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Slovo otce Martina
Hledáme-li jistotu v našem životě, můžeme ji najít  
o Vánocích v jeslích. 

Synoda dál pokračuje  
V Třešti se schází skupina lidí, kterým myšlenka  
synody leží na srdci.
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Slovo otce Martina
 „Změna se stala konstantou, její zvládá-
ní se stalo expandující disciplínou,“ řekla králov-
na Alžběta II. při svém projevu v britském par-
lamentu při příležitosti jejího padesátého výročí 
na trůnu v roce 2002. V tomto výroku se odráží 
její zkušenost s velkými změnami světa, které se 
odehrály za jejího života, jako byla válka nebo roz-
pad britského koloniálního impéria. O neustále se 
proměňujícím světě promluvila žena, v níž mnozí 
– pro její 70 let trvající vládu – spatřovali symbol 
stability a neměnnosti. 
 Jako lidé toužíme mít v životě nějakou 
jistotu, něco, co se nemění. Proto také máme rádi 
tradice a na vánočních svátcích je to dobře vidět. 
Každý si chrání své domácí tradice a někdy až 
přespříliš. Jako by bez některých věcí snad ani Vá-
noce nepřišly. 
 Ne každý na světě bude moci letos 
prožívat Vánoce tak, jak je zvyklý nebo jak by si 
představoval. Pomocný biskup diecéze Charkov-
-Záporoží Jan Sobilo v rozhovoru pro Vatican 
News promluvil o tom, jak duchovně prožijí Vá-
noce uprostřed války: „Když jsem čekal na setkání 
se Svatým otcem ve Vatikánu, díval jsem se z okna 
na Svatopetrské náměstí – zdobili vánoční strome-
ček. Pomyslel jsem si: kdo ví, jestli i my v Záporoží 
budeme moci dát strom na náměstí. Myslím si, že 
ne, ale my se v církvi a v domácnostech budeme na 
Ježíšův příchod připravovat. Naše přípravy budou 
především duchovní. Kristus se narodil v temné a 

studené jeskyni při světle svíčky. My přivítáme no-
vorozeného Ježíška v teple svého srdce, navzdory 
chladu kolem.“
 Hledáme-li jistotu v našem životě, mů-
žeme ji najít o Vánocích v jeslích. Ježíš Kristus 
se nám má stát pevným bodem, podle kterého 
máme zorientovat svůj život. Podobně jako když 
sedíme ve vlaku v železniční stanici a vedle stojí 
jiný vlak. Čekáme na odjezd. A konečně se vlak 
pomalu hýbe. Po několika sekundách jsme ale na 
pochybách, který vlak vlastně jede. Ten náš, nebo 
ten vedlejší? Abychom se zorientovali, co v té 
chvíli uděláme? Podíváme se na něco pevného, co 
se nepohybuje, například na strom. Takto máme 
pohledět doprostřed betlémské stáje a zorientovat 
svůj život podle Boha, který se z lásky k nám stal 
člověkem. 
 Jestli Vánoce prožijeme dobře, nezá-
visí na tom, jestli při štědrovečerní večeři bude 
v bramborovém salátu hrášek a salám nebo ne. 
Okolnosti i tradice Vánoc se mohou měnit. Co se 
už nezmění, je to, že Bůh přišel mezi nás, aby nás 
pozvedl k sobě. To je podstata našeho vánočního 
slavení a pevný bod naší naděje a radosti upro-
střed světa, kde se vše mění. 

 Požehnané svátky Božího narození Vám 
přeje

otec Martin
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Nejlepší vánoční dárek
prostři místo u vánočního stolu hladovějícímu dítěti

 Jestliže nevíte, co darovat letos pod 
stromeček, máme pro vás tip na dárek, který udě-
lá radost všem lidem dobré vůle, a navíc reálně 
mění lidské životy. Hnutí Mary´s Meals pomáhá 
už více než dvěma a čtvrt milionu dětí na celém 
světě. Poskytuje jim vydatné jídlo v místě jejich 

vzdělávání, aby se mohly lépe soustředit a hodně 
se toho naučily. To přináší naději příští generaci 
a doslova zachraňuje životy. Letos o Vánocích se 
můžete k hnutí připojit a prostřít jeden nebo i 
více virtuálních talířů u vašeho stolu za pouhých  
459,- Kč. Tím zajistíte jídlo jednomu dítěti na celý 
školní rok. Stůl prostřete zakoupením tištěného 
nebo elektronického poukazu na eshopu hnutí 
Mary´s Meals zde: https://eshop.marysmeals.cz/
darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu/, pří-
padně navštivte www.mistouvanocihostolu.cz.

Pošli kuny do Afriky!

 Zbývá Vám pár drobných kun z dovole-
né v Chorvatsku? Nechce se Vám s nimi do banky 
nebo na chorvatskou poštu je vyměnit? Přineste 
je k sestřičkám do Restaurace L´Eau Vive na Pe-
trov 2 v Brně a dejte do speciální pokladničky.
 Vaše kuny pomůžou uhradit náklady 
sirotčince Svaté Terezy Loumbila ve státě Burkina 
Faso. 
 Pokud poskládáme dohromady 750 
kun, zaplatíme tím jídlo, bydlení a školné jedno-
mu dítěti na celý rok!
  Euro bude oficiální měnou Chorvat-
ska od 1. ledna 2023 (od 1. ledna do 13. ledna 
2023 budou chorvatské podniky muset přijímat 

jak euro, tak kunu). V roce 2023 v bankách a na 
poštách bude možné původní bankovky a mince 
(kuny) směnit v určitém objemu zdarma (do kon-
ce roku 2023), větší převody budou zpoplatněné. 
Tři roky od přijetí eura budou moci lidé směnit 
mince (kuny) za eura v Chorvatské národní ban-
ce, pro bankovky nebyl časový limit stanoven. 

Více informací: 
https://www.leauvive.cz
https://orphelinat-saintetherese.org
e-mail: leauvivebrno@centrum.cz
Restaurant l´Eau Vive, Petrov 2, 602 00 Brno, 
tel: +420 543 235 164, +420 737 777 374
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Mariánská růže
 Dne 15. červen-
ce 1938 se narodilo v Pra-
ze dlouho očekáváné dítě, 
které dle lékařů nemělo 
mnoho šancí na přežití. 
Rodiče se s velkou vírou 
obraceli na Pannu Marii o 
pomoc, aby aspoň toto dítě 
jim bylo zachováno. Vyrostl 
chlapec, který vystudoval 
střední ekonomickou školu 
a stal se úředníkem v bance, 
uslyšel volání ke kněžství a 
v r. 1967 nastoupil do semi-
náře. O pět let později měl 
primici. Tento mariánský 
ctitel mimo jiné působil 
na Svaté Hoře a na Svatém 
Kopečku. Jistě jste poznali, 
že píšu o otci Jaroslavu Rů-
žičkovi, který přijal řeholní 
jméno Klement, když se stal řeholníkem v pre-
monstrátském řádě. 
 Každý rok jezdil na prázdniny do Třeště 
do Váňovské ulice, kde bydlel jeho děda s babič-
kou (Bartůňkovi). Po jejich smrti jezdil každý rok 
do Třeště na celý měsíc na dovolenou. Chodil po 
okolí, v kapse připravenou skleničku na housenky, 
které opatroval, dokud se nevylíhli krásní motýli. 
Pod nemocnou schránku byl ukryt velký duch. 
Měl velký rozhled v oblasti teologické, historic-
ké, zeměpisné… To jste jistě znali z jeho kázání, 
která posílal přes internet i jiným kněžím. Miloval 
přírodu, znal české i latinské názvy hmyzu, zvířat, 
rostlin. Uměl napodobit například hlas hrdličky. 
Byl velkým gurmánem a znal, jak se jídla vaří, co 
se do nich dává a co se k čemu podává (včetně 
pití).
 Byl velmi veselý. Mnohokrát jsme se na-
smáli. Jednou přišli svědkové Jehovovi a tu se nám 
naskytla příležitost vidět, jak ohnivě obhajuje ka-
tolickou víru, že mu nebyli schopni oponovat. Psal 
příspěvky do Věžníku. Třešť měl velmi rád. Říkal: 
„Kdybych nebyl jeden rok v Třešti, tak bych přišel o 
rok života.“

 Dne 10. listopadu 2022 si jej Pán života 
a smrti povolal k sobě. S vděčností poděkujme za 
jeho život a poprosme, aby mu odplatil za jeho ra-
dost a lásku, které šířil kolem sebe. 
 Amen

Kol.

…

 I my se přidáváme se vzpomínkou na 
otce Jaroslava. Dlouhé roky psal do Věžníku o 
životech svatých, o svátcích, které na příslušné 
období připadají. Většinou vše psal vlastnoručně, 
což mu činilo velké potíže, protože špatně viděl.  
V posledních letech pravidelně před uzávěrkou 
volal. A když jsme mu Věžník poslali a on si jej 
pročetl, vždycky se ozval a děkoval. Asi před ro-
kem David s rozpaky po telefonu přijal jeho na-
bídku na tykání s žádostí, aby otce Jaroslava oslo-
voval Klemente. 😊
 S vděčností na něj vzpomínáme!

Zažímalovi



Věžník 122/2022 7

Od července 2022 jste se stal generálním vi- 
kářem brněnské diecéze. Byla to pro Vás velká 
změna?
 Jsem 22 let knězem a svou službu jsem 
měl vždy spojenou s nějakou farností. Jako generál-
ní vikář mám najednou na starost 451 farností a 
hlavně kněze, kteří v nich působí. Takže změna je 
to pro mě opravdu velká.   

Spojení generální vikář všichni známe. Ale co je 
vlastně hlavní náplní práce generálního vikáře?  
 Služba generálního vikáře se dá rozdělit 
do dvou velkých množin. Ta první se skládá z péče 
o kněze a farnosti v naší diecézi. Druhá množina je 
dána tím, že jsem statutárním zástupcem biskup-
ství, mohu jednat jeho jménem a řídím jednotlivé 
obory biskupské kurie. Ta má za úkol podporovat 
pastoraci v diecézi.   

Otázky spojené s budoucností církve a finan-
cováním jsou Vám blízké.  Víme o Vás, že jste 
biskupský delegát a správce Fondu na podporu 
kněží a pastorace brněnské diecéze – PULS. Co 
bylo Vaším osobním impulzem k tomu, aby ta-
kový fond vznikl?

 Vznik Fondu na podporu kněží nebyl 
můj osobní impuls. Fond byl výsledkem společného 
hledání, jak realizovat aktivní přispívání věřících 
na mzdy kněží, a to jako jeden z pilířů ekonomické 
stability diecéze. Biskup Vojtěch pak hledal vhodné-
ho kandidáta, který by myšlenku donátorství doká-
zal realizovat a já jsem tuto jeho nabídku neodmítl. 
Vzpomínám si na jeho slova: „Bude to průkopnická 
jízda otevřenou prérií a počítej, že se bude střílet ze 
všech stran.“  V současné době, kdy myšlenku velké 
rodiny malých dárců, kteří svými dary podporu-
jí kněze a pastoraci, od nás přebraly již další dvě 
diecéze, vnímám jako potvrzení, že jsme vykročili 
správným směrem.

Mám pocit, že tak říkajíc v centru diecéze je 
podstatně víc těch, kteří do fondu pravidelně 
přispívají. Proč si myslíte, že je na „periferiích“ 
diecéze méně donátorů (pravidelných přispěva-
telů)?
 Myslím, že to není o periferiích, ale o 
našem nastavení. Nedávno jsem byl na pastorační 
návštěvě v „periferní“  farnosti Protivanov. Když se 
se mnou místní kněz loučil, řekl mi: „A nezapomeň. 
Tady diecéze nekončí, ale začíná.“ A co se týká do-
nátorství, v této farnosti je donátorem skoro každý 
čtvrtý. Stejně tak např. nejvyšší procento donátorů 
má mikulovské děkanství (22,4 %), které se praktic-
ky celé nachází v pohraničí a které je srovnatelné se 
sousedním znojemským děkanstvím, kde je donáto-
rů zatím jen 8,3%.

Lidé stále pochybují o tom, proč by měli do fon-
du přispívat. Co by mělo být hlavní motivací  
k tomu, aby se stali pravidelnými přispěvateli?
 Já osobně těm lidem rozumím. Myšlenka, 
že je třeba se podílet na zajištění mezd pro kněze, 
je v našem prostředí relativně nová. Myslím, že je 
to především o přijetí této nové skutečnosti a přijetí 
spoluodpovědnosti za budoucnost diecéze.

ozhovor s ...
generálním vikářem P. Pavlem Kafkou 
R
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Mohl byste našim čtenářům pro představu 
stručně popsat situaci, kdy se církev zcela oddělí 
od státu a bude muset být finančně soběstačná? 
Kdy k tomu dojde? Kolik bude potřeba finanč-
ních prostředků?
 Za 8 roků, v roce 2030, již nedostaneme 
od státu příspěvek na provoz. A v roce 2043 nám 
přestane stát vyplácet tzv. finanční náhradu. Pří-
spěvek na provoz činil v r. 2013 celkem 155 mil. Kč. 
Velmi zjednodušeně je možné říct, že přinejmenším 
tuto částku budeme muset v roce 2030 nahradit pří-
jmy z hospodářské činnosti a dary donátorů.

Jak se díváte na model, kdy věřící, který se např. 
při sčítání přihlásí k určité církvi, automaticky 
odvádí daň církvi?
 Systém církevní daně je např. v soused-
ním Německu nebo Rakousku. Každý pokřtěný od-
vádí tzv. církevní daň. To pak bývá často důvodem, 
proč lidé církev opouští. Přál bych si, abychom šli 
„opačnou cestou“. Myšlenka donátorství a velké 
rodiny malých dárců je postavena na tom, aby se 
našlo co nejvíc těch, kteří se svým dobrovolným, ale 
pravidelným darem k církvi přihlásí a budou chtít 
církev podporovat.

Jak vidíte budoucnost římskokatolické církve a 
její finanční soběstačnost?
 Pokud bude církev plnit poslání, které od 
Ježíše přijala, tj. posvěcovat, učit a sloužit světu, tak 
o její budoucnost strach nemám a věřím, že jí bude 
nejrůznějšími způsoby dopřáno, aby naplnění toho-
to svého poslání mohla i finančně zabezpečit. 

Máte pocit, že se informovanost o fondu zlep-
šuje?
 Ano, ale stále je to zlepšovat. Než se stane 
PULS samozřejmostí života každého křesťana, ještě 
nějaký čas uplyne.

Práce pro PULS je jistě velmi náročná. Zbývají 
Vám ještě síly na nějakou jinou činnost a třeba 
na odpočinek?
 Rád bych správcovství fondu PULS  
v nejbližších měsících předal, abych se mohl věno-
vat službě generálního vikáře. Co se týká odpočin-
ku, rád jezdím na kole. Letos jsem po svém jmeno-
vání ještě s jedním knězem vyrazil na cyklopouť  
z brněnské katedrály do Milána na hrob sv. Kar-
la Boromejského, abych si vyprosil jeho přímluvu. 
Jinak rád čtu a doma relaxuji u TT modelové že-
leznice.

- KZ -

Fond PULS
Vážení farníci,
 jak jste byli již informování, od října do 
konce tohoto roku je možné naší farnosti finančně 
pomoci tím, že za každého nově registrovaného 
donátora (do fondu PULS) bude celková částka 
(nezbytná pro výběr za naši farnost) snížena o ti-
síc korun. K dnešnímu dni (12. 12. 2022) se do 
rodiny dárců za třešťskou farnost přidalo celkem 
17 farníků a za růženskou farnost 4 farníci. 

 Někteří z vás se na mě obracejí např.  
s tím, že stránky donator.cz jsou nepřehledné a 
neví, kde se registrovat. Proto zde uvádím unikát-
ní odkazy, na kterých je vždy stránka s registrací 
přímo pro danou farnost:

Třešť
https://donator.cz/registrace/puls-7415

Růžená
https://donator.cz/registrace/puls-7411

Kostelec
https://donator.cz/registrace/puls-7106

 Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, 
neváhejte se na mě obrátit.

- DZ -
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Synoda dál pokračuje
 Je to téměř rok, co jsme se v Třešti za-
pojili do synody a začali se scházet, modlit a dis-
kutovat o nás, farnosti, církvi. Rozděleni do pěti 
menších skupinek jsme se zamýšleli a zpracovávali 
jedno z deseti témat, které jsme si vybrali, a během 
března jsme naše závěry poslali diecéznímu týmu 
do Brna. 
 V současné době jsou k dispozici doku-
menty shrnující podněty z jednotlivých diecézí, 
dále je vypracovaná celonárodní syntéza, doku-
ment pro kontinentální etapu a mnohé další. Je 
celkem zajímavým zjištěním, že při porovnávání 
synodních závěrů z různých koutů světa vyply-
nulo, že všude se řeší velmi podobné věci, potíže, 
témata.  
 Důležitý je fakt, že celý proces syno-
dy je stále v pohybu, že neskončil u vypracová-
ní dokumentů, ale se závěry synody se dál snaží 
pracovat. V listopadu se například sešli zástupci 
farností naší diecéze v Brně, aby se podělili o to, 
jak synodní proces v jejich farnostech probíhá a 
co konkrétně se u nich na základě synody mění. 
Závěry z tohoto setkání jsou uveřejněné na webu 
biskupství. 
 V Třešti se schází skupina lidí, kterým 
myšlenka synody leží na srdci. K těmto setkáním 
se může připojit kdokoliv. Krom organizačních 
záležitostí farnosti myslíme i na to, o čem jsme 
před rokem diskutovali. Snahou o zapojení celé 
farnosti do procesu je dotazník, který byl rozdá-
ván o první neděli adventní. Jeho vyplněním a 
odevzdáním tak každý může přispět k růstu na-
šeho farního společenství. Všem za to patří velké 
díky. 

- LK -

 Závěry z celonárodní syntézy stručně 
shrnul již dříve P. Petr Šikula takto:  

SPOLEČENSTVÍ
 Kvalitní vztah s Bohem i lidmi je pojí-
mán jako východisko pro synodalitu. Touha po 
Bohu, žité víře, niterné modlitbě a duchovním růstu  
v prostředí autentického, vřelého a přijímajícího 

společenství je ideálem, který prostupuje význam-
nou část výstupů. Realitu naší církve spíše odráží 
fenomén "uzavřených bublin", které si vystačí samy 
a do kterých je těžké proniknout. Zvláště bolestivě 
se izolace dotýká lidí, kteří se cítí být na okraji zá-
jmu (LGBT, nemocní, osobnostně komplikovaní, 
zranění…), i těch, kteří žijí v obtížné životní situaci 
(např. rozvedení a civilně znovusezdaní).
 Jako středobod svátostného slavení je vní-
mána nedělní mše svatá. Zaznívá touha po hlubším 
porozumění, prožívání a zapojení se do liturgie tak, 
abychom se stali její nedílnou součástí (např. for-
mou přímluv, svědectví atd.). 
 Negativně je poukazováno na výchovu  
k individuální víře, v níž jde především o spásu 
vlastní duše, kdy druzí lidé přestávají být v zorném 
poli duchovního zájmu.
 Syntéza si všímá, že je třeba usilovat o 
kvalitní komunikaci, naslouchání, rozlišování a po-
kornou otevřenost bez projevů nadřazenosti.

SPOLUÚČAST
 Vztahy kněží a laiků jsou pro život far-
nosti stěžejní a nenahraditelné. Vzájemná důvě-
ra, úcta, zdravě nastavená autorita s rozvíjením 
osobních charismat pomáhá budovat život a vizi 
plodného společenství. Zazněla bolest ze setkání  
s klerikalismem či nějakou formou zneužití auto-
rity.
 Je zapotřebí podporovat trvalou formaci 
duchovních (zpětná vazba, mediace, supervize a 
systematické vzdělávání). Zaznívá myšlenka zdob-
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rovolnění celibátu, významnějšího zapojení žen a 
ženatých mužů do duchovní služby a využití jejich 
specifických charismat.
 Zaznívá názor, že pro kvalitní život far-
nosti je nezbytná existence transparentně fungují-
cích pastoračních i ekonomických rad.

POSLÁNÍ
 Mnozí účastnící konstatují, že v církvi 
jsme spíše uzavření, nedokážeme efektivně a sro-
zumitelně oslovovat mladé lidi a zprostředkovávat 

evangelium. Potřebujeme posilovat svou křesťan-
skou identitu duchovní formací.
 Musíme vést otevřený dialog s veřejností, 
a to i na poli ekumenickém a mezináboženském.
 Je žádoucí postupně obnovovat pozi-
tivní mediální obraz církve a čerpat ze spolupráce  
s nezávislou veřejností.

(zdroj www.biskupstvi.cz)

Prázdniny v Římě
 V tuto dobu už prožíváme advent a 
chystáme se na Vánoce. My bychom se však s vámi 
chtěli podělit o vzpomínky na poslední říjnový tý-
den, který jsme strávili v Římě. Odlétali jsme v ne-
děli 23. října a vrátili se ve čtvrtek 27. října. Bylo to 
krásných pět dní. Sice jsme dva z nich v podstatě 
procestovali, ale tři z nich byly plné zážitků. 

 Prvním velkým zážitkem byl samot-
ný let letadlem. Kromě jednoho z nás jsme letěli 
všichni poprvé a mně osobně z toho bylo úzko. 
Ale bylo to rychlé a pohled shora byl krásný. Nic-
méně fanynkou létání se asi nestanu. 😊 Po příletu 
na nás čekal otec Damián, kterému jsme vděční 
nejen za odvoz do poutního domu Velehrad, ale 
právě i za ty nadcházející dny. Po celou dobu se 
nám opravdu věnoval. Viděli jsme díky němu ně-
kolik bazilik, jež (jak Damián říkal) by měl vidět 
každý, kdo Řím navštíví. Krása těchto staveb je ne-
popsatelná. Znali jsme je z fotografií, televizních 
přenosů. Ale ten pocit při vstupu do kterékoliv  
z nich je nepopsatelný. Jedním slovem „wau“. Člo-
věku v té chvíli nedojde jen řeč, ale i myšlenky. So-
chy v nadživotních velikostech a barevné mozaiky 
zobrazující nejrůznější výjevy ze života Krista, 
svatých jsou neskutečné. Z obličejů čiší opravdo-
vost a lidskost. Do detailů propracované výrazy ve 
tváři, barevnost titěrných kamínků v mozaikách 
vás naprosto vtáhne do obrazu. Nejvíce nás asi za-
ujala bazilika svatého Pavla za hradbami. 

 

 Nachází se doslova za hradbami staré-
ho Říma, tedy mimo hlavní trasu turistů, mimo 
největší ruch. Po těch několika předchozích velmi 
rušných místech bylo v této bazilice i jejím okolí 
příjemné ticho a klid. Uvnitř baziliky jsou portré-
ty všech papežů. Od sv. Petra po Františka. 
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 Na následující fotografii je zachycena 
mozaika nad oltářem.
 

 Poslední den došlo samozřejmě také na 
zhlédnutí jiných historických zajímavostí – Fo-
rum Romanum. 

 
  Abychom alespoň na chvilku unikli da-
vům turistů, pouličních prodavačů a vůbec ruchu 
ulic Říma, zavedl nás Damián do kostela Kosmy 
a Damiána. Ten je součástí původního Romulova 
chrámu patřícího do zmíněného Fora Romana. 
Před vstupem do samotného kostela procházíte 
nádherným prostranstvím s kašnou s rybkami. 😊

 

 Naši kompletní výpravu jste viděli na 
předchozí fotografii. Protože otec Damián bral 
v potaz únavu nejen naši a naší babičky, ale také 
únavu naší Johanky, plánoval cesty i tak, aby tam 
Johanka měla malé vyžití „po svém“. 
 

 
 A stejně spokojení, jako je otec Damián 
na této fotografii, jsme byli i my. Byly to krásné 
podzimní dny, ze kterých budeme ještě dlouho 
čerpat.

 

Jenda a Klára Mikešovi
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Modlitby na každý den
 Ráno, když se vzbudíme, tak se můžeme 
pomodlit tyto modlitby:

 Ó, Bože, celou tuto noc, zas chránila mě 
Tvoje moc. Buď za to ctěn a veleben, a prosím Tě 
i tento den. Ty, dobrý, svatý Otče můj, mě hříchu 
smrti ochraňuj. Myšlenky, slova, skutky své, chci 
obětovat ke cti Tvé.
 Maria, máti přemilá, přimlouvej se za 
mě u Syna, jehož nechť chválí každý hlas, jak nyní, 
tak po všechen čas.

 Pak pokračujeme, jak jdou dny v týdnu. 
Na každý den jiná modlitba:

Pondělí:
 Od východu slunce v pondělí, uctíváme 
strážné anděly. V první den, jak jenom svitne světlo 
dítěti, strážný anděl s nebes výšin tiše k němu při-
letí. Chrání jej svým svatým křídlem, před propastí 
běd a vin, dokud dobrá matka země, nepřijme jej ve 
svůj klín. Napomáhá, prosí, kárá, dává dobrá vnuk-
nutí. I mne, svatý anděli můj strážný, chraň svou 
svatou perutí.

Úterý:
 V úterý, v den svaté matky Anny, porou-
číme se jí do ochrany. Milostivá svatá Anno, matko 
nebes, lilie, kytici ze vroucích proseb, duch můj dnes 
Ti uvije. Prosím za všechny své známé, aby od nich 
prchnul žal, aby stále svatě žili, aby Bůh je miloval. 
A až jednou budou muset, opustit zde otčinu, vy-
pros jim, ó, svatá Anno, šťastnou smrti hodinu.

Středa:
 Ve středu se pěstounovi Páně se vším 
svěřujeme odevzdaně. Svatý muži, vzore práce, ži-
viteli Ježíše, k Tobě ruce pozvedáme, zraky šinem 
do výše. Ve práci li umdléváme, v potu jíme-li chléb 
svůj, sílu vlej zas v paže chabé, pomoziš a opatruj. 
S modlitbou vždy začnem práci, neskončíme ji bez 
díků, svatý Josef pomůže nám, vzor všech svatých 
dělníků.

Čtvrtek:
 Ve čtvrtek hned ctíme, jak se dní, Nej-
světější svátost oltářní. Ježíši, ó mano s nebe, 
sladký chlebe duší všech, před Tebou se vroucně 
kloním, k Tobě jde můj tichý vzdech. Tělo Tvé na 
kříži visí, a krev proudí ze Tvých ran, dej mi mi-
lost, abych srdce otevřel jim dokořán. Vstoupíš 
tiše do mé duše, duše má se promění, a já budu  
s pevnou vírou, čekat na své vzkříšení.

Pátek:
 V pátek vzpomínej a v srdci žel, na kříži 
co Kristus vytrpěl. Hrozný kříž, Pán na něm visí, 
pod ním bouří lidu hněv, tělo Krista samá rána, 
samá slza, samá krev. Co mu zbylo, všemocnému? 
Co měl v tuto chvíli zlou? Z trní korunu na hlavě, a 
matku svou u nohou. Koruna jej děsně drala, proto 
si ji ponechal, ale drahou matku svoji, lidem všem 
za matku dal.

Sobota:
 V sobotu v den Matky Páně, spínáme  
k ní svoje dlaně. K Tobě pozvedám své ruce, milá 
Matko v nebesích, potěš zarmoucené dítě, v dálku 
zažeň každý hřích. Pomoz v bídě, přispěj v žalu, 
zbav mne všeho neštěstí, neboť pomoc v každé době, 
u Tebe lze nalézti. A až smrt k nám přijde tiše,  
v této chvíli poslední, milost vypros u Ježíše a  
k Němu nás pozvedni.

Neděle:
 Neděle, ten svatý tichý den, Boží Trojici je 
zasvěcen. Země mlčí v klidu svatém, ztichlo pole, les 
i luh, ve chrámech dnes velebí se Otec, Syn i Svatý 
duch. I mé rty se tiše chvějí, slzy tekou po líci, vo-
lám s každým čistým srdcem k Nejsvětější Trojici. 
Volám, modlím se a prosím, aby Trojjediný Bůh, po 
smrti mne k sobě přijal, v nebes kraj a v rajský luh.

Marie Burdová
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Hra na zimní přechod
 Také se vám stýská po slunci, teple a 
dlouhých dnech a přemýšlíte, jak přežít tu temněj-
ší polovinu roku? Vydejte se na výlet. Na ten, který 
byl darován mně, vám budou stačit tři dny. Dosta-
la jsem totiž pozvánku na dámský zimní přechod.  
 Předpověď počasí (dva dny déšť a třetí 
den oblačno, plus pět a až minus pět stupňů) sni-
žovala moje nadšení mnohem hlouběji pod bod 
mrazu než meteorologický výhled. Ale pozvánka 
je pozvánka. A když vás někam pozve kamarádka 
(dítě/rodič/partner/manželka…), nepromarněte 
vzácnou příležitost. Mně se to vyplatilo.
 Naše tříčlenné družstvo vyrazilo ve 
čtvrtek brzy ráno do dalekého města Šumperk, 
kde jsme dopřály autu třídenní odpočinek a pře-
sunuly se autobusem k motorestu Skřítek. Během 
cesty autobusem konečně ustal vytrvalý déšť.  
Samotné putování začalo silnou kávou v tomto 
motorestu a pak už jsme konečně začaly stoupat 
na hřeben Jeseníků. Se stoupající nadmořskou 
výškou a tepovou frekvencí přibylo sněhu a uby-
lo stesku po teple dlouhých letních dnů. Zasněný 
výhled ze Ztracených kamenů do českých a mo-
ravských zemí skrytých pod pěnou z mraků nám 
byl první odměnou za odvahu nevěřit předpovědi 
počasí. Na Ztracených kamenech začíná jesenic-
ká hřebenovka, která bývá za zmiňovaných dlou-
hých letních dnů plná jednodenních turistů, ale za 
listopadových mlh nabízí meditační výhledy do 
vlastních vzpomínek, myšlenek a pokud chcete i 
do Boží náruče.
 Naše meditace ukončil magický pohled 
na levitující cosi v mlze. Byl to asi nejhezčí pohled 
na vysílač na Pradědu, který jinak sám o sobě hory 
bohužel spíše hyzdí, než zdobí.  Nyní jsme mu ale-
spoň na chvilinku musely odpustit. V kopci nad 
Ovčárnou (není to romantická salaš, ale hotelo-
vý komplex s parkovištěm) jsme potkaly jiné tři 
dámy, stejně nadšené, ale snad o dvacet let starší 
než nejstarší z nás (čili již dlouholeté penzistky). 
To nám vlilo do žil optimismus, že ještě mnohé 
přechody nás čekají. Když budeme chtít…
 Od Ovčárny na Praděd vede asfaltka  
v létě plná koloběžkářů a cyklistů, v zimě počítám 
plná lyžařů, ale za listopadového odpoledne s mi-

zernou předpovědí počasí jsme potkaly pouze ně-
kolik desítek různých skupinek, povětšinou zřej-
mě akcí „Apalucha“ (tj. skupina tatínků vzala děti 
na výlet) nebo rodinek.  Obdivovala jsem mamin-
ky a tatínky tlačící kočárky až na vrchol Pradědu.
 My jsme původně neměly v plánu jít na 
Praděd, ale jelikož na Švýcárnu, kde jsme měly za-
mluvené spaní, byl už jen kousíček a do tmy ještě 
velký kus, využily jsem neopakovatelné šance mít 
Praděd takřka pro sebe (kromě těch několika de-
sítek turistů) a odměnily jsme se vítězným dout-
níčkem na druhé nejvyšší hoře naší vlasti (1491 m 
n.m.)
 Po krátkém sestupu do nejstarší chaty 
Jeseníků Švýcárna se skutečně horskou atmosfé-
rou jsme vzaly zavděk horkou sprchou a vynika-
jícím pohostinstvím. Poetický pohled na zasněže-
nou zvoničku se přece jen lépe vychutnává z okna 
vyhřátého pokojíčku než ze stanového vchodu, o 
kterém si některé z nás zatím a některé z nás už 
necháme jen zdát.
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 Druhého dne zrána (=9:36) vyrážíme 
na druhou etapu Švýcárna – Chata Jiřího na Še-
ráku. Se svými patnácti kilometry nedosahuje 
„úctyhodných“ devatenácti a půl ze včerejška, 
ale sněhu přes noc přibylo a nyní již plným prá-
vem můžeme náš přechod povýšit na zimní.  Pro 
svačinku se uchylujeme do přístřešku neb hustě 
chumelí (Bůh žehnej všem stavitelům těchto pří-
střešků). Červenohorské sedlo (lyžařské centrum 

hotelů, restaurací a vleků a silniční průsmyk skrz 
Jeseníky) bychom snad ocenily v zimě na lyžích, 
ale tentokrát jsme si udělaly kratičkou zastávku 
až v Památníku obětem hor („kaplička“ pro lidi 
všech vyznání i bez vyznání), od které v tichosti, 
rozjímání, mlze a větru postupujeme až k Vřeso-
vé studánce – jednomu z mnoha nejkrásnějších 
míst Jeseníků, kde by nejeden chtěl mít svatbu či 
pohřeb. Plánovaly jsme občerstvit se v kapličce 
zbudované nad pramínkem, jelikož byla naděje, 
že tam nebude foukat. Nefoukalo. Proto tam byla 
ukrytá další z partiček akce „Apalucha“ – asi pět 
tatínků s obědvajícími dětmi. Vyhnat jsme je ne-
mohly (nenechali by se) a k nim jsme se už ne-
vešly. Pohled na starostlivé tatínky mě rozněžnil 
a nemohla jsem nevzpomenout již asi popadesáté 
na mého zlatého manžela, který mi umožnil tento 
wellness a nyní podniká svoji „Apaluchu“ s našimi 
dětmi v planetáriu.

 Roztřeseny mrazem jsme zakončily pi-
dipauzičku několika hlty slivovnička a postupova-
ly jsme dále úsekem velmi zajímavým z hlediska 
botanického, geologického a historického až na 
vrchol Keprníku. Pokud si tuto část dopřejete za 
příjemného teplého dne, určitě si přečtěte všech-
ny tabule nacházející se na naučné stezce. Naštěstí 
jsme tu před pár lety šly v létě, tak jsme se snažily 
matně si vybavit všechny zajímavosti o užitečnos-
ti lavin z hlediska botanické rozmanitosti druhů 
a o unikátních mrazových půdních kopečcích. 
Všechny tyto informace nám teď zůstaly skryté 
pod kopečky sněhu.
 Cestou jsme potkaly několik velmi 
mladých párů či osamělých poutníků s obrovský-
mi batohy zdobenými karimatkou. Obří batohy  
v horách znamenají jediné – tito superhrdinové si 
nesou svůj hotel i svou restauraci na zádech. Když 
jsme na hotelu Chata Jiřího pod Šerákem vstupo-
valy za drahý peníz do ledové sprchy, nejprve jsme 
nenacházely slov hodných slušných dam. Vzápětí 
jsme si ale vzpomněly na tyto borce a borky a za-
styděly jsme se za svou zhýčkanost. 
 Třetí den nás čekal sestup lesy a louka-
mi Jeseníků kolem podivuhodné Řeznické kaple  
do Starého města pod Sněžníkem, odkud nás vlak 
přiblížil zpátky do Šumperka k našemu autu. Po-
kud byste měli více času, můžete ještě přespat na 
Kladské boudě na hranicích s Polskem a prodlou-
žit si putování čtvrtý den o Králický Sněžník. My 
jsme víc času měly, ale na Kladské boudě bylo i o 
mrazivém listopadovém víkendu plno. 
 Pomalá cesta dolů člověku dovolí milo-
srdně sestoupit z horských krajin duše zpátky do 
všedních dní a přinést si do té temnější poloviny 
roku alespoň vzpomínku na euforii z bílého sně-
hu, tlukoucího srdce a síly přátelství, které mů-
žeme prožít nehledě na třeskutý mráz (na Chatě 
Jiřího 19.11. v 9:55 minus 11 stupňů).
 Tak až vás někdy pozve kamarádka 
(manžel/dítě/rodič/partnerka nebo kdokoli blíz-
ký), neváhejte a vydejte se. Anebo pokud je to ji-
nak, rozhlédněte se a pozvěte. Stojí to za to.
 A já děkuji M + K.

- AZ -
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Dívčí víkend
 V pátek 14.10.2022 jsme se shromáždily 
na faře v Brtnici. Potom následoval výběr pokojů. 
S některými jsme se sešly až v kostele, kde zpívaly 
i menší holčičky, než jsme my.  
 Pak jsme šly do pokojů a vybalily jsme 
si věci. Po chvíli nás zavolali do sálu, kde jsme 
hrály seznamovací hru. Tak a máme tu večeři. Ve-
čeře byla moc dobrá. Šly jsme ven a tam jsme si 
poslechly příběh o klekánici a nebojácné holčič-
ce. Teď nastala ta chvíle, kdy jsme přemohly svůj 
strach. Šly jsme totiž parkem až k listině dobrých 
lidí, kde jsme se mohly podepsat. Potom jsme se 
vrátily na faru, kde na nás čekal nachystaný film – 
Malý princ. Po filmu jsme šly spát. 
 Ráno jsme se vzbudily a byla výborná 
snídaně. Po snídani nám řekli, že se máme teple 
obléci a vzít si svačinu. Pak jsme vyrazily na dlou-
hou, hnusnou a blátivou cestu. Dorazily jsme na 
zříceninu hradu Rokštejn a tam jsme hrály hru, 

kde jsme hledaly papírky, ze kterých jsme složi-
ly text z Malého prince. Zpátky jsme naštěstí jely 
autem. Po příjezdu jsme se usušily a daly jsme si 
oběd, který nám moc nechutnal. Potom byl poled-
ní klid. Po poledním klidu jsme šly vyrábět zálož-
ky a kdo chtěl, mohl i obal na knížku. Před večeří 
jsme hrály spoustu blboher. K večeři byla výbor-
ná pizza. Pak jsme šly spát (náš pokoj byl hodně 
ubreptaný). 
 Vzbudily jsme se do posledního dne 
víkendu. Byla snídaně a po ní jsme se šly chystat 
do kostela. Po kostele jsme se šly sbalit a po sobě 
si pořádně uklidit. Následoval dobrý oběd. Potom 
jsme hledaly papírky se svými jmény a skládaly 
jsme příběh z Malého prince. A rodiče si nás začali 
vyzvedávat. 

Markétka Bambulová 
a Amálka Kaňkovská
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Svatomartinský turnaj
 Dne 17. 11. 2022 se uskutečnil již  
11. ročník Svatomartinského turnaje. V tabulce 
byly sestaveny dvě skupiny z týmů Třešť, Stude-
ná, TREFA, Telč, Orel Telč alfa, Orel Telč bravo.  
Z nich potom týmy Orel Telč alfa a Orel Telč bravo 
pokračovaly do souboje o páté místo. Po prohře 
týmu TREFA Třešť v semifinále se již jmenovaný 
tým utkal se Studenou ve hře o 3. místo, po které 
se umístil na 4. pozici. Náš druhý tým, tým Třešť, 
po vítězství v semifinále postoupil až do finální-
ho souboje, kde po napínavém souboji s Telčí na-
konec obsadil 2. místo. Telč se tak stala vítězem  
11. ročníku Svatomartinského turnaje.

Ondřej Zažímal

Vyrábění adventních věnců pro seniory
 V sobotu 26. 11. 2022 jsme se já a Amálka, 
Markétka, Kryštof a Prokop vydali do Domu s pe-
čovatelskou službou, kde jsme seniorům pomáha-
li s výrobou adventních věnců. Věnce se seniorům 
velmi povedly, všechny byly moc krásné. Po spo-
lečném tvoření následovalo také malé pohoštění. 
Tímto tvořením jsme zpestřili seniorům volné 
chvíle a zároveň jsme jim udělali radost. 
 Mnohokrát děkuji všem, kteří se tohoto 
vyrábění zúčastnili!  

Veronika Perničková

Po roce k nám přišel svatý Mikuláš
 O druhé neděli adventní jsme v kostele 
přivítali svatého Mikuláše. Doprovod mu dělali 
čtyři andělé. Nejprve bylo zkoušení, jak jsme dá-
vali při mši pozor. Měli jsme vyjmenovat zvířata, o 
kterých se mluvilo v evangeliu. A že jich tam zrov-
na bylo! Společně jsme na to postupně přišli. Pak 
jsme podle věku chodili dopředu a andělé nám 
rozdávali balíčky s dobrotami. 
 Svatý Mikuláši, děkujeme a těšíme se na 
setkání zase za rok. 

Klárka a Jiřík Koukalovi
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Muchomůrky bílé…

  Je sobota před poutí…
 Stojím v kuchyni a motám martinské 
rohlíčky, do kterých se snažím ze všech sil nacpat 
co nejvíce ořechové nádivky. Koukám, že jsem 
udělala nějak moc těsta, tak to vypadá, že budu 
motat ještě dlouho. Venku je krásně… Na listopad 
až nezvykle teplo a slunečno. Ach jo, kdoví, kdy 
skončím. Pořád si pohrávám s myšlenkou, že vyra-
zím na tzv. „MAGORSKOU POUŤ“ /je to procesí 
ze Staré Říše do Kostelního Vydří k výročí úmrtí 
Ivana Martina Jirouse, známého pod přezdívkou 
MAGOR, českého básníka, publicisty, výtvarného 
kritika, duchovního vůdce českého undergroun-
du/. Pokud ovšem všechno stihnu. Kolem druhé 
odpolední mám hotovo a píšu Kytce, že můžu. 
Rychle ještě řeším outfit, protože úplně nevím,  
v čem se na takovou akci chodí, teď je vedro, ve-
čer bude třeba i mrznout… no, dalo mi to trochu 
zabrat. 😊
 David nás obě přibližuje autem do Jer-
sic, kde jsem v životě nebyla. Vystoupíme na kop-
ci u autobusové zastávky, pozdravím okolostojící 
hlouček, který se pomalu rozchází. Nepřijde mi 
jich moc. To je ale ovšem mýlka. Dole po kopci 
šlapou další hloučky a vypadá to jako roztrhaná 
housenka. Vůbec nás není málo. Přichází první 

šok v podobě vražedného tempa. To jsem neče-
kala. Doslova letíme, naštěstí zatím dolů, „po ko-
pečku“. Ti androši jsou ale v neskutečné kondici! 
Čekala jsem tempo úměrné minimálně střednímu 
věku a výše. Co mi zbývá, letím tedy s nimi! 
  Cesta zatím vede po státních silnicích, 
svítí slunce a já se neskutečně potím. Zastavuje-
me, svlékám si bundu, ale raději se ani nenapiju 
– záměrně totiž nic nepřijímám, abych nemusela 
vylučovat. Jistojistě by mi utekli! 😊Nesou se i nej-
různější procesní prapory a nosiči mají můj vel-
ký obdiv. Některé váží i několik kilogramů a letět  
s nimi takovou dálku je opravdu výkon. Doprová-
zí nás i osobní automobil samozřejmě s praporem 
a také jízdní kolo, vyzdobené legračním lampion-
kem domácí výroby. Krajina se v západním slun-
ci neskutečně krásně mění. Ochlazuje se. Občas 
někde zastavíme. Jelikož si celou cestu povídám  
s Kytkou, moc nevnímám, kde. Větší zastávka 
byla v nějaké vísce, kde se mnozí chtěli občerstvit 
pivkem a kávou v místní /bývalé/ hospodě, dnes  
v jakési myslivecké klubovně. Myslivci vytušili 
kšeft a tentokrát nabídli pívo – a to pouze ven a za 
padesátikačku. Na záchod nás ale nepustili. Vydři-
duši! Letos jsme prý měli štěstí, že vůbec otevřeli, 
loni se před procesní skupinou srabsky zamkli.
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 Smráká se, za chvíli nebude vidět na 
krok. Procházíme vsí a mně najednou dochází, 
že do cíle přijdeme za úplné tmy. Vytahuji mobil, 
kontroluji stav baterie, protože mě vůbec nena-
padlo přibalit si s sebou nějakou svítilničku. Z as-
faltky se stává taková kamenitá polňačka. Přichá-
zíme ke kolejím, po kterých musíme pár desítek 
metrů pokračovat. Pak najednou z kolejí dolů, do-
prava, k takové vachrlaté lávce, pod níž teče potok. 
Tohle místo byl skutečně adrenalin, který z duše 
nesnáším. Dostat se po tmě z kolejiště po příkrém 
železničním náspu až dolů k lávce, to byl pro mě 
skutečně heroický výkon! Fuj!

 Přejdeme silnici a pokračujeme po pol-
ňačce do dlouhého prudkého kopce. Svítím si 
mobilem, na kterém je pouhých 5% baterie. Bolí 
mě koleno a nechci skončit na urgentním příjmu. 
Jdu stále svižně, ale opatrně. Vylezu nahoru a pře-
de mnou se vyjeví scéna jako z Ladova obrázku. 
Na kopci osvícený kostelíček, pod ním osvícená 
vesnička. „HURÁ“, všechno ve mně křičí štěstím a 

radostí: „Konečně už vidím VYDŘÍ!!!!“
 Sestoupáme dolů do vsi a míříme na 
DOLNÍ hřbitov k MAGOROVU HROBU. Vy-
chází z temnoty. Přibývají na něm zapálené svíce 
a lahváče. Je zvláštní, takový neobvyklý, někoho 
by možná i pobouřil. Zdobí ho přírodní kvítí, ka-
mínky, kamenná deska s básní, nejrůznější sošky 
andělů a labutí, svítící stromeček měnící barvy a 
celou siluetu dotváří lahvová a plechovková piva 
nastavěná pod křížem. Nepřestává mě to fasci-
novat. Prohlížím si detaily. Za hřbitovní zídkou 
najednou zaparkovala i krásná HIPPIES dodávka, 
jejíž stěny zdobily všelijaké svaté obrázky a stíny 
za okenní záclonkou odtajňovaly její radostné 
obyvatele. V tu chvíli doráží i skupina opozdilců 
a „ hřbitovní pobožnost“ může začít.
 Hlavní organizátor Petr Placák /český 
spisovatel, textař, historik a publicista/ zakřičí do 
davu: „Machovec chce OTČENÁŠ! Umí tady někdo 
OTČENÁŠ???“ 
 Z davu se ozve: „Dáme to v latině!“ 
 Na to někdo další: „Tvl, v latině neeeé, to 
nikdo neumí! Dáme to česky!“
  Do toho znovu Placák: „Pane Bože, Ježí-
ši, Maria, tak umí tady někdo ten OTČENÁŠ???“
 Do ticha začíná Jirousova dcera Mar-
ta pronášet první slova OTČENÁŠE. Přidávají 
se další. Poté se čtou Magorovy básně a do toho 
začne zvonit Placákovi telefon. Volá Láďa Heryán  
/římskokatolický kněz, salesián působící v Praze/, 
který již připraven v bohoslužebném rouchu shá-
ní „svoje ovečky“, protože bohoslužba měla začít  
v 18.00 hodin. 
 Placák odpovídá stručně a jasně: „Láďo, 
ještě ne, ještě počkej, furt jsme na hřbitově! My 
přijdem!“ Položil telefon a s úsměvem dodal: 
„Však on počká! A když nepočká, aspoň to bude  
kratší!“ 😊
 Dav se formuje a začíná se přesouvat 
prudce vzhůru, ke klášternímu kostelu. A to je 
poslední pořádná fuška! Jak mi říká Kytka: „Buď 
ráda za kopec, aspoň ti nebude při mši zima!“ Do-
slova z posledních sil dofuním nahoru a usedám 
do kostelní lavice. Je téměř půl sedmé a Placák 
obchází účastníky a pochvaluje si, jak vše pěkně 
klaplo a jak jsme to všechno krásně stihli! Nějaká 
půl hodina zpoždění rozhodně nikoho nerozhází 
/loni se prý zpozdili o deset minut, letos to bylo 
horší😊/.
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 Začíná bohoslužba. Při SLÁVA NA 
VÝSOSTECH sotva lapám po dechu, páč Láďa 
nasadil tak brutálně rychlé tempo, že nestíhám 
přijímat kyslík. Místo klasického žalmu bere do 
rukou kytaru a začíná zpívat píseň HOSPODIN 
JE MŮJ PASTÝŘ, NIC NEPOSTRÁDÁM. A při-
dává se docela dost lidí. Dokonce se v zadních 
řadách tančí. Pak káže krátce o NADĚJI a vyzý-
vá všechny, KDO VĚŘÍ, k VYZNÁNÍ VÍRY. Poté 
ZVE pokřtěné k EUCHARISTICKÉ HOSTINĚ. 
Vidím v NĚM KRISTA, který je tady právě teď a 
pro VŠECHNY. To mě přímo uchvacuje. 
 Na konci mše nezněla žádná tradiční  
/většinou MARIÁNSKÁ/ píseň, nýbrž píseň od 
The Plastic People Muchomůrky bílé v podání 
Ládi Heryána a jeho kytary. Z plna hrdla zpíval 
celý kostel – až na mě, nebyla jsem totiž připra-
vena – neuměla jsem text a na mobilu jsem měla 
pouhé 1%. Smůla! :-(
 Byla jsem ráda, že jsem tam byla, a že 
jsem to vůbec došla. Byla to skutečně POUŤ, kde 
musel člověk i fyzicky zabrat, kde nevyleze z auta 
přímo před kostelem. Líbila se mi spontánnost, 

radost a opravdovost všech zúčastněných lidí a na 
rovinu: „KDO MÁ K VÝROČÍ ÚMRTÍ PROCESÍ 
S TAKOVOUHLE PARÁDOU????“ 😊
 Na závěr přidávám trochu té MAGOR-
SKÉ POEZIE z knihy nakladatelství Biblion MA-
GORSKÉ MODLITBY:

Sv. Martine, přímluvče mocný,
tys líbal rány malomocných,
já mám nemocnou duši, víš?

Zdali ji také zahojíš?
Sv. Martine, vojáku,

pomoz mi, pomoz žebráku.
Sv. Martine z Tours,

zbav mě od nočních můr!

Jad

P.S. Díky, Kytko, žes mě vzala s sebou! 😊
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Vstupenka
na ples

BU
D

IŽ N
O

ŠEN
A

 VID
ITELN

Ě

 Spolek přátel

ZALOŽENO 2010
Konfína 

P
ořádají

K
 tanci a poslechu hra

je 
sk

up
ina  Fontána.

FO
N

TÁ
N

A

n
a

 m
íst

ě
 230,- k

č

V
 p

ř
e
d

p
r

o
d

e
j
i 19

0,- k
č
 

v
y

zv
e
d

n
o

u
t
i d

o
 19. l

e
d

n
a

V
st

u
p
n

é
 l

id
o
v

é
 č

in
í

k
u

lt
u

r
n

í d
ů

m

P
rogram

 budiž bohatý a pestrý. 

V
st

u
p
e
n

k
y

 l
z
e
 d

o
sta

t
i v

 T
IC

 v
 T

ř
e
št

i.
T
e
l
e
f
o

n
 56

7 2
3
4
 56

7 n
e
b

o
w

w
w

.v
st

u
p
e
n

k
y.t

r
e
st.c

z

v
 t

ř
e
št

i o
d

 19
30 h

o
d

in
.

 Občerstvení a tom
bola jest 

sam
ozřejm

ostí !
Pohledem

 na předtančení přijde si každý na své.



Věžník 122/202220

 v
e 

 1
300

 a
 1

345
 h

od
in

u 
Ku

ltu
rn

íh
o 

d
om

u 
v 

Tř
eš

ti

 n
a 

Št
ěd

rý
 d

en
 2

4.
12

.2
02

2

So
uč

ás
tí 

pr
og

ra
m

u 
bu

d
e 

be
ne

fič
ní

 p
ro

d
ej

 tr
ad

ič
ní

ho
 sv

ař
ák

u.
 

Ja
ko

 k
až

d
ý 

ro
k 

i le
to

s s
i m

ůž
et

e 
od

né
st

 d
om

ů 
Be

tlé
m

sk
é 

sv
ět

lo
.

A
kc

e 
se

 u
sk

ut
eč

ní
 s 

po
d

po
ro

u 
M
ěs

ta
 T
ře

šť
.

Ří
m

sk
ok

at
ol

ic
ká

 fa
rn

os
t T
ře

šť
 V

ás
 z

ve
 n

a

ŽI
VÝ

 B
ET

LÉ
M

Vá
no

čn
í k

o
nc

er
t

K
dy

: 2
6.

 12
. 2

0
22

 v
 18

:0
0

 h
o

d.
K

de
: k

o
st

el
 s

v.
 K

at
eř

in
y 

Si
en

sk
é 

v 
Tř

eš
ti

vs
tu

pn
é 

do
br

o
vo

ln
é

Ilustrace: Ivona Vlčinská

Ří
m

sk
o

ka
to

li
ck

á 
fa

rn
o

st
 T

ře
šť

 a
 s

ku
pi

na
 L

ab
yr

in
t 

Vá
s 

zv
o

u 
na


