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Milí farníci,
 prázdniny a dovolená jsou pro nás příle-
žitostí, jak se občerstvit na těle i na duši. Ve světě, 
v němž žijeme, se stává téměř nutností zotavit se 
na těle i na duši, protože životní styl je často plný 
shonu a ponechává málo prostoru pro mlčení, za-
myšlení a osvěžující styk s přírodou. Prázdniny 
či dovolená jsou kromě jiného také dny, během 
nichž se věřící člověk může déle věnovat modlit-
bě, čtení a rozjímání. Dovolená představuje také 
cennou příležitost k pobývání v rodinném kruhu 
spolu s příbuznými a přáteli. Jedním slovem proto, 
aby byl dán větší prostor oněm lidským kontak-
tům, které rytmus každodenních povinností ne-
umožňuje pěstovat tak, jak bychom si přáli. Ale 
doba prázdnin poskytuje i jedinečné možnosti 
zastavit se před ohromujícími přírodními pano-
ramaty, před „úchvatnou knihou“, jež je všem na 
dosah, velkým i maličkým. Ve styku s přírodou 
člověk znovu nachází svou správnou dimenzi, 
znovu objevuje, že je tvorem malým, ale zároveň 
jedinečným, „schopným přijmout Boha“, protože 
je vnitřně otevřen k Nekonečnu. Člověk si může 
klást otázky po smyslu svého života, co je jeho 
cílem, kam směřuje, tedy otázky, které neumlkají  
v našich srdcích, pokud máme trochu klidu a čas 
o nich chvíli přemýšlet. V přírodě můžeme vnímat 
otisk Boží dobroty a jeho prozřetelnosti, s níž se  
o nás stará, a to vše nás může téměř přirozeně ot-
vírat ke chvále a k modlitbě, tedy k vděčnosti vůči 
dobrému Bohu. 
 Také já bych chtěl projevit svoji vděč-
nost Bohu za vás za všechny, za možnost vám  
v našich farnostech tento první rok sloužit. Prožili 
jsme toho poměrně hodně. Děkuji za vše dobré, 
co jsme od Boha mohli přijmout, a omlouvám se 
a prosím za odpuštění za to, kde jsem pochybil, 
nebo kde jsem někoho třeba nechtěně ranil. Uvi-
díme, jak dlouho mě tu Pán ponechá a jak dlou-
ho mě tu „snesete“.  Ať Vám Bůh žehná a Panna 
Maria vás chrání na všech vašich prázdninových 
pobytech. 

váš otec Damián

lovo otce DamiánaS
Ze  života farností
  Křty:

Třešť: Filip František Stanislav Novák
 Petr František Damián Pátek

Růžená: Jan Josef Marek

  První svaté přijímání:

Třešť: Prokop Hynk
 Jiří Frenštácký
 Pavel Hartl
 Šarlota Staňková
 Zuzana Polednová
 Kamila Říhová
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Svatby:

Třešť: Vít Kadlec a Vendula Zabloudilová
Růžená: Petr Rolák a Marie Kašparová
 (kaple Třeštice)

Pohřby:

Třešť: Jan Dvořák
 Marie Podařilová
 Jan Mareš
 Josef Kodys
 Karel Mareček
 Marie Hávová

Růžená: Marie Lovětínská
 František Mezera
 Růžena Houzarová
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O hledání
 Každou velikonoční dobu mi vrtá hla-
vou jedna věc: Ježíšova skrytost. 
 Ta doba po Vzkříšení byla zvláštní. Byla 
krásná tím, že se v srdcích mužů a žen, učedníků 
šokovaných ukřižováním Mistra, zase zabydlovala 
jistota, že vše přece neskončilo, že Ježíš je opravdu 
Mesiáš. Ale zabydlovala se pomalu a byla křehká. 
Hledali, co si o něm vlastně mají myslet. Dávali 
si do souvislosti to, co jim kdysi řekl, s tím, co se 
stalo a co viděli kolem sebe. A byli na to sami. Za-
tímco do Velikonoc ho měli těsně vedle sebe, že 
cítili jeho pot a slyšeli jeho hlas, takže bylo možné 
kdykoliv se ho na cokoliv zeptat, bylo možné po-
slouchat a do jisté míry „vypnout“ vlastní rozum 
a jen se upnout na něho, najednou zůstali sami a 
měli se poprat s tím, jak budou chápat svět, když 
už Ježíšův plášť cítit vedle sebe nebudou.
 Tuhle zkušenost má každý, kdo ztratil 
blízkého: děti mohou ztratit rodiče, žáci učitele, 
farníci faráře a tak dále. Někdy zasáhne stěhová-
ní, rozvod, nemoc, smrt. Zůstane prázdno, šok, 
člověk a človíček si přebírá hodnoty, vzpomínky. 
Třídí, vnitřně roste, nebo se taky třeba zhroutí.
 Situace Ježíšových učedníků byla zvlášt-
ní v tom, že oni ho občas potkali, občas je navští-
vil. Jakoby je Ježíš učil jedné důležité věci: jsem 
s Vámi, i když to vždycky nevnímáte. Z evange-
lijních vyprávění víme, že někteří učedníci byli 
vnímavější na Ježíšovu přítomnost, někteří méně, 
ale nikdo ho nepoznal hned. Jakoby tomu Ježíš 
nechtěl, aby ho poznali hned. Logicky se nabízí 
otázka, jestli celý vtip Ježíšova vtělení není hra na 
Boží schovávanou, nebo spíše na hledanou, nebo 
na obojí.
 Co tím Pán Ježíš chce své učedníky, po-
tažmo nás naučit? 
 Nedávno byly velmi populární tzv. 3D 
obrázky. Člověk viděl na první pohled shluk pun-
tíků a zíral do nich. A okolí říkalo: Koukej, je to 
krása! Musíš se prostě dívat. Tak se díval a díval a 
najednou, světe div se, opravdu uviděl skrytý ob-
raz, prostorový, zvláštní. Oči si uvykly, už to tam 
bylo. A většinou se schopnost vidět na konkrét-
ním obrázku už neztratila. Bylo to tam. Vždycky 

to tam bylo, jenom jsem to neviděl.
 Musíme Ježíše hledat? On je s námi, 
vždycky, i když ho nevidíme. Nabízí se řešení, jest-
li náhodou Pán Ježíš nechce, abychom ho hledali  
v těch lidech, kteří jsou kolem nás? Prostě tak, 
jako učedníci na břehu jezera (J21,4, J21,12) pátrat 
v rysech lidí kolem, jestli to snad není Pán? Ne-
vypadal asi jako Ježíš, ale oni věděli, že je to Pán.
 Když jsem byl kluk, v náboženství jsme 
se učili, že máme vidět v lidech kolem sebe Pána 
Ježíše, že máme milovat Pána Ježíše v nich. Upřím-
ně jsem se o to snažil a upřímně to byla vždycky 
křeč. Když jsem chtěl mít rád v Pavlovi Pána Ježí-
še, bylo to divné, byla to křeč. Mnohem lepší bylo, 
když jsme si s Pavlem nebo s Martinem skvěle po-
vídali jako Honza a Pavel a Martin, nebo tábořili 
v zimě jako Honza a Pavel. Jednou se mě on zastal 
ve rvačce a já zase jindy jeho, jako Honza Pavla. 
Měl jsem ho rád. Přirozeně, normálně. Myslím, 
že jestli mi Ježíš jednou řekne: „Byl jsem v úzkých 
a zastal ses mě,“ budu upřímně šokován. A tehdy 
mu řeknu: „Kdy, Pane, jsem se tě, propána, zastal?“ 
Fakt budu v šoku, protože jsem se onehdy zastal 
Pavla a ne Ježíše! To bych si přece pamatoval! Tak 
jako ostatně Ti lidé z podobenství o králi. Ti druzí, 
ti si to přesně pamatovali, kdy se Ježíše zastali, ale 
nebylo jim to platné: „Kdy jsme  Tě, Pane, viděli 
a nezastali se Tě?“  To bychom si přece, propána, 
pamatovali, ne? (Mt25,44)
 Tak máme ho hledat, nebo nemáme ho 
hledat?
 Tomu, kdo Pána Ježíše miluje, nelze 
nařídit, aby nehledal. Bude ho hledat jako dívka  
z Písně Písní (Pís3,1n), nejde jinak. Kdo hledá, na-
jde, ale kdy najde, to není v moci toho, kdo hledá. 
Velikonoční poselství spíš ukazuje, že Ježíš sám 
rozhodl, kdy bude poznán, kdy se dá nalézt. 
 Kdo někdy něco hledal, taky ví, jak se 
zúží svět hledajícího. Nevidí nic, než to, co by chtěl 
najít. Houbař nedokáže vnímat krásu lesa, protože 
číhá na povědomé hnědé kloboučky v mechu. Ko-
likrát se mi potvrdilo, když už jsem byl s hledáním 
v koncích a ani modlitby ke svatému Antoníčko-
vi nepomohly: „Nech to chvíli být, až to nebudeš 
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hledat, najdeš to.“ A skutečně. Změna perspekti-
vy, odstup, nadhled pomohou nalézt, co dlouho 
nebylo k nalezení, přestože člověk věděl, že to tu 
někde přece musí být. 
 Učedníci věděli, jak Ježíš vypadá. Znali 
tvar jeho tváře, postavy, způsob chůze, barvu hla-
su. Najednou jim to nebylo nic platné. Najednou 
byl jiný. 
 Jestli ona ta hra na schovávanou nemá 
smysl v tom, že se Pán Ježíš skryl, aby nám nepře-
kážel (J16,7). Abychom pro tělesného Ježíše jak 
ho známe, nezapomněli na to, co je jeho přikázá-
ním: Abychom se navzájem milovali. Abychom se 
navzájem milovali takoví, jací opravdu jsme:
 Jako Honza, Adéla, Jiří, Pavel, Jana, To-
máš, Damián. 
 Čech Martin, Slovenka Mária, Němec 
Gerhard, Tunisané Jusuf a Mirjam. 
 Abychom se milovali se všemi našimi 
slabostmi, potřebami, starostmi. Protože všichni 
jsme lidé, Boží děti, a protože láska je to, co nás 

Ježíš přišel naučit. (J13,34)
 To, že jsme odhalili v někom Ježíšovy 
rysy a proto mu pomohli, je jistě krásné, je to moc 
fajn, ale Král nás bude soudit podle toho, že jsme 
mu pomohli, když to potřeboval a my vůbec netu-
šili, že je to On. (Mt25,40).
 A tím se moje uvažování o Ježíšově hře 
na schovávanou uzavírá. Blíží se svátek Božího 
Těla. Bůh skrytý se stal pravým chlebem, který se-
stoupil, aby dal život světu. (J6,33).
 Posláním chleba je být sněden, být strá-
ven a proměnit se v sílu člověka. Ta síla může být 
využita dobře, nebo špatně. Bůh udělal maximum 
proto, abychom mohli milovat lidi kolem sebe, 
protože to si Pán Ježíš přeje. Máme hledat. Máme 
hledat, čím si můžeme navzájem prospět, udělat 
radost, utišit bolest, zmírnit útlak, zmírnit nespra-
vedlnost. Ježíš je chlebem na cestu. Chvála Pánu 
za něj.

Jan

Ikona Panny Marie Vladimirské
                     Náležet Bohu

 Komu náležíme? Náležíme světu a 
jeho starostem, jeho lidem a jeho nekonečné-
mu řetězu neodkladných, nepředvídatelných 
událostí – nebo přináležíme k Bohu a k Božímu 
lidu?

Oči Panny

 Jako dnešní člověk ovlivněný psycho-
logií vždycky hledám oční kontakt s lidmi, které 
potkávám. Ale když jsem se pokusil navázat oční 
kontakt s pannou Marií Vladimirskou, zjistil jsem, 
že to není možné. Její oči hledí zároveň dovnitř 
i ven. Hledí dovnitř, do Božího srdce, i ven, do 
srdce světa, a tak zjevují neuchopitelnou jednotu 
mezi Stvořitelem a stvořením. Vidí věčné v čas-
ném, trvalé v pomíjivém, božské v lidském. Její 

oči nahlížejí nekonečný prostor srdce, v němž ra-
dost a žal již nejsou protikladnými emocemi, ale 
ve svém přesahu se v duchovní jednotě spojují.
 Modlitbou k Panně Marií Vladimirské 
se učíme, že i když se na nás nedívá, přesto nás 
opravdu vidí. Vidí nás stejnýma očima, jakýma 
vidí Ježíše. Dříve než ho uviděla očima svého těla, 
uviděla ho očima své víry. 
 Tak jako Maria vidí Ježíše, vidí i toho, 
kdo se k ní modlí: nikoli jako zajímavou lidskou 
bytost, která si zaslouží její pozornost, ale jako člo-
věka povolaného z temnoty hříchu do světla víry, 
povolaného, aby se stal dcerou či synem Božím.
 Tolik chceme, aby se na nás druzí díva-
li, že jsme špatně připraveni na to, abychom byli 
skutečně viděni! Ale oči Panny Marie nás zvou, 
abychom opustili své staré přináležitosti a přijali 
radostnou zvěst, že skutečně náležíme Bohu.
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Ruce Panny

 Jedna ruka přidržuje dítě, zatímco dru-
há zůstává volná v otevřeném gestu pozvání. Ona 
nevyžaduje pozornost pro své dítě, ani nás k němu 
nesměřuje. To by bylo příliš vnější, kontrolující a 
manipulativní. Postupně jsem začal Mariino jem-
né gesto vnímat jako pozvání, abych k Ježíši při-
stoupil blíže, a tak poznal Boha, kterému náležím.
 Ona ví, co je to být chudá, utlačovaná, 
na útěku, nejistá a zmatená ohledně své budouc-
nosti, odstrkovaná, ví, co to znamená stát pod 
křížem, mít v sobě myšlenky a pocity, o které se 
nemá s kým podělit. Toto utrpení je stále viditelné 
v pohledu jejích očí a v gestu jejích rukou, ne jako 
odstrašující bolest, ale jako oslavená znamení její 
trpělivosti. A tak je Maria matkou nejen svému 
ukřižovanému Synu, ale i všem ženám a mužům, 
kteří v našem světě trpí.
 Je trpělivou matkou, která čeká na 
správný okamžik, abychom jí odpověděli ,,ano“.

Dítě Panny

 Je dojemné zažít, jak se dítě, které je na 
počátku Marií zcela zastíněno, postupně ukazuje 
nejen jako Pán své matky, ale také všech lidí a vše-
ho, co existuje. Kdykoli se dnes na ikonu podívám, 

již okamžitě cítím, že dítě na ikoně je ten starší, 
moudřejší a silnější. Matka se nyní stává tou, která 
nám svatého představuje, ale sama zůstává v ucti-
vé vzdálenosti.
 Když rozjímáme nad dítětem Panny 
Marie Vladimirské, je to jako objevit světlo, které 
tu vždy bylo, ale neviděli jsme je pro svou tehdejší 
slepotu.
 Božské dítě se zcela odevzdává Panně. 
Jeho ruka objímá její ruku v milujícím objetí, 
jeho oči jsou s maximální pozorností upřeny do 
jejích očí, jeho ústa jsou blízko jejích úst a nabízí 
tak svůj božský dech. Jak dokonale vyjadřuje toto 
zobrazení tajemství Vtělení, onu absolutní, ničím 
neohraničenou Boží péči o člověka! Nejenže Ježíš 
všechno dává, ale také všechno přijímá. Nejen-
že říká všechno, co slyšel, ale také slyší vše, co je 
mu řečeno. Nejenže zjevuje vše, co viděl, ale také 
osvětluje vše, co mu kdo ukáže. Nic z toho, co  
k němu přichází od Panny Marie, neunikne jeho 
božské pozornosti.
 Toto něžné objetí matky a dítěte nemá 
žádný sentimentální obsah. Je zobrazením podi-
vuhodné výměny mezi Bohem a člověkem, kterou 
umožnilo vtělení Slova.
 Krk dítěte je široký, protože představu-
je Ducha svatého. Duch svatý je dechem božím.  
A tento božský dech nabízí Ježíš lidstvu.

 Oči Panny Marie přitahují naši pozor-
nost k jejím rukám, její ruce přitahují naši pozor-
nost k dítěti a dítě nás vede zpět k ní, která mluví 
ke svému Synu jménem celého lidstva.

Závěr

 Ale kde je Otec, ten, který poslal svého 
Syna a jehož láskou k Synu je Duch svatý?
 Otec není nepřítomný! Naopak, je zcela 
přítomný – vlastně všudypřítomný.
 Těžko si však jeho přítomnosti všim-
neme, jestliže se neodvážíme podívat na obraz 
jako na celek. Když se na něj podíváme z odstupu, 
uvidíme, že Panna Maria i dítě tvoří trojúhelník 
umístěný v obdélníkovém rámu. Trojúhelník, ve 
kterém je vyjádřeno tajemství Vtělení, ukazuje 
spasitelnou přítomnost trojjediného Boha: Otce, 
Syna a Ducha svatého. I když otce není přímo vi-
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dět, geometrický tvar ikony zjevuje Otce jako bož-
ského ikonopisce našeho vykoupení. Co jiného je 
věčný život než to, že jsme pozdviženi do Božího 
domu a máme účast na důvěrném společenství 
mezi Otcem, Synem a Duchem svatým? Zname-
ná to skutečně náležet Bohu. A k tomu nás Panna 
Maria z Vladimiru zve.

 Text převzat z knihy Henri J. M. 
Nouwen – Modlitba s ikonami, Karmelitánské 

nakladatelství, Kostelní Vydří, 2012
 Obrázek – Matka Boží Vladimirská 

(1100-1110), tempera na dřevě, 142 x 114 cm, 
neznámý byzantský autor

pro Věžník vybrala 
- SŠ -

A nadto nade všechno 
mějte lásku

 Existují některé pasáže z Písma, které 
si připomínám častěji než jiné, některé dokonce 
beru jako záchranné pro některé životní situace. 
Velmi často si například zpívám žalm „Hospodin je 
můj pastýř, nic nepostrádám“, který mi vždy dodá 
vnitřní klid a sílu jít dál, a to i ve chvílích, kdy mi 
vlastně moc do zpěvu není. Mnohokrát si také 
vzpomenu na slova sv. Pavla z listu Kolosanům – 
„A nadto nade všechno mějte lásku…“. Mnohdy je 
to v okamžicích, kdy mnou cloumá zlost a mám 
chuť někomu od plic vynadat.  Musím říct, že ales-
poň v některých situacích mi to pomáhá se ovlád-
nout a nedat průchod svým negativním emocím.  
 Ano, láska je dar, Boží dar, který je nad 
všechny jiné hodnoty. A pokud si LÁSKU skuteč-
ně vezmeme jako náš životní program a cíl, pak 
náš život určitě nebude prázdný. Zároveň si ale 
musíme uvědomit, že žít LÁSKU, žít LÁSKOU, 
není vždy cesta jednoduchá. Lásku nelze zúžit jen 
na nějaký příjemný stav naší mysli, láska nejsou 
jen úsměvy a hezká slova, láska je něco mnohem 
hlubšího. Ano, bohužel se v posledních desetile-
tích definice lásky v mnohých ohledech pokřivila 
a devalvovala, ale jako křesťané máme kompas 
lásky neustále před sebou. Vždy nás mohou vést 
slova Ježíše – „Zůstaňte v mé lásce…“ či „Milujte 
se navzájem, jako jsem já miloval Vás.“ Ježíš nás 
učí své opravdové lásce a je jen na nás, zda se sta-
ne naším cílem se pravé, nepokřivené lásce během 
svého života učit. 

 Věřím, že pro většinu křesťanů je život 
v lásce velkým cílem. A musím ze své zkušenosti 
přiznat, že to není zdaleka cíl jednoduchý. Moc 
bych si přál, abychom se o život v lásce snažili  
v osobním životě, v našich rodinách, ale také  
v životě naší farnosti. Určitě je velmi potřebné, aby-
chom v sobě bojovali proti někdy snad jen neuvá-
ženým vyjádřením typu – toho či onoho farníka já 
prostě nemám rád, stejně jako bych měl obrovskou 
vnitřní radost, kdybychom proti podobným vyjá-
dřením dokázali aktivně vystupovat i u našich dětí 
a trpělivě je učili láskyplnému přístupu ke všem. 
Každý z nás je jedinečný, Bůh ve své velkorysos-
ti, dobrotě a lásce miluje každého z nás, každého  
s našimi přednostmi i chybami. Kvalita naší lásky 
bohužel nikdy nedostihne kvalitu a hloubku LÁS-
KY BOŽÍ. Máme ale možnost, šanci se k ní krůček 
po krůčku, den po dni alespoň přibližovat. Určitě 
každý z nás bude mít k někomu blíže, k někomu 
trochu dále, ale již jen snaha o láskyplný přístup i 
k těm, na kterých nám něco vadí, může odbourat 
nejeden příkop. Je to pro nás všechny obrovská 
šance naplňovat slova Pána: „Milujte se navzájem, 
jako jsem já miloval Vás.“ Budu mít velikou radost 
a věřím, že nejen já, když se nám podaří tato zá-
sadní Ježíšova slova společně ještě víc naplňovat.

- VK -
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Ústa má i srdce mé, chvály Panně pějte, 

oslavovat s anděly 
Královnu svou spějte

 Nejlepší učitelkou a vůdkyní na cestě 
duchovního života je bezesporu Panna Maria. 
Zkusme tedy na ni hledět jako na živý vzor pro ty, 
kteří se chtějí od ní něčemu přiučit.
 Panna Maria, tichá a nenápadná dívka 
z Nazareta, milovala ticho a mlčení a v atmosfé-
ře prosycené modlitbou k ní přichází archanděl 
Gabriel s poselstvím, že je vyvolená pro matku 
Božího Syna. Nedovedeme si určitě nikdo z nás 
představit její překvapení, posvátnou bázeň, taju-
plnou radost; ale co teď? Komu se s tím tajemstvím, 
které hýbalo celými věky, komu se s tím svěřit? 
Zůstává tichá a mlčenlivá. Je to zatím jenom její 
tajemství. Nepoví to ani Josefovi, který by si to ur-
čitě zasloužil. Ale ona čeká, jak to vyřeší sám Bůh a 
zatím žije tichý nenápadný život v Nazaretě. Víme, 
že Bůh ji v tom nenechal. Sám oznámil Josefovi, že 
on byl vybrán, aby se staral o Božího Syna, kterého 
zplodil v Marii Duch svatý. Všechno to se událo  
v tichu a v soustředěnosti na Boží tajemství.
 Písmo svaté nám toho o Panně Marii 
mnoho neříká, ale poznáváme, že u všech důle-
žitých událostí vždycky byla se svým mateřským 
srdcem: od Ježíšova veřejného vystoupení je  
s ním, ale jakoby zahalena mlčením a tichem, až 
do jeho smrti na Golgotě.  O jejím setkání se vzkří-
šeným Synem také Písmo nic nepraví, ale určitě se 
jí ukázal jako první – můžeme to předpokládat – 
protože ji miloval. Pak ve svaté soustředěnosti vy-
provodila Ježíše s jeho věrnými na Olivovou horu 
a byla němým svědkem jeho nanebevstoupení. 
Po seslání Ducha svatého začali apoštolové hlásat 
Kristovu radostnou zvěst, Panna Maria však byla  
v pozadí všeho dění jako dobrá, tichá matka. 
Můžeme se domnívat, že něco z Ježíšova dětství 
vyjevila sv. Lukášovi a Matoušovi, kteří se o tom 
zmiňují ve svých evangeliích.
 Ticho a mlčení. Chceme-li, aby náš ži-
vot byl plný Boha – jako byla plná milosti, tedy i 
Boha Panna Maria – musíme si zamilovat ticho 

a mlčení. Tajemný vánek Ducha svatého je mož-
no zachytit jen v tichu, soustředění a mlčení. To 
potřebují všichni, kdo dnes chtějí být Kristovými 
učedníky a apoštoly, jeho svědky uprostřed tohoto 
světa, protože jen v tichu a mlčení můžeme vní-
mat Kristova naučení, osvojit si je a nechat se zcela 
proniknout jeho duchem. Hluboké duše vždycky 
milovaly ticho a mlčení, protože byly přesvědčeny, 
že velké myšlenky a osudová rozhodnutí vznikají 
právě v těchto chvílích. I Ježíš pro sebe i pro svoje 
učedníky vyhledával samotu, kde by se mohli v ti-
chu a klidu v modlitbě setkávat se svým Bohem. 
Ani my nenajdeme Boha v hluku, v pracovní ho-
rečce, v přehnané činnosti apod. Dnešní doba zce-
la zapomíná na tyto skutečnosti a to působí neklid 
a nervozitu v životě celé společnosti.
 Kdo nedokáže mlčet, nedokáže ani 
naslouchat, naslouchat Bohu i svým bližním a 
nakonec i svému srdci, svému nitru. I do toho je 
potřeba častěji se zaposlouchat. Tam jedině usly-
šíme Boha a jeho rady do života, jeho pochvalu 
nebo napomenutí, jeho povzbuzení i pokárání, ale 
vždy dostaneme novou sílu pro další dny.
 Stáhnout se do ticha a samoty nezna-
mená útěk před světem a povinnostmi. To by 
bylo nepřirozené; jde právě o to, abychom se do-
kázali zklidnit, uspořádat svoji fantazii a obrazo-
tvornost, bdít nad svými myšlenkami a svým po-
čínáním a všemu tomu dovedli dát správný směr. 
Měli bychom tedy denně sestupovat do hlubin 
své duše a tam se v tichu setkávat s Bohem. Jedi-
ně tak porosteme v duchovním životě.
 Pro nás je Bůh přítomen v tiché Eu-
charistii. Je to jeho vysoká škola, kde vychovává 
svoje učedníky. Každá návštěva u jeho svato-
stánku obnoví náš kontakt s mlčícím, ale jasně 
k nám mluvícím a věčně činným Kristem, tady 
najdeme Boha, bližního i sebe sama. Chvíle, 
které prožijeme v blízkosti svátostného Kris-
ta, nejsou nikdy ztraceným časem. Zde se může  
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s Bohem mlčet, ale i mluvit o všem, čím žijeme. To 
ticho a mlčení je posilou pro náš život, prostředek  
k našemu posvěcení, možnost naslouchat Bohu. 
Nemusíme mluvit, můžeme se jen dívat a mlčet 
a prožívat to mluvící ticho. Zde načerpáme sílu  
k tomu, abychom mohli být otevřeni pro problé-
my, bolesti, nepříjemnosti našich bližních, a tak se 
můžeme stát přínosem pro společnost. Jen když 
budeme mlčet, budeme umět naslouchat těm dru-
hým a pak i správně promluvit a naše slovo bude 
mít i tu potřebnou sílu. Naše práce se tak rodí  
z Boží iniciativy. Pokorné mlčení je také rozjíma-
vou modlitbou.
 „Maria všechno uchovávala v srdci a 
rozvažovala o tom.“ (Lk 2, 19, 51) A tak jako ona i 
my se snažme uchovávat svaté pravdy v srdci, uva-
žovat o nich a aplikovat je ve svém denním životě, 
a tak se stát opravdovými křesťanskými osobnost-
mi, lidmi, kteří budou hlásat dnešku Krista přede-
vším svým životem – modlitbou, dobrými skutky, 
obětmi a až nakonec slovy. 
 Don Bosko: „V každé záležitosti důvě-
řujte ve svátostného Ježíše a v Pannu Marii Po-
mocnici. A uvidíte, co jsou zázraky!“

Chvalozpěv

Zdrávas, nebes Královno, všeho světa Paní.
Panno panen přesvatá, jasná hvězdo ranní,
zdrávas, plná milosti, nebes záře skvoucí,

skloň se, mocná Vládkyně, k dítek prosbě vroucí.
Dřív než vesmír učinil, Otec tebe zvolil

Synu svému za Matku, skrze nějž svět stvořil:
ten, jenž vládne nebesům, hvězdám, zemi, vodám,

tebe hříchu uchránil, kterým zhřešil Adam.
Zdrávas, Panno vítězná, nad knížetem temnot,

Adamova potomstva nejvzácnější klenot.
Pokorně ti tento zpěv, Panno, k nohám kladem,

strmou poutí k nebesům 
chraň nás před vším pádem,

bezpečně řiď naši loď, v posledním pak boji
při nás stůj, ó Maria, ať jsme věčně tvoji!

autor: P. Vojtěch Antonín Jeniš
(II. Ročník Katechezí, Katecheze 29, 1993/94)

pro Věžník vybral otec Damián

POSLÁNÍ A CÍLE

 Posláním fondu PULS je vytvořit Vel-
kou rodinu malých dárců, do které jsou zváni 
všichni, kterým záleží na budoucnosti a životě 
diecéze a chtějí ji podporovat.

 Cílem fondu je zajistit finanční pro-
středky, které jsou použity především na mzdy 
kněží a na zajištění služeb farnostem.

 Celkový počet donátorů třešťské far-
nosti ke dni 19. 6. 2019 = 4 (počet donátorů cel-
kem = 3162).

Rok 2018
Stanovená výše příspěvku farnosti - 82.277 Kč
- z toho příspěvky donátorů - 6.800 Kč
- sbírka 23. 9. 2018 - 21.102 Kč

Kontaktní osoba farnosti pro PULS
David Zažímal, zazimald@gmail.com,
mobil: 737 346 628

 Kdo by měl zájem stát se donátorem 
a zároveň neví, jak na to, má dotazy, potřebuje 
poradit, ať neváhá a obrátí se s důvěrou na kon-
taktní osobu farnosti pro PULS.
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Velikonoční radost
 Nepatřím k těm, kteří přicházejí ke svá-
tosti smíření radostně … Lidsky vzato, kdo z nás 
jde na sebe rád žalovat? Tento pocit zažívám od 
dětství a při různých rozhovorech jsem zjistila, že 
to tak má i mnoho dalších duší … .
 Skutečností posledních let je i to, že 
využívám služby různých neznámých zpovědní-
ků třeba při velikonočních, vánočních  a jiných 
„hromadných“ zpovědích. Tak jsem to udělala  
i letos. Byl pátek, zpovídání před Velikonocemi. 
Stála jsem u papíru, který byl položen na tradič-
ním místě. Prohlížím si jména a přemýšlím, kam 
se vrtnu … Nemám ráda ten stísněný prostor  
v zadní dřevěné zpovědnici, ale na přiloženém lis-
tě vidím neznámé jméno, tak se rozhodnu, že do 
toho půjdu.
 Fronta téměř žádná. Vstupuji a kněz za-
číná úvodními otázkami, kterými „mapuje terén“. 
Takže pravidelnost zpovědí, vdaná, děti? No… ří-
kám si… teď to přijde: Nastává zlomový okamžik, 
kněz se ptá, co dělám za práci. V téhle chvíli do-
cela pravidelně u mnoha zpovědníků končím. Ne-
vím proč, ale mám zkušenost, že jakmile zazní, že 

jsem učitelka, ocitnu se na indexu… Tak musím  
s pravdou ven a zase se „přiznám“, že jsem učitel-
ka. Ach jo, říkám si … 
 Po vyznání hříchů jen skepticky čekám. 
Začínám sledovat, že kněz sice mluví o náročnos-
ti výchovy dětí v rodině s učitelkou, ale necítím  
z toho to, co vždycky. Nemám pocit, že učitelka 
je diagnóza. Krásně mluví v přirovnáních, ač po-
korně přiznává, že je pouze teoretikem a těží jen  
ze zkušeností rodiny, v níž vyrůstal, mám pocit, že 
ví, o čem mluví. Výchova je podle něj pneumati-
kou, která „obalí“, musí přesně přilnout, nesmí být 
tvrdá, ale musí být dostatečně nahuštěná. Všechno 
to dává smysl a mám pocit, že kněz mluví přímo 
ke mně. A je i takový temperamentní a energický, 
což mě příjemně překvapilo …
 Odcházím z kostela. Poprvé jdu od zpo-
vědi s úsměvem. Před kostelem potkávám některé 
známé a možná mají pocit, že jsem požila nějakou 
návykovou látku . 

 Děkuji!
- KZ -

Májové pobožnosti

  Při pátečních setkáváních s dět-
mi před večerní bohoslužbou a při nácvicích 
zpívání jsem poznala, že nám přišly velké 
posily – holčičky z 1. třídy. Trojice Amálka, 
Markétka a Maruška jsou takový motor, že 
stojí za to, abychom zkoušeli nové věci nebo 
třeba jen „vzkřísili“ něco zapomenutého. A 
tak jsme se pustili do májových pobožnos-
tí. Podařily se dvě, ale myslím, že modlitba 
růžence děti oslovila, zvlášť když každý do-
stal od pana faráře nový růženec! Zážitek 
byl umocněn společným zpěvem a krásně 
zarecitovanými básněmi, které s našimi prv-
ňačkami nacvičily jejich maminky, za což jim 
děkuji !

- KZ -
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Třeštice vyhrála 
„Oranžovou stuhu“

 Po roční pauze se Třeštice opět přihlá-
sila do soutěže Vesnice roku 2019, kterou každo-
ročně vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství. 
Do letošního pětadvacátého ročníku soutěže se 
přihlásilo celkem 205 obcí ze všech krajů České 
republiky. 
 Poslední květnový týden vyrazila dese-
tičlenná krajská komise do 15 přihlášených obcí  
v Kraji Vysočina, které v letošním ročníku bojova-
ly o titul Vesnice roku. Putování zahájili v Třeštici. 
Do prezentace obce byli zapojeni občané všech 
generací, nechyběla ukázka spolupráce se země-
dělci, ukázka tradičních řemesel a běžného života 
občanů na vesnici. Do prezentace obce se zapojil 
také otec Damián Jiří Škoda, který poutavě před-
stavil historii stavby kaple, vystavené dochované 

staré ornáty a v Třeštici vyrobený růženec, který 
sloužil růžencovému bratrstvu a který se používal 
hlavně pro účely pohřbů. P. Damián se snažil také 
navodit pohodovou atmosféru na poslední zastáv-
ce prezentace v Třeštickém mlýně. Tam zahrál na 
harmoniku a s ostatními občany Třeštice zazpíval 
mimo jiné i písničku „Nemelem, nemelem“.  
 Tímto moc děkuji všem třeštickým ob-
čanům, kteří se společně, také s panem farářem, 
podíleli na výhře Oranžové stuhy, udělené za 
spolupráci obce a zemědělského subjektu. Díky 
nasazení všech zúčastněných postupujeme do ce-
lostátního kola soutěže a již nyní se můžeme těšit 
z výhry 600.000 Kč, kterou jistě účelně využijeme. 

Martin Kodys
Třeštice
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Pouť na Hostýn

 Středa 1. 5. 2019 nebyla pro naši farnost 
jen tak obyčejnou středou.
 Mnozí z nás si museli dost přivstat, aby 
nezmeškali bus. Z třešťského náměstí odjížděl  
v 6 hodin.
 „Tak, jsme všichni a můžeme vyrazit 
směr Morava,“ řekl o. Damián a bus se s námi vy-
dal na cestu.
 Asi víte, že kopec, na kterém je cíl naší 
cesty postaven, není v tomto malebném koutu 
nejvyšší, ale BAZILIKA NANEBEVZETÍ P. MA-
RIE  je nejvýše položené poutní místo na Moravě.
 Cesta rychle ubíhá, v 9:15 už stojí 
všechny tři busy pod kopcem. Ano, naše „spřáte-
lené“ farnosti Batelov a H. Cerekev se svými duch. 
průvodci o. Romanem a o. Jaroslavem putují  
s námi. Ano, putují! Z autobusu už vystupují od-
vážní poutníci vyzbrojeni batohy a tekutinami  
/bližší obsah jsme nezkoumali/ a míří na lesní, ne 
zrovna snadnou cestu k vrcholu kopce. Nás, kteří 
jsme z mnoha důvodů pěšky nešli, bus vyvezl na 
parkoviště tak v polovině mohutného schodiště. 
Kdo si chtěl nabrat vodu, musel sestoupat k Vodní 
kapli a tím pádem absolvovat celé široké schodiště 
až ke vchodu do BAZILIKY.
 U kaple mě zarazila skrumáž lidí. „To 

snad budu stát frontu?“ Uši mi pomohly. Šlo  
o zpívané litanie jiných poutníků u Vodní kaple. 
/Žízní evidentně netrpěli./ Další schody k dolní-
mu prameni. Chladivá vodička k napití i osvěžení. 
Schody nahoru a už mě vítají nejen krásně tepané 
vstupní dveře, ale mozaikou vyobrazená Madona 
nad nimi. Podle legendy jimi zapálila tatarská le-
žení, když vpadli na Moravu.
 Tatar nejsem. Špatné úmysly nemám. 
Vstupuji do chrámu. Nejsem sama. Prostor je za-
plněn davem lidí, ale to nejsou „naši“!? Ti se ještě 
prodírají někde houštím. 
 Před námi zde měli mši sv. jiní poutníci 
s o. biskupem Nuzíkem /příležitost vidět a slyšet 
biskupa „naživo“/. Líbilo se mi, že v přímluvách 
děkovali za příhodné počasí a prosili za déšť. Mše 
končila a už se trousili naši pěší poutníci. Bazili-
ka se opět zcela zaplnila. Kromě nás zde byla ješ-
tě větší skupinka dětí z Bělé??, jejichž oba kněží  
s „našimi“ sloužili u stolu Páně. Mše byla radost-
ná, zpívaná, promluva formou otázek k dětem - co 
vědí o sv. Josefu /1. 5. Slavnost sv. Josefa. Putovali 
jsme k P. M. a „svezl“ se s tím i sv. Josef./.
 Pro mě byla mše sv. v této nádherné 
bazilice ještě o něco osobnější. Shodou okolnos-
tí jsem četla 1. čtení. Text sv. Pavla Kolosanům 
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o svorníku dokonalosti jsme měli jako motto na 
svatebním oznámení! /díky, Pane, za tvé něžné do-
teky/.
 Křížová cesta kolem JURKOVIČO-
VÝCH mozaikových zastavení /při čtení textů se 
střídali muži i ženy ze všech tří farností/. Sluníč-
ko se do nás pěkně opíralo, terén nebyla ušlapaná 
rovná cestička... žádná pohodová „křížovka“. Kdo 
chtěl, mohl prožít křížovou cestu se vším všudy.
 Autobus a cesta do kroměřížské KVĚT-
NÉ ZAHRADY. 
 Jarní květena v plné kráse. Šikovné ruce 
a nápaditost zahradníků a aranžérů. Nádhera. Slu-
níčko nás stále provázelo a nešetřilo svojí energií, 
takže jsme po krásném barevném zážitku rádi 
usedli do šedého autobusu. Za zvuků lidových 
písní s velkou podporou zpěvného hlasu o. Dami-
ána jsme šťastně doputovali domů /dokonce nás 
při modlitbě za déšť dvakrát stihla pěkná sprška /. 

 Děkujeme za Boží ochranu a provázení 
a o. Damiánovi za skvělou organizaci celé poutě.   

Snížková

Vzpomínky na úsek dějin 
třešťské farnosti od roku 1945

Motto: Piš, dokud paměť slouží. Zapomenuté 
jakoby nikdy nebylo.

 V té době působili v naší farnosti  
v duchovní správě děkan a konsistorní rada  
P. Josef Martínek jako farář 1924 – 1948, kaplan  
P. František Křehlík 1936 – 1947, jako druhý kap-
lan P. Jaroslav Procházka 1943 – 1947 a katecheta 
P. František Chalupa.
 Na kněžskou službu se připravoval bo-
hoslovec Josef Roháček po válkou přerušeném 
studiu a u salesiánů působil frater Miloslav Hro-
nek, do semináře nastoupili Alois Bumbálek a 
František Vrátil. V tzv. Marianu, v budově, kde je 

dnes restaurace Svět, byla dětská školka, ve které 
se staraly o děti předškolního věku tři řeholní ses-
try.
 V roce 1948 zemřel P. Jaroslav Martínek 
a na jeho místo nastoupil jako kooperátor P. Alois 
Stria – horlivý kněz, výtečný kazatel a organizá-
tor. Za jeho působení byly uspořádány lidové mi-
sie (v roce 1950 pod vedením jezuitů) – on sám 
pořádal pro farníky po večerech jedenkrát týdně 
biblické hodiny, tj. výuku a rozšiřování nábožen-
ských znalostí. Řešila se otázka rozšíření hřbitova 
pro nedostačující kapacitu současného a provedla 
se oprava věže kostela sv. Martina. Po přeložení  
P. Fr. Křehlíka do farnosti Růžená v r. 1947 na-
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stoupil v r. 1949 na jeho místo novokněz P. Miloš 
Václav Dočekal. 
 Teď trochu odbočím… Po válce bylo 
Římem doporučeno zřizovat zejména ve školách 
„Katolické akce“, jakési kroužky mající za pro-
gram prohlubování a šíření víry pod vedením a 
dohledem kněze. Domluvilo se nás šest a po Telči 
jsme ustavili i v Třešti kroužek K. A. a požádali 
P. Dočekala, aby se úkolu duchovního vůdce ujal. 
Začali jsme se scházet jednou týdně na faře v kap-
lance. Stala se z nás dobrá a pevná parta. Možná i 
proto, že byl zrušen Orel a skaut (r. 1948), kde se 
dosud mladí sdružovali, a takovéto aktivity začaly 
chybět. Také proto jsme se začali scházet i mimo 
program Katolické akce, využívat volný čas zde. 
To bylo asi poprvé, kdy se fara otevřela též jinému 
účelu a někomu jinému než zaměstnancům fary 
a farní radě a též něčemu jinému než církevním 
záležitostem.
 Byly sice i jiné aktivity – např. slečna 
Mařenka Zimmermannová nacvičovala s dívkami 
školního věku písničky pro vystupování na má-
jových pobožnostech, kde měly téměř na každý 
den jinou mariánskou píseň, nacvičovaly funkce 
družiček pro různé příležitosti jako průvody, na 
svátky a oslavy v kostele i při pohřbech apod.
 V roce 1950 bylo zavřeno Marianum a 
řeholní sestry byly internovány, po volbách roku 
1950 (?) byl v Třešti zřízen Okresní úřad a s ním 
funkce církevního tajemníka s povinností dozo-
ru nad církvemi a omezování její činnosti i jejích 
práv. Učiněn pokus o řízení církve státní mocí a 
za tím účelem bylo ustanoveno Mírové hnutí ka-
tolického duchovenstva, které mělo spolupracovat  
s režimem.
 Od roku 1950 byl přeložen P. Stria  
z Třeště do Úbislavic, P. Jaroslav Procházka začal 
vykonávat funkci katechety. Řídit farnost připadlo 
P. Dočekalovi pod dohledem (církevním) růžen-
ského faráře P. Křehlíka. Jelikož byl P. Dočekal 
teprve dva roky v duchovní správě a tedy značně 
nezkušený a zavalený prací bez pomoci kaplana  
v duchovní správě a pomocníků v materiální sféře, 
přijeli na výpomoc jeho rodiče. Matka jako farní 
hospodyně a otec k výpomoci dle potřeby. Starý 
pan Dočekal byl výjimečný člověk. Společenský,  
s moudrostí starého člověka, výtečný vypravěč. 
Jako válečný zajatec v Rusku v 1. světové válce 
sloužil u nějakého knížete – zapomněl jsem jmé-

no i místo – kde zastával rozličné funkce jako ci-
vilizovaný a vzdělaný mezi v té době zaostalými 
mužiky. Častokrát a rád nám tedy vyprávěl svoje 
životní zážitky a příběhy a pro nás, jeho poslucha-
če, to byl jakýsi jiný druh výuky, odlišný od toho, 
co nám bylo předkládáno o Rusku ve škole. Proto 
jsme se rádi a častěji scházeli jako náhrada za nu-
ceně ukončený život spolkový.
 Režim už začal praktikovat politiku li-
kvidace církve naplno. Kladl překážky výuce ná-
boženství ve školách, zamezil studia na vysokých 
školách věřícím studentům, vyhazov věřících 
spolu s politickými oponenty z vojska, od četnic-
tva, ze státní správy, z vyšších funkcí atd. Snažil 
se dosadit do církevní správy svoje lidi, do větších 
farností dosadit své příznivce. Nastaly velké čen-
že – výměny. Aktivní a oblíbený kněz setrval na 
jednom místě maximálně 5 let a byl přeřazen na 
zapadlou farnost a nahrazen knězem z MH – Mí-
rové hnutí. To v lepším případě… Ti nejlepší, věr-
ní, byli odsunuti stranou – byli zavíráni, nasazeni 
do táborů nucených prací nebo na vojnu k PTP 
na dobu neurčitou – byly případy i na 5 let, nebo 
přímo zavražděni (viz Babice, Číhošť). 
 V roce 1952 jsem byl předvolán k vojen-
skému odvodu do Dačic. Když jsem řekl, že jsem  
z Třeště, řekl mi jeden z rekrutů, že má nastoupit 
do Třeště jako kaplan. Jméno – František Jindra. 
Jenže místo na faru – do dolů! I já jsem přerušil 
svůj pobyt doma na více než dva roky na vojně  
u PTP a z té doby mám o dění v naší farnosti 
málo informací. Po vojně jsme se opravdu sešli 
s P. Jindrou u nás v kostele v roce 1955. Mezitím 
došlo k výměně mezi P. Josefem Hlaváčem, fará-
řem v Kostelní Myslové, a P. Dočekalem v r. 1952.  
Z jiných pramenů vysvítá, že v roce 1952 byl kap-
lanem v Třešti P. Vítězslav Grmela, a v letech 1953 
– 1955 P. Josef Pacal.
 Při jedné mé dvoudenní dovolené  
z vojny (1954) jsme se vypravili se starou partou 
na návštěvu do Kostelní Myslové. Setkali jsme 
se tam ne s farářem, ale s vojínem Dočekalem – 
příslušníkem Pomocného technického praporu – 
PTP – od jeho třicátého roku života. Já jako mazák  
s bažantem o osm let starším. Po vojně byl pře-
ložen, setkali jsme se ještě několikrát při různých 
příležitostech a ve vzpomínkách se mi vybavuje 
jako první z moře známých duchovních, který 
svůj čas věnoval práci s dětmi a s námi staršími. 
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Jeho tehdejší žáci – dnes už starší lidé – na něho 
vzpomínají jako na sportovce, který do školy  
v Hodicích ale i jinam jezdil na kole, a my, někdej-
ší parta, zase vzpomínáme na nedělní odpolední 
vycházky, na podzimní opékání brambor na ohni 
i na sáňkování v zimě. Právě v době jeho působení  
v Třešti a Myslové se začal měnit způsob života 
společnosti, ale zejména věřících. Byl vydán zákaz 
působení církve na veřejnosti a projevování víry 
navenek jako například zákaz pořádání průvodu 
Božího Těla, Vzkříšení, prosebná procesí do polí, 
později i pohřby z domu zesnulého, poutě a veřej-

né oslavy církevních svátků až k jejich konečnému 
zrušení.
 Na věřící byl působen nátlak ze strany 
politických činitelů a mnozí ze strachu přestali 
víru projevovat navenek, např. přestali s návštěva-
mi bohoslužeb, církevními sňatky, pohřby i křty a 
později ještě poskytovat možnost výuky nábožen-
ství svým dětem ve škole se všemi dalšími důsled-
ky. O dalších etapách v životě farnosti v některém 
příštím Věžníku – bude-li zájem.

- JB -

Mezi divočáky
 „Tak co, po který cestě půjdu?“ Stojím 
na křižovatce lesních cest a brejlím do třech smě-
rů, které přichází v úvahu, protože ze čtvrtého jsem 
zrovna přišel. Svítím si blikačkou z kola - červenou, 
aby mě neoslnila. Na hodinkách mi svítí čas 0:37, 
takže to je půl hodiny, co mě se zavázanýma oči-
ma vyložili z auta. Posvítím si na buzolu a konečně 
se rozhoduji: „Tak třeba tahle, co směřuje přibližně 
na jihovýchod.“ Už od začátku většinou směřuji 
někam mezi východem a jihem, tak budu v tomhle 
směru pokračovat. Někdy musím dojít k něčemu, co 
poznám na mapě, a zorientuji se, kde jsem.
 Vedoucí na táborech připravují hry pro 
děti. Sami jako děti táborové hry rádi hrávali. 
Mnozí z nich by si nějakou tu hru rádi zahráli i  
v době, kdy už uběhlo hodně let od jejich táborni-
čení. Problém je v tom, že není nikdo, kdo by pro 
ně takovou hru připravil. Tak jim nezbývá než se 
toho chopit sami.
 Už potřetí jsme si pro sebe uspořádali 
takzvanou mobilizaci. Vlastně ani nevím, proč 
tomu říkáme mobilizace. Na wiki se píše: Mobi-
lizace označuje proces přípravy na válečný konflikt. 
Tak to snad ani ne, ale další věta už dává větší 
smysl: Slovo pochází z latiny a znamená uvedení 
někoho nebo něčeho v pohyb.
 Jedná se o to, že si najdeme území, kte-
ré je dost rozsáhlé na to, abychom po něm mohli 
nějakou dobu bloudit, aniž bychom potkali silnici 

s auty nebo vesnici. Domluvíme si cílové místo 
někde blízko středu území. Dále musíme sehnat 
nějaké dobré duše, které kvůli nám ponocují a 
rozváží nás se zavázanýma očima po obvodu úze-
mí. Není to žádný závod, ale bloudíme nočním le-
sem jen tak pro radost, takže pravidla nejsou nijak 
striktní. Každý si použije takové pomůcky, které 
uzná za vhodné. Jít podle mobilních map s GPS by 
byla ale trochu nuda.
 Před několika lety jsme se mobilizovali 
v okolí Javořice, kde byl vysílač výrazný orientační 
bod. Pokud si člověk nastudoval mapu dopředu, 
tak se to dalo zvládnout i bez dalších pomůcek. 
Letos jsme se rozhodli, že se podíváme někam, 
kde to moc neznáme. Nakonec to vyhrály Žďárské 
vrchy. Bez pomůcek by to šlo jen těžko. Výhoda 
nebo možná i nevýhoda vybraného území byla, že 
přes něj prochází hodně turistických tras. Bloudě-
ní jsme si užili jen tolik, kolik času nám zabralo 
hledání turistické značky. Potom se už mobilizace 
změnila v turistický výlet.
 Na letošní akci bylo pět účastníků a 
všichni dorazili do cíle. Dokonce nikdo neblou-
dil víc, než je zdrávo. Možná bychom si to mohli 
příště naplánovat trochu náročnější, nebo třeba 
dostaneme rozum a místo nočního potulování zů-
staneme doma v posteli :-).

Vojtěch Kalčík



Věžník 108/201916

Dívčí výlet
 „Ahoj Pepo!“ „Co je kuře?“ „Pozdrav 
mimino!“ Jakkoli zvláštně vám to možná zní, to-
hle je doslovný záznam z výletu, kterého se dne  
11. května zúčastnily mladé dámy z Třeště a okolí. 
A protože jsou to skutečné dámy, vydaly se na zá-
mek, a sice do Vranova. Šoféry jim dělali pan farář 
a Michael Bambula. 
 Nejdříve nás ovšem čekala mše, kterou 
odsloužil náš pan farář a my jsme ministrovaly 
(tedy ne já osobně, ale ostatní ano). Následoval 
náročný výšlap k zámku, kde jsme si prohlédli, jak 
by se nám asi žilo, kdybychom se narodili před pár 
sty lety do správné rodiny. Po krátkém rozchodu 

a svačince byla v plánu procházka k přehradě. Tu 
nám sice trochu překazil náhlý déšť, ale zaskočit se 
nikdo nenechal, protože jsme se schovali na faře a 
začali hrát hru „Ahoj Pepo“. Kdo ji nezná, nechť se 
ji naučí, po zbytek výletu jsme se jí už nezbavily a 
jde tedy o vysoce kultivovanou zábavu.  
 Jakmile přestalo pršet, byl čas na zmrz-
linu a slibovanou procházku k přehradě. Pak už 
zbývalo jen Vranovu zamávat a vydat se domů. 

Johanka Zachová

Farní den
 Tradiční Farní den je plánován na 22. 9. 2019. Po mši svaté se přesuneme do kulturního domu, 
kde bude společný oběd a odpolední program. 

Bližší informace budou včas oznámeny v ohláškách a na webových stránkách www.tre-fa.cz
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Jak si ministranti vyrazili na výlet 
do Znojma

 V sobotu dne 15. 6. 2019 jsme my, mi-
nistranti, vyrazili na výlet do Znojma. Společně  
s námi jeli tito ministranti - Adam Kaňkovský, 
Vojtěch Štrejbar, Ondřej Zažímal, Michael Bam-
bula, Vojtěch Novák, Marek Novák, Kryštof Za-
žímal, Vítek Duchan, Matouš Trojan, Jan Brychta, 
Jan Polák, Lukáš Brychta, Tadeáš Trojan a Vojtěch 
Šalanda. Doprovázeli a odváželi nás o. Damián, 
Jiří Novák a Jan Polák.
 Po příjezdu do Znojma nás uvítal zno- 
jemský kaplan, s kterým jsme si prošli místní kláš-
ter dominikánů. Poté jsme se přesunuli do chrámu 
sv. Mikuláše, kde jsme měli “soukromou“ mši sva-
tou. Po bohoslužbě jsme si prohlédli okolí kostela. 
Poté jsme šli na výtečný oběd od sester z kláštera 
(konkrétně párek s rohlíkem/chlebem). Po obědě 
jsme se rozloučili s panem kaplanem a namířili 
jsme si to do lehce strašidelného místního podze-
mí. Zde jsme se dozvěděli něco o třicetileté válce 
ve Znojmě, o středověkém využívání podzemí a 
o tom, jak znojemští vojáci chytračili nad Švédy 

(házeli je do studen ). Potom jsme se přesunuli 
do muzea motorismu. Od muzea jsme se přesu-
nuli k rotundě sv. Kateřiny. K našemu zklamání 
byla bohužel uzavřená. Náladu nám to ale nezka-
zilo a šli jsme na zmrzlinu, která byla vynikající. 
O. Damián po ní zavelel rozchod. Ale byla sobota 
a skoro všechny obchody byly uzavřené. Po půl 
hodině jsme přišli ke kostelu Nalezení Sv. Kříže a 
tady skončil náš program ve Znojmě. Domů jsme 
přijeli přibližně v 19:00 hod.
	 Za všechny ministranty děkujeme 
všem, kdo se do výletu jakkoliv zapojili – řidičům, 
vedoucím ministrantů a o. Damiánovi, který výlet 
domluvil a zařídil. Také na dálku děkujeme panu 
kaplanovi do Znojma, který nás provázel.

článek připravili
Vojtěch a Prokop Hynkovi
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VLČÍ MÁKY 

 Letos je tomu dlouhých devatenáct let, 
co z naší farnosti odputoval do šumavských hvoz-
dů p. Jiří Hasoň. Dlouho jsem si pohrávala s myš-
lenkou, že ho chci zase po létech vidět (i když pro 
mě to není úplně první návštěva po tak dlouhé 
době, ale pár roků už to přece jenom je…). Myš-
lenka zrála a zrála a už potřebovala reálně „utrh-
nout“, aby nepřezrála .
 Vyrukovala jsem tedy s projektem „HA-
SÍK 2019“... Rozeslala nabídku asi mezi dvacet 
mých kamarádů a čekala, kdo „se chytne“...  A na-
šli se...  Byli tři, kteří zájem skutečně projevili a na 
daný termín neměli ve svých vymakaných apple 
diářích žádné jiné plány. Začala jsem se nesmírně 
těšit, a nějak mi ani nevadilo, že pojedu se třema 
chlapama .
 Výjezd byl v plánu na sobotní půl devá-
tou ranní - povedl se!   Délka cesty přibližně sto 
osmdesát minut... Ale když jsme po půlhodině te-
prve dojeli sedm kilometrů do Batelova (a to nám 
ještě málem v Hanzalkách šiška rozmlátila stře-
chu), začali jsme o času dojezdu lehce pochybovat 
.
 Pak to ale svištělo po silnicích hlavních 
i vedlejších, krajina se měnila, až nás pomalu za-
čala uvádět v úžas... Začaly se objevovat VLČÍ 
MÁKY… Nejprve sem tam pár solitérů ve škar-

pě, ale čím blíže k Dlouhé Vsi, tím jich přibýva-
lo… Pole s ječmenem byla doslova „protkána“ 
stovkami dokonalých, sytě červených květů, nad 
kterými mohl člověk jen vytřeštit oči a žasnout. 
Nikdy před tím jsem to neviděla... Jenže z okna 
automobilu je ta krása děsně rychle fuč a já po-
ciťovala obrovskou touhu zastavit, pokochat se, 
fotit, utrhnout a odvézt si aspoň zlomek té krásy 
domů na usušení… Ochota řidiče ZASTAVIT 
byla skutečně překvapivá a manévr se uskuteč-
nil… Najednou jsem stála na polní cestě, obklo-
pena krásou rudých korunních plátků a docházela 
mi slova... DOKONALOST BOŽÍ, která se jen tak 
nevidí... Zírala jsem, fotila a nakonec natrhala i 
tu vytouženou kytici (ještě vylepšenou modrými 
chrpami), kterou jsem do kufru vozidla ukládala 
jako svátost... Prý se říká, že hodně vlčích máků 
válku znamená…, tak nevím… A takových polí 
jsme míjeli několik…
 Dojezd do Dlouhé Vsi byl s mírným 
zpožděním, ale v limitu… V 15.00 hod. tam totiž 
mívají bohoslužbu (místo neděle). Někdy tu „se 
vším všudy“, někdy pouze bohoslužbu slova.
 Zaparkovali jsme a s jistými obavami 
a lehkou tachykardií jsme vystupovali po strmé 
mezce k místní faře, kde Hasoňovi bydlí… Prostě 
setkání po letech, na které se těšíme, ale zároveň 



máme i trochu „sevřenej zadek“… Myslím, že úpl-
ně totéž pociťovali i oni za tou zdí…
 Všechno to ze mě spadlo momentem 
přivítání, podáním ruky a vřelým objetím… Úpl-
ně nejvíc mě překvapilo, že je Jiří stále stejné vizá-
že, bez jediného šedivého vlasu, pouze s mírným 
prořídnutím kštice(čekala jsem totiž uvítačku od 
zcela šedivého pána ). Při kávě, ve stínu staré 
švestky jsme se tak vzájemně „oťukávali“ a hlídali 
čas, abychom neprošvihli plánovanou bohosluž-
bu, na které jsme přislíbili účast i my, aby jich tam 
bylo víc než osm... Kostelík je naštěstí hned za plo-
tem, takže k přesunu stačí deset vteřin .
 A právě při tomto bleskovém přesunu a 
usilovném hledání vchodu stačil „náš“ Jířík omy-
lem strčit hlavu do sakristie v domnění, že vchá-
zí do lodi, a vyděsil faráře, který zřejmě čekal, že 
bude mít nového ministranta .
 Začala mše, která tentokrát byla ta „se 
vším všudy“… Farář ze Sušice, ministrant ani je-
den, pět Hasoňových, jedna turistka, jedna stará 
sousedka a my čtyři… A to byl HOD BOŽÍ SVA-
TODUŠNÍ… Bylo to zvláštní… Nám, kteří jsme 
zvyklí na pětadvacet ministrantů u oltáře, na za-
plněné kostelní lavice, na znějící varhany, na ži-
vou, fungující farnost, tohle všechno připadá jak  
„z jiného světa“... Já sama si asi vůbec neumím 
představit v tomhle žít, a o to víc si uvědomuju, 
jaký „nadstandard“ u nás v Třešti vlastně máme…

 Po bohoslužbě, šup zpátky za plot k Ha-
soňovým! Veškeré obavy byly rozptýleny a nastal 
čas podvečerního slunce… Čas příjemného poví-
dání a vzájemného sdílení… A bylo nám tam pod 
tou švestkou všem moc dobře…
 Jelikož domů je cesta dlouhá, přišel i čas 
loučení… A ten patřil k těm nejsilnějším momen-
tům, které jsme za ten den prožili… Pevný stisk 
ruky, srdečné objetí a pohled, na který asi nikdy 
v životě nezapomenu… Pohled, který obsahoval 
obrovskou vděčnost, určitě i lítost, pohled, který 
ke mně úzkostně volal „PŘIJEĎTE ZAS“, pohled, 
který mě pronikal až někam do nitra mého vědo-
mí… Pohled, který nelze slovy popsat…
 Promíchávaly  se ve mně hromady emo-
cí, ale byla jsem šťastná… A myslím, že i kluci na 
tom byli podobně… Společně jsme si pak cestou 
dlouho povídali a předsevzali jsme si, že se vždy 
jedenkráte za rok do té šumavské Dlouhé Vsi vy-
pravíme - a to i s rodinami… Nevím, zda do té 
doby nepodlehneme lenosti a svému slibu sku-
tečně dostojíme (všichni to známe, jak to s těmi 
předsevzetími chodí ), ale budeme se při-
nejmenším snažit!
 Vyřizujeme POZDRAVENÍ všem, co 
o něj stojí, a pokud si někdo uděláte čas a bude-
te CHTÍT, určitě Hasoňovi navštivte, budou moc 
rádi!

- jad -
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Demonstrace 11. 6.
 Protože ne všichni měli možnost, chuť, 
odvahu přijít v úterý 11. 6. 2019 na náměstí vy-
jádřit podporu ochraně demokracie v naší zemi, 
dovolte mi krátce napsat, oč jde a co se vlastně 
děje.
 Jde o to, že stovky tisíc lidí v naší zemi 
mají obavu o to, jak čelní politici zacházejí s de-
mokratickými principy a pravidly, na kterých 
stojí právní stát.
 Máme obavu o to, že premiér Babiš  
v logickém stresu, do kterého se vlastní vinou 
dostal, pomalu demontuje právní stát, že do dů-
ležitých funkcí jmenuje lidi, kteří mu půjdou na 
ruku a vytváří tlak na justici tak, aby pracovala 
v jeho prospěch. Přejeme si, abychom mohli žít 
v zemi, kde politické strany navzájem soupeří o 

moc v poctivém boji - to znamená tak, že pomocí 
argumentů přesvědčují oponenty a voliče o tom, 
že jejich řešení vlády je to nejlepší. Nelíbí se nám, 
když jsou haněni a osočováni novináři, když jsou 
pod ekonomickým tlakem. Protože svobodná, 
nezávislá média jsou vizitkou zdraví společnosti.
 Chceme, aby bylo vidět, že je dost lidí, 
kterým není svoboda a demokracie jedno. Že dá-
váme pozor na to, co politici dělají. 
 To je důvod, proč jsme vyšli na náměstí 
a tentokrát nás už bylo pár desítek. Komu není 
jedno, jaký bude osud demokracie v naší zemi, 
nechť se k nám připojí. V neděli 23. 6. odpoledne 
na Letenské pláni.

Jan



Věžník 108/2019 21

„HOLČIČÍ“ VÝLET
 Pro někoho zřejmě dosti  zavádějící ná-
zev, ale nazvat náš výlet „VÝLETEM ŽENSKÝM“ 
mi připadalo prostě děsně nemožné … Vždyť 
všichni jsme ve finále Boží děti = holky a kluci, ať 
už je nám dvacet nebo sto !
 Blížil se květen a já znovu  bytostně 
toužila VYJET. Vyjet do neznáma, na čtyřech ko-
lech, s partou holek, stejně jako vloni. Po velmi 
úspěšné pilotní expedici KARLŠTEJN 2018 ná-
sledovala  tedy expedice druhá – VRBICE 2019. 
A protože můj záměr byl pojmout to tentokrát 
jaksi nízkorozpočtově, oslovila jsem „našeho“ 
Tomáše, zda by nám tam u nich na Moravě něco 
v tomto  duchu nesehnal. A on SEHNAL! Ubyto-
vání přímo nad VINNÝM SKLÉPKEM NA VR-
BICI.
 Na cestu se nás vydalo celkem pět … 
Mařenka nastavila WAZE (jednu z největších 
komunitních  navigací), zapnula autopilota a už 
jsme frčely. Hlavním cílem bylo dojet do Kobylí ...  
Ideálně na 18.00 na mši nebo bezprostředně po 
jejím skončení a odchytit Tomáše.
 Kobylí jsme našly, ale najít v něm kos-
telík byl docela hlavolam. Řekli nám: „Pořád do 
kopce,“ a my poslechly… Nekončící krpál neuvě-
řitelného převýšení, na jehož konci nestál kostel, 
nýbrž místní JZD, z jehož vrat na nás zvědavě 
pokukoval černobílý skot.  
 U JZD tedy nastalo přepočítání trasy, 
poté oslovení místního občana KUDY - TUDY, 
prudká odbočka vlevo a už tam byli oba – kostel 
i Tomáš před ním!  Po této zkušenosti jsme se 

ptaly, kolik farníků se do takového obřího kopce 
štrachá pěšky a odpověď byla – „... všichni jezdí 
autem!“  To se vůbec nedivím!
 Po prohlídce kostelíka v Kobylí a se-
známení se se dvěma místními farnicemi, mezi 
kterýmiž seděla i paní Cahová, nás Tomáš vzal za 
kostel - na HŘBITOV. No…, ten byl přímo „VY-
HLÍDKOVÝ“!!! Otevřel se ohromující  výhled na 
malebné vinice a Pálavu… Tam se nebožtíkům 
musí spát skutečně sladce! 
 Následoval podrobný průzkum celého 
farního objektu (a to včetně obytných i úředních 
prostor faráře = HODNĚ DOBRÝ!!!), přejezd 
na VRBICI, opět prohlídka sakrálního prostoru, 
domluva koncertu Labyrintu na rok 2020 a ko-
nečně dosti terénní dojezd k hostitelské ubikaci 
– VINNÉMU SKLEPU. Vchod do něj byl snad až 
pod úrovní terénu, dveřmi připomínající chlívek 
ježibaby z perníkové chaloupky, ve které věznila 
Jeníka a Mařenku. Ovšem po vstupu dovnitř nás 
vítal prostor s dominantním starobylým vinným 
lisem z 19. století, slavnostně nachystaný stůl, de-
gustační řada vín a plápolající oheň v kamnech …  
V tuto chvíli mě napadlo: … A bydlet budeme 
KDE???? Ony tam totiž byly schody, též velmi 
staré, bez jakéhokoliv zábradlí (vedoucí snad 
kamsi na půdu???), ale takového sklonu, že mi 
ani na mysl nepřišlo, že po nich polezu, a to ještě 
s plnou bagáží! 
 VYLEZLY jsme nakonec všechny i 
po zdařilé degustaci a ty postele tam skutečně 
byly!!!!  
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 Druhý den ráno jsme vyrazily do 
terénu na hustopečskou MANDLOŇOVOU 
STEZKU, kterou jsem si nepatrně upravily - 
mělo to výhodu - šly jsme tudy dočista samy…  
Místy se to ale jevilo spíše jako hustopečský 
prales… K mandloňovým sadům jsme na-
konec přece jenom došly, už byly odkvetlé,  
s vytvořenými plody, a všechny nás to doslo-
va fascinovalo… Vypadaly jako takové nezralé 
švestky, které po rozkousnutí slupky skrývaly 
malé jadérko skutečné mandle - mimochodem i  
v této fázi velmi chutné! 
 Abychom nebyly „doma“ moc brzo, 
zajely jsme o kousek dál k vodnímu dílu Nové 
Mlýny, kde jsme po hrázi ušly taky nějaký ten 
kilometr a kochaly se šplouchající masou vody… 
Tu se s námi dali do řeči místní rybáři, kteří nám  
s nadšením  předváděli chytání ryb pomocí 
moderních prutů s elektronickou signalizací, a 
myslím, že byli rádi, že se před námi mohli i tak 
nějak po rybářsku „blýsknout“! Pravda, vytaho-
vali z vody neskutečné „novomlýnské velryby“, 
které nezasvěcený člověk sotva kdy v životě může 
spatřit! Sobotní turistika nám přidala na zdra-
ví ušlých 18 km a sklénkou dobrého vína jsme 
spláchly prach uplynulého dne …
 Nedělní ráno na Vrbici začalo ba-
lením a lehkým úklidem, poté pokračovalo 
přejezdem do Tomášovy další farnosti, kterou 

jsou Bořetice. Po mši jsme se přesu-
nuly do kavárny v designovém kon-
tejnerovém modulu „CAFÉ WINE 
BISTRO DVOREK“, které sídlí na 
dvorku bořetické fary, a kterou kvů-
li nám otevřeli o půl hodiny dřív,  
v jejímž středu roste úchvatná stará 
JABLOŇ… Kavárny, kterou tady vy-
budovali jedni místní farníci, kavárny, 
která má příběh, kavárny, která uchvátí 
svým prostředím, svým stylem, vyba-
vením, personálem a v neposlední řadě 
i svými výjimečnými gastro – zážitky! 
Lepší podnik jsem v životě nenavštívila 
a všude o něm neustále mluvím! Tako-
vý můj sen, tohle někdy mít… 
 O kousek dál v Čejkovicích 
jsme musely zajít na kopec do bylin-
kového ráje Sonnentoru, nakoupit tam 

nějaké ty „dárky“ a náš výlet jsme zakončili spo-
lečným obědem s Tomášem, a to STYLOVĚ - na 
Čejkovickém zámku. 
 Všechno se mi to na papír asi určitě 
nevešlo… Píšu v noci a s  odstupem jednoho 
měsíce… Něco jsem možná i pomotala (protože 
si skoro nic nepamatuju ), ale pár věcí mě tam 
chytlo pořádně za srdce …
 Třeba to, jak byl Hospodin mezi vini-
cemi … Byl v lidech, kteří, pro mě s nepocho-
pitelnou vytrvalostí a pracovitostí obdělávají 
nekonečné řádky vinic, byl u Michnů, kde nám 
pokorný vinař vypráví o víně, byl vedle malého 
Janíka, který tatínkovi pomáhal čistit lahve, aby 
na ně mohl ručně lepit jednu etiketu za druhou …  
Byl dokonce i ve výtisku  firemního časopisu Son- 
nentoru, kde je dokonce v jednom článku uveden 
citát papeže Františka o pokoře a moci …  Zjevo-
val se v úžasné kráse přírody …
 A konečně seděl s námi i na tom 
okouzlujícím DVORKU, kde jsme si pod onou 
starou jabloní vychutnávaly téměř „nebeské dob-
roty“ …
 Určitě se sem třeba o prázdninách vy-
dejte, Tomáš i paní Cahová vás jistě rádi uvidí a 
možná vám seženou i nějaké to ubytování (ale 
úplně bych na to nespoléhala ).

- jad -       



Noc kostelů
 K velké akci s názvem Noc kostelů jsme 
se připojili i letos. Stalo se tak v pátek 24. 5. 2019. 
Vše začalo mší svatou v 18 hodin, následný kul-
turní program obstarala ZUŠ - vystoupení žáků 
a jejich učitelů bylo hojně navštíveno, dále ve  
21 hodin zazpíval Labyrint židovské písně. Mezi 
kulturními programy promluvil otec Damián  

o své cestě ke Kristu. Příjemnou součástí progra-
mu bylo i posezení na farním dvoře, kde jsme si 
mohli dát výborný bramborák a ke kávě domácí 
zákusky a buchty.

 Poděkování všem!
- KZ -



Se zlatou růží v erbu
aneb Divadelní prohlídky 
se vrací na Roštejn

 Po roční odmlce, způsobené generální 
opravou hradu Roštejna, se do jeho prostor vrací 
divadelní prohlídky pod názvem „Se zlatou růží  
v erbu“. Téměř padesátka členů DS Karla Čapka 
Třešť, SHŠ Hebrix Třešť a přátel obou spolků pře-
nese návštěvníky do 2. poloviny 14. století, tedy do 
doby založení hradu rodem pánů z Hradce. Prů-
vodcovské role se ujmou sami urození pánové – 
bratři Jindřich, Oldřich a Heřman z Hradce, chybět 
nebude ani čtvrtý bratr, Menhart, biskup trident-
ský. Návštěvníci se seznámí nejen s historií hradu, 
ale i s místními pověstmi, naučí se gotické tance, 
ochutnají krmi dle středověkých receptů, dozví se 
řadu informací z oblasti středověkého stavitelství, 
budou svědky milostné romance i trampot pan-
stva s prostořekým služebnictvem, ale také příjezdu 
posla císaře Karla IV. Do textů jsou navíc zakom-
ponována i nejnovější zjištění z archeologických 
průzkumů. Třešničkou na pomyslném dortu jsou 
pak repliky středověkých oděvů, zbrojí a zbraní, 
díky nimž divák s největší pravděpodobností ani na 

okamžik nezapochybuje o tom, že se skutečně ocitl  
ve 14. století. Tento projekt také získal Zlatou je-
řabinu 2017 – ocenění Kraje Vysočina za nejlepší 
kulturní aktivitu v kraji. Oba spolky tak úspěšně 
navázaly na předchozí dvojnásobné ocenění Zlatou 
jeřabinou za představení Noc na Karlštejně, které se 
dočkalo téměř padesáti repríz.
 Divadelní prohlídky jsou na programu 
ve dnech 5. - 7. července 2019 v rozsahu návštěv-
ních hodin hradu - první prohlídka v 9.00 hod., 
poslední v 17.00 hod. Prohlídka trvá 55 minut, je 
vhodná i pro malé děti a je omezena počtem třiceti 
osob. Dle zkušeností z předchozího uvedení pro-
hlídek doporučujeme místním zájemcům návštěvu 
spíše v dopoledních hodinách. Cena vstupného je 
160 Kč, děti do patnácti let 80 Kč. Vstupenky lze 
rezervovat v hradní pokladně od 1. června 2019 
buď osobně, nebo telefonicky na čísle 733 161 817 
(úterý – neděle od 10 do 17 hod.). Rezervovanou 
vstupenku je nutné vyzvednout nejpozději 30 minut 
před začátkem prohlídky, jinak bude dána dále do 
prodeje. Prohlídky se konají za každého počasí.
 Věříme, že Vás nabídka zaujme a těšíme 
se na Vaši návštěvu.

Správa hradu Roštejna
a DS Karla Čapka Třešť


