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úvodník

Bratři a sestry, drazí přátelé,

je to poprvé, kdy vás mohu oslovit tou-
to cestou a nabízela by se tím pádem 
různá témata, ale rozhodl jsem se ukázat 
na možná pro někoho nový pohled, jak 
prožít tuto dobu přípravy na Velikonoce. 
Stále platí, že je to čas pokání. Je to čas, 
ve kterém si máme promyslet, čeho se 
vlastně chceme zříct při obnově křestní-
ho vyznání o Velikonocích a především 
čas pro vytvoření příznivějších podmí-
nek pro náš život s Bohem a s bližními. 
Myšlenka, o kterou se s vámi chci po-
dělit, není úplně nová, vyslovil ji v jiné 
souvislosti hlavní představený salesiánů 
don Pascual Chávez. Nazval ji prostě 
Tanec života. 

Chci vás tedy pozvat do taneční školy, 
což je v postní době dost neobvyklé. 
Společenský tanec předpokládá, že 
nestojíme na parketu sami. Tanec se 
odehrává v páru. Když si vzpomenu na 
své první taneční kroky, klesne moje 
sebevědomí. Šlo to ztuha. Jen třeba 
udělat krok-sum-krok! Spolužačka 
někdy pocítila, že nejsem úplné pírko, 
i když jsem byl tehdy co do váhy zhruba 
poloviční než dnes. Byla to ale důležitá 
fáze tanečních. Naučit se kroky. To byl 
ale jen začátek. 

Další důležitou fází bylo poslou-
chat hudbu, reagovat na její rytmus. 
Představte si, že místo hudby poslouchá-
te jen počítání nebo metronom. Člověk 
by pak dělal pouze naučené kroky, ale 
moc by to nedávalo smysl. Ten přináší 
v tanci hudba. Tak jsme se učili nechat  

se vést hudbou. Učili 
jsme se rozpoznat, kte-
rý tanec by k dané hudbě 
seděl, a nakonec to dát dohromady. Ale 
až po několika hodinách tance jsem za-
čal vnímat svou taneční partnerku. Měl 
jsem se naučit ji citlivě při tanci vést. 
Nejde totiž o to, abychom se pohybovali 
jako stroje, možná bychom v důsledku 
toho skončili na zemi. Občas bylo třeba 
udělat nějaký nestrojený pohyb, úkrok, 
obrátku, nebo naopak se vydat přímo 
před sebe, či dokonce se zastavit a při 
tom nevypadnout z rytmu.

Nejsem taneční mistr a tak jsem asi 
nevyjmenoval všechno, čím jsme museli 
projít, než byl závěr tanečních. Ale pro 
ilustraci to snad stačí.

V úvodu jsem sliboval, že vás chci 
uvést do postní doby. Můžeme ji ten-
tokrát protančit. Půst, schopnost umět 
se něčeho zříct, má umožnit, abychom 
se naučili základním životním krokům. 
Ovládnout sebe sama. Modlitba je jako 
hudba při tanci. Nasloucháme při ní 
Bohu, jeho Duchu, a necháváme se jím 
vést. A almužna, podobně jako taneční 
partner, pozvedá naše oči k bližním. 
Máme se naučit vnímat své bližní, vní-
mat jejich potřeby, soucítit. V tom všem 
máme před očima tanečního Mistra, 
Ježíše.  

Všem nám přeji požehnané prožití 
postní doby v Ježíšově „taneční“ škole.       

     
Pavel Glogar, SDB
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Naše želízko v ohni na SDM v Panamě

Veronika Bednářová byla jedinou zástupkyní naší farnosti, která se na konci 
loňského roku vypravila na Světový den mládeže s papežem Františkem do 
daleké Panamy. Pro salesiánskou farnost je poctou, že jsme ji mohli „vyzpovídat“.

Veroniko, ty jsi byla vlastně jako je-
diná mladá dívka z naší farnosti na 
Světovém dni mládeže v Panamě. Jak 
ses tam vlastně dostala?
Před třemi lety jsem byla na setkání 
v Krakově, kde jsem byla se svými 
sestřenicemi, které byly už i na dřívějších 
setkáních. Když papež František ohlá-
sil, že příští setkání bude v Panamě, tak 
jsem se pro to nadchla a řekla jsem si, 
že vyrazím také do Panamy. Po návratu 
z Krakova jsem si šetřila peníze a měla 
jsem v plánu tam zajet. Moje sestřeni-
ce už se mnou nejely, protože už jsou 
starší. Přihlásila jsem se tedy sama. 
Přihlašování probíhalo od ledna do 
června 2018 a přihlašovali jsme se přes 
stránky ČBK, která to celé organizovala.

To jsi odvážná!
Nakonec jsem zjistila, že tam byli čtyři 
spolužáci z brněnského Biskupského 
gymnázia.

Jak se tam vlastně letí?
Letěli jsme jako česká skupina a přes 
Amsterodam pak přímo do Panama 
City.

První týden se na takovém světovém 
setkání tradičně odehrává v rodi-
nách a druhý týden v místě setkání 
s papežem. Panama je ale malá země 
(tři miliony obyvatel) známá hlavně 
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

svým průplavem, který propojuje 
Atlantik a Pacifik. Jak to tedy vypadalo 
v prvním týdnu?
Byli jsme jako rozděleni do několika 
diecézí (podle národů) – my Češi jsme 
byli ve farnosti Pražského Jezulátka 
(opravdu!)… Bylo tam s námi několik 
Brazilců a Salvadorců. Bydleli jsme ve 
vsi, která se jmenovala Buena Vista.

Jaký byl v Bueně Vistě program?
Panamci pro nás připravili na každý den 
program. Jeden den jsme byli na jednom 
mariánském poutním místě, další den 
nás vzali na „misie“ – měli jsme se stát 
misionáři „na jeden“.

Čemu říkali misie?
Nebylo to přímo  mezi indios, ale roz-
dělili jsme se do skupin a vyrazili do 
chudých rodin. Moje skupinka byla asi 
u čtyř rodin, dvě z nich nám řekli, že 
jsou evangelíci. Ostatní nás přijali velice 
vlídně, my jsme je pozvali na mši a na 

odpolední program, taky jsme jim pře-
četli úryvek z Bible a bavili jsme se s nimi 
přes tlumočníka o tom, co jsme přečetli.

Narazila jsi tam na Dona Boska nebo 
salesiány?
Jasně – Don Bosco byl jedním z patronů 
Světového dne mládeže, takže jsme ho 
měli stále na očích.

Jinak jste bydleli v místní rodině?
Ano, s jednou Češkou jsme bydlely v ro-
dině, která měla tři děti. Jejich babička 
uměla trochu anglicky.

Pak jste se přesunuli do Panama City? 
V hlavním městě nás přijali v českoslo-
venském centru ve farnosti sv. Josefa, 
odkud jsme se rozjeli do rodin. Vždycky 
dopoledne byla katecheze – byli tam 
s  námi dva čeští biskupové, biskup 
Posád, Vokál a žilinský biskup Galis, 
mše svatá.
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Hrála Schola brněnské mládeže?
Nee (smích) – tam se vytvořil sbor 
z místních účastníků. Čechů bylo asi 
180 a Slováků bylo o něco víc.

A jaké to bylo tedy ve městě Panama 
City?
Je to krásné moderní město, jezdili 
jsme metrem do centra, kde se od-
poledne konal mezinárodní program 
nejprve ještě bez papeže, který přiletěl 
až ve středu. Byl tam hodně patrný rozdíl 
mezi chudou vesnicí, v níž jsme bydleli 
první týden, a velkoměstem. Obě rodi-
ny, ve kterých jsme bydleli, byly velice 
pohostinné.

Viděla jsi Panamský průplav?
Jasně! Rodina, u které jsem bydlela, žila 
přímo u průplavu, takže jsme z domu 
viděli obrovské lodě.

Slováci bydleli jinde?
Ano, byli ve vedlejší vesnici, ale přijížděli 
do našeho centra a první týden jsme tři 
dny strávili spolu.

A setkání s papežem?
První dvě setkání s papežem byla napro-
gramována jako přivítání papeže a kří-
žová cesta. Ta se konala přímo v centru 
Panama City na pláži u moře (smích)!

Centrum u moře?
Panama City má starší část, kde jsou 
starší domy, katedrála, starý most. 
U moře je moderní čtvrť s mrakodrapy, 
která je přímo u moře.

Poslední setkání s papežem bylo na 
letišti, odkud Sv. otec František odlétal 
– a tam jsme o vigilii s ním i přespali 
v sobotu večer. V neděli tam byla na zá-
věr mše svatá.

Pamatuješ si na některé papežovy 
promluvy?
Celé setkání bylo zaměřeno na Pannu 
Marii. Motto setkání bylo Hle, jsem slu-
žebnice Páně, ať se mi stane podle tvého 
slova. Papež hodně mluvil o tom, aby 
mladí lidé nebáli žít přítomností, aby ne-
čekali jenom na budoucnost. Marii kladl 
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

jako velký vzor – podobně jako ona se 
nemáme bát říct své ano Bohu a životu, 
který nám připravil. Abychom zkrátka 
žili s odvahou.

Měla jsi nějaký silný zážitek?
Asi to byla adorace o sobotní vigilii 
s papežem – trvala asi jenom půl hodiny, 
byla prokládaná modlitbami za povolání 
k manželství, ke kněžství a zasvěcené-
mu životu. Vše bylo doprovázeno písně-
mi. Monstrance byla jako socha Panny 
Marie, která v rukou držela monstranci 
s eucharistií. Na letišti tam bylo asi 700 
tisíc mladých, kteří se v tichosti modlili.

Potkala jsi tam nějakou novou 
kamarádku?
Když jsem tam jela, tak jsem vlastně 
nikoho neznala, což mě donutilo se se-
znamovat. Vytvořila se tam dobrá parta 
lidí z Česka a celé jsme to společně pro-
žili, jezdili jsme spolu na výlety a tak… 
No, a samozřejmě jsme si vyměnili 
kontakty s mnoha dalšími lidmi.

Kde bude další setkání?
Další SDM bude za tři roky v Portugalsku 
– a doufám, že pojedu zas!

Zdeněk Jančařík

Foto:  Veronika Bednářová; Anička Vrhelová a 
Vojtěch Pospíšil, Člověk a Víra
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kalendárium

Kalendárium farnosti a střediska mládeže

březen
3. 3.  15:00 Svátost smíření prvokomunikantů a společné agapé
6. 3.   Popeleční středa
   Výročí Požehnání kaple sv. Václava
13. 3.  19:00 Žabovřeské rozmlouvání (Aleš Palán)
16. 3.   Obnova pro farnost
21. 3.   Vítání jara
  19:00 Animátorské setkání
23. 3.  18:00  Bohoslužba za Brno
24. 3.  10:00 Povídání o misiích s Aničkou Ambrozkovou
23. - 24. 3   Hudební víkendovka
27. 3.  15:00 Setkání seniorů
29. - 30. 3   Keramická přespávačka
30. 3.  15:00 Společné udílení svátosti pomazání nemocných
31. 3.  03:00 Změna zimního času na letní

duben
6. - 8. 4.   Volejbalová přespávačka
9. 4.  14:00 Velikonoční tvoření
10. 4.  19:00 Žabovřeské rozmlouvání (Jančařík – kniha Miláček Páně)
18. 4.   Zelený čtvrtek
  18:00 Bohoslužba na památku Poslední večeře Páně
  19:30 - 22:00 Noční bdění v Getsemanské zahradě
19. 4.   Velký pátek
  08:00 Ranní chvály a modlitba se čtením
  09:00 Křížová cesta s mládeží
  15:00 Obřady na památku Umučení Páně
  17:00 Začátek adorace u Božího hrobu
20. 4.   Bílá sobota
  08:00 Ranní chvály a modlitba se čtením
  20:30 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
21. 4.   Neděle Zmrtvýchvstání páně
24. 4.  16:00  Setkání seniorů
25. 4.  19:00 Animátorské setkání
27. 4.   Den pro rodinu
  18:00 Bohoslužba za Brno
27. - 28. 4.   Ministrantský víkend
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květen
3. - 5. 5.   MediTech víkendovka
11. 5.  15:00 Svátost smíření před 1. sv. přijímáním 
12. 5.   Den matek
  10:30 Slavnost 1. sv. přijímání
17. - 18. 5.   Přespávačka v ORCu
18. - 19. 5.   Klubíčko na výletě
24. 5.  Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů
 18:00 Mše sv. ze slavnosti – celebrují bulharští misionáři 
  Noc kostelů
25.5.  Farní den
 18:00 Bohoslužba za Brno
27.5.  Výročí posvěcení kostela
29.5. 16:00 Setkání seniorů
30.5. 19:00 Animátorské setkání

V pondělí 4. února 2019 byl ve 
Vranově u Brna uveden do úřadu 
nový generální vikář brněnské 
diecéze, pomocný biskup

Mons. Pavel Konzbul

Foto: Miroslav Krystek, Člověk a Víra
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Bohumilé výlety s paní Bohumilou

Kam na křížovou cestu?

Z našich výletů mohu doporučit další 
křížové cesty, některé jsou jako tip na 
nedělní odpolední výlet, jiné si třeba 
schovejte na prázdniny:
1. Rosice u Brna – kousek od vlakové 

zastávky, nedaleko včelařského muzea
2. Nezdín – kousek jižně od Číhoště, 

severovýchodně od Ledče nad Sázavou, 
uprostřed lesa je jednoduchá skromná 
křížová cesta a pokud se tam vydáte, 

vezměte sebou i nějakou PETláhev 
Svěcená studánka je na začátku i konci 
cesty

3. Jaroměřice u Jevíčka – křížová cesta 
končí kalvárií na kopci nad městečkem

4. Cvikov – od kostela sv. Zdislavy ulicí 
Ústavní vzhůru do kopce, jedna z nej-
hezčích křížových cest, co jsem viděla

Bohumila Klangová

Rosice u Brna

Nezdín

Jaroměřice u Jevíčka

Cvikov
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Bohumilé výlety s paní Bohumilou

Při výletování po východu Čech v okolí 
Hradce Králové, kousek u Dvora Králové 
nad Labem, jsme objevili krásné poutní 
místo, zapadlý kostelík uprostřed lesů. 
Kostel je zasvěcený Navštívení Panny 
Marie. Proč zrovna poutní místo a 
tady, jsme se dočetli na stránkách obce, 
z nichž cituji: „Příběh poutního místa 
U Studánky má svou přesně datovanou 
historii. Začíná v létě 1848, kdy zde na 
základě opakujícího se snu jedné osleplé 
ženy hledali a nalezli pramen, jehož voda 
jí skutečně vrátila zrak. Zpráva o zázra-
ku se rychle roznesla a lidé začínali při-
cházet. Pramen je proměněn v studnu 
se stříškou, o deset let později tu patrně 
již stojí i prostá kaple Božského Srdce 
Páně. Časem přibyly i dvě malé zděné 
kapličky. Poutní místo získává na věhla-
su, a proto je v roce 1893 ve svahu nad 
studnou postaven novorománský kostel 
Navštívení Panny 
Marie ze žlutavé-
ho pískovce.“

Nedaleko v lese 
naleznete i kří-
žovou cestu za-
končenou kap-
ličkou s Božím 
hrobem a to vše 
v tichu obklopeno 
vysokými borovi-
cemi. U  dolní 
kapličky je stud-
na se sochou 

archanděla Michaela. Určitě doporučuji 
si sem zajet a třeba nyní v době postní 
spojit s modlitbou křížové cesty. 

Poutě a pobožnosti 
Svátek Navštívení Panny Marie byl II. 

vatikánským koncilem přeložen z 2. čer-
vence na 31. května. Přesto se hlavní 
pouť koná podle dřívějšího data. 

Hlavní pouť: 1. neděle v červenci (dří-
ve Navštívení Panny Marie) a 1. neděle 
v září

Ostatní poutě: poslední neděle 
v květnu.

Informace čerpány z webové adresy: 
https://www.vitezna.cz/obec/historie/
marianske-poutni-misto.html 

 Bohumila Klangová

Vítězná Kocléřov – poutní místo U Studánky
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Cestování mi rozšiřuje srdce

Staňko, prozradíš nám, jak dlouho již 
chodíváš k salesiánům, a máš odsud 
nějaký zajímavý zážitek nebo setkání? 
Do Brna jsem se přistěhovala už v roce 
1998. Začala jsem navštěvovat boho-
služby v různých brněnských kostelích 
a kvůli bydlišti nejčastěji zavítala sem 
k salesiánům. A tak je to dodnes. Zážitků 
je dost, ale všechny jsou spíš niternější, 
takže žádný z nich nechci popisovat tady.

Tvůj život je nesmírně pestrý, pů-
sobila jsi jak v SOS vesničce, tak 
i v Papežských misijních dílech, na 
Proglasu… Sdělíš nám něco málo ze 
svých životních zkušeností? 
Myslím, že zajímavé zkušenosti může mít 
každý v každém zaměstnání, ale je prav-
da, že řada mých povolání byla netypická. 
Nejdřív pěstounka devíti dětí v SOS dět-
ské vesničce pod Hostýnem (tam za 18 let 
života bylo zážitků!) a potom, co se děti 
rozlétly do světa, tak sekretářka v Radiu 
Proglas. No a pak mě začalo „pálit dob-

ré bydlo“ a zatoužila 
jsem „páchat“ dobré 
skutky i jinde, takže 
jsem dva roky na-
hlížela pod pokličku 

činnosti Papežských misijních děl 
v krkonošském Špindlerově Mlýně (je-
den kolega mi tam radil stran řízení auta 
v zimě: „No, a kdyby něco, tak to prostě 
jen zapíchneš čumákem do nejbližší 
závěje a zavoláš odtahovku…“). Když 
jsem se dověděla o otevření brněnské-
ho Klokánku, přesunula jsem se opět do 
Brna a strávila dalších pět krásných let 
opět ve společnosti dětí. Poté jsem ještě 
na pár let zakotvila v azylovém domě pro 
oběti domácího násilí, no a pak čekal ten 
tak dlouho očekávaný důchod – mé děti 
spolu s 20 vnoučaty a teď už i s malou 
pravnučkou. Zkušeností jsem našla 
v každém povolání víc než dost, zvlášť ty, 
které mi pomáhaly a pomáhají v pohle-
du na sebe sama a společnost kolem mě, 
takže se ne vždycky shoduji s běžnými 
názory lidí kolem na spoustu věcí.

Rozhovor s žabinskou farnicí Staňkou Havlíčkovou 
Mnozí z vás, kdo mají dostatek energie na vstávání za rozbřesku, mohou potkat na 
první nedělní mši svaté v půl osmé zdánlivě nenápadnou paní seniorského věku a jen 
tak by u ní málokdo odhadoval, že je cestovatelka a arabistka – zkrátka dvaaše-
desátiletý velmi dobrodružný člověk. 
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Setkáváš se na svých cestách i s lid-
mi jiných vyznání? A jak tato setkání 
vnímáš? 
No, nejsem zas tak velká cestovatelka 
v tom pravém slova smyslu, i když ces-
tuji a poznávám nové lidi, kraje i věci 
velice ráda. Za totality jsme vyjížděli 
s dětmi jen do povolených zemí k moři, 
poté s různými stejně nadšenými přáteli 
s cestovními kancelářemi jsme navště-
vovali evropské země formou poznáva-
cích zájezdů a teprve později jsem se vy-
dala i za moře a na ten Blízký východ. 
Vždy mě ale v těchto zemích čekají 
přátelé, takže necestuji riskantně úplně 
na vlastní pěst. No, a mezi jejich přáteli 
jsou i lidé jiných vyznání, ale většinou 
to jsou výborní lidé, se kterými si ro-
zumím a jiné vyznání dobrého člověka 
pro mne není žádnou překážkou, spíš 
obohacením pohledu na stejnou věc. 
Občas mě taková setkání a rozhovory 
donutí přemýšlet sama nad sebou, nad 
svou vírou, nad svými názory.

Podělíš se s námi o své zážitky z Iráku?
Jejda, to tady asi není možné. Bylo by to 
povídání na dlouhé hodiny, protože je 
jich obrovské množství. Jen asi největší 
dobrodrúžo jsem zažila při mé první 
cestě před třemi lety, kdy se mi vybil 
v letadle mobil, nebyl tam přístup k in-
ternetu, nikdo mě na letišti v iráckém 
Erbílu (byly dvě hodiny v noci) nečekal 
a já jsem neznala adresu bydliště svých 
iráckých přátel. Nakonec díky spoustě 
modliteb všech zúčastněných, jedné 
objevené zásuvce v koutě letištní haly 
a prostřednictvím mého proglasového 
kolegy Pavla, který obětavě na interne-
tu překládal mé vzkazy do arabštiny, a 
odpovědi mých přátel do češtiny jsme 
se asi po 12 hodinách setkali. Problém 
byl v tom, že z bezpečnostních důvodů 
jsou tamní příletové prostory na dvou 
asi 5 km od sebe vzdálených místech a 
dopravu mezi nimi zajištuje místní auto-
bus, jenže mi o této maličkosti mí přátelé 
zapomněli říct, takže jsme na sebe čekali 
na různých místech – no jak říkám: bez-
vadné dobrodružství! 

Zážitků typu poznání poválečné 
situace, s rozstřílenými domy, vybom-
bardovanými a vypálenými kostely, 
všudypřítomnými po zuby ozbrojenými 
vojáky nebo vykopanými podzemními 
tunely, kudy přicházeli džihádisté do 
měst a i dnes s přímo hmatatelným 
strachem z opakování situace bylo ne-
přeberně. A ty jsou nepřenosné. 
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Jaké země jsi ještě poznala, v čem všem 
ti tvé cestování rozšířilo obzory? 
Pokud se omezím jen na výčet zemí, 
tak to byly už zmíněné pobyty u moře 
v Rumunsku, Bulharsku a Tunisku, 
s cestovkami část Ruska, skandinávské 
země, Holandsko, Španělsko a ze sou-
kromých cest Polsko, Francie, dvakrát 
měsíční pobyt v Kanadě a čtyři cesty 
do Iráku. Hodně působivé bylo třeba 
třídenní prožívání polárního dne za 
polárním kruhem v Norsku, kdy už 
jsme se opravdu zase těšili na střídání 
dne a noci. Nebo padesátistupňová ved-
ra v létě v Iráku. A lidé prožívají stejné 
životy i tam, kde nám se to zdá téměř 
nepředstavitelné. A nenadávají, ale 
dokážou se smát, radovat, těšit se, dělit 
se. Také jsem se ptala sama sebe, jestli 
bych dokázala v takové zemi žít třeba 
nastálo, co mě vlastně táhne domů, co 
způsobuje radost nebo bolest v živo-
tě, jak bych se já dokázala vyrovnávat 
s těžkostmi místních všedních dní, jestli 
umím třebas jiným způsobem vracet to, 
co dostávám od jiných, srovnávám svou 
víru a její projevy s vírou a jejími projevy 

mých přátel. Prostě jakékoliv setkání s ji-
ným člověkem a jeho bližší poznání je 
pro mě velkým vnitřním obohacením 
a požehnáním.

Jakým způsobem si zajišťuješ trasu, 
dopravní prostředky, ubytování, jídlo, 
bezpečí? 
Jak jsem zmínila, nejdřív to byly cesty 
s cestovními kancelářemi, takže všechno 
bylo zajištěné a zaplacené předem, ale 
samozřejmě to je jen takové povrchní 
poznávání. Své soukromé cesty (Polsko, 
Kanada, Irák, Francie) si zajišťuji sama, 
resp. za pomoci a rad mých českých přá-
tel a v těchto zemích se pak moji místní 
přátelé o mě starají a vědí, o co mám 
zájem, co chci zažít, uvidět nebo poznat 
a tak se mi snaží vyhovět nebo mi to roz-
mluvit, pokud to vidí jako nebezpečné 
nebo riskantní. Samozřejmě nezapomí-
nám vzít vždycky na cestu svého anděla 
strážného – ten naštěstí cestuje zadarmo 
a bez jakýchkoliv nároků na jídlo i uby-
tování… A díky jeho účasti své cesty vi-
dím jako bezproblémové, i když občas 
pěkně dobrodružné. 

Změnilo cestování i tvůj duchovní 
život? 
Samozřejmě. Víc si víry vážím. Víc vní-
mám, že soudit druhé podle sebe je nej-
větší omyl. Moje projevy duchovního 
života nejsou směrodatné. Když byli iráčtí 
křesťané v Česku, slyšela jsem, že „určitě 
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nebyli křesťané, protože vůbec nevěděli, 
jak se v kostele chovat“ (málem bylo mezi 
řádky slyšet, že to snad byli „převlečení 
teroristé“, za křesťany se jen vydávající, 
protože tak se vše prezentuje v našich mé-
diích – co uprchlík, to možná problémový 
člověk, toužící jen po tom, aby nám ublí-
žil). Když jsem já byla v přeplněném koste-
le v Iráku, asi jsem tam vypadala také jako 
bych „nebyla křesťanka, protože jsem vů-
bec nevěděla, jak se v kostele chovat“. Ale 
oni vše brali s naprostým klidem, pokojem 
a úsměvem, i když oni ve své situaci měli 
oproti nám opravdu důvod ke strachu, 
když viděli mezi sebou neznámou osobu, 
která neví, co a jak. Pro nás je víra občas 
jen tradice, spousta z nás např. v době 
totality přestala žít vírou jen kvůli tomu, 
aby se naše děti dostaly do škol nebo my 
abychom si obhájili svou pracovní pozici 
– a naše kostely zejí prázdnotou. Tamním 
křesťanům jde kvůli víře opravdu o život 
– a přesto jsou tam plné kostely a např. 
v jednom kostele jednu neděli jde 300 dětí 
k prvnímu svatému přijímání. A tak se 
ptám sebe sama: čí víra je opravdová, hlu-
boká, skutečná? A co můžu dělat a dělám 
pro to, aby má víra taková opravdu byla…

Kam zamíří tvé další kroky? 
To nevím. Jsem pozvaná na dvě svatby 
mladých Iráčanů – jedna by měla být 
ve Francii a druhá v Iráku, ale jestli po-
jedu, netuším, i když bych samozřejmě 
moc ráda jela na obě. Taky bych moc 

ráda zakusila ještě 
prožitek opravdové 
písečné pouště tře-
ba na Sahaře (za-
žila jsem v Kanadě 
prérii, kdy od ob-
zoru k obzoru byla 
jen mírně zvlněná 
travnatá plocha a 
obrovská modrá polokoule nebe nade 
mnou. Když se mě má kanadská kama-
rádka ptala, na co koukám, když tam 
nic není, nechápala mou odpověď: „No 
právě na to NIC. Nikdy v životě jsem ne-
viděla kolem sebe na vzdálenost desítek 
kilometrů to opravdové NIC. Vždycky 
tam byly aspoň stromy, keře…“). Myslím 
si, že písečné NIC může být ještě víc fas-
cinující. A taky bych ráda zažila pár dní 
polární noc, kdy se slunce nejen vůbec 
neobjeví, ale 24 hodin je opravdu tma. 
Moc ráda bych navštívila i Austrálii, vi-
děla švýcarské Alpy a horské palouky 
pod nimi, ráda bych navštívila francouz-
ské Lisieux, kde žila má křestní patronka 
sv. Terezie Ježíškova – mám tolik míst, 
které bych chtěla vidět, ale vše závisí na 
mém zdravotním stavu a finančních 
možnostech. Naštěstí umím žít docela 
skromně a šetřit doslova každou korunu. 
Ostatně věřím, že co neuvidím a neza-
žiju tady na zemi, prožiju jistě v nebi. 
Tak nechávám na Bohu, kdy a kam mi 
dovolí ještě jet.

Jarka Cýrusová
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perly z našich kázání

16. 9. 2018 P. Libor Všetula
Tak jako k růži patří trny, tak k životu 
patří dobré i to nepříjemné, které se nám 
třeba nelíbí.

11. 11. 2018 P. Pavel Glogar
Čím více dávám, tím více můžu být od 
Boha a od druhých obdarován!

18. 11. 2018 P. Pavel Glogar
Bez utrpení by svět nebyl tak dokona-
lý, jak si myslíme. Těžkosti, se kterými 
se setkáváme, v nás probouzí soucit. 
Když dáváme, dělá nás to lepšími a 
šťastnějšími!

2. 12. 2018 P. Zdeněk Jančařík
Buďme stále ve spojení s ním!

8. 12. 2018 P. Pavel Glogar
Prosme Pannu Marii, ať nám dá 
poopravit náš obraz do představy, ja-
kou má o nás Bůh. Občas se nám podaří 
udělat nějakou šmouhu, Bůh je však na-
tolik šikovný, že ji dokáže poopravit do 
své představy o nás!

9. 12. P. Libor Všetula
Vyhlaste v rodině týden pro vaši 
duši. Nechme na chvíli starosti, práci 
v domácnosti a koukejme třeba jen tak 
z okna, navštivme nemocného, osamě-
lého, běžme v týdnu na společnou pro-
cházku, na mši… Buďme vděčni za své 
třeba i zlobivé děti a zahřejme svoji duši.

24. 12. 2018 P. Jan Stuchlík
S ním se nemusíš nikoho bát, nemusíš 
se nikoho děsit!

25. 12. 2018 P. Libor Všetula
Boha mimo jiné poznáme tím, že se bu-
deme druhým lidem dívat do očí!

6. 1. 2019 P. Libor Všetula
Mám-li někoho rád, mělo by to být 
poznat!

13. 1. 2019 P. Pavel Glogar
Abychom se ve společenství cítili jako 
doma, musíme tam také něco přinést 
ze sebe!

20. 1. 2019 P. Pavel Hertl
Byla svatba v Káni – someliéři si 
v dnešním evangeliu přišli na své…

27. 1. 2019 P. Pavel Glogar
Každý máme svoje místo. Každý z nás 
je důležitý!

3. 2. 2019 P. Zdeněk Jančařík
V církvi je potřeba lidí, kteří zahořeli 
pro Krista. 

17. 2. 2019 P. Zdeněk Jančařík
Díky bohatství a penězům nám zarůstá 
srdce.

17. 2. 2019 P. Zdeněk Jančařík
Jsme blízko Božímu srdci. 

Perly z kázání
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Dar prorockého tanca či Cesta z otroctva

Sobota, 13. 10. 2018. Po niekoľkých 
hodinách doučovania angličtiny a 
matematiky som poobede „odpadla“ od 
únavy a zaspala. Vedela som, že od 
piatka prebieha konferencia Revival, ktorú 
organizoval tím Brno Worship. Pozvala 
ma na ňu totiž moja spolubývajúca a ja 
som jej aj prisľúbila, že sa tam ukážem, 
hoci neskôr, pretože doučujem. Jasné, 
dalo sa ospravedlniť a povedať, že som 

už nemala silu, ale to som robila veľmi 
často, v poslednom čase takmer vždy. 
Bola som vyčerpanejšia než ktokoľvek 
iný, no na druhej strane som si na seba 
brala nenormálne množstvo povinností, 
ktoré neboli dlhodobo zvládnuteľné. 
Ibaže … akékoľvek „ubratie“ nejakej 
povinnosti alebo aktivity by pre mňa 
znamenalo, že začínam byť lenivá, neu-
žitočná a zbytočná. 

Mám síce len 22 rokov, ale počas tohto 
obdobia mi 7 rokov hrozila náhla smrť 
v každej sekunde ktoréhokoľvek dňa. 
Od letných prázdnin, keď som mala 15 
rokov, všetka snaha byť najlepšia, naj-
štíhlejšia, byť ocenená a prijatá na zákla-
de toho, čo robím, a nie toho, kto som, 
mi prerástla cez hlavu a potom, ako som 
sa snažila kvôli chlapcovi vylepšiť svoj 
imidž a držala som diétu, prepukla mi 
mentálna anorexia. V mojej hlave bol 
vzorec – to, čo zjem, musím okamžite 
spáliť, nesmiem prijať viac, než vydám, 
spánok je luxus, oddych zakázaný, výkon 
nutný. Rodičom som chradla a pomaly 
zomierala pred očami, lekárky boli z vý-
sledkov zhrozené, psychológ a duchovný 
sprievodca veľmi trpezliví, čo doteraz 
celkom nechápem. Porucha príjmu po-
travy je skutočne peklo na zemi, a dostať 
sa z nej mi pripadalo absolútne nemožné. 
Verila som tomu, že ak sa nestane zá-
zrak, nikdy sa nevyliečim, pretože hoci 
žijem zničujúcim životným štýlom, ne-
mám ani trošku sily ho zmeniť. Viem, že 

zázraky všedních dní
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si zrejme veľmi škodím, lenže som na to 
zvyknutá a v podstate nejako fungujem 
… aj keď z vyčerpania a vyhladovenia 
neprežívam emócie, som taká unavená, 
že ani nevládzem v noci spať. Pridružila 
sa silná depresia, samovražedné myšli-
enky, kolapsy v práci, ale napriek tomu 
som pokračovala v dennom „chodení“ 
20–30 km, k tomu beh, jazda na bicyk-
li, plávanie, čokoľvek, kde by som zo 
seba striasla všetku energiu, ktorá by 
mohla náhodou spôsobiť gram navyše. 
Vnútorne som prežívala veľkú úzkosť a 
nepochopenie od najbližších ľudí, cítila 
som, že ma nikto nepodporuje (lenže 
podporili by ste blízkeho človeka, alebo 
dokonca svoje dieťa v pomalej samovraž-
de?). Pamätám si, ako ma v jeden deň 
mamina vyprevádzala na vlak do Brna 
a neskôr z rozhovorov som sa dozvedela, 
že v tej chvíli myslela, že ma vidí napo-
sledy a posiela ma vlastne na istú smrť. 

Z posledných síl som vstala z po-
stele, obliekla sa a vydala sa do sálu 
Milosrdných bratří, aby som sa na chvíľu 
ukázala na konferencii. 17.30 začínali 

chvály. Vpredu som zbadala staršieho 
pána a vo svojom vnútri som pocítila 
silnú pohnútku ísť za ním a poprosiť ho 
o modlitbu príhovoru. Bojovala som… 
Pri mojom režime, o ktorom som ve-
dela, že nie je dobrý, ale aj tak na ňom 
nevládzem nič meniť, necítila som sa 
tejto modlitby hodna. Volanie bolo ale 
neodbytné a naliehavé, až som sa pod-
dala. Neisto som vykročila dopredu a 
pristúpila k  Fedemu. Nesmelo som sa 
ho spýtala, či by sa za mňa mohol mod-
liť. Keď mi hlavou naznačil, že nepočuje, 
znova som svoju prosbu zopakovala. On 
na to reagoval: „Do you speak English?“ 
Pomyslela som si, že to je snáď žart, ale 
keď pokračoval anglicky, pochopila som, 
že zrejme vážne nie je miestny. Na moju 
prosbu odpovedal, že sa za mňa môže 
modliť ako otec. Prijala som. Potom 
zavolal svoju manželku Riu a opýtal sa, 
za čo chcem prosiť. V tej chvíli mi pred 
očami preletel celý dovtedajší život s po-
ruchou príjmu potravy a skutočnosť, že 
to zúfalo chcem, ale nedokážem zmeniť. 
Povedala som teda, že 7 rokov trpím 
anorexiou a nie je pre mňa možné proti 
nej zabojovať napriek pomoci zvonku. 
Prikývol a položil mi ruky na ramená. 
Ria sa ma dotkla zboku. Fed sa nahlas 
modlil a zjavne celou jeho bytosťou pre-
chádzal Duch Svätý, pretože sa veľmi 
chvel a nahlas sa z času na čas smial. 
Ja som vo svojom srdci iba opakovala: 
„Otče, ja fakt už nemám čo stratiť, a 
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viem, že uzdravenie je asi utópia, tak 
rob so mnou, čo uznáš za vhodné. Máš 
to v rukách.“ Zrazu mi z očí začali pa-
dať slzy. Pocítila som, ako do môjho tela 
vstupuje teplo a hlasno som sa rozplakala. 
Bolo to zvláštne, pretože som to vôbec 
nedokázala ovládať. Proste sa to dialo… 
Do toho som začula Fedove slová: „Už 
v maminkinom brušku Ťa Ježiš miloval, 
si prijatá, On ťa prijíma, tak sa prijmi i 
ty… Už neexistuje hanba, pretože Ježiš 
ju vzal na seba, povolávam ťa zo smrti 
k životu…“ Tieto slová modlitby spô-
sobili, že som plakala ešte viac a cítila 
som ako mi z pliec padá jarmo veľkej 
hanby, sebaobviňovania a sebanenávis-
ti, pretože Ježiš ma prijíma a miluje. A 
miloval ma už od začiatku… Keď sa Fed 
s Riou domodlili, silno ma objali a Fed 
ešte dodal: „Dávam ti dar prorockého 
tanca.“ Potom som sa vrátila na miesto 
a cítila som obrovské vyčerpanie akoby 
ma prešiel kombajn. Videla som, že nie 
je zrazu „všetko v pohode“, ale bola som 
vďačná. Čo som však nečakala, na druhý 
deň, v nedeľu, som v sebe pocítila, že mi 
akoby spadol z očí „závoj“ a veci, ktoré 
som dovtedy vnímala ako normálne, 
sa mi teraz zdali choré. Jednoducho, 
dokázala som odlíšiť chorobu a jej pasce 
od toho, čo vedie k zdraviu a k životu. 
Naplnilo sa na mne Pánovo Slovo o tom, 
že zošle Ducha Pravdy; a že poznáme 
Pravdu a Pravda nás oslobodí. Áno, mňa 
tiež oslobodil od otroctva, v ktorom som 

dovtedy žila – od otroctva poruchy prí-
jmu potravy. 

Dnes sú tomu takmer 4 mesiace, 
čo som po 7 rokoch na ceste úplného 
uzdravovania. Fyzické zdravie sa mi 
navracia, ťažšie je mentálne prijímať fakt, 
že je na mne o mnoho viac kíl; ale je to 
zdravé a potrebné na fungovanie. Otec 
ma uschopnil prijímať pomoc profesi-
onálov, ktorú som toľko dostávala, ale 
nevládala som spolupracovať. Viem, že 
keď ma tu 7 rokov udržal napriek tomu, 
že som toľkokrát mohla zomrieť, chystá 
pre mňa niečo, čím ho oslávim. A nič si 
neželám viac ako toto povolanie nájsť a 
naplniť. Tieto riadky sú príliš krátke na 
vyrozprávanie celého príbehu a Otcovho 
diela vo mne, ale ak budete chcieť, mô-
žete ma odchytiť v saleziánskom kostole. 

Pre seba som bola stratený a bezná-
dejný prípad. Ale nie pre Otca, pretože 
On je Dobrý Pastier a aj keď sa jeden 
z nás stratí, ide a hľadá, kým ho nenájde 
a neprivedie domov. Nie si sama, nie si 
sám, keď trpíš... Otec je ti veľmi blízko 
a túži ti vrátiť úsmev, radosť a pokoj do 
srdca. Som o tom presvedčená. Miluje ťa 
odvekou láskou a zachováva ti svoju pri-
azeň. Stačí odchýliť maličký kúsok svoj-
ho srdca a dovoliť mu vstúpiť. Nesklame 
ťa. Dá ti silu vykonať všetko, k čomu ťa 
povoláva. 

S láskou tvoja sestra v Kristovi, Kristy

zázraky všedních dní
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Když můžu, tak pomůžu

Můžeš se nám krátce představit? 
Je mi 51 let , narodi la jsem se 
v Sokolnicích, vyučila jsem se strojním 
zámečníkem a později kuchařkou 
a po revoluci jsem dostala v Brně-
Žabovřeskách jednopokojový byt. Patřím 
k salesiánským spolupracovníkům, 
stejně jako můj bratr.

Mnoho let jsi doprovázela Dědečka 
(otec Petr Baran) jako kuchařka na 
duchovních cvičeních. Jak ses k Dědovi 
a této „funkci“ dostala?
Do spolča do Brna, do tzv. středoškoláku, 
mě přivedla kamarádka ze Sokolnic. 
Začala jsem s Dědou jezdit na tábory, 
školení, duchovní cvičení, chaloupky… 
Vařit jsem musela od malička, protože 
maminka byla nemocná. Proto jsem ani 
nechtěla jít na kuchařku, ale na táborech 
mi byla kuchyň blízká a tak nějak vyply-
nulo ze situace, že jsem se starala i o or-
ganizační záležitosti (plánování, nákupy, 
ekonomika). I když jsem pak onemocněla 
psychickou nemocí, Dědeček mi dal sílu 
s mou nemocí žít a být užitečná. Žiju sama, 
ale i díky Dědovi mám velkou spoustu přá-
tel i mimo salesiánské společenství.

Na duchovních cvičeních vaříš dál, i 
když ne v takové míře jako dřív. S kým 
jezdíš teď?
V postní době budu vařit pro farní tým 
Fatim ve Vranově nad Dyjí. Jezdím i 
s našimi salesiány, v posledních letech se 

Rozhovor s Mirkou Dvořákovou
K Žabinám neodmyslitelně patří, i když pochází ze Sokolnic. Žije tu už víc než půl 
života. Nenápadně, ale vynalézavě pomáhá svým přátelům: tu přinese bábovku, 
salát nebo těsto na perníčky, pozve na zajímavý film k sobě domů, potěší veselou 
příhodou nebo zorganizuje jarní prázdniny pro okruh blízkých rodin. Když se 
s ní setkáte, nikdy neodcházíte s prázdnou. Dostanete domácí meduňkový sirup, 
knížku nebo křížek na čelo.
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Zdeňkem Jančaříkem přes svátek svatého 
Václava, dříve s Radkem Gottwaldem, 
J o ž ko u  K l i n ko v s k ý m ,  Pe t r e m 
Chovancem, Josefem Daňkem… Jinak 
také domlouvám různé dovolené a bavím 
se cestováním. Nerada jezdím sama, takže 
beru známé a jejich děti. Člověk se musí 
snažit, aby nebyl zbytečný. Mám heslo: 
Chodím po Božích cestách, snažím se žít 
Boží přítomnost a nejradši bych usnula a 
probudila se v nebi.

I přes svoje nemoci jsi hodně aktivní. 
Čím ještě naplňuješ čas?
Navštěvuju staré lidi, dědoušky a bá-
binky, a taky je „úkoluju“, aby se modlili 
za mé blízké, abychom se, oni i já, cítili 
užiteční. Taky jsem pohlídala spoustu 
malých dětí a kamarádkám dělám různé 
dobrotky, abych ušetřila rodinám čas.

Některé staré lidi z farnosti jsi 
doprovázela i v posledních chvílích. Co 
tě k této službě přivedlo?
Když jsem byla malá, tak mně umřela 
maminka před očima. Pak umřel tatínek, 
babička… Proto mi tyto věci nejsou cizí. 
Vím, že ti lidé už jdou k věčnosti a jejich 
doprovázení je darem. Můžou se mě dr-
žet a já jich, a v tom je taková jistota, že 
zanedlouho budou u Boha šťastní! Když 
můžu, tak pomůžu.

Jak trávíš postní dobu? Máš nějaké 
tipy?
Ráda chodím na křížovou cestu do 
Chudčic. Buď s farností, nebo se domlu-
vím s přáteli.

Majka Červenková
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senior club

Darované roky na podzim života

Už mnohokrát jsem slyšela od starších 
lidí, kteří se dožívají vysokého věku, 
otázku: „Proč mě Pán Bůh nevezme 
k sobě, proč tady na světě ještě musím 
být?“ Odpovídám: „Asi tady máte ještě 
nějaký úkol. A pokud nám Bůh přidává 
další dny a roky života, může to také 
znamenat, že naše víra má ještě dorůst. 
Ve své víře přece nemáme stárnout, ale 
dospívat a stále růst.“ To jsou ty da-
rované – přidané roky, které mnozí lidé 
dostávají. Pokud jsme ve stáří stále ještě 
pohybliví a hlava funguje, buďme za tyto 
roky života vděční.

Mnoho starších lidí však stáří protrpí a 
proleží. Toto životní období je pak velmi 
těžké pro samotného člověka i pro jeho 
okolí. Různé problémy a zkoušky se ne-
vyhnou nikomu z nás. Víme, že i mladý 
člověk se může dostat do těžké situace. 
Mějme důvěru, že nám Pán nedá těžší 
kříž, než uneseme, jak se o tom zpívá 
v jedné schönstattské písni: „Ty neuložíš 
těžší břímě, než láska Tvá nést uschopní 
mě.“

Kdosi výstižně řekl, že stárnutí je práce 
na celý úvazek. V tomto našem pozdním 
věku se často modleme pro nás tolik 
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senior club

potřebný závěr modlitby Ave Maria: 
„Pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti 
naší. Amen.“

Jsou však i lidé, kteří nás ve stáří pře-
kvapují svou vitalitou. I takové potkává-
me! Jeden starší pán mi odpověděl na 
otázku, jak se mu daří, takto: „S pomocí 
Boží se snažím, aby to šlo.“

Ve stáří hodně věcí ztrácíme, ale na 
druhou stranu i získáváme. Stáří má 
tedy své mínusy i plusy, tak jako vše 
ostatní v našem životě. Jdeme sice do 
větší samoty, ale i do větší Boží blíz-
kosti. S  ubýváním sil má pak růst 
naše vděčnost. Životní zkušenosti a 
především zkušenost naší víry nám 
umožňují dívat se na věci a události 
s nadhledem. Ve stáří už víme, že mít 
v životě úspěch a naplnit svůj život 
jsou dvě zcela odlišné věci. Směřujeme 
k Tomu, který nás očekává!

Zpětně si vzpomínám, jak jsem se těšila 
na důchodový věk, že budu moci dělat 
mnohé věci, které jsem vždycky chtě-
la dělat, avšak chyběl čas. Nyní ve stáří 
k tomu máme prostor. Můžeme udržovat 
styky se svými dávnými přáteli, mít časté 
písemné i telefonní kontakty, můžeme 
být užiteční těm, kteří žijí kolem nás 
i těm, které potkáváme, můžeme se více 
a častěji modlit, navštěvovat nemocné 
a osamělé známé lidi, můžeme se více 
věnovat duchovní četbě, být účastni 
na mši svaté i ve všední dny, chodit do 
společenství mezi ostatní seniory atd. 

Neuzavírejme se jen sami do sebe! Vždyť 
Bůh k nám může promlouvat i skrze 
druhé lidi kolem nás. Společenství 
s druhými posiluje naši víru!

Jistě si všichni uvědomujeme, jak je pro 
nás velikým štěstím být křesťanem. Za 
tolik věcí můžeme děkovat. Vždyť jsme 
tady na světě vůbec nemuseli být, nemu-
seli jsme být pokřtěni, nemuseli jsme se 
dozvědět nic o Ježíši Kristu, nemuseli 
jsme být vychováni v katolické církvi.

Zvěme denně Pána do svého života 
a nechme se Jím překvapit, jak o tom 
často mluví papež František ve svých 
promluvách. Buďme s naším úžasným 
Bohem ve spojení osobně a silně! Stále 
ho hledejme! Přidané roky, které Pán 
dává ve stáří svým „velkým dětem“, jsou 
darem.

Jarmila Marečková
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Vylušti postní výzvu podle klíče. Poté se nad vyluštěnou větou zamysli a napiš nebo 
nakresli, co můžeme udělat pro to, aby se tato slova stala součástí našeho života.

V tajence se skrývá název posledních tří dnů na pomezí postní a velikonoční doby.
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota se zkráceně nazývají „Velikonoční __________“.
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od ucha k uchu

Zasměj se každý den

Vybírá Kristy Lekárová

Na světě jsou dva druhy lidí. Jedni se 
ráno probudí a řeknou: „Dobré ráno, 
Bože!“ A pak jsou ti, co se ráno probudí 
a řeknou „Dobrý Bože, ráno!“

Ateista rybaří na jednom skotském je-
zeře, když najednou jeho člun napadne 
lochneská příšera. Jedna rána ocasem a 
chlápek i s člunem vylétl deset metrů do 
vzduchu. Příšera otevřela tlamu, aby ho 
chytla. On v úděsu zařval: „Ach, Bože, 
pomoz mi!“ Z nebe se ozve hromový 
hlas: „Myslel jsem, že ve mne nevěříš!“ 
– „Ale notak, Bože, nech toho! Před 
dvěma minutama jsem nevěřil ani na 
lochneskou příšeru!“

Ráno po svatbě v Káni Galilejské...
Hosté se pomalu probouzejí, většina 
z nich se drží za hlavu a sténá. Jeden 
muž prosí: „Já mám takovou žízeň! 
Skočte někdo prosím pro vodu…“ Ježíš se 
zvedne, že tedy půjde, když vtom všichni 
svorně vykřiknou: „NE! Ty už ne!“

Sedí babka na lavičce v parku a mod-
lí se: „Bože, já jsem zase nějak nevyšla 
s důchodem. Nemohl bys mi poslat ně-
jaké peníze?“ Okolo jde mladý muž, slyší 
babku, přistoupí k ní a podá jí stovku: 
„Tu máte, babi, něco si kupte a zapomeň-
te na ty pověry o Bohu!“ Když odejde, 
babka zdvihne oči k nebi: „Děkuji Ti, 
Bože, a příště mi je, prosím, neposílej 
po takovém neznabohovi.“

Bratři se dohadují, jak každý z nich 
nakládá s bohoslužebnou sbírkou. 
Evangelík říká, že udělá kolem sebe kruh, 
hodí mince vzhůru a co dopadne mimo 
kruh, si ponechá. Katolík říká, že to dělá 
v podstatě stejně, jen si ponechá to, co 
zůstane uvnitř kruhu. I rabín zapřemýšlí 
a říká, že to dělá obdobně. Vyhodí mince 
vzhůru nad sebe a říká: „Bože, co chceš, 
si nech, a zbytek mi vrať.“

Přijde duše do nebe. Svatý Petr se ptá 
na povolání.

„Doktor!“ praví duše hrdě a už se hrne 
dovnitř.

„Moment, stát!“ povídá svatý Petr.
„Vy musíte vchodem pro dodavatele!“

Farář zpovídá mladou dívku: „A jiné 
hříchy už nemáte, milé dítě?“

Dívka nesměle: „No, snad už jen, že se 
každé ráno prohlížím v zrcadle, jak jsem 
hezká.“

Farář mávne rukou a říká: „Ale to není 
hřích, milé dítě, to je oční vada!“

Slávek stojí nad hrobem svého přítele 
Vojtěcha a čte na náhrobku: „Zde od-
počívá poctivý muž a dobrý obchodník, 
Vojtěch Kych.“ Slávek smutně zakroutí 
hlavou a říká si: „Chudák Vojta, ležet 
v hrobě se dvěma cizími lidmi.“
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letem světem

Manželská setkání 2019

Sdružení YMCA Setkání vám nabízí ve dnech 29. 6. – 6. 7. 2019 týdenní kurz 
pro manželské páry, který probíhá v Kroměříži. Je to možnost, jak obnovit a pro-
hloubit své manželství a možná se i znovu zamilovat do své vlastní ženy, do svého 
vlastního muže. Obsahem programu jsou přednášky o manželské komunikaci, 
krizi, rozdílech mezi mužem a ženou, sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb 
i o sexualitě. Volné odpoledne je příležitostí k poznání krásy Kroměříže a jejích 
památek, nebo je strávit jakkoli jinak. Na závěr je možné obnovit svůj manželský 
slib při slavnostní mši. Celý týden probíhá v přátelském, ekumenickém duchu a je 
otevřený všem, kterým takové prostředí není cizí.

Letošní kurz proběhne opět v objektu Střední školy hotelové a služeb Kroměříž.

Více informací o našich akcích a přihlášky najdete na www.manzele.setkani.org 
nebo na adrese:

Hana Michalcová, YMCA Setkání, Ečerova 10, 635 00 Brno
email: michalcova.hana@setkani.org, tel: 608 422 768
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co u nás proběhlo

Rozmlouvání s Radkou Těšíkovou
Foto: Václav Vlach, Člověk a Víra



– 28 –

co u nás proběhlo

Slavnost sv. Jana Boska
Foto: Dominik Polanský, Člověk a Víra
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co u nás proběhlo

Živý betlém
Foto: Dominik Polanský, Člověk a Víra
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co u nás proběhlo

Farní ples
Foto: Petr Polanský, Člověk a Víra
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letem světem



S V A T B A  V  K á N ě

Na svatbě v Káně všichni se baví,
snoubencům přejí štěstí a zdraví.
Zpívá se, tancuje, je prostě veselo,

pokazit radost tu nic by snad nemělo.
Marii na svatbě i Ježíš provází,

náhle se doslechnou, že víno dochází.
Maria zachránit chce mladou rodinu,

na její přímluvu, syn mění hodinu.
Naplňte kádě vodou až po vrch,

věřte mu, lidičky, není to podvrh.
Správci teď dejte ochutnat vína,

řekněte, že je to odrůda jiná.
Správce víno v ústech válí,

pak ženicha tuze chválí.
Hosté už jsou v náladě,

proto bývá nasnadě,
že hostitel teď už zkouší,
nalít hostům víno horší.

Málokdo se pochlubí,
teď výběrem z bobulí.

Pro Boha jsme všichni cenní,
naše slzy v radost mění.

Jenom sobec čeká marně, že bude pít víno z Káně.

Jan Šlachta


