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Mobilizace
Nevidím na krok, netuším, kde jsem, 
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Farářův den
 Ve farnosti je nejvíce na očích kněz. 
Zároveň je spousta jeho činnosti většině lidí 
skryta. O svých radostech a povinnostech se  
s námi podělil náš pan farář. 

 Jak vypadá farářův běžný den? Den za-
čínám modlitbou breviáře, do které svěřuji všechny 
lidi, se kterými se potkám a za které jsem odpověd-
ný, a všechno, co mě čeká a nemine. Po snídani si 
většinou přečtu liturgické texty daného dne a chvíli 
přemýšlím, co budu dnes asi kázat, a pokud to nevy-
jde ráno, tak večer se věnuji duchovní četbě. Snažím 
se i trochu studovat nové věci a zajímám se o to, co 
se ve světě nového děje tím, že si poslechnu zprávy  
v rádiu. Rád si přečtu zprávy na internetových 
stránkách Radia Vatikán, abych měl také přehled, 
co se děje v církvi. Dopoledne ve školním roce vět-
šinu času trávím přípravou náboženství a kateche-
zí. Pro oběd si chodím do školy a v neděli jsem rád, 
když mě někdo pozve. Po obědě ve všední den jsem 
ve škole a potom se připravuji na mši sv. Občas při-
jde nějaká příprava, setkání s lidmi, pohřeb. Večer 
mám obvykle mši sv. a po ní buď volno, nebo spo-
lečenství.  

 My Vás vidíme většinou jen při mši, 
ale co běžně ještě řešíte? Kněz nemá na starosti je-
nom se připravit na mši sv., ale je toho mnohem víc. 
Je mnoho věcí, které nejsou na první pohled až tak 
vidět. Stále víc jsme zahlceni administrativní prací 
a papírováním. Mám na starosti tři farnosti: Třešť, 
Růžená a Kostelec. S tím je spojena zodpovědnost za 
materiální věci - za vedení účetnictví, starost o ma-
jetek farnosti - opravy a udržování kostelů, vedení 
a opisy matrik, kronik. Důležitou součástí je práce 
s lidmi - příprava a učení náboženství, přípravy na 
svátosti, návštěva nemocných, duchovní rozhovor  
s lidmi, přípravy na různé akce. K tomu také na-
vštěvuji tři společenství rodin, mám na starosti dvě 
společenství mladých, která se scházejí v pátek. Jed-
nou za měsíc jedu na děkanskou rekolekci.

 Jde dělit čas pracovní a osobní? Pí-
chačky na faře nemám, příplatky za neděli a za 

noční šichty o Vánocích a Velikonocích neexistují :). 
U kněze, pro kterého je fara zároveň i pracovním 
prostředím, je to velmi těžké rozlišit. O této otázce, 
jak odlišit čas pracovní a osobní, jsme se také ba-
vili s kněžími na kurzu manageru, který jsem ab-
solvoval. Brněnským biskupstvím jsem sice placený 
za 8,5 hodiny denně, ale pracovní doba není časově 
vymezená, jak u ostatních pracujících od - do. Asi u 
nás kněží se to tak nemůže počítat, že bych řekl na-
jednou: A dost. Ale čas na odpočinek si udělám, pro-
tože mám zkušenost, že pokud bych to nedělal, tělo 
by si o to řeklo. Kněžské povolání není zaměstnání, 
ale spíše poslání a služba Bohu a druhým. Jako kaž-
dý zaměstnaný mám právo na čtyři týdny dovolené 
a jako kněz navíc týden na exercicie, které jsou po-
vinné a patří ke kněžské formaci. Tento čas využí-
vám, ale chtělo by to, abych mohl mít dovolenou i 
přes víkend a nevracel se na neděli do své farnosti, 
ale protože je nás kněží málo, tak to není prakticky 
možné. Jako model bych viděl, aby v děkanství byl 
navíc jeden kněz důchodce, který by kněze v přípa-
dě nemoci či dovolené zastoupil, nebo mě napadá 
jiná varianta, že by jednu neděli o prázdninách, 
nebo v případě nemoci, byla ve farnosti dopoledne 
bohoslužba slova. Je řada farností v naší zemi, kde 
nemají každou neděli mši sv. a lidé se rádi sejdou  
k modlitbě, bohoslužbě slova.  

 Když my většinou odpočíváme a sla-
víme, Vy máte nejvíce práce. Neděle je pro nás 
kněze pracovním dnem, a proto máme nařízeno od 
biskupa, a to se také píše do vizitačního protokolu 
při děkanské vizitaci, který den v týdnu máme den 
volna. Já jsem se rozhodl pro pondělí. Na pondělí 
si nedávám žádné přípravy, pohřby, a pokud není 
slavnost, tak v kostele není mše sv. pro veřejnost, ale 
slavím si soukromou podle toho, jak mně to časově 
vyjde. Den volna nejraději prožívám mimo farnost, 
abych si odpočinul v jiném prostředí. Navštěvuji své 
známé, nebo jedu někam do přírody. Nejvíce si vy-
čistím hlavu na kole a na horách. Pomáhá mi to, 
abych měl odstup od běžných starostí a zase měl 
chuť pracovat.

... pokračování na straně 18
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Rok milosrdenství

 

 Svatý rok bude zahájen 8. prosince 
2015 a potrvá do 20.listopadu 2016.

 „Církev prožívá neuhasitelnou touhu 
nabízet milosrdenství, které je plodem vlastní zku-
šenosti nekonečného Otcova milosrdenství a jeho 
moci,“ říká papež František při představení loga.
 Autorem loga jubilea je slovinský umě-
lec Marko Ivan Rupnik SJ. Grafika navazuje na 
fresky Dobrého pastýře z prvních staletí křes-
ťanství a znázorňuje Ježíše, který bere na ramena 
ztraceného člověka. Kresba je vytvořená tak, aby 
ukazovala, že Dobrý pastýř se dotýká těla člo-
věka v jeho hloubce a činí to s takovou láskou, 
která mění život. Kristovy oči jsou pak propojeny  
s očima člověka. Kristus vidí Adamovýma očima 
a ten zase Kristovýma očima. Každý člověk obje-
ví v Kristu své lidství a budoucnost, která na něj 
čeká. 
 Pozadí loga tvořené modrými ovály 
různé barevné sytosti poukazuje na pohyb, jímž 
Kristus vyvádí člověka z temnoty hříchu a smrti. 
Tmavě modrá barva může také připomínat ne-
proniknutelnost Otcovy lásky.
 Vedle kresby se nachází také motto jubi-
lea: „Milosrdní jako Otec“.

převzato z ČBK

Adorace je oporou
v boji proti zlu
 Je obtížné být dobrým člověkem, protože 
existuje záhada zla. Nosíme v sobě dva póly - pól 
dobra a pól zla - a každý z nich je nadán přitažlivou 
silou. Jak vzdorovat zlu? Pro mě po celý život byla 

a stále ještě je oporou adorace, modlitba ve všech 
svých podobách. V boji proti zlu je adorace absolut-
ním lékem.
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 Adorace prodlužuje slavení a přijímání 
eucharistie a duši sytí láskou, pravdou, pokojem a 
nadějí, protože Ten, před nímž poklekáme, nás ne-
soudí a neutiskuje, nýbrž osvobozuje  a proměňuje. 
Při adoraci hledíme na proměněnou hostii. Skrze 
tento pohled nás Ježíš přitahuje k sobě, vtahuje nás 
do svého tajemství a chce nás skrze ně proměnit.

 Řecké slovo pro adoraci zní proskynésis. 
Znamená gesto podřízení, uznání Boha za naši 
pravou míru, za normu, kterou jsme se rozhodli 
přijmout. Být svobodný totiž neznamená „užívat si 
života“, považovat se za naprosto autonomní, nýbrž 
řídit se podle měřítek pravdy a dobra, abychom se 
tak my sami stali pravými a dobrými.

 Latinské slovo pro adoraci je ad-oratio: 
přitisknutí úst k ústům, políbení, objetí, tedy vpo-
sledku lásku.

 Klanění Bohu (´adorace´) člověka osvo-
bozuje od všeho možného otroctví a dává mu odol-
nost proti modlám tohoto světa (moci, úspěchu, pe-
nězům, drogám, konzumu). Klanění očišťuje srdce 
člověka od svévolnosti. Klanění osvobozuje. 

převzato z internetu: vira.cz

 Zkusme si v tomto roce, kdy se připra-
vujeme na Národní eucharistický kongres, udělat 
také půlhodinku čas a přijít ve čtvrtek od 19:15 
hod. na adoraci do kostela sv. Kateřiny. Adorace 
prohloubí náš vztah k Ježíši.

otec Tomáš

Mohla by ses krátce představit? Kam chodíš na 
školu, čím bys chtěla být (pokud víš), co Tě baví, 
něco o sourozencích... 
 Jmenuji se Veronika, je mi 16 let a jsem 
jedináček. Dělám animátorský kurz, který mne vel-
mi baví J. Ráda se směji, chodím do přírody, jez-
dím na kole, čtu, poslouchám hudbu, miluji společ-
nost druhých lidí, slunce, květiny…  
  
Co sis dříve myslela o lidech, spolužácích, kteří 
chodí do kostela? 
 To jsem nijak neřešila, o druhé jsem se 
nezajímala. Většinou jsem ani nevěděla, že jsou vě-
řící. 
  
Co Tě přimělo přemýšlet o Bohu? Jaká je Tvoje 
cesta k němu? Jak to začalo?  Máš třeba něco, co 
tě „na beton“ přesvědčilo o tom, že Bůh je a že 
křesťanství je nejlepší cesta pro Tebe? 
 V roce 2012 jsme jeli na dovolenou a ne-

ozhovor s ...
Veronikou Fridrichovskou

R
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vím proč, půjčila jsem si v městské knihovně na ces-
tu Bibli, kterou jsem také celou přečetla do poslední 
tečky.  O tom, že Bůh je, mne přesvědčil vlastně On 
sám a to tím, že mi dal víru.  Jinak mi Pán dokazuje 
každý den přítomnost v mém životě různými způ-
soby. Samozřejmě že mám taky občas krizi, když 
zkouší mou víru.  
 A také přece není náhoda, že jsem se 
dostala právě na katolickou faru.  (Jeden z důvodů 
proč věřím v křesťanství: Je to náboženství, které by 
si nikdo nedokázal vymyslet J. (C. S. Lewis)) 
  
Jak jsi přišla do naší farnosti? Myšleno tak, jestli 
jsi třeba do kostela šla s někým, nebo jsi to sama 
obhlížela, nebo jsi odvážně zaklepala na faru… 
 Na Noci kostelů 2013 jsem to nejdřív ob-
hlížela a také se chtěla přihlásit u místního pana 
faráře o křest, ale nenašla jsem k tomu odvahu.  Se 
svým „problémem“ jsem se také svěřila své (věřící) 
spolužačce a ta mi za nějaký čas domluvila schůzku 
na faře.      
  
Je něco, co tě na křesťanství překvapilo, co jsi 
nečekala? Pozitivně i negativně. 
 Pozitivně mne překvapila celková radost-
nost v církvi, humor a starost o potřebné. Musím 
říct, že opravdu velmi mne překvapilo vřelé přijetí 
od ostatních.
 Negativně mne však překvapila malá 
horlivost pro Pána a pro církev a její morální hod-
noty některých (zejména mladých) lidí. Dále také 
to, že lidé sice chodí do kostela, odříkávají různé 
modlitby, provozují kdejaký „zbožný tělocvik“ při 
mši a ani nevědí význam těch slov a gest. 

Co Ti přijde na Bohu i na křesťanství nejúžas-
nější? 
 Na Bohu mi přijde nejúžasnější prostě to, 
že je a že nás miluje. Všechny! A na křesťanství? Asi 
to, že k sobě mají lidé daleko blíž a chovají se k sobě 
přátelsky, „nenechají se navzájem ve štychu“. 
  
Jak probíhala příprava na křest? 
 Moje příprava na křest probíhala formou 
schůzek na faře. Pan farář mi ochotně a trpělivě 
zodpovídal mé otázky a dával mi poznávat Boha, 
církev, víru… a to nejen slovem ale i svým životem 
(což vše dělá i nyní J).
 Vždy jsem se na tato setkání moc těšila.

Co se pro Tebe křtem změnilo? Co je jiné? 
 Už nepatřím sobě! 

Jak reagovala tvá rodina na to, že jsi uvěřila?
 Křest mi sice nikdo nezakazoval, ale 
zrovna rádi nebyli . Nejednou jsem si vyslechla vše-
lijaké výčitky a nadávky ve smyslu, že jsem si ne-
chala vymýt mozek. Velmi mne to bolelo, zvlášť od 
těch, od kterých bych to nečekala. Bylo to však pro 
mě i velké povzbuzení ve víře. Vždy jsem si totiž 
vzpomněla na slova Pána Ježíše, jak říká: „Blaze 
vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě 
mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a 
jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích.“ 
(Mt 5, 11-12) 
 Nyní už se s tím (v rámci možností) 
smířili, i když občas také vyslechnu nějakou tu  po-
známku.

Ludmila Koukalová
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Významné výročí 
na Svatém Kopečku
 Dnes, 21. května 2015,  je 
tomu právě 20 let, kdy navštívil ma-
riánské poutní místo Svatý Kopeček 
u Olomouce papež sv. Jan Pavel II. 
Bylo to u příležitosti jeho příjezdu 
do naší republiky za účelem sva-
tořečení blahoslaveného Jana Sar-
kandra a blahoslavené Zdislavy. Po 
této kanonizaci se setkal na Svatém 
Kopečku s mládeží Čech a Moravy. 
Toto setkání v něm zanechalo hlu-
boký dojem a často na ně vzpomí-
nal, zvláště při příchodu českých 
poutníků do Říma. Tehdy též vložil 
zlaté korunky do mariánského ob-
razu na hlavním oltáři a poutnímu 
chrámu Navštívení Panny Marie 
udělil titul bazilika minor. 
 Výročí jeho návštěvy bylo 
spontánně prožíváno v neděli 17. května 2015. 
Slavnou mši sv. v 10:30 hod. celebroval za dopro-
vodu krásné hudby a zpěvu krakovský arcibiskup 
kardinál Stanislav Dziwisz, bývalý sekretář papeže 
Jana Pavla II. Spolu s ním sloužili olomoucký ar-
cibiskup Jan Graubner, světící olomoucký biskup 
Josef Hrdlička, opat premonstrátského kláštera  
v Praze Michael Pojezdný a 20 kněží. Věřících 
bylo více než tisíc. 
 Pan kardinál Dziwisz vložil ostatek  
sv. Jana Pavla II. do připraveného relikviáře (tak se 
nazývají schránky na ostatky svatých). Je to kapka 
jeho krve vsáklá do kousku bílého plátna, který je 
ještě podložen červenou látkou. 
 Ta kapka je symbolická! Když se někdo 
na něco zaměří celou bytostí, když určitému po-
stoji nebo činnosti věnuje celý svůj život, říká se: 
Přešlo mu to do krve nebo má to v krvi! Sv. papež 
Jan Pavel II. byl vždy zcela spojen s Kristem. Patřil 
a sloužil jemu a jeho církvi. Jeho život od mládí 
až po zvolení a ustanovení Petrovým nástupcem 

byl poznamenán utrpením. To ho neopouštělo ani 
v postavení Kristova náměstka. Navzdory těžkos-
tem neměl starost sám o sebe, ale o ty, které mu 
svěřil Pán. Učil, psal, kázal, evangelizoval. Přitom 
mu nešlo jen o křesťany, ale o dobro lidí celého 
světa. Zdůrazňoval nezbytnost spravedlnosti, vzá-
jemného porozumění, míru a uznání důstojnosti 
každého člověka. Proto konal cesty, na kterých byl 
přijímán s upřímným zájmem obyvatelstva. 
 Je úžasné, že ten, jehož milovaly miliony 
lidí celého světa, se stal právě na tomto poutním 
místě tak blízkým! Jeho návštěva a každé její výro-
čí má význam nejen pro Svatý Kopeček, olomouc-
kou arcidiecézi, ale pro celou Moravu. Můžeme 
ho s důvěrou prosit o přímluvu a ve spojení s ním 
chválit Boha. Jeho následováním cestou vroucí 
víry a mariánské úcty přispějeme k růstu Božího 
království již na této zemi.

P. Jaroslav, Svatý Kopeček
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Nový památník
sv. Zdislavy 
v Křižanově

 Při příležitosti 20. výročí svatořečení 
svaté Zdislavy, křižanovské rodačky, se na náměstí  
v Křižanově připravuje realizace pomníku svaté 
Zdislavy, který má 27. září 2015 ve 14.00 hodin 
požehnat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
 Autorem 3,5 metru vysokého památ-
níku je akademický sochař Otmar Oliva. Archi-
tektem konceptu celého památníku je Ing. arch. 
František Zajíček. 
 Slavnost s poklepáním základního ka-
mene, který požehnal papež František ve Vatiká-
nu, se konala za přítomnosti brněnského biskupa 
Vojtěcha Cikrleho dne 1. září 2013. 
 Památník bude vytvořen ze žuly ve tva-
ru kruhu o průměru 12 metrů. Uvnitř bude umís-
těna kašna ve tvaru sférického trojúhelníku a v ní 
bronzová socha mladé svaté Zdislavy. V rozích 
kašny autor ztvární atributy sv. Zdislavy. Kolem 
památníku bude postaveno 12 sloupů (3x4) vždy 
spojených architrávem s nápisy. 
 Na památník v hodnotě kolem sedmi 
milionů korun přispívají dárci z celé republiky.
 Zdislava byla nejstarší dcerou maji-
telů Křižanova, brněnského purkrabího Přiby-
slava a jeho ženy Sibyly. Narodila se kolem roku 
1220. V sedmnácti letech byla provdána za Havla  
z Markvartic, zakladatele Lemberka. Proslula péčí 
o nemocné a chudé. Svatá Zdislava, patronka ro-
din, byla svatořečena papežem Janem Pavlem II. 
při jeho návštěvě v Olomouci 21. května 1995.

otec Tomáš

Někteří lidé 
by od minuty 
mohli být ředi-
teli zeměkoule

 Příběh vypráví, že jeden muž si prý  
v životě stěžoval jen jednou. Neměl co na nohy 
a neměl peníze na boty. Pak ale potkal jednoho 
beznohého, který byl šťastný. Od té doby nereptal. 
Reptání prý patří k životu a na první pohled se 
zdá neškodné… Znal to velmi dobře Mojžíš. Vedl 
přes poušť izraelský národ z otroctví do zaslíbe-
né země, což bylo spojeno s mnohými obtížemi. 
Lidé měli žízeň, protestovali a křičeli: Proč jsi nás 
vyvedl z Egypta? Za takových okolností se stává 
situace povážlivou. Jde nejen o to zajistit obživu, 
najít vodu či potravu, ale jde i o to čelit těm, kteří 
zevnitř nahlodávají smysl samé cesty. Tak je třeba 
lidi nejen vést, ale neustále přesvědčovat o důvo-
dech k vytrvalosti. To je náročné. Chudák Mojžíš!
 Jan Bosko, od jehož narození letos uply-
ne 200 let, z ničeho založil obrovské dílo v péči 
o mládež - považoval reptání, otravování ovzduší 
za zády za největší mor. Každé společenství může 
fungovat, když v něm je duch spolupráce a dobrá 
vůle. Proto říkal: „Zasloužíte velkou odměnu a pro-
slavíte naši práci, dokážete-li vzájemně snášet obtí-
že a těžkosti společného života. Místo, aby se trou-
sili poznámky o tom, co dělají a nedělají druzí, ať 
se každý pokusí pokud možno rychle a dobře plnit 
úkoly jemu svěřené. Je opravdu zvláštní, že někdo 
přesně ví, co a jak by měli dělat ti druzí. Někteří by 
mohli být od minuty ředitelem zeměkoule. Když to 
tak dobře víš, pojď to předvést! Reptající kritici ale 
mají často ruce v klíně a nic moc zatím nedokázali.“
 Kdo přijímá svůj díl odpovědnosti za 
celek, s radostí vnímá každý krok správným smě-
rem. A kdo se naučil děkovat, zpravidla nereptá.  
Člověk, který umí děkovat i za maličkosti, bývá 
většinou spokojený, protože nic nepovažuje za sa-
mozřejmost.

převzato z knihy Karel Herbst: 
O Božím vedení s Karlem Herbstem

otec Tomáš
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Zlo vystupuje někdy 
pod rouškou dobra
 Žijeme v době, která nám nabízí kde co, 
a není mnohdy jednoduché poznat a rozlišit, co 
nám může prospět a co uškodit. Jako váš pastýř 
vás mám upozorňovat a chránit před zlem, kte-
ré by vám mohlo uškodit. Nějakou postní neděli 
jsem se zmínil a varoval v kázání, že i v Třešti je 
nabídka kurzu reiki, který nabízí lidem uzdravení 
duše i těla, a že toto léčení není slučitelné s křes-
ťanskou vírou. Ozvali se mi jedinci, kteří se tomu 
divili a ptali se, co je na tom špatného. Proto jsem 
se rozhodl uveřejnit článek P. Vojtěcha Kodeta na 
toto téma.

 Reiki je léčitelská metoda vycházející  
z východních filozofií, z tajných nauk esoterického 
buddhismu, které se skládají z velkého množství 
magických rituálů. Čerpá z japonské magie Šu-
gendó, ze šamanismu, šintoismu (šin tao = božská 
cesta) a z čínského magického taoismu. Podle za-
stánců reiki se jedná o učení o práci s vesmírnou 
(kosmickou) energií, která podle jejich názoru ze 
své vlastní podstaty nemůže ublížit nebo být zneu-
žita. Mistr reiki nasává tuto energii z kosmu a pak 
jí předává pacientovi. Dokonce prý Ježíš sám touto 
energií uzdravoval, protože se prý jedná o „energii 
lásky“. Reiki má velké množství rituálů, některé  
z nich mistři reiki považují za podobné s jednáním 
Ježíše Krista a zcela záměrně tak matou nevědomé 
křesťany. Ďábel se tak všemožně snaží napodobit 
dílo Boží.
 Velkou popularitu tato metoda léčení 
získává především proto, že je nenásilná a slibuje 
nejen uzdravení, ale i vnitřní harmonii a nastar-
tování samoléčby díky energii, se kterou se člověk 
sám naučí zacházet.  Praxe reiki se však nezastavu-
je jen u léčení nemocí duše i těla, ale dává návod, 
jak přinést „boží světlo“ do svého života a tak do-
jít spásy. Do reiki musí být člověk zasvěcen. Skrze 
toto zasvěcení se člověk spojuje s Velkým sluneč-
ním Buddhou Dainiči Njorai a jeho osvěcující síla 
proudí prostřednictvím mistra k jeho žákovi. Tímto 

zasvěcením se člověk dává do služby démonickým 
světelným bytostem a vědomě si tak volí démona za 
svého pána a svůj život v jeho podřízenosti. Kaž-
dým léčením skrze reiki se tak spojuje s démony a 
využívá jejich moci ke svým účelům. Tomuto kon-
taktu s duchy průvodci se říká „channeling“ (kon-
taktování). 
 Podle učení reiki jsou všechny duchové 
bytosti dobré a mohou nám jen pomáhat v konání 
dobra na zemi, nikoli škodit. Toto učení je v zásad-
ním rozporu s učením katolické církve. Písmo svaté 
i církevní tradice nás učí, že Bohem stvoření dobří 
andělé se sami stali zlými, protože svobodným a 
neodvolatelným rozhodnutím odmítli Boha a jeho 
království a dali tak vzniknout peklu, a nyní se sna-
ží člověka strhnout, aby se připojil k jejich vzpouře 
proti Bohu. Reiki zasahuje do podvědomí a nevědo-
mí člověka. Kdo se vystaví jejímu působení, otevírá 
dveře svého srdce temným silám. Dopouští se tak 
hříchu magie a modlářství, což je v přímém rozporu 
s křesťanskou vírou. Když se někdo vystavil těmto 
silám, ať vědomě nebo z nevědomosti, je třeba, aby 
se toho v duchu pokání zřekl, obnovil svůj křestní 
slib a prosil za odpuštění a rozvázání ze závislosti 
na démonech a na těch, kteří ho do reiki uváděli. 
Katolický křesťan by to měl vyznat ve svátosti smí-
ření. 

 Oficiálně se v církvi k otázce vyjádřila 
Konference katolických biskupů ve Spojených stá-
tech amerických, jejíž dokument si můžete v neo-
ficiálním překladu přečíst na www.vojtechkodet.cz/
admin/files/PDF/smernice_reiki.pdf.

P. Vojtěch Kodet

převzato z http://www.vojtechkodet.cz/
dulezite-otazky/

reiki-a-krestanstvi-odpoved-na-otazku.html
     

otec Tomáš
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Vzpomínka
 V 17. diecézním zpravodaji s datem  
21. – 27. dubna 2015 brněnský biskup Mons. Voj-
těch Cikrle děkoval za dlouholetou službu dosud 
žijícím kněžím, kteří byli v roce 1950 vysvěceni. 
Tehdy bylo vysvěceno 35 kněží.
 Mezi nimi byl i náš rodák P. František 
Vrátil (*26. 11. 1924). V období druhé světové 
války jako ročník 1924 totálně nasazen na práci  
v Německu v roce 1944. Po roce 1945 dokon-
čil středoškolská studia a bohoslovecký seminář  
v Brně.

 Letos to bylo 65 roků, kdy 28. 5. 1950 
na Boží hod svatodušní sloužil ve farním chrámu  
sv. Martina první mši svatou. 
 Prvním jeho působištěm byla 44 měsíců 
služba u PTP. Poté působil v Praze na Smíchově u 
sv. Václava, ve Vršovicích u sv. Václava, dále Brno 
Řečkovice, v Prosiměřicích a naposledy 33 roků  
v Dešné u Jemnice.
 Zemřel 17. května 2002 také na Boží 
hod svatodušní. Kněžské službě věnoval 52 roků.

Josef Vrátil
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Ministrantský výlet 
na Vranov u Brna
 Již potřetí se konala diecézní minist-
rantská pouť na mariánské poutní místo do Vra-
nova u Brna a jako v minulých letech jsme se i  
v tomto roce této poutě zúčastnili. 
 Letos našemu děkanátu byla přidělena 
trasa na Vranov ze Soběšic. Oproti trase z Leleko-
vic či ze Šebrova-Kateřiny byla sice delší, ale přišla 
mi profilově méně náročná. Sešli jsme se v klášteře 
klarisek v Soběšicích. Sešli, píšu záměrně, protože 
já už na Vranov přijel v pátek jako jeden ze spo-
lupořadatelů. Měl jsem za úkol vést náš děkanát 
po trase kolem osmi kilometrů, na které měli mi-
nistranti plnit tři úkoly plus vytvořit z přírodních 
materiálů srdce.
 Po úvodním slovu sestry Grácie v kos-
tele Neposkvrněného početí Panny Marie jsme 
vyrazili na pěší pouť. První úkol jsme dělali u zají-
mavé naučné stezky, která byla zaměřena na příro-
du kolem nás. Ministranti odpovídali na 30 otázek 
v časovém limitu patnácti minut. Otázky byly za-
měřeny na mši svatou a nebyly vůbec jednoduché. 
Jak se do češtiny překládají a z jakého jazyka jsou 
slova „Kyrie eleison“? Či co v závěrečné doxologii 
říká/zpívá biskup nebo kněz? 
 V druhém úkolu ministranti skládali 
jednotlivé části mše svaté. Např. Gloria, homilie, 
preface či pozdravení pokoje. To našim ministran-
tům šlo ze všech tří úkolů nejlépe. Jedním z důvo-
dů bylo, že tohle děláme pravidelně jednou za půl 
roku při šipkované v zámeckém parku.
 Třetí úkol byl podle očekávání nejtěžší. 
Nebyl až tak těžký, co se týče vědomostí, ale díky 
mladému složení našeho týmu a patnáctiminu-
tovému limitu jsme ho nestihli celý. Ministranti 
měli citáty z Bible a k tomu nastříhané souřadnice.  
K dispozici měli jednu Bibli. 
 V závěru putování jsme lepili květiny, 
jež jsme cestou natrhali, na papírové srdce, které 
se pak přinášelo v obětním průvodu, a zvláště pro 
malé kluky či holky napříč děkanáty to byl úkol, 
který se jim nejvíce líbil. 

 Velkou otázkou už před poutí a i během 
pěší poutě bylo, jestli a kdy bude pršet. Počasí nám 
nakonec přálo, protože začalo pršet, když jsme do-
razili na Vranov na klobásu a nikdo nezmoknul. 
Další pozitivní informací bylo, že všichni dorazili 
v pořádku. 
 Po občerstvení nás ministranty z Třeště 
čekal nácvik na ministrování a následně mše sva-
tá, kterou sloužil otec Roman Kubín, jenž zastou-
pil nemocného otce biskupa Vojtěcha. Ještě přede 
mší svatou bylo vyhlášení soutěže děkanátů a náš 
děkanát (6 soutěžících ministrantů plus doprovod 
Jirka a já) k mému velkému překvapení skončil na 
děleném třetím místě v konkurenci tří stovek mi-
nistrantů a ministrantek. 
 Po skončení poutě mší svatou jsme se 
rozdělili, půlka ministrantů odjela s Jirkou domů 
a půlka ještě chvíli zůstala se mnou a byli přítomni 
zhodnocení poutě námi pořadateli s hlavním or-
ganizátorem P. Václavem Knotkem. 
 Při cestě domů se mi stočil volant au-
tomobilu, k velké radosti zbylé posádky, do KFC. 
Takže jsme se trochu zdrželi a domů jsme přijeli 
až v osm hodin. Celkově ministranti při zpáteční 
cestě domů hodnotili výlet kladně a už se těšili na 
případný další výlet. 
 Jenom bylo škoda, že náš děkanát za-
stupovali pouze ministranti z Třeště, protože pouť 
byla parádně zorganizovaná a jsem přesvědčen, že 
by se líbila klukům či holkám i z Brtnice, Batelova 
či Jihlavy. 
 Na závěr bych chtěl poděkovat P. Vác-
lavu Knotkovi za uspořádání této ministrantské 
poutě, kterou hodnotím za velmi vydařenou. A 
také všem ministrantům, kteří se poutě zúčastnili 
a reprezentovali naši farnost, náš děkanát.

Josef Kolba
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 Nevidím na krok, netuším, kde jsem, 
větvička mi praská pod nohou, která se díky tomu 
boří do bažiny a v tu chvíli cca dva metry ode mne 
vyráží zřejmě srnka a já cítím, jak mi leknutím a 
adrenalinem tluče tep až v palcích u nohou.

 I takové chvíle se dají prožít na mobili-
zaci. Co to ale vlastně je a proč o ní píšu? Jedná se 
o dobrodružný noční výsadek se zavázanýma oči-
ma do terénu, který je rozlohou veliký, ne úplně 
probádaný účastníky mobilizace, a cílem je dostat 
se na místo určení, načež každý z účastníků je vy-
ložený na jiném místě. Mobilizaci jsme již jednou 
zažili v Alejích, lesích u tábořiště mladšího tábora, 
kdy si ji zkusili někteří vedoucí ze staršího tábora. 
Mobilizace, o které Vám chci psát, proběhla při-
bližně pět let po první, testovací, nicméně vydaře-
né mobilizaci v Alejích.

 Již delší čas jsme si s některými ze star-
ších vedoucích říkali, že by bylo na čase zopakovat 
mobilizaci a rovnou ji malinko vygradovat obtíž-
ností – rozlohou terénu, ve kterém bychom mo-
bilizaci podnikli. Je to dobrodružství, které nám 
ale musí někdo připravit, protože pokud by člověk 
věděl, odkud vyráží do místa určení, nebylo by 

to tak obtížné. Tímto chci tedy poděkovat všem, 
kteří se na přípravě podíleli, zejména Lucce, která 
nám připravila nad mapou výsadková místa tak, 
aby pro nás byla obtížná podle našich schopností 
a byla tak pro všechny účastníky patřičně zajíma-
vá, stejně tak díky i řidičům, kteří nás rozváželi, a 
všem, kteří se i jinak podíleli na přípravě.

 Mobilizace proběhla v půlce dubna  
v noci ze soboty na neděli v javořických lesích. 
Sraz byl v Třešti na kofole, kde jsme si ještě nad 
mapou ujasnili, kde že přesně leží náš společný cíl, 
čímž bylo místo kousek od Javořice, nesoucí dů-
vtipný název pro noční akci: „U zabité“. V Třešti 
jsme si zavázali oči, nasedli do aut a vyrazili směr 
okolí Javořice. Pro jistotu a větší zážitek z mobili-
zace s námi řidiči zmatečně projeli spletí uliček, 
aby nás více zmátli, a my jsme opravdu nevěděli, 
kudy a kam se s námi jede – pravdou je, že někteří 
z nás věděli neustále, kde jsme, a řidičům dokon-
ce radili: „Pozor, tahle zatáčka bude trochu vyná-
šet“… a podobně J. Nicméně jsme byli bezpečně 
dopraveni každý na jiné místo do tiché, mírně 
chladné noci, s baťohem a spacákem na zádech.

Mobilizace
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 Počkal jsem, až odjelo auto, abych ne-
byl příliš oslněn světly, sundal jsem si šátek z očí, 
rozhlédl se a vyrazil směrem k několika světýlkům 
blikajícím i svítícím na vysokém vysílači. Zprvu 
jsem šel po cestě u kraje lesa, po chvilce jsem z ní 
ale sešel, přešel louku, potok a vnořil se do lesa, 
který byl již bez jediného přerušení loukou či ves-
nicí mým průvodcem až do cíle. Po chvilce jsem si 
uvědomil, že jsem si vlastně ve večerním spěchu 
přípravy na mobilizaci zapomněl zabalit baterku. 
Jediným zdrojem světla mi byla malá blikačka a 
mobil, který se ale při svícení rychle vybíjel. Ces-
tu na Javořici jsem zvládal směrovat bez větších 
problému, přestože jsem od vstoupení do lesa již 
světýlka vysílače neviděl. Trasu jsem si krátil vy-
tvářením krátkých dokumentací videem na můj 
telefon. Nejkrásnější video bylo asi ve chvíli, kdy 
jsem přicházel k velkému krmelci, který měl poo-
tevřené vstupní dveře a za svitu diody z mobilu a 
komentáře vzpomínajícího na záběry z filmu „Zá-
hada Blair Witch“(hororu o čarodějnicích v jedné 
opuštěné chatičce hluboko v lesích) jsem vstupo-
val dovnitř a světlem projel z jedné strany všechny 
kouty krmelce, který byl prázdný až na poslední 
kout…tam jsem totiž stál já ;-), bafnul jsem do 
kamery, vypnul ji a s vyděšením sebe samotného 
re-inscenováním záběrů z filmu jsem pokračoval 
směrem na Javořici. K Javořici se mi podařilo tra-
su odhadnout celkem dobře, horší část ale nasta-
la směrem od Javořice k místu srazu „U zabité“. 
Kousek jsem šel po silnici, prošel kolem Studánky 
Páně a po chvilce odbočil do lesa v domnění, že cíl 
již nemůže být daleko. GPS jsem nechtěl zapínat, 
to by bylo pod mou úroveň, takže jsem se „trochu“ 
ztratil. Nebo ztratil...samozřejmě jsem stále věděl 
kudy jít, jen jsem šel nepřirozeně klikatě ;-). Od 
Javořice jsem šel téměř pořád bez svícení, aby si 
oči přivykly. V cílovém místě měly svítit na stro-
mě blikačky úplně stejné, jako jsem měl já, a které 
jsem rozdal i ostatním účastníkům, abychom byli 
za tmy vidět a neodpravil nás některý myslivec  
v domnění, že střílí po praseti – ne že bychom byli 
praseti podobní. Tady někde už by to mělo být, 
po chvilce jsem blikačku zahlédl – „super, mož-
ná stihnu být v cílovém prostoru mezi prvními a 
navíc už jsem celkem unavený“. Divné, zastavím 
se a čekám. Skutečně, blikačka se hýbe. To zname-
ná jediné, u cíle ještě nejsem, ale pravděpodobně  
k němu směřuje někdo jiný. Využívám toho, pro-
tože opravdu netuším, kterým směrem jít. Neroz-

svěcuji, abych nebyl zpozorován, a z dálky přibliž-
ně sta metrů pozoruji směr, přibližuji se známému 
neznámému. Ach jo. Zdá se, že taky netuší kudy 
dál, poněvadž chodí z jedné strany na druhou, 
sem a tam. Přibližuji se a po chvilce již poznávám, 
kdo je za blikajícím světýlkem a baterkou. Evča  
s Eliz (holky měly umožněno jít po dvou). Dře-
pnul jsem, ale protože jsem měl na sobě reflexní 
prvky, tak mne brzy zpozorovaly. Přidal jsem se  
k nim. Po chvilce, kdy zapnuly jejich GPS, jsem 
koukl holkám přes rameno a hned jsme vědě-
li, kterým směrem do cíle. Tím, že to nebyla má 
GPS, se to zapnutí pro mne samozřejmě nepočítá 
– plánem totiž bylo využít co nejméně prostředků  
k dosažení cíle – mapa, GPS, atd. ;-) Je snadné 
odolat, když dort nevidíte, ale když jej před vás 
postaví…no nekousněte si, takže jsem přes ra-
meno na GPS nakouknul a tím si vela usnadnil. 
Nicméně bylo to cca sto třicet metrů od stacionár-
ní blikačky pověšené na stromě, která označovala 
místo „U zabité“. Na místě jsem ale první nebyl. 
S Eliz a Evčou jsme byli čtvrtí až šestí, něco ko-
lem jedné hodiny ráno. Postupně přicházeli další, 
někteří dříve, někteří s rozbřeskem a někteří až 
za světla druhého dne od chvíle vyložení v místě 
výsadku. Ti z nás, kteří dorazili, strávili noc na ka-
rimatkách a někteří jsme testovali spaní v houpa-
cích sítích – nebylo to nejhorší spaní ;-). 

 Ráno po příchodu posledního hráče, 
který strávil noc kus od nás, protože nás v noci 
nemohl najít, jsme sbalili ležení a vyrazili pěšky 
směrem na Třešť přes Růženou, kde zrovna kon-
čila mše, a kolem Valchy domů na oběd. Po obědě 
přišlo na řadu „dvacet“, i když delších než bývá 
zvykem. A já po připojení telefonu na nabíječku 
zjistil, že mám telefon rozbitý, že nejde zapnout, 
takže jsem o celou mou videodokumentaci přišel 
– taková škoda. Byl by z toho jistě film nomino-
vaný na některou z populárních cen. Celkem nás, 
myslím, na mobilizaci vyrazilo devět. No a kam 
podnikneme mobilizaci příště? Pojďte s námi a 
uvidíte.

Lukyn

Mobilizace
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Výlet na Křemešník

 Dne 5.6 2015 jsme jeli na Křemešník. 
Když jsme autobusem na Křemešník přijeli, šli 
jsme do kostela na mši svatou. Po mši svaté jsme 
měli krátkou prohlídku a viděli jsme kopii koru-
novačních klenotů. Po prohlídce jsme hráli různé 
hry. Pan farář nás pořád fotil. 
 Hráli jsme strhávací hru s kartičkami. 
Byly 4 skupinky. Při hře šipkovaná jsme našli slad-
ký poklad a potom jsme si šli opéct buřtíky. Ti, co 
dojedli buřtíky, mohli hrát hru HU-TU-TU-TU a 
potom jsme jeli do Třeště. Po cestě do Třeště jsme 
si zpívali píseň Byl jeden pán. 

A víte, co bylo nejlepší 
na výletě na Křemešník?

Zmrzlina v Třešti J!

Ondřej Zažímal, Michael Bambula,
Anna Dolská, Monika Bambulová, 
Klára Zažímalová a Vojtěch Hynk
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 Otec Tomáš mě v srpnu minulého roku 
poprosil, jestli bych se nemohl starat o internetové 
stránky třešťské farnosti. David, který se o ně sta-
ral do té doby, na to už neměl tolik času.
 Pro vytvoření internetových stránek 
se dnes často používá takzvaný redakční systém, 
který umožňuje pohodlnou editaci obsahu strá-
nek. S Davidem jsme se domluvili, že pro farní 
stránky bude lepší, když změním redakční systém. 
Ke změně došlo začátkem letošního roku. Výmě-
na redakčního systému znamenala pro stránky i 
kompletně jiný vzhled. 
 Adresa webových stránek je http://
www.tre-fa.cz. Každý víkend se na stránkách ob-
jevují aktuální ohlášky. Dále je zde kalendář, ve 
kterém je možné najít farní události. Pokud chce 
otec Tomáš zveřejnit nějaký dokument, tak se ob-
jeví v sekci dokumenty a také o něm informuji  
v aktualitách na úvodní stránce. Na webu se na-
chází i fotogalerie s fotkami z některých událostí 
ve farnosti. Poslední odkaz v hlavním menu vede 
na stránku s kontakty na otce Tomáše a lidi, kteří 
zodpovídají za Věžník, Labyrint, betlémy a inter-
netové stránky. Kontaktovat nás můžete i pomocí 
formuláře, který je na stejném místě.

 Dále jsou na stránkách informace o 
třešťských kostelech, kněžích, kteří působili v naší 
farnosti, betlémech, časopise Věžník, skupině La-
byrint a farních táborech. Věžníky jsou k dispozici 
ke stažení ve formátu pdf od roku 2005. Na strán-
ce o Labyrintu je možné přehrát nahrávky někte-
rých písní z jejich koncertů.
 Pokud byste měli fotky kněží nebo in-
formace, které nejsou v galerii farářů a poslali mi 
je, tak je rád přidám. Rád bych také přesunul na 
farní web táborové stránky a přidal tam informace 
a fotky ze starších táborů na Dobré Vodě. Pokud 
byste něco měli, hlavně fotografie, tak mě, prosím, 
kontaktujte. Stejně tak pokud vám něco chybí na 
farních stránkách nebo najdete chybu, tak se ne-
bojte napsat třeba pomocí výše zmíněného kon-
taktního formuláře.

Vojtěch Kalčík

Farní webové stránky
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Zapište si 
do kalendáře
 
Mše sv. a táborák na zakončení školního roku
25.6. 17:00 Růžená
26.6. 18:00 Třešť

27.6. 09:00 Brno - kněžské svěcení
16.7.  kněžská pouť 
  v Kostelním Vydří
15.-25.7.   farní tábory
26.7.  10:00 poutní mše sv. v Růžené
16.8. 11:30 poutní mše sv. v Salavicích
28.8. 18:00 mše sv. u obrázku 
  Korunování Panny Marie 
  na Šibeničním vrchu 
4.9. 17:00 mše sv. na zahájení školního 
  roku a táborák
12.9.   Jittro hry v Kněžicích
13.9. 11:15 poutní mše sv. v Lovětíně
19.9. 09:00 Růžená - mše sv. 
  při příležitosti setkání rodáků
27.9. nebo 4.10.  farní den

Kefasfest

 Poslední červnový víkend se v Dolních 
Kounicích uskuteční již čtvrtý ročník multižánro-
vého festivalu Kefasfest, nad kterým převzal zášti-
tu brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
 Festival nabízí prostor pro hudbu, diva-
dlo a kulturu. Večer v pátek 26. června 2015 bude 
po zahájení festivalu na horním podiu připraven 
večer chval za doprovodu scholy Žďár, po kterém 
vystoupí ve svém sólovém recitálu zpěvák Pavel 
Helan. Večer bude zakončen zhlédnutím filmu 
Krev v mobilech.
 Sobotním hlavním hostem je U2 Desire 
revival band Brno. Dále se představí My revoluti-
on či Husákovo Quarteto, které ukáže, že i vážná 
hudba může být zajímavá. V sobotu také vystou-
pí scholy a skupiny z farností brněnské diecéze 
– Martini Band, Cecilia, Kninice, Olešnice a Ti 
druzí. Večer zakončí společným vystoupením  
s kapelou Svítání.
 Organizátoři zvou: Najdi si i ty cestu na 
Kefasfest!

Více informaci na webu festivalu 
www.kefasfest.cz

Na sv. Petra a Pavla
 Ta dvě jména, jež připomíná svátek  
sv. Petra a Pavla, mají svou velikou vážnost i u lidí, 
kteří nemají mnoho důkladných znalostí o živo-
topisech světců. I když se říkává, že Petr či Pavel 
mají jen půl dne svátek, přece stále více Petříčků a 
Pavlíčků spontánně vniká do křestních matrik a tím 
se stávají tito nejpřednější apoštolové Páně přímými 
patrony velikého počtu nových křesťanů. To už je 
tak, Duch Boží vane, kde chce a často zcela podvě-
domě a bez jasného přičinění dostává se nám darů, 
jejichž si ani nezasloužíme. Za ně dík především. 

 A proto maminky, řekněte jednou těm 
svým Petříčkům a Pavlíčkům, že nosí nejslavnější 
a nejpříkladnější svatá jména. Knížata apoštolská 
Petr a Pavel jsou po Matce Boží Kristu nejblíže. Je 
dobré mít u nich ochránce.

„Lidová demokracie 29.6.1949“
                                                       Pavel Kovář
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Ze  života farností
1. sv.přijímání v Třešti
 Martin Cína
 Monika Bambulová
 Klára Zažímalová
 Jakub Maryška
 Jakub Zahradník
 David Kodys
 Magdaléna Brychtová
 Štěpánka Langhammerová
 Vojtěch Novák
 Kateřina Gregorová

Křty
Třešť: Bartoloměj Filip Trojan
 Filip Nosek
 Eliška Marie Čábelová

 Hugo Martin Majdič
 Rozalie Terezie Staňková
 Veronika Fridrichovská
 Adéla Marie Hájková
 Kristýna Zuzana Marie Nováková 
Růžená: Klára Marie Koukalová

Svatby
Třešť: Marie Kapounová a Pavel Šimek

Pohřby
Třešť: František Stejskal
 Marie Tůmová
Růžená:  Ludmila Šimková
 Anděla Neuwirtová
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... dokončení ze strany 3 

 Co pokládáte ve své práci za nejvíce 
obtížné? Vyučování náboženství a katecheze je 
pro kněze dnes jedna z nejnáročnějších pracovních 
činností. V dnešní době je těžké předávat víru a za-
ujmout děti a mládež, kteří žijí obklopeni počítači 
a televizí a moderními prostředky. Stále více si uvě-
domuji, že hlavní roli v tom mají rodiče, já už na 
tom moc nezměním. Když jdu na náboženství, tak 
se v duchu modlím za děti a sebe, aby to, co budeme 
dělat, bylo k prospěchu všech a měly pěkné vzpomín-
ky na náboženství. Nejde mi jenom o to, předat jim 
nějaké vědomosti, ale o něco víc, svědčit jim svým 
životem o Kristu. Někdy se to daří, někdy ne. 

 Co vám dělá ve službě radost? Na co se 
těším, kde si psychicky odpočinu, jsou také měsíč-
ní kněžské rekolekce, které patří sice mezi pracovní 
činnosti, ale zažívám zde pěkné společenství se spo-
lubratry.  

 Jak vznikají kázání? Máte nějaký po-
stup? Kolik Vám to asi zabere času? Na nedělní 
kázání se snažím připravovat už v týdnu od středy a 
to tím, že si přečtu liturgické texty následující neděle 
a nechám to v sobě zrát v podvědomí a přemýšlím 
a modlím se k Duchu sv., co Bůh chce farníkům 
sdělit skrze mne. V týdnu hledám nějaké myšlenky  
v knihách, které by povzbudily a hodily se říct. Také 
pozoruji, čím lidé žijí a snažím se jim naslouchat. 
Rád si přečtu i pro inspiraci kázání jiného kněze, 
nebo když s nějakým knězem v sobotu telefonuji, tak 
se ho přímo zeptám, o čem bude zítra kázat. Hlavní 
příprava a psaní je v sobotu odpoledne kvůli mši sv. 
v Kostelci, nebo někdy i večer.  Řeknu vám, že někdy 
je to boj a trápení něco napsat. Duch svatý se někdy 
nadře, než poznám, co mám říct. Občas se mi stává, 
že až v neděli ráno dodělávám či předělávám kázá-
ní. Říká se, že sobota je kněžská robota. Kázání si 
raději píši, abych přesně řekl to, co chci sdělit, a vím, 
že po nemoci není paměť taková, jak bych si přál. 
Druhý důvod, abych se zbytečně nerozmluvil. Někdy 
mi příprava skutečně zabere i 2 až 3 hodiny času. 

 Každý den slavíte mši, často i víckrát. 
Jak bojujete se stereotypem? Jak lze každou mši 
dobře prožít? Je to někdy opravdu těžké, aby se ze 
mě nestal jenom profesionální obřadník a řečník. 
Jsem člověk jako vy, který pociťuje únavu a roztr-

žitost. Někdy, když je toho o víkendu hodně, tak  
v neděli po večerní mši sv. jsem rád a těším se, že 
bude pondělí - volný den. Abych odolal tomuto po-
kušení, tak si chci často připomínat, co nám v semi-
náři říkali: Služte mši svatou vždy jako by to byla 
vaše první a poslední. 

 Modlitba je pro kněze klíčová věc. Jak 
se modlíte? Máte nějaké zvyklosti, řád? Modlitba 
je podstatou veškerého apoštolátu, se píše v jedné 
duchovní knize. V semináři jsem slyšel, že když kněz 
bude modlitbu zanedbávat, stává se jeho služba 
povrchní, pracuje napůl, a proto by měl vrátit po-
lovinu svého platu. Jako kněz nemám být dobrým 
manažerem, organizátorem akcí, administrativním 
pracovníkem, mnohdy jsem do toho tlačen biskup-
stvím, ale mým prvořadým úkolem je být knězem 
a předávat toho, který mě povolal, Ježíše.  A vím, že 
bez modlitby a osobního vztahu s Bohem to nepů-
jde. Od jáhenského svěcení jsem zavázán se mod-
lit denní modlitbu církve tzv. breviář.  Jsem rád, že 
církev to tak ustanovila, protože se mohu sjednotit  
v modlitbě s celou církví a je pevně dané, co se mám 
modlit. Snažím se ráno krátce rozjímat nad texty 
Písma, protože během dne není na to čas, a v letních 
měsících se rád modlím v kostele sv. Martina. Občas 
spojuji zdravotní večerní procházku městem s mod-
litbou růžence a myslím na všechny obyvatele svých 
farností. Modlitba se nemůže měřit na čas, ale je to 
otázka vztahu. Sv. Jan Maria Vianney říkal jedno-
mu knězi: Čím víc má člověk úkolů, tím víc na ně 
potřebuje energie a o to víc také potřebuje modlitbu 
a důvěrný vztah s Bohem. Když někoho mám rád, 
tak se s ním rád setkávám a jdu k němu na návště-
vu. Když mně v Třešti třeští hlava a mám se v něčem 
rozhodovat, tak se obyčejně rád zajedu pomodlit a 
svěřit vše Panně Marii do Kostelního Vydří. My kně-
ží stojíme v první linii spolupráce s Ježíšem, a tak 
se stáváme ďáblovým cílem. Ďábel nemá zájem po-
koušet ty, kdo nejdou po cestě s Ježíšem. Jeho zájem 
se soustředí na ty, kdo se snaží přivést k Ježíšovi další 
duše. Dobře ví, že když se mu podaří zasáhnout pas-
týře, pak se celé stádo rozprchne. Proto vás, farníky, 
na závěr chci poprosit o modlitbu za mě a ostatní 
kněze, abychom v boji se zlým obstáli. Jsem také člo-
věk slabý a hříšný a bez modlitby druhých toho moc 
nezvládnu. Děkuji všem za vaše modlitby, přátelství 
a podporu. 

Ludmila Koukalová
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Informace
Diecézní pouť rodin
 Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sáza-
vou se bude letos konat v sobotu 29.8. Motto letoš-
ní pouti je stejné jako motto setkání rodin, které 
se uskuteční koncem září t.r. ve Filadelfii: Naším 
posláním je láska. 

Národní eucharis-
tický kongres v Brně
 Hlavním dnem Národního eucharistic-
kého kongresu (NEK) 2015 bude sobota 17. října
2015. V Brně na náměstí Svobody v 10.30 začne 
hlavní bohoslužba s následným eucharistickým 
průvodem a širokou nabídkou doprovodných 
programů v centru Brna. 
 V pátek 16. 10. 2015 se od 18 ho-
din uskuteční na náměstí Svobody koncert 
Podané ruce se známými osobnostmi kul-
turního a společenského života. V kostelích 
v centru Brna budou probíhat večerní a celo-
noční programy.
 Pro bohoslužbu na náměstí Svo-
body si budou farnosti objednávat vstupen-
ky. V naší farnosti to bude formou zapsání se 
na příslušný arch v kostele. Pokud se přihlásí 
dostatečný počet poutníků, pojedeme auto-
busem.

Antiochia – letní 
prázdninová
evangelizace
 Mladým věřícím od 15 
let je určen projekt Antiochia, kte-
rý vznikl před více než 20 lety  
v Teologickém konviktu v Litoměřicích. 
Mladí mohou prožít čtrnáct prázdninových 
dnů v některé – pro ně většinou neznámé 
– farnosti, kde vytvářejí programy pro děti 

a mládež, pomáhají starším lidem, nabízejí kul-
turní a sportovní programy a společně se za far-
nost modlí. Čeká je jistě nejen prožitek živé víry, 
služby, společenství a dobrodružství, ale navíc se 
naučí dělat něco dobrého pro druhé a farnost zase 
prožije zpestření všedního života a novou zkuše-
nost s mladými věřícími. Bližší informace a termí-
ny turnusů jsou dostupné na http://antiochia.cz.

Příprava 
na biřmování
 Od nového školního roku začne přípra-
va na svátost křesťanské dospělosti – biřmování. 
Připravovat se mohou starší 15 let. Zájemci se mo-
hou přihlásit osobně u otce Tomáše.

Celebruje 
P. Josef Nuzík
gen. vikáø sdb.cz/200www.

Mediální partneøi:

Pátek 7. srpna
18:00     Mše svatá

Celebruje provinciál 
P. Petr Vaculík

Nedìle, 9. srpna
10:00   Mše svatá

Sobota 8. srpna 2015
11:00   Slavnostní mše svatá

Celebruje biskup Karel Herbst
14:30   

Josef Špaèek st. a jeho rodina
Pøednáška P. Pavol Grach, SDB
Téma: Don Bosco píše svým dìtem.

Synové píší o svém otci.

19:00
             

Workshopy, pøednášky, program pro dìti, ...

20:30  Koncert Pavla Helana
             

Vigilie

   Koncert

15:45   

aneb vše nejlepší Donu Boskovi
  Narozeninový galaveèer
             

a Prague Cello Quartet

20:15 

VELEHRAD
SALESIÁNSKÝ

Becchi 1815
Rodištì Dona Boska
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