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 Blíží se čas letních prázdnin a do-
volených, na což se většina z nás těší. Bu-
deme mít možnost si odpočinout od prá-
ce, školy a někam se podívat. Náš svět 
klade velký důraz na výkonnost, akci, 
rychlost – a výsledky. „Kdo drží krok, jde.  
A ten, kdo nemůže, je občas ušlapán.“ Nemu-
síme však jednat tímto způsobem. Můžeme 
zvítězit nad takovým systémem dříve, než nás 
vyčerpá a zničí. Je umění dnes správně odpo-
čívat.

ODPOČINEK MŮŽE BÝT:

• příležitostí k zamyšlení nad sebou
• příležitostí k (pře)hodnocení zaběhaných 

životních cest
• příležitostí k pohledu na sebe a na život 

pod jiným zorným úhlem
• příležitostí k načerpání sil pro tělo i ducha
• časem pro lidi blízké: děti, partnery, stár-

noucí rodiče, opuštěné přátele
• skvělou příležitostí, abychom zjistili, že i 

bez nás se svět ani nezhroutí, ani nezastaví
• příležitostí k obdivování Božího díla

 Jednou z možností, jak prožít prázd-
niny a někam se podívat a dozvědět se něco 
nového, je zapojit se do poznávací hry Po-
klady brněnské diecéze u příležitosti 240. vý-
ročí založení brněnské diecéze. Hra je určena 
jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez 
rozdílu věku. Bude probíhat od 1. června do 
31. října 2017. Cílem hry je poznat „pokla-
dy“ brněnské diecéze - poutní místa, koste-
ly, místa spojená s významnými osobnostmi 
a další zajímavosti. V diecézi je pro tuto hru 
vybráno celkem 61 pokladů (po třech v kaž-
dém z dvaceti děkanství + brněnská katedrá-
la). Účastníci hry, kteří navštíví minimálně 
devět pokladů a splní další podmínky, budou 

zařazeni do slosování. Začátkem listopadu 
bude ze všech účastníků hry vylosováno 50 
výherců. Ti budou pozváni 2.12. 2017 na Pe-
trov a obdrží ceny. Informace, pravidla hry 
a podrobnosti jsou k dispozici na stránkách   
www.biskupstvi.cz/poklady2017.

 Chci vám všem popřát hodně štěstí  
v pátrání a dobře prožitý čas prázdnin a do-
volených.

 otec Tomáš

lovo otce TomášeS

Ze  života farností
Křty

Kostelec: Lucie Vláčilová
Růžená: Petr Vojtěch Koukal
 Prokop Dunička

Pohřby
Růžená: Marie Košťálová
Třešť: Marie Bílá
 Marie Teplá

Svatby - sanace
Třešť: Dana Doležalová a Zdeněk Doležal
 Pavla Hůdová a Miloslav Hůda

Přijetí do katechumenátu:
 Markéta Němcová

První svaté přijímání v Třešti:
 Štěpán Dolský
 Tomáš Gregor
 Markéta Kodysová
 Marek Novák
 Anna Polednová
 Iveta Zahradníková
 František Novák
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Zvěstovatel Mesiáše
 Jak veliká radost! Už vydáme 100. čís-
lo našeho farního časopisu! Bude dobré, když  
v něm věnujeme  pozornost osobnosti, jejíž na-
rození slavíme 24. června. Je to sv. Jan Křtitel, 
předchůdce Páně, který připravoval Kristu ces-

tu ohlašováním jeho příchodu, vyzýváním lidu  
k obrácení a křtem na odpuštění hříchů. Slavnost 
se koná půl roku po oslavě narození Ježíše Krista, 
protože když anděl zvěstoval Panně Marii, byla 
už Alžběta v šestém měsíci. Tato událost, velmi 
významná pro dějiny spásy a život církve, napl-
něná tajemstvím (i když částečně zjeveným) by 
měla být námi prožívána – hlavně vnitřně – asi 

tak jako Vánoce. Vždyť život sv. Jana Křtitele se 
podobá životu samého Ježíše! Právě tak jako on 
byl chudý a přitom plnil vůli Boží. „Nepřišel jsem 
plnit vůli svou, ale vůli mého Otce,“ praví Pán. 
Právě tak sv. Jan: když dostal od Boha vnuknutí, 
aby šel na poušť, odebral se tam. Na pokyn křtít 
a napomínat k pokání ihned s tím začal. Pro tuto 
činnost byl tak nadšený a zapálený, že lid, který 
byl plný očekávání, uvažoval o něm, není-li snad 
Mesiášem. On však řekl: Jsem hlas volajícího na 
poušti. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stez-
ky, jak řekl prorok Izaiaš. To opakoval čtyřikrát 
- je to obsaženo ve všech evangeliích. Když viděl, 
jak ke křtu přicházejí farizeové a saduceové, řekl 
jim: „Pokolení zmijí, kdo vám ukázal jak uniknout 
trestu, který už hrozí! Přinášejte skutky hodné ob-
rácení! Nemyslete si zase: náš otec je Abrahám! Ří-
kám vám, že Bůh může i z těchto kamenů udělat 
Abrahámovy děti!“ Nechtěl tyto lidi strašit nebo je 
odvracet od přijetí křtu, ale upozornit, že nestačí 
pouze vnější změna života vyjádřená určitým ob-
řadem, ale že je třeba vnitřní obrácení podle Bo-
žího přikázání lásky, vysloveného i desaterem, bez 
kterého není spásy. Kdyby člověk v tomto sobec-
kém a k Bohu lhostejném postoji zůstával, pak ho 
jistě stihne Boží trest, a kdyby se jednalo o konec 
pozemského života, pak trest věčný. Janovo varo-
vání přechází i do současnosti: kdybychom měli 
před sebou ty, kteří pravidelně chodí do kostela, 
dokonce i ke svátostem, přitom jsou hrubí, neur-
valí, vzteklí, lakomí, lpějící na majetku, nazvali by-
chom je dobrými křesťany? Jistě že ne! Proto je ne-
chtějme nikdy napodobovat, spíše ať jsou pro nás 
odstrašujícím příkladem! Spíše se za ně modleme 
a vyskytne-li se příležitost, snažme se je získat pro 
dobro po dobrém! Nebojme se předem odmítnu-
tí – jako sv. Pavel vyzval Timoteje: „Hlásej slovo, 
ať je to vhod či nevhod!“ Dejme na radu samého 
Ježíše: „Vidíš-li, že tvůj bratr hřeší, otevřeně ho na-
pomeň!“ Dá-li si říci, získal jsi svého bratra! Na 
druhé straně dává Jan Křtitel lidem cenné rady, 
jak mají žít, aby nastolili spravedlnost a pokoj: Ti, 
kdo mají více, se mají dělit s těmi, kdo mají méně 
– nebo nic! Nekrást, nepodvádět, celníci nevybírat 
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víc než mají stanoveno, což platí pro vý-
běrčí poplatků všech dob, nedopouštět 
se násilí. Jsou-li tyto zásady dodržová-
ny, jsou vlastně projevem lásky, která je 
posilována láskou Boží. My v moderní 
době si je můžeme rozšířit na celou dal-
ší řadu kladného chování vůči druhým. 
Zkrátka vycházet jim vstříc! Nejdůleži-
tější v tomto směru je odpuštění. Jím se 
zabraňuje v pokračování zla, kruh zlého 
se přetíná. Proto na něj papež František 
klade takový důraz. Jak potřebné a jak 
nesnadné pro nás lidi! Nesmíme si plést 
pojem odpustit a zapomenout. Někdy je 
způsobená křivda či jiné zlo tak veliká, 
že zůstává v paměti, v mysli velmi dlou-
ho, někdy po celý život. Přesto bychom 
měli odpustit, tj. nemstít se, nenadávat, 
přát dobré a modlit se za dotyčného, 
dívat se na něho jako na bratra v Kris-
tu. To je jistě záslužnější než přiroze-
ně zapomenout. Tento požadavek je i  
v „janovském“ smýšlení. Vzpomeneme-
-li na Janovu pokoru, s kterou hlásal 
Kristovu přesaženou moc, „po mně při-
jde větší než já, jemu nejsem hoden roz-
vázat řemínky u opánků, ten vás bude 
křtít Duchem svatým a ohněm,“ a jeho 
odvahu, s kterou neváhal vyslovit kriti-
ku vůči mocným – Herodovi vytkl, že 
žije s manželkou svého bratra, se svou 
švagrovou, což se mu stalo osudným, 
vyvstane před námi jeho osobnost zce-
la oddaná Božímu zákonu a svému poslání. Měli 
bychom si sv. Jana zamilovat, vždyť on je po Ježíši 
Kristu a Panně Marii největším světcem Starého 
i Nového zákona. Je největším z těch, kdo se na-
rodili z ženy, tak ho ohodnotil sám Spasitel. Dělá 
velmi dobře, kdo si k němu najde svůj vztah. 
 Svatý Jan Křtitel je patronem mého 
kněžství. 24. 6. 1972 jsem byl v pražské katedrále 
sv. Víta biskupem Františkem Tomáškem vysvě-
cen na kněze (tenkrát to byla také sobota). Od této 
chvíle uběhlo 45 let! V druhé farnosti, v Osově, 
kde jsem působil, je kostel zasvěcený právě Naro-
zení sv. Jana Křtitele. Je to krásný barokní chrám, 
jedna z největších památek berounského okresu. 
Když jsem tam nastoupil, byl v havarijním stavu, 
hlavně střecha, kde hrozilo, že tašky, nebo dokon-

ce celá střecha spadne dolů. Chtěli ho proto zavřít. 
Stálo to velký boj za udržení jeho provozu, po ně-
kolika provizorních opravách. Nakonec se podaři-
lo během let sehnat peníze na důkladnou opravu 
střechy a dalších potřebných částí. Také proto, že 
jde o státní památku. Nyní je kostel v pořádku, až 
na nějaké drobnosti. Posvěcen byl 28. září 1738 
a tak každé výročí čili posvícení je v den oslavy 
sv. Václava! Vida, jak se ty cesty Boží propojují!  
Sloužil jsem tam 15 let, než jsem přišel na Svatý 
Kopeček. Tam jsem byl také 15 let. 
 Kéž tak jako byl sv. Jan Křtitel Kristo-
vým předchůdcem, my se stáváme jeho následov-
níky!

P. Jaroslav
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Něco málo 
z Východního Timoru
Milá Třešti a okolí, 
 opět posíláme pozdrav z timorských 
hor. Tentokrát bychom Vám rádi přiblížili, jak 
jsme zde prožili Velikonoce, a to i přesto, že už 
od nich uplynula dlouhá doba. 

 Timorská postní doba se v církevních 
kruzích kromě postních písní a nepřítomnosti 
masa vyznačovala také velkým zpovídáním, tak 
jako u nás. Na rozdíl od ČR tady však jeden kněz 
zvládne za pár hodin vyzpovídat několik stovek 
lidí! Také je v Timoru zakázáno pořádat v průbě-
hu postní doby svatební hostiny. Samotná svatba 

proběhnout může, následná veselice však nikoli. 
 Květná neděle představovala oprav-
du pompézní úvod do Svatého týdne. Namísto 
kočiček tu lidé nad hlavami mávali kokosovými 
ratolestmi, často spletenými do nejrůznějších 
tvarů nám připomínajících české mrskačky. Celý 
průvod se množstvím větviček obarvil do zelena a 
vypadal opravdu velkolepě. S průvodem jsme pro-
cházeli ulicemi Lete-Foho a zpívali květnonedělní 
písně. Začátek Svatého týdne také představoval 
začátek dvoutýdenních školních prázdnin, během 
kterých se mnoho studentů zapojilo do farních 
příprav na blížící se svátky.  
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 Obřady Zeleného čtvrtka byly podob-
né českým obřadům. Začínaly v 7 hodin večer a 
také při nich proběhlo mimo jiné umývání nohou 
dvanácti apoštolům. Ty zpřítomňovali vůdcové 
jednotlivých oblastí Lete-Foho. Jedním apoštolem 
byla dokonce žena. Po mši následovala adorace 
trvající do půlnoci, při které se v kostele musely 
střídat jednotlivé skupiny lidí, protože všichni by 
se tam nevešli. Večeřeli jsme až po adoraci, a to 
nikoli beránka, nýbrž ryby z timorského moře. 
Byly neskutečně barevné a měly vytasené zuby. 
Zpočátku jsme k nim měli mírný odpor, ale když 
jsme okusili, jak lahodně chutnají, pustili jsme se 
i do těch neonově modrých a nechali po sobě jen 
kosti.  
 Velký pátek na nás z celých timorských 
Velikonoc zapůsobil asi nejvíce. Všichni farníci (a 
tedy všichni obyvatelé Lete-Foho) se během něj 
vydali na celodenní křížovou cestu. Čtyři různé 
skupiny se sešly na čtyřech různých místech a od-
tud nesla každá skupina jednu část velkého kříže. 
V Lete-Foho jsme se potom setkali u Kalvárie, dali 
kříž dohromady, dokončili křížovou cestu a spo-
lečně se vydali na velkopáteční obřady. Křížová 
cesta byla dlouhá a náročná, protože bylo horko, 
pálilo slunce a jediné naše občerstvení až do tří 

hodin byla voda. Většina lidí navíc šla celou cestu 
bosá a ani tu vodu neměli! Také nás překvapilo, že 
se lidé v Lete-Foho na Velký pátek nezdraví. Když 
nás náhodou omylem někdo pozdravil, přišel se 
nám potom omluvit. Tento den, ač náročný, byl 
rozhodně nezapomenutelný. 
 Bílá sobota proběhla v relativním tichu 
a v očekávání blížících se oslav. Noční vigilie pak 
začala velikánským ohněm na prostranství před 
kostelem. Tento oheň byl zapálen hořící koulí, 
kterou spouštěli skauti z kostelní věže po prova-
zové „lanovce“ přímo dolů do nachystané hranice. 
První část obřadů, které byly ve venkovním koste-
le, vypadala také velkolepě, protože všichni drželi 
zapálené svíce a nic jiného nebylo vidět než světlo 
těchto svící. Celé to bylo moc pěkné, jen kněz se 
nám potom přiznal, že mu byla neskutečná zima, 
protože mu při žehnání svící natekla svěcená voda 
do rukávu a při chladném nočním vánku to ne-
mohl vydržet. Na agapé jsme byli pohoštění jak 
jinak než rýží a také (opět) barevnými rybami  
z timorského moře. 

 Hezké léto!
Terka a Vašek
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 S P. Davidem Ambrožem jsme se moh-
li setkat při poutní mši svaté v kostele sv. Kate-
řiny Sienské dne 30. 4. 2017. Přijal také pozvání  
k rozhovoru.

V Třešti jste se ptal ministrantů, kdo z nich bude 
knězem. Vy jste to už jako malý ministrant vě-
děl? Jaká byla vaše cesta ke kněžství? 
  Přeji krásný den  Ne, ne, já jsem to 
jako malý kluk vůbec netušil. Myslím, že až tak v 23 
letech jsem o tom začal uvažovat vážně. Připouštím 
samozřejmě, že zrání k tomuto rozhodnutí probíha-
lo již dříve, nicméně to určitě nebylo hlavním téma-
tem mého uvažování. Poznal jsem časem pár kněží, 
kterých jsem si vážil, a také jsem se tehdy setkával  
s těmi, kteří pracovali na biskupství. Bylo mi s nimi 
fajn a já tak nějak začal chtít do této party patřit. 
Myslím, že to byl asi jeden z hlavních důvodů, proč 
jsem se začal dívat tímto směrem. Konečné mé roz-

hodnutí pak samozřejmě potvrdilo i poznání, že mi 
je s Kristem nejen dobře, ale že ho mám asi fakticky 
rád.

Máte nějaké své životní heslo? 
 Ne, asi ne. Nikdy jsem je nepotřeboval.

Jaká je vaše dosavadní „kněžská kariéra“? Kde 
všude jste působil?  
 Končím nyní dvanáctý rok kněžství a 
jsem již na šestém místě . Kaplanoval jsem ve 
Velkém Meziříčí a u sv. Jakuba v Brně. Pak jsem 
byl dva roky v Římě, potom v Pavlicích u Znojma,  
v Rájci-Jestřebí a nyní jsem v Brně na biskupském 
gymnáziu.

V čem se liší biskupské gymnázium od jiných? 
 Těžko to mohu posoudit, protože jsem 
jiná nepoznal . Nicméně v jedné budově nás tu 
je asi 1000 lidí včetně studentů, profesorů a zaměst-
nanců. Jsou tu společně studenti jak čtyřletého tak  
i osmiletého gymnázia. Máme tu i mateřskou škol-
ku. Naše gymnázium je církevní, což je navenek 
znát především zařazením povinného předmětu 
náboženství a možností účastnit se zde každý den 
mše svaté. 

Liší se nějak studenti od studentů na jiných 
gymnáziích? 
 Podle svědectví mnohých zde vládne 
hodně přátelský duch. Určitě je to také tím, že Je-
žíš a tudíž i křesťanství se tu nějak stále chápe jako 
základ pro přijetí. Když se tedy sejde někde víc lidí, 
kteří mají ve svém hodnotovém žebříčku (ten pře-
devším určuje způsob lidského jednání) na nejvyš-
ších místech skutečné dobro - Boha, tak je to hned 
poznat.

Jaká je jeho prestiž mezi ostatními školami  
v Brně? 
 Jejda, to netuším. Jsem přesvědčen, že  
i mnohá jiná brněnská gymnázia mají velkou pres-

ozhovor s ...
P. Davidem Ambrožem

R
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tiž. Úspěchy našich studentů jsou ale určitě nad 
běžným průměrem a zájemců o studium zde je stále 
dvakrát až třikrát víc, než můžeme přijmout. Tak 
snad tolik o naší případné prestiži .

Co obnáší práce spirituála? 
 Tak odpověď na tuto otázku stále nemám 
moc jasnou ani já . Podle mého zjištění je více 
druhů křesťanských škol. Já jsem si je obecně roz-
dělil do tří skupin. 1. školy s internátem, 2. školy 
spravované nějakým řádem či komunitou, 3. běžné 
školy s docházejícími učiteli a studenty. Každý typ 
školy asi sám od sebe plodí odlišný přístup spirituá-
la. Spirituál na internátní škole má určitě mnohem 
víc příležitostí skrze společné bydlení být se stu-
denty. Škola, kterou spravuje řád, má zase výhodu 
místní komunity - většího počtu zainteresovaných. 
A škola našeho charakteru, kde se ráno přijde na 
vyučování a odpoledne odejde, vyžaduje asi jiné 
- „skromnější“ bytí spirituála. Ale těžko říct, já  
v tomto zatím nejsem nijak zvlášť zběhlý .

Jak vypadá povinný předmět náboženství? Naše 
děti ho znají spíš jako zájmový kroužek. Co se 
tam na střední škole učí a z čeho se zkouší?  
 Náboženství je stále předmětem, který 
prospěch studentů nijak zvlášť neohrožuje . I když 
je pro všechny povinný, tak stále je asi více otevřený 
pro vzájemné povídání, než že by zde vládlo přísné 
biflování. Témata jsou trochu rozdělená po roční-
cích, takže se zde postupně studenti setkají s tématy 
jako např. morálka, Bible, svátosti, jiná náboženství 
atd. Samozřejmě i zde musí studenti splnit nějaký 
úkol či prokázat nějaké vědomosti, které se pak 
ohodnotí, ale jak jsem zmínil na začátku, není třeba 
se bát .
 Vše bezvadné přeje oDA 

Ludmila Koukalová

PULS v brněnské diecézi
 

 V loňském roce zahájil svou činnost 
fond PULS – Fond na podporu kněží a pasto-
race brněnské diecéze. Jeho správci R. D. Mgr. 
Pavlu Kafkovi jsme položili několik otázek. 
 
Mohl byste nám Fond na podporu kněží a pas-
torace brněnské diecéze, v jehož čele stojíte, 
stručně představit?

  Fond byl zřízen 1. srpna 2016 jako or-
ganizační složka brněnského biskupství. Řídí ho 
správní rada podle biskupem schválených stanov 
a je kontrolován ekonomickou radou diecéze. Jeho 
úkolem je shromažďovat prostředky na materiální 
zajištění kněží a pastorace naší diecéze.
 Výdaje fondu směřují do tří oblastí: kně-
žím – jedná se o prioritní oblast, která pokrývá ná-
klady na mzdy a výdaje spojené s formací a vzdě-
láváním kněží, farnostem – náklady na zajištění 
technické a ekonomické agendy farností, tj. vedení 



Věžník 100/201710

účetnictví, administraci dotačních žádostí, zajiš-
tění stavebních akcí apod. a diecézi – každý rok je 
podpořen jeden vybraný projekt, který odpovídá na 
aktuální potřeby a výzvy v diecézi.
 Vznik fondu souvisí se změnou stávající-
ho způsobu přispívání věřících na potřeby diecéze. 
Do loňského roku přispívala každá farnost na po-
třeby diecéze deseti procenty ze svých příjmů, této 
praxi se říkalo „desátek“.  Nový způsob je postaven 
na vizi velké rodiny malých dárců. Právě k realizaci 
tohoto záměru byl zřízen fond, do kterého mohou 
dobrovolně podle svých možností přispívat i jednot-
liví dárci. Tyto dary jsou projevem spoluodpověd-
nosti za život brněnské diecéze.  
 
Z jakých zdrojů pochází finanční prostředky, 
kterými fond disponuje?

 Cílem je, aby většina finančních pro-
středků pocházela od dobrovolných dárců, kteří se 
registrují jako donátoři a svým pravidelným darem 
chtějí podporovat kněze a pastoraci v naší diecé-
zi. Dalším příjmem fondu je účelová sbírka, která 
proběhne ve všech kostelích v neděli 24. září 2017. 
Poslední zdroj příjmů tvoří roční příspěvky farnos-
tí. Ty jsou stanoveny částkou 280 korun za každou 
dospělou osobu ve farnosti a procenty z hospodaření 
s farním majetkem.
 Od ročního příspěvku farnosti je odečte-
na výše zářiové sbírky ve farnosti a všechny dary 
donátorů, kteří si při registraci přáli, aby jejich dar 
byl započten do zvolené farnosti. Smyslem tohoto 
na první pohled složitého způsobu započítávání 
darů donátorů je, aby každý donátor svým darem 
podpořil nejenom život v diecézi, ale i svou vlastní 
farnost.   
     
Pro mnohé z nás je slovíčko „donátor“ zcela no-
vým pojmem. Mohl byste nám ho přiblížit?

  Slovo donátor pochází z latiny (donum = 
dar, donator = dárce) a církevní tradice takto ozna-
čovala dárce odedávna.
 Donátorem brněnské diecéze se může 
stát každý, kdo se zaregistruje jako dárce a svým 
darem chce podpořit život církve. Ve mně osobně 
navíc slovo donátor evokuje pocit hrdosti na to, 
co podporuji a pod co jsem ochoten se podepsat.  
Poprvé jsem se s tímto slovem setkal během studií  

v Římě, kdy jsme se každý den modlili za donátory 
naší české koleje Nepomucenum. Díky tomu mám 
donátorství spojeno s projevy duchovní vděčnosti. 
Proto je za všechny donátory fondu obětována mše 
svatá a jsou provázeni každodenní prosbou o Boží 
požehnání.   
 
Přiznám se, že mne velmi zaujalo slovní spojení 
„velká rodina malých dárců“.

  Velká rodina malých dárců je nosnou 
myšlenkou fondu. Stále jsou aktuální slova sv. Jana 
od Kříže, že dárce je víc než dar. Lidé ochotní se za-
pojit do života diecéze, a to třeba i prostřednictvím 
finanční podpory, jsou cennější než dary samotné.  
Ochota stát se donátorem je především gestem, kte-
rým dávám najevo, že mi záleží na budoucnosti 
církve.     
 
Jakou formou se do podpory fondu mohou za-
pojit jednotlivci nebo rodiny?

  Nejdříve bych zmínil podporu duchovní. 
Stále platí, že bez Božího požehnání marné lidské 
namáhání. Důležitá je rovněž podpora v podobě 
zpětné vazby na činnost fondu, šíření jeho dobrého 
jména, propagace fondu ve farnosti nebo nabídka 
profesní pomoci. Neméně důležitá je pomoc finanč-
ní. Každý je zván k donátorství a jeho prostřednic-
tvím přispět k tomu, aby brněnská diecéze pulzova-
la životem.  Konkrétním krokem je výběr jednoho  
z dárcovských programů uveřejněných na webu 
nebo na letácích fondu, a následná donátorská re-
gistrace.  
 
Kam je možno se obrátit pro více informací o 
fondu, jeho aktivitách a také o možnostech za-
pojení se do jeho činnosti?
 
 Veškeré informace jsou dostupné na 
webových  stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tis-
kovinách, které se průběžné distribuují do farností.  
 

Děkujeme za rozhovor.
 
 
R. D. Mgr. Pavel Kafka (*1974) je knězem brněnské 
diecéze. Po studiu na Cyrilometodějské teologické 
fakultě UP v Olomouci a na Papežské lateránské 
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univerzitě v Římě působil od roku 2002 jako farář 
ve farnosti Kunštát na Moravě a následně od roku 
2009 jako děkan v Hustopečích u Brna. K 1. srpnu 
2016 byl brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem  
jmenován  biskupským delegátem pro materiální 

zajištění kněží a pastorace a byl pověřen správou 
Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské 
diecéze.

text a foto:  
biskupství brněnské

Rozhovor s ...
 Když jsem v září 2016 připravovala 
rozhovor s Jendou, bylo to pro mě těžké. Pouš-
těla jsem se na tenký led soukromí, vlastních po-
hnutek k tak neobvyklému činu jako je vstup ke 
kartuziánům. Na druhou stranu jsem pochopi-
la, že hrstka lidí umí opustit svět a jít cestou ti-
cha. Takovým člověkem byl pro mě Jenda. Když 
to nedokáže on, tak nikdo, říkali jsme si často…
 Při různých příležitostech jsme na 
Jendu vzpomínali. V chladných zimních dnech 
jsme si třeba představovali jeho studenou vodu 
a náš komfort teplé sprchy… A pak to přišlo.
 Středeční zkouška Labyrintu, upro-
střed písně se otevřely dveře a pan farář někoho 
pouští do dveří! Jenda!!! Překvapením jsme vy-
křikli!!! Otázek je mnoho… Ne, nemůže tu být 
jen na chvíli… Co když ano? Vrátí se? Skončil?
 Je těžké se na všechno ptát. Kam až 
můžu zajít? Jenda k rozhovoru svolení dal, takže 
se o pár otázek pokusím.

Jendo, rozhodnutí opustit zaběhnutý pořádek 
každodenního života a odejít do ticha bylo jistě 
těžké. Rozhodnutí odejít z ticha zpět do „světa“ 
bylo těžší?
 Jak se to vezme. Těžké asi v tom, že jsem 
s odchodem nepočítal. Neodcházel jsem s tím „jen si 
to zkusit“. Ne, byl jsem pevně rozhodnut, že v tom 
daném okamžiku je to Boží vůle pro mě, tedy pro 
mě to nejlepší, a to nejlepší, co mohu udělat. Takže 
těžké pro mě bylo začít uvažovat (i když mě mnozí 
starší a moudří varovali) o tom, že to může být ještě 
poněkud jinak.

 S trochou nadsázky bych řekl, že jsem se 
o svém rozhodnutí odejít dozvěděl až u o. převora. 
Abych to vysvětlil. Přišly (jak to často bývá) pochyb-
nosti o mém povolání, správném místě a tak dál. 
Při rozhovoru s novicmistrem jsem používal výraz 
sollte (měl bych), tedy že nevím, zda bych měl po-
kračovat a vstoupit do noviciátu. Ten řekl, že se mu-
sím rozhodnout a pak dát vědět o. převorovi. Po pár 
dnech se mě zeptal, jak to vidím a otevřeně jsem mu 
odpověděl, že si myslím, že to není moje místo (stále 
jsem žil v tom postoji nevím, pomozte mi, doléhá 
na mě pokušení, i když jsem to asi takto přesně ne-
formuloval). Když jsem pak přišel za o. převorem, 
tak už vše bylo jasné a dozvěděl jsem se, že jsem se 
rozhodl a on toto moje rozhodnutí bude respekto-
vat. Pak už to šlo rychle a za čtrnáct dní jsem byl 
venku… 

Kdy se začaly ozývat první pochybnosti o správ-
nosti rozhodnutí patřit ke kartuziánům (jestli 
to tak můžu nazvat)?
 Uvedl bych příklad sv. Terezie z Lisieux, 
která se od malička třásla na to, že se stane karme-
litkou. Při vstupu na Karmel v 16 letech byla bla-
hem bez sebe. No, tak jsem si říkal, že to musí také 
jednou přijít, no a ono nic… 
 První závan pochybností nastal, když 
jsem znovu četl životopis sv. Martina (chtěl jsem 
mít řeholní jméno Martin), který ač celý život toužil 
být mnichem a žít život v samotě, podvolil se a stal 
se otcem komunity mnichů, ale také přijal službu 
biskupa. Jako biskupské heslo, jestli si dobře vzpo-
menu, si zvolil: Nebojím se služby. Nebo tak něco. 

P. Jendou Krbcem

Ještě jeden
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No, a začal jsem se ptát, tak Hospodine, co se děje? 
K tomu všemu se přidaly zdravotní obtíže a dospělo 
to až tak, že jsem se se svými pochybnostmi svěřil  
o. novicmistrovi. 
 Jak už jsem říkal, není nic neobvyklého, 
že takovéto stavy přicházejí. A Boží nepřítel dokáže 
pobyt na poušti znepříjemnit i zdravotními obtíže-
mi. Takže si doteď kladu otázku, skočil jsem na lep 
ďáblu? Bylo Boží vůlí do řádu vstoupit, ale už ne 
tam zůstat? Každopádně postulát i noviciát je ča-
sem zkoušky jak pro kandidáta, tak i pro komunitu. 
Zůstávám dál římskokatolickým knězem a v hloubi 
srdce i mnichem s řeholním jménem Martin.

Sehrálo svou roli spíše fyzické strádání?
 V životě člověka není jen fyzické nebo 
jen duchovní. Jsme psychofyzická jednota. Člověk 
je, nebo se skládá z duše, kterou vdechuje Bůh, a 
těla, které přijímáme od rodičů. Vše, co se děje, je 
provázáním obojího. Tělesné ovlivňuje duchovní 
a duchovní to tělesné. Určit míru je někdy hodně 
složité. Studená sprcha byla a je krásná, jestli míříš 
tímto směrem (smích).

Do kláštera jsi šel s jistými představami a in-
formacemi. Bylo to v souladu s tím, co jsi tam 
za tu dobu prožil, nebo jsi byl spíše překvapen 
realitou?
 Realita byla opravdu jiná, než jsem znal  
z knížek, dokumentu „Velké ticho“ nebo i z mých 
čtyř návštěv přímo v klášteře. Co se nejvíc neshodo-
valo s mými představami, byla míra ticha a samoty. 
Očekával jsem (zřejmě naivně) klid, ticho, ztišení, 
samotu. Místo toho bylo samé povídání a ještě na-
víc v němčině (smích). V neděli byla dvě setkání, 
pak v pondělí na procházce se znovu povídá a ještě 
jsem měl dvakrát do týdne němčinu. A abych ne-
zapomněl, jedenkrát za týden hodina zpěvu. Tak-

že pořád nějaké setkávání, mluvení atd. Odcházel 
jsem do ticha a samoty, a místo toho jsem byl z těch 
všech setkání častokrát unavenější než ve farnosti.
 Může se to všem zdát zvláštní, ale jsem 
rád sám a v tichu. Moje extroverze (jak mě mnozí 
hodnotí) je pouze naučená. Jinak jsem tichý, plachý 
chlapec, který se bojí cizích lidí… 
 Nic dalšího mě asi nepřekvapilo. Jak už 
jsem říkal, byl jsem tam párkrát „na návštěvě“, tak-
že jsem v mnohém věděl, do čeho jdu.

Která součást každodenního života v klášteře 
byla pro Tebe nejnáročnější?
 Bude to znít zvláštně, ale nic. Nemohu 
říct, že by něco bylo náročné. Ano, máš pravdu, 
kromě mluvení a rozumění němčině (smích).

Bylo těžké si přiznat pravdu, nebo spíše osvobo-
zující?
 Když už jsem se dozvěděl, že jsem se roz-
hodl , tak přišla velká úleva, pokoj a klid v srdci 
a řekněme vnitřní radost, kterou jsem měl pocit, že 
ztrácím.

Jak na Tebe působily reakce okolí po Tvém ná-
vratu?
 Přiznám se, že jsem netušil, kolik lidí na 
mě myslelo, a hlavně kolik lidí mě má rádo, kolik 
lidí mi řeklo: Fandil/a jsem ti, ale jsem rád/a, že 
ses vrátil. Častokrát jsem byl v rozpacích a nemohl 
jsem tomu uvěřit. 

 Na závěr bych rád zopakoval svou pros-
bu o modlitbu za ministranty – potenciál odevzdat 
svůj život v kněžské službě je tu velký . A také při-
jměte prosím všichni pozvání do Křtin.

- KZ -

Vstup pro pěší vchodem G2 z ulice Hlinky, vjezd pro auta 9. bránou BVV 
Informace a přihlášky na www.cho.cz nebo na tel. 777 087 736

Přednášející: 
P. Daniel Ange, P. Vojtěch Kodet, Kateřina Lachmanová, Pavol Strežo, P. Kamil Obr, 
P. Štěpán Smolen, P. Aleš Opatrný, P. Vlastimil Kadlec a další

KATOLICKÁ
CHARISMATICKÁ

KONFERENCEBrno, výstaviště BVV 
5.–9. července 2017

Motto: „Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha“ (Ez 36,26)

Hlavní mediální  
partnerství:

Konferenci  
podpořilo:
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Středa 5. 7. 
 od 12.00 registrace v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV 
 19.00  mše sv. na výstavišti BVV (P. Pavel Šenkyřík) + Chapela

Čtvrtek 6. 7.
 9.00 modlitba chval
 9.45 přednáška „Opět posvětím své jméno...“ (srov. Ez 36,23–28) – Kateřina Lachmanová
 15.00 přednáška  Zázraky Boží milosti – Pavol Strežo
 16.45 mše sv. (P. Vojtěch Kodet)
 19.00 večer chval (romská kapela F6/cimbálovka + ochutnávka vín) 

Pátek 7. 7.
 9.00 modlitba chval
 9.45 přednáška „Očistím vás...“ (Ez 36,26) – P. Kamil Obr 
  – po přestávce adorace (komunita Blahoslavenství)
 15.00 přednáška „A dám vám nové srdce“ (Ez 36,26) – P. Daniel Ange
 16.45 mše sv. (Mons. Vlastimil Kročil, promluva Mons. Tomáš Holub)  
 19.30  Paralelní večerní programy na různých místech v Brně:
  1) Duch svatý v našich životech – P. Daniel Ange – kostel sv. Janů (minorité) 
  2) Adorace s přímluvnou modlitbou – komunita Emmanuel – kostel sv. Tomáše 
  3) Biblické tance – komunita Blahoslavenství – BVV
  4) Večer chval – SBM – Schola brněnské mládeže – BVV, pavilón V
  5) Hledání stálosti v nestálé době – P. Štěpán Smolen – kostel sv. Augustina
  6) Modlitba za místa postižená zlem – Pavol Strežo, Kateřina Lachmanová – BVV, pavilón F

Sobota 8. 7.
 9.00 modlitba chval
 9.45 přednáška „Vložím do vás nového Ducha“ (Ez 36,26b) – P. Vojtěch Kodet
 15.00 přednáška „Co je v troskách, bude vystavěno“ (Ez 36,33b) – P. Daniel Ange
 16.45 mše sv. (P. Aleš Opatrný) 
 19.30–21.00 modlitební večer

Neděle 9. 7.
 9.00 modlitba chval
 9.45 přednáška „Budete mým lidem a já budu vaším Bohem“ (Ez 36,28) – P. Vlastimil Kadlec
 11.00 mše sv. (Mons. Vojtěch Cikrle) a závěr konference

Změna programu vyhrazena! Aktuální rozpis najdete na internetu: http://konference.cho.cz
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 Když startoval život naší domácnosti, 
Věžník čítal číslo 14. Zrovna jsem si toto číslo vy-
ndala z knihovny, kde časopis archivuji. Je oran-
žový, vlastně různobarevný, tiskl nám ho tehdy 
Zdeněk Havlíček a občas jsme papíry různě kom-
binovali, takže vnitřní strana je zelená .  
 Uplynulo 16 let a Věžník je stále součás-
tí naší domácnosti. Už není na barevných papí-
rech, tiskne jej profi tiskárna, je tvořen v kvalitním 
počítačovém programu a žije!!! No, pravda, občas 
má namále, ale 100. číslo je pro nás úspěch! 
 Tvoření každého čísla je malé drama, 
někdy mám pocit, že to ani nemá cenu vydávat… 
V takových případech rozhazuji sítě, mailuju  
s osvědčenými přispěvateli a prosím o text. Pak 
přijde kritický týden, kdy se snažím vše přečíst 
(v poslední době už se to smrsklo na poslední 
dva dny, protože texty přicházejí až ve čtvrtek po 
uzávěrce), v pátek večer vše odesílám Davidovi a 
zhruba ve 21 hodin začíná noční směna. No, ne-
budeme si nic nalhávat, grafik občas upadá nejen 
do mikrospánku, ale vidina, že v neděli večer musí 
být hotovo, mě burcuje k tomu, abych ho neustále 
budila… Je asi tak jedna hodina po půlnoci a prv-
ní část je za námi. 
 Sobotní večer se odvíjí v podobném 
duchu. Beru svůj předem připravený rozpis a od-
škrtávám, co jsme už zařadili. Sobota bývá lepší, 
grafik drží pozornost o poznání lépe ! 

 V neděli dopoledne panika! Do večera 
to nestihneme! Kolik toho bude? Nemůže se to 
tam vejít! Rozšíříme počet stran? Ne, tolik toho 
zase není! Vyndej obrázky! Ne, to ne, pak se to ni-
komu nebude líbit… 
 V neděli večer nejhorší část. Všechno se 
musí vejít, takže přesouvání, vyhazování, zmen-
šování, jindy hledání nějakých vycpávkových tex-
tů… Chvíli před půlnocí obsah. Tak ještě první 
tisk na naší tiskárně, abych mohla v pondělí pro-
vést první korekturu.
 V pondělí čtu na zastávce, v autobuse, 
o přestávce, cestou domů, doma… A večer první 
opravy, které trvají neskutečné 2 hodiny! Znovu 
tisk a druhá korektura.
 Úterý. Opět čtu všude. Dočítám tak ve 
20 hodin a ke slovu přicházejí poslední opravy, 
kontrola obrázků, zarovnání, datum… Zhruba 
ve 23 hodin odesíláme hotový časopis do Třebíče  
k tisku. 
 Je klid tak na dva dny. Pak se u nás ob-
jeví balík s vytištěným novým číslem a já podle 
seznamu odběratelů třídím. Následuje rozeslání 
SMS těm, kteří pomáhají s distribucí. V sobotu 
ráno pošta, protože několik výtisků posíláme poš-
tou, pak ještě moje pochůzka a je hotovo… 
 Tak kdy že vychází další číslo?

- KZ -

100
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Z historie farnosti
 Před 170 lety dne 16. 8. 1847 se  
v Třešti narodil P. Jan Foitl, zemřel v roce 
1901 a je pohřben na třešťském hřbitově.
 Před 110 lety 8. 7. 1907 zemřel  
v Úbyslavicích kaplan Ignác František Kasalý, 
třešťský rodák. Na kněze byl vysvěcen v roce 
1906.
 Před 110 lety dne 21. července 1907 
slavil v Třešti svou primici P. Antonín Novák, 
rodák čenkovský. Kázal P. František Angeli-
us Šnoflák, v té době dominikán, kooperátor 
ve Znojmě, rodák z Jezdovic. ThDr. Antonín 
Novák se narodil 4. 5. 1879 v Čenkově, byl 
vikářem v Brně na Petrově, zemřel v Brně 
13. 8. 1932.

 Před 50 lety 22. 11. 1967 zemřel  
P. Josef Štumar. Narodil se v roce 1888 v Třeš-
ti, byl děkanem v Lukavci u Pacova a je po-
hřben na hřbitově v Třešti.
 Před 40 lety dne 12. 7. 1977 ze-
mřel P. Miloslav Hronek. Narodil se v Třešti  
v roce 1919, na kněze byl vysvěcen v roce 1971  
v Argentině, je pohřben v Tyrolsku.
 Před 15 lety dne 19. 5. 2002 zemřel 
P. František Vrátil. Narodil se v Třešti v roce 
1924, byl farářem v Deštné u Dačic a v No-
vých Sadech, je pohřben na třešťském hřbi-
tově.

Mgr. Marie Kameníková

Výročí

 V letošním roce je tomu  
15 let, co si připomíná náš pan 
farář Tomáš Caha své kněžské 
svěcení.
 Přeji mu hojnost Boží 
ochrany a požehnání ve službě 
Kristova pastýře. Matka Boží ať 
jej chrání a provází na další cestě 
životem.

   Pavel Kovář
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Životní
jubileum
 Před 40 lety byl dne 26. 6. 
1977 vysvěcen na kněze P. Stani-
slav Forst a dne 2. 7. 1977 slavil 
v Třešti svou primici. Kazatelem 
byl P. František Jindra, tehdy fa-
rář v Dačicích. P. Stanislav Forst 
se narodil před 65 lety 26. 1. 1952  
v Třešti, v současné době je již 20 
let farářem ve Studené.

Mgr. Marie Kameníková
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Fatima za tři stovky 
aneb „První máj byl 
Koclířova čas“
 Přesně před rokem to ještě vypadalo na-
dějně, že na farní pouť vyrazíme letecky do Říma.  
Nevyšlo to - Batelovští nám vyfoukli ubytování. 
Pravidlo o dříve příchozím platí i v křesťanských 
kruzích. Jedni naši přátelé z Jihlavy měli zase  

v plánu v rámci 100. výročí zjevení ve Fatimě vy-
razit přímo do centra dění. Také to nevyšlo, všech-
ny letecké poutě beznadějně vyprodané. Pak ale 
přišla nabídka od našeho pana faráře na českou 
Fatimu za tři stovky a tak jsme společně vyrazili. 
 Pěkný autobus se sympatickým panem 
řidičem, všude naši farníci a krásné ráno. Trasa 
kolem 130km, takže tak dvě hodinky jízdy. Mys-
lím, že hygienická zastávka ani nebyla. Koclířov je 
malé městečko nedaleko Svitav se 700 obyvateli, 
ale dnes se již přehlédnout  nedá. Je totiž  Národ-
ním centrem světového apoštolátu Fatimy v České 

Republice. Abychom si uvědomili, s kým máme tu 
čest, tak je dobré říci, že papežská rada pro laiky 
potvrdila Světový apoštolát Fatimy jako meziná-
rodní veřejné společenství věřících s právní sub-
jektivitou působící v katolické církvi. Následně 

pak Česká biskupská konfe-
rence potvrdila  apoštolát ve 
všech diecézích a za národní 
centrum vybrala Českomo-
ravskou Fatimu v Koclířově. 
Vedle vlastního centra je dal-
ších 18 regionálních center, 
nám nejblíže v Třebíči. 
  V Koclířově se před 
hlavní budovou poutníkům 
zjeví Anděl  a tři klečící pasáč-
kové z bílého kamene. Jsou tu 
od roku 2013 a vidí je všichni, 
na rozdíl od skutečného andě-
la ve Fatimě. Původně zde byl 
klášter redemtoristů a patřil 
Školským sestrám sv. Františ-
ka. Ty jej darovaly Apoštolátu 
v roce 2003. My jsme dorazili 
s dostatečným časovým před-

stihem a s vědomím toho, že mše svatá bude až 
později, a tak se téměř hromadně vzala útokem 
klášterní cukrárna. Ta  nabízí široký výběr zákus-
ků vlastní výroby a také vyhlášené Koclířovské 
koláče. Poutníci, kteří projevili  touhu odnést si  
z Koclířova i něco jiného než nějaké kilo navíc, 
využili nabídku prodejny Pastýř nabízející  roz-
ličný sortiment předmětů náboženské úcty. Zbylo  
i dosti času projít se přírodním areálem Apoštolá-
tu, jehož součástí je Lurdský park, Buková alej Mi-
nutěnka (na památku pana biskupa Hloucha, kte-
rý tu pobýval), přírodní amfiteátr pro programy  
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v letních měsících, křížová cesta, socha sv. Jana 
Pavla II. a další. Každý poutník si může vybrat, po 
čem jeho srdce touží. S údržbou areálu to nebude 
ale snadné. Nejspíše jen dobrovolnické aktivity. 
Jedna návštěvnice se převlékala do zahradnického  
munduru s povzdechem, že tady žádného zahrad-
níka nemají a pak to takhle vypadá. Ale růže lásky, 
míru a pokoje tady určitě kvetou hojně. S hlavní 
budovou těsně souvisí kostel sv. Alfonse a Panny 
Marie Fatimské. Pokud jste ubytováni v hlavní 
budově, tak stačí jen seběhnout do přízemí a jste  
v kostele. Velmi praktické. Na rozdíl od stravová-
ní, kdy musíte vyrazit mimo areál poutního místa 
a přeběhnout do městečka k restauraci s názvem, 
jak jinak, Fatima. Duchovní strava prostě na prv-
ním místě. Nabízí se zde žehnání nemocným, mše 
svaté, modlitba růžence, přednášky, konference, 
semináře, duchovní cvičení, 
prázdninové pobyty, poutní 
bohoslužby a tak podobně. 
Naši poutníci posíleni o dva 
autobusy poutníků z Horní 
Cerekve pod vedením otce 
Jaroslawa absolvovali prohlíd-
ku přírodního areálu se sest-
rou ing. Hanou Frančákovou. 
Nutno říci, že byla skvělá a 
zvládala mluvit současně do 
dvou mikrofónů – její vlastní 
přenášel řeč do prostoru kos-
tela, druhý jí přidal otec Jaro-
slaw, reproduktor poponášel 
jeden z jeho farníků. Násle-
dovala mše svatá v zaplněném 
kostele. Přijel totiž ještě jeden 
autobus s poutníky z Polska 
a tak za obětním stolem stáli  
4 kněží, z toho 3 Poláci. Při mši svaté ale vládla češ-
tina, takže my, národně uvědomělí poutníci, jsme 
měli radost. Závěrečné požehnání a venku oběd  
z vlastních zásob s výhledem na Anděla. 
 Pak jsme ještě byli pozváni na komen-
tovanou prohlídku farního kostele sv. Jakuba a  
sv. Filomény. Ten se nachází ve svahu uprostřed 
vsi. Je obklopen hřbitovní zdí s výklenky, kaplemi 
a bránou a s bývalým obydlím poustevníka. Kostel 
se zmiňuje již v roce 1344, později byl přestavěn v 
barokním stylu. Dnes je z větší části opraven a má 
své nezaměnitelné kouzlo. Sv. Filoména je patron-

kou modlitební společnosti Světový živý růženec 
a pomocnicí v bezvýchodných situacích. Do Koc-
lířova za ní kdysi jezdili poutníci zvláštními vlaky 
vypravovanými z Brna. Němečtí koclířovští rodá-
ci měli hlubokou úctu ke sv. Filoméně a dodnes 
vzpomínají na velké poutní oslavy, které zažili 
jako děti. Přímluvců v bezvýchodných situacích 
není nikdy dosti, takže stůj i při nás, sv. Filoméno. 
Poté, co jsme se rozloučili s Koclířovem, následo-
valo překvapení dne. Vesnička Mendryka (něm. 
Mändrik) byla založena v roce 1617 a nazvána po 
manželce litomyšlského feudála Vratislava z Pern-
štejna, Španělce Marii Manrique de Lara. Původní 
místní zámeček, který byl po roce 1963 využíván  
jako pionýrský tábor, zachránila před úpadkem 
křesťanská charitativní organizace, která celý areál 
opravila. Dnes představuje zámeček spolu s kap-

ličkou sv. Huberta dominantní skvost celé osady. 
Charitativní domov Mendryka zajišťuje péči pro 
řádové sestry Společnosti dcer křesťanské lásky 
sv. Vincence de Paul, které z důvodu věku či zdra-
votního stavu potřebují péči jiné osoby. Ještě něco  
k té Španělce, která vesničce i charitativnímu do-
movu dala jméno. Spolu s ní totiž dorazila do zemí 
Koruny české i soška Jezulátka, tehdy ještě španěl-
ského. Marie Manrique de Lara pak sošku věno-
vala své dceři Polyxéně z Lobkovic jako svatební 
dar k jejímu druhému sňatku. Poté, co Polyxéna 
ovdověla, darovala sošku roku 1628 karmelitá-
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nům. A už tu bylo Pražské Jezulátko! Pro zájemce 
o historii snad ještě poznámka – byla to Polyxé-

na z Lobkovic, která se ujala pánů Viléma Slavaty  
z Chlumu a Košumberka, Jaroslava Bořity z Mar-
tinic a písaře Fabricia poté, co byli 23. května 1618  
vyhozeni z oken Pražského hradu a celkem měk-
ce přistáli na hromadě v té době určitě ještě ne-
tříděného odpadu. O zraněného Slavatu dokonce 
osobně pečovala. Adiós, Mendryka!
 Cesta domů vedla přes Litomyšl. Přijeli 
jsme s určitým zpožděním, takže objednaný prů-
vodce proboštského a kapitulního kostela Povýše-

ní svatého Kříže nebyl k dispozici a náhradník pů-
sobil značně rozpačitým dojmem. Prohlídka byla 

spíše v duchu „urob si sám“. 
Díky úspěšné premonstrátské 
kolonizaci ve 13.- 14. století  a 
umístění Litomyšle mezi Pra-
hou a Olomoucí zde založil  
v roce 1344 Karel IV. biskup-
ství litomyšlské. Biskupství 
však prakticky zaniklo za 
husitských válek. Samotná li-
tomyšlská diecéze obnovena 
nebyla a titul biskup litomy-
šlský se uděluje titulárním 
biskupům. V současné době 
jím je Mons. Ing. Mgr. Pa-
vel Konzbul. Z posledních sil 
jsme ještě dorazili k bývalému 
piaristickému kostelu  Nale-
zení svatého Kříže, naproti 
zámku. Kostel byl již zavřený, 
takže renovaci z let 2010-2014 
jsme již obdivovat nemohli. 

Snad tedy příště, protože Litomyšl za to stojí. Ná-
sledovalo rychlé rozloučení s ostatními poutníky a 
otcem Jaroslawem.
 Díky za pozvání i organizaci zájezdu 
otci Tomášovi a sboru andělů strážných za ochra-
nu na cestě.

Jarmila a Tomáš Snížkovi
20.6.2017

S Bohem na cestách. I díky mobilní aplikaci

 Nakladatelství Paulínky vydalo mobilní aplikaci S Bohem na cestách. 
Ta může doprovázet cestovatele, poutníka nebo turistu a vést jeho srdce k Bohu, 
aby se nechalo i v čase prázdnin naplňovat Božími dary. K aplikaci existuje také 
knížečka kapesního formátu. 
 Aplikace, která je k dispozici zdarma, obsahuje modlitby a zamyšlení 
pro dny volna, cestování, poznávání i na brigádu, žalmy pro různé příležitosti, 
zcela originální litanie poutníka, blahoslavenství a běda turistů, prosby o dary 
Ducha Svatého na dovolenou a další.
 Zájemci si mohou zakoupit také stejnojmennou knížečku. Malý for-
mát zaručuje, že opravdu může být vždy po ruce pro toho, kdo ani v čase volna 
nechce zapomenout na Boha.
 Aplikace je k dispozici na Google Play, knížečka v nakladatelství Pau-
línky.
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Orel Třešť počtvrté 
na pochodu Praha – Prčice

 Vedení ORT vyslalo svého zástupce na 
52. ročník nejznámějšího pochodu u nás. Protože 
Orlové nejsou žádní břídilové, postavili svého po-
kladníka, sekretáře rovnou na nejdelší trasu, která 
začíná v Hájích na konečné metra C v Praze a kon-
čí po 70 kilometrech v Prčicích na náměstí. 

 Po startu v pět hodin ráno se pokladník 
vydal chůzí pěknou středočeskou krajinou. Pořa-
datelé speciálně pro „pražské“ chodce připravili 
trasu, která vedla nahoru dolů. A poučeni z mi-
nulých let vyztužili nejprudší převýšení schody. 
Náš zástupce se nezaleknul tří stoupání a klesání 
obdobných jak na Špičák a ve svižném tempu po-
kořil prvních 50 km. Bohužel nedbal rad a vzal si 
moc měkké boty, což mělo za následek, že zbylých 
20 km musel zvolnit tempo. Přesto se mu podařilo 
legendární trasu Karla Kulleho z Prahy zvládnout 
za 11 hodin 10 minut a svůj čas oproti loňsku zlep-
šil o hodinu a půl. (Pochod je nutné zakončit do 
20:00, poté už pořadatelé balí kufry, z Prahy na to 
chodci mají maximálně 15 hodin.)

 Odměnou mu byla nejenom botička 
jako pro všechny úspěšné účastníky, ale i speciální 
magnetka pro „Pražáky“, co dorazí do cíle. Podle 
prvních slov v cíli se mu pochod líbil, zvláště díky 
příznivému počasí, a rád by i v příštím roce po-
zdvihl prapor Orla a zařadil se mezi více jak 20 
tisíc účastníků. Jedinou kaňkou jsou prý běžci  
z Prahy, co si pletou pochod s během. 

 Otázkou ale je, jestli Orel Třešť vloží tře-
tí sobotu v květnu 2018 svoji důvěru sekretářovi a 
vyšle ho na sedmdesátikilometrovou trasu, kde by 
mohl zaútočit na magických 10 hodin chůze bez 
pomoci běhu, či jen na odpočinkové trasy od 30 
do 50 km.

Josef  Kolba
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Výlet s náboženstvím

 Dne 14. 6. 2017 ráno se všichni účast-
níci výletu sešli na autobusovém nádraží v Třešti. 
Cesta do Vranova nad Dyjí byla dlouhá, protože 
pan řidič v nějakém omylu špatně odbočil a zjis-
tilo se to až dávno za tou odbočkou. Když jsme 
dojeli na místo, byla mše v krásném kostele. Při 
mši (na konci) pan farář určil kapitány v týmech. 
První byl Ondřej Zažímal, druhý Michael Bam-
bula, třetí byla Anna Dolská, čtvrtá Kateřina Gre-
gorová. Byli jsme rozřazeni do týmů. Následovala 
hra, která byla spíše pěší, ale i tak nás bavila. Ka-
ždý tým hledal stanoviště, získala se tak písmena. 
Na konci se všechny týmy spojily a vznikla tajen-
ka: Národní park Podyjí. V tomto parku se konala 
hra. Potom se na klacíkách opékaly špekáčky.

 Přišel za námi místní pan farář, který 
nám nabízel bonbóny – byly dobré a všechny se 
snědly. Měli jsme na výběr, kam dál jít, protože 
nám zbyl čas. Mohli jsme si jít na náměstí něco 
koupit, anebo si vyslechnout informace o místním 
kostele. Většina byla pro informace o kostele, a tak 
se na náměstí nešlo. Prohlídka kostela se nám lí-
bila. Pak nastal čas návratu a šli jsme do autobusu. 
Pan farář se ještě zeptal, jestli nechceme zmrzlinu, 
ale všichni chtěli až v Třešti – jako vždycky . 
 A stejně jako po každém výletu si říká-
me: Nejlepší na výletě byla zmrzlina v Třešti !

Klárka Zažímalová
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KNIHY, KTERÉ MNE 
NEJEN OSLOVILY…

 V knihkupectví Karmelitánského na-
kladatelství v Kostelním Vydří dostanete koupit 
skvělé knihy. Zde je moje doporučení na některé 
tituly:

JEŽÍŠ – LÉKAŘ TĚLA I DUŠE
Autor: Elias Vella 

(Elias Vella se narodil v r. 1941 na Maltě, je františ-
kán, minorita. Je autorem mnoha knih věnujících 
se především duchovnímu životu. Českou republiku 
navštívil poprvé v r. 1993 a vedl zde víkendový se-
minář na téma osvobození od Zlého. Od té doby se 
jeho služba u nás a na Slovensku rozrostla natolik, 
že tráví v obou zemích ročně jeden a půl až dva mě-
síce. Jak sám říká, je to Boží plán, jemuž nerozumí, 
který ho zavedl na Slovensko a do České republiky.)

 Ježíš uzdravoval zázračně lidi nejen 
před dvěma tisíci roky, ale jeho působení pokra-
čuje přes staletí až k nám. Ježíš stále uzdravuje 
tělo i duši. Osobně mohu dosvědčit tento zázrak 
uzdravení. Knihu mi doporučil náš pan farář, když 
jsem se na něj obrátila s prosbou o pomoc ve váž-
né životní situaci.
 Kniha je přepisem přednášek a exercicií 
Eliase Velly na téma vnitřního uzdravení. Konec 
každé kapitoly tvoří modlitba P. Eliase, která shr-
nuje dané téma. Chybí zde však nejdůležitější část 
exercicií, a to je osobní modlitba.
 Chcete-li mít z knihy opravdu užitek, je 
třeba, abyste každou kapitolu probrali s Ježíšem 

osobně – v modlitbě. Tématu vnitřního uzdravení 
hrozí nebezpečí, že informace zůstanou jen v ro-
zumu a nepřejdou do srdce, a náš život se nezmě-
ní. My si toho ani nevšimneme a myslíme si, že 
„to už známe“ a že „tudy cesta nevede“, ale nedo-
jde nám, že jsme tou cestou ještě nezkusili jít. Bez 
rozhodnutí k osobní modlitbě, v níž se může Ježíš 
dotýkat vašeho srdce, se do čtení této knihy raději 
nepouštějte.

SRDCE PASTÝŘE
Autor: Elias Vella

Kniha ukazuje, jaký charakter by měla mít služba 
vedení v církvi a jaká jsou s ní spojená úskalí. Ne-
týká se jen kněží a biskupů, ale i rodičů a vedou-
cích na jakékoli úrovni – zkrátka každého člověka, 
jehož úkolem je vést svěřené lidi ke Kristu.

Přepis úryvku z knihy:
 Rád bych se nyní podělil o zkušenost 
jednoho faráře ze Sicílie, abychom pochopili, co 
znamená přimlouvat se a pracovat ruku v ruce  
s Bohem.
 Během postní doby jsem měl kázat  
ve městě Trapani na jihu Sicílie. Kázání mělo být  
v osm hodin večer. Nedovedl jsem si představit, že 
by v tak pozdní hodinu do kostela přišli nějací lidé. 
Ale kostel byl zaplněn do posledního místa, všichni 
lidé byli plní radosti a překypovali dobrou náladou.
 Ptal jsem se faráře, co se to tu děje. Na 
žádném jiném místě jsem toto nezažil.
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 A farář mi to vysvětlil:
 Jeho farnost se nachází ve velmi chudé 
oblasti. Místo plné kriminality, mafie, drog, prosti-
tuce. Když přišel do farnosti, zjistil, že do kostela 
nikdo nechodí. Skutečně ani jeden člověk. Šel se 
poradit za svým biskupem a ten mu řekl, že o tom 
ví, proto tam poslal někoho zvenčí. Požádal ho, aby 
zůstal a modlil se.
 Farář se vrátil zpět do své farnosti celý 
skleslý. Ptal se Boha, co má dělat, a dostal nápad:
 Každý den od sedmé hodiny ráno do sed-
mi večer začal vystavovat eucharistii. Věděl, že do 
kostela nikdo nepřijde, a tak se snažil před ní trávit 
co nejvíce času. Bydlel v kostele přímo před vystave-
ným Ježíšem, pracoval tam u počítače, dokonce tam 
i obědval a občas i spal.
 „Nu, Pane, jsme tady jen my dva, a tak si 
musíme navzájem dělat společnost,“ říkával.
 Prožil tam tak celých šest měsíců, až 
jednoho dne vstoupil do kostela místní dealer, celý 
zfetovaný. Kněz celý užaslý se ho zeptal: „Proč jsi 
sem přišel?“ „Vlastně nevím, co tady hledám, ale 
něco mne pohání, abych přišel.“ Farář mu nabídl, 
aby zůstal a strávil nějaký čas před eucharistií. Muž 
namítl: „Ale já se neumím modlit, nikdy jsem to ne-
dělal.“ „Neboj se,“ odpověděl mu farář, „prostě běž 
a chvíli tam zůstaň.“. Pak ho vyzval, aby přicházel 
každý den, a několik minut se zdržel před eucharis-
tií. A ten muž se docela proměnil.
 Po něm přišel další, nedařilo se mu  
v podnikání. Pak se objevila prostitutka a potom 
přicházeli další a další.

 „Viděl jste všechny ty lidi v kostele? Všich-
ni do jednoho jsou zázraky eucharistie. Jsem pře-
svědčený, že když člověk přichází před Boha, třebas 
na něj vůbec nemyslí, přesto se začne proměňovat.“ 

 (V naší farnosti můžeme prožívat tento 
zázrak nechat se proměňovat Ježíšem přítomným 
v eucharistii každý čtvrtek večer při adoraci.)

EXOTEM NA TÉTO ZEMI
Ladislav Heryán

(Ladislav Heryán je salesiánský kněz, biblista a vy-
sokoškolský pedagog)

 Jeho kniha je o Božím milosrdenství 
mezi námi. Nádherné čtení.
 V jednotlivých kapitolách se potkávají 
dva světy: svět Heryánovy kněžské každodennosti 
vyplněný setkáními s lidmi z nejrůznějších vrstev 
společnosti a svět biblických poselství a podoben-
ství. 
 Heryán ukazuje, jak je svět naplněn 
Božím milosrdenstvím, které nás v každé chvíli 
vybízí k tomu, abychom změnili své uvažování a 
nechali se jím prostoupit. 

 Přeji milým čtenářům krásné prázd- 
niny.

M. Angelisová
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 V rámci svého koncertního turné zavítá 
tato inspirativní křesťanská skupina také do naší 
farnosti. Ať už jste o této skupině slyšeli, či nikoli, 
jedná se o velmi aktivní mladé lidí, kteří koncer-
tují již 21 let.
 Původně se skupina jmenovala jinak. 
Paprsky – název z roku 1996, kdy působili přede-
vším jako „kostelní“ hudební skupina a netušili, 
kolik toho mají před sebou a kam až se svou mu-
zikou časem zamíří. V České republice rozhodně 
není zvykem, aby si kapely vyšlapávaly cestu hra-
ním v kostelích, ale výjimky potvrzující pravidlo 
se i v tomto ohledu zřejmě najdou. 
 Své dvacetileté výročí se skupina roz-
hodla oslavit již s novým názvem. Zda tohoto 
rozhodnutí nelitují, odpovídají jednoznačně ne 
– a správnost nového směru ukazuje i jejich stále 
plnější kalendář koncertů. Kapela o sobě s úsmě-
vem tvrdí, že se jen přidala k zástupu přejmenova-
ných kapel – z historie vzpomeňme třeba skupinu 
Olympic, jejíž původní název byl – Karkulka.
 V současnosti skupina vydala nové 
CD s názvem Znamení, kterému předcházel sin-

gl Be good be in. Videoklipy k písním a podrob-
nější informace jsou na internetových stránkách  
www.goodwork.cz. 
 Zajímalo nás, zda si GOOD WORK 
ještě vzpomene na své začátky v kostelích a zda 
koncertují v těchto prostorách. Dostalo se nám 
jednoznačné odpovědi, jejich koncertní plán to 
dosvědčuje. Mimo větší koncerty stále jezdí i do 
menších obcí a kostelů. Patří mezi kapely, které se 
dokážou vyrovnat s častými předsudky, které jsou 
ohledně hudby v kostelích hluboce zakořeněné. 
Koncerty v podání této skupiny jsou strhujícím 
zážitkem a doslova i pastvou pro oči. Posluchači 
bývají překvapeni a shodují se, že takový zážitek 
dopředu vůbec nečekali. Během koncertů zní tóny 
kvalitního popu. Sólisty a početné vokály dopro-
vází kapela včetně smyčcové sekce. To vše dává 
dohromady hudbu, která dokáže do rytmu rozhý-
bat nejen mladé posluchače, ale i ty starší, kteří si 
rádi zavzpomínají na svá mladá léta.

Jiří Jakubík

–
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Dějiny prvotní církve 
(na pokračování 2/4)  

Církev v době mučedníků
 Ještě v prvním století je křesťanství vše-
obecně v římské společnosti neznámé, to se mění 
na počátku druhého století, kdy se stává známé i 
pro lidi, kteří v Ježíše Krista nevěří. Církev začne 
řešit vnější, ale i vnitřní problémy, které jí začnou 
ohrožovat. Jednak je to s rozšiřující církví snaha 
o přizpůsobení křesťanství vnějšímu světa, ale i 
pravý opak, kdy se věřící uzavírají před světem a 
hrozí obcím sektářství. 
 Od třetího desetiletí druhého století, 
kdy prakticky končí v církvi eschatologická doba, 
se sice objevuje větší množství listinných prame-
nů, bohužel pro nás ve velkém množství ztrace-
ných. Nejde ani o to, že by je někdo úmyslně zni-
čil, ale když počátkem čtvrtého století křesťanství 
dosáhlo svobody, ztratilo smysl dále opisovat val-
nou část textů z tohoto období. Obdobně je to i  
s chrámy, které upadají, protože jsou nedostateč-
né a nahrazují je nové kostely na prestižnějších 
adresách v obcích. Jedním z hlavních pramenů 
jsou Církevní dějiny od biskupa Eusebia z Kai-
sarije (265 – 339), který je někdy nazýván otcem 
církevních dějin. Hlavní svoje dílo sepsal, když 
se křesťané poprvé mohli svobodně nadechnout  
v Římské říši. Eusebios použil hodně pramenů, 
které jsou dnes už navždy ztracené. 

Šíření křesťanství v 2. a 3. století
 Už na konci 1. století bylo křesťanství 
téměř ve všech provinciích a dalších zemích pod 
Římem. Šířilo se hlavně ve městech, na venkově 
téměř vůbec. Křesťané patřili především do střed-
ní a nižší vrstvy společnosti (řemeslníci, obchodní-
ci, otroci, apod.). 
 Ve druhém století proniká i do vyšších 
sfér (vojáci, úředníci). Šířilo se hlavně na východě 
říše. V Malé Asii je už kolem roku 100 téměř v ka-
ždém městě, ale spíše šlo jen o skupinky obyvatel. 
Zato o sto let později na východě jsou už některá 
města zcela křesťanská. Během druhého století 
se z měst šíří i na venkov v Malé Asii a na území 
dnešní Sýrie. 

 Ze Sýrie se rozneslo do Mezopotá-
mie (Edessa). Na horním Eufratu byla objevena 
nejstarší zachovalá křesťanská kaple z roku 232.  
Z Blízkého východu rychle přeskočilo do Egypta, 
kde už v polovině 3. stol. je 100 biskupských stol-
ců. V severní Africe (mimo Egypt) je v roce 220 
sedmdesát biskupů, za další dvě desetiletí již 90 
biskupů. 
 Na západě je zcela největší církevní obcí 
Řím, kde se v pol. 3. stol. za papeže Fabiána uvá-
dí desítky tisíc věřících. V roce 251 žije v Itálii na 
60 biskupů. Není to jen Řím, ale křesťanství se už  
v prvním století dostalo do Galie, do největšího 
přístavního města Marseille. V druhém století 
známe dvě významné obce v Lyonu a Vienně na 
Rhôně. Ve třetím století jsou nové obce až v Ger-
mánii v Kolíně nad Rýnem, Trevíru či Bonnu. 
 Hranice říše nebyly hranicemi křesťan-
ství. V roce 226 je u Tigridu 20 biskupů a na konci 
3. stol. přijal arménský král Tiridates III. se svým 
dvorem křesťanství od Arména Řehoře Osvětitele. 
A tak se Arménie stala první křesťanskou zemí na 
světě. 
 

Rok Počet křesťanů
Západní část říše 100 několik tisíc

200 desítky tisíc
300 2 miliony
400 4 – 6 milionů

Východní část říše 300 5 – 6 milionů
400 10 – 12 milionů

Celkový počet 
obyvatel

300 70 milionů

400 50 milionů

 Z přiložené tabulky přibližného počtu vě-
řících a obyvatel je jasně patrné, že v době mučed-
nické měla církev ještě velký kus práce před sebou, 
než se stala hlavním náboženstvím. 
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Příčiny pronásledování křesťanů a náboženská 
politika Říma
 Náboženská politika římského státu 
byla nanejvýš tolerantní. Lidé mohli věřit v co-
koliv nebo v nic, mohli se klanět čemukoliv či se 
hlásit k židovství, teprve s nástupem křesťanství 
bylo s tolerancí konec. A příčinou byli křesťané. 
Nespokojili se s tím, že Bůh je jeden z bohů, jak 
všechna ostatní náboženství, která Římská říše 
pohltila. Ale svého Boha postavili nad všechny 
bohy a ostatní odmítli. Což je rychle dostalo do 
křížku se systémem říše. (Postavení Židů bylo spe-
cifické a vládou tolerované, což se ukázalo při pro-
následování za císaře Decia, jak o tom budu později 
psát.)
 A i v denním životě se křesťané chovali 
podle své víry a zdržovali se všeho pohanského. 
Což je mnohdy vedlo do izolace a jevili se jako ne-
přátelé říše. Jelikož svoje náboženské obřady měli 
uzavřené před zbytkem obyvatel říše, tak se rych-
le šířily o křesťanech mezi lidmi fámy a pomluvy. 
Např. že jí lidi a jsou během bohoslužby nemravní. 
Plus se proti křesťanům tvrdě vymezovali Židé a 
podporovali útoky na křesťany. 
 Ještě před nástupem křesťanství se v říši 
děje jiná zásadní změna v náboženství. Orientální, 
římští či řečtí bohové ustupují do pozadí před kul-
tem živého boha - římského císaře. Základy byly 
položeny krátce po smrti Julia Caesara. Rozmach 
přišel za Augusta. Nejvíce se šíří nové nábožen-
ství na východě říše, kde se postupně i vyvíjí cere-
moniál. Nebyl to žádný týdenní obřad, ale jen na 
státní svátky byla určitá ceremonie. Protože účast 
byla dobrovolná, tak se drtivá většina křesťanů za 
celý svůj život ničeho neúčastnila a nemusela to 
řešit. Ani nevadilo, když křesťan byl u někoho na 
návštěvě a pán domu se modlil ke svým bohům. 
 Na počátku pronásledování to není stát, 
kdo dává podnět k pronásledování, ale jsou to li-
dové bouře vzniklé z falešných představ ostatních 
obyvatel o křesťanech. A tak se římská moc popr-
vé ve větší míře dostává do střetu s křesťany. Až ve 
třetím století je to státní moc, která sama jde proti 
křesťanům, protože z nich dostane strach. 

První stádium pronásledování – procesy s jed-
notlivými křesťany
 Staré spisy uvádí, že první pronásle-
dování křesťanů začalo za císaře Nera (54 – 68).  
Z této doby máme některé známé popravy (Jakub 

menší v Jeruzalémě). A tak jediné známé pronásle-
dování je v Římě (Petr a Pavel). Za císaře Domi-
ciána (81 – 96) se pravděpodobně objevují další 
pronásledování, ale ne systematická. 
 Za císaře Trajána (98 – 117) je vydán  
1. reskript, který vytvořil právní podklad pro sou-
dy. V Římě neznali v právu prokurátora, který 
by hájit zájmy státu, a tak pokud někdo nepodal 
žalobu, nebyl soud (anonymní udání se neuzná-
vala). Traján nechce žádné policejní zásahy, ale 
chce vše řešit soudně. Za císaře Nera se stalo trest-
né být příslušníkem křesťanské církve, což Traján 
potvrzuje. Ale kdo by zapřel svojí víru, musí být 
osvobozen. (Pravděpodobně již něco znal o povaze 
křesťanství.) 
 Procesy byly velmi rychlé. Častokrát do 
pěti minut. Po zjištění, že je někdo křesťan, byla 
snaha viníka přesvědčit, aby se vzdal křesťanství. 
Objevuje se tu i fyzické násilí, což není římskému 
právu vlastní. V tehdejší době soudci - místodržící 
nešli po krvi a mnozí za celý život nikoho neposla-
li od soudu na smrt. Až často legendy sepisované 
v době svobody (po r. 313) dělaly ze soudců hrdlo-
řezy. (Částečně i svatý Augustin ve spise De civitate 
Dei zkresluje skutečnost.) 
 Křesťané žili normálně ve společnosti, 
v žádných katakombách, žádný podzemní život, 
zastávali občanská povolání a na bohoslužby se 
shromažďovali v soukromých bazilikách ve měs-
tě. Z domu, kde původně bylo v jedné místnosti 
shromaždiště, se časem stával po přestavbě chrám.
 Celkově v druhém století počet mučed-
níků nešel do vysokých čísel. V této době ještě ne-
existují hromadné procesy.

Josef Kolba



Věžník 100/201726

Vranov
po stopách poutní tradice

 Jako příspěvek k letošnímu výročí 
240 let od založení brněnské diecéze připravilo 
Diecézní muzeum výstavu „Vranov – po stopách 
poutní tradice“, která se uskuteční od 15. červ-
na do 1. října 2017 v kryptě brněnské katedrály  
sv. Petra a Pavla. V letošním roce si též připo-
mínáme 400 let od pomyslného znovuobnovení 
poutní tradice na Vranově, který je místem bo-

haté historie spojené s poutníky. Ti sem putovali 
již ve středověku, aby se modlili k Panně Marii za 
uzdravení. Podle legendy se zde roku 1240 měla 
zjevit slepému maršálkovi Vilémovi Panna Maria. 
Vilém jí slíbil vystavět kostel, pokud bude uzdra-
ven, a to se také stalo. Od té doby putovali na Vra-
nov lidé z        blízka i zdálky a prosili Pannu Marii  
o uzdravení. 
 Rod Lichtenštejnů, bezpochyby jeden 
z nejvýznamnějších rodů u nás, si zvolil Vranov 
za reprezentační místo. Poté, co první lichten-
štejnská knížata přestoupila na katolickou víru, 
začala významně podporovat duchovní i kulturní 
tradice Vranova. V roce 1617 požádali tehdejšího 
olomouckého biskupa, Františka kardinála z Di-
trichštejna, aby byly přezkoumány zázraky, které 

se na tomto místě udály. Tak se měl rozšířit věhlas 
poutního místa a také úcta k Panně Marii, jejíž 
milostná soška se dodnes na Vranově nachází.
 Lichtenštejni se zasloužili o přestavbu 
poutního kostela Narození Panny Marie i o vý-
stavbu paulánského konventu, v jejich službách 
pracovali významní barokní umělci jako Jan Jiří 
Etgens, Paul Troger, Martin Jan Schmidt, zvaný 

Kremerschmidt, Gottfried Fritsch, Ondřej 
Schweigel a stavitel Ondřej Erna. Vranov si 
rod Lichtenštejnů vybral za místo, kde měli po 
smrti spočinout všichni jeho členové. Pro tento 
účel zde byla vybudována na začátku 19. sto-
letí monumentální hrobka umístěná pod lodí 
poutního kostela.
 Poutní místo Vranov u Brna je také 
spjato s řádem Nejmenších bratří sv. Františ-
ka z Pauly. Ti sem byli pozváni Maxmiliánem 
z Lichtenštejna, který jim roku 1633 postoupil 
pozemek na stavbu klášterní budovy a zahrad. 
Pauláni zde působili až do roku 1784, kdy byl 
zásahem josefinských reforem konvent na Vra-
nově zrušen, a mniši se přestěhovali do jiných 
klášterů v Evropě. Na začátku 20. století byl 
klášter opět navrácen svému účelu a duchovní 

správa byla svěřena řádu salvatoriánů. Po histo-
rických událostech na konci minulého století se 
mohli pauláni na Vranov opět vrátit a od té doby 
se věnují obnově a správě tohoto poutního místa. 
Od jejich návratu v roce 1992 letos uplyne 25 let. 
 Návštěvníci si budou moci v rámci vý-
stavy prohlédnout kopii milostné sochy Panny 
Marie vranovské včetně některých jejích šatů, 
řád Zlatého rouna, který věnoval soše Jan Adam 
Ondřej z Lichtenštejna, nebo také votivní obraz 
věřících z Poysdorfu a další zajímavé exponáty. 
Výstavu bude možné navštívit každý den kromě 
pondělí od 10.00 do 17.00 hodin, ve čtvrtek do 
16.15 hodin.

biskupství brněnské
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Zprávy z farní rady ze dne 20. 6. 2017
1. Stav hospodaření  k 31. 12. 2016; finanční 

prostředky farnosti: 597 000,- Kč; farnost 
hospodařila + 154 000,-Kč; odvod do fondu 
PULS (pastorace a podpora kněží) za počet 
osob nad 18 let - 72 000,- Kč. Budou měsíč-
ně vyhlašovány sbírky na potřeby farnosti.  
V neděli 24. záři bude celodiecézní sbírka na 
fond PULS.

2. Informace z farní rady v Růžené - farnost Rů-
žená bude měsíčně přispívat 1 600,- Kč  na 
provoz fary v Třešti.

3. Návrh úspory - pořízení LED žárovek do 
kostela sv. Kateřiny. Návratnost je zatím 
dlouhodobá. Kalkulace p. Staňka: spotřeba 
energie v zimním období během jedné mše 
sv. 100,- Kč. Zatím nebudeme pořizovat. Do-
poručení: v zimním období vyzývat věřící, 
aby ve všední den obsazovali lavice odpředu 
a nemuselo se topit tam, kde nikdo nesedí.

4. Fara, kostel a ostatní budovy jsou pojištěny 
u Hasičské pojišťovny, pojištění obsahuje 
mnohem více položek než u Generali, platí-

me přes 11  tisíc Kč, úspora 5 tisíc Kč.
5. Revizní technik p. Straka doporučuje vymě-

nit plynový kotel na faře, necháme však ještě 
posoudit revizním technikem p. Šimkem.

6. Budeme dál pokračovat v projektu Adopce 
na dálku.

7. Oprava schodů k faře se bude realizovat na 
podzim, práce a materiál do 40 000,- Kč.

8. Zpřístupnění kostela sv. Martina. Vnitřní 
mříž se nelíbí nám, zabere hodně místa vza-
du pod kůrem. Venkovní se nelíbí památká-
řům. Další možnosti: vysadit dveře a vsadit 
tam mříže,  nebo vysadit půlku dveří a vsadit 
tam sklo. Bude ještě projednáno.

9. Vstupní vrata ke kostelu sv. Martina opravit, 
oslovit truhláře: Hartl, Pernička, Cháb.

10. Opravit čísla a písmena na misijním kříži, 
poradit se s p. Krajíčkem a uvažovat o mědě-
né stříšce nad křížem.

11. Návrh uspořádání farní kanceláře a kalkulaci 
od p. Landy z Třeště.

otec Tomáš

Zveme všechny dívky od 1. do 9. třídy ZŠ na již 2.

DÍVČÍ VÍKEND

Vyrobíme si originální kabelku, zatančíme si, 
zahrajeme si hry a prožijeme mnoho dalších pěkných chvil.

O víkendu 
od 6. do 8. října v Nové Říši 

se na setkání těší Veronika Fridrichovská spolu s Johanou 
Zachovou a dalšími

Kontakt: Veronika Fridrichovská – tel.: 731 881 031
email: VERONIKAFRIDRICHOVSKA@seznam.cz

Přihlášky budou dostupné od 5. 8. 2017 na stránkách tre-fa.cz nebo u o.Tomáše.
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Kalendář
5.7.   slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 08:00 Třešť
 10:00 Růžená
6.-8.7.   Brno - charismatická 
  konference
14.7. 18:00 mše sv. doprovázená
  skupinou GOOD WORK
 19:00 koncert skupiny 
  GOOD WORK 
  v kostele sv. Kateřiny
15.7.  10:00 Kostelní Vydří - kněžská pouť
16.-26.7.   farní tábory
23.7. 10:00 Růžená - poutní mše sv.
31.-5.8.   dovolená
13.8. 11:30 poutní mše sv. v Salavicích
14.8. 18:00 vigilie Slavnosti Nanebevzetí 
  Panny Marie
15.-19.8.   Olomouc
  - celostátní setkání mládeže
28.8.-1.9.   duchovní cvičení
1.9. 18:00 mše sv. u obrázku 
  Panny Marie 
  „U Trojice“
2.9.   diecézní pouť rodin 
  ve Žďáru nad Sázavou
8.9.   adorační den farnosti
8.9. 17:00 mše sv. a táborák na začátek
  nového školního roku
10.9.   poutní mše sv. v Lovětíně
24.9.   farní den

14. Diecézní pouť rodin

 Centrum pro rodinu a sociální péči sr-
dečně zve rodiny na tradiční pouť rodin v sobotu
2. září 2017 do areálu kláštera ve Žďáře nad Sá-
zavou. Je připraven bohatý program pro malé i 
velké: mše svatá, příležitost ke svátosti smíření, 
adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná 
prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a 
poutního kostela na Zelené hoře, koncert, diva-
dlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro 
mládež, Zahrada naší diecéze a další. Program a 
více informací naleznete na www.crsp.cz.
 

Setkání 
prvokomunikantů
 V pátek 29. září 2017 proběhne setká-
ní prvokomunikantů. V katedrále na Petrově se 
uskuteční poutní bohoslužba doplněná o dopro-
vodný program. 

Kurz Alfa
CO NABÍZÍ KURZ ALFA?

• Možnost prozkoumat smysl života.
• Cyklus promluv na témata související s křesťan-
skou vírou.
• Konkrétní svědectví a příběhy víry o působení 
Ježíše Krista v našich životech.
• Prostor pro sdílení, společné hledání otázek a 
odpovědí k danému tématu.

JAK KURZ ALFA PROBÍHÁ?
Každé setkání začíná společným jídlem, které 
dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se 
seznámit. Poté probíhá promluva a na ni navazu-
je diskuse ve skupinkách, kde se můžete zeptat na 
cokoliv a tak během několika inspirativních setká-
ní prozkoumat křesťanskou víru.

KOLIK KURZ STOJÍ?
Kurz je zadarmo, dobrovolně se přispívá pouze na 
pokrytí výdajů za jídlo.

KOMU JE ALFA URČENA?
Je příležitostí pro každého, kdo se chce dozvědět 
více o křesťanské víře.

 Budova bývalé školy, Nová Ves u Bate-
lova, každé úterý od 18 do 21 hodin. Přihlášky 
a informace - alfabatelov@volny.cz; tel. 728 857 
527; www.kurzyalfa.cz


