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S lovo otce Damiána
Milí farníci,
v tomto adventním zamyšlení bych se
rád inspiroval adventní písní „Vesele zpívejme“
(číslo 126), kterou zpíváme při mši svaté v této adventní době. Tím bych ještě trochu rozvinul, co již
zaznělo při mši svaté o první adventní neděli. Tuto
adventní píseň napsal Lukáš Pražský roku 1501 a
myslím si, že ještě dnes může být pro mnohé lidi
inspirující a může nás povzbudit na cestě k hlubšímu životu s Kristem.
Lukáš Pražský se v ní zamýšlí především
nad čtverým příchodem Krista a nad připraveností křesťana na tyto čtyři Kristovy příchody. O jaké
čtyři příchody se jedná? Většina lidí, a tím myslím
i nevěřící, zná většinou pouze jeden jeho příchod
a na ten se teď v době adventní především připravujeme, tedy na Kristovo narození. Většina křesťanů už také slyšela o druhém příchodu Krista a
to na konci věků. Ale které jsou ještě ty další dva
příchody, které má autor na mysli? Ve druhé sloce jeho písně se zpívá: „Krista čtvero příští Písmo
svaté jistí: neprvnější v těle, druhé v duši celé, třetí
při skonání, čtvrté o vzkříšení.“ A dále tyto čtyři
příchody velmi pěkně
rozvádí: „Proč nejprv
přišel k nám a narodil se nám, praví svaté
Čtení: by kázal spasení, k pokání nás volal,
mnohé
uzdravoval.“
Když píše o tom druhém a třetím příchodu,
které jsou tedy méně
známé, říká: „Druhý
příchod jeho, do srdce
lidského: mocí svého
slova nás utvořil znova; tluče u tvých dveří,
každý mu otevři. Třetí
příchod čeká při smrti
člověka: proto velí bdíti a střízlivě žíti, neboť
člověk neví, kdy se smrt
dostaví.“ A u čtvrtého

Kristova příchodu na člověka volá: „Čtvrtý příchod
bude, až den soudný bude: v onu slavnou dobu
vstanou mrtví z hrobu; tu by rád nejeden, skryl se
před svým Pánem.“
Naštěstí nekončí jeho píseň těmito slovy, ale má pro své posluchače ještě milé povzbuzení: „Proto se připravme, špatností se zbavme:
v svatém obcování a v pravém pokání, v modlitbách trvejme, tak Pána čekejme.“ Toto může být
tedy povzbuzení i pro nás, abychom byli bdělí
v dobrém, abychom jednou mohli Krista Pána při
jeho příchodu s radostí spatřit. Jeden příchod už
nastal a ten se snažíme připomínat a znovu ho
prožívat, ale jsou zde pro nás stále připraveny ještě
tři další Kristovy příchody. Kéž je tedy s radostí a
bdělostí očekáváme a prožíváme.
Přeji požehnaný zbytek doby adventní, požehnanou dobu vánoční a do nového roku
hojnost Božích milostí, rodinného pokoje a ať vše
s pomocí Boží šťastně v novém roce zvládnete.
váš otec Damián
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Adventní očekávání
Letošní církevní čili liturgický rok uběhl jako voda a v neděli 2. prosince jsme vstoupili
do nového roku. Advent je jeho počátkem a končí
v pondělí 24. 12. prvními nešporami a první večerní mší sv. Jimi vejdeme do vánoční radosti.
Všichni očekáváme. Všichni se těšíme. Nejvíce
děti, které očekávají, co dostanou pod stromeček.
Ani my jsme nebyli lepší, když jsme byli
malí. Dospělí však prožívají onu tajemnou a slovy
nevypověditelnou atmosféru doby předvánoční

a ještě více vánoční. To Bůh, Láska sama, sesílá
do jejich srdcí svůj pokoj skrze svého Syna Ježíše Krista, který se stal člověkem a narodil se před
více než 2 tisíci lety. Ti, kdo mají víru, prožívají
tuto událost, jakoby se stala právě nyní. Ti, kdo
mají víru, jsou v trvalém společenství s Kristem,
což působí mnohem větší radost, než jsou ty světské. To bychom si měli stále uvědomovat a vnitřně
se připravovat na setkání s Ním, zvláště když ho
pravidelně přijímáme ve Svátosti. Ale jsme lidé
slabí, hříšní a zapomínající! Když se ohlédneme
zpět, shledáme, že ten loňský advent zase proběhl
bez naší osobní účasti (kromě návštěvy adventních bohoslužeb - na ty bychom v neděli chodili
stejně, doma rozsvěcování svíček na adventním
věnci, pokud ho máte, pobrukování koled dopředu). Ale vždyť máme v kancionále tolik krásných
adventních písní! Nemáte-li kancionál, pořiďte si
ho, třebas pro celou rodinu, někde v knihkupectví
4
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s církevní literaturou. Je k dostání i v běžném, je-li
v oblasti jen jedno. Některé kostely mají v sakristii spoustu těchto zpěvníků pro eventuelní zájemce…
Najdou se i ti, kteří postaví betlém už
na počátku adventu. Připravují se tak o kouzelnou dobu očekávání. Silně nedoporučuji! Postavit
ho odpoledne před Štědrým večerem by ještě šlo,
ale nikdy ne dřív! Vánoce i příprava na ně mají
už svou tradici i po té věcné stránce. Jsou projevem lásky k těm, s nimiž je budeme prožívat. Ale
je třeba dbát o to, aby nepřevyšovaly očekávání,
přípravu i slavení těchto svátků.
V životě máme mnoho očekávání.
Příjemných i nepříjemných. Očekávání setkání
s lidmi, zvláště s těmi, které máme rádi, nebo kteří
mohou v našem poslání či životě něco významného ovlivnit, očekávání zkoušek, lékařského zákroku, nástupu do zaměstnání nebo jeho změnu
atd. Všechna očekávání bychom si měli uvědomovat, věřit. Takovým vzorem správného očekávání
je očekávání adventní, je-li spojeno s Kristem,
s touhou po něm. Ta však vyžaduje úsilí o dobré
vlastnosti v povaze: mírnost, trpělivost, ohleduplnost, zdrženlivost. Jak napsal sv. Pavel: Kdo v něm
zůstává, má se chovat tak, jako se choval On. Dosáhnout takové dokonalosti stojí velkou námahu,
u většiny to trvá celý život a v průběžném životě
jsme rádi, když jsme se jí alespoň v něčem přiblížili. To nám nesmí brát chuť k dalším krokům ke
svatosti. S pokorným vědomím své slabosti se obraťme o pomoc nejprve k Pánu. On sám má zájem
na tom, abychom s ním byli, a to navěky. Počítat
máme i s přímluvou našich patronů (křestních,
biřmovacích, národních) a samozřejmě na prvním místě Kristovy Matky a naší nebeské Matky.
Advent je nejkrásnější mariánský čas! Jestliže se
pevně rozhodneme od tohoto nového církevního
roku být stále s Ježíšem a advent prožijeme jako
výchozí období k tomu, pak ty naše Vánoce budou
plné pravé radosti a pokoje. Přeji vám, aby se vám
takto vydařily!
P. Jaroslav

Z výkladu svatého biskupa Augustina

na Janovo evangelium
(Tract. 35,8-9: CCL 36,321-323)
Dospěješ k prameni, uvidíš pravé světlo
Ve srovnání s nevěřícími jsme my, křesťané, již světlem. Proto říká apoštol: Byli jste kdysi
tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti
světla. A jinde říká: Noc pokročila, den se přiblížil.
Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne.
A přece, ve srovnání s oním světlem,
k němuž směřujeme, je den, v němž žijeme, ještě
nocí. Poslechněme si apoštola Petra. Říká, že ke
Kristu Pánu promluvila vznešená Boží velebnost:
To je můj milovaný Syn, v něm já mám zalíbení.
Ten hlas, pokračuje Petr, jsme my slyšeli, když jsme
s ním byli na posvátné hoře. Ale protože my jsme
tam nebyli a ten hlas z nebe neslyšeli, říká nám
svatý Petr: Ale máme něco spolehlivějšího, totiž výroky proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte jako
na světlo, které svítí na temném místě, dokud se
nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.
Až tedy náš Pán Ježíš Kristus přijde, jak
říká apoštol Pavel, vynese na světlo věci, které jsou
dosud skryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé,
jaké měl kdo úmysly; a teprve tehdy může každý
člověk dostat od Boha chválu. Tehdy, až nastane ten
den, nebude už zapotřebí žádných světel. Nebude
nám už čteno z proroků, nebude otevřena kniha
apoštolských listů, nebudeme vyhledávat Janovo
svědectví, nebudeme potřebovat ani evangelium.
Z našeho středu bude tedy vzato celé Písmo, které
nám v noci tohoto věku bylo zažíháno jako svítilna, abychom nezůstávali potmě.
Co vlastně uvidíme, až toto všechno
zmizí, protože už nebudeme potřebovat, aby nám
to svítilo, a až také Boží mužové, kteří nám to předávali, spolu s námi uvidí ono pravé a jasné světlo,
až tedy všecky ty pomůcky nebudou? Čím se bude
naše mysl živit? Z čeho se bude radovat náš pohled? Co to bude za radost z toho, co oko nevidělo,
ucho neslyšelo, nač člověk nikdy ani nepomyslil? Co
uvidíme?

Moc vás prosím: milujte se mnou, běžte
se mnou ve víře, mějme touhu po nebeské vlasti,
vzdychejme po ní a zde se považujme za pouhé
cizince a poutníky. Co to tedy jednou uvidíme?
Poslyšme teď evangelium: Na počátku bylo Slovo
a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. Dospěješ
k prameni, z něhož tě dosud svlažila jen kapka
rosy. Uvidíš plný jas pravého světla, z něhož do
tvého ztemnělého srdce pronikal nepřímo a oklikou jen paprsek. A budeš očištěn, abys byl s to do
toho světla hledět a snést je. Milovaní, říká svatý
Jan, už teď jsme Boží děti; ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu
podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.

Cítím, že se vaše srdce vznáší k výšinám
spolu se mnou; ale porušitelné tělo duši zatěžuje a
pozemský příbytek utlačuje mysl plnou starostí. Za
chvilku odložím tuto knihu a vy se rozejdete každý do svého domova. Bylo nám dobře ve společném světle, hezky jsme se potěšili, bylo nám dobře
ve společné radosti. I když se však teď od sebe rozejdeme, od světla se nevzdalujme.
(převzato z Denní modlitby církve - breviáře)
pro Věžník vybral o. Damián
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Pastýři z Betléma
po devětadvaceti letech
Představuji si pastýře z Betléma po devětadvaceti letech. Těm, kteří přežili, je čtyřicet
a víc. Tedy asi tolik co nám, kdo si pamatujeme
sametovou revoluci a naděje, které jsme tehdy
opatrovali. Taky toho dost zažili. A taky je máloco
překvapí a hlavně máloco nadchne. Před devětadvaceti lety se setkali s kýmsi, kdo jim oznámil:
„Nebojte se, dnes se Vám narodil Spasitel, Kristus,
Pán.“ Úmyslně píšu s „kýmsi“. V Lukášově evangeliu stojí, že u nich stál Boží posel a ukázala se
Boží sláva. Tehdy jim to bylo jasné, s kým mají tu
čest, ale po devětadvaceti letech člověk ledacos zapomene.

Asi docela dobře pozapomene na bezprostřední ohromení z Boží slávy, co se rozzářila kolem. Ale hůře zapomene na všechno, o čem
si tenkrát říkal, že „pak už to přece bude všechno
úplně jiné!“ Jak Mesiáš, Kristus, nastolí spravedlnost a řád, jak se zastane chudých a utiskovaných
a dá, že všichni budou beze strachu a vysvobozeni
z rukou nepřátel Bohu pravému sloužit po všechny dny svého života (L1;75). A možná tomu tenkrát uvěřili, když byla Boží sláva kolem nich. Že
Bůh má opravdu všechno v rukou a že je opravdu
Pastýřem svého lidu a že nezapomněl na svůj lid.
Že spravedlnost, pravda a milosrdenství, o kterých
mluvili proroci a žalmy, nejsou mrtvé pojmy, ale
že jsou hybnou silou a pojivem Božího lidu.
Uplynulo devětadvacet let od betlémské
noci, a jaká byla situace v tehdejším Izraeli? Zmíněná zaslíbení nebyla na první pohled rozhodně
tím, co dávalo zemi tvar. V Jeruzalémě stál chrám,
který postavil paranoidní Herodes Veliký, vrah
6
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malých i velkých včetně těch z vlastní rodiny, aby
se udržel u moci o něco déle. Po jeho smrti byla
zem tak otrávená strachem a nenávistí ve vládnoucí rodině, že situaci museli „vyřešit“ Římané.
Ti chtěli klid na práci, aby mohli zemi lépe ždímat.
Chrám Boží, postavený šílencem, byl místem, kde
lidé volali k Bohu a taky platili daně. O tento poklad pečovaly zkorumpované velekněžské rody
z náboženské skupiny saduceů. Tedy z těch, kdo
se teoreticky neskláněli před věčností, protože
v žádnou nevěřili, a tak se jejich pozemské úsilí
nezastavilo prakticky před ničím. A mezi lidmi
doutnala nespokojenost, naštvanost a spravedlivý
hněv. Pomalu doutnal a byl na půli cesty k obrovskému požáru Židovského povstání, které pak dovedlo národ k totální katastrofě, proti které bylo
babylonské zajetí jen malým výletem k Eufratu.
A to prosím patřila tehdy židovská země, podle
historiků, k těm nejbohatším a nejrozvinutějším
zemím tehdejšího světa!
A Spasitel, prosím, očekávaný Spasitel,
který měl přijít s mocí a slávou, tak tento Spasitel
roku devětadvacet už přišel a s největší pravděpodobností se na to všechno jen díval. Tedy pokud,
a to pastýři tenkrát v té době nemohli vědět, ale
asi by si to báli připustit, pokud v té marné době
někde nezahynul.
K čemu to bylo, že se jim ukázali andělé,
a že jim byl ukázán novorozený chlapeček v jeslích? K čemu jim to prakticky bylo?
A k čemu je to nám?
K čemu je to mně?
Dovolte mi položit si tuto otázku v adventním čase. Když čtete tyto řádky, tak už možná
hřmí kostelem „Nám, nám narodil se…“ a je zase
vše vyslovené a taková otázka se nehodí.
I já rozeznávám v sobě touhu po spravedlnosti a mám představu, jak by to na světě mělo
být. Někdy možná jen, jak by to být nemělo, ale
slova proroctví Zachariášova a Mariina chvalozpěvu mě silně oslovují.

Ale jaký je svět, který vidím? Žiji sice
v nejbohatším světadílu a v prostoru s nejvyšší
životní úrovní na světě, ve svobodném světě, který je po právu snem většiny chudých lidí na zeměkouli, ale stejně vidím kolem sebe i v blízkém
okolí tragédie způsobené nemocemi, závislostmi,
neodpuštěním a hloupostí. Politiku v mé zemi
ovládají bezskrupulózní chamtiví lidé a dostávají volební hlasy, lajky a popularitu bez ohledu na
to, že kradou a lžou. Lidé raději věří nesmyslům a
jedinou vírou je to, že všichni lžou a všichni kradou. Nejmocnější lidé světa mají za ideál sobectví
a aroganci a z vysoka se vysmívají varováním vědců, že se planeta otepluje a že v oceánech je více
plastových odpadků nežli ryb. Planeta se zmenšila
a přes všechny krásné věci, které lidé vymysleli a
vytvořili, mezi lidmi doutná strach, nespokojenost a naštvanost. A toto doutnání může prohořet
ke katastrofě, která může zastínit dokonce i hrůzy
druhé světové války.
I já vím, že Spasitel už přišel. Že tady je,
ale…nerad to říkám, ale musím si přiznat, že si ho
v hloubi duše představuji jaksi trochu jinak. Musím dát za pravdu Ježíšovým současníkům, kteří
byli k Pánu Ježíši nedůvěřiví, že k Evangeliu musím dorůst a to jsem s ním v kontaktu pětačtyřicet
let.
Proč vlastně přišel jako dítě? To přece
není náhodou?
K čemu je nám dítě, když potřebujeme
zachránit svět a planetu?
Copak dokážou dětské ručičky mocné
sesadit z trůnu a ponížené povýšit? Hladové nasytit dobrými věcmi a bohaté propustit s prázdnou
(L1,52)?
Dítě je slabé a nemá jinou šanci, než se
svěřit do rukou velkých. Maminky, táty… dítě přijímá situaci, kterou si nevybralo. Je závislé na našem milosrdenství, na naší velkorysosti, se kterou
mu dáme, co potřebuje.
Dítě k nám lne. Miluje a potřebuje nás.
Dítě nás neohrožuje.
Dítě nás učí trpělivosti. Čím je menší, tím snadněji se učíme laskavosti. Dítěti nelze
závidět. Vůči maličkému novorozenci se nelze
vychloubat a být domýšlivým, nečestným, sobeckým. Tyhle vlastnosti nás jaksi opouštějí, když
máme mrňouska v náručí (1K13;4n). Napadá mě,
že to je důvod, proč přišel Bůh jako dítě.

Doba, kdy je dítě malé, je vlastně vzácná. Je to jen okamžik v období života člověka
i rodiny. Kdo měl děti, ví, jak rostou před očima.
Jak jsou každý den jiné, jak se mění. Mnozí z nás
pozdě honí bycha, že mu to období, kdy byly děti
malé, nenávratně uteklo mezi prsty. Myslím, že
Bůh přichází jako dítě, aby nás naučil vážit si prchavých okamžiků. Aby nás přiměl se zastavit.
Dítě se nepřetvařuje, je přímočaré,
pravdivé, a přestože je křehké a zranitelné, jsme
v jeho blízkosti plní naděje, že život zvládne, že se
s tím popere. Že se naučí jíst, pít, mluvit, chodit,
zápasit a prohrávat i vítězit.
Kdyby člověk myslel na všechno, co zlého dítě může potkat, tak ho to může zdrtit, ale dítě
samo si strachu z budoucnosti není vědomé a jeho
sebejistota je nakažlivá. Dítě ve své bezelstnosti
ukazuje svět, který je nám ukrytý. Dítě věří, že
svět je dobrý. Že je to dobré místo k životu. Dobré
místo k životu je Boží Království. Dítě vidí Boží
Království, přirozeně v něm je, pokud je o ten pohled my velcí nepřipravíme. A jeho pohled může
být a je nakažlivý.
Myslím, že evangelista Lukáš nás příběhem o pastýřích chtěl mimo jiné zpravit o tom, že
jsou věci ještě i jinak, než je vidíme. Že to, co vidíme, není celá skutečnost. Že andělé opravdu vidí
„na zemi Pokoj mezi lidmi, v nichž má Bůh zalíbení“(L2;14). Tohle vidí andělé i dnes, i když my
to nevidíme a vidíme jen neřádstvo v oceánech a
ve vzduchu, fake news a klimatické změny. Neříkám, že andělé nevidí poničenou planetu a neřády
v čele národů, ale nevidí jenom to. A děti zase ony
neřády ještě nevidí. A tak může být dětský pohled
pro nás velmi ozdravný. Může nás nakazit nadějí
k životu, laskavostí a velkorysostí k sobě navzájem. A to znamená tím, že zase začneme hledat
Pána Boha a Jeho Království a tím pádem všechno
ostatní, že nám bude přidáno (L12;31).
Pastýři po devětadvaceti letech měli reálnou šanci, o níž netušili, že se již brzo mohou na
vlastní oči, uši a kůži setkat se Spasitelem. Kdo ví,
jestli na tom nejsme stejně? Stejně jako oni i my
jsme ohroženi tím, že když nepřijmeme Boží Království jako Dítě, že se s ním úplně mineme. Stejně
jako oni máme naději, že už je přede dveřmi a že
se s ním setkáme.
Jan
Věžník 106/2018
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První pozdrav z Kobylí
Mojí milí bývalí farníci, přátelé a kamarádi v Třešti, v Růžené a v Kostelci, chtěl bych
vás prostřednictvím Věžníku všechny pozdravit
z teplých krajin jižní Moravy, konkrétně z Modrých hor, z nové farnosti Kobylí. Už to je 5 měsíců,
co jsem od vás odešel na nové působiště. Možná
vzpomínáte a říkáte si, jakpak se mám a jaké to tu
je?

Jsem tu spokojený a lidé mi dávají najevo, že jsou rádi, že tu jsem. Mám na starosti tři
farnosti - Kobylí, Bořetice a Vrbice. Jsou to malé
obce známé svou vinařskou tradicí a folklorem.
Přiznám se, že ze začátku jsem měl obavy, jak ty
věci budu zvládat a jak si s lidmi budu rozumět.
8
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Spadl jsem do toho rovnými nohama. Na konci
srpna byla na Vrbici hodová mše s krojovanými,
bylo to moc pěkné. Hned se mě ujali farníci a seznamovali mě s tím, jak hody probíhají a jaké tu
mají zvyky a tradice. Vše jsem si fotil a díval jsem
se na to s otevřenou pusou. I krojovaná děvčata se
chtěla se mnou vyfotit.
Farníci mě hezky přijali a poznal jsem,
že lidem stačí moje přítomnost mezi nimi, když
pocítí, že mám o ně zájem, že jim naslouchám a
že zkrátka je beru takové, jací jsou. A že se jako
kněz a člověk neberu tak vážně a dovedu se sobě
zasmát. Rok na Vrbici se dělí na před hodami a po
hodech. Říká se: „Co se nestihne do hodoch, to sa
už nestihne.“
Farníci mě podobně jako v Třešti zvou
na obědy a na různé slavnosti, mám možnost se
s nimi seznámit. Takže netrpím hlady nebo samotou. Sám se také snažím účastnit různých akcí,
abych poznal i lidi, kteří do kostela nepřijdou.
Abych trochu pronikl do života vinařů, nabídl
jsem se jedné rodině, že jim pomohu se sbíráním.
Bylo to úžasné. Člověk si na jednu stranu vyčistí
hlavu, ale zároveň si popovídá s druhým, zasměje
se a přijde i nenásilně řeč na duchovní věci. A lidé
zjistí, že i ten kněz je normální člověk. Odměnou
pro mě bylo lisovat hrozny a pít čerstvě vylisovanou šťávičku. To byla pochoutka! Hned se to rozkřiklo, že pan farář sbíral ve vinohradu. To víte,
jsem na vesnici. A na facebooku farnosti se objevil
vtipný inzerát: „Všem vinařům bezplatně zapůjčíme brigádníka do vinohradů za stravu a vlídné
slovo. Bez jakékoliv praxe, zato učenlivý a nadšený.
Bonus: požehná vaší úrodě. Značka: rychle, než ho
to nadšení přejde.“ 😂🤩😇👍
Papež František říká: „Pastýř musí být
cítit ovcemi,“ tak se podle toho řídím. Bohu díky,
zatím vše jde a občas se něco musí vyřešit, např.
velká oprava kanceláře, kde byla plíseň. Jsem rád,
že mám lidi, kteří mi pomáhají, poradí a některé
věci udělají sami, takže se tím nemusím zabývat.
Velkou pomocí a oporou je pro mě jáhen František Mrázek.
Fara je celkem opravená, ale dříve než
jsem se nastěhoval, musela se vymalovat a pořád-

ně uklidit. Pro farníky je dole pastorační centrum
s velkým sálem, kde se scházejí děti a nacvičují
zpěváci a konají se farní akce.
Co se týče počasí, je tu rozhodně tepleji
než u vás, asi o 5 stupňů, a ve všech kostelích se
topí na 12 stupňů, takže žádná pára od úst, žádné zamrzlé kropenky. Když jsem se představoval
farníkům, říkal jsem jim, že jsem přišel z Třeště,
z moravské Sibiře, a kdosi v kostele hned pošeptal,
že jsem k nim přišel na Saharu. Letos bylo velké
sucho, ale vinaři přesto
byli spokojeni s úrodou
díky tomu, že pršelo na
jaře. Úroda na vinicích
byla bohatá, že nebyli
schopni vše zpracovat.
Už se těším na letošní svěcení vína, které
bude na svátek sv. Jana
27. 12., kdy budeme děkovat Bohu za letošní
úrodu a ochutnávat různé vzorky vína.
Také se mi
podařil už první trapas,
bylo to hned při první mši sv. v Bořeticích.
Rozesmál jsem skoro
celý kostel. Hezky jsem
všechny pozdravil a řekl
jsem, že mám radost
z mládeže, která zpívá na kůru. Na kůr jsem pořádně neviděl, a když zpívali rytmické písně, říkal
jsem si, že je dobře, že máme mládežnickou scholu. A když na konci mše sestoupili dolů z kůru, tak
jsem pochopil, proč se smáli, protože průměrný
věk byl kolem 40 let a nejstarší žena byla kolem
60 let.
Přivítali mě originálně. Dostal jsem
startovací balíček Bořečáka a v něm byla placka
s nápisem Bořečák v zácviku, kterou mám nosit
na viditelném místě, skleničku koštovačku na víno
asi 2,5 dcl a hned k tomu láhev vína od vinaře, alkoholtest, dále pas do vinných sklepů na Kraví
horu do Bořetic, modlitbu ke sv. Anně, patronce
kostela, lék Vyburcol, abych měl dostatek energie.
Velkou radost mi udělalo, když jsem obdržel seznam kontaktů s fotkami, kdo co umí a s čím se
můžu na koho obrátit - Kdo je kdo v Bořeticách.

A na konec zajetý růženec od nějaký babičky,
abych se modlil za farníky. Bylo to vtipné a originální a moc se mi to líbilo. Bohužel v Kobylí a
na Vrbici si spoustu věcí musím zajištovat sám.
Pokud byste se chtěli dozvědět více o dění v mých
farnostech, můžete si najít naše nové webové
stránky www.bokovka.info.
Farnost Kobylí, Bořetice a Vrbice patří
do oblasti zvané Modré hory, která je hojně turisticky navštěvovaná díky vinným sklepům. Není

tu les jako na Vysočině, nerostou tu houby jako
u vás. Je tu mnoho krásných cyklostezek mezi vinohrady a sklepy. Kromě toho je zde krásný pohled na nedalekou Pálavu a do okolí, zvláště jsou
nádherné západy slunce nad Pálavou. Pokud byste
měli cestu na jižní Moravu, můžete se za mnou
zastavit, ale je dobré se předem ohlásit, abych byl
doma. Mobilní číslo mám stále stejné.
Na závěr bych Vám chtěl popřát milostiplné vánoční svátky, pokoj a radost od narozeného
Spasitele a vyprošuji vám Božího požehnání a zdraví
v novém roce 2019. Žehná a vzpomíná
P. Tomáš Caha
P. S.: Možná se s někým z vás potkám v sobotu
19. 1. 2019 v Třešti, protože přijedu s nynějšími
farníky na třešťské betlémy.
Věžník 106/2018
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s ...
R ozhovor Marií
Kameníkovou
Paní Kameníková, kdy jste v sobě objevila touhu zabývat se historií?
Historii jsem nikdy nestudovala a o tu
regionální jsem se začala zajímat někdy před 15
lety. Tehdy se obnovoval muzejní spolek a já jsem
byla oslovena, abych psala zápisy ze schůzí a vedla
účetnictví. Bylo mi trapně, členové spolku jezdili do
archivů, bavili se o různých kronikách a já nevěděla vůbec nic. Šlo to pomalu, dneska už je to trochu
lepší, ale mezi členy muzejního spolku pořád nic
moc.
Taková záliba je časově velmi náročná. Můžete
vyčíslit, kolik hodin denně se starými prameny
a třeba i fotografiemi zabýváte?
To nedokážu vůbec odhadnout, je to
nárazová práce. Většinou to trvá několik měsíců,
v hlavě nosím více témat, a pokud se mi podaří
něco zajímavého získat, tak už to jde skoro samo.
S fotografiemi mi pomáhá manžel, bez jeho pomoci
by to nešlo a také nesmím zapomenout na pomoc
ostatních členů muzejního spolku.

K rozhovoru pro toto číslo jsem pozvala paní Marii Kameníkovou. V posledních
letech se nám totiž snaží vybavit vzpomínky,
které třeba pomalu zapadají. Dokonce nám ve
vánočním čase, kdy je hezké, že se lidé setkávají, již pravidelně zprostředkovává velké setkání
nad fotografiemi města, nad fotografiemi lidí,
kteří byli našimi předky a není dobré na ně
zapomenout. A také vím, že paní Kameníková
právě připravuje podrobný soupis a popis všech
křížů, božích muk a smírčích kamenů v okolí
Bukové.
10
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Jsou lidé ochotni na oblíbených promítáních
fotografií spolupracovat? Nosí Vám fotografie,
nebo musíte sama případné majitele kontaktovat?
Fotky moc nenosí a o to víc si vážím každé fotografie, rady, námětu nebo i zpětné vazby. Pokud zpracovávám určité téma, většinou kontaktuji
přímo lidi, o kterých vím, že by mohli něco doma
mít, půjčit a poradit.
Na co se můžeme o Vánocích těšit? Co pro nás
muzejní spolek připravuje?
Na Vánoce bych vás chtěla pozvat 27.12.
do kina na tradiční vánoční promítání, které připravuje pan Jan Morkus. Budeme prodávat nové
CD Třešť v proměnách času II., chystáme nový vlastivědný sborník a do muzea se můžete přijít podívat
na výstavu Mouchy a surrealismus – novoročenky
a ilustrace třešťského rodáka RNDr. Jindřicha Ro-

háčka, CSc. a abych nezapomněla, betlémská cesta
vede i do muzea.

chtít splnit vánoční přání, doneste mi do TIC fotku,
oskenuji si ji a druhý den vrátím.“

A máte další témata, která už Vás teď napadají a
chcete je zrealizovat?
Témat na promítání do kina nosím v hlavě hned několik, např. Fritzova ulice, Jak se šilo ve
Vývoji, Živnosti v Třešti, Požáry v Třešti….uvidíme,
snad něco z toho vyjde. Do vlastivědného sborníku
2019 chystám křížky kolem Bukové.
Pokud mi bude chtít někdo s některým
tématem pomoci, budu moc ráda. A jak jsem říkala
naposled v kině: „Budou Vánoce, a když mi budete

Požehnané svátky a těším se na setkání se
všemi příznivci regionální historie.
Děkuji za spoustu času, kterou práci
pro druhé věnujete, a přeji znovu plný kinosál!
-KZ -

Vzpomínka na kněze
V souvislosti s výzvou v minulém Věžníku se chci podělit o jednu svou vzpomínku na
P. Posáda. V roce 2000 jsem byla na pouti v Římě.
Nikdy před tím jsem tam nebyla, tak to byl pro
mě velký zážitek. Mimo jiné jsme navštívili i Vatikánská muzea. Průvodce nám přibližoval jednotlivá díla, mluvil o jejich vzniku, vysvětloval různé
symboly, krásně nám popsal Sixtinskou kapli. Při
jeho povídání jsem si však uvědomila, že mnohé
věci už vím, že ta díla už jsem někdy viděla, měla
jsem pocit, jako bych celá muzea už někdy dříve
procházela. Bylo to pro mě velkou záhadou, protože jsem tam opravdu byla poprvé, nikde jinde
jsem to vidět nemohla, nečetla jsem o tom nebo
neviděla žádný dokument v televizi. Dlouho jsem
na to nemohla přijít a došlo mi to až o několik týdnů později.

a tak nás do toho vtáhl, že se mi po více jak deseti
letech mnoho z toho vybavilo a já jsem opravdu
měla pocit, že vyprávění průvodce slyším už podruhé.
Štrejbarová Ludmila

Na svatořečení sv. Anežky v roce 1989
jel do Říma i náš tehdejší pan farář, P. Posád. Po
návratu se s námi na jednom společenství dělil o
své dojmy a zážitky a mluvil i o návštěvě Vatikánských muzeí. Vytáhl velký balík koupených obrázků i svých fotek, na kterých byla různá díla, a o
všech nám něco říkal. Mnohé věci popisoval i do
detailů a já jsem obdivovala jeho přehled i paměť.
Mluvil o všem s takovým zaujetím sobě vlastním
Věžník 106/2018
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Několik vzpomínek
na působení Mons. Karla Pavlíčka
v Třešti v letech 1971–1974
Byl to jeden obyčejný všední letní den
roku 1971, když se večer vrátil domů můj otec
z farního dvora, kde s dalšími důchodci hasili
vápno na opravu kostela, a hlásil: „Tak jsme dnes
přivítali nového pana kaplana.“ Přijel si prohléd-
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nout svoje první působiště se svým tatínkem. Moc
nadšeni nebyli, neboť se do kaplanky přes metrové
kopřivy nemohli ani dostat. Když později do kaplanky vstoupili, byli přímo zděšeni a Karlův tatínek rezolutně prohlásil: „Tak tady tě nenechám.“
V takovém zatuchlém skladišti se skutečně bydlet
nedalo. Když nový pan kaplan přijel po několika
dnech už s kufry, ubytoval se provizorně do podkroví fary. Provizorně proto, že se tam nedalo topit.
Kaplanku jsme začali následně vyklízet,
ale čím více se uklízelo, tím víc se ukazovalo, že
se tam bez důkladné rekonstrukce bydlet nedá.
Panu administrátorovi se do rozsáhlé opravy pro
finanční náročnost nechtělo, ale nakonec uznal,
že každé jiné řešení je špatné a tak ze dne na den
začala generální oprava. Nové vnitřní omítky, izolace, podlahy, dveře, elektrika, sociálka a odpady.
Téměř veškeré práce byly prováděny brigádnicky
a vše se stihlo do prvních větších mrazů.
Co bylo na celé opravě nejdůležitější?
Nový pan kaplan se během tří měsíců seznámil
s tou aktivnější částí farnosti daleko důkladněji,
než kdyby je poznával „jenom přes kostel“ celé
tři roky svého dalšího pobytu v Třešti. Protože
jsem měl, jako učitel základní školy, prázdniny,
mohl jsem brigádničit každý den hned od rána, a
tak jsme se s otcem Karlem během několika dnů
velmi sblížili. Otce jsme vyměnili za bráchu. Brzy
jsem pochopil, že do Třeště přišel kněz jakoby
z jiné planety, srovnáme-li to s poměry předchozích téměř dvaceti let v Třešti.
Městská organizace KSČ si v Třešti velmi pečlivě hlídala, aby se veškeré církevní aktivity
konaly v nejmenší nutné míře a to pouze v kostele. Výuka náboženství upadala a jakákoliv práce
s mládeží a aktivity dospělých byly nulové. A tak
první starostí otce Karla bylo zlepšit výuku náboženství nejen co do počtu dětí, ale hlavně její úro-

veň. Tak, jak při rekonstrukci kaplanky si získal
srdce mnoha dospělých, svojí otevřeností a chlapským šarmem si získal srdce mnoha dětí a brzo
měl plný kostel ministrantů. Pravidelné sobotní
ministrantské schůzky se staly samozřejmostí.
Dokonce několik kluků bylo ochotno na sobotní schůzky dojíždět na kole z okolních vesnic za
každého počasí. Karel organizoval klukům výlety,
sportovní hry i malé táboření.
Myslím, že to bylo o posledních letních
prázdninách Karlova působení v Třešti. Až na samotný konec prázdnin jsme pro ministranty zorganizovali týdenní táboření pod stany v lesích, asi
4 km od Třeště. Otec Karel měl pro všechny své
aktivity, nejen s mládeží, potíže s církevním tajemníkem a tak zajistil pro tábor vedoucího, tehdy
studenta bohosloví, Františka Bublana, později
předního politika ČSSD. V sobotu onoho táborového týdne jsme tábor zlikvidovali. Následující
úterý začínala ve škole příprava učitelů na nový
školní rok. Sotva jsem vstoupil do školy, byl jsem
pozván k řediteli „na koberec“ a byl jsem dotazován, co že ten mladej farář organizoval za nedovolené aktivity s mládeží? Zcela zbytečně jsem tvrdil,
že šlo o soukromou akci několika našich rodin pro
děti naše a děti našich přátel a místní kněz se toho
vůbec nezúčastnil. Velmi přesně znali průběh,
organizaci a ideovou náplň celého týdne. Marně
jsme tehdy přemýšleli, jak získali tak přesné informace o dění v táboře.
Dospělým otec Karel stále tlačil do hlavy potřebu vytvářet živé farní společenství, vést
dialog uvnitř farnosti a vytvářet jednotu s duchovním. Vysvětloval, že právě tato doba potřebuje
více než kdykoliv v historii angažované laiky, kteří
budou šířit evangelium ani ne tak hlásáním, jako
svým životem mimo kostel.
Již tehdy se nám snažil zprostředkovat
spiritualitu Hnutí fokoláre, jehož byl velmi aktivním členem. Vytvořil v Třešti místní společenství, které pak skrze něho navazovalo kontakty
s mnoha výbornými lidmi z různých koutů Čech.
Myslím, že to bylo v roce 1976, kdy místní společenství zorganizovalo třídenní víkendovou Maria–
poli, které se zúčastnilo kolem 35 lidí. Ubytováni
byli v několika málo rodinách a setkání se konala
v lesích na Hanzalkách.
Otec Karel skutečně žil ono známé „dávejte a dostanete“. Byl velkodušný, nezištný, nelpěl

na věcech. Lehce se rozloučil s věcí, když zjistil, že
tím může udělat někomu radost. Při jednom mém
výročí mi doslova vnutil akvarel zimní krajiny se
slovy: Ačkoliv jsi o tom nikdy nemluvil, vím, že se
ti obraz líbí. Je tvůj.
Dovedl dávat nejen fyzicky, ale i svůj
volný čas, úsměv, radu, svůj optimismus. Dovedl
všeho nechat a nasadit se okamžitě pro potřeby
druhého. Když náš nejstarší, tehdy čtrnáctiletý
syn havaroval na kole a své přední zuby tak říkajíc
sbíral na silnici, neváhal a okamžitě s ním jel do
Prahy na zubní kliniku, kde mu zprostředkoval
kvalitní ošetření a neváhal tam s ním pobýt potřebné tři dny.
Nemohu se nezmínit o Karlově nadšení
pro třešťské betlémy. V době působení otce Karla
v Třešti bylo stavění betlémů, hlavně jejich zpřístupnění veřejnosti, velikým ideologickým prohřeškem. A tehdy otec Karel nutil politicky hřešit
i ty některé rodiny, kde se betlém sice stavěl, ale
veřejnosti se neukazoval. Náš betlém jsme obvykle „bourali“ až koncem února. Během těch dvou
zimních měsíců si mnohokrát „odskočil“ až pozdě
večer a při nepatrném osvětlení meditoval s tatínkem u betléma. Když odcházel z Třeště, odvážel si
nejen vzpomínky a zkušenosti ze svého prvního
kněžského působení, ale také třešťský betlém, který v dalších letech neustále rozšiřoval a v tradici
třešťských betlémů stavěl.
Otec Karel měl velké charisma, navazovat kontakt s lidmi na ulici, v obchodě, při práci na
opravách, kterých se aktivně účastnil. Tyto aktivity a práce s mládeží, která se tehdy kněžím přímo
zakazovala, nesmírně vadila místním komunistům. Případ „třešťský kaplan“ byl vyhodnocen na
ideologickém oddělení OV KSČ v Jihlavě jako pro
Třešť neúnosný a tak v roce 1974 byl otec Karel
přeložen do Modřic.
V osobním kontaktu jsme zůstali po
celý zbytek života. I v Pozořicích, když už byl hodně nemocný, měl srdce otevřené pro starosti každého z nás, kteří jsme ho i zde občas navštívili.
Vítězslav Šalanda
přejato z Přílohy Budišovského zpravodaje
č. 2/2011 30. června 2011
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Dívčí víkend

Byli jste někdy navštívit klášter v Nové
Říši? Jestli ne, tak to určitě udělejte, stojí za návštěvu. Jestli ano, víte, o čem mluvím, když mluvím
o širokých chodbách, kde se kroky rozléhají s děsivou ozvěnou, o portrétech v životní velikosti, které vás lhostejně, ale bedlivě sledují, o překrásném
koncertním křídle v sále vymalovaném barokními
motivy...
Tak ano, na tomto kouzelném místě
jsme my, dámy (takže banda holek ve věku 6 až
20 let) z třešťské a jiných farností měly možnost
strávit víkend. Podruhé. Tentokrát to ale byla trochu větší výprava než minule. Totiž, loni nás bylo
i s vedoucími dvanáct, letos víc než třicet. Z pozice
jedné z organizátorek musím přiznat, že ačkoli nás
zájem o tuhle akci moc potěšil, zároveň jsme se
i trochu vyděsily. Nezboříme takhle náhodou v takovém množství onu nádhernou historickou budovu? Nedostaneme z toho ponorkovou nemoc?
Neumřeme hlady? (Spoilery – klášter pořád stojí,
jestli ponorku nikdo nedostal, nevíme, ale určitě
se z ní všichni vylízali a hladomor taky nepropukl).
Protože jsme nechtěly nikoho v klášteře
moc rušit, musely jsme si zahrát na tajné agentky.
To znamená pohybovat se tak tiše, aby mě nikdo
14
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neslyšel a tak opatrně, aby mě nikdo neviděl. Doufám, že nikoho neurazím, když přiznám, že z většiny z nás agentky nebudou. Bylo nás prostě všude
plno. Zato umělecké kvality účastnice rozhodně
mají. V průběhu víkendu totiž měly sestavit portrét a jméno zlého šlechtice z kousků, které byly po
chodbách kláštera ukryty, a portrét samy přemalovat, aby šlechtice zbavily zlého prokletí, což se
podařilo, a nejen to. Podle vlastní fantazie si dotvářely tričko na památku, a výsledky byly vážně
inspirativní.
Abych nezapomněla, nechtěly jsme být
celou dobu zavřené vevnitř, a protože nám počasí přálo, vyrazily jsme do Bohuslavic, kde jsme si
v tamní minizoo mohly prohlédnout mimo jiné
třeba asi největší prase, jaké jsem kdy viděla.
Kdo měl pro strach uděláno, dostal
možnost dokázat svoji odvahu na čem jiném,
než na stezce odvahy, kterou si připravily nejstarší účastnice. Zvládla jsem to taky. Ale bylo to
o chlup. A bylo to super.
Vracela jsem se vyčerpaná, ale spokojená. Doufám, že jsem nebyla jediná, a těším se na
příští rok :)
Johanka Zachová

Ministrantský víkend
Dne 12. 10. 2018 jsme přijeli do Horní
Cerekve na faru, kde nás přivítal zdejší pan farář.
Poté, co jsme se seznámili, šli jsme si vybalit své
spací pytle a další věci. Večer (v den příjezdu) jsme
šli na večerní mši svatou.
Téma ministrantského víkendu bylo Jumanji.
Po mši svaté jsme šli večer k lomu, kde
nás napadli obyvatelé Jumanji (byli to převlečení
vedoucí). Měli jsme štěstí, že byli přátelští. Pak
nám sdělili, že zlá Merry ukradla kámen, který je
srdcem Jumanji a je pro obyvatele i pro celou říši
Jumanji životně důležitý.
V sobotu jsme měli budíček a poté i rozcvičku, nasnídali jsme se a vyrazili jsme do města,

kde jsme nalezli kámen Jumanji na místě zvaném
hřiště, kde jsme si potom zahráli hry: menší děti si
hrály na hřišti a větší hrály kopanou (fotbal). Potom jsme šli na oběd. Pak jsme měli polední klid.
Po něm jsme hráli další hru. Po hře jsme měli výbornou večeři . A byl čas na spaní.
Když jsme se probudili, tak jsme šli hrát
hru k lomu. Bohužel jsme ji nedohráli. Museli
jsme do kostela. Ale naštěstí jsme se vrátili a dohráli hru. Potom jsme jeli domů.
Vojtěch Hynk
a Marek Novák

Adventní dílny
1. prosince 2018 se uskutečnily vánoční dílny v Domě s pečovatelskou službou v Třešti.
Tento rok jsme vyráběli v nové společenské místnosti. Vše začalo ve 14:00. Seniorů přišlo asi 10 a
podle výrazu jejich tváří to vypadalo, že se moc
těší (stejně jako já). Každý si mohl vyrobit adventní věnec a svícen. Spíš se vyráběly adventní věnce, z kterých měli senioři
opravdu velkou radost.
Anička Dolská udělala
moc pěkný svícen, který
je teď vystaven na stolku
v chodbě. Samozřejmě
byly na věncích čtyři svíčky a ještě byly ozdobeny
třeba usušenými slupkami
od pomerančů, různými
hvězdičkami a také třeba
vysušenými plátky citronů. Všechny věnce vypadaly úžasně!
Když bylo vše
vyrobeno, šli jsme v domě

za lidmi, kteří neměli čas, ale chtěli přijít, nebo
jsem šli k těm, kteří nemohli přijít kvůli zdraví.
Všem, kterým jsme donesli věnce, nebo jsme pomohli s výrobou, nám poděkovali. Vždy se mi vyrábění v Domě s pečovatelskou službou moc líbí!
Klára Zažímalová
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Návštěva
svatého Mikuláše
Tak k nám opět přišel svatý Mikuláš!
Po roce jsme jej přivítali v kostele sv. Kateřiny
v neděli 9. 12. Přišel tentokrát hned v úvodu celého mikulášského programu, aby si vyslechnul zpívání a básničky statečných dětí. Musím říct, že na
začátku bylo napjaté ticho. Děti opravdu poslouchaly, měla jsem pocit, že „ani nedýchají“, což se
často nestává . Takže jsme si zazpívali, vyslechli
jsme říkanky, které s prvňáčky nacvičila paní učitelka Sklenářová. Svatý Mikuláš promluvil a ještě
některé děti vystoupily se svými básničkami. Pak
už mohly přijít na řadu dárečky!
Svatý Mikuláši, děkujeme za pěkná slova,
za sladkosti a ovoce, které jsme si odnesli domů,
za hezké setkání. A budeme se těšit zase za rok !
- KZ -

Další ročník Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi zahájí brněnský diecézní biskup
Vojtěch Cikrle požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ve
středu 2. ledna 2019 ve 14.30 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude probíhat ve
dnech 1. až 14. ledna 2019.
Sbírka v Třešti odstartuje 1. 1. 2019 při
slavnostním zahájení nového roku na náměstí  
T. G. Masaryka v Třešti.
16
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
VE FARNOSTI TŘEŠŤ,
RŮŽENÁ A KOSTELEC
24.12. Štědrý den
16:00
Kostelec
20:30
Růžená
22:00
Třešť - sv. Martin
25.12. Slavnost Narození Páně
07:30
Kostelec
09:00
Třešť - sv. Martin
10:45
Růžená
18:00
Třešť - sv. Kateřina

Ze života farností
		Křty:
Třešť:
Magdaléna Tereza Majdičová
Josef Hugo Leidemann
Veronika Evelína Knížová
Natálie Stela Šplinarová
Kostelec:

Pohřby:
Třešť:

Karel Schilhab
Vlastimil Zuda
Blažena Machková
Josef Polák
Blažena Švecová
Antonie Krejčová
Jan Klíma

Růžená:

Ludmila Hybášková

26.12. Svátek sv. Štěpána
08:00
Třešť - sv. Martin
10:00
Růžená
29.12.

17:00
18:00

Kostelec
Hodice – kulturní dům

Elena Tejkalová

30.12. Svátek Svaté rodiny: Ježíše, Marie a Josefa
08:00
Třešť - sv. Martin
10:00
Růžená
18:00
Třešť - sv. Kateřina
31.12. Svatého Silvestra, závěr občanského roku
18:00
Třešť - sv. Kateřina
1.1. 2019 Slavnost Matky Boží Panny Marie
(Nový rok)
07:30
Kostelec
09:00
Třešť - sv. Martin
10:45
Růžená
18:00
Třešť - sv. Kateřina
5.1.

17:00

Kostelec

6.1. Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)
08:00
Třešť - sv. Martin
10:00
Růžená
18:00
Třešť - sv. Kateřina

Betlém od Sedláčků
Mnozí si možná pamatujete betlém
u Sedláčků, který stával na adrese Luční 988/2.
P. Sedláček si ho potom vzal s sebou na svá kněžská působiště. Jsou to necelé čtyři roky, co je betlém zpět v Třešti, u nás. Je bohatý na stavby, pařezy i nádherné figurky. Kvůli prostoru ho letos
pravděpodobně nepostavíme úplně celý, což jeho
kráse snad neublíží.
Náročnost Betlémské cesty zatím rozhodně nezvládneme, ale s občasnou návštěvou se
o radost z betléma podělíme. Berte tedy toto jako
malé pozvání k nám. Pokud budeme doma, rádi
otevřeme.
Ludmila Koukalová
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V neděli 23. září 2018 zazněla v brněnské diecézi výzva otce biskupa Vojtěcha, ve které
pozval věřící, aby svou spoluzodpovědnost za život diecéze vyjádřili také tím, že se stanou donátory fondu PULS, jehož posláním je hmotně podporovat kněze a pastoraci. Během dvou následujících
měsíců přibylo do velké rodiny malých dárců téměř 600 nových donátorů, a to jak jednotlivců, tak
celých rodin.
„Nárůst počtu donátorů se projevil i na
výši přijatých darů. Jen za měsíc říjen a listopad
činily dary donátorů více než 2,1 milionů korun,“
říká P. Pavel Kafka, správce fondu PULS. „Ochota darovat je především projevem odpovědnosti a
nasazení se pro budoucnost diecéze, proto je tato
rostoucí velká rodina malých dárců přínosem daleko přesahujícím celkovou výši jejich darů. Zájem
o rozvoj života diecéze projevili donátoři také zapojením do internetového hlasování, kde ze tří pastoračních projektů vybrali projekt „Vstupy do škol“,
který bude z prostředků PULS v roce 2019 podpořen,“ dodává P. Kafka.
Všem donátorům děkujeme a brněnské
diecézi přejeme, aby se jí ve velké rodině malých
dárců co nejdříve narodil třítisící donátor.

Farní den
Náš podzimní farní den proběhl v den
vydání posledního čísla Věžníku. Tak jen v krátkosti připomenu, že to byl první společný den
farnosti s otcem Damiánem a že jsme přivítali
nevšedního hosta – paní Věru Sosnarovou, ženu,
která byla ve čtrnácti letech deportována do gulagu na Sibiř. Nevšední vyprávění strhujícího příběhu všechny oslovilo.
Společný den nabídl vyžití duchovní,
kulturní, společenské i zábavu pro děti. Je třeba
poděkovat všem, kteří nám výjimečný zářiový den
připravili!
- KZ -
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https://fond.biskupstvi.cz

Velká rodina malých dárců se rozrůstá
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Vstupenky lze dostati v TIC v Třešti.
Telefon 567 234 567 nebo
www.vstupenky.trest.cz

na místě 180,- kč

vyzvednouti do 10. ledna

Vstupné lidové činí
V předprodeji 150,- kč

Vstupenka
na ples
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