VĚŽn k
Kompas třešťské farnosti

Vvstoupili jsme do doby adventní a za pár dnů budeme
znovu prožívat svátky Narození našeho Pána...

Pouť do říma

Mám-li vypočítat na prstech jedné ruky, jaká byla
pro mne pouť do Říma, pak byla ...

22. 12. 2019 / č . 1 1 0

Slovo otce Damiána

Obsah

VĚŽn k
www.tre-fa.cz
redakce@tre-fa.cz
vydavatel
Římskokatolická farnost Třešť
redakce
P. Damián Jiří Škoda
Květa Zažímalová (KZ)
další autoři příspěvků
Jana Duchanová (jad)
Jan Zach (Jan)
autoři fotografií
Jiří Staněk - str. 3
Ludmila Koukalová - str. 9
David Zažímal - str. 11, 13, 15, 19, 20
Ondřej Zažímal - str. 14
Honza Čermák - str. 18
Veronika Fridrichovská - str. 22
Jana Duchanová - str. 25
jazyková korektura
Květa Zažímalová
typografická úprava
David Zažímal
distribuce
Distribuci zajišťuje redakce
v počtu 180 výtisků.
adresa redakce
B. Němcové 570, Třešť 589 01
kolportéři
redakce; Staňkovi;
Duchanovi; Bambulovi;
Hynkovi a kolportéři
z bratrských farností

str.

název

3 ............................................................. Slovo otce Damiána
4 ........................................................... Světlo přišlo na svět ...
5 ............................................... Slavení prvních pátků v měsíci
5 .................................................... Návštěva svatého Mikuláše
6 ....................................................... Evangelijní texty adventu
7 ................................................. Já jsem Matka čisté lásky ...
9 .............. O betlémech, návštěvnících a ukradené vánočce
11 ................ Biskup Vojtěch Cikrle k 30. výročí svatořečení
11 .................................................................................... Assisi
12 ...................................................................... Pouť do Říma
16 ...................................................................... Modlitba Páně
17 .............................................................. Ze života farností
18 ............................................................................ Den farní
19 ....................................... Jak jsem se zaučoval na kněze
21 ............................................................................... Nábožko
22 .................. Tvoření v Domě s pečovatelskou službou
22 ............................................................. Historie kalendáře
25 ...................................................................... Národní třída
26 .................................................................................. PULS

Vydáváno výlučně pro vnitřní
potřeby farnosti. Neprodejné.
Stanovisko redakce se nemusí
ztotožňovat s obsahem zveřejněných příspěvků. Anonymní
příspěvky nezveřejňujeme!

27 ........................................................... Vánoční bohoslužby

Uzávěrka příštího čísla bude 15. března 2020!

Náklady na toto číslo činí 30,- Kč.

S lovo otce Damiána

Milí farníci,
vstoupili jsme do doby adventní a za pár
dnů budeme znovu prožívat svátky Narození našeho Pána. Jak jsem se již zmínil v článku pro Naše
město, stále více mě přivádí v údiv velká Boží
pokora. A Ježíš sám nás vybízí: „Učte se ode mne,
neboť jsem tichý (mírný) a pokorný srdcem.“
(Mt 11,29) Této pokoře se můžeme učit, především když rádi a často spočineme na Jeho Srdci.
Ježíš nás k tomu zve. Právě když u něho spočineme, tak nalezneme pokoj pro naše často nepokojné srdce. Nalezneme odpuštění do našich různých
selhání. Nalezneme radost do všech těch smutků,
do těch různých „splínů“, jak se trochu moderně
říká, nebo různých depresí, tedy melancholií, které člověka přepadají. On na nás čeká. Velmi vřele
vám doporučuji prohloubit úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a také povzbuzuji k vykonání
devíti prvních pátků. V dnešním čísle se dočtete
něco málo o historii prvních pátků. Vedle Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je zde i Neposkvrněné
Srdce Panny Marie.
Další „duchovní potravou“ a prohloubení vnitřní modlitby může být velmi pěkné zamyšlení P. Vojtěcha Jeniše o „kontemplaci“ u Panny Marie, tolik potřebné také pro každého z nás a
pro dnešní dobu, které také najdete v tomto čísle.
Před pár týdny několik z vás „na vlastní kůži“ mohlo prožít, myslím, velmi vydařenou
pouť do Říma, k oslavě 30. výročí svatořečení

sv. Anežky České. Určitě si každý z poutníků nese
„své“ zážitky a možná i „svá“ předsevzetí, aby
tato pouť mohla přinést duchovní plody ne pouze pro něho, ale i pro ostatní. Je pravdou, tak jak
poznamenal jeden můj známý kněz, že mně trochu scházelo ke konci poutě určité „vyslání“ těchto poutníků od našich otců biskupů a také určitý
„program“, v čem může být svatá Anežka inspirací pro dnešní naši společnost, pro náš národ.
A tento kněz, otec Pavel, který se také poutě zúčastnil, vyslovil hned několik bodů, kterými může
být podle něho sv. Anežka určitou inspirací pro
náš národ a pro každého z nás. Určitě je to Anežka, která se modlí. Modlí se za to, aby správně
poznala Boží vůli, kde ji chce Bůh mít. Modlí se
za smíření svého bratra, krále Václava I., s jeho synem Otakarem II. Jak je důležité modlit se za poznání Boží vůle a za smíření v rodinách. Dále je to
Anežčina „chudoba“. Ona, princezna, odpovídá
na Boží zavolání a stává se po Kristově vzoru „chudou“ v zasvěceném životě. To je velká inspirace
v dnešní často namnoze „konzumní společnosti“.
Se slibem chudoby se pojí i čistota prožívaná pro
Boží království. I to je v dnešním příliš smyslově a sexuálně orientovaném světě určitě velkou
výzvou. Tento stav má bezesporu velký dopad i
na rozpad rodin. A tím posledním bodem, který
zmiňoval otec Pavel, je prožívání a přinášení této
radosti ze života s Kristem druhým lidem. Možná mohou být některé z postřehů tohoto kněze i
pro vás inspirací k určité proměně a touze nechat
se inspirovat touto velkou světicí, která má určitě
velkou zásluhu na pádu komunismu a na znovu
nabyté svobodě pro náš národ. Kéž toužíme nejen
po svobodě politické, ale především po svobodě
duchovní, kterou přináší Kristus, narozené dítě
v jeslích. Proto se stal člověkem, proto se tak upokořil, aby nás povýšil a přinesl nám spásu.
Radostné prožití svátků vánočních a
hojnost milostí, radosti a pokoje do nového občanského roku. To vám všem, vašim rodinám a
známým přeje, vyprošuje...
váš otec Damián
Věžník 110/2019
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Slavení prvních
pátků v měsíci
Trocha historie
První pátky v měsíci jsou zasvěceny smíru
Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
podle jeho vlastního přání.
Pán Ježíš se zjevil roku 1673 ve Francii
Markétě Marii Alacoque, sestře kláštera Navštívení v Paray-le-Monial, ukázal jí své Srdce a řekl:
„Toto je Srdce, které tak milovalo lidi, že jim
dalo vše, co mělo, a na oplátku se mu dostává
jen neúcty, nevděku a chladu.“
Během zjevení se pak Kristus obrátil na
sestru Markétu s otázkou: „Chceš alespoň ty patřit mezi mé přátele, chceš mi udělat radost a dát
mi jako náhradu za nevděk lidí své přátelství a
svoji lásku?“ A ona odpověděla: „Ano, chci.“
Dále pak sestra Markéta vypráví: „Tiše
jsem odpočívala na Ježíšově Srdci a Pán mi odhalil zázraky své nekonečné lásky a tajemství svého
Božského Srdce, které byly doposud přede mnou
zahaleny závojem tajemství. Nemohla jsem být
na pochybách ohledně zjevení, protože Pán velmi

otevřeně a jednoznačně ke mně promluvil: „Moje
Božské Srdce tak nekonečně miluje lidi, že hořící plameny své Lásky už nemůže v sobě udržet.
Tvým prostřednictvím, ač jsi jen nevědomým
nástrojem mého milosrdenství, chci obohatit
lidstvo o poklady svého Božského Srdce. Tobě
odhalím nekonečnou cenu těchto pokladů, které
představují množství milostí, určených pro záchranu otupeného a lhostejného lidstva. Vyvolil
jsem si tě za svůj nástroj právě proto, že jsi nehodná a nevědomá, aby nikdo nemohl pochybovat o
tom, že toto dílo pochází ode mne, a ne od člověka.“
Během setkání Pán Ježíš předal sestře
Markétě Marii přislíbení nabízená všem ctitelům
jeho Nejsvětějšího Srdce. Byla popsána v jejich
dopisech a vyprávěních a po její smrti byla sestavena do známých a úžasných 12 příslibů, které už
jsem zmínil v minulém čísle.
pro Věžník vybral otec Damián
(převzato z knihy Slavení prvních pátků
a prvních sobot v měsíci, P. Pavel Havlát)

NÁvštěva svatého
Mikuláše
Opět po roce se do naší farnosti vrátil
svatý Mikuláš v doprovodu dvou andělů. Dřív než
rozdal dárky, které dětem přinesl, vlídně promluvil, děti vyzval k štědrosti a povzbudil ke konání
dobra. Děti svatému Mikuláši zazpívaly, některé
odvážné i vystoupily a samostatně zarecitovaly
nebo si jen tak přátelsky se svatým Mikulášem popovídaly :).
Děkujeme za návštěvu a za rok se budeme zase těšit!
- KZ Věžník 110/2019
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Evangelijní texty
adventu
Vloni na začátku Adventu jsem si připustil, že evangelijní texty tohoto období mi připadají velmi málo „evangelijní“. Že se zdají spíš
hrozivou, než Radostnou zprávou. Vloni se četl
svatý Matouš, letos se čte svatý Lukáš. Jan Křtitel
u Lukáše mává dřevorubeckou sekyrou a u Matouše se posílají kozy do horoucích pekel, otřásá
se svět. Neradostný pocit. Vloni mi to nedalo a
rozhodl jsem se přijít tomu na kloub. Vyplatí se
číst texty ve větším celku. V kostele není čas na
dlouhá čtení, je to pěkně rozkouskované, ale bez
souvislosti se ztratí kontext a nepochopení je na
světě. A to je škoda.
V Matoušově evangeliu všechno vyvolal Pán Ježíš, když zchladil vlastenecké nadšení
učedníků, kteří se rozplývali nad krásou chrámu.
„Všechno bude rozmetáno, nezůstane kámen na
kameni.“ Myslím, že se tehdejší turisté pohoršeně
odvraceli, učedníci se stáhli do sebe a teprve na
Olivové hoře se odvážili zeptat, jak to myslel. A
propojili představu zničení chrámu s příchodem
Syna Člověka. A tuhle zkratku jsme zdědili v hlavě i my.
Jenže Pán Ježíš reaguje dlouhou řečí,
kterou se vyplatí číst v klidu v kuse a všimnout
si, že učedníky slyšel, že jim odpovídá, ale uvádí
všechno na správnou míru.
Tedy zaprvé. Mějte se na pozoru, aby
vás někdo nesvedl. Nenechte se poplést. A nepopleťte to ani vy: Budou války a bída a tím pádem i
lživí proroci a tím pádem i falešná očekávání konce, ale to nebude ještě konec! Bude vám hodně zle,
budete to mít hodně těžké, a protože se rozmůže
nepravost, vychladne láska mnohých, ale to nebude konec! Ale kdo vytrvá do konce, bude spasen!
(Mt24,13)
A konec přijde až teprve po tom, co i
ten nejposlednější konec světa uslyší dobrou zprávu o Božím Království lásky a pokoje. A pak teprve může přijít konec!
Pak Matouš udělá odbočku a nechá
6
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Pána Ježíše prorokovat o zničení Jeruzaléma r. 69.
Tehdy Židé, kterým se na začátku povstání podařilo zničit jednu legii Cestia Galla, v euforii pověsili na zdi Chrámu trofej, římského orla. To by
mohla být ta znesvěcující ohavnost, jak to mnozí
tehdy taky viděli. Vítězové tím slavili krátkozraké
vítězství, ale Ježíš svým učedníkům předpověděl: Pozor, vypadá to jako vítězství, ale s Božím
Královstvím to nemá co dělat. Utečte, dopadne
to špatně. A křesťané byli nenáviděni jako vlastizrádci, protože jejich vlast byla jiná, než jejich
spoluobčanů, což bylo jistě bolestivé zjištění. Velitelé povstání se nechali titulovat mesiášskými
tituly a to mohlo mnoho věřících poplést. A jedinou záchranou bylo nenechat se zmást a utéci,
protože Království Boží bylo mimo rodnou vlast a
mimo Chrám. Nemělo se umírat za věci, které za
to nestojí, mělo se žít za to, co za to stojí. Matouš
psal své Evangelium pár let po povstání a tak už
znal i detaily a asi se mu vybavilo, co Ježíš říkal
předem: Že v euforii se budou lidé chytat každé i
liché naděje. A až euforie opadne, pak přijde deprese a to budou liché naděje na dračku ještě víc.
Ale Ježíšovi učedníci se nemají nechat
poplést, protože až Syn Člověka přijde s anděly,
nebude to k přehlédnutí. Až to skutečně přijde,
tak to poznáte.
Tedy na otázku po příchodu Syna Člověka Pán Ježíš říká: Nenechte se zmást. Ty události nebudou ještě konec, ale budou znamením, že
je Syn Člověka přede dveřmi. Že váš Pán je vám
blízko. Buďte tedy bdělí.
Zdá se mi, že nás Pán Ježíš varuje, abychom se nenechali obalamutit a nepřestali žít.
Buďto ze strachu, nebo z pohodlnosti. Protože
Syn Člověka přijde, ale nebude to hned, musí se
ještě žít a roznést dobrou zprávu tam, kde o ní
ještě neslyšeli. Tedy žít pro věci, které za to stojí,
nežít pro věci, které za to nestojí. Neflákat se, neotupovat si srdce a mozek a srdce a netrápit druhé,
jak zakončuje podobenství 24. kapitoly.

A 25. kapitola pak ilustruje za pomoci
příběhů, co bylo řečeno už výše:
Družičky jsou obraz o lidech, kteří si
myslí, že ženich už už jde. A nepřipraví se na to,
že to bude taky třeba trvat. To může mít velice
zlé dopady, že takový nedočkavý člověk se nechtě
může s Ženichem minout.
Příběh o rozmnožených hřivnách je
příběh o člověku, který tváří v tvář těžkým podmínkám života raději ukryje, co mu Ježíš svěřil.
Dobrou zprávu nešíří dál, protože nevěří, že to má
smysl, protože má strach. Aby se neztrapnil, aby
nezhřešil, aby nešířil bludíky. Raději se bojí, než
se raduje z investice, která je mu svěřena.
Příběh o ovcích a kozlech jasně ukazuje, CO má pro Pána cenu. Cenu má to, že i
v dobách, kdy „se rozmůže nepravost a vychladne
láska mnohých“ nezapomenou Ježíšovi učedníci,
že cokoliv učiní nejmenšímu člověku, učiní pro
Krále.
Myslím, že úvahy nad tím, jaké skutky
na posledním soudu převáží, zda dobré, či špat-

né, jsou nepatřičné. Soud máme nechat na Pánu.
Podobenství nechce vyděsit, ale shrnout, co Pán
Ježíš po nás chce a co má pro něj cenu.
Tedy když shrnu dlouhou úvahu na
téma adventních čtení, bude to vypadat takto:
Svět, jak ho vidíme, dřív či později pomine. Střídají se těžké a dobré časy. My máme tendenci v dobrých dobách zapomenout, že nám Pán
dal nějaké poslání a že se vrátí nás vyzvednout.
Ve zlých dobách máme tendenci všechno zabalit,
nadávat na zkažený svět a nedělat nic a jen čekat,
už aby nás vyzvedl.
Obojí je ale ztráta drahého času. V těžkých dobách se máme těšit tím, že Pán je nedaleko, za dveřmi, a v dobrých dobách nemáme zapomenout, co je pro něj důležité: Milovat všechny a
zvlášť ty nejposlednější a tím šířit dobrou zprávu
o tom, že nás a všechny lidi má Pán Bůh rád. To
jsou dvě strany téže mince. A pak nám život uteče
jako voda a... pak přijde… JEŽÍŠEK!
Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!

Já jsem Matka čisté lásky,
bázně, poznání i svaté
naděje

(Sir 24, 18)

Křesťané mají velký úkol – přinášet
světu Krista. Papež Pavel VI. říkal, že Panna Maria je naším vzorem: je Pannou, která naslouchá, která se modlí, která dává Krista a nese ho
světu. Jak to ale máme dělat my a dnes? Naslouchat, modlit se, nechat se proniknout Bohem – to
je kontemplace; a když budeme plni Boha, budeme ho schopni také nést světu – a to je apoštolát.
Víme, co je to kontemplace? Je to slovo latinské a znamená prohlížet, nazírat, patřit,
přezkoumávat. II. vatikánský koncil překládá
kontemplaci jako „vidění Boha“. V encyklice Dei

verbum se praví: „Církev jde věky a dějinami –
contemplans Deum – patříc, nazírajíc na Boha.“
Kolem nás tak závratně rychle letí dějiny, že ne po rocích, ale po týdnech, ba dokonce
po dnech se věci pronikavě mění. Nastávají – jako
výbuch – nové změny, nové poznání kosmu, vesmíru, rychlý vývoj ve všem. Je až zdrcující, nač
přichází lidské vědění v naší době. Je mnoho
toho, co se nás dotýká, nebo jde kolem nás a my
to nevidíme. Proto je třeba se zastavit, abychom
nešli životem jen tak napůl, abychom právě my,
vidoucí Boha, poznali co možná reálně vesmír,
Věžník 110/2019
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lidstvo, křesťanství, církev, řád, stav a dobře konali to, co konat máme. Čím je něčeho víc, tím
více je třeba i opaku: je-li člověk dnes přehlcen
a rozptýlen množstvím informací, vědomostí, zájmů a dojmů, tím více je zapotřebí kontemplace
– soustředěného a univerzálního vidění.

Kontemplace je tedy umění nebo také
snaha vidět, objevovat Boha ve všem a všude a
všechno vidět v Bohu. Tedy vidět Boha, sebe a
svět; ne podívat se, ale ponořovat se díváním, objevovat Boha, objevovat i svět skutečně, tak jak je,
objevovat i sebe ve spojení s Boží Plností. Objevovat hlavně podstatu, nitro, vidět do věcí, do jejich
hloubek. K vidění je potřeba světla a to dává Boží
milost, o níž musíme prosit. A to je umění kontemplace. Pak budeme svobodni v duchu, otevřeni
pro Boží pravdy, ponořeni do Boha a nic nás už
potom nemůže příliš vyvést z míry.
Panna Maria je mezi všemi svatými
po Bohu ta nejprvnější. Ona a celý její život nás
může poučit o těchto zásadách duchovního života.
Sledujme ji na cestě k Alžbětě podle slov
sv. Lukáše 1, 29: „Maria se vydala na cestu a spěchala…“ Proč Maria pospíchá k Alžbětě? Většinou se tu udává jako důvod Mariina láska k bližnímu, ale ten její důvod byl jistě daleko hlubší:
ona osvícena Duchem svatým chápe, že Ježíš jí
8
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není darován jenom pro ni, ale pro celé lidstvo.
První, komu tento vzácný Boží dar přinese, je
její příbuzná a ta „naplněna Duchem sv., zvolala
mocným hlasem: Požehnaná ty mezi ženami a
požehnaný plod života tvého.“ První, co zaznívá
z tohoto setkání, je veliká radost: „Velebí má duše
Hospodina a můj duch jásá v Bohu…! Je to radost
z toho, že Pán je s ní a ona s ním, je plná Boha.
K nám přichází Bůh ve svátostném Ježíši Kristu a
duchovně se s ním můžeme spojovat po celý den
třeba jen krátkou, ale zato častou vzpomínkou při
práci. A toto naplnění Bohem se pak bude projevovat v našem životě čistou radostí. Pochopitelně, že si ji nenecháme pro sebe, ale poneseme ji
lidem, poneseme jim Boha, budeme posvěcovat
naše okolí.
Panna Maria nás tomu učí, je pro nás
vzorem apoštolátu. Opravdový apoštolát musí
vycházet z kontemplace, ne z nás samých, ale
z vědomí, že je s námi Bůh. Jestliže chci přesvědčit druhé, že mají věřit v Boha, jeho milovat a
sloužit mu, pak tím musím žít nejprve sám, já musím být tím věřícím, milujícím, sloužícím. Život
Panny Marie je skvělým důkazem toho, že všechno Boží může vyrůst jen z Boha, ze spojení s ním,
z kontemplace. Nemoc naší doby, která znemožňuje kontemplaci, je otupělost srdce, výmluva –
nemám čas, lhostejnost, malý zájem o Boží věci
a vůbec neznalost náboženství. Toho všeho se
musíme snažit vyvarovat a vypěstovat si srdce
citlivé a vnímavé pro Boha. Při bedlivém zkoumání sebe zjistíme, že hodně času našeho života
zůstává nevyužito. Jak využívám svůj čas? Věnuji
ho Bohu a jeho službě? K čemu je přitahováno
moje srdce? Je to Bůh a Boží věci, anebo je to svět?
Snažme se být vnímavými žáky ve
škole Mariině, abychom mohli spolu s ní zpívat
radostné Magnificat. Prosme ji, aby se za nás přimlouvala u svého Syna, vyprosila nám potřebné
milosti a sílu, abychom dobře a moudře naplnili
čas svého života.
Mluv ke mně, Pane, o své Matce.
Skrze Marii jsem přišel na svět. Kdo
uctívá mou Matku, uctívá mne samého. Vždyť
s nikým nejsem tak sjednocen, jako s ní. Mysli na
ni častěji, ona ti pomůže myslet na mne. Čím více
je Maria začleněna do tvého života, tím lépe mohu
v tobě jednat. Miluj Marii mým Srdcem. Miluj mne

srdcem jejím. A pak pros ji za mnoho. Jsou zázraky, které činím jenom na její přání. Kdo přichází
k mé Matce, přichází ke mně. Kdo prosí mou Matku, prosí mne. Pros ji vroucně, ona způsobí, že se
staneš takovým, jakým tě chci mít. Moc její přímluvy za tebe se řídí silou tvé modlitby. Podle toho, jak
mnoho jí důvěřuješ, tak mnoho může zasahovat do
tvého života. Čím více bude ona přítomna ve tvém
životě, tím více budu v tobě působit.
Dávám ti svou Matku, aby ti pomáhala.
Maria může na tobě uplatnit své duchovní mateřství tím více, čím oddaněji se k ní chováš jako milující dítě. Miluj synovsky mou Matku, ona je právě
tak tvou. Pros mou Matku usilovně místo těch, kteří ji neprosí. Jsou spokojeni a nechtějí přiznat svoji

bídu. Neumí snažně prosit o smilování, protože jejich pýcha jim brání, aby si přiznali, že jsou hodni
soucitu. Mé milosrdenství se může projevit jen tam,
kde je bída poznána a kde se žádá o pomoc. Avšak
kdybyste předem prosili mou Matku, milost Boží by
se opět stala osou světa.
G. Courtois
autor: P. Vojtěch Antonín Jeniš
(II. Ročník Katechezí, Katecheze 30, 1993/94)
pro Věžník vybral otec Damián

O betlémech, návštěvnících a ukradené vánočce
Pokud se někdy vypravíte podívat na
betlémy do Schumpeterova domu, možná vás
s úsměvem přivítají Mifkovy.
Od kdy do kdy v Schumpeterově domě provázíte?
Obyčejně je to otevřené od první neděle
adventní až do 2. února, denně od 9:30 do 16:30.
Dál je to přístupné celý rok, ale přes Informační
centrum. Jen v říjnu a listopadu je úplně zavřeno,
protože se betlémy přestavují. Dávají se nové mechy,
takže se musí sundat všechny figurky.

V té poslední místnosti je betlém z Dřevořezání. To se sjíždějí řezbáři z celé republiky a někdy
i ze zahraničí a každý řezbář nám tu nechává jednu
nebo dvě figurky, budovu či strom. Je to novodobý
betlém, protože ty nejstarší figurky jsou 18 let staré.
Všechny jsou nemalované. Řezbáři mají jen stanovenou výšku figurek, asi 10 až 14 cm, myslím. Na
každém Dřevořezání nemohou všichni dokola řezat jen betlém. Proto je tam v čele betlém s pastýři,

Co všechno je vaším úkolem?
Jednak se tam prodávají různé věci. Jsou
to nejrůznější ruční práce, háčkovaní andílci, zvonečky, korálkové věci a jiné drobnosti.
A samozřejmě kdo chce, tak mu něco o
těch vystavených betlémech řekneme.
V první místnosti je papírový Švarcův
betlém, ten je půjčený. V druhé místnosti jsou historické betlémy, všechny asi 200 let staré. Je tam bývalý Janákův, pak největší Brožkův, pak Šiftařův - ten
je papírový, a po levé straně je ještě Motlův betlém,
ale řezal ho Josef Liška.
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třemi králi, nad tím Jeruzalém s mešitami a potom
jsou tam věci, o kterých bychom řekli, že už do betléma ani nepatří. Jsou tam i figurky známých lidí,
třeba Josef Lada s kocourem Mikešem, naši čeští velikáni, pak pan Schumpeter, Božena Melšová, pan
Tau u bývalé lékárny a další.
Kolik se vás střídá?
Jó, to nevím. Když je pak na konci společná večeře, to se sejdou všichni řezbáři, ale na práci
už málo . Byli bychom rádi, kdyby nás bylo víc.
Pokud by někdo chtěl, budeme rádi, když se k nám
přidá. Loni toho na nás bylo dost. S Hankou jsme
už obě v důchodě, tak já jsem tam vždycky došla, a
když bylo prázdno, napsala jsem nás tam, hlavně
o víkendu, to se ostatním moc nechce. To jsme tam
byly hodně. Vždycky sloužíme ve dvou lidech.
Přijde mi zvláštní, že se o betlémy starají hlavně
lidé, kteří nejsou nijak spojení s farnosti. (Neodvažuju se říct, že jsou nevěřící.)
No, on je to Spolek přátel betlémů. Betlémy jsou rodinný majetek, rodiče těch členů třeba
věřící byli a jim zůstal vztah k betlémům.
Jací jsou návštěvníci?
Chodí tam všichni možní. Někteří se
vracejí, řeknou, že nic povídat nechtějí, že to znají,
že jezdí každý rok. Teď tam byli lidi z Mostu, loni
z Aše, jezdí Japonci, byl tu pán z Austrálie - rodák
z Batelova, tak přišel. Loni tu byla paní z Kanady.
V Praze má maminku, za kterou jezdí. Tam se dozvěděla o našich betlémech v Jindřišské věži, kde
máme pokračování Betlémské cesty. Je to opravdu
různé.
Máte přehled, kolik lidí přijde za sezónu?
Ne, nepočítáme je, to se nedá. Máme
vstupné dobrovolné, tak podle toho to spočítat nejde. Kolikrát jsme si říkali, že budeme dělat čárky,
ale nejde to, třeba když přijedou najednou tři autobusy. Ten, kdo je u těch prodávaných věcí, počítat
nemůže, a ten, kdo je v té zadní místnosti, tak nemůže počítat, kdo přišel.
Zpívají návštěvníci u betlémů? Koledují?
Někdy taky. Každý rok jezdí z Příbrami a
ti vždycky přijedou s harmonikou a zpívají.

10
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A co krádeže?
Taky někdy, ale snažíme se dávat pozor.
Třeba taková zajímavost. Máme tam darovníka,
který nese vánočku. Zakopl o kámen a vánočka
spadla na zem. A ta vánočka se ztratila. Vyřezaná
vánočka. Jestli to někomu pomohlo, nevím.
Někoho jsme ale taky přistihly, jak si
dává figurky do tašky. Nejhorší byly ty zájezdy, které pořádali tzv. „šmejdi“. Ti přijeli s autobusem, a
protože ten neplatili, tak u nás taky nedali ani korunu. A jedna paní povídá: „Máte jich tu tolik, nemohla bych si jednu figurku vzít?“  Většinou ale
lidi jezdí dobří.
Co je na téhle práci náročné?
No, mám toho dost za ten půlden, kdy
tam jsme. Je tam zima. Sice je tam topení, ale jak
lidi chodí, teplo se „vycourá“. Ke konci už toho
máme docela dost a jsme rády, když se jdeme domů
ohřát. Nemohla bych tam být úplně celý den.
Co vás na této službě těší?
Mám radost, když se k nám lidi přihlásí,
jsme rády mezi lidmi.
tepla.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně sil a

Sedláčkův betlém
Snad se nám podaří i letos postavit
doma betlém, který máme od P. Sedláčka a který si možná mnozí pamatujete. Z prostorových
důvodů ho teď nestavíme v úplné velikosti a je
nám líto, když některé stavby i figurky musí zůstat
v krabici. I tak je ale krásný. Na Betlémskou cestu
si netroufáme, ale o radost z betléma se rozhodně
rádi podělíme. Pokud budete mít cestu kolem, jste
zváni.
Koukalovi
Luční 1198/26
tel. 728 362 275
Ludmila Koukalová

Biskup Vojtěch Cikrle
k 30. výročí svatořečení Anežky České
„Milé sestry, milí bratři,
v listopadu jsme si připomněli 30. výročí
svobody v naší zemi. Světské oslavy se zaměřují na
okolnosti 17. listopadu a na jejich důsledky. Církevní oslavy jsou navíc spojeny s výročím kanonizace
sv. Anežky České, kterou 13. listopadu 1989 v Římě
svatořečil papež Jan Pavel II. Událost jejího svatořečení se stala velkým impulsem pro věřící naší
země a byla předzvěstí základních změn, které
následovaly. Je to velký dar, že žijeme ve svobodné
době a jsem přesvědčen, že každé podobné výročí je
příležitostí k ohlédnutí se do minulosti a připomínání si tehdejších událostí. Není to proto, abychom
obráceni k minulosti zůstali, ale aby naše starost o
budoucnost byla hlouběji zakotvena v realitě toho,
co se stalo. Bez znalosti a pochopení minulosti je

budoucnost ochuzena o kořeny, ze kterých vyrůstá,
a přítomnost se může stát cestou po moři bez kompasu, bez navigace, tedy odnikud nikam…
V historii lidstva jsou osobnosti, které
mnohdy až "mechanický" chod světa a dějin prozářily nadějí. Anežka Česká žila ve velmi těžké a
složité době. Inspirována životem svatého Františka
a svaté Kláry se zřekla všeho, co vyplývalo z jejího
postavení královské dcery, a v blízkosti Krista, svého
Krále, žila pro druhé, především pro potřebné lidi.
Světlo naděje z ní vyzařující proměňovalo její okolí
od doby, kdy žila, až do naší současnosti. Dnes děkujeme Bohu za její roli v pádu komunistické totality a můžeme z celého srdce prosit: „Svatá Anežko,
provázej nás i nadále.“

Assisi
Neděle 10. 11. 2019 v Assisi. Ráno se
z parkoviště autobusů vydáváme pěšky příkrou
cestou ke kostelíku sv. Damiána. Nachází se v polovině svahu mezi Assisi a Umbrijskou nížinou,
míjíme olivovníky a cypřiše. Kamenná venkovská stavba, v průčelí růžice, malá okénka, před
vstupem dlážděné prostranství s loubím. Tichá
modlitba před kopií kříže, zde se kdysi modlil
sv. František. Originál kříže je umístěn v bazilice
sv. Kláry. Vracíme se na parkoviště, po eskalátorech vyjíždíme do města, vítá nás brána Porta
Nuova s latinským nápisem. Přicházíme k bazilice
sv. Kláry; pěkné průčelí s růžicí, špičatá zvonice,
celá stavba je z bílých a růžových kamenů střídajících se v pásech. Z náměstí je krásný výhled dolů
do rozlehlé nížiny, ale také nahoru na středověkou
pevnost. Všude spousta malých obchůdků se suvenýry a místními specialitami. V bazilice sv. Kláry jsme byli na mši svaté.
Věžník 110/2019
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Další naší zastávkou byl Minervin
chrám. Šest vysokých korintských sloupů nesoucích trámoví a tympanon, schody mezi sloupy,
velké očekávání. Uvnitř malý barokní chrám, trochu zklamání. Náladu si vylepšujeme posezením
s kávou na náměstí. Patronem města je sv. Rufin,
místní mučedník, biskup, takže další námi navštívenou památkou je katedrála sv. Rufina. Opět
ústřední růžice v průčelí, lvi, ptáci, zvonice. Uvnitř
pěkná socha sv. Františka a částečně odkryté zdivo
původní románské stavby.
Procházíme starým městem, křivolaké
úzké uličky, otcovský dům sv. Františka, původní kostelík, kde sv. František sloužil bohoslužby,
nový kostel sv. Františka Piccolino a odpoledne
přecházíme k bazilice sv. Františka. Tvoří ji horní a dolní kostel, mezi nimi románská zvonice,
před bazilikou socha klanějícího se krále na koni.
Gotický portál s vytesanou růžicí, uvnitř barevná

okna, fresky, výjevy ze života sv. Františka, nádhera a bohatství, fotit nesmíte. Člověk přemýšlí, tolik
bohatství a zdobnosti. Svatý František byl přece
symbolem chudoby a poslušnosti. Líbilo by se mu
to? Jaké to asi bylo v roce 1223 při půlnoční v jeskyni se zvířaty?
Opouštíme staré středověké město postavené na úpatí hory. Otáčíme se, na levé straně
kostel sv. Františka a klášter, opěrné pilíře, vpravo
město s kostely, veřejnými budovami, hotely. Hodně to připomíná města zdobící třešťské betlémy.
Poslední naší zastávkou v Assisi je bazilika Santa
Maria Degli Angeli. Na jejím vrcholku svítí socha
Madony, začíná se stmívat. Vedle kostela přes silnici láká bleší trh, i tam byl čas zajít. Po osmnácté
hodině odjíždíme do Říma plni dojmů a očekávání dnů příštích.
Marie Kameníková

POUŤ DO ŘÍMA
Mám-li vypočítat na prstech jedné ruky,
jaká byla pro mne pouť do Říma, pak byla: DUCHOVNÍ, PROMODLENÁ, KRÁSNÁ, NÁROČNÁ, OBOHACUJÍCÍ.
Hned v autobuse nás otec Damián obohatil o znalost základních italských slov: BUON
GIORNO (dobrý den), ARRIVEDERCI (nashledanou), GRACIE (děkuji), PREGO (prosím), CAFFE a TOILETTE, která spolu s ukazováčkem a
ukazovacím zájmenem TO nám usnadnila a zkvalitnila náš krátký pobyt v Itálii.
Naši řidiči byli skvělí, prodávali i teplé
nápoje jako je káva a cappuccino v českém provedení do plastových kelímků. Dobré to bylo, dokud
jsme neochutnali italskou variantu. Ital při tvoření
cappuccina našlehané mléko mistrně nalévá do
šálku a v závěrečném pohybu na povrchu vykouzlí
srdíčko a všichni kolem se z toho radují.
Naše průvodkyně byla milá, stále počítala naše hlavy, věděla i o těch, které nebyly za sedačkami vidět. Abychom se v Itálii neztratili, měli
12
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jsme za úkol sledovati svého bližního (souseda
z autobusu) a případně hlásit jeho nepřítomnost.
Vyplatilo se to, otec Jaroslav 2x dohledával své
ztracené ovečky.
ASSISI

Neděli jsme strávili v Assisi. Je to významné duchovní středisko a po Vatikánu je to
druhé nejnavštěvovanější poutní místo v Itálii.
Má výrazný středověký charakter, úzké
kamenné uličky, památky z římské doby, bezpočet
kostelů (Bazilika sv. Františka, románský dóm San
Ruffino, kostel Santa Maria Maggiore, kostel Santa
Chiara, kostel San Damiano…), nad městem se
tyčí pevnost Rocca Maggiore z 12. století.
V Assisi se narodil sv. František z Assisi (1182- 1226) a sv. Klára (1194- 1253). František se narodil do rodiny bohatého kupce, jeho
maminka pocházela z Francie a od ní se naučil
francouzsky. Dostal jméno, které nebylo tehdy
obvyklé – Francesco (Francouzek). Otec od něj

očekával, že převezme jeho obchody, avšak Františka táhlo stát se rytířem, chystal se na křížovou
výpravu… ale vážně onemocněl. Při modlitbě
v polorozbořeném kostelíku sv. Damiána byl
Kristem osloven a vyzván k následování a obnově
církve. Pro svou lásku k přírodě a všemu Božímu
stvoření, čistotu srdce a lásku k Bohu byl nazýván
Prosťáčkem z Assisi. Zřekl se veškerého majetku
a život zasvětil modlitbě a službě malomocným a
žebrákům. Založil žebravý řád menších bratří.
Jako první člověk obdržel v r. 1224 stigmata (Kristovy rány). Jako první vytvořil v r. 1223
na Vánoce v jeskyni betlém s živými zvířátky a
s příběhem narození Páně.
Sv. František zemřel ve věku 44 let a
již po 2 letech byl prohlášen za svatého. Je uctíván jako alter Christus (druhý Kristus). Nad jeho
hrobem se na jeho počest začala v r. 1228 stavět
Bazilika sv. Františka.
Celý komplex S. Francesco je tvořen
Horní a Dolní bazilikou a přilehlým klášterem.
Je jednou z nejstarších gotických staveb v Itálii a
dochoval se v téměř původní podobě. Od roku
2000 je součástí světového dědictví UNESCO.
Dolní bazilika se stavěla dva roky.
Stavba Horní baziliky, prosvětlené a velkolepé ve
francouzském stylu, trvala 23 let. V lodi Horní baziliky je vytvořen cyklus 28 obrazů ze světcova života. Na stavbě se podíleli nejlepší italští stavitelé
a umělci své doby. V kryptě pod Dolní bazilikou je

hrobka sv. Františka a jsou zde uloženy i předměty
spojené s jeho životem.
Komplex S. Francesco je fascinující i
tím, že baziliky stojí na sobě! Tři kostely nad sebou - nepředstavitelné, dokud to neuvidíte…
O 12 let mladší svatá Klára pocházela
z aristokratické rodiny. Poprvé slyšela kázat svatého Františka v kostele San Giorgio během postu
roku 1210 a byla jím hluboce zasažena.
V r. 1212 utekla z otcovského domu ke
kostelíku Santa Maria degli Angeli, kde na ni již
čekal František a jeho bratři. František ji oblékl do
jednoduchého oděvu a ostříhal jí vlasy a zasvětil ji
tak životu v pokání.
Svatá Klára se svými družkami nalezla
útočiště v kostelíku San Damiano. Společenství se
nazvalo „Chudé uzavřené paní ze svatého Damiana“ a po Klářině smrti klarisky. V r. 1215 svěřil
František Kláře vedení ženského společenství inspirovaného jeho fraternitas – toto společenství
známé jako druhý františkánský řád se během několika let rozšířilo po celé Evropě.
Klára žila v San Damianu 42 let a po
většinu této doby byla nemocná. K řeholnímu
životu přivedla mnohé své přítelkyně a příbuzné.
Dopisovala si i s naší Anežkou Českou.
Místem jejího posledního odpočinku je
nádherný kostel Santa Chiara, kde jsme měli mši
svatou. V kostele je uložen i „mluvící kříž“, ze kterého Kristus vyzval Františka k následování.
Věžník 110/2019
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A pak jsme přijeli do Ř Í M A!!!
Velké poděkování patří všem organizátorům, kteří se podíleli na přípravě této národní
pouti, která byla poděkováním za svatořečení
Anežky České před 30 lety papežem sv. Janem
Pavlem II.
Pouť měla další 3 základní aspekty: pokání, smír a prosba za návrat ke křesťanským
kořenům (poutníků z Čech se sešlo na 4000).
V pondělí dopoledne jsme navštívili baziliku sv. Klimenta, v níž je i hrob sv. Cyrila. Sestoupili jsme do rozsáhlých podzemních prostor
pod bazilikou z dob antického Říma, na nichž je

postaveno nynější město. Od 11 hodin v této bazilice probíhala modlitba českých a moravských
biskupů a společná modlitba litanií k našim národním patronům.
V 15. hodin bylo slavnostní zahájení
národní pouti mší sv. v bazilice Santa Maria Maggiore.
14
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V úterý 12. 11. – den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České – v 10 hodin byla Hlavní
bohoslužba národní pouti v bazilice sv. Petra ve
Vatikánu, po bohoslužbě modlitba za vlast u oltáře sv. Václava. Zpívala se i československá hymna.
Poté návštěva katakomb baziliky sv. Petra, modlitba u sochy sv. Anežky České a u hrobu sv. Petra.
Ve středu 13. 11. – svátek sv. Anežky
České – jsme se zúčastnili Generální audience
u papeže Františka na Svatopetrském náměstí
ve Vatikánu. Papeži byla předána socha Koruny
sv. Anežky České spolu s charitativní sbírkou pro
chudé a potřebné. Odpoledne v 15. hodin byla
slavná bohoslužba v bazilice sv. Jana v Lateránu
a slavnostní zakončení národní pouti v Římě.
Římem letem:
Za dob antického Říma byl na Vatikánském vrchu velkolepý Neronův stadion (cirk), na
kterém byl ukřižován sv. Petr. O 250 let později
nechal císař Konstantin nad jeho hrobem postavit
krásnou baziliku, která se měla stát jedním z divů
světa. Papežové sídlili v Lateránu.
V letech 1309 – 1377 se papežský dvůr
přestěhoval do Avignonu a stará bazilika zpustla
tak, že se po návratu papežů do Říma nedala opravit. Bylo rozhodnuto o výstavbě nové baziliky,
jak ji známe nyní. Stavba byla zahájena papežem
Juliem II. (1503-1513) a protáhla se na 176 let.
Nádhernou majestátní sugestivní kupoli baziliky
projektoval Michelangelo.
Žádné publikace ani televizní dokumenty nezprostředkují pocity úžasu a ohromení,
které prožijete při vstupu do těchto posvátných
velkolepých prostor…
Viděli jsme malý kousek z Vatikánu a
kousíček Říma (Andělský hrad, Pantheon, Koloseum, Španělské schody, Fontánu di Trevi, Fontánu Řek, Fontánu kotlářů, Baziliku sv. Petra v okovech, kostel Svatého Kříže, Svaté schody… I když
všechny památky jsme viděli jakoby ve spěchu,
vždy a všude se našla chvíle na ztišení, modlitbu,
zapálení svíčky, prožití současného okamžiku…
Ale viděli jsme i bezdomovce přikryté kartonem spící na zemi u zdi, když jsme ráno
spěchali na audienci do Vatikánu. Žebráky, kteří
čekali na hlavní třídě na almužnu od lidí, kteří
právě vyšli z Vatikánu z audience u papeže. Kolik

lidí se u nich zastavilo, aby je obdarovali? Popravdě je lidé obcházeli, dělali, že je nevidí. My jsme
k těm lidem také patřili…(„cokoliv jste pro jednoho
z těch nejmenších neudělali, ani pro mne jste neudělali“..)?!?
Viděli jsme pouliční prodavače deštníků, pláštěnek a šál. Číšníky z restaurací, kteří s jídelními lístky v rukou chytají turisty a přesvědčují
je, aby si dali oběd právě u nich…
Také jsme zažili pořádný „slejvák“,
ale to nevadilo, kalhoty zase všem uschly (i od
spodu ).
Viděli jsme krásné drobné italské holky
v úzkých kalhotách a upnutých bundičkách s přilbou na hlavě a s cigaretou v ústech bravurně řídit
motorky v rušném městském provozu…
Zvědavé racky na mostě řeky Tibery…
A přišel čas návratu…
Na zpáteční cestě jsme se zastavili
v Orvietu.
Je to nádherné starobylé město s bohatou historií. Založili ho Etruskové na vysokém
tufovém skalisku. Ve 3. století před naším letopočtem ho dobyli Římané. Od pradávna se tu pěstovalo víno. Za tajemstvím jeho kvality stojí složení
půdy sopečného původu.
Do města nás z parkoviště autobusů vyvezla lanovka (podobná jako je v Praze na
Petříně). Dominantou města je Dóm Panny Marie, nádherná gotická stavba. Chrám byl založen
roku 1290 na památku tzv. bolsenského zázraku:
v r. 1263 se český kněz Petr (který měl velké pochybnosti o tom, že se hostie při proměňování
mění v Tělo Kristovo) vydal na pouť do Říma, aby
se modlil na hrobech sv. Petra a Pavla za upevnění
víry. Když sloužil po cestě v Bolsenu mši svatou,
vystříkla při lámání z proměněné hostie krev a

potřísnila korporál a oltářní plátna. Toto SACRO
CORPORALE je uloženo v relikviáři v Dómu
Panny Marie. Tento zázrak dal podnět ke slavení
svátku Božího Těla.
Vedle Dómu stojí papežský palác, kde
římští papežové nacházeli v neklidných dobách
středověku útočiště. Ukrýval se zde v r. 1527 i
papež Klement VII. po vyrabování Říma. Město
mělo dobrou strategickou polohu, ale při dlouhodobém obléhání mu chyběla voda. Papež dal proto
podnět ke stavbě studny. Díla se ujal Antonio da
Sagallo mladší, který byl později v Římě jedním
z hlavních architektů při dostavbě baziliky
sv. Petra. Studna sv. Patrika je hluboká 53m, vnitřní průměr má 13,5m, je obkroužena dvojitým
spirálovitým schodištěm s nízkými schůdky, po
kterých vynášeli vodu nahoru osli a muly. Schodiště je osvětleno 70 okny. Tak tuto studnu, jakož i
bezpočet dalších památek, jsme z časových důvodů neviděli…
Ve spěchu jsme si koupili doporučené
víno s příběhem: EST! EST!! EST!!!, vynikající
pralinky ve tvaru nosu panáčka Pinocchia a něco
k obědu. Neradi jsme toto město opouštěli, bylo
tam toho tolik k vidění… a navíc nám tímto končila pouť… 16 stupňů, svítilo sluníčko. Z domova
přicházely zprávy o sněhu a psím počasí…
A jsme šťastně doma 
Vřelé díky patří otci Damiánovi a otci
Jaroslavovi za provázení…
A na nás je šířit pokoj Kristův všude
tam, kam nás Pán posílá (mnoho jsme dostali…).
DĚKUJEME!
M. Angelisová
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Na pozvání brněnského
diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho navštívil apoštolský nuncius
v České republice Mons. Charles
Daniel Balvo Brno. Šlo o jeho první návštěvu brněnské diecéze od
začátku jeho působení v naší zemi.
Na slavnost Všech svatých v pátek
1. listopadu 2019 v katedrále sv.
Petra a Pavla předsedal slavnostní
bohoslužbě.
Foto: Vít Kobza

Modlitba Páně
Dárky se prý dělí na měkké a tvrdé,
anebo krásné a užitečné a tak. Chystám se Vám
dát dárek spíše užitečný. A pokud se to podaří, tak
bude i krásný. Zatím je to trochu polotovar a užitečný by mohl být, pokud vás obohatí v pochopení
všednodenní činnosti jako je modlitba Páně, tedy
starého známého Otčenáše.
Nejdříve Vám pošlu odkaz na internet,
kde si můžete dostudovat celý text, ze kterého můj
článek vychází. Nebojte se, ty stránky se mi zdají
důvěryhodné a docela pravověrné, žádný dezinformační web. A ten článek je navíc 10 let starý,
třeba ho někdo zná, já jsem na něj narazil před
časem náhodou:
http://www.listar.cz/2009/
otce_nas_20091207.htm
Autor, francouzský teolog, biblista a
lingvista Jean Valentin se zabývá textem modlitby
Páně v její syropalestinské jazykové verzi aramejštiny. Aby bylo jasno, evangelia vznikla řecky a
hledat nějakou „správnější verzi“ evangelií a modliteb je slepá ulička. O to se nesnažím. Jde ale o
to, že v tomto textu, který se jazykově nejvíc blíží
16
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jazyku, jímž se mluvilo v Palestině doby Ježíšovy,
jsou některé tvary, které pomohou lépe pochopit
obsah známých frází, možná nabídnou trochu jiný
pohled, inspiraci. Tedy do toho, po verších:
Otče náš, který jsi v hloubi nebe – tedy
vysoko i hluboko. Všechno, co nás může děsit
mimo nás i hluboko v nás, je Bohu přístupné, on
je toho vládcem.
Posvěť se jméno Tvé je zvolání, ustálený
výraz, který odkazoval na starožidovské mučedníky. Ten, kdo pro Pána položil život, oslavil, posvětil
Boží jméno. A tato slova modlící vztahuje na sebe.
Ať je posvěceno Tvé jméno mnou. Nasazuji svůj
život.
Dvě následující prosby o příchod Jeho
Království a splnění jeho vůle mají v sobě jazykový tvar, který jednak spojuje tyto prosby s tou
předchozí – jinými slovy: Dávám Ti svůj život a
tím přijde Tvé království a Tím se naplní Tvá vůle, a
jednak vyjadřuje to, že příchod Božího Království
má přijít skrze mě. Tedy: Přijď Tvé Království a čiň
svou vůli skrze mne! Jsem tady, jsem připraven.
Chci to dělat. Boží vůle k šíření Jeho Království
má ruce. Tedy moje ruce.

Prosba o chléb má v sobě háček: My
prosíme o vezdejší, tedy každodenní, zdejší, pozemský pro dnešek. Je to v souladu s latinou. A
chceme říct, že prosíme o živobytí. V pořádku.
Evangelijní texty však obsahují prosbu o
chléb hojnosti, takto to má řečtina. Anebo o chléb
zítřka. Jde o záměnu takřka stejných hebrejských
a aramejských písmenek R a D, které mění hojnost na zítřek. A tady upozorňuje Jean Valentin,
že chléb zítřka je chléb, který budeme jíst v Božím
království s Pánem. Až jednou. A my si ho vyprošujeme už pro dnes. Věříme, že ve shodě s Písmem
to logiku má. Dej nám Pane už dnes ochutnat
svou lásku, na kterou budeme mít plný nárok až
jednou. Bez toho nemůžeme žít. Nelze nemyslet
na Eucharistii, ale nejen na ni. Jde o úzké společenství s Pánem, na které nemáme nárok, ale smíme o ně prosit, protože bez něj nebude mít naše
ratolest mízu, náš život šťávu.
Pak se obracíme k sobě a vidíme své
viny. V řečtině i v latině, hebrejštině i aramejštině,
jsou to dluhy. Jsme před Bohem zadlužení po uši
a jiní lidé jsou více či méně zadlužení u nás. Jakási
celosvětová dluhová past. My mluvíme o odpouštění, což je komplikovaná věc: Jestli odpustit a zapomenout, jestli odpustit a nezapomenout. Dost
papíru se na to vypsalo, jak moc nezapomenout a
přitom odpustit, viz komunistické viny… Syropalestinská verze říká prostě: Nech být…a já nechám
být. To mě zasáhlo: Nech to, Pane, být, prosím. A
já to taky nechám být… Nebudu se trápit, jestli
jsem odpustil úplně, neúplně. Jestli jsem zapomněl dost, či málo, jestli jsem to nějak zpracoval… Nechme to prostě být.
Pak následuje prosba, která před nedávnem vyvolala bouři, že chce papež František měnit
text modlitby: Neuveď nás do pokušení a zbav nás
od Zlého. Byly velké diskuse, jak je to s pokušením
a odkud přichází. Citovaný Jean Valentin upozorňuje, že nechat být není lehké a Onen Zlý chce,
abychom NENECHALI BÝT. Tedy, Pane, nedopusť na nás POKUŠENÍ NENECHAT TO BÝT
a zbav nás ZLÉHO, KTERÝ CHCE, ABYCHOM
TO NENECHALI BÝT. Zlému jde o to, abychom
se neustále vysilovali s našimi dluhy a dluhy těch
jiných. A to je velice nebezpečné pokušení, bažina, ze které nelze vyváznou jinak, než že pro lásku
Boží NECHÁME BÝT dluhy cizí i své. Znáš své
dluhy? To je dobře. Naprav, co napravit lze, a co už

nejde, to, člověče, neřeš, NECH BÝT! Pro Kristovy zásluhy.
Syropalestinská verze má všech 7 proseb spojených slučovací spojkou, která odpovídá
našemu „a“, tzn., že vše jsou strany jednoho drahokamu, všechny prosby patří k sobě.
Když to shrnu, je výklad modlitby Páně
velmi prostý a proto velmi silný a nadčasový:
„Otče, který jsi mi blíž než já sám sobě,
ač jsi nekonečný, jsem celý Tvůj až k smrti. Tím
rozšiřuj své království a čiň svou vůli skrze mě a
syť mě radostí z tvé blízkosti již dnes. A nech být
moje dluhy, jako já nechám dluhy svých dlužníků
a zbav mě pokušení si ty dluhy ponechat a zbav
mě zlého, který nechce, abych je nechal být."
Nechávám na vás, co s tímto dárkem.
Mně svého času udělal velikou radost. Nepřestávám se modlit česky, jak jsem se kdysi naučil, a
nenabádám ke změně naučených slov ani nikoho
z vás. Chtěl jsem se jen před Vánoci podělit o radost z Evangelia.
Požehnané Vánoce a nový rok 2020!
- Jan -

Ze života farností
		Křty:
Třešť:
Anastázie Marie Lazárková
Marie Kodysová
Lenka Marie Zajacová
Jan Cyril Novotný
Růžená:

Šárka Marie Nováčková
Jáchym Josef Košťál

Kostelec:

Barbora Thea Jirků
Adam Augustin Vláčil

Svatby:
Růžená (kaple Třeštice):
Martin Vartanjan a Kateřina Tušová
Třešť:

Pohřby:
Libuše Kantorová
Josef Bukvaj

Růžená:

Josef Gregor
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DEN FARNÍ
Na konci měsíce září proběhl v naší
farnosti tzv. DEN FARNOSTÍ... Tento den mám
skutečně ráda! A ještě radši ho mám, když si
k vynikajícímu řízku můžu pošmáknout na šťouchaných bramborech a nemusím z bramborového
salátu složitě preparovat hrachové kuličky. :-). Za
tuto možnost volby jsem tedy nesmírně vděčná…
Tento rok jsme měli ve farnosti uvítat

Mons. Františka Radkovského, emeritního biskupa plzeňského, ale ze zdravotních důvodů prostě
nedorazil... Před ranní zkouškou Labyrintu kdosi
vyslovil, že "zastupovat" přijede otec biskup Pavel
Posád! WAUW!!!! Propukla ve mně okamžitá radost, že přece jenom někdo z biskupského sboru
dorazí, a že to bude zrovna tenhle "náš" pan biskup. "Náš" proto, že nám tady rok farářoval, tak
mu tak nějak familiérně říkám :-)
Mše to byla slavnostní... Kadidlem se
skutečně nešetřilo, celý kostel byl místy zcela zahalen v dýmu, a věřím, že i modlitby věřících stoupaly stejně tak intenzivně k nebi! Otec biskup nám
na konci předvedl, jak vládne moderními technologiemi, když celému farnímu společenstvu zprostředkoval mobilní hovor s biskupem Františkem.
Jako poděkování za jeho návštěvu dostal (myslím)
18
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lahvinku slivovice v dárkovém balení, kterou jistě
ocení každý muž :-)
Po mši proběhl v zaplněném kulturním
domě tradiční oběd a po něm přednáška... Jelikož
tento článek píšu s dvouměsíčním zpožděním,
nejsem si vůbec schopna vybavit, o čem vlastně
měla být… Navíc jsem právě v této době organizovala a realizovala odnos oběda pro mého nemocného, doma ležícího tátu, takže
skutečně nevím... Omlouvám se...
Když jsem se vracela zpět do
kulturáku na odpolední program,
na schodech jsem uviděla jeden
manželský pár, jak spokojeně usrkává kávu z papírového kelímku...
Zapátrala jsem tedy po původu
oné kávy a mazala si také pro jednu, a to o dvě ulice dál, do místní
kavárny... Přináším proto opět jeden návrh na "zlepšovák" - Nebylo by dobré, aby se na farním dni,
místo ne moc lahodné rozpustné
kávy, podávalo voňavé, chutné
italské expresso z farního kávového stroje??? Klidně se už teď, dopředu, hlásím do služby jako jeho
obsluha :-)
Po přednášce jsem asi čekala
nějakou zábavu... Bývaly zvykem scénky či soutěže... Chybělo mi to... Mám pocit, že se právě
tímto lidé jaksi mnohdy probrali z poobědové a
popřednáškové letargie, a hlavně, byla to zábava
pro všechny věkové kategorie... Nestálo by za to se
o to znovu pokusit???
Na úplný závěr nám otec Damián vytvořil příjemnou harmonikářskou kulturu, což dle
mého pozorování ocenily především starší ročníky, a to i díky písničkám na přání :-)
Jsem ráda, že jsem na této akci mohla být... Jsem ráda, že jsem si s otcem biskupem
mohla před kulturákem ještě chvilku popovídat,
potěšit se jeho širokým úsměvem, zažít jeho lidskost a pevný stisk ruky...
- jad -

Jak jsem se zaučoval

na kněze

Od klukovských let jsem chtěl být knězem
a modlil jsem se za to.
Když jsme jezdili s babičkou na Svatou
Horu a jinam, vydržel jsem s ní všechny modlitby a
pobožnosti. Bavilo mne to. Na kněze jsem si hrál i
doma. Ale nejprve sám, nechtěl jsem, aby to někdo
viděl. Maminka mi dobrotivě našila několik ornátů
z krepového papíru, z pohlednic vystříhala květiny,
růže a jiné ozdoby a nalepila, někdy to i našila na
zmíněné ornáty. Dole ve sklepě jsem měl ve výklenku velikou starou dřevěnou truhlu. Na tu jsem si dal
ubrousek, zapálil svíčky, vyndal nějakou skleničku,
oblékl se a sloužil jsem mši svatou, i zpíval. Dával
jsem ale pozor. Jakmile se nahoře na točitém schodišti ozvaly kroky, okamžitě jsem svíci zhasil, popadl
zpěvník i sklínku, otevřel truhlu a v ornátu šupl
do ní. Teprve když sklepní návštěvník odešel, vylezl i kněz a celebroval dál.
Později jsem celebroval na zadním
dvorku veřejně. Chodíval i kamarád Fanda a
sloužili jsme spolu. Já byl panem děkanem, on byl
páterem rektorem. Ministrantů jsme měli dost,
moje sestra Evi, jeho sestra Lída, dále Hanka
Brožků a Mařenka Kapounů a další děti. Také
jim se našily nějaké ornáty a bylo to.
Pak za námi začal chodit kamarád Jaroslav. Ten bydlel ob čtyři ulice a byl velmi ctižádostivý. Sice jsme ho udělali panem kanovníkem,
ale jiná privilegia neměl, a bylo mu to málo. A
tak nám jednou vzkázal, že přijde odpoledne ve
dvě hodiny, abychom ho čekali u hlavních dveří.
Zlého jsme netušili nic. A hle!!! Náhle se po chodníku blížila podivná postava ve fialově strakatém
županu s křížem, žehnala jednou rukou na všechny
strany a druhou rukou pak zvonila na zvoneček.
Lidé se smáli, ale my jsme zbledli, ba zežloutli zlostí. Byla parádní biskupská mše a on chtěl, abychom
mu líbali i ruku. A že přijde na druhý den zase.
Pobouření. A nejenom dětské. Rozzlobily se i maminky: naše, Brožků, Kapounů, slečny
domácích. To že prý nejde. Naše maminka s paní

Brožkovou sedly dohromady, pouvažovaly, a druhý
den byl biskup Jaroslav – ke svému údivu – uvítán
jen rektorem a nižší asistencí a odveden na zadní
dvorek. Tam seděl kardinál František H. v klerice
s purpurovým paspulováním a velkými knoflíky. A
pohotově nastavil biskupovi ruku k políbení. A byla
slavná mše. Hlavní byl, to se rozumí, kardinál. Jenomže biskup to s nervy nevydržel, dal se do pláče,
a když odcházel, prozradil, co má za lubem: „Zítra
přijde ještě větší pán, než je kardinál!“ Hned nám
svitlo. Aha! Papež! A řekli jsme mu: „Přijdeš-li v bílém, tak tě tak seřežeme, že se na trůn neposadíš!“
A vyhodili jsme biskupa i s jeho fialovým županem
a zvoncem.
Tehdy naše hry přestaly …

Knížka malého formátu s názvem Humor v církvi dovolen (autorem je František Hobizal, vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce
2002) se mi dostala do rukou po nedělní ranní
mši, kdy mi ji půjčil pan Vrátil s tím, že bychom
z ní něco mohli dát do Věžníku. Bude konec
roku, mohlo by se v dalším čísle objevit něco
vtipného .
Věžník 110/2019
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Doma jsem si knížku prolistovala a některé texty pročetla. Při letmé četbě jsem došla až
k textu Jak jsem se zaučoval na kněze a já se musela smát. Měla jsem pocit, že je to skoro z naší
domácnosti, i když je text vzpomínkou na 40. léta
20. století. U nás doma se totiž také často „slouží“ mše. Jsme v tom trénováni už mnoho let. Nejdřív starší syn. Výbava nebyla tak náročná, stačil
župan, o kterém se píše i ve zmiňovaném textu,
později se udělal otvor na hlavu ve starém ubrusu

střed knihovny (překryto kapesníkem), z výletu
na Petrov se přivezly tzv. farářské chipsy (zbytky
z výroby hostií), při mši u pramene Dyje se naskytla příležitost získat láhev se svěcenou vodou,
u dědy bylo objeveno cosi, co by mohlo sloužit
jako velum při adoraci, zviklaný tatínek po mnoha prosbách koupil řetízek, spojil dva květináče a
vytvořil kadidelnici atd.
Ministrantů a věřících chodilo o
prázdninách habaděj. V obývacím pokoji jsme
v červenci a srpnu bez jakékoli posloupnosti zvládli Boží
Tělo (i s průvodem do Tovární a
k Hynkům do zahrady), Velký pátek, Bílou sobotu, Zelený čtvrtek (i
s „nohama“), Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Květnou neděli, pak
znovu Velký pátek i se zpívanými
pašijemi a mnoho dalšího.
V paměti mi utkvělo jedno
"Boží Tělo", kdy jsem si odskočila
do Alberta na nákup a po návratu
se nestačila divit. Všechna okna dokořán, věřící, ministranti i kněz na
dvoře a já se zeptala: „Co se tu dělo??
Proč je tu ten smrad a dým??“ „No,
mami, my jsme měli kadidlo a Vojtu
napadlo, že zapálíme doopravdy, dali
jsme tam letáky a začalo to hodně
hořet, tak jsme to museli uhasit…“

a spokojenost se dostavila. Obec věřících nebyla
tak velká, k domácí „mši“ byla většinou přizvána sestra, která se ovšem přihnala s kočárkem a
přejížděním po „kostele“ obřad rušila, za což byla
vykázána (ač se hájila, že v kostele jsou přece taky
maminky s kočárky …).
Staršího syna hra na pana faráře už
opustila, u mladšího nastoupila. V podstatně těžším levelu. O prázdninách jsem ušila ornát na mezidobí, červený na slavnosti mučedníků a k svatodušní mši, jeden mariánský a slavnostní bílý, který
si sám „kněz“ ozdobil výšivkou, protože je na ruční práce obdivuhodně šikovný  (fialový ornát
ještě dlužím, o prázdninách jsem jej už nestihla).
Otec Damián věnoval jeden vyřazený misál, od
otce Tomáše z Kobylí se k nám dostal starý paškál,
domácí svépomocí vznikla monstrance, která má
své místo v improvizovaném svatostánku upro-

Že by šlo o nevinné a bezproblémové hraní, o tom nemůže být řeč. Boj o to, kdo co
bude, jakou bude mít v církevní hierarchii pozici,
je vždy velký. Stejně jako u P. Františka Hobizala se
najdou ctižádostiví jedinci, kteří nechtějí být jen
ministranty. I u nás se objevuje biskup (má speciální fialovou čepičku).
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Nejúsměvnější rozhovor se odehrál,
když se náš syn zeptal bratrance (který nebyl
spokojen s „podřadnou hodností“, jež mu byla
přidělena): „Co teda chceš být? Jáhen nebo biskup?“ On zcela ve shodě se svými ambicemi odpověděl: „Biskup!“ Načež se ozvalo: „Tak já budu
kardinál!" 
- KZ -

NÁBOŽKO
S novým školním rokem přichází vždy
organizační chaos... Skloubit vyučovací rozvrh
ZUŠ-ky, základky a náboženství je vždycky "těžká písemka"... Do tohoto prostředí ke mně přilétl
návrh, zda bych se nechtěla stát vyučující nepovinného předmětu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA...
Záměrně nepíšu katechetkou, protože to slovo nemám vůbec ráda...
Takovéto ambice jsem skutečně nikdy
neměla... Rezolutně jsem to odmítala a neuměla
jsem si ani v nejmenším sebe sama představit, jak
vyučuju náboženství! Bránila jsem se fest a dlouho... Hledala jsem i možné alternativy s tím, že
když se fakt nikdo nenajde, tak to teda vezmu... A
stalo se tak... Nikdo se nenašel a já se po jedné nedělní mši z fary vypotácela se stohem učebnic, se
složkami pracovních listů, s biblickými mapami,
s nezbytnou vyučovací metodikou a třídnicí...
Na první hodinu jsem si rozhodně sama
netroufla...Teta Zita se mě starostlivě ujala a šla mi
dát ukázkovou lekci... A dál už sama...
Jelikož je mou úchylkou chodit všude
dřív, i moje první samostatná cesta na vyučování
byla časná. Velmi brzy jsem ale zjistila, že to nemá
vůbec cenu, že akorát zbytečně stojím na chodbě,
supluju dozor a čekám, až "mládežníci" dorazí
z jídelny...
Když jsme se konečně sešli a objevila
jsem vyučovací prostor, zjistila jsem, že tam opět
probíhá doučování... Paní učitelka z toho byla taky
vedle, že jí lezu do třídy, a chtěla mi jako alternativu nabídnout jinou místnost - ovšem bez tabule a
lavic... Na to jsem nepřistoupila a "doučovači" museli přece jen opustit prostor… Žádné pozdvižení
se nekonalo, s paní učitelnicí máme dobré vztahy
a máme i pravidla, která se obě snažíme dodržovat...
Jelikož se snažím na výuku pečlivě připravovat, podat ji zajímavě a zapamatovatelně,
zaberu tím docela dost času... Vypisuju, vyhledávám, vymalovávám, lepím, stříhám, tisknu, laminuju...
A aby to bylo pro děti ještě zajímavější,
mám s nimi tzv. "zvířecí dohodu" (víc ale neprozradím, abych neporušila společné tajemství, i

když samozřejmě vím, že někteří to již stejně dávno vykecali! )

Mám za sebou dva měsíce a zjišťuju, že
mě to asi baví...
Moji čtvrťáci jsou docela pozorní, docela hodní a docela chápaví... Vytáčí mě tím, když
si během hodiny prohlíží letáky, když vykopávají
do půlky třídy pantofle, když neustále žvaní, když
je popadnou záchvaty předpubertálního smíchu,
když v hodině začnou svačit, když chodí pozdě,
když se snaží hodinu náboženství přetavit na diskusní fórum o plaveckém výcviku a já zrovna potřebuju probírat EXODUS...
Mám je ale přesto všechno ráda a snažím se jim něco předat... Proto jim každý týden
zadávám domácí úkol pro upevnění probíraného
učiva:-)))
S dětmi sice pracuji ve svém současném
zaměstnání, ale učit čtvťáky je úplně "jiný kafe".
Tak až se budou třeba hledat na další rok zase "učitelé náboženství", obavy stranou a pojďte do toho!
Je to adrenalin, ale i radost!
- jad P.S.: VZKAZ PRO PANA FARÁŘE: Děti prý už netouží na konci školního roku po tradičním kopečku
zmrzliny, ale rády by prý letos zašly na trochu netradiční KEBAB :-)
Věžník 110/2019
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Tvoření v Domě
s pečovatelskou
službou
V sobotu 30. 11. jsme opět po roce zavítali do Domu s pečovatelskou službou. Pomáhali
jsme seniorům vyrábět adventní věnce do jejich
bytů. Spolu s věnci si senioři mohli vyrobit svícny.
Dětí bylo akorát a každý senior měl svého pomocníka. Senioři byli jako každý rok přívětiví a myslím, že byli rádi za naši pomoc a návštěvu.
Když byly adventní věnce a svícny hotovy, pan farář vše požehnal. Následovala společná
modlitba. Chutnou odměnou za naši pomoc se
pro nás stalo cukroví a pizza.
Na tuto akci chodím každý rok a doufám, že si adventní chvilky s naší malou pomocí
senioři hezky užili.
Klára Zažímalová

Historie kalendáře
Dnešní společenství si bez kalendáře a
přesného měření času nedokáže představit život
společnosti. V tomto článku bych se rád podíval
na vývoj západního kalendáře, což nebylo vůbec
jednoduché.
Podle současného výzkumu historie
víme, že lidé začínali používat jisté formy kalendáře už v pravěku před rozšířením zemědělství.
S nástupem zemědělství radikálně stoupla potřeba
přesného kalendáře. Obyvatelé severní polokoule
si všímali několika opakujících se jevů. Jednak to
byl pravidelný cyklus luny na obloze, dále to byly
každoročně opakující se změny počasí, které měly
vliv na migraci zvířat a jejich lov.
Zřejmě nejstarší systém měření času je
odvinut od pohybu Měsíce na obloze. Dnes mu
říkáme Lunární kalendář. První záznamy o něm
máme od prvních civilizací v Mezopotámii. I přes
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svoji chybovost se udržel až do 20. století u nomádských Arabů v poušti. Všechny měsíční fáze
trvají 29 d, 44 min, 2,98 s. Zpravidla se střídaly
měsíce 29 a 30 dnů dlouhé. Rok teda má 354 – 355
dnů. Nemá pevný začátek roku. Postupně začátek
kalendáře projde všemi ročními obdobími.
Protože se rychle začaly objevovat požadavky na svátky pevně svázané s určitým ročním
obdobím (slunovrat, rovnodennost), rychle většina civilizací přechází k Lunisolárnímu kalendáři,
který je i vázaný na pohyb Země kolem Slunce.
Řešením bylo vkládání 13. měsíce, ve staročeštině
tzv. hrubenu neboli hrubého měsíce. Tento kalendář se začal postupně čím dál více vázat na solární
rok (doba, kdy Země oběhne svoji hvězdu). První
zmínky o tomto kalendáři máme za vlády Chammurapiho v Babyloně (1792 – 1750 př. n. l.). Začátek roku byl stanoven na první novoluní po jarní

rovnodennosti. Po dobytí Jeruzaléma Nebukadnezarem II. (586 př. n. l.) ho také přijímají Židé.
Na našem území jej první používají Keltové.
Třetí typ kalendáře, který se nakonec
prosadil, byl solární, kde se vůbec nehledí na pohyb Měsíce. Doba jeho vzniku ve starém Egyptě
není známa. Odhady jsou 5 - 4 tisíce let před naším letopočtem. Každopádně ve třetím tisíciletí
před Kristem už máme spolehlivé doklady o jeho
používání v Egyptě. Egypťané brzo vypozorovali,
že každoroční záplavy na Nilu jsou krátce po spatření hvězdy Sirius. Egyptští kněží stanovili kalendář na přesných 365 dnů. Protože nebrali v úvahu
cca 1/4 dne rozdílu oproti skutečnosti, tak za 100
let měli chybovost 25 dnů. Proto kalendářní rok
nazývali „bloudivým rokem“. Za 1460 let se bloudivý rok srovnal s tropickým rokem. V dějinách
Egypta pravděpodobně 4x zažili „srovnání“ roků.
Samozřejmě všichni věděli o chybě, ale kvůli posvátnosti 365 dnů v roce a pro odpor kněží se žádnému faraonovi nepodařilo opravit chybu. Změna
nastala v Egyptě až za Římské říše v 25. roku našeho letopočtu.
Každá kultura má své dějiny kalendáře, pro jejich pestrost a náročnost v pochopení
jednotlivých odchylek se budu dále zabývat jen
jednou civilizací a to Římskou říší, která nejvíce
ovlivnila náš současný kalendář.
Nejstarší římský kalendář není znám,
jediné, co víme, že byl počítán od založení Věčného města. Rok začínal jako u ostatních agrárních
společností na jaře (v březnu), kdy začaly práce
na polích. Od toho máme dnes názvy odvozené
v anglosaských zemích některých měsíců. Prosinec – December (desátý). Zajímavostí je, že měl
pouze 10 měsíců, kdy dny v měsíci měly 30 a 31
dnů. Počítal se od března do prosince – kdy bylo
„činné“ období na polích. Čas od prosince do začátku března nebyl nijak pojmenován ani počítán.
Tohle nemohlo rozvíjejícímu Římu dlouhodobě
vyhovovat a tak už v 7. století př. n. l. přichází reforma. Vkládají se dva nové měsíce na konec roku
Ianuaris a Februaris pojmenovaných po římských
bozích. Kalendář měl od té doby 12 měsíců. 4 měsíce měly 31 dní, jeden 28 dnů a ostatní 29 dnů.
Celkem tedy 355 dnů. Což odpovídalo lunárnímu
kalendáři. Římané se moc nezabývali astronomií
a chybovost dorovnávali občasným třináctým měsícem, podle aktuální potřeby. Postupně se ustá-

lilo vkládání přestupného měsíce na konec roku
v únoru. Pokud nastala nějaká zjevná nesrovnalost s jarní rovnodenností, tak se pružně přestupný měsíc upravoval.
Podstatná změna nastala po vydání
Aciliova zákona v roce 191 př. n. l.. Zrušil jakýkoliv cyklus a úprava roku závisela na rozhodnutí
pontifiků, případně senátu. Pontifik zacházel s kalendářem libovolně. Jelikož římské úřady byly na
jeden rok, tak přátelům rok prodlužovali, nepřátelům zkracovali. Svátky a zemědělské práce přestaly ladit s občanským kalendářem a i díky horší
komunikaci lidé netušili, že už je další rok a dostávali se mimo jiné i do dluhových pastí, protože
do konce roku nesplatili půjčky. Lex Acilia udělal
zásadní změnu i pro nás. Zavedl začátek roku na
1. ledna.
Zásadní změnu římského kalendáře
udělal v roce 46 př. n. l. po svém návratu z Egyptského tažení tehdejší pontifex maximus (nejvyšší
kněz) Gaius Iulius Caesar, který zároveň zastával
úřad konzula. Založil tzv. Juliánský kalendář, jehož vznik nechal v rukou odborníků. Především
to byl matematik Sosigenes a písař M. Flavius,
kteří se inspirovali egyptským kalendářem. Rok
měl 365 dnů a každé 4 roky byl vkládán na konec
února přestupný den. Chybovost kalendáře byla
11 minut, tedy 1 den za 130 let. Změna proběhla
v Římě v roce 708, tedy 708 let od založení Věčného města.
V pozdní antice s nástupem křesťanství
stoupnul význam neděle. Od roku 321 se stává
neděle dnem klidu na polích a jsou na ni přesunuty trhy. Dále křesťané „roubují“ své svátky na
pohanské. Takže 25. 12. na svátek Zrození Neporazitelného Slunce se vkládají Vánoce. Změna
nebyla pro tehdejší společnost jednoduchá. Ještě
papež Lev I. (440 – 461) zatracuje v kázání křesťany, kteří se o Vánocích při vstupu do chrámu
hluboce uklání vycházejícímu Slunci. Obdobná
situace byla 1. ledna, kdy začínal nový občanský
rok. Na tento den byl ustanoven svátek Narození
Panny Marie, 25. 3. na slavení jarní rovnodennosti
byl dán svátek Zvěstování Panny Marie anebo na
letní slunovrat 24. 6. byl vložen svátek Narození
Jana Křtitele.
Délka roku 365 a 1/4 dne se sice blížila
délce roku tropického (365d, 5h, 48min, 46,43s),
nebyla s ním však vyrovnána. Ve starověku byl poVěžník 110/2019
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sun o 3 dny a nijak to nemělo zásadní vliv, ovšem
v raném středověku už si chyby učenci začínali
více všímat. Např. Beda Ctihodný v 8. století si všiml, že vypočítané tabulky, kdy mají být Velikonoce, nesedí s Juliánským kalendářem. Velikonoce
byly vypočítávány podle antických tabulek, které
mají svůj cyklus a neřeší chybovost.
Ve 13. století společnost znala, že Velikonoce jsou první neděli po jarním úplňku, ale
i laici viděli na obloze, že to vůbec nesedí a fáze
Měsíce neodpovídá. V té době na rozdíl od doby
Bedy Ctihodného už učenci věděli o chybě Juliánského kalendáře, ale opakovala se situace jak za
Caesara či dříve za faraonů v Egyptě. Kalendář byl
v záležitosti kněží, církve a byl více záležitostí víry
než vědeckého poznání. A tak ani vzdělaní mniši
nebyli schopni přesvědčit vedení církve o změně.
První papež, kterého problémy kalendáře zaujaly, byl Kliment VI.. V roce 1344 pověřil
profesora ze Sorbony Jana z Murs a Firmina z Bellavalle z diecéze Amiens, aby se zabývali opravou
kalendáře. Ti vypracovali spis, kde byla pravidla
na správné určování Velikonoc, tedy změnu tzv.
Zlatého čísla. Zároveň požadovali navracení jarní rovnodennosti na 21. březen. Dorovnání chyby chtěli udělat vypuštěním určitého počtu dnů
v kalendáři v roce 1349. I díky nové vlně morové
epidemie a dalším válkám se návrh neprosadil.
Více pozornosti v otázce změny kalendáře v církevním prostředí se objevil na Bazilejském koncilu (1431 - 1449). Otázku opravy přednesl cisterciácký mnich Herman Zoest z Münsteru
v roce 1432. Byla ustanovena speciální komise,
v které byl i Mikuláš Kusánský. Dekret chtěl vypustit 7 dní v roce 1440. Pro problémy na církevním koncilu nikdy nebyl dekret publikován a později sloužil vzdělancům jako podklad pro změnu.
I v 15. století se učenci zabývali změnou, ale ta
nastala až v 16. století v rozbouřené politicko-náboženské situaci.
Papež Lev X. v roce 1515 vyzval učence k podání návrhů na změnu kalendáře. Přední
učenci Mikuláš Koperník, profesoři vídeňské univerzity Ondřej Stibor, Jiří Tannstetter a další vyjádřili své názory na změnu. Reforma ztroskotala na
rozporu mezi astronomy a církví. Astronomové
chtěli určovat novoluní podle astronomických tabulek, církevní učenci prosazovali nadále cyklický
výpočet.
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Zásadní změna nastala až na Tridentském koncilu (1545 s přerušením až 1563), který
na posledním zasedání určil papeži Řehoři XIII.
opravit Zlaté číslo a „srovnat“ Velikonoce s Lunou. Protože latinky je Řehoř Gregorius, tak se
nový kalendář nazývá gregoriánský.
Cílem reformy bylo jarní rovnodennost
vrátit na 21. března, jak to bylo v době nicejského
koncilu (325) z tehdejšího 11. března. Proto se komise rozhodla, že vynechá 10 dnů v kalendáři a to
v období, kdy je nejméně svátků. Bula nařizovala
v roce 1582 po svatém Františku 4. října přejít na
15. říjen. Další změnou bylo vynechání přestupného roku každý poslední rok ve století, která nejsou
beze zbytku dělitelná 400, tedy 1700, 1800, 1900,
2100 atd. a v letech dělitelných číslem 400 beze
zbytku jsou přestupná. Jedná se o roky 1600, 2000,
2400 atd. Ostatní pravidla Juliánského kalendáře
měla být zachována.
Opět to není úplně přesné, což už věděli
i v 16. století. Problémem bylo, že neznali přesnou
délku tropického roku, ale chybovost se z 11 min
snížila na 26 s za rok. Tedy posun o jeden den nastane od roku 1582 až za 3540 let.
Vyhlášení buly bylo 3. dubna 1582 Řehořem XIII. Papež bulu zároveň chápal jako vyústění koncilu a tedy i jako součást protireformace.
Což byl kámen úrazu. K opravě kalendáře v termínu přistoupily jen katolické země, např. Itálie,
Španělsko, Portugalsko, Polsko. Francie změnu
provedla z 9. /21. prosince. Nejkuriózněji změnu
provedly tehdejší jižní provincie Nizozemí, kdy
z 21. 12. skočily na 1. 1. a neslavily Vánoce. Nepřijatelná změna kalendáře byla ve větší části římskoněmecké říše. Papež byl označen za antikrista a
šířil se o něm výrok: „Antikrist, který nám chce
měnit čas.“ Změnu času evangelíci považovali
jako útok na nově vydobyté evangelické svobody.
V roce 1583 některé části říše ovšem začaly používat nový kalendář a vznikl chaos. Další problém
byl, že ani mnozí katolíci kalendář nepřijali. Postupem dlouhých let, hlavně kvůli obchodu, na něj
přešla celá říše, trvalo to skoro 200 let až do roku
1775.
V Čechách byla obdobná situace jako
v Německu. Protestanté ignorovali bulu. Tak se
rozhodl Rudolf II. po neúspěšném sněmu na jaře
1582 zavést změnu mandátem bez sněmu, kdy po
6. 1. 1583 vypustil 10 dnů. Na Moravě byla složi-

tější situace a změna nastala až 4. /15. října 1584.
Ve světě byl gregoriánský kalendář přijat různě.
Důvody byly často náboženské, především z důvodu neuznávání papeže jako autority, která by
měla dělat takto velkou změnu. Velká Británie přistoupila na nový kalendář r. 1752, Rusko 1918 po

Říjnové revoluci (proto ji máme v ČR v listopadu),
Řecko 1923, ale třeba pravoslavné církve v Řecku,
Rusku a Srbsku změnu nikdy nepřijaly.
Josef Kolba

NÁRODNÍ TŘÍDA
V nedávné době jsem měla opět tu
možnost zúčastnit se velkého shromáždění lidu
na pražské Letné. I tentokrát byl můj odjezd lehce
komplikovaný, ale nakonec vše klaplo, jak nejlépe
mohlo.
Stát na shromaždišti o hodinu dříve se
skutečně vyplatilo. Nádherná první řada, sice po
pravoboku hlavního podia, ale zato v centru dění.
Co víc si může duše demonstrantky přát . Všude
poblíž se to jen hemžilo známými osobnostmi. Já
viděla třeba poprvé naživo Tomáše Halíka, který
nás v davu minul sotva o fous! Automaticky se
nám dralo z úst: „Jééé, hele…, Ivan Trojan, a tam
je pirát Bartoš, a támhle jde fotograf Šibík, vidíš
herce Polívku a Basikovou???“ I toto byl pro mě
zážitek, navíc umocněný tím, když nám někdo
z nich poslal k železnému hrazení osobní zdravici!
Samotná účast na Letné pro mě byla
opět silným zážitkem. Stát v třistatisícovém davu,
sdílet a vyjadřovat společně stejný názor, to vás
zcela pohltí a zároveň i dojme… Aspoň tak to
mám já… Jsem přesvědčena o tom, že tam „stojím“ za dobrou věc, a že je někdy potřeba vyjít
do ulic a nehlásat svá stanoviska pouze ve svém
obýváku, z komfortu gauče… Doslova mě fascinovalo, jak jsou někteří (vlastně některé) ochotni
přijet na Letnou i ze zahraničí. Není jim to prostě
jedno…
Po skončení celé akce jsme si, díky teď
už i mému známému, udělali takovou večerní mini-prohlídku centra hlavního města… Zavedl nás
na Staromák do Skautského institutu do tepla a na
exkluzivní kávu (jinam jsme se bohužel nevešli),
kde se naše docela početná skupina, sestavena
převážně z mládežníků (kteří se k nám tak různě přidávali), uhnízdila na jedné z útulných cho-

deb na šedých gaučících… A začalo se povídat…
Kromě češtiny se mluvilo poměrně dost anglicky
a německy, protože jedna studentka ničemu jinému nerozuměla. A to jsem teda byla vedle jak ta
jedle… Adélka mi to občas přeložila, ale jelikož
jsem si připadala jako pako, tak jsem šla raději ven
obdivovat krásy velkoměsta a nechala je multilinguálně konverzovat…

Náš skvělý průvodce nám poté navrhl,
že bychom mohli zajít na Národní třídu na videomapping (světelná show, projekce na budovy provázena zvukovými efekty)… Zprvu se nám moc
nechtělo, ale nakonec jsme svolili a část nás se
na NÁRODNÍ TŘÍDU přece jen vydala… A tam
jsem prožila velmi silný emocionální zážitek…
Byl večer šestnáctého listopadu a já
kráčela v tu chvíli sama středem potemnělé „NÁRODNÍ“, po tramvajové koleji… Najednou jsem
Věžník 110/2019
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si představila, že je rok 1989 a já jsem součástí valícího se studentského davu a právě já zaujímám
místo v oné první řadě… Pokračuju v chůzi tak
dlouho, dokud se přede mnou neobjeví policejní
kordon s mohutnými plexisklovými štíty. Dál jít
nemůžu, zastavuju, zapaluju svíčku a pokládám ji
na žulový povrch vozovky... Tím moje představy
skončily, naskočila mi taková husí kůže, procitla
jsem do reality a uvědomila si obrovskou odvahu
lidí, hnanou touhou po svobodě, aniž by věděli, co
je čeká… Klidně do nich mohli začít střílet…

Úchvatný videomapping všechny moje
dosud prožité emoce ještě znásobil a já Prahu
opouštěla nabitá jako akumulátor…
Jsem vděčna za to, v jaké době žiju…
Nechci už párat trikoloru z jarmilek,
nechci jíst mandarinky, banány a loveckej salám
pouze o Vánocích, nechci nakupovat pytlík buráků na příděl…
Moc si přeju žít ve svobodné zemi, kde má
demokracie svoje nezastupitelné místo. A to přeju
do toho nového roku 2020 i vám všem!
- jad -

V současné době jsme třetí "nejhorší"
děkanství na počet donátorů. Ale i tak je skvělé,
že v Třešti je nás již 17. Velké díky všem, kteří se
přidali.
V letošním roce se podařilo zvýšit počet
donátorů za třešťskou farnost na celkem 17. Začátkem tohoto roku byli donátoři pouze 3, takže
je skvělé, že tolik lidí se rozhodlo přidat. Stále je
to ale v porovnání s ostatními farnostmi či děkanstvími takřka ten nejhorší výsledek.
Mnoho z vás neví, proč je nutné něco
takového řešit. Problém se ale každým rokem
zvětšuje - příspěvky od státu klesají a tak je nutné,
aby postupně přibývalo farníků, kteří tento záměr
podpoří.
Kdo stále váhá a chce více informací,
navštivte webové stránky www.donator.cz nebo
se informujte u koordinátora za třešťskou farnost,
což jsem já .
David Zažímal
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Vánoční bohoslužby ve farnosti Třešť,
Růžená a Kostelec
24.12. Štědrý den
16:00
Kostelec
20:30
Růžená
22:00
Třešť - sv. Martin

10:00
		
18:00
		

25.12. Slavnost Narození Páně
07:30
Kostelec
09:00
Třešť - sv. Martin
10:45
Růžená
18:00
Třešť - sv. Kateřina

31.12. Svatého Silvestra, závěr občanského roku
18:00
Třešť - sv. Kateřina – Te Deum
1.1. 2020 Slavnost Matky Boží Panny Marie
		(Nový rok)
07:30
Kostelec
09:00
Třešť - sv. Martin
10:45
Růžená
18:00
Třešť - sv. Kateřina

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

Vstupenky lze dostati v TIC v Třešti.
Telefon 567 234 567 nebo
www.vstupenky.trest.cz
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29.12. Svátek Svaté rodiny: Ježíše, Marie a Josefa
08:00
Třešť - sv. Martin,
		
obnova manželských slibů

Vstupenka
na ples

6.1. Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)
16:30
Růžená
18:00
Třešť - sv. Kateřina

Kostelec
Hodice – kulturní dům

Vstupné lidové činí
V předprodeji 150,- kč

17:00
18:30

28.12.

Růžená,
obnova manželských slibů
Třešť - sv. Kateřina,
obnova manželských slibů
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Akce je finančně podpořena Městem Třešť.

Jako každý rok i letos si můžete odnést domů
Betlémské světlo.

Součástí programu bude benefiční prodej
tradičního svařáku.

na Štědrý den 24.12.2019
ve 1300 a 1400 hodin
u Kulturního domu v Třešti

ŽIVÝ BETLÉM

Římskokatolická farnost Třešť
Vás zve na :

