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Modlitba za nového biskupa
Milé sestry, milí bratři, jak už víte, po dosažení 75 let 
věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci ... 

Svatá Ludmila - 1100 let  
V roce 2021 si připomínáme 1100 let od vraždy  
sv. Ludmily. Akce připomínající toto výročí vyvrcholi-
ly Národní poutí 18. září 2021 na Tetíně.

Kompas třešťské farnosti
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 Dne 20. srpna 2021 oslavil brněnský 
diecézní biskup Vojtěch Cikrle 75. narozeniny.
 Jaký měl a má ve své biskupské službě 
cíl? "Cíl mám stále jediný - aby diecéze byla ži-
vým organismem. Všichni jsme stále na cestě, ale 
protože cíl není statický, není možné dívat se na 
"tachometr" a říkat si, jak 
pěkně nám to jde. Diecéze 
je mnoho lidí a cesta je pro 
každého jedinečná."
 Mons. ThLic. 
Vojtěch Cikrle je třináctým 
sídelním biskupem na br-
něnském biskupském stolci, 
který zůstal po smrti pana 
biskupa Mons. Karla Skou-
pého 18 let neobsazen. Dnes 
již svatý papež Jan Pavel II. 
jmenoval Mons. Vojtěcha 
Cikrleho brněnským bisku-
pem dne 14. února 1990, 
biskupské svěcení přijal  
v katedrále sv. Petra a Pavla 
31. března 1990.
 V roce 2020 osla-
vil biskup Vojtěch Cikrle 
30. výročí své biskupské 
služby a stal se tak nejdéle 
působícím brněnským sídelním biskupem v historii 
diecéze od jejího založení v roce 1777. (Na druhém 
místě je šestý brněnský biskup Antonín Arnošt hra-
bě Schaffgotsche, který vedl diecézi dvacet osm let: 
1842-1870.)
 V letech 1990 až 2021 vysvětil biskup 
Cikrle celkem 249 kněží, z toho v roce 2012 čtyřti-
sícího kněze brněnské diecéze od jejího založení. Je 
hlavním světitelem brněnských pomocných biskupů 
Mons. Petra Esterky a Mons. Pavla Konzbula a spo-
lusvětitelem dalších sedmi biskupů, např. současné-
ho vídeňského arcibiskupa Christopha kardinála 
Schönborna nebo olomouckého arcibiskupa Mons. 
Jana Graubnera.

 K 1. 7. 1999 provedl reorganizaci uspo-
řádání diecéze - byly zrušeny vikariáty a místo 37 
děkanství jich bylo zřízeno 20, což stále trvá. V le-
tech 2000 až 2020 založil 4 nové farnosti, z toho 
tři v Brně (Žabovřesky - 2000, Lesná - 2005, Nová 
Líšeň - 2021).

 V roce 2009 přivítal biskup Cikrle v Brně 
Svatého otce Benedikta XVI., prvního papeže, který 
navštívil brněnskou diecézi.
 V Brně zahájil tři kanonizační řízení 
(boromejky Vojtěchy Hasmandové, babických mu-
čedníků P. Jana Buly a P. Václava Drboly a těšitelky 
Rosy Vůjtěchové). Ke schválení Českou biskupskou 
konferencí letos doporučil také žádost jezuitů k za-
hájení kanonizačního řízení P. Martina Středy.
 V roce 1990 zahájil činnost obnovené-
ho Biskupského gymnázia v Brně, k němuž v roce 
2014 přibyla ještě mateřská škola), o rok později i 
Církevního domova mládeže Petrinum ve Veveří 
ulici. Založil Katolické gymnázium Třebíč, základ-

Biskup Cikrle 
Aby byla diecéze živým organismem
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ní a střední odbornou školu v Jihlavě, Křesťanskou 
pedagogicko-psychologickou poradnu v Brně a pod-
pořil vznik dalších církevních škol jiných subjektů. 
Založil Knihovnu Biskupství brněnského, Diecézní 
archiv, Diecézní muzeum, Centrum pro rodinu a 
sociální péči a řadu dalších center (mládeže, pasto-
rační.)
 V roce 1990 obnovil činnost Charity za-
ložením Diecézní charity Brno, podporoval obnove-
ní činnosti řádů a kongregací, do brněnské diecéze 
pozval také nové komunity zasvěceného života.
 V roce 2012 zavedl v Brně stálou zpověd-
ní službu. Vysvětil nebo požehnal přes padesát no-
vostaveb kostelů a kaplí, nový klášter sester klarisek 
a několik nových duchovních center.

 Od konce devadesátých let se Vojtěch Ci-
krle aktivně věnuje tiskovému apoštolátu a vydal 
dvě desítky titulů.
 Při České biskupské konferenci je předse-
dou Komise pro kněžstvo a členem Liturgické komi-
se ČBK.
 Jeho biskupské heslo Non ego, sed tu, 
česky "Ne já, ale Ty" je zkratkou ozvěny slov Panny 
Marie i Ježíše Krista, je to vyjádření touhy odevzdat 
svůj život do Božích rukou.

Věžníku poskytla Martina Jandlová, 
tisková mluvčí Biskupství brněnského

Modlitba 
za nového biskupa
 

 Milé sestry, milí bratři,
 jak už víte, po dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosím vás, 
abyste jeho rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. 
Pokud se chcete modlit společně, můžete použít  modlitbu uvedenou níže.

Váš biskup Vojtěch
 
Modlitba za nového biskupa

Bože, Dobrý pastýři,
svěřujeme ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme:

veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.
Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem
a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 
S církevním schválením Biskupství brněnského 

čj. Ep/701/21 ze dne 8. 9. 2021
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V Kalifornii zemřel biskup
Petr Esterka

  V úterý 
10. srpna 2021 odpo-
ledne zemřel v Kali-
fornii Mons. ThDr. 
Petr Esterka, emerit-
ní pomocný biskup 
brněnský a titulární 
biskup čefalenský. Po 
posledním rozlouče-
ní v pátek 20. srpna 
2021 ve společen-
ství českých krajanů  
v USA, o které řadu 
let jako kněz a poz-

ději jako biskup pečo-
val v rámci České katolické misie, bylo jeho tělo 
převezeno do České republiky. Po zádušní mši  
v Brně na Petrově a v jeho rodišti Dolních Boja-
novicích zde byl pochován na místním hřbitově.

 Mons. ThDr. Petr Esterka se narodil 
14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích (okr. 
Hodonín). Pro nábožensko-politické přesvědčení 
byl už jako student perzekuován a po mnoha ob-
tížích maturoval až v roce 1956 na jedenáctiletce  
v Hodoníně. Dne 15. června 1957 emigroval do Ra-
kouska a tři měsíce pobýval v uprchlickém táboře  
v Glassenbachu u Salcburku.

 V září 1957 byl přijat do Papežské ko-
leje Nepomucenum v Římě a po studiu filozofie 
a teologie na Lateránské univerzitě byl 9. 3. 1963  
v bazilice sv. Jana v Lateráně kardinálem Tragliou 
vysvěcen na kněze. Po získání licenciátu teologie  
v červnu 1963 byl poslán mezi krajany do arcidiecé-
ze San Antonio v Texasu.

 V roce 1966 se vrátil do Říma, kde se za-
čal připravovat k doktorské práci na téma „The Uni-
onistic Congresses at Velehrad“, kterou o rok později 
obhájil. Po návratu do USA v létě 1967 zahájil své 

akademické působení v koleji svaté Kateřiny v Saint 
Paul v Minnesotě, kde byl roku 1980 jmenován řád-
ným profesorem. Po celou dobu vypomáhal v du-
chovní správě řady farností.

 Současně v letech 1974 – 1995 působil  
v americkém letectvu jako vojenský kaplan v zálo-
ze. V roce 1978 se začal Petr Esterka intenzivněji 
věnovat práci mezi českými katolíky v USA a Kana-
dě. V roce 1986 byl biskupem Jaroslavem Škarva-
dou, který působil v Římě a pečoval o naše krajany 
v zahraničí, jmenován jeho biskupským vikářem 
pro USA a Kanadu. V roce 1994 se jeho působení 
rozšířilo i na Austrálii. Roku 1987 mu byl udělen 
titul monsignor a roku 1992 byl jmenován čestným 
prelátem.

 Dne 5. července 1999 jmenoval papež Jan 
Pavel II. Petra Esterku pomocným biskupem brněn-
ským a titulárním biskupem čefalenským a pověřil 
ho duchovní péčí o české katolíky v cizině.
 V roce 2013 získal cenu Gratias agit za 
pomoc při šíření dobrého jména České republiky  
v zahraničí.
 V roce 2010 biskup Petr Esterka abdiko-
val a 9. prosince 2013 papež František jeho rezigna-
ci přijal.
 Mons. ThDr. Petr Esterka zemřel 10. srp-
na 2021 v Kalifornii (USA).
 
 Po vyřízení administrativních záležitos-
tí byly v pátek večer 17. září 2021 převezeny do 
České republiky ostatky emeritního brněnského 
pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterky.

 Za jeho život a službu jsme poděkovali 
při mši svaté v pátek 24. září 2021 v 9.30 hodin  
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15.00 ho-
din v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních 
Bojanovicích.

zdroj: www.biskupstvi.cz
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Svatá Ludmila – 1100 let

 V roce 2021 si připomínáme 1100 let 
od vraždy sv. Ludmily. Akce připomínající toto 
výročí vyvrcholily Národní poutí 18. září 2021 
na Tetíně.
 Sv. Ludmila byla dcerou knížete Sla-
vibora. Stala se manželkou prvního známého 
Přemyslovce Bořivoje a společně s ním přijala 
křesťanství. Spolu tak nasměrovali vývoj české 
státnosti vstříc evropskému křesťanství, písem-
né kultuře a středověkému státu. Po smrti muže 
se Ludmila úspěšně přičinila o udržení moci 
Přemyslovců v Čechách a po smrti vládnou-
cích synů – Spytihněva a Vratislava – se stala 
vychovatelkou vnuka Václava. Spory o výchovu 
či přímo o politickou moc vedly ke konfliktu se 
snachou Drahomírou, která nechala svou tchyni 
zabít na hradě Tetín.

https://www.cirkev.cz/cs/svata-ludmila-1100-let

Svatá Ludmila a já

 Nedávno mě oslovila jmenovkyně Lid-
ka Koukalová s otázkou: „Co Vy a sv. Ludmila?“, 
co máme společného?
 Samozřejmě je to jméno, které jsem 
dostala při narození, po babičce a mamince. Ale 
jsem křtěná Lidmila, prý je to staročesky. Jako dítě 
jsem to jméno neměla ráda, protože nadávka Lída 
– bída mě „vytáčela“. 

 Dále to byl výběr povolání. Od 13 let 
jsem chtěla být dětská sestra a starat se o děti, jak 
zdravé, tak i nemocné. Takže jsem lid-milovala  
40 roků.
 Další společné je rodina, děti a hlavně 
vnoučata. Ty miluji a drží mě „při životě“ při pře-
konávání vážné nemoci. Věřím, že to vše bylo na 
přímluvu sv. Ludmily, kterou jsem vždy v modlit-
bách prosila a jí děkovala. 
 Letošní oslavy výročí 1100 let úmrtí  
sv. Ludmily a setkání Ludmil na Tetíně se sice ne-
zúčastním, ale domluvily jsme se s kamarádkou 
Ludmilou, že se vypravíme na Tetín příští rok.

Lidmila Knížová

 Svatá Ludmila mi byla vždycky velmi 
vzdálená a cestu k ní jsem si našla až díky mateř-
ství. Je mi vzorem v odvážném žití křesťanství a 
především v předávání víry. Mnohem častěji na 
ni myslím a prosím o přímluvu. Taky jsem si uvě-
domila, jak málo toho o ní vím a snažím se víc ji 
poznávat i po té historické stránce. 
 Na hlavní pouť na Tetín se též nechys-
tám, ale zavítali jsme tam letos v létě v rámci do-
volené. Bylo to už v podvečer, vesnice tichá, lidí 
jsme potkali velmi málo. Z různých rozdělaných 
stavebních prací ale bylo patrné, že na podzimní 
oslavy se tam připravují důkladně. Díky vybudo-
vaným naučným stezkám se každý může dobře 
seznámit s historií obce, přírodními zajímavostmi 
okolí, ale především s osobou svaté Ludmily. 

Ludmila Koukalová

Modlitba z novény ke svaté Ludmile

 Svatá kněžno Ludmilo, tys byla po tisíc 
let první a jedinou českou světicí. Tvůj příklad-
ný život z víry nepřestává prozařovat staletí až do 
dnešních dnů. Tvá odvaha přijmout a radikálně 
žít evangelium na počátku křesťanství v Čechách 
překračuje svým významem hranice naší země. Až 
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dodnes, i když trochu zapomenutá a skrytá, stále 
zůstáváš uprostřed svého lidu, abys, okrášlená ne-
beskou slávou, byla i nadále naší kněžnou, matkou 
víry, ochránkyní svého lidu a jeho mocnou orodov-
nicí u Boha. 
 Buď s námi, prosíme, abychom podle tvé-
ho příkladu a naplněni Kristovým světlem, vydáva-
li svědectví evangeliu, sloužili Bohu v bratřích a se-
strách, hledali cesty spravedlnosti, pokoje a smíření 
a obstáli ve všech životních zkouškách. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen 

Ludmila Koukalová

Navštivte svatoludmilská 
místa a pošlete fotku!

 Zapojit se může každý. Stačí sdílet fotku 
z více než šedesáti nejzajímavějších svatoludmil-
ských míst v Česku prostřednictvím interaktivní 
mapy. Akci, která má připomenout výročí smrti 
patronky české země, pořádá spolek Svatá Ludmi-
la 1100 let.

Více www.cirkev.cz/cs/aktuality/210622navstiv-
te-svatoludmilska-mista-a-poslete-fotku

Posvátné umění 
v nesvaté době
 Druhé červencové pondělí jsem se  
v kostele svatého Martina potkala s historiky umě-
ní, kteří působí v Muzeu umění Olomouc. Přijeli 
obdivovat vitráže z 80 let. Jedním z hostů byl Ivo 
Binder, moravský historik umění se specializací 
na novější umění, kurátor výstav, soudní znalec  
v oboru volné umění 19. a 20. století, knižní tvor-
ba a užitá grafika. Zpracovává znalecké odhady 
a posudky. Zabývá se volným uměním 19. a 20. 
století, knižní tvorbou a užitou grafikou. Speciálně 
se věnuje umění symbolismu (F. Bílek, J. Váchal) 
a okruhu J. Floriana (Stará Říše). Zjistila jsem, že 
je i znalcem díla Otokara Březiny. Chvíli jsme si 
povídali právě o Březinovi, o gymnáziu Otokara 
Březiny a samozřejmě i o našich vitrážích v kostele 
svatého Martina, o jejich rozporuplném vnímání 
farníky a dlouhých třiceti letech, kdy se s vitráže-
mi farníci sžívají.
 Naše okna se těšila obrovskému zájmu a 
všichni zúčastnění nám je záviděli. Kurátorku Šár-
ku Belšíkovou jsem poprosila, jestli by mi mohla 
napsat pár slov o připravovaném projektu, kde se 
mají naše okna objevit. Dovolím si její text citovat:

 Projekt, který připravujeme a kvůli které-
mu jsme fotili vitráže, se jmenuje "Posvátné umění 
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v nesvaté době / české sakrální umění 1945-1989", 
pořadatelem je Muzeum umění Olomouc. Výstu-
pem projektu bude výstava a publikace. Výstava 
se uskuteční v termínu listopad 2022 - duben 2023 
v Olomouci a katalog bude obsahovat vybrané sa-
krální realizace. Ve výběru budou kromě například 
známých realizací v Senetářově, Jedovnicích apod. 
představeny právě i vitráže z třešťského kostela  
sv. Martina.

Připojuji ještě krátkou anotaci projektu:

 Křesťanství bylo v historii významným 
inspiračním zdrojem a iniciátorem vzniku výtvar-
ných děl. Ať již oslovovalo svým étosem, filosofickou 
hloubkou anebo stálo za významnými fundacemi 
– investorskými počiny. Sakrální umění v sobě za-
hrnovalo všechna výtvarná odvětví a reprezento-
valo hlavní myšlenkové proudy doby. Sekularizace 

společnosti v 19. a 20. století tuto situaci výrazně 
proměnila. Tyto změny vedly k řadě pozoruhod-
ných pokusů o nový pohled na tuto problematiku, 
ať ze strany teologů, tak ze strany umělců, cítících 
potřebu se k dané tematice vyjádřit. Nové tenden-
ce bylo možné sledovat v několika myšlenkových 
ohniscích i v českém prostředí, které nezanikly ani 
po komunistickém puči, vedoucím mimo jiné i  
k naprostému potlačení křesťanských církví a s ní 
i výtvarných projevů s duchovním obsahem. Přes-
to a navzdory této době vznikly sakrální realizace 
vysoké výtvarné a teologické úrovně, na které se 
soustředí tento výstavní projekt. Výběrově předsta-
ví výtvarná díla ze sakrálních prostor křesťanských 
církví nejen římskokatolické, ale také českobratrské 
evangelické, československé husitské, řeckokatolické 
a církve bratrské.

- KZ -

Naše cesta Římem
 Do věčného města Říma postaveného 
na sedmi pahorcích jsem měla touhu jet již za pů-
sobení svatého papeže Jana Pavla II., který velmi 
ovlivňoval mé dospívání. Vše má svůj čas a i když 
se již reálně schylovalo k této cestě na jaře 2020, 
mohli jsme ji uskutečnit až letos. Jaká to náho-
da, že tam zrovna působí kněz, který naši farnost 
opustil před 2 měsíci. Období konce prázdnin a 
začátku školního roku je v rodině se 4 dětmi a 
malým hospodářstvím velmi hektické. Na balení 
zbylo pár chvil, ale na plány, jak bude ten týden 
probíhat, již ne. 
 Po příletu jsme z letiště jeli místní MHD 
do centra. Po cca hodince jsme stáli před vraty 
do centra Velehrad. Zde nás uvítala sestra Jana a 
otec Damián. Při příchodu na pokoj jsme zůsta-
li v němém úžasu, při výhledu z okna jsme viděli 
svatopetrskou baziliku. Za hodinku od příjezdu 
jsme již vyrazili s otcem Damiánem směr bazilika  
sv. Petra. Bazilika je vzdálena cca 10 min klidné 
chůze.  Když jsem vstoupila na svatopetrské ná-
městí, přišlo mi takové „malé“. Tento vizuální 
klam zřejmě způsobila prázdnota náměstí, proto-

že další dny, když přibylo poutníků, již tak male 
nepůsobilo. 
 Po všech důležitých kontrolách (rent-
gen věcí i osoby, kontrola teploty, roušky a vhod-
ného oblečení) jsme vstoupili do baziliky. Bazilika 
je obrovská, prošli jsme si ji celou, jen do míst, kde 
je oltář sv. Václava, nás nepustili. Poté jsme se vy-
dali směrem ke kostelu, kde působil a je pohřben 
sv. Filip Neri, je to patron našeho Bartoloměje, 
tak to nebyla pouze prohlídka kostela, ale osobní 
poznání míst, která byla tomuto veselému světci 
blízká. Na závěr dne nás o. Damián zavedl na ná-
městí Navona, patří k nejkrásnějším a nejklidněj-
ším náměstím v Římě. Jsou zde 3 velké fontány. 
Uprostřed náměstí naproti fontány Čtyř řek, která 
ztvárňuje 4 známé kontinenty, je kostel sv. Anežky 
na bojišti. 
 Druhý den po ranní mši sv. v kapli Cen-
tra Velehrad jsme se s odhodláním vydali směr 
kopule v bazilice sv. Petra. Byla na výběr trasa  
s výtahem, anebo celé po „svých“. My jsme zvo-
lili druhou variantu a vydali se nahoru po 551 
schodech. Nejdřív je stoupání mírné, vystoupá se 
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na ochoz vnitřku kopule, z kterého je vidět dolů 
do baziliky, zrovna začínala mše sv. a lidi byli jak 
mravenečci. Na ochozu je krásně vidět mozaika  
v kopuli, kde jsou mj. apoštolové. Druhá část vý-
stupu je v užších prostorách, schodiště v někte-
rých úsecích kopíruje zahnutí kopule, ale není to 
nic nepříjemného, já s klaustrofobickými chvilka-
mi jsem výstup zvládla bez problému. Na kopuli 
je ochoz, z kterého je Řím jako na dlani, výhled 
jsme si užívali opravdu dlouho. Dolů jsme již šli 
svižným krokem, abychom stihli dorazit včas na 
Anděl Páně s papežem Františkem na svatope-
trském náměstí. Zde si nás vyzvedl o. Damián 
a vydali jsme se na oběd do restaurace, která se 
nachází v zátibeří. Tuto restauraci má o. Damián 
rád a po její návštěvě už i my. Pochutnali jsme si 
na menu o čtyřech chodech a zlatavém italském 
moku. Naproti této restaurace je sídlo komunity 
Sant Egidio. Až doma jsem se dozvěděla, že v té 
restauraci pracují klienti, o které pečují lidé z této 
komunity.  
 Mým přáním bylo navštívit kostel  
sv. Bartoloměje, tento kostel je postaven na ostro-
vě uprostřed Tibery. Tento den byl kostel zavřený, 
ale o. Damián vyjednal výjimku, jelikož v koste-
le jsou uloženy také ostatky sv. Vojtěcha patrona 
české země. Poutníky z Čech tedy pan kostelník 
velmi ochotně pustil zadními dveřmi dovnitř. 
 Den jsme zakončili návštěvou kostela 
sv. Augustina, tento kostel je nenápadný, ale bo-
hatý na zázraky. Je zde socha Panny Marie, na jejíž 
přímluvu se narodilo mnoho a mnoho zdravých 
dětí. 
 Kaple vedle hlavního oltáře je zasvěcena  
sv. Monice, matce sv. Augustina, pod oltářem jsou 
uloženy její ostatky. Obrazy v kapli jsou inspirová-
ny životem sv. Moniky. V tomto kostele jsme byli 
za celý pobyt třikrát. Zažila jsem tam i zajímavou 
příhodu. Seděla jsem v kapli sv. Moniky, přišel 
tam mladý kluk cca 25 let a sedl si zády před ol-
tář. Oslovila jsem toho chlapce a řekla mu, že sedí 
zády k ostatkům sv. Moniky a oltáři. On celý vesel 
povídá, že ví a že si jde s ní udělat fotku. Řekl mi, 
že je berber z Afriky a sv. Monika také pocháze-
la z Afriky. Byl opravdu nadšen, že se dostal ke  
sv. Monice a sv. Augustinovi. Uvědomila jsem si, 
jak jsou důležité kořeny. Také jsme navštěvovali 
místa spojená s českou zemí, ten pocit byl jiný, 
nevím, jak to přesně popsat, jestli to byla hrdost, 

sounáležitost, místo, kde vám rozumí, anebo pro-
stě jen místo „doma“. 
 Následující den jsme se rozhodli, že 
budeme odpočívat, po ranní mši sv. jsme vyrazili  
k moři, vše se dá zvládnout MHD. Odpoledne 
naše cesta vedla ke koloseu, chtěli jsme ho na-
vštívit. Je to místo smrti mnoha křesťanů, ne jen 
množství kamenů. Ale jelikož covid vytlačil po-
kladny a vstupenky se dají koupit pouze v před-
prodeji, dovnitř jsme se nedostali. 
 V úterý ráno jsme vyrazili s o. Damiá-
nem do baziliky sv. Petra na mši svatou. O. Da-
mián došel do sakristie, kde mu přidělili kapli. 
Ministrant oblečený ve fialovo růžové sutaně nás 
doprovodil až do „maďarské“ kaple. Tato kaple je 
ve spodním patře baziliky, v místech, která ne-
jsou normálně otevřená. V kapli jsme našli reliéf  
sv. Vojtěcha a světců spojených s maďarským 
národem, anebo rakousko-uherskou říší. Po mši 
jsem využila svatá místa k svátosti smíření, a tak 
jsme se s o. Damiánem dostali před ten náš český 
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oltář, který v bazilice svatého Petra máme. Obraz 
na oltáři znázorňuje sv. Václava, na obrazech po 
stranách jsou sv. Cyril a sv. Metoděj. Pokračovali 
jsme v poznávání dalších bazilik a kostelů. Nejdří-
ve jsme navštívili s. Maria Maggiore. Tato bazilika 
je pro nás významná tím, že zde Hadrián II. v roce 
868 schválil slovanskou liturgii za přítomnosti  
sv. Konstantina a sv. Metoděje položením boho-
služebných knih na hlavní oltář. 
 Následovala starodávná bazilika sv. Pra-
xedy, která je vyhlášená raně středověkými mozai-
kami. Sv. Praxeda byla známa tím, že schraňova-
la krev mučedníků, kteří zemřeli v Římě během 
křesťanského pronásledování. V kostele je uložen 
sloup, u něhož byl bičován Ježíš. Při kostele byl 
řecký klášter a sv. Konstantin a Metoděj v něm 
bydleli během svého pobytu v Římě. Zde také  
sv. Konstantin přijal řeholní jméno Cyril a dne  
14. 2. 869 zemřel, pohřben je v kostele sv. Klimen-
ta. 
 Před několika lety, když jsme prožívali 
těžké období, si mě našel obraz Panny Marie usta-
vičné pomoci, originál obrazu je uložen v nená-
padném kostele sv. Alfonze na ulici Via Merulana 
mezi dvěma slavnými bazilikami San Giovanni in 
Laterno a s. Maria Maggiore. Z naší zkušenosti 

víme, že modlitba, odevzdání a novéna k Panně 
Marii ustavičné pomoci má obrovskou sílu. Tak-
že jsem ráda, že jsme měli možnost vidět a prožít 
atmosféru lásky, síly a moci. Obraz je umístěn na 
oltáři pod nádhernou mozaikou Krista Spasitele.  
 Ve středu jsme se zúčastnili audience se 
Svatým otcem Františkem v aule sv. Pavla a navští-
vili vatikánská muzea včetně Sixtinské kaple. 
 Poslední den byl nějaký jiný, směřova-
li jsme do ticha. O. Damián nás vzal do Baziliky  
sv. Pavla za hradbami, tato bazilika je umístěna 
mimo centrum. Je jednou ze čtyř velkých řím-
ských bazilik, je vystavěna nad hrobem sv. Pavla, 
který je umístěn v přední části pod unikátním 
baldachýnem. Zde jsou také okovy sv. Pavla. Nad 
sloupovím se po celé bazilice line pás portrétů 
všech papežů od sv. Petra až po Františka. V apsi-
dě je asi nekrásnější mozaika, kterou jsem v životě 
viděla. 
 Následně jsme putovali dále od centra 
do místa, které se nazývá opatství Tre Fontane, 
jedná se o uzavřený komplex, kde jsou tři koste-
ly blízko u sebe. Největší trapistický kostel je za-
svěcen sv. Vincentu a Anastazovi, v tomto kostele 
jsme slyšeli i ticho!  O kostelík sv. Maria Scala co-
eli – Schody do nebe, který je hned vedle velkého 
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kostela, se traduje, že v něm měl viděl sv. Ber-
nard při mši sv. stoupat duše po žebříku do nebe.  
V kryptě pod oltářem jsme se ocitli o 2 tisícile-
tí zpět, v místech, kde byl vězněn sv. Pavel. Zde 
strávil poslední chvíle před svou popravou. Před 
tímto kostelem začíná krátká cesta cca 50 m, která 
vede k místu, kde byl sv. Pavel popraven. Na tomto 
místě je postaven kostel, ve kterém jsou tři fontá-
ny a sloup, u kterého byl sv. Pavel popraven. Podle 
legendy jeho hlava třikrát odskočila a na těch mís-
tech vytryskly prameny.  Přes silnici na kopečku je 
římské poutní místo zjevení Panny Marie – Grotta 
della Madonna. Toto místo je pro Římany velmi 
posvátné.
 Řím je město vybudované na krvi 
křesťanských mučedníku, je to město sv. Petra a  
sv. Pavla, svatých apoštolů, hlavně sv. Bartolomě-
je, sv. Matouše. Možná jsem patrony svých dětí 
vyhledávala, ale apoštolové celkově byly v každé 
bazilice a v každém druhém kostele. 
 To, co jsme viděli, prožili, nejsme 
schopni si plně uvědomit. Tato zkušenost nás 
bude provázet po celý život. Vypsat všechno, co 
jsme navštívili a viděli, úplně nejde.
 I když jsme fyzicky letěli dva a po Římě 
chodili ve třech, v každém kostele nás před oltá-
řem bylo tolik, že bychom se tam ani nevešli. Pro-

sili jsme na svatých místech s o. Damiánem za naši 
farnost a dobré vedení. Předkládali jsme Bohu a 
Marii i prosby všech, které jsme si v srdci přivez-
li do Říma s sebou, a těch, kteří nás o modlitbu  
v kostelích, kaplích či u hrobu svatých prosili.
 Pro ubytování můžeme vřele doporučit 
Centrum Velehrad, zvláště teď, když tam máme 
„svého člověka“. Je to kousek od Vatikánu, každý 
den mše sv. v češtině, mají tam knižní průvodce 
po Římě, jsou ochotni poradit s programem, ori-
entací v Římě, MHD a zajistit vstupenky na au-
dienci se Svatým otcem. Ubytování je v krásných 
pokojích se sociálním zařízením a některé pokoje 
mají výhled na kopuli sv. Petra. Při našem pobytu 
bylo město poloprázdné, v kostelech jsme mnoh-
dy byli sami. Jestli o návštěvě Říma přemýšlíte, je 
nejlepší doba toho využít. Pokud budete chtít více 
informací, jsme ochotni Vám je podat. 
 O. Damián se nám celý pobyt věnoval, 
za což mu opravdu moc děkujeme. Nachodil se  
s námi opravdu mnoho kilometrů. Musela jsem si 
koupit nové boty, a i ty mi odřely nohy. Ale stálo to 
za to. Hodně jsme spolu viděli, ale i prodiskutovali 
věci duchovní i lidské. 

Zita Trojanová

Suchý zip, teflon a naděje

 Dovolte mi jeden tip: můj oblíbený 
františkánský kněz Richard Rohr v posledních le-
tech cituje amerického neurovědce, který vysvět-
luje fungování neuronových vláken na principu 
„suchý zip-teflon“. Jsme utvořeni tak, abychom se 
poučili ze zlé, nepříjemné a stresující zkušenosti. 
Všechny pohromy a pohromičky se nachytávají 
na naše neuronová vlákna jako na suchý zip. Naše 
soustava si to pamatuje a dělá vše pro to, aby už to 
nezažila podruhé. Všechno milé, příjemné a pozi-
tivní se bere jako automatické a neuronová vlákna 
fungují v těch situacích jako teflon. Tedy pokud 
je onen příjemný vjem relativně krátký a prcha-
vý. Údajně až 15 vědomých vteřin trvající kladný 
vjem se do nás může nějak otisknout. Bůh nám 
nabízí každý den spoustu důkazů lásky. Nabídl 

nám v Evangeliu zprávu o tom, že nic mezi Bohem 
a námi nestojí v cestě. Že se vždycky můžeme vrá-
tit… mnoho velkých, krásných, naději tvořících 
věcí. Jenže když se nezastavíme ani na 15 vteřin, 
abychom opravdu prožili, co zažíváme, sklouzne 
to z nás jako sýr z teflonové pánve a nic… zlatá 
zrnka prší na nás, my pobíháme po svaté zemi a 
zlí černí ptáci sezobou všechno, co dobrý rozsé-
vač rozházel. Myslím, že to je modlitba: vědomé,  
vděčné prožívání toho, co nám Pán Bůh na světě 
dává. Trpělivé hledění na to, co přichází. Alespoň 
15 vteřin. Z toho by mohla vzklíčit a vyrůst nadě-
je, která pak jako pramen prýští ven.

- Jan -
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Nalíčená žena s pupíkem
 Nedávno se mi stala nečekaná věc. Ka-
zatel v kázání uvedl příklad z evangelia, který jsem 
neznal. Dost mě to zarazilo. Od dětství znám svatá 
Písma (2Tim3,15 ) a biblické soutěže jsem si od 
ministrantských časů zvykl vyhrávat. Ta pýcha je 
vlastně komická věc, protože tak dobrý, jak si my-
slím, samozřejmě nejsem. Ale že by kazatel a kato-
lík (!) uvedl příklad z Evangelia, který neznám, to 
se mi fakt dlouho nestalo. Nejdřív jsem si myslel, 
že jsem špatně slyšel, pak mě na zlomek vteřiny 
napadlo, že se kazatel spletl, byl to starý pán, ale 
to jsem vzápětí zavrhl, protože kazatelem byl -  

papež František! Museli to tedy blbě tlumočit, 
není to jen tak, ty simultánní překlady jsou super 
náročná věc, říkám si. Ale i text na internetu to 
měl, dokonce uváděl signaturu, kde ten obraz měl 
být (Lk13,10). Obraz byla žena, která hledí na svůj 
pupek!
 To mě ohromilo. Fakt jsem neznal text 
u svatého Lukáše, kde by žena koukala na svůj 
pupek, a ještě dále by mluvil o starosti nalíčit se. 
Všechny možné autority bych klidně obvinil, že se 
spletly, ale u papeže Františka bych si to nedovolil. 
Jak to teda myslel?!
 Kázání, kde se taková žena vyskytla, 
pronesl papež v katedrále v Bratislavě, v dómu 
svatého Martina, teď v pondělí 13.září. Koukně-

te na to (viz www.tkkbs.sk, https://www.ta3.com/
clanok/211825/prihovor-papeza-frantiska-v-do-
me-svateho-martina).
 
 Mluvil o tom v souvislosti, že církev 
nemá koukat na svět shora, svrchu, že má být ve 
světě. Že se nemá starat jen o sebe, zhlížet se sama 
v sobě. A tam uvedl příklad s tou ženou hledící na 
svůj pupek.
 S představami uděláme máloco: vybavi-
la se mi orientální kráska s odhaleným pupíkem, 
řekněme s nějakým zlatým cvočkem v něm, na-

líčená, třeba nějaká ta nevěstka, co 
jejich přítomnost vyčítali farizeové 
Pánu Ježíši. Honem jsem listoval  
v Bibli a čekal, že objevím něco, co 
jsem neznal.
 Žena v Lk13,11 je, ale je 18 let 
shrbená nemocí, nemůže se napří-
mit. Byl jsem ohromen. Šokovalo 
mě to, že tuhle ženu přirovnal papež 
František k církvi, která hledí jen na 
sebe. Měl jsem dojem, že problém 
je klerikalizmus, namyšlenost, po-
výšenost, strach se umazat od špí-
ny světa. Strach z toho načichnout 
ovcemi, jak o tom papež František 
mluvívá. Obklopit se zlatem, ob-
řady, zpěvy, úniky do kadidlové 
vůně, do ticha chrámů. To, že cír-

kev zapomíná, že Kristus na ni nečeká v chrámě, 
ale v Galileji pohanů (Iz.8;23; Mat4;15; Mat27,7). 
Takhle nějak bych si představoval tu alegorii pupí-
katé nalíčené modelky, která se mi vybavila a kte-
rá by možná seděla na kritiku boháčů a arogantů  
v epištole svatého Jakuba (Jk4;4), když mluví o 
tom, že se z Církve stala nevěrnice, cizoložnice, 
která nehledí na to, co chce její Pán.
 Ale takováto dáma z mé představy  
v Evangeliu opravdu nikde není. Místo ní je tam 
chudák scvrklá osoba, kterou nemoc zkroutila 
tak, že se nemohla napřímit.
 A není to totéž? Když jsem pyšný, nadu-
tý, myslím si, že jsem spravedlivý a lepší a kvalit-
nější než Ti, kteří jsou kolem mě, tak jsem vlastně 
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mrzák, který dohlédne jen na svůj pupek a ani  
o tom nevím. Nejde jen o Církev, jde o mě. O mě, 
který při vší skromnosti vím, že stejně mám skoro 
vždycky pravdu a vím všechno nejlíp. Dostal jsem 
šťouch, Pán Ježíš mi pozvedl oči od mého pupku 
k mému okolí a papež František do toho uvedl tři 
klíčová slova, tři tipy, které mohou pomoci se ori-
entovat:
 Svoboda. Ono se v kostelích hodně 
mluví o svobodě, o osvobození: Izrael vysvoboze-
ný z Egypta, křesťan osvobozený od hříchu… ale 
skutečná svoboda je ošemetná věc. Je-li můj bratr 
svobodný, nemám nad ním vládu. Ve společnosti 
upravují vztahy mezi lidmi zákony. Kdyby nebyla 
na silnici pravidla, bylo by cestování bezpečné jen 
v tanku. To je v pořádku, svoboda má hranice na 
hranicích druhého. Ve věcech lásky, vztahů a víry 
je to ale složitější. Jsou věci, které předepsat ne-
lze. A když se to udělá, je to komedie. František  
v kázání řekl: „Kristova Církev nechce ovládat svě-
domí a obsadit místa, chce být „fontánou“ naděje  
v životě lidí.“
 Cítíme se přetékat nadějí, že svět je v ru-
kou dobrého a mocného Otce a že je tudíž všech-
no v zásadě dobré?

 Pastýři v onom kázání dostali za úkol 
pečovat o prohlubování této naděje u svěřených 
lidí. Myslím, že je to ale výzva pro každého křes-
ťana. Ježíš řekl, že jsme světlo světa (Mt5;13-16). 
Jsme, když nosíme tu naději, že celý svět, nejen 
křesťané, ale celý svět je hluboce milován Bohem 
a tažen k němu. Že to třeba není vidět, protože ani 
zrní v hlíně není vidět, když klíčí, ale víra a naděje 
říkají, že život už tu je!
 František mluvil o tvořivosti jako o se-
stře svobody. Není tvořivost bez svobody, tvořiví 
lidé jsou svobodní a potřebují být. František při-
pomněl svatého Cyrila a Metoděje, kteří vytvořili 
písmo pro Slovany, aby mohli přinést Evangelium 
na Moravu, na Slovensko a do Čech.
 Třetím slovem bylo kázání, ale o tom 
do Věžníku nebudu psát, to není téma pro většinu 
čtenářů. I mně bohatě stačí, když se nechám pro-
dchnout nadějí a stanu se fontánou pro své okolí 
a taky si dám bacha, abych nekoukal jen na svůj 
pupek. Naštěstí to není příliš hezké podívání!
 

- Jan -

Znovuobnovené farní kavárny 

 První zářijovou neděli jsme se poprvé mohli setkat v nově opravené farní konírně. Pokud 
epidemiologická situace dovolí, setkávali bychom se každou první neděli v měsíci po ranní mši svaté. 
 Přijměte tedy pozvání na kávu v neděli dne 3. 10. 2021. 

- redakce - 
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Prosklený nebe
Nad hlavou prosklený nebe

a všude kolem jenom ticho a klid.
Absence slov někdy zebe
ale tady má to tak být… 

(Epydemye) 

 Také se vám někdy stalo, že jste se ocit-
li na místě, které je jiné než ostatní? Jiné tím, že 
mluví, vypráví a promlouvá? 
 Nenápadné a na první dojem mírumi-
lovné Orlické hory jsou krajinou, která není tak 
monumentální a honosná. Netrčí z ní štíty hor  
s vodopády a strmými skalami. Zalesněné a me-
lancholické hory jsou prosyceny ještě něčím jiným 
než jen přírodní krásou a bohatou florou a fau-
nou, kterou zde lze nalézt.

 Kdo tudy procházel, ví, že příběh tohoto 
místa není bez bolesti. A bolest a krev se vpíjela 
do této půdy asi velmi intenzivně. S myšlenkou na 
naše předky a jejich životy se chůzí po horách ot-
vírají představy a fantazie, jako když orlice rozta-
hují svá křídla a dvouocasý lev svůj chřtán. A klid-
ným tichem hor lze najednou slyšet kulky, křik a 
pláč. Je slyšet jazyk český i ten německý. Nápisy 
na bunkrech nebo na polorozpadlých pomnících 
a rozbitých německých hřbitovech nám sami vy-
práví, o co tady šlo. 

 Když tudy procházíš, je ti trochu úzko…
 A pak po dvou třech dnech dojdeš až 
sem. Na tohle místo, kde stojí kostel. Ale ne! 
 Možná je to spíše kousek nebe. 
 Nebo spíše nebe v kostele. 
 Nebo spíše kostel s nebem. 

 Vlastně se to nedá přesně pojmenovat, 
protože pro ten pocit z tohoto místa zřejmě nejsou 
slova…

 Zázrak a uzdravení
 Zkáza a odpuštění
 Nanebevzetí

 Kráčíš cestou až nahoru k té nádherné 
a bolavé stavbě a po jedné straně vidíš rozbitý 
hřbitov a po druhé straně živou jabloňovou alej.  
A všechno ti najednou do sebe zapadá. 
 Řada z vás už poznala, že píšu o kostele 
v Neratově. Kdo tu byl, ví, že vzácný poutní kostel 
byl na konci války zničen požárem a celou dlou-
hou totalitní éru se rozpadal až v úplnou zříceni-
nu. Nikdo by si tenkrát asi neuměl představit, že 
by se to mohlo ještě stát. Že by se to mohlo ještě 
podařit. Že by mohl ožít. 
 Když jsme před dvaceti lety procházeli 
s přáteli Orlické hory, byl neratovský kostel ještě 
bez střechy. Zdi se rozpadaly a uvnitř kostela rost-
ly keře a stromy. Byl to zoufalý pohled. Ne však 
jako pohled jedné místní paní, kterou jsme v té 
zřícenině potkali a vyprávěla nám s jiskrou v očích 
o tom, jaké mají s novým místním „duchovním“ 
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plány, a že to jednou bude nádherné opravené 
poutní místo. 
 Usmívali jsme se soucitně a mysleli si 
své. Když jsme se s ní loučili, přáli jsme jim hodně 
štěstí. Pak jsme sedli do auta říkali si: „Jsou to bláz-
ni, to se nikdy nemůže podařit.“ 
 Když jsem letos po dvaceti letech vstou-
pila do tohoto neratovského kostela, podlomila 
se mi kolena. Byla jsem ohromena. Není to jen 
zbořený a opravený kostel, není to jen stavba… je 
to i nebe viditelné i neviditelné, je to živé! Víc asi 
nemá smysl psát, popis by nestačil. Jeďte se tam 
podívat. Jeďte to místo prožít. 
 Možná je takových rozpadlých míst a 
bolavých krajin mnoho. Možná jsou taková roz-
padlá místa a bolesti i uvnitř nás samotných a 
mnohdy nevidíme naději na zázrak. Zoufalství a 
bezmoc z konfliktních a problematických vztahů 
nebo situací, které jsou neřešitelné. A my máme 
pocit, že se to už nedá změnit, že se to už nikdy 
nespraví. Znám to…
 Polorozpadlé stěny, prorůstající stromy, 
střecha, kterou teče, stavba, která se hroutí. To,  
v co jsme věřili, to, čemu jsme dali všechno, je 
pryč. Najednou přijde zkáza a není cesty zpět a 
není řešení. A vše se rozpadá víc a víc, dlouhé, 
dlouhé časy… To už nespraví ani zázrak.
 A pak najednou… možná někdy stačí 
málo.
 Třeba pocit, že na to nejsme sami. Že 
nám někdo rozumí. Že má někdo pochopení. Že 

je tu někdo, kdo vás má rád se vším všudy, i s tou 
rozpadlou stavbou uvnitř vás samotných, která 
zkázou zaniká. Možná stačí jen někdo s jiskrou  
v očích a se zájmem o druhého. 
 Vyklízení sutin někdy trvá dlouho a 
pod nimi nacházíme další a další jizvy. Možná 
ani nevíme, že víru ještě máme. Někdy to vypadá 
zoufale, ale když na to nejsme sami, je to možné. 
Samota ve zkáze je vlastně to nejtěžší, co se může 
stát. Proto jsou tak důležité otevřené dveře. Dveře 
pro to, aby mohl někdo přijít. Někdo, kdo je pří-
tel. Když mu ukážeme, co tam uvnitř sebe vlastně 
máme, může pomoci.
 Možná je i kolem nás někdo, kdo čeká 
na slovo, na pochopení, na obyčejné lidské pohla-
zení nebo zájem, stačí jen přiblížit se ke dveřím a 
třeba vzít za kliku, možná není zamčeno, i když to 
tak na první pohled vypadá. Když to nezkusíme, 
nikdy to nezjistíme. 
 Když to zkusíme, můžeme zažít vlastní 
vnitřní zázrak. Můžeme zažít nebe na zemi. 

Poznámka 
 25. 9. proběhne v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Neratově koncert skupiny Epyde-
mye. Zde se představí se svým novým albem „Pro-
sklený nebe“. Prvotní nápady na tuto desku začaly 
vznikat právě v neratovském kostele v Orlických 
horách. 

Markéta Kartáková
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Detektivem chce každý být,  
po záhadných stopách vždy jít…

 „Z toho, co jsem se dočetl, bych soudil, že 
jde o jeden z těch prajednoduchých případů, které 
bývají tak mimořádně obtížné…“ 

Sherlock Holmes 

 Být jako slavný detektiv Sherlock Hol-
mes, Hercule Poirot nebo další slavní detektivové 
a umět vyřešit i ten nejobtížnější případ se roz-
hodlo 28 odvážných zájemců převážně z prvního 
stupně ZŠ. Po přihlášení se do Detektivní akade-
mie Zlatomlýn a doručení dopisu s oznámením  
o přijetí ke studiu a dalšími informacemi potřeb-
nými pro správné zahájení studia se mohli, teď už 
studenti, vydat na cestu do akademie.
 Sraz se uskutečnil 14. července, kdy se 
noví studenti shromáždili na Studijním oddělení 
akademie v Opatově a po vyřízení všech oficiál-
ních záležitostí, jako bylo např. vyplnění Průkazu 
detektiva, seznámení se s celým učitelským sbo-
rem a rozloučení s rodiči, se vydali do místa aka-
demie, kde se seznámili i spolu navzájem a také 
poznali celý areál a patronku sovičku Jasmínku 
Emílii.

 Jelikož se na akademii dbá na rovno-
měrné a spravedlivé rozdělení studentů do jed-
notlivých tříd, tak druhý den nováčci podstoupili 
fyzické a psychické testy a pohovor před komisí a 
na základě výsledků byli rozděleni do tříd: Mod-
rásků, Žluťásků, Sherlockova teamu a Legend. 
 A poté už nic nebránilo začít s vyučová-
ním, mezi hodinami byly např. hodina orientace, 
hodina zpěvu, kde se naučili detektivní hymnu, 
hodina bezpečnosti, hodina analýzy místa činu, 
základy výslechu atd. Při poslední hodině, kterou 
byla hodina šifer, ale došlo k nečekanému zazvo-
nění telefonu. Dozvěděli jsme se, že volá manželka 
bývalého pana ředitele Vrťapky, celá vystrašená, že 
její muž beze stopy zmizel…
 Učitel šifer, důvěrný přítel pana Vrťapky, 
si vzpomněl, že při posledním společném rozho-
voru se bavili o jedné knížce z archivu. Nalezená 
knížka nás dovedla k trezoru, který byl, po uplat-
nění nově získaných informací v hodině orientace, 
úspěšně otevřen. V trezoru byla nahrávka, v níž 
nás ředitel požádal o pomoc. Jako potvrzení toho, 
že mu pomoci chceme, jsme následovali tajemnou 
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postavu tmou až ke zprávě obsahující varování 
před zločinci z organizace Black Eagle, kteří jsou 
všude v okolí a kvůli nimž se musí pan Vrťapka 
skrývat, protože se mu podařilo vybrat 8 podezře-
lých, potenciálních vůdců řídících nelegální akce. 
A teď už bylo na nás, abychom postupně vyřazo-
vali podezřelé a zjistili toho pravého vůdce. Pro 
větší bezpečnost jsme komunikovali s panem 
Vrťapkou šifrovanými zprávami, ke kterým jsme 
nejprve museli najít dešifrovací klíč. 
 Další dny jsme, kromě vyšetřování, zdo-
konalovali své detektivní schopnosti, například 
umět se infiltrovat ve všech kruzích společnosti, 
což bylo velmi důležité, protože zločin číhal všude 
okolo. K tomu nám sloužily vyrobené převleky.
 Ale ani dokonalé zvládnutí splynutí  
s davem nám nepo-
mohlo zabránit krá-
deži moudré sovičky 
Jasmínky Emílie, ke 
které došlo při naší 
noční nepřítomnosti. 
Tato událost nás velmi 
zaskočila a dokázala 
nám, že už jde opravdu 
do tuhého, ale i to, že 
jsme nejspíš na správ-
né stopě.
 Všech 8 po-
dezřelých jsme pozvali 
na výslech, při kterém 
jsme zjišťovali alibi 
jednotlivých podezře-
lých na dobu krádeže 
sovičky. Výslech nám 
pomohl zúžit počet 
podezřelých na 5 a dal-
ší dny jsme díky sou-
stavnému vyšetřování, 
poháněni touhou získat sovičku zpět a umožnit 
také panu Vrťapkovi návrat domů, postupně zu-
žovali počet podezřelých, až jsme se dostali do 
fáze, kdy nám zůstali jenom dva podezřelí: Agáta 
Pokorná a Juraj Ludlow… 
 Až do poslední chvíle ale nebylo jasné, 
kdo je hlavou celé organizace a kdo tudíž stojí i 
za krádeží sovičky, kterou jsme poslední den našli 
poté, co se jí podařilo nám poslat zprávu ze zajetí. 
Díky nalezení dalších důkazů v trezoru a hlavně 

v zašifrované schránce jsme zjistili, že hlavou celé 
organizace je Juraj, kterého jsme zatkli při opako-
vaném pokusu o krádež sovičky. Juraj byl poslán 
před soud, který ho poslal na 300 let za mříže…
 Vyřešením tohoto náročného případu 
studenti prokázali, že jsou už právoplatnými de-
tektivy a mohou studium na akademii úspěšně 
ukončit, což bylo stvrzeno získáním osvědčení o 
řádném absolvování studia oboru Detektiv.!!
 Moc děkuji všem učitelům detektivní 
akademie, kteří věnovali svůj čas a energii pří-
pravě celého studijního plánu a byli zvídavým 
studentům vždy k dispozici a neváhali jim s čím-
koli pomoci. Děkuji Kubalům za zapůjčení chaty, 
vhodnější prostor jako sídlo akademie bychom 
určitě nenašli. Děkuji Orlům za všechnu podporu 

a pomoc. Děkuji rodičům, že se nebáli své děti do 
akademie poslat, a děkuji novým mladým detek-
tivům za jejich zapálení a nadšení, které probouzí 
stejné zapálení a nadšení i v nás.

 Dojatá ředitelka detektivní akademie,

Maruška Kaňkovská
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Starší tábor Lovětín 2021

 Letošní rok se tábor povedl. Téma bylo 
Mafie. Tábor začal oslavou Dona Salieriho, na-
šeho pradědečka a vůdce. Ráno jsme vyrazili na 
rozcvičku a stala se nemilá věc, našli jsme Dona 
Salieriho postřeleného na zemi. Jedním z hlavních 
úkolů bylo tajit Donovu smrt před veřejností. To 
se nám bohužel nepovedlo, protože nás navštívili 
novináři a ti po chvíli zjistili, že jim lžeme. Proto 
jsme Donu Salierimu udělali pohřeb. 
 Dalším úkolem bylo rozdělit si majetek 
mezi sebe. Ten se rozdělil až ke konci tábora, když 

jsme zjistili, že Don Salieri stále žije a jeho smrt 
byla pro nás pouze zkouškou, jak bychom se za-
chovali. 
 V průběhu tábora se hrálo hodně her, 
kuchařky nám vařily skvělá jídla, vedoucí se o nás 
krásně starali. Sešla se parta super lidí, a proto 
jsme si všichni tábor užili.

Kateřina Gregorová
Julie Stoklasová

Čtěte Nezbedu a Cvrčka
 Nabízíme dětem i jejich rodičům dva 
křesťanské časopisy, které mohou být jejich tiště-
nými průvodci v objevování duchovních hodnot i 
formování jejich postojů k lidem i světu.
 NEZBEDA je zaměřen na děti ve věku 
od 7 do 12 let a vychází již třicet let. Jeho obsah 
tvoří například rozhovory se zajímavými a inspi-
rativními lidmi, příběhy, články o lidech, kteří 
nám mohou být příkladem vytrvalosti, poctivosti 
a víry, komiksová zpracování životopisů světců, 
rubriky pro šikovné ruce a bystré hlavy, zajíma-
vosti z přírody i techniky a oblíbená stránka hu-
moru. Svým obsahem také reaguje na aktuální 

liturgickou dobu, ve které je časopis vydáván. Ne-
zbeda vychází 11x ročně, prázdninové dvojčíslo je 
rozšířeno.
 CVRČEK je volitelnou přílohou Nezbe-
dy a je zaměřen na předškolní děti. Každé číslo je 
tematicky zaměřeno na rozvoj některé vlastnosti 
nebo dovednosti. Spolu se svými rodiči tak může 
malý čtenář pomocí kreativních článků i aktivit 
formovat svůj vztah k Bohu, lidem i ke světu.
 Další informace i ukázky: www.ca-
sopisnezbeda.cz. Na vyžádání zdarma zasíláme 
ukázkové výtisky.

Leoš Hrdlička - šéfredaktor Nezbedy
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Výlet do Kobylí

 Dne 21. srpna jsme se společně s kama-
rády vydali do Kobylí navštívit našeho bývalého 
pana faráře a jeho maminku. Cesta byla dlouhá, 
ale i přes drobné komplikace jsme dorazili do cíle. 
Hned po příjezdu jsme si chvíli povídali s paní Ca-
hovou a poté se vydali na mši svatou. Po mši svaté 
jsme se vrátili zpět na faru a rozdělali táborák, kde 
jsme si opekli špekáčky. Po večeři jsme si chvíli 
povídali u ohně, a nakonec se vydali na kutě. 
 Druhý den dopoledne jsme strávili na 
faře a hráli různé deskové hry. Oběd jsme si dali 
v místní restauraci a hned odpoledne se vydali na 
Vrbici. Zde se konaly hody a my tak měli možnost 
podívat se na místní v tradičních krojích. Nave-
čer jsme se opět vrátili do Kobylí na pizzu a poté 

zpátky na faru. Zde jsme si opět popovídali s paní 
Cahovou a zahráli nějaké hry i s panem farářem. 
Některé volné chvíle jsme také prokládali hraním 
ping pongu, který jsme také naučili paní Cahovou 
a mohli si tak společně zahrát. 
 V pondělí se náš čas nachýlil ke konci 
a my se hned po snídani museli sbalit a jet zpátky 
domů. Řádně jsme se rozloučili a rychle se vydali 
na vlak, jen aby nám neujel. 
 Na návštěvě se nám moc líbilo a počasí 
nám také vyšlo. A kdo ví, možná, že někdy poje-
deme znovu.

Monika Bambulová
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Jittrohry
 Jako obvykle, i tento rok se první sobo-
tou v září konaly Jittrohry. Farnosti, které se sešly, 
aby si zasoutěžily, byly čtyři: Třešť, Růžená, Zhoř a 
Luka nad Jihlavou. Všichni účastníci jsme se sešli 
v 8:15 před kostelem v Kněžicích, kde jsme si ur-
čili, kdo půjde za farnost na jednotlivé disciplíny. 
Na výběr byly například: kubb, kuličky, petanque, 
biblický běh, kalčo… 
 Když jsme se dohodli, kdo bude v čem 
soutěžit, následovala mše svatá. Sloužili ji dva 
kněží, pan farář z Třeště a z Kněžic. A pak už se 
začalo soutěžit. Na začátku byla každoroční soutěž 
v piškvorkách a poté čtyřboj, který se samozřejmě 
skládal ze čtyř stanovišť – skok do dálky, hod kou-
lí, hod oštěpem a běh na 60 metrů. Občas si říkám, 
jak je možné, že někdo vůbec tak rychle dokáže 
třeba běhat nebo hodit oštěpem?  
 Kdo měl už splněný čtyřboj, mohl za-
čít soutěžit v dalších disciplínách, které si zvolil. 
Hlavně se teda spěchalo s kuličkami, protože tam, 
kde byl ďolík na kuličky, seděla nějaká sešlost a 
opékala prase. Ve dvě hodiny odpoledne už si za-
sedli na pronajaté místo a kuličky šly stranou.  
Naštěstí se to do dvou nějak tak stihlo, dokonce i 
s obědem – klobásou. 
 Ostatní disciplíny se samozřejmě hrály 
i po 14:00, ale už se nehrály dole „na placu“. Vše 
probíhalo bez problémů a počasí bylo nádher-
né. Když už bylo vše u konce, sečetly se výsledky 
všech her a sepsaly se diplomy. 
 Není samozřejmě možné, aby se každý 
umístil, ale to vůbec nevadilo. Za 3. místo (z každé 
disciplíny) si děti odnesly půlku koláče, za 2. mís-
to celý velký koláč a za 1. místo jeden a půl koláče. 
Věřte mi, bylo toho ažaž. 
 A tady je celkové hodnocení: na  
3. místě byla farnost Růžená, na 2. místě Třešť a na  
1. místě Zhoř. Tento rok jsme byli oslabení, pro-
tože ve stejný den byl i fotbalový turnaj v Cerekvi. 
Ale jak se říká, není důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se! (Jasně že by bylo fajn vyhrát, ale jestli jsme den 
hezky prožili, a ještě dostali koláč, tak se to jako 
výhra také počítá! )

Klára Zažímalová
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Rozloučení 
s otcem Damiánem
 Poslední červnovou neděli jsme se při 
mši svaté rozloučili s otcem Damiánem, který 
tři roky duchovně vedl naši farnost. Po mši svaté 
jsme měli ještě možnost se setkat v prostorách far-
ní konírny nebo na farním dvoře.

 Otci Damiánovi přejeme hodně studij-
ních úspěchů, ať ho provází Boží požehnání a je 
mu Řím druhým domovem. 

- redakce -
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ŠEDINA
 Nedávno jsem obdržela mail, v jehož 
předmětu stálo slovo PADINA. Po otevření pří-
lohy se objevila jména mých kamarádů s názvem 
POZVANÍ. Nic víc. Až po chvíli mi došlo, že se 
zřejmě jedná o velmi časnou virtuální pozvánku 
na plánovanou oslavu PADESÁTKY - tzv. PADI-
NY, která má proběhnout až za dva roky (ale mož-
ná, že neproběhne vůbec, stejně tak, jako oslava 
čtyřicítky, viď Vláďo ).
 Jedno takové kulaté výročí, ale o desít-
ku vyšší – tzv. ŠEDINU, nedávno „slavil“ i náš Jiří 
Hasoň, za kterým jsme se znovu po roce vydali. 

Naše výletní sestava se rozšířila opět o dalšího 
člena, takže už nás jelo šest. Sice jsme tentokrát 
prošvihli vlčí máky, protože jsme jeli asi o měsíc 
déle, ale o to větší byla radost Hasoňových, když 
jsme se objevili, páč si mysleli, že se už letos neu-
kážeme. 
 Abychom nepřijeli gratulovat s prázd-
nou, sehnali jsme dárkový koš uzenin, košík vín a 
obří medovníkový dort. Do něj jsme poté zapíchli 

dvě velké číselné svíčky s tím, že je zapálíme a pů-
jdeme s hořícím pamlskem gratulovat. K Hasoňo-
vic příbytku jsme se blížili potichu a nenápadně, 
protože jsme chtěli „vyrobit“ překvapení! Zapále-
ní svíček na dortu nám bohužel komplikoval vítr, 
proto jsme to vzdali a vyrazili bez ohně. Jiřího 
jsme hned ve dveřích uvítali obligátní písní na 
rtech: „HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ!“, předali jsme 
dary a zakotvili opět  pod tou starou  švestkou.
 Jiří o sobě říká, že není žádný „slavič“, 
ale myslím, že jsme ho překvapili a udělali mu 
radost. Je to až neuvěřitelné, jak vše bleskurychle 

letí. Jiří má sice ŠEDI-
NU za sebou, ale na 
hlavě byste mu ji jen 
těžko našli. Mám po-
cit, že na něm ten zub 
času téměř nehlodá.
 Přišel k nám do 
farnosti, když mi 
bylo dvacet a vypa-
dal úplně stejně jako 
dnes. Přiznám se, že 
moje první dojmy 
z něj nebyly tenkrát 
nic moc (a on to ví 
), ale naprosto si 
mě získal tím, že 
otevřel faru mládeži, 
do které jsem zrovna  
v té době patřila. Zval 
nás na „společenství“ 
a MĚL RÁD BÝT  
S NÁMI, A MY MĚLI 
RÁDI BÝT S NÍM. 

Nikdy do nás násilně necpal žádnou teologickou 
nalejvárnu, nebránil se diskusi a vždy ji tak po-
klidně po farářsku usměrňoval. Po skončení jaké-
hosi duchovního programu přišla volná zábava, 
kdy jsme buďto společně hráli hry (a to mi bylo 
už dvacet pryč!), nebo jsme jen tak kecali, mastili 
karty, vrchcáby, kluci fotbálek a bylo nám nesku-
tečně dobře. Fara pro mě byla takovým druhým 
domovem, kam jsme chodili i ve všední dny. 
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 Onehdá jsem potřebovala zajít na zpo-
věď a byli jsme domluveni, ať přijdu třeba v sobotu 
odpoledne. Tak jsem přišla. Sedli jsme před faru 
na lavičku a začali si povídat. Po nějakém čase mu 
říkám, že už bychom teda měli jít do toho kostela 
na tu zpověď. Jiří se na mě podíval se slovy, že zpo-
věď už přece dávno probíhá a že k tomu vůbec ne-
potřebujeme zpovědnici… Pro mě naprosto nová 
informace - měla jsem za to, že když zpovídání, 
tak jedině ve zpovědnici. Byla to jedna z nejhez-
čích zpovědí, které jsem zažila. 
 Nedá se zapomenout na úžasnou pe-
sachovou večeři, na kterou jsme chystali pražené 
nekvašené placky, které jsme pekli v kuchyni na 
sporáku a z fary se hulilo snad všemi otvory! Když 
jsme u té farní kuchyně, kdysi tam visel tako-
vý velký obraz s nějakým vymalovaným svatým. 
My dodnes nějak říkáme, že to byl svatý Jan, ale 
kdoví… Pod tím obrazem jsem jednou zůstala 
bezvládně ležet se zlomeným kotníkem, páč jsme 
zrovna měli nějakou honičku s farářem!
 Za Jiřího také vznikla tradice VELIKO-
NOČNÍHO AGAPE, které jsme již od odpoledne 
připravovali. Strašně nám tenkrát kručelo v břiše, 

protože jsme od Zeleného čtvrtka drželi půst a tě-
šili se, až se konečně v sobotu v noci (vlastně  spíš 
až v neděli) najíme a zůstaneme na faře až do rána 
a budeme slavit Zmrtvýchvstání. 
 Do farnosti tenkrát přišli i čtyři noví 
kluci, které Jiří připravoval na křest. Nikdy neza-
pomenu na tu Bílou sobotu, kdy se obřad konal 
a kde bylo vanutí DUCHA téměř hmatatelné. Na 
ty Jiřího pozvednuté a rozepjaté ruce nad obětním 
stolem, kdy nějak mysticky pronáší slova: „PÁN 
S VÁMI.“ Já měla po těle husí kůži vysokou snad 
dva centimetry!
 Zažili jsme toho s Jiřím mnoho, na 
spoustu věcí si už ani nevzpomenu… Bylo to 
skvělých pět let mojí nenásilné duchovní formace, 
kde jsem prožila i svoji druhou konverzi. A byly to 
fakt ZÁŽITKY, které si v sobě nesu dodnes a velmi 
ráda se do nich znovu a znovu ponořuji.
 Jsem vděčná, že tu někdo jako HASÍK 
mohl působit. Mám ho ráda a do další ŠEDINY 
mu přeji přece jen už trochu těch šedin.

- jad -




