
4/18 (SPECIÁL)

ŽABOKUK



– 2 –

(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Odkud k nám přicházíte?
Neobvykle dlouhou dobu, přesněji 12 

let, jsem byl ve Zlíně. Přišel jsem tam 
do situace, kdy už byl kostel dostavěný a 
úvěr od banky téměř zaplacený. U tohoto 
kostela Panny Marie Pomocnice začala 
žít komunita salesiánů, ve které jsem se 
stal na devět let ředitelem. Ve farnosti 
jsem byl zpočátku kaplanem a po pěti 
letech farářem, ve středisku jsem byl zá-
stupcem ředitele. Postupně jsem cítil, že 
mě stále víc pohlcuje práce ve farnosti, 
proto jsem byl rád, když před třemi lety 
přišel Radek Gottwald, aby převzal úlo-
hu ředitele komunity.

Jak se vám u nás zatím líbí? Bylo těžké 
si zvyknout?

Do Žabin jsem přijel 1. září 2018 
večer po rozloučení s komunitou a 
spolupracovníky ve Zlíně. Ve dveřích 
mě vítal Zdeněk Jančařík, přestože už 
byla pokročilá doba. Nepřijel jsem do 
prázdného domu. S tím souvisí to, jak 
se tu cítím – jako doma, uprostřed 
komunity. V neděli 2. září jsem tu 
sloužil první mši a doma jsem se za-
čal cítit také ve farnosti. A abych to 
dal najevo, že jsem tady doma, jedny 
z mých prvních kroků vedly na úřad, 
abych si vyřídil trvalé bydliště.

Jaké bylo vaše rodinné zázemí? Vedli 
vás doma k víře?

Rodiče měli krásnou, živou, žitou 
víru. A měli krásný vztah vůči sobě, 
to jsem velmi silně vnímal. A takový, 
si myslím, by měla mít víra dosah, do-
pad na náš život. Takovéto rodinné 
prostředí jsem zažíval spolu se svými 
sourozenci (mám sestru a tři bratry, 
já jsem nejmladší). V období našeho 
dospívání nás rodiče nasměrovali 
na výborné kněze, kteří působili ve 
farnosti i jinde. I když jsme jim často, 
vzhledem k utajení před StB, nemohli 
říci, kde jsme, s velkou důvěrou a velko-
rysostí nám umožnili různá setkání a 
prázdninové akce.

Koncem října jsme se sešli k rozhovoru s novým administrátorem naší farnosti 
Otcem Pavlem Glogarem. Urputně se jej drželo nachlazení, tím více jsem mu 
vděčná, že našel čas a energii se touto cestou všem farníkům představit.

Od začátku se tu cítím jako doma
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Jaká byla vaše cesta ke kněžství?
Pocházím od Nového Jičína a k nám do 

pohraničních farností byli umisťováni 
za trest dobří kněží, kteří byli krásní i 
po lidské stránce, dobří chlapi. Takže od 
klukovských let jsem se setkával s dobrý-
mi kněžími, na kterých bylo vidět, že 
jsou spokojení, radostní, šťastní. A měli 
na nás kluky čas. Dovedl jsem si před-
stavit, že bych takto prožil svůj život.

V době kolem mé maturity se objevila 
myšlenka, že bych mohl být knězem. 
V té době se také můj nejstarší bratr 
rozhodl odejít do semináře. Proto jsem 
si říkal, že tím pádem to pro mě asi 
nebude, a podal jsem si přihlášku tady 
do Brna na stavební fakultu. Škola mě 
bavila, dovedl bych si to do budoucna 
představit, ale během prvního semestru 
se myšlenka na kněžství znovu objevila. 
Začal jsem se setkávat s mladými salesi-
ány a vše dozrálo k tomu, že jsem se na 
konci druhého semestru rozhodl skončit 

se školou, protože tenkrát by mě po VŠ 
studiích na teologii už nevzali. Takto 
jsem měl šanci, že bych mohl být přija-
tý. Do toho ale přišlo rozhodnutí mého 
dalšího bratra, že půjde na teologii. Pro 
mě to byla taková stopka, říkal jsem si, 
že to budu muset ještě přehodnotit, tak-
že jsem pokračoval ve studiu. Nakonec 
jsem po domluvě s provinciálem skončil 
na stavební fakultě a šel jsem na dva roky 
na vojnu. V roce 1986 jsem pak nastoupil 
na teologii do Litoměřic. Tam jsem tajně 
prožil noviciát, který jsem kdysi začal 
v Rosicích u Brna. Své první sliby jsem 
pak skládal v Kostelním Vydří.

Čím vás vlastně oslovili salesiáni?
K salesiánům jsem přičichl přes letní 

chaloupky. Nejstarší bratr už byl salesi-
ánem, to jsem ani v té době nevěděl, tušil 
jsem jen, že s nimi „peče“, ale dozvěděl 
jsem se to až později. Nemluvil o sobě 
také proto, že chtěl, abych svou cestu 
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našel sám. Spíše jsem tedy poznával 
jiné salesiány v okolí, v Ostravě a pak 
v Brně. V semináři bývalo zvykem, že 
tři třeťáci dělali tzv. prefekty prvákům. 
Když si mne tehdejší rektor semináře 
Vojtěch Cikrle pro tuto službu vybral, 
přišel jsem s myšlenkou, abychom stu-
dovali ve studovnách spolu s prváky. 
Salesiáni běžně prožívají čas asistence 
uprostřed mladých a tak to pro mě byla 
zkušenost v rámci tehdejších možností. 
Dnes ani nedokážu říct, co u mne bylo 
dřív. Jestli to bylo volání ke kněžství 
nebo k salesiánskému životu.

Co vás na vašem povolání těší a co je 
naopak těžké?

Těší mě spousta věcí. Pro mě je 
hodně důležité, že nejsem sám, že žiji 

v komunitě. Před lety jsem byl daleko 
intenzivněji s mladými, ať už v období 
asistence nebo pak v komunitě s mladý-
mi muži v Sebranicích v přednoviciátu, 
který se za pár let přestěhoval za mnou 
do Zlína. Prožil jsem krásné věci spojené 
se salesiánským životem – život v komu-
nitě, spolu s mladými pod jednou stře-
chou. Dnes cítím, že je pro mne čím dál 
těžší stačit mladým po všech možných 
stránkách. Jeden spolubratr říká, že jsme 
vhodní dělat „stanoviště“, kam dítě nebo 
mladý člověk při nějaké hře doběhne a 
potřebuje se vydýchat a my máme pár 
chvil na to mu něco sdělit. Jako farář si 
uvědomuji, že tu nejsem jen pro mladé, 
ale i pro rodiny a starší lidi, kteří po-
třebují svůj život s někým sdílet. A druhá 
část otázky, co je těžké? To zatím nevím.
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Co rád děláte ve volném čase, máte-li 
nějaký? Jak rád odpočíváte?

Teď začínám a úplně nevím, jak to 
s volným časem bude. Když to ještě 
trochu šlo, vyjížděl jsem na kole nebo 
pěšky, žádné smrtelné túry, ale cítil jsem 
potřebu se provětrat. Rád se projdu v pří-
rodě, ale třeba i tady po Žabinách, nebo 
si něco přečtu. A obecně jsem rád mezi 
lidmi, takže necítím potřebu utíkat pryč.

Jak jste prožil prázdniny? Měl jste vy 
sám dovolenou, a jak jste ji strávil?

Začátkem léta jsem strávil týden 
s několika přáteli na poznávací dovo-
lené. Vypravili jsme se do Finska a do 
Estonska. Dovolená pro mě znamená i 
pohodu ve skupině, kdy se za každou 
cenu nemusí jet podle programu, ale ně-
jaký čas mohu prožít i v modlitbě a rozjí-
mání. Loňskou dovolenou jsem tak třeba 
prožil na pouti z Porta do Compostely.

Máte nějakou oblíbenou pasáž v Bibli 
nebo vzor mezi světci?

Blízká je mi postava evangelisty Jana. 
Vnímám u něj, jako by dostal něco navíc. 
Například pod křížem, kdy ostatní ztrá-
cejí (Ježíš umírá, Panna Maria ztrá-
cí syna), Jan dostává Marii za matku. 
Vidím to i v mém životě, kdy jsem 
mnohé dostal, aniž bych pro to něco dě-
lal. V poslední době tak nějak tuším, že 
to tak je a že bych měl být víc nablízku 
těm, kdo trpí.

Chystáte nějaké nové akce nebo změny 
ve farnosti?

Zatím nic nechystám, snažím se po-
znávat lidi a věci, které tu byly a jsou, 
protože mají nějaký smysl. Zatím si vše 
rovnám sám v sobě, do změn se nehrnu, 
protože neznám pozadí. Zároveň mám 
zkušenost, že některé věci je dobré 
opustit, aby mohly vznikat věci nové, což 
neznamená, že to, co bylo, bylo špatné. 
Mnoho věcí je tu opravdu hezkých, něco 
má už dlouhou tradici. Líbí se mi, že 
v pondělky, kdy má komunita společný 
odpolední program a večer u oltáře, 
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máme po mši společně s lidmi večerní 
chvály. Je dobře, když lidé mohou mít 
účast na našem životě komunity. Dovedu 
si představit, že by denně nemusely být 
dvě mše svaté, ale mohla by se někdy 
zařadit jiná forma modlitby, adorace… 
Důležité je také poznat, po čem touží 
lidé, co jim chybí k životu. Za velmi 
dobrou považuji snahu propojit farnost 
a středisko (přihlašování do nábožen-
ství jako do kroužku, služby kněží na 
půjčovně, ve středisku, kněží nejenom 
u oltáře, ale i mezi lidmi, je tu spousta 
mladých lidí, za které se můžeme jako 
farníci modlit), abychom si mohli uvě-
domovat, že to vše je jedno dílo – naše 
misijní pole. V našem srdci má mít místo 
úplně každý, o druhého máme projevit 
zájem, třeba modlitbou.

Na závěr poslední otázka: na které mši 
vás nejčastěji uvidíme?

To je trošku oříšek. Je nás tu sedm 
spolubratří a všichni se nějakým způ-
sobem účastníme na bohoslužbách 
v kostele, někteří chodí sloužit do 
domovů nebo do komunit, jiní mají ještě 
jiné povinnosti třeba v rámci provincie. 
Snažíme se nastavit určitou pravidelnost 
vedení bohoslužeb ve všední dny, i kvůli 
svátosti smíření. V neděli je zas třeba, 
aby se na dětské mši nestřídalo mnoho 
kněží, aby si děti mohly přivyknout. Já 
sám se zatím objevuji všude, zakouším 
atmosféru, protože každá mše je jiná.

Za rozhovor poděkovala
 Marie Červenková.
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laskavý příběh

Dárek, Bruno Ferrero

Tobia chodil do čtvrté třídy základní 
školy. Bylo to tiché a klidné dítě. Žil s ro-
diči a s bratry v osamělém domku, kte-
rý stál na kopci posázeném olivovníky, 
několik kilometrů od moře.

Poslední den před vánočními prázdni-
nami každé dítě ze čtvrté třídy chtělo 
přinést paní učitelce hezký vánoční dá-
rek. Paní učitelka se jmenovala Marisa 
a byla velmi hodná a příjemná.

Na učitelském stolku se hromadi-
ly barevné balíčky. Učitelka si hned 
všimla jednoho úplně malinkatého 
s linkovaným lístkem, na kterém bylo 
napsáno Tobiovým pečlivým, pěkně 
uspořádaným písmem: Mé paní učitelce.

Marisa děkovala každému z dětí zvlášť.
Když byl na řadě Tobia, učitelka otevřela 

balíček. Našla v něm nádhernou mušlič-
ku, fantasticky tvarovanou, uvnitř svítící 
měňavou perletí.

Tak pěknou mušli učitelka ještě nikdy 
neviděla. 

„Odkud je tahle krásná mušle, Tobio?“ 
otázala se učitelka.

„Je od Velkého útesu,“ odpověděl 
chlapec.       

Velký útes byl dost vzdálený a dostat se 
tam bylo možné jen po uzounké příkré 
pěšince. Cesta tam je úmorná a nebere 
konce, ale jen na tomto místě lze najít 
takové zvláštní mušle, jako byla ta od 
Tobii.

„Děkuji, Tobio. Budu mít tenhle krásný 
dárek pořád u sebe, bude mi připomínat 
tvou obětavost. Vždyť jsi pro ten dárek 
musel podniknout takovou dlouhou a 
namáhavou cestu.“

Tobia se usmál: „Dlouhá a namáhavá 
cesta je součást dárku.“

Nedarujeme jen věc. Darujeme 
kousek své lásky.

Opravdovým dárkem je, daruje-
me-li kousek sebe.



Nám všem milý otče Pavle,
za hlavu hoď všechny trable.

I když u nás nemáš faru,
přejeme ti hodně zdaru!
Ať je ti tu s námi dobře

a svou farnost vedeš moudře.
Stálý úsměv na líci
přejí tvoji farníci.

Jan Šlachta


