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S lovo otce Damiána
Milí farníci,
prožíváme postní dobu, kterou nám
nabízí každý rok náš Pán a naše Matka Církev,
abychom mohli hlouběji pronikat do tajemství
Kristova kříže a všeho jeho utrpení, které vrcholí
v jeho oběti lásky na Kalvárii. Toto velké tajemství
kříže však směřuje k dalšímu velkému tajemství
naší víry a tím je jeho Zmrtvýchvstání. A jak říká
apoštol Pavel: „Jestliže Kristus nevstal z mrtvých,
marné je naše kázání a marná je naše víra.“ Kristovo utrpení, kříž a smrt směřují ke vzkříšení a
k životu věčnému. A o to se snažíme v postní době
i my. Abychom mohli prožít hlubokou vnitřní
radost z Kristova vzkříšení, které si již za pár dní
budeme připomínat a znovu prožívat, k tomu je
podstatné prožít co nejlépe postní dobu.
Důležité však je především vnitřní obrácení. „Obraťte se a věřte evangeliu,“ jsme slyšeli na začátku postní doby, při udílení popelce.
Sv. Bernard Clairvaux ve svém jednom postním
kázání připomíná, že u proroka Joela najdeme
slova: „Obraťte se ke mně celým svým srdcem.“ A
světec pokračuje, pokud by nám Boží slovo řeklo
pouze „obraťte se“, bez toho, že by přidalo další,
tak bychom si mohli myslet, hle, už jsme to vykonali, a tedy říct: „Můžeš nám předepsat něco jiného.“ Ale Kristus nám říká, a pochopme to dobře,
o duchovním obrácení, které se nemůže vykonat za
jediný den, ale koná se celý život. Buď tedy pozorný
(pokračuje sv. Bernard), co miluješ, čeho se bojíš,
co ti přináší radost a co naopak smutek a uvidíš,
že pod zbožnou rouškou velmi často zůstáváš ještě
člověkem tohoto světa. Naše srdce se často soustředí
k těmto čtyřem hnutím, a proto nás Pán vyzývá:
„Obraťte se k Pánu s celým svým srdcem.“
Sv. Bernard tato čtyři hnutí přibližuje
následujícím způsobem. Tvá láska se obrátí takovým způsobem, pokud nebudeš milovat nic než
Pána, nebo nic nemilovat než v Bohu a pro Boha.
Také tvá bázeň se má obracet k Němu, protože
každá bázeň a strach mimo Něho a ne z důvodu
bázně Boží je špatnou. Tvá radost a tvůj smutek se
obrátí k Němu; a bude tomu tehdy, pokud budeš
trpět a radovat se pouze v Něm. Jestliže máš tedy

smutek ze svých hříchů anebo z hříchů bližního,
konáš dobře a tvůj smutek je léčivý. Jestliže se raduješ z darů Boží milosti, tvá radost je svatá a můžeš ji zakoušet v pokoji Ducha Svatého. Radujte
se tedy v lásce Kristově, z duchovního prospěchu
svého bližního, a tehdy budeš žít Pánovo slovo:
„Radujte se s radujícími a plačte s plačícími.“
Tolik tedy inspirující slova sv. Bernarda. Ježíš nám nabídl prostředky: modlitba, půst a
almužna a také nás pozval, abychom je nekonali pouze navenek, ale vnitřně a mnohdy i skrytě.
A On, Dobrý Bůh nám odplatí, protože On vidí i
to, co je skryté.
K tomu vám můžou pomoci v tomto
Věžníku i dvě pěkná zamyšlení. Jedno je o modlitbě od sv. Jana Zlatoústého a druhé od P. Vojtěcha
Jeniše, které hovoří o Lásce vtělené a ukřižované.
Přeji Vám tedy požehnanou postní
dobu a z toho vyplývající radostné a milostiplné
svátky velikonoční.
váš otec Damián
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JEŽÍŠOVA LÁSKA

VTĚLENÁ A UKŘIŽOVANÁ

Středem naší duchovní obnovy je Ježíš.
Ptáme se, jako kdysi Šavel před branami Damašku:
„Kdo jsi, Pane?“ A Pán nám odpovídá: „Já jsem Ježíš.“
Kříž bez lásky a láska bez modlitby, to není
možné. Opravdový duchovní život potřebuje ke svému rozvoji dvě křídla.
Tak jako pták nelítá jen na jedno křídlo,
podobně i člověk se nedostane k Bohu jen na jednom
křídle: MODLITBĚ.
Modlitba ano, nezbytně ano, ale zároveň
doprovázena křížem. Ten kříž v té první etapě bude
znamenat vstup do smrti. Znamená to, že umírá
v nás všechno to, co je v nás živé a přitom to živé být
nesmí.
Modlitba a kříž, tam je teprve ten správný
duchovní růst, který směřuje ke zdravé a jadrné svatosti. Když vezmeme do rukou listy apoštola Pavla,
tak vidíme, že jeho myšlenky se stále vrací ke kříži.
Pavel mluví z vlastní zkušenosti. On všechno to, co
nastudoval v rabínských školách, považuje za bezcenný brak ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Ježíše Krista. Také to, co on podává věřícím,
to je plod Ducha svatého, ale zároveň se tam zrcadlí
i hluboká osobní zkušenost.
Nejraději nasloucháme slovům o duchovním životě u člověka, který sám osobně hluboce duchovně žije. Který podává něco z toho, co sám osobně
prožil. Proč? Protože on vydává svědectví. A svědčit
může jenom ten, kdo sám osobně získal o tom zkušenost. Teorie je výborná, ale není všechno. A tak u sv.
Pavla se nejlépe můžeme dozvědět, jaký význam má
kříž v křesťanství. Poznáváme, že pro Pavla je Ježíš
ukřižovaný středem a vrcholem. On nechce znát nic
jiného než Krista Ukřižovaného.
Totiž ono je možno vytvořit si jiného Ježíše. A bohužel mnohdy vidíme, jak si někteří vytvářejí svérázné křesťanství, křesťanství bez kříže. Pavel
v listě korintským tedy říká: „Rozhodl jsem se totiž, že
u vás nechci znát jiného než Ježíše Krista, a to Ukřižovaného.“ (1Kor 2,2)
Vstupme tedy ve zvlášť důvěrné společenství s Ježíšem.
JE TŘEBA ZNÁT CELÉHO KRISTA A
VIDĚT KŘÍŽ, JAKO KŘÍŽ JEŽÍŠŮV!
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Vždycky, kdykoliv člověk nese kříž, tak
tím získává zkušenost o kříži. Kříž je vždycky něco
nesmírně pozitivního. On dává. My lidé bohužel
vidíme jen to, že bere. Ale bere jen proto, aby dal.
A tak když nás Kristus vede k tomu, abychom umírali v různých oblastech, abychom křižovali svoje
tělo s jeho vášněmi, abychom podle Pavlových slov
umírali, tak On nás vede k životu. Dva životy člověk
nemůže vést. Nemůžeme v sobě pěstovat duchovní
schizofrenii. To bychom byli rozdvojení lidé.
Rozhodně neodsoudíme k smrti Ježíše.
Nezbývá nic jiného, než odsoudit k smrti naše já – to
nedobré já! To já, které by nás nakonec mohlo připravit o věčný život.
Jak na to půjdeme? Jedině křížem.
Příklad: Starozákonní lid byl obklopen
modloslužbou, která sváděla srdce věřících (viz Zlaté
tele).
Také my v dnešní době jsme obklopeni
modlami. Jsou mnohem nebezpečnější než ty babylónské a kananejské. Tak jako starozákonní lid jim
podléhal, tak jim podléhal i novozákonní lid.
Modly, které vznikly z žádostivostí očí,
z žádostivostí těla a z pýchy života. Modla je něco,
čemu se prokazuje úcta; čemu se klaníme; čemu přinášíme oběti.
Modly ze žádostivosti očí: Film, časopisy,
cestování, móda..
Modly ze žádostivostí těla: lenost, pohodlnost, nekázeň v jídle a pití, spánku, tělesnost...
Modly z pýchy života: MOJE JÁ – sebeuspokojení, vědomosti, zdraví, činnost, majetek…
I nám může hrozit určité nebezpečí.
Nemůžeme tvrdit, že jsme si jistí a imunní. Která
z těchto model je nebezpečnější pro mě? Měli bychom znát místa a okolnosti, odkud k nám přichází
největší pokušení a neklid. Měli bychom znát svoji
hlavní chybu…
A toto všechno budeme právě léčit křížem. Starý člověk v nás musí umírat, aby se mohl
rodit člověk nový podle Krista.
Kříž si vymyslela Boží moudrost. Lidé tohoto světa by jednali jinak. Moudrost světa… slibuje
a slibuje…

Ježíš říká: „Až budu povýšen, potáhnu
všechny k sobě.“
Je pro nás životně důležité porozumět kříži a postavit ho do středu života. Přijměme za svou
výzvu v listě Židům: „MĚJTE OČI UPŘENÉ NA JEŽÍŠE.“
Shrnutí: Jít za Kristem, nastoupit cestu
povolání znamená, že si denně musím připomínat:
PŮJDEŠ NA KŘÍŽ. Můžeme existovat a stát se skutečnými osobnostmi jedině s tou podmínkou, že
jsem ochoten stát se spolu s Kristem obětí úplnou a
ustavičnou – jedinou živou obětí. Musíme tedy vědět,

co patří k podstatě duchovního života a co tam nepatří. Starý člověk v nás musí neustále umírat, aby se
mohl rodit člověk nový podle Krista! Kříž si vymyslela Boží moudrost. Lidé tohoto světa by jednali jinak.
„Moudrost“ tohoto světa… jen slibuje a slibuje…
autor: P. Vojtěch Antonín Jeniš
(přepis jeho poznámek k duchovní obnově)
pro Věžník vybral otec Damián

Z homilie připisované svatému Janu Zlatoústému, biskupovi

Modlitba je světlem duše
(Supp., Hom. 6, De precatione: PG 64,462-466)
Modlitba, rozmluva s Bohem, je největší dobro. Znamená totiž společenství a jednotu
s Bohem. A jako září tělesné oči, hledí-li do světla,
tak i duše upřená na Boha září jeho nevýslovným
světlem. Nemluvím ovšem o modlitbě vázané na
vnějšek, ale o té, jež vychází ze srdce; jež se neomezuje na určitou dobu nebo hodinu, ale děje se
bez ustání, ve dne v noci.
Nestačí se totiž soustředit na Boha pouze tehdy, kdy se oddáváme modlitbě. Také když
jsme zaměstnáni jakýmikoli povinnostmi, ať už
je to péče o chudé či jiné starosti anebo užitečné
dobročinné dílo, je třeba dát se pronikat touhou
po Bohu a myšlenkou na něj. Neboť všechno, co
Boží láska ochutí jako sůl, se pak stane tím nejlahodnějším pokrmem pro Vládce veškerenstva.
Věnujeme-li Bohu co nejvíce času, můžeme se
neustále po celý život těšit z užitku, který z toho
plyne.
Modlitba je světlem duše, je pravým poznáním Boha a prostřednicí mezi Bohem a lidmi.
Duše se jí pozvedá až vzhůru do nebes, s nevýslovnou láskou objímá Pána a jako dítě volající
s pláčem po matce touží po nebeském mléku.1 Vyslovuje svá nejvlastnější přání a dostává dary, které
přesahují vše viditelné a přirozené.

Modlitba je naším ctihodným prostředníkem u Boha, dodává srdci odvahu, upokojuje
duši. Ale mluvím-li o modlitbě, nedomnívej se, že
jde o slova. Modlitba je touha po Bohu, je to nevýslovná láska, která nepochází z lidí, ale má původ
v božské milosti. Apoštol o ní říká: Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch
se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit.2
Daruje-li Pán někomu takovouto modlitbu, je to bohatství, o něž jej nikdo nemůže připravit; nebeský pokrm, který sytí duši. Okusil-li
jej kdo, navždycky bude toužit po Pánu, jako by
jeho srdce zachvátil prudký oheň.
Když se chceš takto začít modlit, vymaluj svůj domov mírností a pokorou, osvětli
jej světlem spravedlnosti a dobrými skutky jej
vyzdob jako ryzím zlatem. Namísto mramoru a
mozaiky jej okrášli vírou a velkodušností. A když
to všechno zastřešíš modlitbou, bude stavba domu
hotová. Takže Pán bude mít přichystaný dokonalý
příbytek a ty ho přijmeš jako ve skvostném královském paláci. Z jeho milosti jako bys již měl
v chrámu své duše umístěný jeho věrný obraz.
pro Věžník vybral otec Damián

1 Srov. 1 Petr 2,2. | 2 Řím 8,26b.
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Mons. Vojtěch Cikrle
- nejdéle sloužící biskup brněnské diecéze

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován třináctým diecézním biskupem 14. února 1990 papežem Janem Pavlem II.
ve svých čtyřiceti třech letech. Biskupské svěcení
přijal v katedrále sv. Petra a Pavla 31. března 1990.
V těchto dnech se tak stává nejdéle
sloužícím sídlením biskupem v dějinách brněnské diecéze od jejího založení v roce 1777. Na
druhém místě je v tomto smyslu šestý brněnský
diecézní biskup Jan Antonín hrabě Schaffgotsche,
který vedl diecézi dvacet osm let, a to v letech
1842-1870.
Malý biografický rozbor brněnských biskupů
z podkladů PhDr. Jaroslava Macka:
V nově zřízeném Biskupství brněnském
se zpočátku dodržoval zvyk, že do vysokých církevních funkcí byli jmenováni příslušníci šlechty. Nejnižší šlechtický titul v Brně získal biskup
Stuffler, povýšený roku 1806 do rytířského stavu.
První brněnský biskup Chorinský pocházel z rodu
svobodných pánů z Ledské, kteří byli roku 1761
povýšeni do českého hraběcího stavu. Z hraběcího rodu pocházel také biskup Schaffgotsche a
biskup Huyn. Nejvyššího šlechtického titulu dosáhl biskup Schrattenbach, kterého císař Josef II.
povýšil v roce 1787 do stavu knížecího.
Přímými rodáky z Brna byli čtyři brněnští biskupové: Schrattenbach, Stuffler, Schaff6
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gotsche a Huyn. Rodáky z brněnské diecéze byli
kromě současného biskupa Cikrleho, rodáka
z Bosonoh (nyní součást Brna), dále: Josef Kupka, ten pocházel z Černé Hory u Blanska, a Karel
Skoupý z Lipůvky u Brna. Ze třinácti brněnských
biskupů bylo devět německé národnosti. Prvním
českým biskupem se stal – v pořadí osmý – brněnský biskup František Saleský Bauer, pozdější
olomoucký arcibiskup a kardinál. Od roku 1931
byli biskupové již jen české národnosti.
Brněnskými biskupy se stali i dva řeholníci, a to Jan Křtitel Lachenbauer, který byl
od roku 1763 členem Rytířského řádu křížovníků
s červenou hvězdou, a Norbert J. Klein, který
v roce 1888 vstoupil do řádu německých rytířů a
roku 1923 se stal dokonce jeho velmistrem.
Nejmladšího věku při biskupském svěcení dosáhl biskup Huyn – měl třicet šest let. Nejstarší byl z tohoto hlediska biskup Josef Kupka,
biskupem se stal v šedesáti devíti letech. Nejdéle
je brněnským biskupem současný biskup Vojtěch
Cikrle, po něm biskup Schaffgotsche – dvacet osm
let. Biskup Karel Skoupý stál v čele diecéze dvacet
šest let a třetím byl co do délky episkopátu František Saleský Bauer, a to dvaadvacet let.
přejato z Biskupství brněnského
Foto: Vít Kobza

Nový generální vikář
brněnské diecéze
nějakou práci. A tak asi ne náhodou se v Direktoriu pro pastýřskou službu biskupů píše, že pomocný
biskup je zpravidla jmenován generálním vikářem
nebo alespoň vikářem biskupským.
Co pro Vás znamená služba generálního vikáře
brněnské diecéze?
Brněnskou diecézi mám rád a jsem zde
doma. Proto bych chtěl, aby pro ni byla moje role
generálního vikáře skutečnou službou. Bude to znít
možná lacině, ale rád bych parafrázoval jeden reklamní slogan slovy: „Spokojený farář, náš cíl.“ Spokojenost je totiž nakažlivá a přenosná, takže pokud
je spokojený farář, tak je šance, aby byli spokojení
i jeho farníci. Právě k tomu bych v této službě rád
přispěl, a proto prosím i o modlitbu.

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle jmenoval nového (od roku 1990 v pořadí
třetího) generálního vikáře brněnské diecéze.
V pondělí 4. února 2019 slavnostně uvedl do
tohoto úřadu svého pomocného biskupa Pavla
Konzbula. Při této příležitosti jsme otci biskupovi
Pavlovi položili pár otázek:
Před třemi lety jste se stal biskupem, nyní přijímáte novou významnou roli v životě církve. Jak
se liší Vaše pocity tehdy a nyní?
Podstatně. Je totiž nejen teologicky, ale i
pocitově něco jiného přijmout biskupské svěcení a
získat tak plnost svátosti kněžství, nebo dostat více
práce a odpovědnosti. To první se týká spirituality
a to druhé praktického úkolu v diecézi. Na druhou stranu ale obě skutečnosti většinou kráčí ruku
v ruce. Když se Ježíš ptá Petra, zda ho miluje, a on
souhlasně odpoví, tak vždy dostane nějaký úkol,

Jaké první konkrétní úkoly či kroky jste si stanovil?
Jsou to tři kroky. Nejprve bych se rád více
seznámil s děkanáty diecéze, které ještě detailně neznám. Dále bych rád inicioval pastorační zmapování farností tak, aby byl jasnější obraz o jejich situaci
a potřebách do budoucna a podle toho bylo možno
učinit vhodné kroky. Do třetice bych se rád aktivně
připojil k iniciativám otce biskupa Vojtěcha a podporoval pravidelné formy modliteb za naši diecézi.
Jste známý svým smyslem pro humor a často citujete svého oblíbeného spisovatele G. K. Chestertona. Napadá Vás i nyní nějaký jeho vhodný
citát?
„Jestliže nás humor nepřiměje, abychom
se pozastavili nad svou hloupostí, nekoná svou práci.“
Děkuji za rozhovor a přeji hojnost všech
Božích darů pro Vaše nové poslání.
Martina Jandlová
tisková mluvčí Biskupství brněnského
Věžník 107/2019
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Farní společenství
„Spolčo“
Byli jsme požádáni, abychom čtenářům
Věžníku prozradili něco bližšího o našem společenství.
Tak na počátku bylo Slovo – to všichni
víme. Tentokrát šlo o slovo otce Pavla Procházky a
přání jednoho mladého manželského páru setkávat
se s jinými nejen při bohoslužbách. Začalo se nás
tedy scházet pět manželských párů + otec Pavel.
Tehdy to nešlo jinak než po rodinách. Scházeli jsme
se 1x za měsíc večer po 20. hodině, abychom předem
uložili děti do postýlek. Začínali jsme společnou
modlitbou růžence za nás i za farnost. Následovalo
čtení, zamyšlení a povídání o liturgických textech
následující neděle. Zakončovali jsme děkovnými a
přímluvnými modlitbami – za děti, rodiny, farnost,
dění ve světě apod. Po krátké modlitbě (Otče náš,
Zdrávas) jsme dostali od otce Pavla požehnání pro
další dny. Po malém občerstvení (sušenky, čaj) následovala volná část. Povídali jsme si o tom, co se
nám dařilo, co třeba ne, případně jsme se podělili
o „zkušenosti“ v souvislosti s vírou, výchovou dětí i
obyčejnými starostmi.
Postupem času se složení „spolča“ měnilo. Někteří, hlavně kněží, se odstěhovali a přišli jiní.
Někteří již neměli tolik času, ale důvody byly i jiné.
Někteří naopak přišli do „spolča“ rádi.
V současné době se scházíme 1x za 14
dní, čas i místa setkávání zůstávají. Modlíme se teď
na začátek pouze desátek růžence, do kterého každý může přidat svůj úmysl. Četba textů následující neděle i zamyšlení nad nimi zůstává. Děkovné
i přímluvné modlitby na různé úmysly jsou i delší
(podle potřeb nás všech). Pokud je s námi kněz, vyprosíme si i požehnání. Navíc jsme připojili společnou četbu z knihy, kterou si vždy vybereme předem.
Četli jsme knihy od Kubíčka, Lachmanové, Svatošové, ale i některé světce, teď třeba Terezičku.
Při někdy spíše větším občerstvení si pak
sdělujeme, co pěkného jsme kde zažili, viděli, četli,
ale také z čeho máme radost, nebo co nás tíží.
Zapojili jsme se i do modlitby Živého růžence (2 skupiny). Tuto modlitbu se vždy modlíme
8
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na společný úmysl, za nemocné nebo za ty, kteří
modlitbu potřebují. Je-li to naléhavé, SMSka to jistí
a za potřebného člověka se modlíme hned! Často to
velice pomohlo!
Do společenství docházím asi 30 roků.
Dává mi možnost prožít večer s lidmi stejného
smýšlení a poznávat tak víru hlouběji. Rozjímáme
nad Božím slovem. Děkujeme a prosíme v modlitbě
za sebe i za všechny, kteří prožívají těžké chvíle, nemoci, apod.
Lída K.
Naše farní společenství je pro mě setkávání (na které se těším) s nejbližšími přáteli, které
mi naše farní společenství dalo. K tomu patří: modlitba, růženec, povídání nad Písmem Svatým, a to
všechno posiluje moji víru.
Pokud byste mysleli, že toto společenství
je nudné, tak se velmi mýlíte!
Každé naše setkání je pro mě obohacení.
Maria K.
Před patnácti lety nás oslovil pan MUDr.
Snížek, zda bychom nechtěli navštěvovat modlitební společenství v Třešti. S radostí jsme souhlasili a
hned jsme byli ostatními členy velmi mile přijati.
Věkem jsme sice nejstarší, ale v našem společenství
jsme nejkratší dobu. Velice nás tato setkání naplňují a společné rozjímání nad Biblí nám pomáhá vše
lépe pochopit. Na každé další setkání se těšíme. Jsou
to pro nás krásné chvíle prožité nad Božím slovem a
mezi dobrými přáteli.
manželé Kroupovi
Ve „spolču“ jsem od začátku a jsem za
to velmi vděčná. S křesťanským způsobem života a
četbou Písma jsem se začala seznamovat až v rámci přípravy na manželství. Nám se tehdy obětavě
věnoval kaplan Karel Obrdlík. S radostí jsem tedy
uvítala i tuto možnost učit se něco nového a blíže

se seznámit s křesťanskými manželskými páry a jejich způsobem výchovy dětí k víře. Učili jsme se znát
sami sebe, otevřít svá srdce druhým a vzájemně se
podporovat modlitbou a někdy i radou. Na „spolčo“
se těším i proto, že je nám spolu dobře, dokážeme se
sjednotit v modlitbě za naše blízké, farnost, svět.
Alena T.
Do společenství (prý starších, jak nám
říkají :-( :-)), jsem začala chodit na jaře 2003. Důležitým impulzem pro mě bylo působení nezapomenutelného otce Romana v Třešti a bližší kontakty
s paní Kubínovou. První setkání probíhalo shodou
okolností právě na faře. Ještě dnes si vybavuji, jak
velkou radost jsem měla, když jsme se začali všichni
společně nahlas modlit, protože v mé nejbližší rodině jsem už spoustu let neměla nikoho, kdo by se
mnou společnou modlitbu sdílel. Tehdy se nás scházelo 10 - 12 a toto složení zůstalo víceméně zachováno. Nejočekávanějším je vždy pan farář, protože
on je ten, kdo dává našemu tápání a laickým výkladům Bible směr.
Setkávání v jednotlivých rodinách vždy
jednou za 14 dní je zároveň místem poznávání různých vztahů a cest k Bohu a potvrzením, že těchto
cest může být bezpočet. A že tyto cesty začínáme
hledat každý den znovu a že On je tu vždy pro nás.
A ještě jednu připomínku našich mnohaletých setkávání máme, jsou to naše Bible. Potvrzuji, že návštěvy společenství jsou důvodem k tomu,
že ji otevírám mnohem častěji. Ta moje, dědictví po
mamince, se změnila k nepoznání. Vazba se postupem let rozpadla, znovu jsem ji slepila a už se zase
rozjíždí.
Hana G.
Moje cesta do „spolča“
Říká se, že člověk potká Boha v životě tak
dvakrát a měl by si tato setkání pamatovat. Povím
vám o svých dotecích Božích a andělských.
Když bylo našim dcerám 6 a 7 let, vzali
jsme je na vodu, na nejkrásnější z našich řek – Vltavu. Mysleli jsme si, že jsme docela zkušení vodáci,
Vltavu jsme znali, takže jsme se domnívali, že to
zvládneme i s dětmi.
Jeli jsme ve dvou kánoích. Já jsem se z pozice zkušeného háčka dostala na místo zadáka (uf)
s jedním malým remcajícím háčkem vpředu. Druhá

loď na tom byla o trochu lépe, tam byl zadák zkušený, zato háček vpředu byla mladší dcera a rovněž
remcající, že se zadák fláká a nepádluje... možná to
znáte :-). Vše probíhalo dobře, až na jez pod hradem v Českém Krumlově. Ten nás „dostal“ - mojí
chybou.
Ve zkratce: je tam „vracák“. Když se do
toho dostanete, není to vůbec dobré, jde o život, je
to peklo, čirá hrůza.
Nás ten jez nakonec vyplivnul. Lodě asi
po 5 minutách rozbité.
My jsme přežili. Šok: nemůžete se nadechnout, mluvit, klepete se, zuby cvakají o sebe,
nemůžete ani brečet. Srdce bije, že máte pocit, že
to nevydrží. Děti naštěstí brečí. Z vodáctví jsou vyléčeny až do dospělosti. Já v tom slyšela dotek Boží:
JEŠTĚ TI DÁVÁM ŠANCI...
Druhý dotek Boží: leden 1998, půl metru
sněhu. Hřbitov. Pohřeb pana Bartoně. Stála jsem
u cesty nahoře a odspodu kráčel kněz. Cítila jsem,
že se děje něco zvláštního. Když procházel kolem
mě, pokynul mi a pro mě to bylo, jako když vám
Ježíš řekne: „NÁSLEDUJ MĚ.“ Po nějakém týdnu
jsem se odvážila do kostela. Nádherné kázání měl
Jiří Hasoň. Myslela jsem si, že už nemůže říct nic
krásnějšího a on měl další neděli zase nesmírně
oslovující kázání. Navštívila jsem ho na faře a povídali jsme si. Následující rok uspořádal „exercicie
všedního dne“ - další posun. V kostele jsem podala
svědectví o své cestě...
A poté dotek vpravdě andělský: od Alenky jsem dostala „Minutěnku“ od Josefa Hloucha
s věnováním: „Sestře Marii, pro povzbuzení, radost
i útěchu. S láskou Alena.“ A pozvání do spolča...
Takže jsem ve „spolču“ už 20 let. Spojuje
nás přátelství, láska, Kristus.
Marie A.
Společenství máme v Třešti spojené
s otcem Pavlem Procházkou. První, co nám nabídl, když jsme se do Třeště v roce 1986 přestěhovali,
byla možnost účastnit se modlitebního setkávání ve
společenství. Nabídku jsme přivítali. Už dříve jsme
společenství navštěvovali v Jihlavě a přátelství mezi
námi trvá dodnes.
Setkávání s Ježíšem uprostřed dává člověku možnost účastnit se aktivně v diskusi ke čteným textům, sdílet s ostatními svoje i jejich radosti
a starosti a podle možností být si nápomocni. ZúVěžník 107/2019
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častňujeme se společného dění ve farnosti, např. na
křížové cestě či děkovné bohoslužbě za úrodu. Díky
přítomnosti kněze na setkání je možno s ním probírat potřeby farnosti.
Podmínkou pro fungování společenství je
důvěra mezi členy a snaha o posun každého účastníka v duchovní oblasti. Společenství je i přirozený
mezičlánek mezi farním a rodinným společenstvím.
To naše prožilo období totality a s obměnami vydr-

želo až do dnů svobody. Také jsme se za ni s důvěrou modlili. Pojí nás především SLOVO BOŽÍ, ale
také pěkné a upřímné vztahy mezilidské, a to vidíme jako důležité pro trvání modlitební skupinky.
Máme sepnuté ruce k modlitbě se vší vážností a usebráním, ale umíme se i od srdce zasmát,
neboť veselého, nejen dárce, miluje Bůh.
J. a T. Snížkovi

Společenství manželů
Naše „spolčo“ vzniklo asi před 22 lety
z přípravy dvou manželských párů na křest dětí. Postupně jsme se rozrůstali a proměňovali do dnešní
podoby. Jsme skupina od 45 do 62 let a kromě víry
nás spojují i naše děti. Většinou je máme přibližně
stejně staré a tak na našich setkáních probíráme i
to, co rodinný život přináší - různé problémy a starosti, ale i radosti (svatby, narození vnoučat ap.).
Kromě pravidelného setkávání jsme se
dříve zapojovali do organizace farního dne a podobných akcí, to už jsme přenechali mladším, a
alespoň jednou za rok podnikneme nějaký společný
výlet.
Eva Kokejlová
Do našeho farního společenství chodíme asi 17 let. Jsme čtrnáctičlenná parta lidí, kteří
si spolu, jak se říká, „sedli“ :) po všech stránkách.
Scházíme se jednou za 14 dní, vždy v úterý ve 20
hod na faře, někdy u někoho doma. Schází se nás
v průměru 8 a více (ne vždy může každý přijít: směny, nemoc atd.).
Naše „spolčo“ vede pan farář, který
vždy zahájí společnou modlitbou, po té probereme evangelium příští neděle a některé duchovní
téma. Asi po hodině a půl se občerstvíme čajem
nebo kávou a chutným moučníkem :), který někdo
z nás donese. Po 22. hodině se rozcházíme do svých
domovů. Pořádáme spolu také různé akce jako
např. sjíždění řeky, návštěvy bývalých pánů farářů,
výlety do sklepa na jižní Moravu ap. Jsme rádi, že
můžeme trávit čas s prima partou lidí, které máme
rádi.
Luboš a Hana Hartlovi
10
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Do tohoto společenství jsem vstoupila
v září 2007. Oslovila mě Marie Bambulová, jestli
nechci chodit a já jsem nastoupila do rozjetého vlaku. Byla jsem ráda.
Co mi to setkávání dalo? Poznala jsem
nové kamarády a kamarádky. Prohloubila jsem si
znalosti ve víře. Radost při společné modlitbě.
Jindra Fousová
Do společenství manželů v naší farnosti
jsem se začlenila záhy po jeho vzniku, oslovil mě
otec Jiří Hasoň. Myslím, že jeho záměrem bylo, aby
se manželé ve farnosti setkávali také společně nad
Božím slovem a navzájem se obohacovali svými postřehy, prožitky, zkušenostmi. V tomto duchu probíhají setkávání doposud. S každým novým knězem,
který přišel do farnosti a „zdědil nás“, se duchovní
program lehce obměňuje, ale stále zůstává v programu úvodní společná modlitba i zamyšlení se nad
úryvkem evangelia z následující neděle.
Důležitým předpokladem pro fungování
společenství je jistě vzájemná důvěra členů společenství, kteří si i lidsky rozumí. Nikdy jsme nebyli
zcela uzavřená, neměnná skupina. Někteří členové
společenství postupem času přestali chodit a naopak
jiní se zase připojili. Poslední roky se naše skupina
ustálila a již se výrazněji nemění. Tím ale nechci
říci, že bychom odmítali případné nové zájemce.
Co mi společenství dává? Rozhodně povzbuzení, někdy odpovědi na otázky, které mi zaměstnávají mysl. V době, kdy jsem byla řadu let
doma s dětmi a mohla jsem už od nich na chvíli
odejít, pro mě bylo společenství oázou v každodenním shonu. Dodnes vnímám čas setkávání jako

místo duchovního i lidského obohacení. Všichni
členové společenství se stali mou širší rodinou. Jsem
také vděčná svému muži, že v době, když byly děti

malé, se o ně večer postaral a umožnil mi tak se společenství zúčastňovat.
Magda Kaňkovská

... a ještě jedno společenství
Poslední společenství, o kterém v naší
farnosti vím, tvoří tři manželské páry, Šalandovi,
Zachovi, Kartákovi a také otec Tomáš Caha.
Jaká jste skupina, jak dlouho, jak často a kde se
scházíte?
Jsme malá skupinka sedmi přátel. Scházíme se mnohem méně, než bychom potřebovali, ale
jsme vděční i za to málo, na čem jsme schopni se
domluvit. Naše setkání probíhají přibližně jednou
za měsíc na celý večer v našich domovech. Takto se
scházíme už asi 10 let.
Jaký máte program?
Naším programem je především společná
modlitba, společná četba Písma a rozjímání nad
ním. Po duchovním občerstvení následuje občerstvení těla, které je stejně důležitou částí programu,
protože je spojené s povídáním a vzájemným sdílením radostí a starostí. Bůh je ve všem, co děláme
a je pro nás dobré se o tom s někým sdílet. Nejen
v kostele, ale i trochu civilněji, v domácím prostředí.
Můžeme se vzájemně kultivovat ve víře i v prožívání svých životů s Bohem.
Jaké jsou z vašeho pohledu nutné předpoklady
pro fungování takového společenství?
To je těžko říct. Pro nás byla na začátku
předpokladem potřeba modlit se s někým. Předpoklady pro další fungování jsou určitě vzájemná tolerance (každý jsme na začátku měli trochu
jiné představy). Ochota slevit ze svých očekávání,
přizpůsobit se možnostem vlastní rodiny i rodin
druhých. Vděčnost za to, co lze uskutečnit. Ale to
všechno vychází z té potřeby každého z nás společně
se modlit. Jinak by už naše společenství dávno nefungovalo.

V čem je to setkávání pro vás důležité, přínosné?
Naše modlitební společenství je pro nás
důležité jako duchovní i lidská podpora pro každodenní život. Je to pro nás uzavřené bezpečné prostředí pro soukromou modlitební chvíli.
Scházet se ve společenství je super, protože to člověka formuje, vede ho to k modlitbě, učí se
druhému naslouchat a vzájemně se za sebe modlit
a nést spolu dobré i zlé věci. Je dobré mít lidi, o které
se člověk může opřít a spolu s nimi prožívat víru.
Jste hotová skupina nebo jste otevřeni novým
lidem?
Jsme hotová skupina. Je nás celkem sedm.
I z hlediska velikosti skupiny je tento počet pro nás
ideální v tom, že máme příležitost se sdílet, každý
má dostatek prostoru. Bereme naše společenství
jako podporu pro každého z nás.
Určitě je skvělé, že existují i společenství
zaměřená na určitou konkrétní aktivitu ven, na
pomoc dalším lidem, společenství otevřená, kam
můžete přijít podle chuti a potřeby. My jsme se ale
začali scházet, abychom se mohli společně modlit
za naše osobní radosti a starosti, což vyžaduje určitou míru soukromí. V uzavřené skupince se člověk
může cítit bezpečně.
Každopádně můžeme doporučit všem,
kdo cítí potřebu se s někým modlit za konkrétní
osobní starosti a radosti, aby se porozhlédli mezi
svými nejbližšími přáteli a nebáli se. Určitě se najde
někdo, kdo cítí podobnou potřebu. Berte to, přátelé
boží, jako vybojovanou a promodlenou zkušenost.
Takže do toho, nebudete litovat! Někdy stačí dva
nebo tři, aby byl Ježíš uprostřed nich.
vše o společenstvích připravila
Ludmila Koukalová
Věžník 107/2019
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Májová
Otvírám starý památníček z dětství, listuji,
prohlížím si obrázky a vzpomínám. Obrázek fary a
kostela sv. Martina mě vrací o více než 50 let zpátky, do dětství. Tehdy byl farářem v Třešti František
Bohumír Přívětivý. Když přišel do Třeště v létě roku
1963, bylo mu 43 let a byl to velice sympatický, usměvavý a milý pán. Zkrátka, to příjmení k němu sedělo.
Tehdy bývaly celý měsíc květen májové pobožnosti.
Každý podvečer se děvčata ustrojila do bílých šatiček,
nechyběla kabelka, růženec a zpěvník. V prostranství před farou stávaly dvě lavičky, tam jsme se sešly,
rozdělily na dvě poloviny a seřadily podle velikosti.
Někdy nás přišlo i více než třicet. V kostele jsme stály
u oltáře podél mřížky a modlily se. Občas jsme to i
trochu pokazily, ale z postranní lavice to „jistily“ teta
Poldi Roháčková a naproti paní Radkovská.
Hodně se toho změnilo, z drůžiček jsou
dneska babičky a staré fotky slouží pro uchování
vzpomínek.
Marie Kameníková
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Z historie
třešťské farnosti
Doba mezi roky 1945 – 1955 byla z pohledu věřícího člověka nepřehledná a rozporuplná a také dost pohnutá. Zatímco do roku 1945
(odkdy nevím) byly denně slouženy čtyři mše sv.,
a to v kapli kostela sv. Martina sloužil pan farář,
děkan a konsistorní rada P. Josef Martínek, u hlavního oltáře se po týdnu střídali kaplani, do roku
1943 P. František Jelínek (1924 – 1943) a P. František Křehlík (1936 – 1947) a zároveň se střídali
u hlavního oltáře u sv. Kateřiny a u bočního oltáře souběžně sloužil katecheta P. František Chalupa. V roce 1943 vystřídal P. Jelínka P. Jaroslav
Procházka, v roce 1947 vystřídal velice oblíbený
P. Alois Stria P. Františka Křehlíka.
Roku 1948, v době nástupu totality
KSČ, zemřel pan farář Martínek, nový farář již
dosazen nebyl a administrátorem byl jmenován
P. Stria. V roce 1949 přišel do Třeště novokněz
P. Miloš Václav Dočekal, který po odchodu P. Strii
v roce 1951 vykonával po něm funkci kooperátora. P. Jaroslav Procházka přijal ve stejném roce
funkci katechety.
Nyní se pokusím popsat poměry a situaci v třešťské farnosti. V roce 1949 (?) byl v Třešti ustaven ONV jistě také proto, aby byl posílen
represivní faktor a posílena propaganda. Zatímco navenek byla slibována svoboda tisku, slova,
svoboda náboženství, zevnitř se už praktikovala
likvidace církve u nás. Jako nástroj k tomu mělo
napomoci zřízení instituce „Mírové hnutí katolického duchovenstva“. Do tohoto sdružení se všemi
možnými způsoby – lživou propagandou, sliby i
různými výhodami nebo i nátlakem snažili přimět duchovní k přihlášení se a tím ke spolupráci
s režimem a nepřímo k rozvracení církve zevnitř.
Mnozí důvěřiví „naletěli“ na sliby, nebo pod výhružkami a z obav nebo ze slabosti podlehli nátlaku. Stejné způsoby se praktikovaly i mezi věřícími
laiky, ti byli naváděni ke vstupu do KSČ, zejména
ti vlažnější k vystoupení z církve. Pro mnohé bylo
těžké se zorientovat – chyběly informace, tisk byl

zneužit ve prospěch režimu, pravda překrucována, byly šířeny fámy, lež měla navrch, viz vykonstruované procesy s duchovními veřejně přenášené rozhlasem. Byla záměrně šířena nedůvěra a
podezřívavost vůči duchovním, zvláště těm čerstvě přeloženým. A právě v době největšího nátlaku
a největších represí (tzn. mezi roky 1950 – 1956)
došlo k výměně mezi farářem z Kostelní Myslové P. Hlaváčem a třešťským P. Dočekalem (v roce
1953). O P. Hlaváčovi existovala domněnka, že je
také „vlastenecký“ kněz, jistota o tom ale nebyla,
doklady chybějí.
V roce 1953 krátce působil v Třešti jako
kaplan P. Vítězslav Grmela, po něm P. Josef Pacal
(1953 – 1955). Dobu mezi roky 1952 – 1955 nemohu posoudit, nežil jsem v Třešti. V roce 1955
začal působit jako kaplan P. František Jindra, který
byl sice jmenován už v roce 1952, ale místo služby
ve farnosti byl pozván na vojnu k PTP a nastoupil
až roku 1955 do roku 1956. Po něm byl kaplanem
P. František Monhort na dobu od roku 1956 do
roku 1973. To byli kaplani za působení děkana
P. Hlaváče.
Lidé byli nedůvěřiví vůči P. Hlaváčovi
právě kvůli nedostatku pravdivých informací a raději využívali služeb kaplanů (to mohu potvrdit až
po roce 1954). Snad kvůli tomu nebo ze žárlivosti
P. Hlaváč občas porušil zavedený rytmus střídání
bohoslužeb mezi horním kostelem sv. Martina a
dolním sv. Kateřiny a v Růžené a provedl někdy
nedělní výměnu, aby zmátl ty, kteří chodili výhradně na bohoslužby pana kaplana. Někteří věřící proto raději preventivně jezdili v neděli na
bohoslužby do Kostelce (tipuji roky 1959 – 1963).
V roce 1963 byl P. Hlaváč jmenován kanovníkem
a povolán na konsistoř. Místo něho nastoupil
P. František Bohumír Přívětivý.
Ještě poznámka k působení P. Josefa
Hlaváče. K jeho kněžskému životu nemohu mít
výhrady. Povinnosti duchovního jako bohoslužby,
svátosti, správu farnosti plnil svědomitě, pečoval
Věžník 107/2019
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o kostely, snažil se o jejich údržbu a vylepšení, zejména lepší osvětlení i výbavu interiéru – pořízení
Lurdské jeskyně a tuším (nejsem si jist) i Pražského Jezulátka. Snažil se i v pastoraci – při různých
příležitostech zval na nedělní bohoslužby (pro
dobro farníků) a pro větší oslavu zval jako hosta
kanovníka Petra Frantu s úmyslem povzbudit farníky.
Co se týká této poznámky… Prezentuji
ji jako osobní poznatky a osobní názor, připouštím možné omyly nebo špatné pochopení někte-

rých skutečností, s čímž nemusí každý souhlasit,
či mít názor jiný. Chtěl bych jenom popsat poměry té doby, oživit vzpomínky na dobu velmi pohnutou a obtížnou k posouzení. Navíc považuji
toto téma za ožehavé, ale přesto dobré k osvětlení
a částečnému pochopení tohoto úseku historie
naší farnosti. Myslím, že před pravdou se nemají
zavírat oči, protože i stinné stránky vždy byly součástí života.
- JB -

RÁJEM
JEDNOU CHTĚL BYCH JÍT …
Pohřeb bývá zpravidla smutnou událostí… I ke mně se dostalo nedávno parte, které
oznamovalo úmrtí našeho „třešťského farníka“
pana Cahy - tatínka otce Tomáše…
Hned jsem měla jasno, že se na tenhle
pohřeb chci vydat. Měla jsem pana Cahu ráda. Byl
to velmi vlídný, milý a vždy dobře naladěný člověk
– takový náš FARNÍ DĚDA. Miloval kolem sebe
ty houfy našich dětí a bral je jako svoje opravdová
vnoučata…
Domluvili jsme povoz, protože rozloučení se konalo v Třebíči, v kostele Proměnění
Páně, kde byl pan Caha téměř před osmdesáti lety
pokřtěn. Přijeli jsme velmi zavčas, jelikož jsme
počítali i s možností bloudění!  Ovšem – nic
takového se nestalo! Naše zdatná řidička Máří,
s veteránkou Felicií, nás dovezla i bez navigace naprosto s přehledem na místo určení.
Při obhlídce kostela zvenčí jsme si řekli,
že zkusíme nakouknout i dovnitř přesto, že zbývalo ještě plno času. Hned z boku byl totiž vchod,
který vypadal spíše jako nějaký vchod do domu.
Tak jsme chvíli špekulovali, zda se tudy vydat,
nebo zda máme pátrat po tom „normálním kostelním vchodu“. Riskli jsme to, zleva nás uvítala
nástěnka, která nás ubezpečila, že jdeme dobře,
14
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protože v zádveří kostelů přece bývají nástěnky! 
Pak to ale zabočilo prudce doleva a my se najednou ocitli v obří sakristii! Popravdě řečeno – trochu mě vyděsilo, že jsme vlezli, kam jsme neměli.
Už se tam pohybovalo několik kněží a jeden, když
viděl můj vyděšený pohled, nás pohotově navigoval přes další místnost do kostela… Několik kostelů jsem v životě už prošla, ale s tímto třebíčským
unikátem „přes sakristii“ jsem se ještě nesetkala. 
Usadili jsme se po boku lodi na lavičku,
právě hned naproti vchodu do té sakristie. Ze zavěšeného plátna se na nás, i na celý kostel, přívětivě usmíval pan Caha… Úžasné!!! Přišla za námi
jedna místní farnice, která nás ubezpečila, že jsme
do kostela přišli skutečně správně, že tudy ponesou i rakev, a že můžeme sedět dokonce i v tomto
sektoru (někteří totiž propadali obavám, zda naše
lavička i vyrovnané židle před ní nejsou určeny
pro koncelebrující faráře). Ještě nás upozornila i
na možnost wc (na chodbě naproti nástěnce), které je pro neznalého věci v designu zpovědnice –
tak aby se někdo nespletl!  Takže další třebíčský
unikát!
Kostel byl už tak plný lidí a stále přibývali další a další. I nás Třešťáků přijelo požehnaně,

a to včetně kojenců, puberťáků, rodin i seniorů…
S úderem čtrnácté hodiny začala mše. Ze sakristie
vycházel nekončící zástup kněží se třemi bratry
Cahovými v ornátech na konci (bylo jich celkem
39). Ještě před úkonem kajícnosti promítl jeden
z bratrů na plátno krátkou prezentaci o životě
jejich tatínka, což mě velmi zaujalo. O tatínkovi,
„zásobovači z Lacrumu“, kde celý život pracoval,
pak mluvil i v kázání a kdekdo se během této promluvy musel několikrát i zasmát. Obsahovala totiž
láskou naplněný a bohatě prožitý člověčí život...
Po pohřebních obřadech v kostele nastal přesun na hřbitov, který se ale nacházel ve
vesnici Výčapy za Třebíčí. Cesta do Výčap se nám
díky objížďce lehce zkomplikovala. Bedlivě jsme
v dálce sledovali mercedes s rakví a drželi se i
smluveného navigátora, který ale náhle přestal
sledovat navigaci a provedl otočný manévr… Sice
se nám to úplně nezdálo, ale otočili jsme také.
Poté, po rozhovoru s místní policií, jsme se rozjeli
správným směrem a navigátorem se nám pak stala
„rakev“ na střeše Zažímalovic auta, jehož rychlost
se ze všech sil snažila stíhat naše seniorka Felicie.
Dojeli jsme, zaparkovali na poli a šli se
s panem Cahou rozloučit k jejich rodinnému
hrobu. Hudbu obstarával JEN jeden kněz s kytarou na krku. Hřbitovem znělo: „RÁJEM JEDNOU CHTĚL BYCH JÍT, CHCI SE SMÁT A BÝT
TAM, KDE JE MŮJ PÁN…“ Žádná dechovka,
jejíž TÓNY spouští potoky lidských slz a přikrývají duši pomyslnou dekou úzkosti… Nemám to
ráda… Drásají bolavé srdce člověka, které bývá
často po mši svaté jakési upokojené… Z kůru jsem

toho byla mnohokrát svědkem… I když mnozí
zřejmě namítnou, že dechovka k pohřbu přece patří, já si to rozhodně nemyslím…
Počasí si pan Caha taky „zařídil“ přímo
parádní!  I když to vypadalo na déšť, spadly celkem asi čtyři kapky (v Třešti prý pršelo mnohem
víc).
Po pohřebních obřadech nás otec Tomáš společně s paní Cahovou pozvali a zároveň
i trochu umluvili, ať s nimi jedeme do Jaroměřic
nad Rokytnou na hostinu. Rozjeli jsme se tedy i
přes mírné váhání do hotelu Opera, kde jsme byli
pohoštěni výborným řízkem s bramborem a zeleninou, vynikajícími domácími koláčky a kremrolemi. Sešlo se tam asi kolem sta lidí… Paní Cahová hostinu zahájila krátkým, srdečným a velmi
energickým „projevem“, při kterém rozhazovala
rukama a byla skutečně ŠŤASTNÁ, i přesto, že
prožívala i velkou bolest. RADOST JDE RUKU
V RUCE S BOLESTÍ, říkala...
Obdivovala jsem všechny bratry, jak
dokázali odsloužit mši i obřady, když se jednalo
o pohřeb jejich vlastního táty. Obdivovala jsem
úsměv na rtech paní Cahové… Byla v tom obrovská NADĚJE A VÍRA V MILUJÍCÍHO A MILOSRDNÉHO BOHA...
Tak mám za sebou zase jeden KRÁSNÝ
POHŘEB, slovy mého syna: „Byl to prostě super
výlet!“ 
- Jad P.S.: A Cahovi vás všechny pozdravují!!! 
Věžník 107/2019
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Karneval 2019
Tohle je klobouk kouzelníka Pokustóna:

A v tom klobouku bydlí dva králíci –
Bob a Bobek. Jak je to dál, určitě víte. A věděly
to i děti, které se sešly 17. února v třešťské Sokolovně, aby jako každý rok oslavily farní maškarní
ples. Od tří hodin se sál začal plnit princeznami,
kovboji, superhrdiny, zvířátky, ba i ovocem a zeleninou, zkrátka maskami všeho druhu.

		
K těm se za chvíli přidali dva
bílí ušáci v podání Klárky Zažímalové a
Vojty Hynka, kteří vyskočili z klobouku,
jen aby jim ho za chvíli ukradla banda
zlomyslných lupičů. S pomocí šerifa, ale
hlavně účastníků karnevalu se jim nakonec podařilo získat zpátky a pohádka
měla dobrý konec.
		
Karneval tím ale samozřejmě
neskončil. Písničky, tancování, hra na židličkovanou, výborné buchty z kuchyně,
tombola, no prostě všichni vstali a cvičili
a nikdo neměl ještě noc. A komu se třeba nepodařilo vyhrát krásný a jistě i moc
dobrý dort z hlavní tomboly, dostal při
odchodu na cestu ještě něco malého sladkého.
		
Velké díky patří všem, kteří
pomohli s přípravou, maminkám (nebo
tatínkům, babičkám, dědečkům, tetám, …), které
napekly buchty jako občerstvení a samozřejmě i
všem malým i velkým, kteří přišli. Doufám, že si
to užili aspoň tak, jako já.
Johanka Zachová

Informace k letním táborům
Milí farníci,
rádi bychom Vám sdělili, že po částečné dohodě s o. Damiánem a s vedením Orel jednoty Třešť se budou tento rok, a dá-li Pán i příští
roky, konat farní tábory pod hlavičkou Orla Třešť.
Vnímáme to jako možnost, jak lze lépe propojit
činnost této křesťanské organizace s místními dětmi a mládeží. S tím souvisí i možnost přihlášení
Vašich ratolestí pod Orel jednotu Třešť. Pokud se
účastník tábora stane Orlem, bude pro něj zlevněna cena tábora, výhodou je automatické pojištění
16
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každého člena organizace na táboře ale i na ostatních akcích pořádaných jednotou. Pokud byste
tedy chtěli přihlásit svoje dítě pod křídla Orel
jednoty Třešť, lze tak udělat emailem na adresu
ort@atlas.cz, obratem Vám budou odeslány přihlášky a zodpovězen každý dotaz.
Hlavní vedoucí táborů Michal Hink a
Karel Kokejl
(za konzultace o. Damiána
a zástupců Orel Třešť)

ZABÍJAČKA
„… Zabíjačka je událost, při níž dojde
k porážce doma chovaných vepřů svépomocí, popřípadě za účasti řezníka, následnému rozporcování
těla a zpracování získaného masa do domácích zásob před nadcházející zimou. Kromě této samozásobitelské role je nepřímým smyslem zabijačky také
její společenský přesah, protože bývá značně náročná na kuchyňské zázemí i na počet spolupracovníků, takže v době zabíjačky se ke členům domácnosti
připojuje i širší příbuzenstvo, sousedé apod., vykonávající pomocné práce…“
Tuto UDÁLOST jsem od dětství zažívala na vlastní kůži každý rok. Sjela se hrstka příbuzných, dovezli vyhlášeného cejleckého řezníka
a jen to odsejpalo… Už si ani nepamatuju, kdy
doma proběhla naposledy …
A teď úplně od začátku …
Jsem nesmírně vděčná za to, že kdysi
dávno vzniklo seskupení pod neoficiálním názvem „TŘEŠŤSKÁ - STARŠÍ - KŘESŤANSKÁ
MLÁDEŽ“, která se jednou týdně formovala na
gaučích a židlích útulného farního tunelu. Právě
tady se rodily počiny, které přetrvávají dodnes
(např. Živý betlém, plesy, tábory, Čarodějnice, výlety, atd …).
A právě u těch plesů bych se ráda zastavila… V mých šestnácti jsem vyrazila poprvé - jakožto studentka prvního ročníku střední školy – a
byl to ples jak jinak než „Lidovecký“. Obsluhující
personál tam tehdy tvořili moji rodiče, coby členové strany lidové – tatík čepoval ve foyer „pívo“
a maminka – barmanka v přísálí, oděna ve slušivém bílém pláštíku, nalévala lačným tanečníkům
kořalu. Pár let to fungovalo, ale přišla doba, kdy
zasloužilí lidovci řekli - KONČÍME!
Nastoupili jsme tedy my - KŘESŤANSKÁ
STARŠÍ MLÁDEŽ, která onehdá udělala družbu
s telečskými farními mládežníky a začali jsme
společně pořádat nejprve vyhlášené SEDLEJOVSKÉ PLESY (kromě toho máme za sebou i úspěšné pořadatelství slavných diskoték v Panenské
Rozsíčce!). Po letech jsme se ale osamostatnili, Telečákům nechali Sedlejov a zakotvili na domovské
scéně - v místním kulturním domě v Třešti - pod

hlavičkou KDU. Tím byla tradice lidoveckých plesů zachráněna! DĚLÁME JE JIŽ LÉTA, STÁRNEME S NIMI A DĚLÁME JE RÁDI!!! 
Naší odměnou za tuto práci bylo po
dlouhou dobu posezení v šantánu, plus tzv. „bowlingová liga“, ale pak kdosi vznesl návrh na uspořádání společné ZABÍJAČKY – právě takové, jakou jsme si ji mnozí pamatovali z dětství.
Díky našemu kamarádovi, který vlastní naprosto luxusní retro – chalupu v „třešťském
Vatikánu“, kde se nachází všechno to, co už jen
tak někdo doma nemá, byla naplněna podmínka
velmi důležitého KUCHYŇSKÉHO ZÁZEMÍ (viz
úvod). Roztopí se stará kamna, vzkřísí se sporák
a nádobí ze sedmdesátek, a už se to vaří. Veškeré pracovní náčiní, hrnce, lodny, poklice, půllitry
umýváme v koupelně ve staré vaně, u které velcí
musí dokonce i klečet, ale zase to mají velmi blízko k výčepu, který je umístěn hned vedle, na nefunkční tatramatce.
Díky našemu dalšímu kamarádovi řezníkovi je vykonáno to nejdůležitější – porážka
doma chovaného vepře, kterého by nikdo z nás
určitě neskolil, i když jednoho „skoro – řezníka“
máme ještě v záloze, kdyby bylo úplně nejhůř!
Po porážce a získání krve začíná důkladná očista, zbavování se štětin, zavěšení prasete na šráky
a první bourání těla… To je podívaná obzvláště
pro děti, které samozřejmě bereme s sebou (od
nejmenších až po puberťáky). Každoročně jsou
znovu fascinováni samotnou střelbou a anatomií všech prasečích vnitřností, včetně zubů  …
A pak všichni společně pracujeme a tvoříme, čímž
se dostávám právě ke společenskému přesahu zabíjačky. Jsme jako jedna velká fungující rodina.
Někdo špejluje, jiný umývá, jiný topí, další hlídá
teplotu, aby nepopraskaly jitrnice, další vyndává
jelita, jiný krájí sádlo, atd… A jelikož je to práce
náročná, je nutno si ji zpestřit hudbou, slivovicí
a úplně nejvíc humorem. Tohle všechno máme a
postačí nám k tomu jedny docela obyčejné retro
brýle, až se mnohdy chalupa otřásá v základech.
V samotném závěru dne se všichni
sejdeme UVNITŘ v malé světničce hned vedle
parádního pokoje, kde je staré kanapíčko, velký
Věžník 107/2019
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stůl, lavice, pár židlí a kupodivu se tam všichni i
nějak vejdeme… Je tam sice nepředstavitelné horko, pára, mastnota, smrad, nedostatek kyslíku, na
kamnech se škvaří sádlo, ale taky je tam zároveň i
dostatek humoru, stále ještě dostatek rumu, hudba hraje na přání, tančí se na metru čtverečním,
povídá se, pije se a ochutnávají se první zabijačkové dobroty…
Je mi tam dobře, moc dobře, i když toho
mám plný kecky…
Ovar, jitrnice, jelita ani tlačenku nejím, nosím si v krabičce jablka, jáhly, mrkev nebo

housku se šunkou… Mnozí se mě ptají, proč se
toho vlastně vůbec účastním, proč tu zabíjačku
vůbec děláme, když je to jen a jen dřina??? A já
s umaštěnou zmijovkou na hlavě spokojeně odpovídám, že je mi tady hrozně dobře, a že tohle společenství lidí a tuhle atmosféru bych nevyměnila
za nic na světě! A přála bych to i našim dětem…
- Jad P.S.: … a počátek všeho byl tenkrát
tunelu …

v tom

Kalendář
25.3. Slavnost Zvěstování Páně
18:00
mše sv. v Třešti u sv. Kateřiny
7.4. udílení svátosti pomazání nemocných při
všech mších svatých
14.4. Květná neděle
15:00
křížová cesta na Křížovou
		
horu a žehnání polím
		a zahradám
27.4.
19:00
Hodice - mše sv. v KD
28.4. Poutní slavnost sv. Kateřiny Sienské
10:00
mše sv. - hlavní celebrant
		
Mons. František Radkovský,
		
emeritní biskup plzeňský
		
a třešťský rodák
18:00
mše sv.
1.5. farní pouť na Svatý Hostýn a do Květných zahrad do Kroměříže
5.5.
15:30
setkání členů živého růžence
		na faře
19.5.
11:30
poutní mše sv. ve Dvorcích
24.5.
18:00-22:30 Noc kostelů v Třešti
25.5.
09:00
první svátost smíření
		
dětí v Třešti
26.5.
10:00
slavnost prvního svatého
		
přijímání v Třešti
2.6. farní pouť do Kostelního Vydří (bude upřesněno)
10:00
mše sv.
16.6.
10:00
Třeštice - poutní mše sv. ke
		
sv. Antonínovi Paduánskému
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22.6.
18:00
Růžená - mše sv.
		
(s nedělní platností)
23.6. Slavnost Těla a Krve Páně
08:00
mše sv. s průvodem
10:30
Kostelec - poutní mše svatá
28.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18:00
mše sv. (po mši svaté táborák
		
na zakončení školního roku)

Ze života farností
		Křty:
Třešť:

Jiří Jan Petr Jeremiáš Brychta
Nina Maria Burdová

Růžená:

Ondřej Maria Kalčík
Pohřby:

Třešť:

Anděla Mifková
Marie Kopečná
Zdeňka Achatziová
Zdeněk Topinka

Růžená:

Marie Kohoutová

Velikonoce ve farnostech

Třešť, Růžená, Kostelec
18.4. Zelený čtvrtek
Třešť
18:00
sv. Martin, mše sv. na památku
		
Poslední večeře Páně
* po mši sv. společná adorace
* kostel otevřen do 21:30 hodin
Růžená 16:30
mše sv. na památku
		
Poslední večeře Páně

Mezitáborový víkend
Kdy:
Kde:
Kdo:
Cena:

5. 4. – 7. 4. 2019
v Kněžicích na Orlovně
1. – 9. třída ZŠ
350,- Kč (víkend - strava, ubytování)

Přihlášky a informace na:
http://orel.tre-fa.cz/mezitaborovy-vikend/

19.4. Velký pátek
Třešť
09:00
sv. Martin, společná modlitba
		
v Getsemanské zahradě,
		
Korunka k Božímu milosr		denství
10:00
křížová cesta na Křížovou
		horu (začátek v kostele sv. Martina)
15:00
Velkopáteční obřady
Růžená 17:00
Velkopáteční obřady
20.4. Bílá sobota
Třešť
08:00
sv. Martin, společná modlitba
		
u Božího hrobu, Korunka
		
k Božímu milosrdenství
08:30-18:00 tichá modlitba u Božího hrobu
21:00
Velikonoční vigilie
		
Zmrtvýchvstání Páně, agapé
Růžená 09:00-12:00 tichá modlitba u Božího hrobu
18:30
Velikonoční vigilie
		Zmrtvýchvstání Páně
21.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Kostelec 07:30
mše svatá
Třešť
09:00
mše svatá (u sv. Martina)
18:00
mše svatá (u sv. Kateřiny)
Růžená 10:30
mše svatá
Přineste si k požehnání velikonoční pokrmy.
22.4. Pondělí velikonoční
Třešť
08:00
mše svatá (u sv. Martina)
Růžená 10:00
mše svatá

Tříkrálová sbírka v roce 2019 se konala
v celostátním měřítku již podevatenácté. Její výtěžek každoročně stoupá. V roce 2018 se do pokladniček vybralo celkem 114.199.517,- Kč, spolu
s ostatními dary pomocí dárcovských SMS a přímých darů na účet (2.105.885,- Kč) sbírka vynesla
celkem 116.305.402,- Kč.
Plány na využití letošní sbírky najdete
na www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2019.
Více o sbírce na: http://www.trikralovasbirka.cz.
www.facebook.com/trikralovasbirka
(Zdroj: Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR)
Buková
Lovětín
Hodice
Panenská Rozsíčka
Čenkov
Třeštice
Růžená
Salavice
Jezdovice
Třešť

4.979,- Kč
12.650,- Kč
18.141,- Kč
10.119,- Kč
5.993,- Kč
9.221,- Kč
20.983,- Kč
3.640,- Kč
6.944,- Kč
112.819,- Kč

Celkově se ve farnostech vybralo 205.489,- Kč
Věžník 107/2019
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Lidské bratrství
Společné prohlášení papeže Františka a vrchního imáma
Al Azhar Ahmeda al Tajíba za světový mír a společné soužití
Abú Dhábí, 4. února 2019
Víra vede věřícího k tomu, aby v druhém viděl bratra, kterého je třeba podporovat a
mít rád. Vírou v Boha, který stvořil veškerenstvo,
tvory a všechny lidské bytosti, jež jsou si z Jeho
Milosrdenství rovny, je věřící povolán vyjadřovat
lidské bratrství, chránit stvoření a veškerenstvo
a podporovat každého člověka, zejména slabé a
chudé.
Vycházeje z této transcendentní hodnoty, jsme na různých setkáních, prostoupených
atmosférou bratrství a přátelství, sdíleli radosti,
smutky i problémy současného světa na úrovni
vědeckého a technického pokroku, terapeutických
výdobytků, digitální éry, massmédií, komunikací;
na rovině chudoby, válek a utrpení mnoha bratří a
sester v různých částech světa v důsledku závodů
ve zbrojení, sociálních nespravedlností, korupce,
nerovností, morálního úpadku, terorismu, diskriminace, extrémismu a z mnoha jiných důvodů.
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Z těchto bratrských a upřímných konfrontací, které jsme měli, a ze setkání plných naděje v zářivou budoucnost všech lidí, se zrodil
nápad na tento „Dokument o Lidském Bratrství“.
Byl upřímně a seriózně promyšlen, aby byl společným prohlášením naší dobré a poctivé vůle,
vybídnul všechny lidi, nosící v srdci víru v Boha
a víru v lidské bratrství, ke sjednocení a společnému nasazení a stal se průvodcem nových generací
směrem ke kultuře vzájemné úcty, v porozumění
veliké božské milosti, která všechny lidské bytosti
sbratřuje.
přeložil Milan Glaser
pro Věžník vybral P. Jaroslav Růžička
celý dokument na www.radiovaticana.cz

Věžník 107/2019
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Poutní místo Svatý Hostýn
1. květen - Mariánská pouť

Poutní místo Svatý Hostýn nalezneme na vrcholu kopce asi 4 km jihovýchodně
od města Bystřice pod Hostýnem ležícího na úpatí Hostýnských vrchů.
Novodobá historie se váže k události z počátku 13. století, kdy na Moravu vtrhli Tataři.

Kroměřížská Květná zahrada

Místní obyvatele zachránila přímluva k Panně Marii,
která bleskem zapálila ležení nájezdníků. Dominantou poutního místa Svatý Hostýn je barokní
jednolodní stavba elipsovitého půdorysu. K hlavní lodi s hlavním vstupem ze západu se
přimykají dvě hranolovité věže. Mohutné západní průčelí pokrývá mozaika
Hostýnské Madony od pražského mozaikáře Viktora Foerstera.
Kroměřížská Květná zahrada,
známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku.
Jde o přechod od pozdně renesančních italských zahrad k zahradám barokně klasicistním
francouzského typu, jako je například ta ve Versailles.
Dnes patří Květná zahrada mezi nejvýznamnější zahradní památky,
její půvab můžete obdivovat v každém ročním období.

Zajišťujeme: doprava, duchovní doprovod, prohlídka
Na co se můžeme těšit? Pro zdatné malá pěší pouť z Bystřice pod Hostýnem (starší
budou dovezeni až na Svatý Hostýn), mše svatá, prohlídka poutního místa, křížová
cesta, kroměřížská Květná zahrada.

Oběd z vlastních zásob.
PŘÍSPĚVEK NA POUŤ: děti do 6 let zdarma, děti a mládež do 18 let 200 Kč, dospělí 400 Kč

ODJEZD AUTOBUSU: RŮŽENÁ – 5:45 h., TŘEŠŤ 6:00 h., KOSTELEC 6:15 h.

Zapisujte se prosím závazně vzadu na stolečku do 14.4. – do Květné neděle.
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Program:

1. den - sobota 9. 11.  odjezd ve večerních hodinách z ČR
2. den – neděle 10. 11.  celodenní návštěva Assisi, města svatého Františka a svaté Kláry. Ve
večerních hodinách příjezd do Říma, ubytování.
3. den – pondělí 11. 11.  snídaně. Dopoledne prohlídka antického a křesťanského Říma
(Koloseum, Fórum Romanum, Císařská fóra, bazilika Svatého Klimenta, kostel Svatého Petra v řetězech).
Poté slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore, od 15 hod. národní
mše svatá, v 17.30 hod. slavnostní koncert ke cti sv. Anežky a našich národních patronů - kostel
Santa Maria degli Angeli.
4. den - úterý 12. 11.  snídaně. Program 30. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ - v
10.00 hod národní mše svatá v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně s našimi pastýři - biskupy, kněžími
a Církví České republiky, společná modlitba u svatováclavského oltáře v bazilice a v kryptě u sochy sv.
Anežky české, kterou Sv. otec František přijal ve Svatém roce Milosrdenství jako dar České republiky.
Odpoledne procházka k Andělskému hradu a prohlídka renesančně-barokního a romantického
Říma – Piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi, Španělské schody.
5. den – středa 13. 11.  snídaně. Ve Vatikánu se při generální audienci setkáme se Svatým otcem
Františkem společně s našimi krajany žijícími v zahraničí. Přesunem se do oblasti Lateránu, kde v 15
hod. zakončíme národní pouť společnou národní mší svatou v bazilice sv. Jana. Na dohled od baziliky se
nachází kostel Svatého Kříže v Jeruzalémě. Kostel byl původně postaven jako úschovna pro důležitou relikvii,
kterou svatá Helena, matka císaře Konstantina, získala ve Svaté zemi. Navečer výlet do Frascati na
porchettu, vyhlášenou místni specialitu.
6. den – čtvrtek 14. 11.  snídaně. Odjezd z Říma. Cestou zastávka v Orvietu. Jedno z nejdůležitějších
etruských měst, které vyrostlo na tufovém masívu a pyšní se překrásnou katedrálou, která byla založena na
paměť tzv. bolsenského zázraku. Poté odjezd domů.
7. den – pátek 15.11.  příjezd v ranních brzkých hodinách.
Program může být změněn dle aktuální situace a bude upřesněn na místě.

Cena zahrnuje: ubytování se snídaní, služby průvodce, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: autobusovou dopravu – 3 400 Kč, cestovní pojištění, vstupné

P. Damián Jiří Škoda– tel.: 731 402 952
Pobočka Boskovice  Antonína Trapla 17, kmtour@kmtour.cz, tel.: 516 454 447
Pobočka Olešnice  nám. Míru 25, ckolesnice@kmtour.cz, tel.: 511 111 549

www.kmtour.cz
lastminute.kmtour.cz

IČO: 276 80 231
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Přihlášky k dispozici u Michala Hinka

email: misak.hink@gmail.com

Tel.: 731828717,

Michal Hink, hlavní vedoucí

další sourozenec 2250 Kč

2350 Kč (pro nečleny Orla)

další sourozenec 2000 Kč

2100 Kč (pro členy Orla)

Cena:

(nedaleko Dlouhé Brtnice)

Kde: rekreační chata u Opatova

Kdy:14. – 24. července 2019

KRÁL ARTUŠ A RYTÍŘI
KULATÉHO STOLU

na letní tábor

kluky a holky 1. stupně Základní školy

zve

TJ OREL TŘEŠŤ

