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S lovo otce Tomáše
Skončil mimořádný rok milosrdenství.
Můžeme si položit dvě otázky: Poznal jsem, jak se
Bůh projevuje svým milosrdenstvím v mém životě? Stal jsem se více milosrdným? Milosrdenství je
jedním ze způsobů projevu víry - ukaž mi skutky
a já poznám tvou víru. Biskup Caesarius z Arles
říká: „Ačkoli si všichni přejí, aby se vůči nim uplatňovalo milosrdenství, zdaleka ne všichni se chovají tak, aby si milosrdenství zasloužili. Všichni sice
chtějí, aby se s nimi nakládalo podle milosrdenství,
je však málo těch, kdo se sami k druhým chovají
milosrdně. Člověče, jak se můžeš opovažovat dožadovat toho, co ty sám druhým odpíráš? Kdo si přeje,
aby došel milosrdenství na zemi, musí se chovat na
zemi milosrdně vůči ostatním.“
Papež František si zvolil milosrdenství
za klíčový pojem svého pontifikátu a následně vyhlásil Svatý rok milosrdenství, abychom poznali,
že v obrazu Boha, kterého nám Ježíš zvěstoval, se
jeví milosrdenství jakožto podstatná Boží vlastnost.
Den po skočení roku milosrdenství vydal papež apoštolský list Misericordia et misera.
Název dokumentu se inspiruje textem sv. Augustina, který těmito dvěma slovy komentuje setkání
Ježíše s ženou přistiženou při cizoložství: „Zůstali
tam jen oni dva: Milosrdenství a ubohá (žena).“
V první části komentuje papež František mši svatou, zpověď i ostatní svátosti z pohledu
milosrdenství. Křesťanská společenství zůstanou
podle papeže živá do té míry, nakolik se nechají
milosrdenstvím utvářet. František také potvrzuje
i po skončení svatého roku službu tzv. misionářů milosrdenství. Ti mají být nadále „konkrétním znamením, že milost svatého roku je i nadále
v různých částech světa živá a účinná.“
Zpovědníky papež žádá, „aby přijímali
všechny; byli svědky otcovské něhy navzdory vážnosti hříchu; ochotně napomáhali věřícím; jasně předkládali morální principy; byli k dispozici
v doprovázení věřících na jejich kající cestě a
s trpělivostí s nimi drželi krok; byli prozíraví
v rozlišování každého jednotlivého případu; štědří
v udělování Božího odpuštění“.

Nic se nemůže stavět jako překážka mezi
Boha a hříšníka, který uznal svůj hřích a chce začít
znovu. Papež v této souvislosti prodlužuje povolení všem kněžím udělovat rozhřešení věřícím, kteří
se dopustili potratu. U nás v ČR toto povolení kněží dostali již v minulosti. Papež uvádí, „že potrat je
těžký hřích, protože ukončuje nevinný život.“ Avšak
těm, kdo se ho dopustili a litují toho, chce umožnit
smíření s Bohem.
Druhá část dokumentu se věnuje uskutečňování milosrdenství v každodenním životě a
jejímu sociálnímu rozměru. Vyzývá přitom, aby
věřící reagovali na mnohé dnešní formy chudoby: například hlad, nemoci, analfabetismus, ale i
nezaměstnanost, diskriminaci, neznalost Boha,
„která je tou největší chudobou a největší překážkou
v uznání nedotknutelnosti lidského života.“
Více než kdy jindy je potřebné nezapomínat na chudé. Proto ustanovil papež Světový
den chudých, který si bude církev připomínat každoročně o 33. neděli v mezidobí.
Při letošním živém Betlému bude
možnost podpořit misii Terezky Nerušilové
(Kalčíkové) s manželem Václavem, kteří se rozhodli odejít a působit dva roky ve Východním
Timory v Indonésii jako dobrovolníci, vyučují
angličtinu a práci na počítači.
			
otec Tomáš
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Pastýřský list

otce biskupa Vojtěcha k adventu
Milé sestry, milí bratři, milé děti,
prožíváme advent, zvláštní období, ve
kterém jsou každému z nás nabízeny možnosti a –
sportovně řečeno – šance pro osobní život i život
společenství církve.
Jak uvádí všeobecná ustanovení o liturgickém roce: „Doba adventní má dvojí charakter: je to doba přípravy na oslavu Narození Páně,
kdy si s úctou připomínáme první příchod Syna
Božího k lidem; a zároveň je to doba, v níž, vedeni touto vzpomínkou, směřujeme v myšlenkách
k očekávání druhého Kristova příchodu na konci
věků. Z těchto dvou důvodů je doba adventní dobou
oddaného a radostného očekávání.“
Očekávat, těšit se, toužit a připravovat
se – to nejsou postoje vlastní dnešnímu člověku.
Ve všech oblastech života se naopak snažíme dosáhnout všeho pokud možno ihned, bez vnější
i vnitřní přípravy na přijetí, bez vystupování k cíli.
Vystupování, často namáhavého a plného odříkání. Vystupování, při kterém se stále víc a víc přibližuje a stává toužebnější cíl. Dnešní člověk touží
bez většího úsilí a námahy zakusit pocity toho,
kdo již dosáhl cíle.
Je to zřejmá a častá slepá ulička začínajících sportovců, umělců, budoucích manželů
i mnoha dalších. Člověk, který nedovedl očekávat,
toužit a vynakládat úsilí, ale cíl jako by okoušel na
cestě, nenajde v cíli to pravé, z čeho by se mohl trvale radovat a co by jej naplnilo vnitřním štěstím.
V protikladu k nabízeným možnostem
a šancím adventu mnoho věcí kolem nás, a to už
dávno před zahájením adventní doby, předjímá
zdání vánoční atmosféry z důvodu obchodního
zisku: ozdobené vánoční stromy v obchodních
centrech, předvánoční koncerty s vánoční tematikou, všude přítomné reklamy. I když není možné
se obchodům vyhnout, protože dárky a dobré jídlo k Vánocům samozřejmě také patří, je pro nás
duchovně prožívaný advent příležitostí, jak odolat
naznačenému tlaku. A když půjdete do obchodů
koupit dárek svým blízkým, určitě se také zastavte
4
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v kostele a pomodlete se za ně. Možná právě letos, kdy jsme prožívali mimořádný Svatý rok milosrdenství a procházeli branami milosrdenství,
můžeme pokračovat v cestě objevování milosrdného Boha ve svých rodinách. Například v čase
ušetřeném sezením před televizí nebo počítačem
využitým k společné duchovní četbě, modlitbě
u rozžaté svíce, povídáním o duchovních věcech
s dětmi nebo vnoučaty, ke stavění betléma s příběhy jednotlivých osob, od proroků až po postavy
Panny Marie a svatého Josefa, v postupném přinášení stébel slámy do jesliček a podobně. Braňme
adventní dobu v sobě i v našem okolí a buďme si
vědomi, co k ní patří. Nepředjímejme slavení Vánoc dříve, než mají být. Ať se v každém z nás skrze
ztišení v modlitbě a vnitřní kázeň probudí touha
po setkání s tím, na kterého čekáme a který je
pro nás největším darem. K tomu také samozřejmě patří včasné prožití svátosti smíření, ve které
odevzdáme Bohu vše, co nás odděluje od něj, od
druhých i od sebe samých. Nyní se vám zdá, že
cílem tohoto listu je, jak užitečně projít adventem.
To ovšem není to nejdůležitější. Cílem je umožnit, aby advent procházel námi, každým z nás,
abychom o Vánocích nejen zazpívali „Nám, nám
narodil se!“, ale skutečně se z Kristova příchodu
z plna srdce radovali.
Sestry a bratři i milé děti,
přeji vám požehnaný advent, ve kterém objevíme štědrost Boha a velikost jeho lásky
k nám v Ježíši Kristu, který se narodil pro každého z nás. Ať si jej zamilujeme, aby se stal středem
našeho života. V tomto duchu jsem s vámi spojen
v modlitbě.
Přeji vám také požehnaný rok 2017,
v němž si budeme společně připomínat 240. výročí založení brněnské diecéze, a ze srdce vám všem
žehnám.
Váš biskup Vojtěch

Zamyšlení ke vstupu
do adventu
Advent je každoročně prožíván jako začátek liturgického roku. Proto je i novým obdobím našeho života. Uplynulý rok jsme prožívali
jako rok milosrdenství. Máme tedy naději, že jsme
povzbuzeni k tomu, abychom i v tomto roce Boží
milosrdenství s vděčností přijímali a sami byli milosrdnými k druhým. Svatí a světice Boží vynikali
odvahou a stálostí křesťanského života, a že milosrdenství bylo u nich na prvním místě, se nemusí
ani zvlášť zdůrazňovat. Připomeňme si ty, kteří
jsou zařazeni do této liturgické doby, ale ne z celého adventu, nýbrž z jeho prvního týdne, oktávu,
neboť jsou známí a významní.

v Galileji, byl rybářem a bratrem Šimona, jemuž
dal Ježíš jméno Petr, patřil mezi učedníky sv. Jana
Křtitele, a když poznal Ježíše, přivedl svého bratra
k němu. Další jeho významné skutky: Upozornil
na chlapce, který měl pět chlebů a dvě ryby. Spolu
s Filipem zprostředkoval setkání Ježíše s pohany.
Dle tradice hlásal evangelium v různých krajích.
Zemřel kolem r. 60 v řecké Achaji v městě Patrasu,
kde byl přivázán ke kříži ve tvaru X.
1.12. - Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka. Byl to Angličan. Narodil se v Londýně
25.1.1540, studoval v oxfordské koleji a brzy vynikl řečnickým nadáním a dosáhl hodnosti mistra
svobodných umění. Jako anglikánský jáhen se při
studiu teologie stal katolíkem a r. 1573 vstoupil
k jezuitům. Studoval v Brně a v Praze, kde byl
r. 1579 vysvěcen na kněze. V jezuitské koleji Klementinum působil jako profesor rétoriky, filosofie
a teologie. Také založil první českou Mariánskou
družinu. Roku 1580 se vrátil do Anglie, aby tam
působil mezi katolíky. Horlivě hlásal víru a hájil
papežský primát. Byl zatčen a neodpadl ani při
nejkrutějším mučení. Na rozkaz královny Alžběty I. byl l.prosince 1581 oběšen. Svatořečen r. 1970.
Kdykoli čtu jeho životopis, jsem hrdý na to, že
v naší zemi působil tak skvělý kněz a učitel.
2.12. - Sv. Bibiány, panny a mučednice. Pocházela
ze vznešené křesťanské rodiny v Římě. Pro věrnost křesťanským zásadám byla r. 363 umučena za
císaře Juliána odpadlíka. V 5. stol. jí papež Simplicius zasvětil baziliku na Esquiline. Bývá vzývána
jako ochránkyně před alkoholismem a při bolestech hlavy.

30.11 - Sv. Ondřeje, apoštola. Jeho svátek nespadá
vždycky do adventu, letos ano. Pocházel z Betsaidy

3.12. - Sv. Františka Xaverského, kněze a misionáře. Jezuita, který se setkal se zakladatelem
řádu, sv. Ignácem z Loyoly. Působil v exotických
zemích, v Indii, na Ceyloně (dnes Srí Lanka), na
Věžník 98/2016
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Molukách a v Japonsku. Odtud chtěl cestovat do
Číny, ale zůstal na ostrově Sancianu, kde 3.12.
v horečkách zemřel.
4.12. - Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve. Narozen v arabské křesťanské rodině. R. 700
vstoupil do kláštera sv. Sáby nedaleko Jeruzaléma.
Tam se stal knězem. Ve svých spisech a kázáních
vykládal věroučné pravdy. Jeho „Výklad pravé
víry“ má pro východní křesťany tentýž význam
jako na západě spisy sv. Tomáše Aquinského.

dolovalo stříbro, a také – nevím proč, dělostřelců.
5.12. Sv. Sávy, jáhna. Byl členem řady žáků
sv. Cyrila a Metoděje, tzv. „sedmipočetníků“. Po
vyhnání Metodějových žáků z Velké Moravy odešli do Bulharska a usídlili se v Ochridu, kde založili klášter, v němž konali slovanskou liturgii. Pak
postupně působili i v jiných částech země.
6.12. - Sv. Mikuláše, biskupa. Ten je ze všech adventních světců nejpopulárnější. Byl biskupem
v Myře v maloasijské Lykii (dnes území Turecka).
Dle tradice oplýval velikou laskavostí a štědrostí.
Nejznámější případ, kdy tajně hodil váček peněz
do okna chudé rodiny, aby se dcery nemusely zaprodávat. Zemřel v polovině 4.stol., jeho úcta se
rychle rozšířila od 4.stol. na východě a od 10.stol.
i na západě. Ostatky svatého Mikuláše byly přeneseny do italského města Bari. Na jeho památku v předvečer jeho svátku vycházejí lidé za něho
převlečení a rozdávají drobné dárky dětem. Ve
východní i západní církvi je mu zasvěceno mnoho
kostelů.
7.12. - Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
Byl arcibiskupem v Miláně. Vyznačoval se jako
slavný pastýř a učitel svěřeného lidu. Důrazně
hájil práva církve proti císařské moci a bojoval
za čistotu víry proti ariánům. Svými brilantními
promluvami měl vliv na obrácení sv. Augustina, jehož pokřtil r. 383. Zemřel na Bílou sobotu
4.4.397. Svátek je dnem jeho vysvěcení na biskupa.

4.12. - Sv. Barbory, panny a mučednice. Byla
dcerou bohatého pohanského měšťana. S křesťanstvím se seznámila prostřednictvím služebnictva.
Když se to dozvěděl její otec, dal ji zavřít do věže,
aby ji zbavil jejich vlivu. Křesťané tam však stejně
za ní chodili, zvláště ti, kteří byli posíláni nosit jí
jídlo. Barbora kromě dvou oken, která byla v místnosti, nechala vybourat ještě třetí – na znamení
Nejsvětější Trojice. To už otec nevydržel. Nechal
ji mučit, a když se nevzdala víry, poručil, aby byla
sťata. Sv. Barbora je patronku horníků, proto jí byl
postaven veliký chrám v Kutné Hoře, kde se dříve
6
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8.12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu. Touto výčet první řady adventních světců vrcholí. Bůh Pannu Marii, kterou
vyvolil za Matku svého Syna, uchránil dědičného
a tím i každého hříchu. V církvi se v toto tajemství
vždycky věřilo, ale papež Pius IX. ho 8. prosince
1854 prohlásil za dogma, tj. za závazný článek
víry, což ona sama potvrdila r. 1858 při jednom
ze zjevení Bernardetě. Jestliže s obdivem hledíme na životy svatých, pak ona je nám Nejvyšším
Vzorem. Jestliže chceme od minulého roku dále
pokračovat v úsilí o milosrdenství, pak ona je nám
největší Pomocnicí, protože je – jak to říkáme
v modlitbě Zdrávas Královno – Matka Milosrdenství.
P. Jaroslav

Vánoční z Betléma
„Chácháchá…“ řehtal se brunátný zemědělec prastarému vtipu, který právě zopakoval.
Musel křičet, protože v hospodě mluvil jeden přes
druhého, lidé se tu rozčilovali a smáli a bouchali
do lavic a popíjeli víno s vodou a rozlévali ho na
nízké stoly. V místnosti se mísily pachy potu, pronikavých nardových mastí, páleného loje z lampiček a taky škvířených se opékaných skopových
žeber.
Zemědělec máchal širokýma rukama,
mhouřil a zase koulil zarudlá očka a vykládal
jeden vtip za druhým a byl rád, že mu jeho společník, zjevně zkušený a sečtělý cestovatel, naslouchá. Tedy alespoň to tak dělal, že naslouchá.
„Lidé by se měli víc poslouchat. Jen tak se
mohou pochopit, případně se obohatit o jiný pohled
na svět. Naslouchat neznamená se vším souhlasit.
Znamená to pochopit toho druhého, co ho zajímá a
co ho rozčiluje. Lidé na celém světě by se měli naučit
spolu mluvit.“
Muž byl asi čtyřicetiletý, měl sice vous,
ale měl ho pěkně přistřižený a rád si ho hladil jemnýma světlýma rukama. Procestoval mnoho zemí
Římské říše a všude se snažil lidi poznat, pochopit co dělají, co je trápí. Ale… poslouchat tohohle
zpoceného obra se rozhodně nedalo dlouho. Po
dvou hodinách, co veliký zemědělec mluvil a křičel a rozkládal, měl dojem, že se mu rozletí lebka.
Měl velmi naléhavou potřebu zmizet. Jenže kam?
Hostinec praskal ve švech a noc tak či tak stráví
v polosedě pololeže na svých zavazadlech, přestože
by si mohl zaplatit samostatné lůžko. Prostě místo
nebylo. Jeho sluha bude spát vedle jejich oslů. Zvedl se, že se musí jít protáhnout a taky odejít tam,
kam i císař Augustus musí občas chodit, ať si kdo
chce, říká, že je bohem. Jenže ten hromotluk svůj
zadek zvedl taky, a že jde taky za chalupu a že mu
alespoň poví další vtip. Otočil se, posunkem naznačil sousedovi na lavici, že se oba vrátí a že tedy
místa na lavici, do kterých hned přetekly sousední
zadnice, budou za chvíli zase jejich. A hrnul se za
cestovatelem. Ve dveřích se málem srazili s kostnatým chlapem v zaprášeném plášti. Šedivé vousy
mu lezly do ustarané vrásčité tváře.

Hromotluk se na něj podíval, jakoby do
něj uhodil hrom. A jakoby se celý zmenšil, přitáhl
si plášť k tělu, stáhl se do stínu, takže si ho kostnatý
nevšiml a on ho nechal projít kolem sebe dovnitř
hospody, kde šel příchozí hledat hostinského.
Venku bylo tma. Když oči přivykly, všiml si cestovatel, že hned u vchodu je uvázán ke
sloupu verandy malý oslík s rancem na hřbetě a
o sloup se opírá drobná žena zahalená do pláště.
Opírala se dost vyčerpaně, celá byla zhroucená, i
ve tmě bylo vidět, že není zrovna v dobré kondici.
Spíš než v požehnaném stavu by člověk řekl, že je
před rozsypáním. Dech vyrážel v kotoučích páry
jako úpěnlivá prosba ze skloněné hlavy pod pláštěm a jako úpěnlivá prosba k bezcitnému se taky
hned beze stopy rozplýval.
Hromotluk ji viděl. Zase na vteřinu zkameněl a lehce naklonil hlavu, jak zkoumavě ženu
prohlédl, ale jen tak velmi zběžně, aby se ujistil o
tom, co dopředu věděl. Jak byl uvnitř halasný, tak
teď naprosto ztichl a jako švihnutý pes se vykradl
verandou dozadu na dvůr. Cestovatel šel za ním.
Zastavili se u hromady hnoje. Když se ozval charakteristický zvuk, vesničan jako by chtěl ulevit i
svému srdci, tiše povídá:
„Ten chlap, co jsme ho potkali, toho
znám.“
Koho ty neznáš, myslel si cestovatel, ale
řekl jen: „A co?“
„Není odsud. Ani já ne. Je z Galileje, jako
já. Z Nazareta. Je to vlastně vzdálený bratranec.
Ale hodně vzdálený. A čím víc, tím teď líp. A s tou
ženou, co stojí venku, byl zasnoubený. Jenže se ukázalo, že čeká ne s ním…“
„Přistihl ji?“
„To ne, ale nějak to nevycházelo, když
člověk počítal. A bylo to před svatbou. A on byl
dost prudérní, aby s ní spal hned po zásnubách. A
já ho znal, byl dost paf, když se ukázalo, že ona je
v tom. On byl totiž chasíd – spravedlivý. Stále hloubal
v Písmech. Stále si při práci zpíval žalmy… prostě
člověk co žil Zákon. A teď tohle.“
„Ale teď je ona tady s ním?“
„No právě. Jak pravil Mojžíš: ‚Celá poVěžník 98/2016
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spolitost ať ji ukamenuje…Tak odstraníš zlo ze svého středu.‘ Tohle znal Josef moc dobře. Říká se to
těžko, ale Zákon je Zákon…A neposlouchat Zákon,
to nenese požehnání. Člověk, který kryje neřád,
jakoby ho schvaloval. Takový člověk nese prokletí.
Pro rodinu, pro kmen, pro národ, pro zemi…A Josef
přesně tohle udělal. Byli jsme v šoku, jak se k povinnosti poslouchat Zákon postavil. A všímavější lidi
začali taky vidět, jak se na něj začala lepit smůla. A
já nestojím o to, abych se o smůlu přitřel.“
„A teď je tady s ní? Co tu dělá?“
„Asi taky kvůli sčítání. Taky pochází odsud. A podle mě nemá na hospodu tady, ani
v okolí. Vím, že má v posledních měsících hluboko
do kapsy...bez požehnání. To je přece jasné. Neměl
si ji brát. Nesměl si ji brát...“
Cestovatel se díval na nebe plné hvězd
a pak se podíval na světla u vchodu, kde stála u
sloupu sehnutá drobná postava. Pokrčil rameny:
„Asi ji měl rád, tak mu bylo líto ji vydat
ukamenování.“
„Rád? Líto?“ Hromotluk stále šeptal ...
„Nemocný úd se musí utnout, vyloupnout, odstranit. Když jde o hřích, když jde o požehnání rodu.
Vždyť co z toho dítěte bude? Jaký osud ho potká,
jestli ho Bůh opustil, ještě než se narodí. To není legrace. Tady musí city stranou, nejde přece o ovci, o
velblouda. Jde o rodinu, kde se budou rodit děti. Ne
pro potěšení, ale pro rozšíření národa poddaného
Hospodinu. Jak to chceš ale udělat, když na samém
počátku je vzpoura? Hřích?
Člověk si musí dobře rozmyslet. Já chovám ovce, a když se nějaká zatoulá, taky nenechám
stádo v pustině, abych šel bláhově hledat jednu
hloupou ovci. Ovce se má držet stáda. Když neposlouchá, je to škoda, ale je třeba myslet na budoucnost. Na zdravé stádo.“
„A já zase cestuji jako obchodník mezi
cizí národy a vidím některé věci trochu jinak: Jsou
národy, které tvrdí, že život žijeme jen jednou, a
když nikomu neškodíme, co na tom, když si občas
uděláme dobře. A ta ženská mu porodí dítě, které
ten tvůj Josef bude živit a ono bude pracovat a platit
daně…“
„A bude rozšiřovat poddané cézara.
Další nepožehnaný hříšník. Ale my jsme svaté společenství. Ostatně, podívej: jak je psáno: budou se
potloukat od jednoho národa ke druhému…vidíš
je, ty dva?“
8
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Právě se otevřely dveře a vyšel kostnatý
Josef, vzal jemně drobnou ženu za ramena a otočil se zpět, kde ve světle stála postava hostinského,
který ukazoval někam, do tmy. Právě vyšel měsíc a
ozářil skály za městem. Tam se pomalým krokem
vydal Josef.
Hromotluk se otřásl a zmlklý šel dovnitř. Ale cestovateli se moc dovnitř nechtělo.
„Budu chvíli venku, je hezká noc, mám
dva podšité pláště, není mi zima…“
Osaměl. Opřel se o jiný sloup verandy
a díval se, kam v měsíčním světle šouravě mizely
v dálce ke skalám dvě postavy s naloženým oslíkem.
Je to zvláštní země. Pochází odsud, vždy
se touží sem vrátit a vidět ten hornatý kraj, ale
jakmile tu je, zdá se mu, že je tady cizincem. Jsou
strašně tvrdí. Nelítostní a krutí. Jednou jako dítě
viděl kamenování a dodnes se otřese, když se mu
vybaví některé detaily zaprášeného výjevu. Jistěže
Římani a Řekové nejsou žádní beránci. Dovedou
být vynalézavě krutí, ale tady ta zdejší fascinace hříchem, posedlost čistotou, násilím na sobě,
fascinace odříkáním, víra a fanatická oddanost
národu a náboženství… Jako obchodník ctil princip obojího prospěchu. Ty vyděláš, já vydělám.
Ty nabízíš, já koupím, já prodávám, ty sháníš….
Tyhle vztahy utvářejí svět. Ale tady? Jeho předkové kamenují cizoložné ženy, které by ještě mohly
rodit děti, nebo by se daly v nejhorším prodat,
a zakazují práci v sobotu a požadují propouštět
otroky sedmého roku a odpouštět dluhy v létech
milosti… Prostě svět, který nechápu. Poutají se
strachem a utíkají jim šance, které Stvořitel, nebo
stvořitelé, jak je to, si už můj cestovatel nebyl jistý,
vložili lidem do rukou. Zvolna nadechoval mrazivý vzduch a pozoroval kotouče páry, které vytvářely kolem jeho hlavy v měsíčním světle svatozáři
osvíceného, za kterého se považoval.
Ty dva už neviděl. Viděl kotouče svého dechu a pozoroval je. Na východě žily národy,
které tvrdily, že každý člověk má přesný počet
výdechů a ty ubývají od narození po poslední vydechnutí. Ty národy vydechovaly velmi pomalu.
A ti, co ovládli umění pomalého dechu, se honosili velmi dlouhým dechem. Ale tihle dlouhověcí starci by se této noci klepali tady u Betléma
v horách zimou, protože většinou byli velmi, velmi chudí, odění jen pruhem látky kolem zadku.

Můj cestovatel nepotřeboval žít sto let. Stačilo, že
ve svých čtyřiceti měl dva pořádné pláště, osly,
sluhu a dýku a peníze v opasku. Byl svobodný od
bídy i předsudků. Neodsoudil by svého přítele jen
proto, že měl rád ženu, ať už nosila v břiše jeho
dítě, nebo cizí. Proč, když ji má rád… A s dalším
kotoučem páry se mu zjevila myšlenka. Musí si ji
zapamatovat a při nejbližší příležitosti zapsat vedle té, co ji vyznával už dlouho.
„Lidé by se měli víc poslouchat. Jen tak se
mohou pochopit, případně se obohatit o jiný pohled
na svět.“ A teď: Lidé by se měli mít rádi. Když se
mají rádi, je všechno v pořádku.
Byl si jistý, že takto to chce Bůh. Stvořitel. Nebo bohové, stvořitelé, to je jedno. Lidé
se mají mít rádi. A aby se mohli mít rádi, musí
si umět naslouchat. Jen ten, kdo druhému naslouchá, kdo ho chápe, ten ho může mít rád.
Tak ale tohle si musí zapsat, to je dobré.
Zaplavila ho radost z poznání, které propojilo jeho
myšlenku s myšlenkou novou.
Jen ten, kdo druhému naslouchá, kdo
ho chápe, ten ho může mít rád.
Měsíc svítil a bylo krásně.
Tenký, velmi vzdálený výkřik se zamihotal tmou. Kdyby se po něm nerozezněla salva
psího štěkotu, ani by si neuvědomil, že ho uslyšel.
Co to bylo? Ženský hlas? Ona byla těhotná? Rodí
snad? Zase klid… je krásná noc. To je zvláštní, takový výkřik, jak se zatetelí… a jestli se opravdu
narodil človíček. Má štěstí, nebo smůlu, že se narodil takové krásné noci? Chtěl bych, aby se moje
dítě narodilo jinak. Ale takhle to má taky cosi do
sebe. Je v tom jistá poezie. Krásná tichá noc… Vydechl a díval se, jak se mlha rozpouští. To dítě taky
dýchá. A každým výdechem se blíží ke smrti. Kéž
má hezký, požehnaný život. Jistě bude. Ať je ten
kostnatý jeho otcem, či ne, přiznal se k jeho matce,
tak to dítě bude mít tátu…To rodila takhle venku?
Ale oni jsou otužilí, ti venkované, ty jen tak něco
neskolí. Co tě nezabije, to tě posílí…
Tak, ale mám sice dva podšité pláště, ale
už je mi skoro zima. Jdu do té hnusné hospody.
Nakonec si do ní sednu rád. V duchu se sám sobě
ušklíbl. Neodsuzuj nic. Ani tu hospodu. Naslouchej. Všechno tě může něco naučit. I ta hlučná
hospoda s tím zabedněným, fanatickým hromotlukem. Že když je člověku zima, i takováto hospoda má své kouzlo a je nakonec mnohem pří-

jemnější než romantická záře měsíce a hvězd.
Vešel dovnitř a zrakem vyhledal své
místo, kde seděl hromotluk. Oproti očekávání teď
nedělal nikomu díru do hlavy a seděl zkrotle a díval se na svou zaťatou pěst na stole.
„Je chladno, ale tady je dobře.“ Cestovatel se zavrtáním vtiskl na své původní místo.
„Kam šli?“ Cestovatel se podíval překvapeně: „Kdo?“
„Josef a ta jeho.“
„Nevím, severním směrem. Měl jsem dojem, že jsem ji slyšel vykřiknout ze skal.“
„Vykřiknout? Aha…“
Hromotluk se najednou postavil:
„Poslouchej, vzácný pane, prosím, prodej
mi ten svůj plášť. Nebo oba, můžeš-li.“
„Na co?“
„Potřebuju je, nutně. Dělej.“
Nekompromisně se podíval ze své výšky
na sedícího a v dlani mu podával čtyři stříbrňáky,
nebylo to málo, ale za takové dva pláště to nebylo
vůbec moc.
„Co tak najednou?“
„Potřebuju je. Nevyptávej se. Chceš víc?“
Hlavně byl překvapený a zvědavý a tak
přistoupil na divný obchod. Vzal si z dlaně denáry
a sejmul z ramen oba pláště. Hromotluk je vzal a
zmizel ze dveří.
Cestovatel si objednal kalíšek teplého
vína a upíjel ho, když se za hodinu hromotluk vrátil. Pláště už neměl.
„Řekni mi, na co jsi potřeboval ty pláště, příteli? Rád bych to věděl. Snažím se chápat, co
lidé říkají a dělají, protože si myslím, že jen ten, kdo
druhému naslouchá, kdo ho chápe, ten ho může mít
rád. A mít rád je to, co po nás chce Bůh. Chci to
slyšet.“
„Hele, prostě jsem je potřeboval. Tys mi
je prodal a je to. Tak se o to nestarej. Ale jestli chceš
poslouchat, tak ti povím vtip.“
Jan

Tábory
Farní tábory budou v termínu
16.7. - 26. 7. 2017.

Věžník 98/2016

9

Předvánoční
vyrábění
pro seniory
S dalšími mladými lidmi z naší farnosti
jsme se rozhodli zorganizovat malé dílny v pečovatelském domě pro tamější obyvatele. První impulz k téhle akci nám dal o. Tomáš, který chtěl,
aby lidé měli možnost se společně setkat i mimo
mše sloužené v domově. Dle mého názoru se nám
podařilo úžasně propojit všechny generace. Od
těch nejstarších až po úplně nejmenší (nejmladší
dobrovolnici byl rok a kousek ;) ). Byla bych velmi
ráda, aby se nám něco podobného podařilo i např.
před Velikonocemi. Tedy pokud bude zájem ze
strany ostatních lidí. Zároveň tímto děkuji všem,
kteří se jakkoli do dílen zapojili.
Veronika Fridrichovská

Prosba o pomoc
- nikdo to za nás
nezaplatí

Žijeme ve světě a v době, která je bohatá
na informace, ale ne vždy jsou to pozitivní zprávy. Setkávám se s lidmi, kteří mi říkají, že se na
televizi nedá dívat, že tam nic není. Ale existuje
křesťanská televize Noe, která je televizí dobrých
zpráv.
V září jsem byl na návštěvě u bratra Jiřího v Ostravě a při té příležitosti jsem se byl podívat v televizi Noe. Provedli mě po celé budově.
Byl jsem překvapen, v jakých skromných podmínkách lidé pracují. Sám televizi Noe sleduji a mohu
opravdu říci, že zde nacházím pořady, které člověka pobaví, vzdělávají a duchovně povzbudí. Jsem
rád, že člověk může být spojen s papežem Františkem při generálních audiencích a při mši sv.
V naší zemi máme i křesťanské Radio
Proglas, které jistě znáte.
Radio Proglas a Tv Noe jsou nekomerční média, která žijí jen z darů posluchačů a diváků. Není v nich reklama jako v jiných masmédiích. Chtěl bych vás poprosit o finanční podporu
tohoto křesťanského rádia a televize. Obě média
jsou ve finanční tísni. Budeme-li financovat svoje
Radio Proglas a Tv Noe, potom budou tato křesťanská média existovat.
Číslo účtu Nadačního fondu Radia Proglas je 4200043003/5500 a číslo účtu na podporu
Tv Noe je 6100000961/8040. Více informací na
www.proglas.cz a www.tvnoe.cz.
Předem vám děkuji za každý příspěvek.
P. Tomáš
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s ...
R ozhovorKvětou
Zažímalovou
Labyrint k letošním Vánocům nadělil
sobě i nám nové CD. A načasování je opravdu
aktuální, protože se jedná o CD plné koled. Květa Zažímalová nám prozradila něco ze zákulisí
natáčení i ze života Labyrintu.
Jak vznikl nápad s novým CD a proč zrovna evropské koledy?
Letos je to 15 let, co jsme natočili naše
autorské CD. Usoudili jsme, že je to příležitost se
do něčeho podobného pustit. Zcela realisticky jsme
si řekli, že za 5 let, kdy by to mohlo být 20 let, se
toho může hodně změnit. A nebudeme si nic nalhávat… Stárneme a náš hlas také, takže za pět let už
by mohlo být v tomto směru pozdě . Samozřejmě
jsme mysleli i tržně, takže nám bylo jasné, že pokrýt
náklady spojené s pořízením nahrávky se spíše podaří s repertoárem, který bude přístupný širší veřej-

nosti, proto jsme sáhli po koledách, které tak nějak
svým způsobem patří k betlémům a tím pádem i
k Třešti.
Jakým způsobem jste dělali výběr koled?
Ten výběr se neodehrál bezprostředně
před nahrávkou. V našem repertoáru se za čas nasbíralo dost evropských koled, takže jsme je k sobě
přiřadili a vznikl tak soubor vánočních písní, které
jsou asi nejzpívanějšími vánočními písněmi jednotlivých národů.
Protože to nejsou vaše písně, bylo potřeba se asi
vypořádat s autorskými právy. Co to obnáší?
Sama za sebe jsem si myslela, že to nebude až takový problém. Už v srpnu jsem organizaci,
která chrání autorská práva, kontaktovala s tím, že
půjde o koledy, které jsem ve velké většině odposlou-
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chala z internetu na YouTube a následně zapsala do
not. Byla jsem ale vyvedena z omylu, takže i na tyto
koledy se vztahují autorská práva. Nebudu tady blíž
rozebírat částku, kterou jsme zaplatili, ale nebyl to
malý obnos…
Každou koledu zpíváte v jiném jazyce. Který
vám dal nejvíce zabrat a proč?
Byl to na nás velký bič. Sama jsem si to
vymyslela, ač jsem velkou část jazyků vůbec neovládala. Zpíváme anglicky, což je pro mě trauma, angličtinu neumím, ale mladší zpěváci se ji už ve škole
alespoň trochu učili. A hlavně máme mezi sebou
Adélku Zachovou, která angličtinu vystudovala,
tudíž to nám, kteří jen „odzíráme“, foneticky přepsala. Němčinu jsme tak nějak zvládli, ukrajinštinu s pomocí paní Cínové, která mi vysvětlila rozdíl
mezi ruštinou a ukrajinštinou. U polštiny jsme se
dost nasmáli, ze začátku jsme měli pocit, že šišláme,
ale snad je to alespoň přibližně podobné polštině.
Maďarština je hodně počeštěná, v našem podání se
tento ugrofinský jazyk tváří jako indoevropský, ty
různé přehlásky nám moc nešly. Španělština vypadá docela přístupně, výslovnostně nám nepřipadala
těžká, jen u některých slov mám ve výsledku pocit
vietnamštiny  ... Italštinu nám v létě správně
přečetla Kristýna Pantůčková, ale i tak jsme to ur12
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čitě trochu počeštili, protože ta italská měkkost nám
nešla. Největší problém byla francouzština. Tu se
neučil nikdo z nás a je to oříšek, protože zapsaný
text a výslovnost jsou zcela odlišné věci. Nechala
jsem si to od několika lidí přečíst, vždy jsem načerpala nové poznatky, až to některé pořádkumilovné
členky začalo děsit, protože se výslovnost některých
slov měnila každou zkoušku . Proto u té francouzštiny mám pocit, že je výsledek nejvíc nejistý,
protože nikdo z nás nemohl říct, jestli se to alespoň
trochu francouzštině podobá…
Najdeme někde překlady koled do češtiny? Třeba na přebalu CD?
Překlady do češtiny jsou na přebalu pouze ve zkrácené verzi, spíš jen takový náznak, o čem
asi zpíváme. Vše jsem hledala na internetu, nejde
o žádné odborné překlady. Kromě těchto krátkých
textů jsou zde ještě fotografie z natáčení CD, které
pořídil Honza Čermák. Byla to taková rychlá akce,
za sebe musím říct, že fotografování se není má oblíbená činnost… Ale fotky nám udělal moc hezké,
za což mu moc děkujeme.
Na nahrávce slyšíme jen skupinu Labyrint, nebo
jste si přizvali i nějaké hosty?
Protože jsem od své podstaty milovník
klasiky, tak se leckdy snažím do repertoáru „pro-

cpat“ něco z baroka, renesance … K nelibosti některých se tak potýkáme třeba s písněmi Adama Václava Michny, což jsou docela náročné věci, i když se
tváří jednoduše. A k tomu patří i nějaké komorní
obsazení. Naše obsazení, které nás doprovází na
nahrávce, je veskrze komorní. Housle, viola, violoncello. Poslední jmenovaný nástroj máme v našem středu, hraje na něj Ester Langová Snížková,
houslový part hraje Helena Tůmová (Šimánková) a
máme velké štěstí, protože máme v Třešti i violistku
Klárku Kalčíkovou, což není příliš obvyklé.
Jak dlouho jste zkoušeli a jak probíhalo samotné
nahrávání?
Intenzivní zkoušení začalo v září, ale
repertoár byl vybraný už asi půl roku dopředu.
Zkoušek bylo hodně a domluva na ně byla leckdy
na hranicích lidských možností, protože 16 lidí
často těžko hledá společné termíny… Samotné
nahrávání proběhlo ve dvou nedělích, v měsíci
říjnu, v kostele sv. Martina. Každou píseň jsme nahráli třikrát, pan zvukař Martin Zmrhal nám dal
vše poslechnout a vybrali jsme verzi, kterou jsme
považovali za nejlepší. Nejde o studiovou nahrávku, vše se nahrávalo společně, tudíž se vždy nějaká chybička vloudila, buďte k nám shovívaví…
Nahrávání bylo náročné, ač se to nezdá, v kostele
už na konci října byla docela zima, po čtyřech hodinách jsme už byli dost zmrzlí. Více zabrat nám
dala asi druhá nahrávací neděle, kdy jsme pracovali na písních s doprovody.
Kromě samotné hudby je při vydávání CD asi
potřeba zajistit spoustu technických věcí. Můžeš
ten proces nějak přiblížit?
Tuhle stránku obstaral David. Věnoval
tomu spoustu hodin a dní. Vyzná se v designu,
marketingu, ovládá moderní technologie, finanční
stránku věci, což jde mimo mě, takže to samotné vydání hmatatelného předmětu je jeho práce, to bych
já nezvládla.
Kde všude bude možné CD koupit?
CD je možné koupit už teď, ač oficiálně
bude do prodeje uvedeno až 26. 12. Na stránkách
www.labos.cz je zřízen internetový obchod, přes
který si můžete nahrávku objednat, a my Vám
ji zašleme. Dále lze už nyní CD zakoupit v IC
v Schumpeterově domě a v Zelenině u Šprinclů.

Cena je 190,- Kč. No a hlavní prodej se uskuteční
v rámci našeho Vánočního koncertu v kostele svaté
Kateřiny Sienské právě 26. 12. v 19 hodin.
Ráda bych se zastavila ještě u samotného Labyrintu. Kolik vás aktuálně je a jaké máte nástrojové složení?
Zpívajících členů je 13, 14. členem je Jura
Karták, baskytarista, který si nepřál být hostem, tak
jsme z něj udělali člena . Nástrojově moc bohatí
nejsme, máme Alenku Zástěrovou (Marečkovou),
která je takovou multiinstrumentalistkou přes drnkací nástroje, na co sáhne, to pod její rukou hraje,
na kytaru hraje také David, který zvládá i cajon
(bicí nástroj), Esterka hraje na violoncello, kytara
občas připadne i na Markétu Kartákovou, flétnu
obstarává Adélka Zachová a já klávesy.
Jak si vybíráte repertoár ke mším a koncertům?
Repertoár vybírám já, když je třeba před
poutí, tak se zeptám, co by si kdo rád zazpíval a podle toho výběr přizpůsobím. Jinak například výběrem nových písní na Vánoce trávím celé léto, hodiny
a hodiny poslouchám nahrávky na YouTube a pak
zapisuji do not.
Máte nějakou hudební inspiraci? Vzor?
Dnes už snad ani ne. Když nám bylo …
náct, chtěli jsme zpívat jako schola z Jihlavy . Pak
k nám o několik let později přibyli členové, kteří
jsou z Panenské Rozsíčky, ale původem z Jihlavy,
takže jsme se té Jihlavě přiblížili .
Jak často a kde zkoušíte?
Zkoušíme v konírně na faře, když se zadaří, tak máme pravidelné zkoušky ve středu v 18
hodin. V našem středu jsou zdravotní sestry, které
slouží směny, tudíž občas musíme improvizovat a
zkoušky jsou i v jiné dny.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem,
kteří na našem společném díle pracovali, za trpělivost, snahu o co nejlepší výkon na neprofesionální
úrovni, za přátelskou atmosféru mezi námi, protože
ani to není samozřejmost. Budeme moc rádi, když
si naši nahrávku zakoupíte !
Ludmila Koukalová
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Svátost biřmování

Co je to biřmování? BIŘMOVÁNÍ je svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni
dary Ducha svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne
žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha svatého skrze vkládání rukou a pomazání KŘIŽMEM,
dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem Boží
lásky. Stává se tak plnohodnotným a zodpovědným
členem katolické církve. (YOUCAT 2011)
Na svátost biřmování jsme se připravovali jeden celý rok. Příprava se konala jednou za čtrnáct dní v pátek. Každý pátek jsme probírali určité
téma, například co jsou svátosti, svátostiny, církev
a mnoho dalších zajímavých témat. Promluvu na
určité téma vedl pan farář nebo manželé Kalčíkovi.
Týden před samotnou slavností jsme se
zúčastnili duchovní obnovy v Brtnici. Duchovní
obnovu vedl P. Christián Pšenička, kněz farnosti
svatého Jakuba v Jihlavě. Obnova se mi velice líbila
a byla pro mne velice povzbuzující.
Roční přípravu dovršila samotná slavnost, při níž jsme přijali svátost biřmování. Mše
svatá s udělováním svátosti biřmování proběhla
23. 10. 2016 v 10:00 hodin v kostele svaté Kateřiny
Sienské v Třešti. Biřmoval nás otec biskup Vojtěch
Cikrle.
Co se děje při biřmování? Při biřmování
je duši pokřtěného křesťana vtištěna nesmazatelná
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pečeť, kterou lze přijmout pouze jedenkrát a která
působí vzrůst křestní milosti. Dar Ducha svatého je
moc shůry, v níž biřmovaný vydává věrohodné svědectví milosti svého křtu vlastním životem a ve které
se stává Kristovým „svědkem“. (YOUCAT 2011)
Po mši svaté jsme se s kmotry odebrali
do restaurace na zámek. Při vstupu do salonku jsme
se pozdravili s otcem biskupem. Poté následovala
společná modlitba a přípitek s písní Živió, živió…
Poté každý dostal vynikající jídlo, které jsme si předem objednali.
Typy jídel: Polévka - Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou
Hlavní jídla - Svíčková na smetaně,
houskový knedlík, brusinky; Kuřecí závitek se sýrem a šunkou, smažené hranolky; Hovězí líčka po
burgundsku, šťouchané brambory; Domácí hovězí
hamburger se sýrem, smažené hranolky.
Během jídelních chodů nás a naše kmotry otec biskup obcházel a prohodil s námi pár slov.
Přibližně po jedné a půl hodině jsme oběd zakončili
společnou modlitbou.
Mše svatá a společný oběd je pro mne nezapomenutelnou vzpomínkou. Mnohokrát děkuji.
Veronika Perničková

Pozdrav
z Východního Timoru
Milá třešťská farnosti!
Zdravíme z teplých končin druhého
konce světa! Uplynuly tři měsíce od chvíle, kdy
jsme poprvé vkročili na tento asijský ostrov, a
od té doby už jsme si na hodně věcí zvykli: už se
tolik nepotíme (ani kvůli teplu, ani kvůli všudypřítomnému chilli), s místními obyvateli hovoříme tetumsky a už jsme se víceméně vzpamatovali
z nejrůznějších „kulturních šoků“.
Rádi bychom se s Vámi prostřednictvím
Věžníku podělili o prvotní zážitky z naší misie…
Východní Timor je nádherná země a my máme
veliké štěstí – bydlíme vysoko v horách v oblasti
plné sympatických a pohostinných lidí. Ve školním roce chodíme od pondělí do soboty učit angličtinu a informatiku (ano, učí se i v sobotu!). Naše
škola se jmenuje Nossa Senhora de Carmo a patří

farnosti – jde tedy o soukromou školu, která je
v okolí vyhlášená svou úrovní (našim evropským
standardům by sice neodpovídala, ale na Timor a
zvláště na horskou oblast je prý opravdu dobrá).
Ve škole je 130 žáků ve věku od 16 do 23 let, kteří
jsou rozděleni do tří ročníků. V každém ročníku
jsou dvě třídy, jedna se zaměřením na přírodní
vědy (naturais) a jedna se zaměřením na humanitní vědy (sociais). Budova školy minulý rok prošla rekonstrukcí, přesto je velmi jednoduchá a má
pouze šest vyučovacích místností.
Vašek učí informatiku a má veliké štěstí – učebna informatiky je vybavena dostatečným
množstvím počítačů (notebooků), a každý student tedy může pracovat na svém počítači, což
je možnost, kterou jiné zdejší školy nemají. Tyto
počítače jsou starší a použité a škola je získala
Věžník 98/2016
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jako dar. Studenti mají přístup k počítačům pouze
zde, a proto se učí opravdu základní věci: zapnout
počítač, psát na klávesnici, tvořit dokumenty, tabulky, prezentace atd. Také úroveň angličtiny je
velmi nízká, a protože struktura místního jazyka
je mnohem jednodušší než struktura jakýchkoliv jiných jazyků, Terka se snaží najít alternativní
způsoby, jak vysvětlit různé časy (v tetumštině se
mluví jen v infinitivech) a rozdíly mezi různými
anglickými slovíčky (tetumština má často pro
mnoho věcí jen jediné slovo). I když ne všem studentům angličtina a informatika jdou, jsou opravdu snaživí a chtějí vědět co nejvíc – možná i proto,
že kdybychom tady nebyli, studenti by tyto předměty prostě neměli.
Odpoledne se věnujeme různým činnostem – dvakrát týdně máme program pro malé
děti, Terka chodí ještě čtyřikrát týdně učit angličtinu a Vašek pomáhá s různými opravami farního
domu (ve kterém také bydlíme).
To je pro tuto chvíli vše z naší misie.
Určitě se znovu ozveme a něco málo napíšeme…
Moc děkujeme za všechny Vaše modlitby, jsme za
ně opravdu vděčni! A přejeme pěkné prožití Vánoc.
Terka a Vašek Nerušilovi
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Diecézní výročí
V roce 2017 oslaví naše diecéze 240. výročí založení. Prosme a modleme se za ni i za nás:
Modlitba za diecézi: Všemohoucí Bože, děkujeme
Ti za všechny dary a milosti, kterými jsi zahrnul
nás i předcházející generace naší diecéze. Prosíme
Tě, pomáhej nám, ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrní svému poslání stávat se uprostřed
dnešní společnosti znamením a darem Tvé lásky.
Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem a navzájem
mezi sebou, aby Tě skrze nás ostatní poznávali jako
otce a záruku naplnění smyslu života. Na přímluvu Panny Marie, Matky církve, patronů sv. Petra
a Pavla i všech dalších světic a světců spojených
s brněnskou diecézi i s celou církví o to prosíme skrze Krista našeho Pána.
Amen

Česká televize bude
natáčet v Třešti
Nedávno mi volali z České televize, že
chtějí natočit dokument o křížových cestách na
Vysočině a že si také vybrali tu, která vede na
Šibeniční vrch. Požádali mě o pomoc, zda bych
nevěděl o někom, kdo by o ní pověděl z hlediska historického a současného. Obvolával jsem a
ptal se kde koho, ale neuspěl jsem. Většina z dotázaných věděla jen to, co je i na internetu. Zjistili
jsme, že je velmi málo dostupných informací. Paní
režisérka mi nakonec řekla svou představu, že hledá nějakého člověka, který by byl schopen mluvil
na kameru o historii a současnosti křížové cesty.
Poprosil jsem pana Františka Bukvaje a domluvili
jsme se, že on bude mluvit z hlediska historie a já
se pokusím něco říct o tom, kdo to opravoval, kdo
maloval obrazy a jak v současnosti farnost koná
pobožnost křížové cesty o Velikonocích. Sháníme
další informace, materiály, staré fotografie, které
by pomohly k natáčení, tak vás prosíme, pokud
něco máte doma, abyste nám to zapůjčili. Celé natáčení se uskuteční v úterý 7. února 2017. Prosíme o modlitbu, aby se vše dobře podařilo.
P. Tomáš

Katechetický kongres
Ve dnech 26. – 29. října se na učilišti
v Třešti konal 10. celostátní katechetický kongres.
Ústředním tématem bylo Rodina a její role v náboženské výchově. Kongresy pořádá Katechetická
sekce České biskupské konference pravidelně jednou za dva roky. Letošního kongresu se zúčastnilo
kromě řady kněží asi 230 katechetů, pastoračních
asistentů, učitelů náboženství a všech, kteří působí na poli katecheze a náboženského vzdělávání.
Každý den do Třeště zavítal jeden otec biskup, který sloužil mši svatou. Ve čtvrtek to byl brněnský
biskup Vojtěch Cikrle, v pátek olomoucký arcibiskup Jan Graubner a v sobotu na mši sv. v kostele
sv. Kateřiny pražský arcibiskup kardinál Dominik
Duka. V rámci setkání také pomocný biskup Pavel
Konzbul nahradil ve funkci dosavadního delegáta
České biskupské konference pro katechezi biskupa Karla Herbsta.
V programu bylo možno si vybrat
z mnoha zajímavých a inspirativních přednášek a
ve večerních hodinách z pestré nabídky praktických seminářů. Všichni ocenili také přítomnost
kněží ze Slovenska a z Polska, kteří přiblížili zajímavé formační programy pro děti i mládež ve

svých domovinách. Zajímavé informace a podněty k zamyšlení přinesl i Mgr. Lukáš Engelmann ve
své přednášce na téma Specifika mužské a ženské
výchovy v konfrontaci s genderovou politikou.
O přestávkách se mohli účastníci inspirovat u několika stolků s knihami, časopisy,
propagačními materiály a katechetickými pomůckami, které často prezentovali sami autoři, např.
Eva Muroňová, autorka metodik pro výuku náboženství, nebo P. Cyril Havel, šéfredaktor časopisu
Duha.
Zúčastnila jsem se velmi inspirativního
semináře Ing. Marie Zimmermannové Katecheze
Dobrého pastýře pro děti od předškolního věku podle didaktiky vypracované italskou lékařkou Marií
Montessori a jejími spolupracovnicemi. Katecheze byla jednoduchá, ale úžasně propracovaná, doplněná krásnými názornými pomůckami.
Z přednášek bych se s Vámi ráda podělila o myšlenky Kateřiny Lachmanové, týkající se
obrácení, tématu, které je nyní v adventní době
aktuální /viz níže/.
Je na místě vyjádřit velké poděkování
panu řediteli SOŠ a SOU Třešť Mgr. Františku
Věžník 98/2016
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Pospíchalovi za skvělé zázemí, které pro tuto akci
poskytl a které si pochvalovali všichni účastníci, ať
už šlo o ubytování, využití učeben pro jednotlivé
semináře i dalších prostor, nebo o výborný servis
v jídelně. Během přestávek všichni ocenili výborné domácí buchty od žen z třešťské farnosti.
Kongres byl jistě pro všechny zúčastněné inspirativní, obohacující – jak materiálně, tak
duchovně, a přinesl chuť do další práce.
Myšlenky z přednášky Kateřiny Lachmanové Obrácení rodičů jako předpoklad katechizace v rodině.
Víra je láskyplný vztah s živou osobou.
Obrácení je stále hlubší vrůstání do tohoto vztahu
– do vztahu s Bohem. Máme poznávat a přebírat
Jeho myšlení. Bez tohoto vrůstání do vztahu s Bohem je katechizace absurdní. Je nebezpečné zůstat

jen na rovině předávání nějakých zvyků, místo
živé víry přijmout jen snůšku zvyklostí /“katolický
folklor“/. Kde je živá víra, tam se utužuje, právě
když přijdou nějaká protivenství, a naopak – kde
je pouze tento tzv. folklor, tak se vše zhroutí. Je
to, co vyzařujeme a hlásáme, ve shodě se slovem
Božím, nebo vytváříme clonu tomu, co chce skrze
nás Bůh konat?
Jsou dva stupně obrácení, většina však
prošla jen tím prvním a zastavila se.
První obrácení je od nevíry k víře, od
hříchu ke Kristu. Přijímám nový horizont svého
života, občas zajdu do kostela, ale víra zatím zůstává jen sektorem mého života. Setkání s Bohem
nemá vliv na každodenní prožívání.
Při druhém obrácení přijímám aktivně
Ježíše Krista za Pána svého života. Je to aktivní
18
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učednictví, srdcem hledám Boha a žiji ze svátostí, protože to potřebuji. Všechny vektory mého
bytí mají ten správný tah na branku – jak víc
milovat Pána a sloužit Mu. Není to jednorázový
proces. Pokud nevím, kdy to nastalo – tento obrat
v mém duchovním životě, pak tento proces nikdy
nezačal. Nejde to samo a automaticky, není to ani
lineární proces, tzn. můj duchovní život nemusí
zákonitě spět stále jen nahoru. Duchovní růst je
spíše jako ve spirále, proto se potřebujeme stále
znovu „přiobracet“. Velkým pokušením je farizeismus. Farizeové, ti, kteří měli udržovat v touze po
Mesiáši, pronesli o Ježíši: „My víme, že tento člověk
je hříšník.“ I my často víme o těch druhých. A přitom ti, kdo byli podle našich měřítek špatní, nás
mnohdy předejdou do Božího království.
Hans Buob ve své knize Cesta obrácení
mluví o třech valech, které klidně přežijí první obrácení.
Tím prvním je lpění na věcech tohoto světa,
ať už na materiálních nebo
na duševních /např. na
svém názoru, na vzdělání,
titulu – ty budou muset
z mnohých v očistci „sundávat rejžákem“/ .
Druhým je val
naší pohodlnosti, lenosti,
neochoty se hýbat, cokoli změnit, i mentálně
/chceme hlavně svůj klid/.
Změna znamená obrácení, opuštění své komfortní zóny. Kdo skoupě zasívá, skoupě bude sklízet.
Třetím valem je val falešné cti. Je to odnož sebelásky a pýchy, poměřuji vše tím, jak mi
to vyhovuje. Falešná čest odmítá kritiku, zpětnou
vazbu, valím si jen to svoje. Obhajoba Boží cti se
může stát obhajobou sama sebe, bojuji jen za své
já.
Bůh nám posílá do našeho života různé
situace, kterými můžeme vyzrát. Záleží na nás, jak
je přijmeme. Je potřeba být citliví na tyto situace
a žít je ve víře, naději a lásce. Může to být např.
nemoc, kolize, zklamání – tehdy je třeba být přimknuti k Bohu, žít v Jeho lásce a milosti. Tehdy
nás to posune dál.
Zuzana Nováková

Celostátní setkání
mládeže
- Olomouc 2017
Celostátní setkání mládeže probíhá
v duchu Světových dní mládeže a koná se v České
republice přibližně jednou za 5 let.
Toto setkání je určeno pro mladé lidi
od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve
společenství mladých lidí. (Horní věková hranice
neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě domluvy s Diecézním centrem pro mládež).
Setkání se uskuteční v Olomouci od 15.
do 20. srpna 2017 a mottem celého setkání je: „Nebojte se!“
Každé setkání něco finančně stojí. Pokud se ale přihlásíš a zaplatíš dřív, můžeš na tom
ušetřit:
• 950 Kč - zvýhodněná cena při přihlášení do
31. 5. a přijetí platby na účet do 12. 6.
• 1 200 Kč - přihlášení do 30. 6. a přijetí platby
do 14. 7.
• 1 400 Kč - přihlášení později
• od 1 600 Kč - příspěvková cena na podporu
setkání
• 2 900 Kč - reálná cena
Přihlašování je již spuštěno. Veškeré
důležité informace o setkání i přihlášku, která
se vyplňuje elektronicky, nalezneš na oficiálních
webových stránkách:
www.olomouc2017.signaly.cz
Program bude velmi pestrý a bohatý,
takže si v něm může najít každý něco zajímavého: např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí,
zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející,
nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze,
osobní setkání s biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní dílny…

Chystá se i program pro rodiny, a to na
sobotu 19. srpna 2017, na nějž zveme všechny rodiče a rodiny s dětmi. Dopoledne bude katecheze
a mše sv. Odpoledne bude speciální program plný
zamyšlení, kultury, umění, výstav. Všechny rodiny
jsou srdečně zvány!
Již nyní se lze na setkání připravovat a to
hlavně duchovně. Je vytvořena modlitba, která je
určena přímo za setkání:
Dobrý Bože,
miluješ nás a pomáháš nám.
A i když se od Tebe často odvracíme,
Ty nás nikdy neopouštíš.
Poslal jsi nám svého Syna,
který nám opakuje: „Nebojte se!“
Ukazuje, že přišel,
aby nám umožnil žít naplno a v radosti.
Prosíme Tě za všechny mladé lidi.
Dej jim svého Svatého Ducha,
aby se dobře připravili
a opravdově prožili
Celostátní setkání mládeže v Olomouci.
Prosíme, dej, aby se s Tebou osobně setkali,
poznali, že Ti na nich záleží,
a dovolili, abys jim v životě pomáhal.
Ať jim radost z Tebe dává sílu
být v naší vlasti a v celém světě solí a světlem.
Kéž může každý člověk zakusit
Tvoji dobrotu a pomoc.
Panno Maria,
Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.
Marie Štrejbarová
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Tříkrálová sbírka
prevence a sociální péče na území naší působnosti. Část výtěžku poputuje do zahraničí na rozvojovou pomoc a také k mírnění dopadů válečných
konfliktů či přírodních katastrof. Hlavním záměrem zůstává spolufinancování vybudování Centra
sociálních služeb Žižkova v Jihlavě.
O účelném rozdělení výtěžku sbírky na
jednotlivé konkrétní záměry bude rozhodovat tříkrálová komise na základě předložených projektů.

2016
Celkový výtěžek uplynulé Tříkrálové
sbírky pořádané Oblastní charitou Jihlava činil
1.583.927,- Kč. Tím se tento ročník stal nejúspěšnějším v celé šestnáctileté historii sbírky. V roce
2016 se na sbírce podílelo téměř 400 skupinek koledníků, které přinesly své požehnání do domácností v našem regionu.
Vybraná částka v Třešti činila
146.134,- Kč. Děkujeme.
Výtěžek z uplynulé Tříkrálové sbírky
byl přerozdělen na jednotlivé projekty Oblastní charity Jihlava. Část výtěžku putovala například na podporu dobrovolnictví na Jihlavsku a
na službu osobní asistence v Dačicích. Větší část
výtěžku byla ponechána na rekonstrukci objektu
Žižkova 108 v Jihlavě, kde plánujeme vytvoření
Centra sociálních služeb pro sociálně potřebné.

2017
Také v roce 2017 předpokládáme další
rozvoj našich služeb, který chceme částečně financovat právě z výtěžku Tříkrálové sbírky. Chtěli
bychom zejména přispět na provoz služeb sociální
20
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Oblastní charita Jihlava tímto děkuje
všem, kteří v období od 1.1. do 15.1. 2017 vlídně
přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček. 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.
Aktuální informace o výsledcích a čerpání sbírky naleznete na webu www.jihlava.charita.cz
Koordinátor sbírky za OCH Jihlava:
Roman Mezlík
737 536 131
roman.mezlik@jihlava.charita.cz

Začněte nový rok
dobrým skutkem i Vy!
Prosíme, zapojte se s námi do Tříkrálové sbírky! Tříkrálová sbírka po domácnostech
v Třešti bude probíhat ve dnech 6.1. - 8.1.2017
a možná podle zájmu koledníků i v sobotu
14. 1. 2016. Tříkrálová sbírka se neobejde bez
obětavosti a vstřícnosti dobrovolníků. Proto prosíme o pomoc ochotné dobrovolníky, kteří by se
s námi zapojili do díla pro dobrou věc jako koledníci nebo jako vedoucí skupinky (15 let a starší).

Abychom obešli celou Třešť, bylo by zapotřebí asi
12 - 15 skupinek. Zájemci se prosím předem hlaste u o. Tomáše Cahy. Hromadně začínáme v sobotu 7.1.2017 na faře od 9:00 hod., dále pak v neděli
8.1.2017 od 9 hodin opět na faře. Zapojit se do
sbírky můžete klidně jen na 2 – 3 hodiny, každá
pomoc se počítá.
Sám jsem se vloni připojil k Tříkrálové
sbírce v Salavicích jako vedoucí skupinky, doprovázel jsem děti ze Salavic a mohu vám říci, že jsem
sice byl zmrzlý, ale byl jsem rád, že jsem mohl pomoci. Setkal jsem se s lidmi a bylo to příjemné a
požehnané pro obě strany. Vím, že se koledníci
setkávají s nepříjemným přijetím a odmítnutím,
ale i s tím se musí počítat. Vždyť i Pán Ježíš byl
některými lidmi nepřijatý.
Tříkrálovou sbírku neberme jako žebrání, ale jako službu pomoci pro potřebné. Jsou
lidé, kteří rádi přispějí, ale musí být dobré duše,
které za nimi přijdou. Proto vás prosím, rodiče,
povzbuďte své děti k Tříkrálové sbírce. Vás, děti
a mládež, jménem potřebných prosím o vaši pomoc. Ježíš říká: „Cokoliv jste udělali pro jednoho z
mých potřebných, pro mě jste udělali.“ Pokud budu
zdráv a bude potřeba, rád se opět zapojím. Koledníci a vedoucí skupinek budou odměněni volnou
vstupenkou do Kina Máj v Třešti. Pokud se k vám
nedostaví koledníci, máte ještě možnost přispět
do pokladničky umístěné v novinovém stánku u
pana Šalandy za Albertem ve dnech 1.1. – 14. 1.
2017 nebo na informačním centru. Dále můžete
využít možnosti zaslání dárcovské SMS ve tvaru
DMS KOLEDA na číslo 87 777 - cena jedné DMS
je 30,- Kč. Více informací najdete na www.trikralovasbirka.cz.
P. Tomáš

Pozvánka na setkání
s P. Ladislavem Heryánem,
salesiánem, autorem knihy:
Exotem na této zemi
pátek 27.1. 2017
		
		

17:30 mše sv. u sv. Kateřiny
18:45 setkání na faře

Adopce na dálku

Na konci listopadu naše farnost obdržela dopis se zprávou od Arcidiecézní charity Praha, že naše adoptované dítě Ravi Basavaraj dosáhl
díky naší podpoře vzdělání.
Napsal nám dopis tohoto znění: Milí
moji přátelé, srdečně vás zdravím. Já se mám dobře.
A jak se daří Vám? Jsem rád, že jsem mohl studovat, dokončit kurs počítačů a teď už pracuji. Díky
Vaší pomoci jsem kompletně dokončil své vzdělání. Děkuji mnohokrát za všechno a za vaši pomoc.
V naší rodině se za Vás modlíme a také vás prosím o modlitbu za naši rodinu a za mě. Moji rodiče
jsou Vám velmi vděční. Díky milým přátelům jsem
se vzdělával, dostal uniformu, bus pas a učebnice.
Ještě jednou mnohokrát děkuji za pomoc.
Váš milovaný Ravi
Po domluvě s charitou Praha bych byl
rád, aby naše farnost pokračovala dál v projektu
Adopce na dálku. Jakmile nám bude předěleno
adoptované dítě, budete o něm informováni.
P. Tomáš
Věžník 98/2016
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DCŽM MAMRE
Možná už někteří z vás slyšeli slovo
Mamre nebo zkratku DCŽM, ale co to vlastně
znamená? DCŽM je oficiální zkratka znamenající
diecézní centrum života mládeže. To není úplně
jednoduché slovní spojení a nejsem si jistá, o kolik
jste teď moudřejší, takže to zkusím vysvětlit ještě
jinak. Jedná se o faru sloužící mládeži z brněnské
diecéze, zřízenou otcem biskupem v Osové Bítýšce. Mladí lidé sem přijíždějí na nejrůznější akce.
Jako příklad můžeme uvést dvouletý animátorský
kurz určený těm, kteří se chtějí více zapojovat ve
své farnosti nebo v diecézi, pořádáme víkendy pro
mladé lidi připravující se na svátost biřmování,
podzimní a jarní prázdniny (pro kraj Vysočina i
Jihomoravský kraj), duchovní obnovy, tematické
víkendy (například taneční nebo filmový víkend)
a mnohé další.
A teď proč Mamre: Mamre je místo setkání, podle první knihy Mojžíšovy místo setkání
Abrahama s Bohem. Abraham se setkal s Bohem
v podobě tří tajemných poutníků, přijal je do svého domu a tvořil s nimi společenství. Stejně tak na
našem centru chceme přijímat mladé lidi, kteří za
námi přijdou, tvořit společenství s nimi a především společně tvořit společenství s Bohem. Tak za
námi přijďte, těšíme se na vás 
Více informací o našem centru najdete
na brno.signaly.cz/mamre

Silvestr na Mamre: Poslední MAMRE akce
v tomto kalendářním roce a zároveň první v tom
novém. Přijeď navázat nová přátelství, oživit ta
současná, poděkovat Bohu za uplynulý rok a zahrát si skvělé hry. Těšíme se na tebe :-)

FlákDance víkend: Rádi tančíte? Rádi byste se
naučili tančit? Rádi byste prožili víkend ve společnosti přátel a Boha? Právě pro vás je určen taneční
víkend. Kromě klasických tanců to určitě rozjedeme i ve velkém tanečním stylu dnešní doby. Součástí víkendu je farní ples.

Pozvánky na nejbližší akce

FlákFilm víkend: Máš pocit, že potřebuješ „vypnout“ a odreagovat se? Máš možnost. Pojď
s námi prožít prodloužený víkend plný filmů, odpočinku, pohody a relaxace. To vše ve společnosti
přátel a Boha.
za tým Mamre Sára Kolboá
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Rozhovor s P. Pavlem Kafkou

biskupským delegátem
pro materiální zajištění diecéze

V souvislosti se zaváděním nového modelu financování života Římskokatolické církve
v brněnské diecézi jsme o rozhovor do tohoto čísla našeho farního zpravodaje požádali otce Pavla
Kafku, biskupského delegáta pro materiální zajištění pastorace.
Po mnoha letech nejrůznějších diskuzí, polemik a komentářů jsme se dočkali úpravy
vztahu církve a státu. Hovoří se o církevních restitucích a náhradách a je jasné, že se tím církev
dostává do nové situace. Mnozí z nás se v tom
ale těžko orientují. Mohl byste, prosím, krátce,
jednoduše popsat, v čem se principielně ta situace mění?
Předně bych rád řekl, že jsem především
kněz a můj pohled na věci je především z hlediska
pastorace a mé farářské zkušenosti. Aspekty ekonomické, právnické či historické přenechávám odborníkům. Proto i některé odpovědi budou v zájmu
srozumitelnosti hodně zjednodušené.
Zásadní změnu, která nastala po majetkovém narovnání, bych popsal dvěma slovy. Svoboda a Odpovědnost. Jak se lidově říká Já pán - ty
pán. V roce 1949 byl státem církvi zabaven téměř
veškerý majetek a stát se zavázal, že bude církvím
přispívat na platy duchovních a provoz. O tom, jak
se stát o církev staral, myslím netřeba psát. Tímto
opatřením dostal stát církev ještě víc pod kontrolu.
Tato forma určité závislosti i přes získanou svobodu
v roce 1989 skončila až se zákonem o majetkovém
vyrovnání v roce 2013. S touto svobodou přišla i odpovědnost církve se o sebe postarat sama.
Z toho tedy vyplývá, že je nutná i změna stávajících mechanismů ve financování života církve. Jak to vlastně fungovalo dosud? Možná to někteří z nás ani pořádně nevíme.
Každý rok dostalo biskupství od státu
příspěvek na provoz a platy. Použití těchto prostředků a jejich výši (např. platy) stanovovalo ministerstvo v rámci různých směrnic a tabulek. Prostřed-

ky musely být použity jenom na to, co dovolovaly
směrnice. Což neposkytovalo téměř žádné možnosti
nějakého rozvoje. Další příjmy, kromě příspěvku od
státu, byly příspěvky farností (tak zvané desátky),
účelové sbírky např. na bohoslovce, dary věřících a
výnosy z majetku, který nebyl zabaven. Avšak příspěvek od státu byl největším příjmem. Bez něj by
církev mohla jen stěží existovat.
Jak lze popsat principy přechodu na samofinancování církve?
Proces se dá popsat ve třech bodech:
1. Pokud to bylo možné, vrátil se majetek tomu,
komu byl zabaven (např. farnostem, klášterům
atd.). Tento proces je víceméně u konce a jednotlivé subjekty začínají s tímto majetkem hospodařit.
Obvykle ho propachtují nebo pronajmou a výtěžek
použijí na svoji činnost.
2. Za majetek, který nebylo možné vrátit, se stát
zavázal, že bude každoročně vyplácet církvi finanční náhradu. Vyplácení těchto náhrad skončí v roce
2043.
3. Od roku 2016 každý rok klesne příspěvek od
státu na provoz o 5%, až v roce 2030 bude nulový.
Jakou roli zde hrají finanční náhrady od státu?
Kam tyto peníze putují a jak je s nimi nakládáno? Jak velká je hrozba „tunelování“ těchto
zdrojů?
Finanční náhradu bych přirovnal k dědictví. Jsou to prostředky, které není možné okamžitě utratit, ale naopak je třeba je investovat tak,
aby přinášely zisk, který je možné použit na pokrytí provozních nákladů. Pokusím se to vysvětlit na
příkladu. Když dostanu dědictví např. po rodičích,
bylo by nemoudré si za ně koupit nový drahý mobil,
nebo jet na drahou dovolenou. Naopak. Musím se
snažit je zhodnotit a dobře investovat, aby z toho
měla prospěch moje rodina a třeba i další generace.
V tomto duchu je zacházeno i s finančními náhradami. Je snaha je investovat tak, aby přinášely zisk,
Věžník 98/2016
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který bude postupně nahrazovat snižující se příspěvek státu. Hospodaření diecéze kontroluje ekonomická rada diecéze a je také monitorované ČBK.

280,- Kč za rok, která je použita pro výpočet výše
příspěvku farnosti podle počtu účastníků bohoslužeb.

Zaznamenali jsme informaci o vzniku fondu na
podporu pastorace a kněží PULS, jak ten s tím
souvisí?
Jak jsem již říkal, jedním z příjmů biskupství byly a jsou i dary věřících a příspěvky farností na potřeby diecéze. Tyto příspěvky se od letošní roku shromažďují právě do tohoto fondu. Fond
nemá vlastní právní subjektivitu, je organizační
strukturou biskupství. Jeho správa je svěřena třem
kněžím a jeho hospodaření kontroluje ekonomická
rada diecéze. Příjmy jsou tvořeny příspěvkem farností na základě počtu dospělých návštěvníků nedělních bohoslužeb a určitým procentem z výnosu
z hospodaření s majetkem farnosti. Do fondu mohou podle svých možností rovněž dobrovolně přispívat věřící. Výdaje se skládají z příspěvku na mzdy
duchovních, zajištění technicko-ekonomické agendy
farností a pastorační projekty, které mají diecézní
význam.

Nemůže to znamenat odliv věřících?
V německy mluvících zemích, kde je zavedena povinná církevní daň, někteří lidé církev
opouštějí. Vidím v tom víc výraz protestu než nějaký ekonomický kalkul. Mám pocit, že na vině je
již zmiňovaná chybějící radost a nadšení pro hru.
Jestliže pro nás, pro církev, zůstane radost ze hry,
z toho co děláme a máme dělat, důležitější než péče
o hřiště, tak bych se nebál. Pokud se budeme věnovat lidem, jejich potřebám a hlavně jejich spáse a
nebude nám tak záležet, abychom měli skvělé podmínky, drahé dresy a luxusní hřiště, tak se odlivu
věřících neobávám. Naopak!

Rozumíme tomu, že jsme součástí církve a že je
třeba, abychom na život církve i sami finančně
přispívali. Co konkrétně to znamená pro farnost a co pro nás jako farníky?
Rád to přirovnávám ke sportu. Chodím
hrávat fotbal. Než začneme hrát, hodíme každý padesát korun do čepice, abychom mohli zaplatit za
hřiště. Stejně tak i církev bych přirovnal k týmu,
který kope za Krista. Abychom mohli hrát a měli
vše potřebné, musíme se složit na hřiště. A právě
takovou funkci „čepice“ by měl zastávat fond na
podporu pastorace a kněží.
Co je tedy hlavním předpokladem, aby celý systém správně fungoval?
Zůstanu u sportovní terminologie. Musíme chtít patřit do týmu, být na něj hrdi, i když si
občas dává vlastní góly a jsou v něm dobří i špatní
hráči. A hlavně musíme mít radost ze hry. Radost
z toho, že jsme církví.
Lze vyčíslit výši mého příspěvku, která zajistí, že
budou pokryty provozní potřeby diecéze?
V první řadě je třeba říct, že každý má
přispívat podle svých možností. Kdybych měl říct
nějaké orientační číslo, je možné vyjít z částky
24
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Co vnímáte jako největší překážku a nebezpečí
změn?
Systém změníte, reorganizujete, ale změnit člověka, jeho vnímání a postoje, to tak snadné
není. A přitom je to nejdůležitější. V tom také tkví
největší riziko všech změn. Pokusím se tu změnu
mentality popsat na skutečném příběhu. Při návštěvě školky v kostele jeden předškolák ukázal na kostel a zeptal se mě. To je tvoje? A já se mu snažil vysvětlit, že ten kostel je i jeho. Že sem chodí na betlém
a na vánoční zpívání. Takže je taky tak trochu jeho.
To, co je nejdůležitější, je změna postoje od toho „to
je tvoje“ nebo „to je biskupství“, k tomu „to je naše“.
A to je překážka, kterou musí zdolávat obě strany.
Jak konkrétně vypadá Vaše služba a jak ji osobně prožíváte?
Když jsem se stal farářem v Kunštátě,
tak se mě ptali, jestli se mi libí moje farnost, kam
jsem byl poslán. Mám pořád stejnou odpověď. Jsem
jako plevel. Kam zapadnu, tam rostu. Nutno říct, že
tentokrát mám pocit, že prorůstám asfaltem. Proto
budu moc rád, když za mě ztratíte nějakou modlitbu.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám dostatek
sil, moudrosti a radosti pro vaši těžkou službu.
Převzato se svolením P. Pavla Kafky
z farního zpravodaje v Olešnici

Finanční situace
ve farnosti Třešť
V září 2016 byl v brněnské diecézi založen fond nazvaný PULS, který je určen na podporu pastorace a kněží. Pro všechny farnosti diecéze
byla stanovena výše příspěvku 280,- Kč za rok na
dospělou osobu. Počet věřících v Třešti byl určen
podle sčítání lidu při bohoslužbě v minulém období. Ve farnosti bylo sečteno 260 dospělých osob,
takže příspěvek na fond za rok 2016 činí částku
72 800,- Kč, což je o 55 % více než byl desátek
za rok 2015. Nabízí se dvě možnosti, jak přispět
do fondu, buď jednorázově do sbírky, která bude
bývat v neděli v září, anebo si částku rozložit do
sbírek během roku. Místo pravidelných nedělních
sbírek lze přispět jednorázově na celý rok a využít
pak možnost daňového odpočtu. Potřebné potvrzení vystaví na požádání farář.
Abychom pokryli nezbytné finanční
potřeby farnosti bez nároku na investice, to je
energie, ostatní nutné režijní náklady a příspěvek
na fond pro Biskupství brněnské, je potřeba vybrat ročně minimálně 280 000 Kč. Při kalkulaci
s počtem 260 osob a 52 týdnů za rok jsme zjistili,
že je třeba, aby každá osoba starší 18 let v nedělní
sbírce darovala minimálně 21 Kč. Pokud chceme
jako farnost mít finanční rezervu do budoucnosti
na nepředvídatelné výdaje a na opravy, je dobré
a moudré přispívat větší částkou v neděli, anebo
jednou za měsíc bude účelová sbírka na potřeby
farnosti určená na finanční rezervu. Blíží se konec
roku a nabízí se možnost podnikatelům i fyzickým
osobám dát finanční dar farnosti v hotovosti nebo
zasláním na účet farnosti č.ú. 188 588 634/0300,
který vám umožní snížit odvod daně finančnímu
úřadu. Farnost vám vydá potvrzení o daru a darovací smlouvu, kterou zanesete svému účetnímu.
Na toto téma se mi píše těžce, ale vnímám, že je potřeba vás s tímto seznámit a poprosit vás o vaši podporu. Vím, že máte své finanční výdaje v rodinách, ale je potřeba si uvědomit,
že jsme součástí farní rodiny, o kterou se máme

všichni postarat a máme za ni zodpovědnost.
Na závěr chci poděkovat vám všem farníkům za pochopení dané situace a za každý příspěvek. Doufám, že tento způsob výběru příspěvku bude pro naši farnost přijatelný. Ještě jednou
vám všem děkujeme za vaši štědrost a věříme, že
danou situaci pochopíte. Kéž vás Bůh za vaši štědrost odmění.
za farní radu
P. Tomáš Caha

Ze života farností
Křty
Třešť:
David Mareš, Lucie Marešová, Jan Josef
Polák, Maxmilián Gabriel Burda
Růžená: Mariana Marie Anna Zachová, Hana
Magdaléna Hybášková, Ondřej Antonín Hybášek,
Martin Václav Hybášek
Třešť:

Svatby
Jan Polák a Eva Poláková (konvalidace)

Biřmování
Alžběta Ludmila Kolbová, Zdeňka Liškářová, Marie Rodová, Šárka Kaňkovská, Daniel Havlíček,
Hana Havlíková, Eva Hartlová, Michaela Šalandová, Miloslav Liškář, Václav Havlík, Petr Mezera,
Adam Kaňkovský, Eliška Trendlová, Marie Kaňkovská, Vlastimil Straka, Veronika Fridrichovská,
Maria Cínová, Vojtěch Havlíček, Veronika Perničková
Pohřby
Třešť:
Vlastimila Tesařová, Růžena Šimková,
Antonie Molcarová, Ladislav Ondráček
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI KOSTELEC, RUŽENÁ, TŘEŠŤ
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 (P. Strossa)
17:30
Třešť - sv. Kateřina
26.12. Svátek sv. Štěpána
08:00
Třešť - sv. Martin
10:00
Růžená
28.12.

17:00

Hodice - kulturní dům

30.12. Svátek Svaté Rodiny
17:30
Třešť - sv. Kateřina
31.12. Svátek sv. Silvestra
16:00
Růžená
17:30
Třešť - sv. Kateřina
1.1.2017 Slavnost Matky Boží Panny Marie
09:00
Třešť - sv. Martin
10:45
Růžená
11:15
Kostelec (P. Strossa)
17:30
Třešť - sv. Kateřina
2.-4.1. dovolená
5.1. Vigilie slavnosti Zjevení Páně
18:00
Růžená
6.1. Slavnost Zjevení Páně (Tři králové)
17:30
Třešť - sv. Kateřina

Kalendář
23.12.
07:00
Roráty- mše sv. při svíčkách
		
v kostele sv. Martina;
		
snídaně na faře
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.
19:00
vánoční koncert
		skupiny Labyrint
28.12.
17:00
Hodice - mše sv.
		
v kulturním domě
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29.12.
14:00
odpoledne deskových her
		na faře
30.12.
19:00, 21:00 divadlo v konírně
6.1.
17:30
Třešť - Slavnost Zjevení Páně
		
- žehnání koledníkům
6.-8.1.
Tříkrálová sbírka v Třešti a okolí
13.1.
20:00
ples
22.1.
14:30-16:30 dětský karneval v Kostelci
		
v kulturním domě
2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
16:00
Růžená
17:30
Třešť
12.2.
15:00-17:00 dětský karneval v Třešti
		v sokolovně
Od pondělí 27.2. změna času večerní mše sv. na 18:00
hod.
1.3. Popeleční středa
16:30
Růžená
18:00
Třešť
25.3.
19:00
modlitba se zpěvy z Taizé
		
u sv. Kateřiny

Za Průměrem
do Konírny
Třešť je známá bohatou divadelní činností, působí zde hned několik ochotnických souborů a
spolků. Některé z nich jsou výborné, jiné nemají příliš
dobrou pověst. DS Třešťský průměr, jak název napovídá,
v sobě spájí to nejlepší i nejhorší z (nejen) místní divadelní kultury. Na prknech, co znamenají Třešť, se tak
pod jejich průměrnou taktovkou slévá vše do harmonického a vyváženého středu, jenž naše město už čtrnáct let
udržuje v rovnováze.
V pátek 30. prosince můžete v prostorách
farní Konírny navštívit další neopakovatelné představení tohoto divadelního spolku. Z kapacitních důvodů
se uskuteční hned dvě vystoupení, první začíná v 19:00,
druhé, už lehce ovíněné, pak ve 21:00. Diváci si mohou
na emailové adrese cover@email.cz zajistit přednostní
vstup do sálu.
K programu zatím nemůžeme mnoho prozrazovat, neboť vzniká až několik málo dní před premiérou, jisté však je, že nálada scének a výstupů se ponese v rozjitřeném duchu doznívajících Vánoc a zároveň
v bujaré předzvěsti nadcházejícího silvestrovského veselí. Prozatím nemůžeme diváky nalákat ani na název
představení, soubor se doposud shodl pouze v tom, že v
názvu se objeví slovo kapr. Skutečně jisté ale není ani to.
Jste srdečně zváni.
Arnošt Zapletal
člen souboru
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13. ledna 2017 ve 20:00

FONTÁNA

Prodej a rezervace vstupenek: TIC Třešť, telefon: 567234567, vstupenky.trest.cz

Vstupné 150,- KČ

pátek

Kulturní dům v Třešti

K tanci a poslechu hraje skupina

... možná přijde i kouzelník

P ř i p rav e n i v y r a z i t ?

TRADIČNÍ PLES

www.tre-fa.cz

DĚTSKÝ KARNEVAL

Drobné občerstvení je v ceně vstupenky
rezervaci vstupenek je nutno potvrdit
na email: trest@dieceze.cz
s počtem dospělých a dětí nejpozději do 6. února 2017

(děti do 2 let zdarma)

Kdy: Neděle 12. února 2017
Od 15 do 17:00 hodin
Kde: Sokolský dům v Třešti
Vstupné: 50,- Kč za osobu

Římskokatolická farnost Třešť pořádá

28

Věžník 98/2016

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

Součástí programu bude benefiční prodej
tradičního svařáku.

na Štědrý den 24.12.2016
ve 1300 a 1400 hodin
u Kulturního domu v Třešti

ŽIVÝ BETLÉM

Římskokatolická farnost Třešť
Vás zve na :

www.labos.cz

Součástí koncertu bude oficiální uvedení do prodeje nového CD skupiny Labyrint
s možností jeho zakoupení po skončení koncertu.

v kostele sv. Kateřiny Sienské v Třešti

26. 12. 2016 v 19.00 hod.

VÁNOČNÍ
KONCERT
Evropské vánoční písně

Římskokatolická farnost Třešť a skupina Labyrint Vás zvou na

