁMĚRY NA VYUŽITÍ 
prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2016 

 
Název organizace: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava 
Adresa: Jakubské nám. 2, 586 01 Jihlava 
Telefon: 567 563 671 
E-mail: jihlava@charita.cz 
Č. účtu: 108383744/0300 
Předpokládaná částka, kterou OCH získá zpět: 970 000,-Kč 

Název záměru: Částka, cíl projektu 
Centrum pro sociálně 
znevýhodněné Jihlava 

500 000,- 
Investiční záměr na rekonstrukci budovy Žižkova 108, Jihlava pro účely 
provozování sociálních služeb pro sociálně znevýhodněné občany 

Centrum služeb Pohodář 
Luka nad Jihlavou 

150 000,- 
Vybavení nově otevřených služeb Denní stacionář pro seniory a 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Lukách nad Jihlavou 

Charitní pečovatelská 
služba Kamenice, Luka nad 
Jihlavou, Telč, Nová Říše, 
Kostelec 

120 000,-  
Na aktivizační služby pro seniory v obcích kde Oblastní charita Jihlava 
provozuje charitní pečovatelskou službu – jedná se zejména o nákup 
vybavení a terapeutického materiálu pro aktivizaci seniorů. 

Osobní asistence Dačice 
 

80 000,- 
Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na službě 
osobní asistence v Dačicích. 

Centrum primární prevence 
Vrakbar Jihlava 

20 000,- 
Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na 
středisku Centrum primární prevence Vrakbar v Jihlavě. 

Dobrovolnické centrum 
 

30 000,-  
Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické 
centrum.  

Centrum u Větrníku 20 000,- 
Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na 
středisku Centrum u Větrníku v Jihlavě. 

Domácí hospicová péče 30 000,- 
Na podporu rozvoje služby a na nákup vybavení pro pacienty. 

Terénní program SOVY 
 

20 000,- 
Na podporu rozvoje služby a na nákup věcí pro potřebné. 

 
Datum: 4.11.2015                                          Podpis odpovědné osoby: 
 
 
Razítko DCHB:                                                                                         
 

Razítko OCH: 

 
Vyjádření Tříkrálové komise: 
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