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Slovo otce Tomáše
Zanedlouho budeme slavit Vánoce, které 
však nejsou nejstaršími svátky křesťanů.

Hotu ona 
Stejně jako ostatní svátky, i Vánoce prožívají 
Timořané především společně.
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Milí farníci,
 zanedlouho budeme slavit Vánoce, kte-
ré však nejsou nejstaršími svátky křesťanů.  
 Nejprve se slavily Velikonoce. Slavnost 
Narození Páně dostala definitivní formu až ve  
4. století, kdy nahradila římský svátek „nepřemo-
žitelného Slunce“. Bylo tak zdůrazněno, že naroze-
ní Krista je vítězstvím pravého světla v temnotách 
zla.
 Jedinečná atmosféra, kterou se dnes Vá-
noce vyznačují, se rozvinula ve středověku díky 
svatému Františkovi z Assisi. Ten byl hluboce 
zamilován do betlémského dítěte. Jeho životopis 
vypráví, že svatý František „nade všechny ostatní 
svátky slavil Narození Spasitele a nazýval svátkem 
svátků den, ve kterém se Bůh stal malým dítětem“. 
František oslavu Vánoc obohatil o krásný symbol 
jesliček. Se svatým Františkem a jeho vánoční-
mi jesličkami byla  zdůrazněna bezbranná láska 
Boha, jeho pokora a jeho dobrotivost, která se  
v Ježíši Kristu zjevuje lidem, aby je naučila nové-
mu způsobu života a lásky.
 Díky svatému Františkovi můžeme vní-
mat, že o Vánocích Bůh sestoupil na zem a tím nás 
od něho neodděluje žádná bariéra a žádná dálka. 
V onom Dítěti se Bůh stal každému z nás tak blíz-
kým, že jej můžeme oslovovat „Ty“ a navazovat  
s ním důvěrný vztah hlubokého citu, stejně jako to 
děláme u novorozeného dítěte.
 V onom dítěti se totiž zjevuje Bůh - lás-
ka: Bůh přichází bezbranný, bezmocný, protože 
nás nechce uchvátit takříkajíc z vnějšku, ale spí-
še má v úmyslu, aby ho člověk svobodně přijal. 
Bůh se stává bezbranným Dítětem, aby přemohl 
lidskou pýchu, násilí, žádost po majetku. V Ježíši 
Bůh přijal tuto nuznou a odzbrojující situaci, aby 
nás přemohl láskou.
 Letos bychom při Živém betlému pod-
pořili celosvětovou organizaci Lékaři bez hranic. 
Tato organizace byla založena, aby poskytovala 
zdravotní péči a přinášela svědectví. Od roku 1971 
pomohla desítkám milionů lidí. Ze skupiny 13 za-
kladatelů se rozrostli na 36 000 pracovníků, kteří 
každý den pomáhají ve více než 70 zemích světa. 

 Organizace byla založena ve Francii, 
proto se dnes po celém světě Lékaři bez hranic 
často označují jako MSF, neboli Médecins Sans 
Frontières. V České republice působí Lékaři bez 
hranic od roku 2006. V počátcích se soustředi-
li na nábor nových spolupracovníků pro mise a 
na informování o poslání organizace a o situaci  
v krizových oblastech. V roce 2008 založili Lékaři 
bez hranic novou obecně prospěšnou společnost, 
která se kromě dosavadních aktivit začala věno-
vat získávání finančních prostředků od české ve-
řejnosti pro zajištění a rozšíření humanitárních 
projektů organizace. Více najdete na www.lekari-
-bez-hranic.cz.

 Do nového roku vám přeji, ať vám Pán 
žehná a s jeho pomocí vše zvládnete. 

otec Tomáš

lovo otce TomášeS
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Nový rok 
a věčnost

 Za pár dnů  do moře nenávratna zapad-
ne opět jeden rok. Otevřeme rok nový a po dalších 
365 dní budeme v něm prožívat svůj život a dotvá-
řet tak osud svůj i osudy jiných. 
 Nebyli bychom moudří, kdybychom si 
zvláště na začátku nepoložili otázku – k čemu naše 
dny budou směřovat? Nebo také – proč vlastně 
žiji? 
 Jak ubohý je člověk, který si nedokáže 
odpovědět. Může se mu stát stejně jako kancléři 
vévody lotrinského, na jehož náhrobku jsou slova: 
„Tento muž žil na světě ve službách dvorských; za-
pomněl na svou duši a zase odešel, aniž věděl, proč 
přišel.“
 Každý člověk má vymezený určitý ča-
sový úsek, ve kterém celou svou činností i smýš-
lením vytváří svou věčnost. Jakmile daný čas ži-
votní zkoušky uplyne, staneme Bohu tváří v tvář. 
V tomto nám vymezeném časovém úseku plyne 
nezadržitelně náš pozemský život. 
 Svou prací se smíme podílet na Boží 
tvůrčí činnosti, kterou Bůh stvořil, či tvoří svět a 
každého z nás. Nejsme tedy postaveni „před hoto-
vé“. Ne snad proto, že by nebylo v Boží moci vše 
definitivně „dokončit“, ale proto, abychom sami 
mohli mít aktivní podíl na utváření světa i života...
 Máme-li vést život rozumný, zacílený na 
věčné dobro člověka, pak je třeba věci užívat podle 
stupnice hodnot, aby nižší sloužilo vyššímu, časné 
věčnému, a to vše ještě uvést v soulad podle zása-
dy: „Natolik věci časné užívat, nakolik nás vedou  
k Bohu, a natolik se jich zříkat, nakolik nás od Boha 
odvádějí.“ Z času před 2.000 lety k nám zazníva-
jí Ježíšova slova: „Neboť co prospěje člověku, když 
získá celý svět, ale ztratí svou duši? Co bude moci 
nabídnout člověk Kristu při posledním soudu, aby 
získal věčnou blaženost, kterou ztratil hříšným ži-
votem?“ (Mt 16,26)

z internetu převzal 
P. Tomáš

Výzva k modlitbě 
za volbu 
nového prezidenta 

 Podruhé v historii České republiky bu-
deme přímou volbou rozhodovat o hlavě našeho 
státu pro příštích pět let. Do předvolební kampaně 
a výsledku voleb můžeme zasáhnout nejen svými 
komentáři, debatami a hlasováním, ale jako věřící 
lidé také modlitbou.
 K modlitbě za vládní představitele vy-
bízí už svatý Pavel v prvním listě Timotejovi: „Na 
prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlit-
by, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vlád-
ce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom 
mohli žít tichým a klidným životem v opravdové 
zbožnosti a vážnosti.“ 
 Ministerstvo vnitra 24. listopadu 2017 
zveřejnilo jména devíti prezidentských kandidá-
tů pro nadcházející volbu hlavy státu. Komunitní 
web signaly.cz při této příležitosti oficiálně spustil 
internetové stránky modlisezaprezidenta.cz. Vy-
zývá zde k modlitbě za kandidáty, průběh kampa-
ně, za média, za voliče a za budoucího prezidenta.
 Vedle výzev k modlitbě budou také na 
webu uveřejňovány tematické články a rozho-
vory. Do konce roku jsou tyto úmysly rozdělené 
zhruba v týdenních intervalech. Od ledna potom 
je úmysl jednotný, a to za budoucího prezidenta. 
Texty modliteb a jejich harmonogram je možné 
najít https://www.modlisezaprezidenta.cz/co-
-se-modlit.php
 Připojte se k modlitbě za volby a budou-
cího prezidenta České republiky!

Marie Štrejbarová
zdroj: www.modlisezaprezidenta.cz
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 Všichni dobře víme, i většina lidí mimo 
církev, co je náplní vánočních svátků. Je to osla-
va narození Ježíše Krista. My, křesťané, věříme a 
vyznáváme, že je to Boží Syn, který se stal člo-
věkem a na svět přišel proto, aby nám zvěstoval 
lásku Boha Otce, kterého usmířil za hříchy všech 
lidí všech dob obětováním sebe sama. A protože 
po smrti vstal z mrtvých, je otevřena všem cesta  
k věčnému životu. Ti, kteří přijali křest, mají pří-
mo záruku účasti na jeho zmrtvýchvstání. Proto 
tolik radosti, proto tolik radostného očekávání.
 Tuto čekací dobu nazýváme adventem 
(tzn. příchod). Advent však má být především 
zaměřen na jeho slavný příchod, který on sám 
přislíbil. Mezi prvním a konečným, vítězným pří-
chodem Páně není co do jeho přítomnosti žádná 
časová prázdnota: můžeme se s ním kdykoli se-
tkat v bohoslužbě při čtení Písma (= slovo Boží), 
ve sv. přijímání, ve svátosti smíření a ostatních  
svátostech a v kterémkoli z našich bližních. Toto 
setkávání  nazývají někteří učitelé duchovního 
života „příchodem prostředním“. Že má velkou 
důležitost, je samozřejmé, měli bychom si jej uvě-
domovat a prožívat. Zvláště v adventě je krásné 
připravovat se na oslavu jeho narození a přitom 
vědět, že už přišel, aby zde založil Boží králov-
ství, do něhož patříme a přebývá mezi námi. Přes-
to oslava jeho narození má svůj význam, neboť 
se týká události, která sice již dávno uplynula, ale 
svůj účinek má nyní v přítomnosti. Zvláště pro 
toho, kdo byl před Vánoci nebo o nich pokřtěn, 
se Kristus právě narodil – v jeho duši! Podobně je 
tomu i s ostatními výročními církevními slavnost-
mi: zpřítomňují nám události, které jsou Božími 
zásahy do lidstva a světa, důležitými mezníky  
v dějinách spásy.
 Když jsme prošli čtyřtýdenní advent-
ní přípravou, jsou zde konečně vánoční svátky. 
Hlavním důvodem jejich prožívání je sice naro-
zení Spasitele, ale ta radost z něho je přirozeně 
cítěna ne jen duchovně, v nitru, ale vyjádřena i na-

venek, sdílena s ostatními. A to je právě spojeno  
s krásnými zvyky, tradicemi, kterými jsou hudba 
a písně, speciální druhy jídel, v různých krajích se 
lišící, a hlavně zdobení stromků, stavění jesliček 
a rozdávání dárků. Tyto obyčeje vznikaly v křes-
ťanských společenstvích postupně a z nich se šíři-
ly dál do světa, některé se nyní konají téměř všu-
de. Přinášení jehličnatých stromků do domácností 
a jejich okrášlování začalo v Německu začátkem 
18. století a odtud přešlo do sousedních zemí.  
V Čechách se objevily první stromky počátkem 
19. století (nejprve v měšťanských domech). Vše-
obecným se tento zvyk stal až po l.světové válce. 
Symbolika: Strom zelený i v zimě – symbol živo-
ta (zde i nadpřirozeného, který dává Kristus), jeho 
osvícení znázorňuje světlo Boží milosti a Boží 
slávy, která v Ježíši přišla na svět. Svící muselo 
být nejméně 12 (jako apoštolů), okrasy a sladkosti 
na větvích zavěšené – výraz radosti a lásky mezi 
těmi, kteří se u stromku sešli. 
 Stavění betlémů se provádělo nejprve  
v kostelích. Ale císař Josef II. to zakázal. Musely 
odtud pryč. Nevím z jakého důvodu. Ale mělo to 
jeden dobrý dopad. Lidé si začali budovat betlémy 
doma. Velmi pěkně, barvitě, fantazie jejich tvůr-
ců neznala a nezná mezí. Zahrnuli tam i postavy, 
které tenkrát v Betlémě nemohly být, často ve vel-
kém množství a podle jejich kraje. Ale to nevadí! 
Hlavně že je tam Svatá rodina, pastýři a Tři krá-
lové, že? Naše město má mnohaletou betlémář-
skou tradici a někteří majitelé nejen vystavují, ale 
každý rok doplňují a zaučují mladé zájemce. Bůh 
jim to odplať, neboť takhle tato ušlechtilá záliba 
u nás nezanikne. 
 Dávání a posílání dárků je krásný zvyk 
spojený s očekáváním radosti obdarovaných.  
V evropských zemích probíhá v předvečer Slav-
nosti Narození Páně, v Americe na Boží hod ráno. 
Vzniklo rovněž v Německu v době reformace. 
Nadělující postavou se stal „Christkind“, což 
jsme si my přeložili jménem „Ježíšek“. Ale již  

Tajemství a tradiční 
zvyky Vánoc
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v dávných dobách si pohanští Římané posílali 
navzájem dary k novému roku. Stejně si počínají  
v Rusku. Tam se schází rodiny ne o Štědrém ve-
čeru, ale na Silvestra. „Dárkovými“ osobami jsou 
kromě Ježíška Děda Mráz v Rusku a v některých 
severských státech (Skandinávie) Santa Klaus. 
Ten se velice ujal v USA. Zajímavé je, že jeho 
původ napovídá jeho jméno, složené ze santa (od 
latinského sanctus = svatý) a klaus (tj. koncov-
ka jména Niclaus nebo Nicolaus, tedy Mikuláš!). 
Úcta k tomuto světci je odedávna rozšířena po 
všech křesťanských zemích Východu i Západu a 
stalo se tradicí, že v předvečer jeho svátku chodí 
muži za něj přestrojení a napodobují jeho  štěd-
rost. A tak se snad můžeme domnívat, že miku-
lášská nadílka je starší než ježíškovská. Ovšem 
dnešní postava Santa Klause ve srovnání s „pra-
vým“ Mikulášem vypadá spíše jako zjednoduše-
ný Děda Mráz! 
 Štědrý den bývá nazýván „dnem splně-
ných přání“, neboť mnozí  před ním, hlavně děti, 
své přání vysloví. Ovšem dbejme, aby naše oče-
kávání a přání se nezaměřily jenom k tomu, co 
bude pod stromečkem, a nezastínily si tak tu nej-
větší radost, která je z Daru seslaného Nebeským 
Otcem. Dávání „malých dárků“ toto připomíná a 
má své kořeny v koledách, kde se zpívá, jak lidé 
spěchající do Betléma přinášejí Ježíškovi různé 
věci. 
 Důležitá jsou o Vánocích společenství, 
hlavně rodinná. Nezaměnitelné místo má štědro-
večerní večeře. Svým svátečním charakterem by 
měla být podnětem k co nejlepšímu společnému 
stolování kdykoli, v neděli nebo i ve  všední den, 
při prostém jídle. Vždyť i u nejprimitivnějších ná-
rodů bývá pozvání k obědu či večeři považováno 
za projev přátelství, důvěry, úcty a kulturnosti. 
 Snažme se, abychom Vánoce neprožili 
povrchně, dejme jim hloubku, jakou si zaslouží, 
aby v nás z nich pro nastávající nový rok aspoň 
něco zůstalo. 
 Přeji Vám co nejlepší jejich prožití po 
stránce duchovní, dárkové i chuťové, vždyť to 
všechno patří k sobě. Ať se vám nestane nic ne-
příjemného, hlavně ať nespolknete kůstku kapra!     
 Zdraví Vás     
    

P. Jaroslav Růžička

Týden modliteb 
za jednotu křesťanů

 Ve dnech 18. – 25. ledna 2018 se bu-
dou křesťané z různých církví společně modlit za 
jednotu. Mottem týdne budou slova, která zpívali 
Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, 
Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6). Texty je 
možné použít při ekumenických bohoslužbách, 
vlastní liturgii, studiu Bible nebo v soukromé 
modlitbě.
 Letošní texty pro Týden modliteb za 
jednotu křesťanů připravili věřící z Karibiku. Prá-
vě oni zakusili zrušení otroctví a vnímali je jako 
čin, jímž Bůh přinesl svobodu. I v současnosti po-
dle autorů hrozí, že „problémy dnešní doby znovu 
zotročí lidské bytosti, stvořené k Božímu obrazu a 
podle Boží podoby, a znovu ohrozí jejich důstojnost. 
Lidská důstojnost je sice nezcizitelná, často ji ale 
zatemňuje jak osobní hřích, tak zlo obsažené v hříš-
ných společenských strukturách.“
 Texty obsahují návrh ekumenické bo-
hoslužby a pasáže z Bible, modlitby a úvahy pro 
8 dní. Jednotlivé části je možné také včlenit do 
vlastních bohoslužeb církví, využít při studiu Bi-
ble nebo v soukromé modlitbě.
 „Týden modliteb za jednotu křesťanů na-
bízí několik příležitostí. Jednak – společně se mod-
lit. Co může být silnějším výrazem víry a naděje, 
než společná modlitba těch, jejichž víra je společ-
ná, přestože se někdy ubírá různými cestami?“ píší  
v předmluvě předseda Ekumenické rady církví 
Daniel Ženatý a delegát České biskupské kon-
ference pro ekumenismus František Radkovský. 
„Smíme také vydávat svědectví pro lidi mimo cír-
kev, že toho jsme schopni a že tak činíme rádi. Že 
nejsme do sebe zahledění, naopak, že v úctě a re-
spektu přijímáme jedni druhé.“

převzato z www.cirkev.cz
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Hotu ona
 Terezka a Vašek Nerušilovi o své misii ve 
Východním Timoru napsali několik článků do Věž-
níku, takže asi máme nějakou mlhavou představu o 
jejich službě. Přesto jsem využila příležitosti a ještě 
se jich na několik věcí, týkajících se Timoru a lidí  
v něm, zeptala.

Jako první se nabízí otázka, jak se v Timoru pro-
žívají Vánoce?
 Stejně jako ostatní svátky, i Vánoce pro-
žívají Timořané především společně. Všichni lidé 
se sejdou na bohoslužbách 24., 25. a 26. 12. Kro-
mě toho mají také na Štědrý den různé soutěže –  
v Lete-Foho, kde jsme byli my, probíhala soutěž ve 
zpěvu, v přetahování a biblická soutěž. Ti, kteří si 
to mohou dovolit, mají většinou slavnostní jídlo 
(maso). Dárky si však Timořané nedávají a doma 
nijak obzvlášť Vánoce neslaví. Také je zrovna ob-
dobí dešťů, takže je většinou vše provázeno silnými 
přívaly deště. 

Jaké tam mají povědomí o Evropě a jak nás vní-
mají? 

 Timořané nemají příliš dobré zeměpisné 
vzdělání a pojem Evropa jim zpravidla moc neříká. 
Znají Austrálii, která je blízko, a Portugalsko, pro-
tože bývali portugalskou kolonií. My jsme pro ně ale 
hlavně bílí, malae, a často ani nepotřebují vědět víc. 
Svým studentům jsme sice mnohokrát vyprávěli o 
Evropě a Česku a ukazovali jim mapy i fotografie, 
přesto si ale někteří ještě na konci naší misie mysleli, 
že odjíždíme domů do Austrálie. 
 K bílým obecně mají Timořané velkou 
úctu. Zvláště pro obyvatele hor jsme opravdová ra-
rita a často na nás zírali s otevřenými ústy. Rozhod-
ně jsme se ani v sebevětším davu nemohli schovat 
a být anonymní. Také ale, což pro nás často bylo 
velmi nepříjemné, jsou bílí považováni za ty, kteří 
mají vždy hodně peněz a měli by je stále rozdávat. 

My se tu máme dobře, ale je naším folklórem 
pořád si na něco stěžovat, být nespokojení. Jak 
to mají chudí lidé v rozvojové zemi?
 I v Timoru si lidé sem tam postěžují, ale 
obecně jsou šťastní a žijí rádi. Když si stěžují na to, 
že nemají peníze, tak je většinou opravdu nemají. 
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Co vás tam nejvíce překvapilo?
 Na hodně věcí jsme byli připraveni, pro-
tože jsme před začátkem misie absolvovali velmi 
dobrou přípravu. Přesto se našly skutečnosti, které 
nás stále znovu a znovu uváděly v úžas (pozitiv-
ně i negativně). Za zmínku by snad stálo timorské 
pojetí času: když nám někdo na dotaz, kdy začíná 
mše, odpověděl „nyní“, mohlo to znamenat i za ně-
kolik hodin. Nedělní bohoslužba tak někdy začínala  
v 8:30, jindy v 9:00, a někdy dokonce i po 10:00! To 
stejné se školou i s různými akcemi. Někdy byl roz-
díl i několikadenní, například když nám náš kněz 
slíbil, že nás v úterý vyzvedne v hlavním městě a 
odveze nás do Lete-Foho, ale vyzvedl nás až v pá-
tek. To bylo náročné zvláště zezačátku, protože jsme 
nechápali, co se děje, neměli jsme kde přenocovat a 
samozřejmě jsme kvůli tomu zmeškali týden školy. 
Timořané jako by se báli otázky „kdy“ – téměř ni-
kdy jsme na ni nedostali odpověď, která by odpo-
vídala skutečnosti. Na druhou stranu je téměř nic 
nevyvede z míry a dokáží s úžasnou lehkostí zaim-
provizovat a přizpůsobit se novým situacím (což 
jsme se nakonec naučili i my). 

V čem byla misie pro vás obohacující a jak změ-
nila váš pohled na svět?
 Určitě je mnoho věcí, které nás oboha-
tily a změnily náš pohled na svět, teprve teď si je 
postupně uvědomujeme. Timořané nás naučili, že 
nejsme ceněni především pro výkon, který podá-
me, ale pro naši přítomnost. S údivem jsme zjistili, 
že navzdory chudobě, nevzdělanosti a téměř žád-
ným možnostem jsou tito lidé šťastnější než mnoho 
úspěšných Čechů – protože smyslem jejich života je 
být spolu. Ač chudí, nikdo netrpí bídou a nikdo ne-
umírá hladem, protože nikdo nežije sám.

Třešť je plná muzikantů. Jak se zpívá a muzicí-
ruje v Timoru? Jak vypadá hudba při mši a ja-
kou hudbu tam mají rádi?
 To je výborná otázka. Timořané hud-
bu zbožňují a téměř neustále si zpívají nebo něco 
poslouchají. Rádi a často také tancují, ať už při 
náboženských slavnostech v procesích, nebo při 
nejrůznějších oslavách. Každá škola má sbor, který 
se skládá z většiny studentů, a pravidelně cvičí. Za-
jímavé je, že přestože mají hudbu takhle rádi, najde 
se málokdo, kdo by uměl hrát a zpívat podle not.

 Hudba při mších se nám velmi líbila a 
timorské lidové písně také. V neděli v kostele vždy 
zpíval nějaký sbor s kytarou a varhánky, ve všední 
den pak lidé zpívali jen „z lavice“. I tak byl ale zpěv 
moc hezký, protože se přítomní vždy zapojili. Vel-
ká část timorské populace je negramotná, ale písně 
i modlitby znají zpaměti, a v kostele to tedy není 
vůbec poznat. Většinu duchovních písní převzali 
Timořané z Portugalska a podobají se našim „koi-
noniovkám“. 
 Na youtube se moc videí odpovídajících 
realitě najít nedá, ale můžete si zkusit dát vyhledat 
„muzika timor leste“ a na něco podobného timorské 
hudbě se podívat.

Naučte nás prosím nějaké pěkné tetumské slovo 
či frázi. :-)
 Diak ka lae? – Jak se máš?
 Diak. – Dobře. 
 Ba nebee? – Kam jdeš?
 Hotu ona. – Hotovo.

Díky zdravotním potížím jste poznali i místní 
zdravotnictví. Jaké je? Jak funguje? 
 Timorské zdravotnictví je nedostatečné 
a nefunguje dobře. Dostali jsme radu, že na zdra-
votní problémy budeme asi vždy větší odborníci než 
místní doktoři, a tak ať k nim raději nechodíme.  
V hlavním městě Dili se pak dá sehnat i relativně 
dobrá lékařská péče (doktoři z Austrálie či Singapu-
ru), to je ale potom nesmírně drahé, a ne vždy jsou 
tito doktoři k zastižení. Rozhodně si po zkušenos-
tech z Timoru hodně vážíme českého zdravotního 
systému a toho, jak je u nás vše dostupné. 

Jaké máte plány dál?
 Původně jsme se měli vracet do Timoru 
nebo pokračovat v misii v nějaké jiné zemi, ale na-
konec si to pojišťovna a lékaři nepřáli, a tak zůstá-
váme v Česku. 

 Tímto rozhovorem „timorský seriál“ 
pravděpodobně končí. Nerušilům moc děkuji za 
sdílení se, za to, že jsme díky nim měli možnost 
trochu nahlédnout do jiné části našeho rozmani-
tého světa a přeji jim vše dobré. 

Ludmila Koukalová
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Síla požehnání

 Požehnání starce Simeona nás vybízí, 
abychom i my žehnali.
 Lukáš nám vypráví příběh o požehnání. 
Když Maria s Josefem přinesli své dítě do chrá-
mu, setkali se tam se starcem Simeonem. Ten vzal 
dítě do náručí, aby je požehnal. A tím, že chválil 
Boha, vyslovil i podivuhodná slova o tomto dítěti.  
V tomto maličkém spatřily jeho oči spásu, svět-
lo k osvícení pohanů a k slávě izraelského lidu. Je 
to zřejmě vůbec to nejkrásnější, co lze o nějakém 
člověku říct: „Když tě vidím, vidím spásu, kterou 
Bůh lidem připravil.“ Nejhlubším určením kaž-
dého člověka je to, že slouží druhým ke spáse, 
aby tak skrze něho mohli dojít uzdravení a dospět 
k celistvosti.
 Simeonovo požehnání patří i tobě. Ne-
boť i ty jsi požehnán jako Mariino dítě. Následující 
slova platí i pro tebe, platí i o tobě.

„Vidím v tobě světlo.
Jsi paprskem světla v tomto světě.

Rozjasňuješ můj pohled.
Jsi slávou.

V tobě zazářila Boží krása.
Vyzařuje z tebe do světa něco z Boží lásky.

Díky tobě je na světě světleji a tepleji.
V tvé blízkosti je mi dobře u srdce.“

 Když dítě, kterému Simeon požehnal, 
dospělo v muže, začalo žehnat ostatním dětem. 
Lidé se zjevně domnívali, že tenhle Ježíš z Naza-
reta je skutečně požehnaný člověk. Proto mu při-
nášeli své děti, aby na ně vkládal ruce a aby jim 
požehnal (srov.Mk 10,13-16). Přáli si, aby se jejich 
dětem dostalo podílu na požehnání muže jménem 
Ježíš (přel. „Bůh zachraňuje“, pozn. překl.). Vytu-
šili totiž, že jeho blízkost je pro jejich děti i pro ně 
samé blahodárná, že z něho vyzařuje požehnání, 
vstřícnost, povzbuzení, život a láska. Ježíš bere 
děti do náručí, vkládá na ně ruce a žehná jim. 
Toto požehnání je něžné gesto. Svým objetím jim 
ukazuje, že je do náručí bere Bůh a že je miluje, 
že je stále obklopuje jeho spásonosná a milující 

blízkost. Díky objetí lze požehnání přímo zaku-
sit. Děti cítí, že jsou milovány a přijaty. Požehnání  
v sobě nese velký díl něhy.
 Ježíš vkládá na děti ruce. V gestu vklá-
dání rukou zakouším nejen Božího Ducha a 
jeho uzdravující moc, která do mě proudí, ale 
také jeho ochranu. Mnozí rodiče mají ve zvyku, 
než jdou děti večer spát, jim požehnat. Když je 
dítě malé, vnímá v požehnání bezpečí a ochranu. 
Některé maminky kladou dítěti mlčky ruku na 
čelo a modlí se za ně. Dítě tak může zakusit, že 
nad ním drží svou dobrou ruku Bůh, že mu žehná 
a že je miluje. Někteří tatínci dělají svým potom-
kům křížek na čelo pokaždé, když na delší dobu 
opouštějí domov. Jedna maminka mi vyprávěla, 
že děti vždycky samy nastavily čelo, aby jim moh-
la požehnat. Očividně toužily po něžném doteku 
požehnání. Zakoušely v něm zaslíbení: „Bůh ti po-
žehnal. Nemyslím na tebe jen já, ale drží nad tebou 
svou ochrannou ruku sám Bůh.“ Když děti vyrostly 
a dospěly, maminka se začala zdráhat znamenat je 
křížkem na čele, ale když to jednou neudělala, její 
dospělí synové si to od ní sami vyžádali. Mateřské
požehnání se jim stalo potřebou. Po čem ti mladí 
muži vlastně toužili? Protože je osobně neznám, 
mohu se jen domnívat. Myslím si však, že si přáli 
zakoušet na vlastním těle, že jsou požehnáni, že 
nejsou sami, že je svou láskou neprovází jen jejich
maminka, ale také Bůh, který je s nimi, přestože se 
ve vzdáleném cizím prostředí cítí sami. 
 Proto bych rád povzbudil všechny mat-
ky a otce, aby svým dětem žehnali. Tímto lásky-
plným gestem signalizujeme druhému: „Jsi dobrý. 
Všeho protikladného v tobě se dotkla Boží láska. 
Patříš Bohu. Nepanuje nad tebou žádný král nebo 
císař. Jsi svobodný. Jsi pod Boží ochranou. Jdi svou 
cestou pod milujícím pohledem Boha, který ti říká: 
‘Vítej v tomto světě. Důvěřuj životu. Jdu s tebou.’“

Anselm Grün
z internetu převzal o. Tomáš
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Pozdravy z Indie

Milý strýčku, tetičko,
 zdraví Vás Divya. Jak se máte? Já i moje 
rodina se máme dobře.
 Ráda bych Vám představila svou rodi-
nu. Mám jednoho sourozence, tatínka a mamin-
ku. Můj starší bratr se jmenuje  Suraj a je v 11. tří-
dě.  Můj otec se jmenuje Harichandra a matka se 
jmenuje Usha.
 Studuji v 9. ročníku v klášterní škole Be-
thany, Kolkhe-Panvel. Velmi Vám děkuji za Vaši 
podporu, lásku, péči a porozumění.
 Jsem Vám stále vděčná za to, že přispí-
váte na moje dobré vzdělání. Budu studovat pilně 
a dosahovat ve škole dobrých známek. Právě začal 
nový školní rok. Mám ráda svou školu, přátele a 
učení se novým věcem v životě.
 Ještě jednou Vám upřímně děkuji za 
Vaši finanční podporu, lásku a péči.
 Buďte požehnáni. Přikládám tento do-
pis.

Vaše milující dítě
Divya

Zdraví Vás s láskou Divya! 
 Milostí Boží a díky Vašim modlitbám se 
tady mám dobře. Doufám, že i Vy se těšíte dobré-
mu zdraví.
 Zdravím Vás se zvláštním přáním, 
vřelou láskou a skutečně doufám, že budete mít 
opravdu nádherné Vánoce.
 Složila jsem semestrální zkoušky a také 
jsem oslavila svátky Diwali – svátky světla. Zdo-
bíme náš dům světly. Užila jsem si prázdniny se 
svou rodinou a nyní se připravuji oslavit Vánoce  
v  radosti a pokoji. 
 Upřímně děkuji za to, že mi pomáháte 
pokračovat ve vzdělávání. Jsem Vám stále vděčná 
a slibuji, že budu studovat pilně a přinesu Vám 
dobré jméno.
 Ještě jednou Vám přeji dobré zdraví, ra-
dost a štěstí. Ať je narozený  Ježíš s Vámi, provází 
Vás, chrání Vás a Vaše rodiny, přeji Vám Vánoce 
plné radosti a šťastný nový rok 2018.
 S láskou a modlitbami

milující dítě
Divya Katkari
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Drahá a milující RKF Třešť,
 pozdravy lásky, pokoje a radosti z naro-
zeného Ježíše.
 S nesmírnou radostí a potěšením bych 
Vám chtěla vyjádřit svou upřímnou vděčnost za 
veškerou Vaši lásku, péči a zájem, který projevuje-
te o chudé a potřebné děti Vaší účastí v programu 
Adopce na dálku. Spolu s Divyou využívám této 
příležitosti, abych Vám popřála veselé Vánoce a 
úspěšný nový rok 2018. Jsem Vám velmi vděčná 
za Vaši laskavou a velkorysou pomoc se vzdělá-
ním pro Divyu.
 Prvořadým zaměřením společenství 
Bethany je práce na celostním a integrálním roz-
voji kmenových dětí. Během let jsme vytvořili 
dobrou síť s různými NGO v oblasti Raigad ve 
státu Maharashtra, která pracuje na společných 
problémech, jež postihují kmenovou společnost. 
Kmen Kathkari je jedním z nejprimitivnějších a 
nejzaostalejších kmenových společenství ve státu 
Maharasthra i v celé zemi. Jsou nejchudšími mezi 
chudými. Pracujeme na tom, abychom je přivádě-
li do hlavního proudu společnosti. Naše inspirace 
pro tuto práci je posilována Vaší velkorysou pod-

porou a povzbuzením, které dostáváme od lidí, 
jako jste Vy.  Jsme vděční Charitě Praha, že nás za-
pojila do programu sponzorování dětí a že se stala 
zprostředkovatelem při rozjasnění života chudých 
kmenových dětí.
 Při této příležitosti bych Vám ráda sdě-
lila, na jaké práci jsme se podíleli v posledních le-
tech.  Z Vašeho programu sponzorování dětí má 
prospěch 46 dětí. 42 z nich studuje na anglické 
střední škole, kterou provozují sestry kláštera Be-
thany, zbývající 4 studují v různých Marathi střed-
ních školách provozovaných státem.
 Tyto děti bedlivě sledujeme a jsme vel-
mi šťastni, že zaznamenáváme značné zlepšení  
v jejich studiích. Pro tyto děti je angličtina, pří-
rodní vědy a matematika poněkud obtížná, ale 
vynakládají značné úsilí a pomalu se v těchto 
předmětech zlepšují. Také máme zvláštní učitele, 
kteří vyučují přírodní vědy inovativními metoda-
mi.  Studenti  9. ročníku mají lekce matematiky 
navíc o víkendech. Je to pro ně velmi prospěš-
né. Pravidelné trénování navíc, které provádíme  
2 hodiny každý den, je v tomto ohledu velmi uži-
tečné.
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 Jednou z charakteristik kmenů je, že 
jsou velmi stydliví, moc se neprojevují  a je pro 
ně obtížné se volně vyjádřit.  Ale jsme moc rádi, 
že můžeme zaznamenat, že naše kmenové děti se 
začínají více vyjadřovat, projevovat a dobře vychá-
zejí s ostatními dětmi v našich školách.  Podařilo 
se jim zlepšit se také v jiných dovednostech jako 
je kreslení, malování, sport, umění, řemeslo atd.  
Letos 11. listopadu sponzorovaly  Jet Airways  zá-
žitkový let pro 24 kmenových studentů. Měli nád-
herný zážitek z letiště a z letu – poprvé v životě.
 Abychom mohli zajistit motivovanost 
dítěte pro jeho/její další vzdělávání navzdory 
všem zjevným obtížím, provádíme pravidelná se-
tkání s jejich rodiči, kde je motivujeme, aby mo-
rálně podporovali vzdělávací snahy svých dětí. 
Tato setkání se ukázala být velmi užitečnou aktivi-
tou a my můžeme vidět, že rodiče mají opravdový 
zájem a pochopili roli vzdělání v životě člověka. 
 Abychom zajistili, že děti nebudou mít 
žádné finanční potíže při vzdělávání, poskytuje-
me jim na začátku školního roku uniformy, knihy, 
školní batohy a další školní pomůcky. Díky Vaší fi-
nanční podpoře jsme schopni zčásti pokrýt školné 
těchto dětí.
 Také jsme pro děti uspořádali tábor 
Diwali (slavnost světla). Během těchto programů 
vytvářely krásná barevná díla a dozvěděly se o 
hodnotách, které jsou pro jejich život dlouhodobě 
velmi užitečné.
 Ještě jednou bych ráda vyjádřila své 
upřímné díky Charitě Praha a Vám, českým dár-
cům, za Vaši stálou pomoc a povzbuzení. Vaše 
povzbuzení a upřímné úsilí dlouhodobě pomáhají 
naší misii zde v Panvelu, v oblasti Raigad. Ujišťuji 
Vás, že jste v našich denních modlitbách. A smím 
Vás požádat, abyste se také Vy  modlili za úspěch 
všech našich snažení?
 Těšíme se na pokračování Vašeho pa-
tronství i do budoucna. Ať Vám narozený Ježíš 
požehná a dá Vám svou radost, pokoj a lásku o 
Vánocích i v novém roce 2018.

 S láskou
sestra Violet D´Souza

21. listopadu 2017

Sobota 2.12., Dům s pečo-
vatelskou službou Třešť

13:50 | přicházíme s Markem, Matoušem a Jolan-
kou do Domu s pečovatelskou službou
13:53 | schází se babičky, dědeček a vedoucí Domu 
s pečovatelskou službou paní Urbanová
14:01 | přichází Veronika, čekáme na pana faráře, 
hlavně tedy na materiál na tvoření, babičky a dě-
deček si zatím dávají čaj a kafe
14:05 | přijíždí pan farář, vybalujeme materiál
14:06 | pan farář odjíždí, zapomněl na faře věneč-
ky
14:07 | přichází Klárka, Monča a Kryštof
14:12 | přijíždí pan farář, dovezl věnečky, začíná-
me tvořit
14:15 | pan farář odjíždí na faru, zapomněl florex
14:20 | přijíždí paní Perničková s Veronikou, se 
štrúdlem a s perníčky
14:23 | pan farář se vrací s florexem a doufá, že už 
ho Veronika pro nic nepošle, konečně si v klidu 
dává kafe; výroba věnečků je v plném proudu, stří-
há se, drátkuje, váže, lepí, tavkuje, sprejuje, každé 
dítě spolupracuje s jednou babičkou, Jolanka s dě-
dečkem /p. Kovářem/ nebo vyrábí věneček tomu, 
kdo se chce jen dívat nebo nemohl přijít
14:50 | věnečky jsou vyrobené, přechází se k výro-
bě vánoční vazby z větviček a ozdůbek
15:25 | vše vyrobeno, pan farář žehná věnce a dává 
požehnání, odjíždí na mši do Kostelce
15:30 | postupně se všichni rozcházejí
14:00 - doteď | hřejivý pocit a radost z toho moci 
obdarovat a zároveň moci být obdarovaný

Bc. Zuzana Nováková
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Prvokomunikanti
 V pátek 29. 9. 2017 jsme se vydali na 
setkání prvokomunikantů (dětí, které byly letos u 
prvního svatého přijímání) s naší paní katechet-
kou Zuzkou Novákovou. Brzo ráno jsme vyrazili 
autem z Třeště, abychom stihli být na místě v 9:00 
hodin. Cesta  nám  rychle utíkala. Pan farář nás 
čekal v Brně. Setkání začalo v 10:00 hodin mší sva-
tou, kterou sloužil otec biskup Vojtěch Cikrle spo-
lu s dalšími kněžími z některých farností brněnské 
diecéze.  Po skončení mše svaté byl nachystaný bo-
hatý doprovodný program, při kterém jsme se se-
tkali s různými světci. Nejprve jsme vylezli na věž 
katedrály, kde nás čekala sv. Barbora. Bylo krásné 
počasí a tak jsme měli pěkný výhled na celé město. 
Potom jsme se vrhli na zábavné plnění úkolů jako 
například skákání v pytli nebo přechod přes lano 
zavěšené mezi dvěma stromy. Tam nás provázel 
sv. Dominik Savio. Na jednom ze stanovišť jsme 
si mohli vyzkoušet se sv. Václavem a Ludmilou, 
jak se vyrábí hostie. Z hotového těsta jsme uděla-
li kuličku, která se rozválela válečkem na placku. 
Tu jsme dali do nahřáté formy, ze které jsme stis-
kem vytvořili hostii. Zhlédli jsme  také divadlo Na 
arše šest. Měli jsme možnost si také prohlédnout 
hrobku u kapucínů s výkladem sv. Marty, kde byli 
pohřbeni kněží kapucíni.  U jednoho ze stanovišť 
si každý zúčastněný prvokomunikant obkreslil 
svoji ruku na různě barevné papíry a napsal tam 
svoje jméno. Tyto papírové ruce byly poskládány 
do tvaru slunce s paprsky. Na závěr setkání jsme 
se všichni sešli opět uvnitř katedrály. Před adora-

cí bylo otci biskupovi za všechny zúčastněné děti 
předáno vyrobené slunce s jejich jmény. Otec bis-
kup poděkoval za krásný dárek a řekl, že si slunce 
nechá ve své kapli a při každém pohledu na něj 
se za nás pomodlí. Poté nám udělil požehnání 
na cestu domů. Pak už jsme se všichni rozjeli do 
svých domovů plni zážitků a duchovní síly.

Markéta Kodysová
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Svatý Martin
 V pátek 3. listopadu jsme opět pozvali 
děti z mateřské školy a žáky prvních tříd do kos-
tela svatého Martina. Děti přivítal pan farář spo-
lečně se svatým Martinem, od kterého se dověděly 
něco o jeho životě. Následně se vydaly plnit úkoly 
připravené na čtyřech stanovištích. V boční kapli 
si děti vyzkoušely svoji obratnost házením krouž-
ků na meče, v presbytáři zase hledaly rozdíly  mezi 
dvěma obrázky se sv. Martinem. Mezi lavicemi 
seděl žebrák v podání pana Vrátila a čekal, až  
k němu přiklušou děti na dřevěných koních a da-
rují mu plášť, podobně jako to udělal  sv. Martin. 
Pod kůrem měly děti za úkol hledat pod husami, 
připevněnými na kelímcích, schovaného sv. Mar-
tina. 
 Děti byly šikovné a všechny úkoly hravě 
zvládly. Na závěr si poslechly varhanní skladbu a 
pak si za doprovodu varhan zazpívaly ukazovací 
písničku Když máš radost. Každý si s sebou od-
nesl čokoládový penízek a obrázek sv. Martina k 
vymalování. 
 Velký dík patří všem dobrovolníkům,  
dobrovolnicím  a dvěma varhanicím, bez jejichž 
pomoci by se program nemohl uskutečnit.

Bc. Zuzana Nováková

Kurzy Alfa
 Od poloviny září do 21. listopadu jsme 
absolvovaly Kurz Alfa, který pořádala batelovská 
farnost v bývalé základní škole v Nové Vsi u Ba-
telova. Každé setkání vždy začalo výbornou veče-
ří, po které následovala přednáška na témata: Jde 
v životě ještě o víc? Kdo je Ježíš? Jak získat víru? 
Proč Ježíš zemřel? Proč a jak se modlit? Proč a jak 
číst Bibli? Jak nás Bůh vede? Jak odolat zlému? 
Proč a jak mluvit s druhými o víře? Uzdravuje Bůh 
i dnes? A co církev? Po přednášce jsme dostali vý-
borný zákusek a také jsme si zazpívali dvě písnič-
ky, buď nějaké lidovky, nebo to, co jsme byli zvyklí 
zpívat u táboráku. Pak následovaly diskuzní sku-
pinky asi po 8-10 členech, kde se téma rozebralo. 
Bylo to velmi obohacující slyšet názory druhých 

lidí, od začínajících katolíků až po celoživotní 
věřící. O věcech se mluvilo otevřeně a s důvěrou. 
Úžasná byla sobota na téma Duch Svatý. Velmi se 
nám líbila přednáška otce Davida ze Želivu a také 
možnost přímluvné modlitby. Vše bylo zakonče-
no písněmi chval a díků v podání dívčí hudební 
skupiny z Horní Cerekve.
 Kolektiv kurzu byl velmi sympatic-
ký, organizátoři pracovali na jedničku. Závěrem 
můžeme všem křesťanům, ale i lidem hledajícím, 
tyto Kurzy Alfa jen doporučit, neboť pro nás byly 
opravdu velkým obohacením. 

Hana Hartlová 
Pavla Hůdová
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 Dne 18.11 2017 proběhla v Praze God- 
zone tour. Godzone je slovenský katolický pro-
jekt, který vznikl v roce 2010 a vznikl proto, aby 
podpořil a povzbudil mladou generaci lidí, aby 
budovali a vylepšovali svůj vztah s Bohem a křes-
ťanstvím.
 Když jsme jeli do Prahy, nevěděla jsem, 
co od toho mám čekat, co to bude, nejsem zrovna 
člověk, co by věřil v Boha a chodil do kostela, ale 
přeci mě to moc překvapilo. Prvně mě překvapilo, 
kolik lidí tam vůbec přijelo. Součástí programu 
byly písničky a příběhy, díky kterým  jsem si uvě-
domila, že Bůh přeci jen existuje a je mezi námi a 
pomáhá jak mě, tak nám všem, a jsem moc ráda, 
že něco takového je a doufám, že bude ještě dlou-
ho…

Jana Kroutilová 

 Na Godzone jsem dostala pozvání od 
mé kamarádky Veroniky Fridrichovské. Godzone 
v Praze navštívilo přes 15 000 lidí. Nikdy nebu-
du litovat toho, že jsem vstoupila do té atmosféry, 
která tam panovala. Už jenom po vstupu do ŠH 
Královky  jsem cítila Boží přítomnost. Měla jsem  
z toho až slzy v očích a úsměv od ucha k uchu. 
Bylo to pro mne dost silné, protože nikdo zatím 
nic na podiu neříkal, netančil, prostě nic, ale už 
jenom při vstupu dovnitř jsem pocítila to, že tam 
je Ježíš s námi. 
 Pak začala ta skvělá, pěkně nadupaná 
show. Všichni tančili, zpívali, skákali. Bylo to fakt 
hodně silné a hodně se těším na další Godzone 
tour.

Kristýna Jurtinusová 

Tříkrálová sbírka 2018
 Ježíš řekl: „Cokoliv jste učinili jednomu 
z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ 
Jedním ze způsobů, jak můžeme pomoci svým 
bratřím, je zapojit se do Tříkrálové sbírky. 
 Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně  
z největší části věnován na podporu záměrů pro 
lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy pod-
pory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním 
postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro 
další jinak sociálně potřebné. Sbírka má předem 
jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku. Větši-

na vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, 
kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny 
záměry, na které se v daném roce vybírá. Zhru-
ba desetina výtěžku je každoročně určena na po-
moc rozvojových projektů do zahraničí (projekty 
na udržení zdrojů obživy a vzdělávání), případně 
jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
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 Od 1. června do 31. října probíhala u 
příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze 
poznávací hra Poklady brněnské diecéze.  Někteří 
z vás se možná do této hry zapojili, stejně jako my. 
Pokladem bylo myšleno konkrétní místo  - pout-
ní kostel, místo spojené s životem některé osob-
nosti či jiná zajímavost. V diecézi je 20 děkanství,  
v každém byla vybrána 3 místa, proto pokladů bylo 
celkem 60 + brněnská katedrála, tedy 61. V jihlav-
ském děkanství  to byla Jihlava /kostel sv. Jakuba/, 
Arnolec /osobnost Josefa Toufara/ a také Třešť  
/expozice Třešťské betlémy/. Na každém místě 
byla umístěna kartička s klíčovou otázkou - odpo-
věď na ni si účastník mohl zapsat do cestovní kar-
ty. Kdo se chtěl zapojit do slosování o ceny, musel 
navštívit alespoň 9 „pokladů“ a vyplněnou ces-
tovní kartu poslat do 31.10. na adresu biskupství. 
Hrálo se např. o víkendové pobyty, společenské 
hry, vstupenky do ZOO, knihy nebo o víno. My 
jsme stihli navštívit jen asi 12 pokladů, ale stálo to 
za to. Rádi jsme poznali nová místa nebo se sezná-
mili s životem nějaké osobnosti nebo jen prostě 
měli nějaký cíl cesty. Na fotce jsme v Tasovicích 
u Znojma, rodišti sv. Klementa Maria Hofbauera.
 Na biskupství došlo celkem 605 ces-
tovních karet, které poslali buď jednotlivci nebo 
celé rodiny či skupiny. Šestnácti účastníkům se 
podařilo navštívit všech 61 pokladů. 9. listopadu 
otec biskup Vojtěch Cikrle vylosoval 50 šťastných 
výherců, kterým pak byly na biskupství předány 
ceny.

 
 
 
 

 Poznávací hra Poklady brněnské diecé-
ze byl skvělý nápad, rádi se příště něčeho podob-
ného zase zúčastníme. Stačilo by nám i to stejné, 
abychom navštívili poklady, které jsme letos ne-
stihli.

Bc. Zuzana Nováková 

Jak bylo na ministrantském víkendu
 Ministrantský víkend se konal 6. - 8. říj-
na v Horní Cerekvi. Přespávali jsme na faře. Hlav-
ní vedoucí byl Martin Trojan. Měli jsme výbornou 
kuchařku Máju Kaňkovskou. Hráli jsme spoustu 
her a soutěží. Nejvíc se nám líbila hra Lodě, kde 
jsme mohli být pirátem nebo převozníkem. V so-
botu v noci jsme hráli na zahradě noční hru. Když 
jsme měli volno, hráli jsme fotbal. Jednou se nám 
míč dostal za plot, naštěstí Michal přelezl plot a 

míč donesl. Největším pobavením byla kapela 
Džonda regalo šušně býk, která nám zpívala růz-
né písničky. Ke kapele se přidal i jeden vedoucí. 
V sobotu dopoledne přišel za námi i místní pan 
farář a školil nás v ministrování a povídal nám, co 
znamená být ministrantem. Přespával tu s námi i 
náš pan farář. Ministrantský víkend se nám moc 
líbil.

Marek Novák a Matouš Trojan
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Dívčí víkend 
 Na dívčím víkendu se 
nám líbilo. Byly jsme v klášteře 
v Nové Říši. Bylo vhodné po-
časí pro naše zabavení. Nejvíce 
se nám líbila hra praskání ba-
lónků, kde jsme musely praskat 
balónky a v nich byly výstřižky 
textu, které se musely slepit, a 
pak vznikl příběh. Dále jsme 
byly pouštět draka a hrály další 
hry. Jednoho večera jsme se dí-
valy na film Past na rodiče. Také 
jsme měly prohlídku kláštera, 
kde nás nejvíce zaujala knihov-
na. Těším se, až pojedu znovu.

Monča Bambulová

Kalendář

23.12. 09:00 zpívání koled 
  v pečovatelském domě 
  a návštěva seniorů
 15:00 Hodice - kulturní dům 
  divadlo a přinesení 
  betlémského světla
 16:00 Kostelec - mše sv. 
  s nedělní platností
 17:30 Růžená - mše sv. 
  s nedělní platností
24.12. 08:00 Třešť - sv. Kateřina
  adventní mše sv.
 13:00 a 14:00
  živý betlém před kulturním 
  domem v Třešti
28.12. 17:00 Hodice - mše sv. 
  v kulturním domě  
29.12. 15:00-17:30 na faře
  odpoledne deskových her 
4.1.   rekolekce kněží v Jihlavě
6. -7.1.   Tříkrálová sbírka

12.1.   ples KDU- ČSL
1.2.   rekolekce kněží v Jihlavě
2.2.   Uvedení Páně do chrámu
 17:30 Třešť
11.2. 15:00-17:00
  dětský karneval 
  v Sokolském domě
Od pondělí 12.2. se mění čas večerních mší sv. 
na 18 hodin.
14.2.  Popeleční středa
 16:30 Růžená
 18:00 Třešť - sv. Kateřina
23.2.  Jihlava - setkání mládeže 
  jihlavského děkanátu 
  se s. Immaculatou
9.3.   Brtnice - duchovní obnova 
  pro mládež děkanátu
24.3.   setkání mládeže 
  s biskupem v Brně
6.-9.5.   farní pouť do Čenstochové 
  v Polsku
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Vánoční pořad  ČRo 2
 Říjen ještě vůbec nepatří k Vánocům, 
ale přípravy na Vánoce probíhají už v tomto mě-
síci. Na mém telefonu se mi několikrát objevil ne-
přijatý hovor a následně v mailu dopis pána, který 
se mi představil jako pracovník Českého rozhlasu. 
Krátce mi připomněl, že se už vlastně známe a že 
jsme se potkali v Bučovicích na Národním festiva-
lu neprofesionálních souborů Chvála písni. Moc 
jsem neporozuměla jeho sdělení, psal mi, že jede 
do Třeště natáčet rozhovory s betlémáři, prý má 
nějakou koncepci v hlavě. A do té koncepce by mu 
zapadal i rozhovor se mnou… No, pravda, nejsem 
typ na rozhovory, tak jsem se vyděsila. Odepsala 
jsem, že zrovna ve středu, kdy on má přijet, bude-
me mít v konírně zkoušku. 
 Orientačně jsme se domluvili, že se se-
jdeme na faře asi 15 minut před zkouškou. Já tomu 
pořád nepřikládala potřebnou důležitost. Říkala 
jsem si, že si to pán jistě rozmyslí… třeba se někde 
zdrží … Opak byl pravdou. Pan Karel Špalek byl 
na farním dvoře připraven, v ruce držel mobilní 
zařízení pro nahrávání a s sebou nesl i „vysokou 
techniku“ pro záznam zpěvu, z čehož jsem pocho-
pila, že se mu ta naše zkouška asi hodí.
 Na faře nikdo nebyl, takže onen roz-
hovor proběhl za farou, na otázky jsem se nepři-
pravila, byl to tvůrcův záměr, takže mám pocit, že 
jsem blekotala páté přes deváté. Pevně věřím, že 
vše bude vystříháno !
 Následovala návštěva zkoušky Labyrin-
tu. Pravda, účast tristní, protože jsme netušili, že 

právě tato zkouška nabyde takové důležitosti! Ale 
i tak jsme statečně bojovali ! Pan Špalek si přál 
jen pracovní nahrávku, takže mu vlastně malý 
počet zpěváků stačil… Odcházel spokojený, že 
pořídil spoustu záznamů a čeká ho stříhání mate-
riálu…
 Po nějakém čase mi přišel mail s podě-
kováním, s ujištěním, že pořad je pěkný a můžeme 
se na něj těšit!
 Tak kdybyste chtěli rozhovory s betlémá-
ři a náš zpěv slyšet, zapněte Český rozhlas Dvojku 
v pondělí 25. 12. 2017 v 9:04 hod. 

- KZ -

II. etapa oprav varhan v kostele 
sv. Kateřiny Sienské
 V podzimních měsících byla zahájena 
další etapa oprav varhan v kostele sv. Kateřiny 
Sienské. Zhotovitelem prací je opět brněnský var-
hanář Tomáš Jeřábek, který tím navázal na před-
chozí fázi oprav. Čeho se tedy týkají již probíhající 
opravy dle jeho návrhu? 

 Je komplexně demontováno celé za-
řízení pedálového stroje včetně traktury, pó-
dií a pedálové klaviatury. V dílně bude kom-
pletně restaurována vzdušnice pedálu a 
hřídelová deska k ní náležící. Budou komplet-
ně překoženy ventily, vyměněny těsnící pulpety  
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VÁNOČNÍ   BOHOSLUŽBY  
VE  FARNOSTI KOSTELEC, RŮŽENÁ, TŘEŠŤ

24.12. Štědrý den 08:00 Třešť - sv. Martin 
   4. neděle adventní
  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.  16.00 Kostelec

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

1. 1. 2018 Slavnost Matky Boží Panny Marie 
(Nový rok)
  09:00 Třešť - sv. Martin
  10:45 Růžená
  11:15 Kostelec (P. Strossa) 
  17:30  Třešť - sv. Kateřina 

5. 1. 2018  Slavnost Zjevení Páně 
   (Tři králové) 
  17:30  Třešť - sv. Kateřina

s pružinami a bude osazeno ovládání pro Subbas 
16´. Všechna ložiska hřídelové desky budou 
opatřena vložkami z tvrdého dřeva, vyložena 
kašmírem a odhlučněna. Dále bude vyrobena  
z bezvadného dubového dřeva nová skříň pedálové 
vzdušnice a s ní i pódium pro varhaníka, zástěna 

nového měchu, pedálnice s ovládacím aparátem a 
varhanní lavice. Abstrakty traktury budou rovněž 
zhotoveny nové. K opravě patří i zhotovení tří zcela 
nových pedálových rejstříků po 13 znějících tónech. 
Materiál bude dle nejlepších varhanářských zkuše-
ností volen pokud možno bezvadný smrkový a du-
bový. Měch i s motorovou jednotkou bude přenesen 
do zadní části varhan a uzavřen veřejnosti proti 
poškození rámy s mřížkami. Navíc dojde k ještě lep-
šímu odhlučnění.
 Výsledkem etapy bude krásně znějící 
pedálový stroj s obnovenými širokými zvukovými 
možnostmi, stabilní a bezpečné pódium a honosný 
vzhled kruchtového vybavení varhan podtržený bri-
lantními užitnými vlastnostmi.
 Objednavatelem II. etapy oprav je maji-
tel nástroje  - Město Třešť, dle rozpočtu bude opra-
va stát 326 tis. Kč (v loňském roce I. etapa oprav 
stála cca 200 tis. Kč). Za vynaložené finance z roz-
počtu Města farnost děkuje. Dokončení II. etapy 
je naplánováno na začátek příštího roku.
     
    - KZ -
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Dějiny prvotní církve 
(na pokračování 4/4)  

Svoboda křesťanství v Římské říši
 Ve většině říše bylo od dob Krista nej-
větší pronásledování křesťanů mezi lety 303 – 305. 
Poté ve státě nastává poslední doba klidu před 
svobodou. Církvi se vrací majetek z dob proná-
sledování. V této době už dávno říši nevládne je-
diný vládce, jak tomu bylo na počátku císařství, 
ale vládců bývá několik, často to jsou velitelé le-
gií, kteří proti sobě vedli občanskou válku o moc. 
Jedním z těchto spoluvládců po roce 306 byl Kon-
stantin Veliký (306 – 324 – císař v Římě, od roku 
324 císař celé říše do r. 337).
 Počátky reformy říše už nastaly za císaře 
Diokleciána, ale byl to právě Konstantin, který bě-
hem svého života sjednotil říši a z vojenského cí-
saře se stal monarchou. Založil nové hlavní město 
Konstantinopol, které leželo na Bosporu na bývalé 
řecké osadě Byzantion. (Odtud se přejalo pojme-
nování východní říše.)
 Císař omezil pohanský kult, když za-
kázal vyšším úředníkům se účastnit pohanských 
obřadů a tím ho de facto odsoudil k zániku. Bis-
kupům dal soudní moc a povýšil je na úroveň 
nejvyšších úředníků v říši. Podporoval výstavbu 
nových chrámů už ne zapadlých v uličkách mezi 

domy, ale na předních místech ve městech. Právní 
řád zreformoval a přidal do něho křesťanské prv-
ky. Odstranil ukřižování, zakázal veřejné práce a 
soudnictví v neděli.

Organizační struktura první církve
 Jeruzalémští židokřesťané se spojili 
hned od počátku do své náboženské obce. Jádrem 
obce byli apoštolové doplnění o Matěje vylosova-
ného za Jidáše. Hlavou jeruzalémské obce byl Petr, 
po jeho odchodu z města Jakub.
 Brzy se v církvi objevil sbor sedmi jáh-
nů, který obstarával službu stolu, ale i hlásal evan-
gelium (Štěpán, Filip). Dále se v církvi nacházejí 
presbyteři (starší) v blízkosti apoštolů. Poslední 
skupinou byli proroci (Juda Barsabáš, Silas a Aga-
bus), kteří utěšují a posilují bratry.
 Od počátku se v první církevní obci 
objevily dvě složky společnosti. Vedoucí a věří-
cí. Mezi první věřící patřily střední a nižší složky 
společnosti. I přes rychlý růst první církevní obce 
byli křesťané v Jeruzalémě pouhou menšinou.
 V čele církevní obce stál biskup, pod 
ním byl jáhen. Biskupové mohli založit novou 
církevní obec. Po čase se od episkopátů oddělují 
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Ze  života farností
Křty

Třešť: Eliška Zuzana Kateřina Nováková
 Tereza Marie Nosková
 Richard Sysel

Pohřby
Třešť: Marie Pátková
 Bohumila Bezděkovská
 Miroslav Cína
 Walter Hofbauer
 Karel Bambula

Svatba
Třešť: Jan Novotný a Adéla Novotná

kněží, kteří se stali pomocníky biskupů. A tak už 
před rokem 107 v církvi byli tři stupně vedoucích 
složek. Episkopát, presbyterát, diakonát.
 Jak rostl počet obcí, tak hrozil reál-
ný konec jednoty obcí. Aby se tomu zabránilo, 
vznikají provinciální synody, kde se řeší zásadní 
otázky tehdejší církve. Většinou se do čela pro-
vincie dostávala obec, která byla v hlavním měs-
tě provincie. Křesťané kopírovali tehdejší správní 
systém říše. Už svatý Pavel slučoval církve podle 
provincií.
 Otázkou je, která církevní obec stála 
v čele všech obcí. Nabízí se odpověď, že to byla 
římská církevní obec a její biskup. Je tomu tak i 
z historického hlediska? Jak už jsem psal v před-
chozí části, byl to čtvrtý římský biskup Klement, 
který řešil spory obcí v řeckém Korintě. Svatý Ig-
nác z Antiochie upřednostňuje v listech římskou 
církev. I biskup Irenej z Lugduna (Lyon ve Francii) 
se odkazuje na římskou obec, kde říká, že je ne-
porušená biskupská posloupnost od svatého Petra 
a Pavla. Samozřejmě velkou roli hrál dogmatický 
primát, přesto jak jsem už naznačil v předchozí 
části, neměl ve všem římský biskup poslední slo-
vo, a to i v tak důležité otázce jako je slavení Veli-
konoc.
 Ve 3. století rychle rostl počet věřících a 
církevních obcí. Svatý papež Kornelius (251 – 253) 
vypočítává církevní úřady, včetně úřadu vdov a já-
henek, které ale brzy zanikly. Je též sepsán církevní 
řád o mravních kvalitách biskupů.
 Na východě rostl vliv mateřských církví, 
zvláště antiochijské. V Egyptě stoupal vliv církev-
ní obce v Alexandrii. V Řecku a Makedonii a Malé 
Asii nedošlo k seskupení církevních obcí, zapří-
činilo to velké množství starých církevních obcí 
založené svatým Pavlem. Na západě se do čela 
dostala jediná církevní obec, a to římská. Měla 
pod sebou i církevní obce v severní Africe (mimo 
Egypt) včetně významné církevní obce v Kartágu.

Katolická bohoslužba
 První popis bohoslužby máme od sva-
tého Justina (150). Mše svaté se konaly pouze  
v neděli. Četly se komentáře apoštolů – evangelia 
+ spisy proroků. Někdy byl přidáván i výklad od 
představitelů obce, pokud na to byl čas. Následo-
valy modlitby za křesťany a svět. Poté byl polibek 
pokoje. Následně se přinášely obětní dary a mše 

svatá pokračovala modlitbami nad nimi. Přesto-
že neexistoval misál, jasný řád modliteb, jako to 
známe dnes, tak hlavní části byly stejné. Úvodní 
modlitba, konsekrační modlitba a konec mod-
liteb. Mše svatá pokračovala podáváním eucha-
ristie, kterou jak přítomným, tak i nepřítomným 
podávali jáhni. Mše svatá trvala několik hodin a 
odehrávala se v časných ranních hodinách.
 Ve 3. století se čím dál více unifikují 
modlitby ve mši svaté. Je zkrácena první část čtení 
textu, místo toho vystupuje do popředí ceremo-
nie. Do roku 200 se nejspíš konaly mše svaté jen 
o nedělích, Velikonocích a letnicích. Kolem roku 
200 se začal v církvi řešit půst a mše svatá v jeden 
den, jelikož v neděli nikdy nebyl půst, tak je jasné, 
že mše svaté se začaly sloužit i ve všední dny, nej-
spíše v den výročí smrti mučedníka.
 V církevní obci se v neděli sloužila 
pouze jedna mše svatá. (Mimo Řím a další velké 
církevní obce, kde to už nebylo z technických dů-
vodů možné.) Bohoslužba se odehrávala původně 
v soukromých domech, které byly později přesta-
věné na chrámy. Až v druhé polovině 3. století 
se objevují chrámy mimo pouliční zástavbu, ale 
drtivá většina z nich byla zničena za Diokleciá-
na na konci jeho vlády. Po nástupu Konstantina 
na císařský trůn se staví ještě více a větší chrámy  
v celé říši.
    

Josef Kolba
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