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Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže
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úvodník

Kdy popelec rozkvete?

Co? Že je to hloupá otázka? Odkdy
popelec kvete? Z popela našeho
pokání má vyrůstat vonný květ našeho
milosrdenství. Pojďme spolu sklidit
úrodu letošní doby postní. Dovolím si
vypůjčit motto od apoštola z Tarzu:
Stále obnovujte svoje smýšlení a
oblečte člověka nového (Ef 4,23-24).
Popeleční středou – 14. únorem jsme
letos vstoupili do doby postní a teď je
čas k osobní sebereﬂexi s otázkou: jak
jsme využili tento nabídnutý čas
obrácení (řecky: metanoia – obrácení,
opravené nasměrování)? Můžeme to
učinit ve třech krocích. Jako první
moment může posloužit zcela prosté
spočítání, kolikátou dobu postní to
vlastně ve svém životě prožívám. Já už
51. Určitě jsem je neprožil všechny
stejně užitečně a zbožně. Přemýšlím,
jak obvykle postní dobu prožívám.
Jako druhý krok si můžeme připomenout takové postní doby ze své
minulosti, které nám nějak výrazně
utkvěly v paměti a čím náš život
zásadně obohatily. Dovolím si znovu
osobní vzpomínku. Ve mně zanechala

výraznou stopu postní doba v roce
1986, kdy jsem se účastnil duchovní
obnovy pro chaloupkové animátory
s Láďou Pavlasem v Pozovicích. Abych
se na ní mohl podílet, neváhal jsem
tenkrát jet z Humpolce na kole přes
40 km i s celkem těžkým batohem
na zádech, ale stálo to za to, byl to pro
mě silný zážitek, navíc ilegální. Byla to
moje první duchovní obnova v životě a
právě v situaci, kdy jsem byl hladový
po duchovních hodnotách a hledal
jsem směr, kterým bych se v životě měl
vydat.
Duchovních obnov jsem později
prožíval ještě mnoho, ale stejně je
všechny v duchu poměřuji s touto
první. Byly to právě duchovní obnovy,
po kterých jsem činil svá velká životní
rozhodnutí, hledal kudy dál. Jsem
přesvědčený, že ztišení srdce před
Pánem je i dnes nenahraditelnou
cestou pro toho, kdo chce zaslechnout
tichý Boží hlas, který jej volá.
A přitom, jak je dnes snadné prožít
duchovní obnovu! Najděte a připomeňte si tu svoji „top“ životní postní
dobu. A co můžeme udělat jako třetí
krok v pohledu na své životní postní
doby? Předně si uvědomte, že nevíme
nikdo z nás, kolik nás jich ještě v životě
čeká, a proto je ta letošní (aspoň zatím)
poslední. Co kdyby to byla opravdu
poslední postní doba v mém životě!
Co si z ní odnesu do dalšího života a co
do věčnosti? A není to vlastně totéž?
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úvodník

Jaké jsem učinil ROZHODNUTÍ
ohledně mého dalšího života? Jak mě
to změnilo? Každý si zde prosím
naprosto upřímně řekněme: Právě to a
to je MŮJ úkol! Podívejme se teď
na události, které nás v současnosti
provázejí a další, které zatím očekáváme.
Na konci zamyšlení poskytuji malou
orientační nabídku, která Vás může
inspirovat. Zkusme se spolu zamyslet
nad tím, které jsou pro nás důležitější,
které podstatně ovlivní náš život, které
jsou takřka opěrnými zdmi našich
duchovních (či životních) chrámů a
skrze které k nám promlouvá náš
nebeský Otec. Pojďme se nechat
obnovit Božím slovem, Kristovými
svátostmi, působením Ducha svatého
ve společenstvích Církve, ale také naší
společnou modlitbou a životem v její
síle. TEĎ je ten příhodný čas, teď je
doba spásy – postní doba – Svatý týden
– Velikonoce 2018.
A takovýhle je svět, ve kterém dnes
žijeme a do kterého nás Vzkříšený
Kristus posílá: Věci světového dosahu
jako živelné katastrofy, války a sociální
nepokoje na Blízkém východě, statisíce
lidí utíkajících ze svých domovů
v Africe, miliony lidí v uprchlických
táborech, utrpení lidí v Sýrii, napětí
na Korejském poloostrově, očekávané
zvýšení cen zboží a služeb; stále se
zhoršující stav životního prostředí a
s tím související obavy z pokračujících

klimatických změn, nebo bolestná
mravní úroveň mnoha našich politiků.
Ale též: obnovení našeho křestního
slibu o Vigilii Zmrtvýchvstání Páně
(31. března) a radost z Kristova Vzkříšení; radost z nově opravené a znovu
otevřené kapličky svatého Václava,
připravovaný Farní den a Noc kostelů a
další a další plánované akce ve farnosti
a ve středisku mládeže.
A v neposlední řadě také události
nejosobnější: narození a křest našich
dětí, první zoubky, první krůčky a
první slůvka, první společné modlitby
s malým dítětem, které se učí mluvit,
první třída, první svaté přijímání,
ukončení základní školy, biřmování,
maturita, promoce, první zamilování,
prožívání známosti, svatebních příprav
a svátosti manželství, oslava životních
výročí a událostí, životní zkoušky:
nouze hmotná či duchovní, nemoc,
opuštěnost, umírání a smrt našich
blízkých a drahých bytostí.
Ať stále zakoušíte, že Vzkříšený Ježíš
jede v tom všem s námi.
Radostné Aleluja!
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Pavel Dominik Hertl

kalendárium
farnosti a střediska mládeže

Duben
1. 4.
2. 4.
7. 4.
13. 4.
18. 4.
22. 4.
25. 4.
28. 4.
28. 4.
29. 4.

9:00
19:00
19:00
15:30
16:00
18:00

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, mše v 7:30, 9:00, 10:30 a 18:00
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ, mše v 7:30 a 18:00
Výlet dětí
Přednáška o keramice (Nikola Seko) v sále pod kostelem
Žabovřeské rozmlouvání o ﬁlmu Štěpán Trochta (Zdeněk Zvonek)
Představení divadla Bedruňka: Malý princ
Setkání seniorů
Pouť na Křemešník
Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
Mulťák - sportovní odpoledne v salesiánském středisku (12+)

Květen
1. 5.
4. 5.
5. 5.
8. 5.
13. 5.
19. 5.
20. 5.
23. 5.
26. 5.
30. 5.

14:00
10:30
9:00
15:30
19:00
10:30
16:00
17:30

Státní svátek - středisko zavřeno
Žabovřeské rozmlouvání: koncert v amﬁteátru
Den pro rodinu v salesiánském středisku
Státní svátek - středisko zavřeno
První svaté přijímání
Výlet dětí
Představení divadla Happy eatre
Žabovřeské rozmlouvání o knize Válka světů (Jiří Hanuš)
Farní den
Setkání seniorů
Hudební besídka v salesiánském středisku

Červen
3. 6.
4. - 8. 6.
9. 6.
10. 6.
15. 6.
23. 6.
29. 6.

14:30
8:00
16:00
18:00

Dětský den
Týden otevřených dveří v Klubu maminek salesiánského střediska
Výlet dětí z farnosti a z náboženství
Závěrečná akademie v salesiánském středisku
Ukončení zájmových kroužků a výuky náboženství
Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
Závěrečný táborák
Pouť na Křemešník 2017, Foto: Václav Vlach, Člověk a Víra

Pouť na Křemešník 2018
SOBOTA 28. 4. 2018
8:45
10:30

13:30
15:00
17:30
18:00
20:00

společný odjezd autobusem od Rubínu
(autobus bude přistaven od 08:30)
sraz v Proseči se všemi účastníky
výstup na Křemešník
(”vděčnost interaktivně”)
mše svatá
společný program na sluneční pasece
závěrečné požehnání
odjezd z Proseče
návrat do Brna

Příspěvek na dopravu 200,- Kč/os
Kontakt: Zdeněk Kyjovský
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Rozhovor s manželi Evou Poskerovou a Jaromírem
Bastlem
Bylo lehké stát se součástí naší
farnosti?

Jak se tak přihodí, že Černopolačka
a rodák z Moravských Budějovic
usedají s námi do kostelních lavic?
E: K salesiánům jsem začala chodit
nejprve já. Moje dcera začala chodit
do nábožka k Tomáškovi, pro hodně
obyvatel Černých Polí je domovskou
farností Svatý Tomáš. Ale dcera tam
seděla v lavici, kde nic moc neviděla,
tak jsme hledaly něco jiného a salesiáni
se svým zaměřením na děti a mládež
nám přišli jako dobrá volba. Taky se
mně líbila architektura kostela a jeho
jednoduchost. Předtím jsem do kostela ještě nechodila moc pravidelně, to
až po rozvodu.
Jak jste se vlastně s Jardou seznámili,
oba z jiných měst?
E: To bylo na jaře roku 2002. Jsme
spolu už 16 let a slavíme desetileté
výročí sňatku. Byla to láska přes
internet, přes internetovou seznamku
na katolik.cz. Oběma nám bylo už
lehce přes čtyřicet a oba jsme byli
po rozvodu.
J: Dneska už je to jiné, ale tehdy se
internetové seznamky teprve rozjížděly. Já žil na malém městě, celý den
v práci, nechtělo se mi seznamovat
s někým po hospodách nebo chodit
po tancovačkách.

E: Začátky byly docela těžké, až tak
po deseti letech nás někdo pozdravil.
Když jsem zůstala s dcerou sama,
velmi mě povzbuzoval obraz na čelní
stěně – Panna Maria s Ježíškem, taky
sama, jako já.
J: Začali jsme se přátelit s Jožkou
Daňkem, stal se z něj náš kamarád a
Evin duchovní vůdce. Josef uměl
o církvi a víře mluvit obyčejně, na nic si
nehrál, byl pro mě zosobněním víry.
V komunikaci s farníky nám také
pomohly výlety a zájezdy pořádané
farností. Na ty jsme se vždycky těšili a
všechny se vydařily.
E: Jožka nic nepředstíral, byl velmi
opravdový. Moc dobře věděl, jak
dnešní lidé žijí a jaké mají problémy a
chápal je. Snažil se jim pomoci a
nikoho neodsuzoval. Jeho odchod byl
pro mě šok a chybí mi stále. Jak ráda
bych se ho ještě na spoustu věcí
zeptala. Myslím, že se vůbec nešetřil,
i když už měl zdravotní problémy.
Jednou před Svatým týdnem jsme ho
potkali před kostelem, šel ze zpovědnice a sotva se držel na nohou, byl úplně
vyčerpaný, ale i přes to si musel zavtipkovat. Do své služby dal všechno. Měl
velké srdce, které bylo ale velmi
křehké…
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Oběma první manželství nevyšlo,
jak se člověk cítí s rozvodovými
papíry v rukou?
J: Já jsem měl po rozvodu deprese.
Když se schylovalo k rozvodu, zeptal

jsem se ženy, jestli se ještě nechce
vrátit, ale nechtěla.
E: Já jsem hlavně cítila stud. Měla jsem
pořád vizi, že se manžel vrátí. Ani já,
ani Jarda jsme se rozvádět nechtěli.
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Rozpad manželství je velká tragédie,
vše se tím zničí. Rodiny utrpí nejen
po duševní stránce, ale i po ﬁnanční.
Být matkou samoživitelkou není
lehké. Myslím si, že jsem pro uchování
rodiny udělala vše, co se udělat dalo.
Bylo to vysilující, ale mám alespoň
v tomto čisté svědomí.

Však se pak Jarda do nové svatby moc
nehrnul, chodili jsme spolu docela
dlouho, než byla svatba. Velmi se
ztotožňuji s tím, jak o situaci rozvedených mluví ve své knize Deník
venkovského faráře jezuita Jan Rybář.
Člověk se dívá na fungující rodiny a je
mu to hrozně líto. Já jsem nikdy něco
takového, jako je rozvod, nechtěla.
Dlouho dobu jsem to cítila jako určité
stigma. Navíc se v naší široké rodině
nikdo nerozvedl. Cítila jsem se jako
černá ovce nebo bílá vrána.

J: Taky podle mě záleží na důvodech
k rozvodu. Nevěra se dá společně
překonat, ale například alkoholismus
myslím, že ne.
Jardo, ty jsi do seznámení s Evou
do kostela nechodil, že?

Co byste doporučili těm, jimž se
manželství ocitlo na rozcestí?

J: Můj první stavební kámen bylo
náboženství, ale tak ve 3. – 4. třídě
přišla normalizace a všechno skončilo.
V Moravských Budějovicích jsme měli
velké štěstí na faráře, vyprávěli nám
na náboženství příběhy, ani jsme
nedutali.

E: Určitě bych všem radila, ať to ještě
zkusí dát dohromady, zejména když
mají malé děti. Pokud oba chtějí
manželství zachránit, ať vyhledají
odbornou pomoc nebo kněze,
kterému důvěřují.
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Moje rodina nebyla praktikující, ale
byli jsme všichni pokřtění. Shodou
okolností jsem pak ve ﬁrmě měl dva
věřící kolegy a to na mě mělo velký vliv.
A právě jeden ten kamarád z práce mi
doporučil po rozvodu katolickou
seznamku. Tak jsem tam do inzerátu
poctivě napsal, že do kostela nechodím, ale sympatizující jsem. Zpočátku
byla moje víra velmi vlažná. Pak jsem si
začal něco číst. Myslím, že křesťanství
je ve své podstatě fundamentální a teď
už se cítím docela kovaný.
E: Já jsem nebyla ideální duchovní
vůdce, moje víra se opírala o to, co jsem
měla z domu od rodičů, hodně věcí
jsem brala automaticky a Jaromír se
mnou chtěl stále diskutovat, na což
jsem měla málo argumentů. Musela
jsem se taky začít víc vzdělávat. Dobré
bylo číst stejné knihy a pak se o nich
bavit.
Jardo, přes týden musíš být na ﬁrmě v Moravských Budějovicích, jak
se vám s Evou žije ve víkendovém
manželství?

v Brně a bratra v Praze. Když se vidíme
jen o víkendech, jsme si vzácnější. Ale
ideální to určitě není, mladé rodině
bych tento model určitě nedoporučovala.
Co vás oba baví?
J: Mě velmi baví cykloturistika a taky
moje práce. Mám IT ﬁrmu a ještě
k tomu jsem se před několika lety začal
zabývat energetickým poradenstvím.
Naceňujeme jednotlivce, ﬁrmy a obce,
kterým na energiích pomáháme ušetřit
desítky tisíc ročně. Taky v poslední
době trochu zahradničím na chalupě.
E: Já ráda lyžuji a jezdím na výlety. Dřív
jsem obdivovala architekturu a města,
nyní jsem unesená z přírody. Profesí
jsem stavařka, pracuji na magistrátu.
Ráda pomáhám lidem, kteří přijdou
na úřad a už předem se bojí nějaké
nepříjemné úřednice a jsou rádi
za vlídné zacházení a můj zájem. Snad
se mi to občas daří. Zabývám se realitní
činností města Brna a i tam se dá
stavařina uplatnit.
Nějaká knížka k doporučení?

J: Já jsem vlastně neměl velkých
očekávání, prostě se vídáme o víkendech, jezdíme taky někdy tam k nám
na chalupu. V Budějovicích mám
starého otce, žije tam i moje dcera,
kromě toho moje sestra žije ve Švýcarsku, takže tam být musím.
E: A já mám zase staré rodiče tady

E: V poslední době mě hodně vzal
salesián Ladislav Heryán a jeho kniha
Stopařem na této zemi. Takhle si
myslím, že to vidí Pánbůh, milosrdný,
bez tvrdého srdce. Hodně na mě
zapůsobil při Žabovřeském rozmlouvání. Je úžasně skromný, vzdělaný a
opravdový. A znovu se vracím...
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

k Deníku Jana Rybáře, který mluví
o potřebě církev modernizovat a
vnášet nové myšlenky. I já jsem třeba
předtím řešila, jestli můžu v kostele
chodit k přijímání, kdy ž nejsem
církevně oddaná a mnoho jiných
záležitostí, o kterých se otevřeně moc
nemluví.
Jak prožíváte Velikonoce, čím se vás
nejvíce triduum dotýká?
E: Velikonoce prožíváme doma .
Párkrát jsem byla třeba na horách, ale
nebylo to ono. Taky jsem chtěla předat
pár tradic svojí dceři. Takže prožíváme
triduum asi tak, jako většina farníků,
především účastí na velikonočních
obřadech. V posledních letech má pro
mě velký náboj čtvrteční obřad, oba
s a m oz ř e j m ě p r ož í v á m e o b ř a d y
Velkého pátku i velikonoční vigilii.

Doma bar vím pár vajíček , peču
beránka a mazanec. Boží hod trávíme
s rodinou a v pondělí vyrážíme s přáteli
na výlet, pokud to počasí dovolí.
Velikonoční svátky mi připadají
takové čisté, bez nánosu konzumu a
všeobecného šílenství , které probíhá
o Vánocích. Na druhé straně je mi líto
lidí, a těch je hodně, kteří si s Velikonocemi neví rady.
I když je velikonoční příběh ze začátku
velmi drastický a srdcervoucí, má
povzbuzující konec, který je současně
začátkem a dává mi sílu do každodenního života. Že to všechno nesnadné,
to, co mi ubližuje, co mě trápí a bolí, má
smysl, a že Ježíš Kristus nám připravil
cestu, při níž trpěl, ale vytrval a zvítězil.
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M. A. D.

měřím metr, no a co

POSTNÍ SUDOKU
Ahoj děti, mládeži a všichni, kteří rádi luštíte! Prožíváme dobu postní, a tak i
sudoku je poněkud netradiční.
Doplňte symboly tak, aby v řadě, sloupci i zvýrazněných čtvercích byl vždy
každý přesně jednou. Správné řešení najdete na str. 26.
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duchovní ponor

Kam se dnes poděla moudrost?
Je na čase, aby dnešní muži a ženy
zmoudřeli. Aby to nebyly nudné,
smutné bytosti omezované stresem,
ale bytosti svobodné. Aby se navzájem
respektovali a měli respekt i sami
k sobě, byli upřímní, radostní, aby měli
rádi svět a jeho krásy. Aby uměli
prožívat svůj čas života. Ale moudrých
je málo. Zdá se, jako by současní lidé
byli automaty vedenými příkazy
konzumní společnosti: bezprostředními požitky, povrchností, znehodnocením svobody svědomí, životem ze dne
na den, honbou za profesním úspěchem. A přidávají se média, která útočí
na lidi katastroﬁckými zprávami
vedoucími k předpokladu, že se blíží
konec naší společnosti, zhroucení
ekonomiky, krize…“Musíte se vyřádit,
nakupujte, protože už to dlouho
nepotrvá!“ Nesmíme však věřit a
podléhat těmto předpovědím neštěstí,
musíme odolávat negativním myšlenkám, každý z nás a po svém. Je třeba
najít novou moudrost.
Co je to moudrost?

Moudrost znamená ovládat svou
sexualitu. Moudrý je lékařem těla i
srdce. Bude umět spojit nádheru srdce
a sexu v lásce přijímané i dávané.
Moudrý je ten, kdo má rád své tělo.
Cítí jeho chvění. Pečlivě ho opatruje.
Nařizuje mu. Je jeho vládcem.
Moudrý si je vědom své inteligence,
ať je jakákoli, oživuje ji, přitesává,
zdokonaluje. Až do svého posledního
dechu.
Moudrý cítí, že je obdařen duší.
Hledá trpělivě a usilovně smysl svého
života.
Moudrý ví, že možná bude mít málo
přátel a hodně nepřátel. Jeho věrnost
bude těšit ty první, ty druhé dobude
jeho tolerance a schopnost soucitu.
Moudrost vychází ze zkušeností.
Ovšem pod podmínkou, že se zkušenost stane odrazovým můstkem k postupu výš.
Moudrost směřuje k tomu, co stojí
v našem nitru nejvýš, a tím je touha být
milován a milovat. Moudrost je dnes víc
než kdy jindy určitým druhem bláznovství. A bláznů se nám nedostává.

Moudrost znamená především řídit
svůj život, vybírat si sami, co si máme
vybrat, s plným vědomím, ve vnitřním
tichu, daleko od každého vlivu, který
by nás připravoval o naši svobodu.
Moudrost znamená ovládat svůj
jazyk. Hloubku moudrosti lze posoudit
podle schopnosti naslouchat druhému.
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Převzato z knihy ČAS ŽÍT
(Guy Gilbert, Portál 2017, str. 5-7)
Připravila Jana Šlachtová

od ucha k uchu

Vtipy
Ateista rybaří na jednom skotském
jezeře, když najednou jeho člun
napadne lochneská příšera. Jedna
rána ocasem a chlápek i s člunem
vylétne deset metrů do vzduchu.
Příšera otevře tlamu, aby ho chytla.
On v úděsu zařve: „Ach, Bože, pomoz
mi!” Z nebe se ozve hromový hlas:
„Myslel jsem, že ve Mne nevěříš!”
"Ale no tak, Bože, nech toho! Před
dvěma minutami jsem nevěřil ani
na lochneskou příšeru!"

***

Kostelník nevěří svým očím:
Paní Majerová klečí zbožně v lavici,
před sebou modlitební knihu a vedle
ní umělý chrup.
"Asi vás ruší při modlitbě," ptá se.
„Ale kde, ten chrup patří mému
Emilovi. Musela jsem mu ho vzít, on
by mi mezitím snědl doma bábovku.”

Trpaslík přijde do knihovny a ptá se
knihovnice: "Máte knížku o diskriminaci trpaslíků?”
Knihovnice odpoví: "V horní polici.”

***

Turista přijde ke Genezaretskému
jezeru, kde stojí malá bárka, která
převáží turisty na druhou stranu.
"Promiňte, co stojí jízdné na druhou
stranu?" "Dvacet liber."
"Není to trochu moc?"
"Vážený pane, tohle je jezero
Genezaretské. Po něm chodil Kristus
pěšky!" Turista se usměje a řekne:
"Není divu, při těch cenách!”

***

Přijde farář na mši a postěžuje si
kostelníkovi: "To není možné!
V kostele ani noha! Kde jsou všichni?
Dokonce ani varhaník nepřišel - kdo
teď bude hrát?" ... "Česko s Kanadou!"
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obrazem

Farní ples
Foto: Petr Polanský, Člověk a Víra
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s Honzou o rodině

Nebude lepší se rozejít?
Další kapitola úvah o manželství a rodině začíná na plese salesiánského střediska.
Potkám tu spoustu známých, u skleničky vína si vyměníme novinky a drby – tihle
dva se rozešli, tihle se dali dohromady... tak to chodí. Ale jak dlouho? ptám se sama
sebe. Do svatby si mohou připouštět, že se rozejdou, že s někým jiným budou
šťastnější, a pak najednou ze dne na den už tyhle úvahy skončí? Musím se na to
zeptat Honzy, říkám si v duchu a už se těším na další návštěvu u Šlachtů.

Sedíme zase u krbu a pijeme kávu.
Jana chystá malému Jeníčkovi kostým
na karneval a Honza zatím vzpomíná
na jeden mladý pár, který se na ně před
časem obrátil s prosbou o doprovázení.
„Začali spolu chodit už jako středoškoláci, to bývá kámen úrazu. Po pár letech
měli všechny emoce odžité, témata
prodiskutovaná, neměli kam spolu růst
a na svatbu bylo brzy. Pak přestal ten
vztah fungovat a oni si přišli pro radu.
Vlastně jsme jim pomohli se rozejít.“
Dobře, tomu rozumím. Před svatbou
je pořád možnost si říct, že to nefunguje, a rozejít se. Ale po svatbě, když si
uvědomíme, že už si nerozumíme, je to
jiná situace. Je správné si takové úvahy
připouštět i v manželství?

PO SVATBĚ PŘIVŘÍT OČI
Honza se usmívá a vrací mi to další
otázkou: Jak se to mohlo stát, že už si
nerozumíme? Vždyť na začátku jsme si
rozuměli! Proto jsme se vzali! Mezi tím,
kdy jsme se brali a nedokázali si
představit život jeden bez druhého a
tím, že už si nerozumíme, muselo
proběhnout něco, co tento stav vyvolalo!
Jedno staré přísloví říká: „Před
svatbou měj oči otevřené, ale po svatbě
je přivři!” V praxi to znamená, že když
jsme zamilovaní, vidíme nebo chceme
vidět na tom druhém jen to dobré.
Říká se, že láska je slepá. V manželství
naopak postupně zjišťujeme, že ani náš
partner není dokonalý. Musíme se tedy
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s Honzou o rodině

naučit i přivírat oči a být k sobě navzájem shovívaví.
MUŽE CHVÁLIT, ŽENU MILOVAT
Takže zpátky k Honzově otázce. Co se
stalo, že už si nerozumíme? Přestali
jsme si plnit potřeby a pozornosti.
Přestali jsme o tom spolu mluvit. To je
prý nejčastější problém.
Mně se to zdá trochu směšné, ale
Honza znovu s velkou vážností opakuje
známý princip: Muž potřebuje ocenění,
žena lásku. Muž chce slyšet: „Potřebuji
tě.“ Žena chce slyšet: „Mám tě rád.“ Je to
až legračně jednoduché, ale Honza kývá
hlavou. Je to prostě tak.
Přestože je to tak prosté, manželé
na to dost zapomínají. Po svatbě přestanou ten vztah budovat a také se třeba
nenaučí si o své potřeby správně říct.
„Ženy mají obvykle potřebu se sdílet,“
říká Honza jako příklad. „Muži tolik ne,
těm prostě stačí to udělat, vyřešit, a
hotovo.“ (No jo, napadá mě, proto se
také říká muž činu. O ženě činu jsem
ještě neslyšela.) „Jenže tomu chlapovi to
většinou nedochází.“ pokračuje Honza.
Proto je důležité svoje potřeby znát a
umět si o ně říct.

JÁ NĚCO POTŘEBUJI...
„Co je to za umění?“ ptám se nezkušeně. Honza na to má osvědčený recept:
„Většina lidí nad tím nepřemýšlí a
začíná takové sdělení slovem TY:
- Ty pro mě nic neuděláš.
- Ty se mi málo věnuješ...
To nefunguje. Tím jenom začíná
kolotoč výčitek. Když něco potřebuji,
musím mluvit v první osobě. JÁ přece
něco potřebuji.“
Když nastane krize, je důležité nezačít
spolu hned mluvit o tom, co přestalo
fungovat a proč, ale pokusit se najít i to,
co nás ještě stále spojuje.
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s Honzou o rodině

Pokud toho sami nejsme schopni, je
třeb a v yhle d at někoho tře tího,
terapeuta nebo prostředníka. Některé
věci můžeme změnit, zapracovat
na sobě, jiné musíme prostě přijmout.
Honza cituje Richarda Rohra: Každý
z nás jsme polem pšenice a plevele.
Často ani nepoznáme, co je pšenice a
co plevel. Ježíš říká: Nechejte to růst
společně! Rohr dokonce mluví o objetí
svého stínu. V každém z nás je světlo
i stín.
ZŮSTAŇTE SAMI SEBOU
„Já třeba jsem pomalejší. Nerozhodnější. A Janu to celé roky štve.“
přiznává Honza. „I když jsem se snažil
to změnit, nešlo to. Anebo jsem se
choval nepřirozeně, popíral jsem svou
identitu. Mě to taky trápilo! Ale s tím
nic nenaděláš, můžeš se jen přijmout
tak, jak jsi.“
Přítel Anthonyho de Mella o tom
mluví v knize Prorok pro dnešní dobu.
V posledních duchovních cvičeních
před smrtí prý de Mello přestal mluvit
o změně. Dřív vždycky tvrdil, že je
třeba se měnit, a nakonec sám došel
k tomu, že musíme přijmout sami sebe.
Zůstaňte v pokoji, nebojujte se sebou.
Zůstaňte sebou. Když vás Bůh bude
chtít změnit, udělá to.
U některých nešťastných párů se
problém nevyřeší a zůstanou spolu
jako mučedníci. Prostě se rozhodnou

vydržet spolu zbytek života. Ale Bůh
nám určitě nedal jednoho druhému
pro bolest a utrpení, ale pro radost a
vzájemnou pomoc.
MANŽELSTVÍ NENÍ LEPIDLO
Jiní nevidí jiné řešení a rozvedou se.
Dnes už rozvod není tak nemyslitelný
j a ko d ř í v. A n i m a n ž el s t v í n e n í
„zárukou“, že spolu ti dva budou žít až
do smrti. Lidé jsou nezávislejší, ženy
nepotřebují ekonomicky zabezpečit,
muži nepotřebují „domácí servis”,
na oběd si zajdou na meníčko a vystačí
si sami. Ale čím víc nemáme tohle
„lepidlo“, tím víc potřebujeme, aby
muže a ženu spojovalo něco jiného.
Kvalitní vztah.
Bude čas se rozloučit. Ještě Honzovi
děkuju a myslím, že mám o čem psát i
přemýšlet. On ještě na závěr dodává:
„Rozejít se je krajní řešení, někdy
nevyhnutelné. Sám ale spíš věřím
tomu, že je potřeba si dobře vybrat a
poznat druhého člověka dřív, než se mu
odevzdám. Pak už jdou všechny
problémy společně řešit nebo přijmout.“
Vždyť ten slib, který si slibujeme, to
všechno obsahuje: milovat se a ctít
v časech dobrých i zlých... A o tom ten
společný život nakonec je.
Anežka Hesová
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obrazem

Postní duchovní obnova naší farnosti
Foto: Dušan Kadlec, Člověk a Víra
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středisko mládeže

GETSEMANE - duchovní obnova pro mladé
Pro někoho poprvé, pro někoho už
tradičně proběhla v Čučicích postní
duchovní obnova mládeže. Šestá
„tohoto typu”, jak s oblibou říká
salesián Libor Všetula.
Co je na víkendových obnovách
„tohoto typu” speciﬁcké? Například
to, že je od roku 2015 připravuje tým
složený z kněží i laiků, mužů i žen.
Tím tyto akce balancují na hraně
lidského a Božího, abstraktního a
konkrétního, vážného a úsměvného,
náboženství a umění...
Dalším charakteristickým znakem
je tajuplný název, který vždy jen zčásti
naznačuje téma víkendu.
Advent 2015 VZDÁLENÝM NABLÍZKU
Půst 2016
TRIDUUM
Advent 2016
TOUHA - ČEKÁNÍ - DAR
Půst 2017
DOTKNI SE
Advent 2017
SVATÁ NOC
Půst 2018
GETSEMANE

Nedílnou součástí duchovních
obnov „tohoto typu” je tvoření. Tím
byla tentokrát výroba svíček, které
symbolizovaly vytrvalost v modlitbě
(plamen pomalu stravuje svíci) i
velikonoční obraz vzkříšeného Krista
(světlo zahánějící temnotu smrti).
Ale nezůstalo jen u slov a symbolů.
Modlitbu s Ježíšem v Getsemanské
zahradě jsme doopravdy prožili při
dopolední adoraci a temnotu Velkého
pátku jsme si vyzkoušeli při noční hře
jako učedníci: ti, kdo ve strachu utekli
z Getsemanské zahrady a nejistě
očekávají, jak celý příběh skončí.
Nakonec však pro nás neskončil, ale
začal. Dramatickým okamžikem
v absolutní tmě, do které přišlo Světlo
a naše pozhasínané svíčky se znovu
rozhořely.
Anežka Hesová

obrazem

Poděkování za 60 let života otce Jana Stuchlíka
Foto: Václav Vlach, Člověk a Víra
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obrazem

Slavnost Dona Boska
Foto: Dominik Polanský, Petr Polanský a Václav Vlach, Člověk a Víra

obrazem

Slavnostní otevření kaple sv. Václava
Foto: Petr a Dominik Polanští, Člověk a Víra
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senior club

ÚSMĚVNÁ MEDITACE
Pro ty, kdo si myslí, že budou věčně mladí
Nedávno mi na krku přistál 80. křížek
a často na to myslím. Roh ulice je
dvakrát dál, než býval. A přidali tam
stoupání, kterého jsem si dřív nevšiml.
Musel jsem přestat dobíhat autobusy,
protože teď vyjíždějí ze zastávky
mnohem r ychleji než dřív. Jsem
přesvědčený, že jednotlivé stupně
na schodišti se teď dělají mnohem
vyšší. A všimli jste si, jak malými
písmenky teď tisknou noviny? Prosit
lidi, aby mluvili nahlas a zřetelněji, není
k ničemu. Všichni mluví tak potichu, že
jim není skoro rozumět. A oblečení se
teď vyrábí tak těsné, hlavně v pase a
na stehnech, je to hrozně nepříjemné.
I mladí se změnili. Jsou mnohem

mladší, než když jsem byl v jejich věku.
A na druhé straně lidé mého věku
jsou mnohem starší než já. Tuhle jsem
potkal jednu starou známou, tak
strašně zestárla, vůbec mě nepoznávala. O tomhle všem jsem přemýšlel, když
jsem se ráno myl. Dneska už se nedělají
tak dobrá zrcadla jako před šedesáti
lety!

Správné řešení ze str. 11:
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Převzato z knihy
AŤ SE TI ŽIVOT POVEDE
(Guy Gilbert, Portál 2012, str. 64-65)

perly z našich kázání

Perly z kázání
17. 12. 2017 P. Libor Všetula
Zasaď skutek, sklidíš návyk.
Zasaď návyk, sklidíš povahu.
Zasaď povahu, sklidíš osud.

28. 1. 2018 P. Jan Stuchlík
Čemu a komu dávám v životě
přednost? Co chci předat svým
dětem?

24. 12. 2017 P. Zdeněk Jančařík
Nechtějme od života mnoho. Život se
skládá z maličkostí. Radujme se tedy
z každé maličkosti!

28. 1. 2018 P. Jan Stuchlík
Jak já to teda vlastně mám s tím
Kristem?
30. 1. 2018 P. Pavel Hertl
Don Bosko řekl: „NE, takto to
nebude!“, aby dal klukům budoucnost.

25. 12. 2017 P. Libor Všetula
Vážím si Ježíše, nebo skončí
po Vánocích a Velikonocích
v propadlišti dějin?

11. 2. 2018 P. Pavel Hertl
Jak se asi cítil ten malomocný,
vyhnaný od všech blízkých?

25. 12. 2017 P. Zdeněk Jančařík
Člověk potřebuje blízkost, potřebuje
dotek. Proto se Slovo stalo tělem.

14. 2. 2018 P. Zdeněk Jančařík
Znamením postní doby je kříž,
znamení naší spásy.

7. 1. 2018 P. Zdeněk Jančařík
Dávejme si přednost a říkejme
„nejsem hoden“ a třeba se naše
rodinné vztahy zlepší.

Půst nás učí vychutnávat to, co je
krásné a vzácné...

14. 1. 2018 P. Zdeněk Jančařík
Naslouchání je velmi důležitá
modlitba.

18. 2. 2018 P. Jan Stuchlík
Mám se obrátit k lásce Krista.

21. 1. 2018 P. Libor Všetula
Co by mi probíhalo hlavou, kdyby teď
přišel Ježíš a řekl mi „pojď za mnou“?

11. 3. 2018 P. Zdeněk Jančařík
Prosme za naše katechumeny, aby jim
Bůh otevřel jejich duchovní zrak...
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VELIKONOCE

Chrámová opona trhá se v půli,
a celou zemi zahalil mrak.
To Syn dnes naplnil Otcovu vůli,
v tu chvíli zmlknul i každý pták.
Bezvládné tělo do hrobu dali,
na vchod se přivalí kámen.
Na chvíli spočiň židovský Králi,
zbav tíhu světa svých ramen.
Po třech dnech Marie ke hrobu spěchá,
v košíku masti a oleje.
Záhy pak před Pánem v radosti kleká.
„Neboj se Maria, už dobře je“.
Skrz dveře zavřené, sám Ježíš prochází,
pokoj svůj přátelům dává.
Pomalu jim co stalo se, dochází,
rychle se šíří ta zpráva.
Jan Šlachta

