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úvodník

Zdravím všechny příznivce, čtenáře, 
farníky, děti a mladé lidi kolem sale‑
siánské farnosti Brno‑Žabovřesky a také 
střediska mládeže.

Připutoval jsem k Vám z Dobré u Frýd‑
ku přes Ostravu a Prostějov a budu 
s vámi sdílet farnost, středisko a také 
vyučování na Cyrilometodějském gym‑
náziu na Lerchově ulici.

Použil jsem na začátku slovo „připu‑
toval“. Slovo putovat a pouť se dostává 
v současnosti do slovníku lidí. Putovat 
člověk může pěšky, na kole, autobusem, 
vlakem nebo autem a kdo ví, čím ještě. 

Slovo pouť obsahuje několik skrytých 
atributů:

Pouť má svůj cíl, poutí překonávám 
osobní pohodlí a rozšiřuji svou komfort‑
ní zónu, poutí mě někdo doprovází, na 
pouť si beru jen nejpotřebnější věci, pouť 
mě může očišťovat od závislostí a mnoh‑
dy mi pomůže překonat sebe sama, dává 
mi poznávat nové věci, nové lidi nové 
možnosti…

Mám za to, že každý z nás se může stát 
poutníkem na této zemi. Je velmi dů‑
ležité, abychom si uvědomili svou cestu, 
po které jdeme, a cíl, kam chceme dojít.

Člověk, který nemá cestu a nemá cíl, je 
tulákem na této zemi. Bloudí od jedné 
věci ke druhé, libuje si v pohodlí, a jak 
někdo dokonce řekl, mnoho lidí je něco 
jako tekutá bezkrystalická hmota, která 
protéká moderními chrámy konzumu, 
aniž by za sebou něco zanechala (kromě 
hald odpadků).

Milí přátelé, my salesiáni vás chce‑
me na vaší životní pouti doprovázet, 
být s vámi a pro vás a společně s vámi 
putovat a pomáhat nacházet štěstí a ra‑
dost ze života. V čele naší životní pouti 
s námi jde Ježíš a Panna Maria. Pojďme 
za nimi a nezabloudíme!

P. Jaroslav, salesián

Pojďme za Ježíšem, a nezabloudíme
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kalendárium
farnosti a střediska mládeže

Říjen
5. 10. Vzdělávání dospělých: Rut, Gedeon, Gechazi (18.45 - 19.45)
7. 10. Miloš Doležal: Krok do tmavé noci – P. Josef Toufar (19.00 - 21.00)
9. 10. Drakiáda na Medláneckém kopci (15.00)
19. 10. Vzdělávání dospělých: Ester, Judit, Barzillaj (18.45 - 19.45)
22. 10. Setkání rodičů SDB a FMA
 Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách (18.00)
23. 10. Happy Theater: Nevěřící Janek (15.30 - 16.30)
26. 10. Setkání seniorů (16.00 - 18.00)
26. - 30. 10. Podzimní prázdniny - středisko zavřeno

Listopad
1. 11.  Slavnost Všech svatých - mše v 7.00 a 18.00
2. 11.  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - mše v 7.00 a 18.00
 Vzdělávání dospělých: Zacheus, Izmael, Juda Makabejský (18.45 - 19.45)
4. 11.  Začíná příprava na 1. svaté přijímání (18.00 - 19.00)
6. 11. Bedruňka: U všech čertů (15.30 - 16.30)
8. 11. Martinská slavnost (16.00) 
15. 11.  P. Ladislav Heryán: Exotem na této zemi (19.00 - 21.00)
16. 11.  Vzdělávání dospělých: Jotam, Nahum, „Lotr“ (18.45 - 19.45)
17. 11. Státní svátek - středisko zavřeno
20. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále
 Cecilka (15.00)
26. 11. Tvoření adventních věnců (14.00 - 18.00)
 Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách (18.00) - žehnání adventních věnců
27. 11. 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců
29. 11. Začátek novény k Neposkvrněnému Početí Panny Marie
30. 11. Setkání seniorů (16.00 - 18.00)

Prosinec
3. 12. Duchovní obnova ASC (8.30 – 16.30)
4. 12. 2. neděle adventní
 Mikuláš ve Volné oratoři (16.00 - 18.00)
7. 12. Vzdělávání dospělých: Lamech, Tamar, Izaiáš (18.45 - 19.45)
8. 12. Slavnost Neposkvrněného Početí P. Marie - mše v 7.00 a 18.00
 Setkání farníků v sále pod kostelem (19.00)
10. 12. Duchovní obnova farnosti (9.30 – 12.30)
11. 12. 3. neděle adventní
 Vánoční akademie (15.00)
 Bedruňka + Happy Theater: Vánoční dárek (15.30 - 16.30)
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kalendárium
farnosti a střediska mládeže

14. 12. Vánoční tvoření ve středisku (14.00 - 17.30)
15. 12. Předvánoční animátorské setkání (19.00 - 21.00)
18. 12. 4. neděle adventní
21. 12. Vzdělávání dospělých: Achaz, Andělé, Rispa (18.45 - 19.45)
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny - středisko zavřené
24. 12. Vigilie Narození Páně pro rodiny s dětmi - bohoslužba za Brno (15.00)
  Noční slavnost Narození Páně (22.00)
25. 12. Slavnost Narození Páně - mše v 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00
26. 12. Svátek sv. Štěpána – mše v 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00
 Živý betlém (14.30)
30. 12. Svátek Svaté Rodiny – obnova manž. slibů - mše v 7.00 a 18.00
31. 12. Adorace (15.00)
 Mše na poděkování za uplynulý rok, Te Deum (16.00)

19. 6. 2016 P. Libor Všetula
Jak konkrétně se v mém životě pozná, 
že je pro mě Ježíš důležitý?

10. 7. 2016 P. Max Dřímal
Jsme povoláni k tomu, abychom milovali. 
Ne to, co řekneme, ale to, co budeme žít, 
předáváme dál!

17. 7. 2016 P. Libor Všetula
Marie a Marta: Marie je dána do popře‑
dí ne proto, že nic nedělá, ale protože 
dokáže aktuálně rozlišit důležité od 
nedůležitého.

14. 8. 2016 P. Libor Všetula
Ať se jakkoliv mění podmínky okolo nás, 
Bůh je stále s námi!

Perly z kázání
21. 8. 2016 P. Pavel Hertl
Ať překonáme, co se nám překonat 
nechce, ale víme, že to překonat máme!

25. 9. 2016 P. Jan Stuchlík
Až v pekle se sobec začal zajímat o své 
bližní...



– 6 –

laskavý příběh

mužem, se obchodník prodral davem až 
ke starci. Když se k němu dostal, prosil 
ho o odpuštění a žádal požehnání. 
Starý rabín na něj pohlédl a odpověděl: 
„Nemohu ti odpustit. Abys dosáhl od‑
puštění, musel by sis jej vyprosit u všech 
starých lidí na celém světě.“

Převzato z knihy Briana Cavanaugha 
Malé příběhy, str. 17, vydalo 

Karmelitánské nakladatelství, 2001 
Připravila Jana Šlachtová

Jistý bohatý židovský kupec se choval 
hrubě a pohrdavě k chudému staré‑
mu muži, který s ním cestoval vlakem. 
Když přijeli do cílové stanice, obchodník 
zjistil, že nádraží je přeplněné davy 
zbožných židů, kteří nadšeně očekávají 
příjezd jednoho z nejuznávanějších ra‑
bínů v Evropě. Ke své zlosti zjistil, že 
oním mužem je stařec z jeho kupé. Pln 
zahanbení nad svým chováním a 
vzteklý, že promeškal úžasnou příleži‑
tost promluvit si s moudrým a zbožným 

Milujte své bližní (chasidský příběh)
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duchovní ponor

Láska, jejímž zdrojem je Bůh, se podo-
bá prameni, který vyvěrá z hlubin: Jeho 
proud nepřestává plynout.  

Sv. Izák Syrský

Lia Cerrito krásně napsala: „ Z božích 
slz se rodí světci něhy a milosrdenství.“ 
Čtenář teolog už jistě vyskakuje: „Co je 
to za blud?! Prvotřídní antropomorfis‑
mus! Bůh přece nemá žádné slzy, Bůh 
nepláče!“ 

To je sice pravda, ovšem vezmeme‑
li Boží slzy jako básnický opis Božího 
milosrdenství, objeví se nám velmi dů‑
ležitá souvislost: Milosrdenství lidské 
se rodí z milosrdenství Božího. O tom 
mluví s odzbrojující prostotou svatý 
Silván z Athosu: „Pán je milosrdný a 
Duch svatý naučí člověka nevýslovné 
lásce k druhým lidem a soucitu ke všem 
chybujícím.“ 

Skutečně není možné otevřít se oprav‑
dově Bohu a „nenakazit se“ jeho milosr‑
denstvím, otevřít se Kristu, a nepřijmout 
jeho Ducha. Proto Ježíš řekl: „Jestliže 
kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo 
věří ve mne, proudy živé vody poplynou 
z jeho nitra, jak praví Písmo“ (Jan 7,37‑38). 
Apoštol Pavel vzápětí dodává: „To mlu‑
vil o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří 
v něj uvěřili.“ 

Mnozí vyhledávají zkušenost s Duchem 
svatým a domnívají se, že spočívá 
v prožitku něčeho zvláštního, ve zvlášt‑
ních příjemných pocitech. Může být, 
dá‑li Bůh; podstatou působení Ducha 

v našem srd‑
ci však není 
v y vo l áv at 
p ř í j e m n é 
pocity, ný‑
brž vzbudit 
a živit lásku 
k Bohu a 
k  člověku. 
Vždyť „Boží 
láska je vyli‑
ta do našich 
srdcí skrze Ducha, který nám byl dán,“ 
jak píše apoštol Pavel (Řím 5,5). 

Proto také kritériem toho, jestli někdo 
je nebo není plný Ducha, nejsou mimo‑
řádné pocity ani přítomnost charismat, 
ale ovoce Ducha. Na prvním místě láska. 
Ovšem ne ta naše upocená a značně 
omezená člověčí láska, ale láska bez 
hranic, jejímž zdrojem je Bůh sám. Jen 
u něho můžeme opravdovou lásku na‑
čerpat. A dobrá zpráva je v tom, že Boží 
milosrdenství je jako bohatý pramen 
spodní vody, který nikdy nevysychá, jak 
píše Izák Syrský: „Láska, jejímž zdrojem 
je Bůh, se podobá prameni, který vy‑
věrá z hlubin: jeho proud nepřestává 
plynout“.

Převzato z knihy O milosrdenství 
s Kateřinou Lachmanovou, 

str. 60 - 61, vydalo Karmelitánské 
nakladatelství, 2002.

Připravila Jana Šlachtová

Pramen milosrdenství
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Vlastimil Vajďák 

Milí bratři a sestry,
děti jdou do školy a salesiáni na nová 
působiště, září, jak má být. Letošní 
podzim nám naštěstí nikoho neodvál, 
ale naopak přináší dvě nové tváře: 
P. Jaroslav Němec přichází do Žabin 
po 16 letech působení v Prostějově a 
Vlastimil Vajďák jako salesián-student 
mění Žilinu za Brno.

Vítáme vás oba v Žabovřeskách, povíte 
nám o vašich dosavadních působištích? 
Vlastík: Pro mě to je druhá štace, 

předtím Žilina, Poprad. Ještě před sliby 
jsem jako animátor působil v Ostravě 
a ve Zlíně. Ale tak nějak jsem už před 
dvěma lety, kdy jsem tu byl poprvé, tušil, 
že se do Brna vrátím.
Jaroslav: Před příchodem do Brna jsem 
působil 16 let v Prostějově. Učil jsem na 
Cyrilometodějském gymnáziu, 15 roků 
jsem zastával i funkci spirituála, který 
má na starosti duchovní život na gym‑
náziu, a v Klubu SHM jsme rozvíjeli vý‑
chovu studentů ke službě salesiánského 
animátora.

Jaké jsi měl Vlastíku prázdniny?
Vlastík: Těsně před příchodem do Žabin 
jsem byl toto léto v Itálii pomáhat na 
příměstském táboře. Byl to obrovský 
tábor pro zhruba 850 dětí, na koupa‑
liště jsme jeli v 11 autobusech a policajti 
zastavovali dopravu… Systém italských 
příměšťáků je odlišný – má program 
dopoledne, odpoledne a večer. Na oběd 
odchází děti domů a naopak večer bývá 
program i pro rodiče, pouští se třeba 3D filmy.

Oba naši noví salesiáni jsou z výcho-
du země, Vlastík je ze Zlína, Jaroslav 
je Slezan a pochází z Dobré u Frýdku, 
u  nich doma se mluví „po našymu“, 
tedy slezským dialektem. Takže jestli 
potřebujete tak jako já vysvětlit, jak je 
to vlastně s tím Prajskem a Hlučínskem 
a také Slezskem, konečně nám přichází 
vítaná pomoc.

Představujeme nové žabinské salesiány
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Už víte, které úkoly na vás ve farnosti 
a středisku čekají?
Vlastík: Úplně definitivní to ještě není, 
budu pracovat ve středisku a když bude 
příležitost, tak se zapojím i ve farnosti.
Jaroslav: Já budu ve službě farnosti, kde 
budu pomáhat jako farní vikář. Vikář 
je v podstatě takový pomocník kně‑
ze – zpovídá, slouží mše svaté, co je 
třeba. Také povedu malé ministranty. 
Kromě toho budu mít úvazek zase na 
Cyrilometodějském gymnáziu a Střední 
pedagogické škole na Lerchově, kde 
budu učit etiku a křesťanství, a snad 
budu připravovat biřmovance a kate‑
chumeny nebo zpovídat.

Vaše cesta k salesiánství nebyla úplně 
přímočará, jaké jsou vaše původní 
profese?
Vlastík: Původním povoláním jsem uči‑
tel s aprobací občanská výchova a země‑
pis, šest let jsem učil na základní škole.
Jaroslav: Já jsem strojař. Mně se pů‑
vodně nechtělo jít studovat, tak jsem 
se nejprve vyučil soustružníkem, ale 
mistr mě pořád přemlouval, ať jdu 
dál, tak jsem vystudoval průmyslovku, 
kde mi odpustili první ročník. A pak 
na Vysoké škole báňské strojírenskou 
technologii. Za totality jsem pracoval ve 
Válcovnách plechu ve Frýdku Místku, 
práce mě hrozně bavila, vyvíjeli jsme 
ve spolupráci s ostatními podniky nové 
výrobky. 

Jaké to tedy bylo, když jste pak v za-
městnání sdělili, proč je opustíte?
Vlastík: Mě si pořád kolegyně učitelky 
dobíraly, kdy se už konečně ožením. Jako 
dárek na rozloučenou mi vybraly za‑
palovač s odhalenou ženou, takže když 
jsem jim řekl, že odcházím k salesiánům, 
tak z toho byly trochu v šoku…
Jaroslav: Se salesiány spolubratry jsme 
v 80. letech tajně vystudovali teologii, 
vysvěceni jsme byli v Berlíně kardiná‑
lem Meissnerem 11. 12. 1988. Bylo to 
rok před pádem berlínské zdi, na kterou 
jsme se tehdy dívali a říkali si, že jestli 
jednou padne, tak si z ní kus musíme 
odvézt. V roce 1990 jsem se rozhodl 
opustit zaměstnání a začít pracovat jako 
salesián a kněz. Kolegové a kolegyně byli 
velice překvapeni, koho to vlastně mezi 
sebou měli. 2. června 1990 jsem měl 
v Dobré primici a všichni na ni přišli. 

Když si tento rok připomínáme příchod 
salesiánů do Čech, nelákalo vás někdy 
jít na misie?
Vlastík: Lákalo mě to, hlavně tak před 
třemi lety, ale myslím, že jsem z toho 
vystřízlivěl.
Jaroslav: Mě to nikdy zvlášť nelákalo. Za 
totality jsem prožil formaci tady a asi 
bych musel kvůli misiím odejít za hranice. 
Ale strávil jsem deset roků v Ostravě 
mezi romskou mládeží, a to byly vprav‑
dě misie. Zvláště když jsme za děckama 
chodili do slumu na Palackého ulici.
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

P. Jaroslav Němec

Znáte už trochu Brno?
Vlastík: Moc ho neznám. Trefím z ná‑
draží do Žabin a taky na Mendelovu 
univerzitu, kde jsem dělal kurs. Chci 
si udělat turné po nových uměleckých 
dílech – orloj na Svoboďáku, jezdecká 
socha před kostelem sv. Tomáše a tak.
Jaroslav: Zatím moc ne. Orientuji se 
podle Petrova, Špilberku a sv. Augustina, 
který je na kopci. Pod ním je Lerchova 
ulice, kde učím.

Co vás na Vašem salesiánství baví? Na 
co se v Žabinách těšíte?
Vlastík: Baví mě 
pestrost a živost 
salesiánského 
života, těším 
se na práci ve 
středisku i na 
setkání s nový‑
mi zajímavými 
lidmi.
Jaroslav:  Od 
17 let, kdy jsem 
se poprvé setkal se salesiány, mě veli‑
ce nadchla spiritualita sv. Jana Boska. 
Prožil jsem nádherný týden s otcem 
Stanislavem Paláskem. V dalších letech 
jsem se snažil vytvářet pro děti a mla‑
dé lidi programy, jezdili jsme na hory, 
po pádu totality na cyklistické výpravy. 
Snažil jsem se vychovávat mladé lidi tak, 
aby nebyli jen objekty naší výchovy, ale 
také aby dokázali předávat to, co se na‑
učili a prožili. A na co se v Žabinách 
těším? Že mě snad spolubratři pustí 
k dětem a mladým, abych něco s nimi 
ještě prožil…

Děkuji za rozhovor. 
Milena Alday Delgado



– 11 –

co proběhlo ve středisku…

Během července a srpna se nám kromě 
dvaceti příměstských a pobytových tá‑
borů podařilo také zrealizovat několik 
důležitých oprav našeho areálu. Nově 
jsme zrekonstruovali prostor herny 
volné oratoře, aby lépe odpovídal po‑
třebám teenagerů (13‑18 let), kterým je 
volná oratoř určena především a kte‑
rým chceme věnovat zvláštní pozornost. 
Bude zde pro ně nová pohovka, přístup 
na internet, promítací plátno a další 
vymoženosti.

V prostoru pod věží kostela jsme 
upravili terén a vybudovali tak nádherný 
amfiteátr, který bude sloužit venkovním 
příležitostným akcím, jako je slavnost 
sv. Martina, Živý Betlém a další. Místo 
zarostlého svahu tu budou tři terásky se 

zabudovaným osvětlením a ozvučením, 
takže ideální místo pro koncerty, diva‑
dla nebo třeba letní kino.

Novou tvář získala i recepce v komu‑
nitním domě a dílna, kde bude probíhat 
kroužek Kutil. V budově střediska byla 
vytvořena místnost pro rodiče, kteří 
čekají na své děti. Mají tam k dispozici 
pohodlná křesílka, časopisy a automat 
na teplé nápoje.

Stále se snažíme, aby prostory, ve kte‑
rých se setkáváme s dětmi a mladými 
lidmi, byly nejen bezpečné a dobře vy‑
bavené, ale také přívětivé. Aby salesián‑
ské středisko bylo místem, kam všichni 
chodíme rádi.

Za salesiánské středisko
Anežka Hesová

Letní proměny salesiánského areálu
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Primice

Právě dnes bychom chtěli pozvat mla-
dou generaci z farnosti, aby dala Ježíšovi 
slib, že bude každý den číst evangelium. 
Vytáhněte si z něj motto, které pak bude-
te celý den žít. Každý měsíc si pak o tom 
promluvte s nějakým přítelem. Tímto 
způsobem můžete víc a víc vstupovat 
do Božího Srdce a do svého povolání. 
Tomášova služba je tu teď proto, aby 
mohla vyrůst vaše povolání. Všechna 
povolání patří dohromady a vytváří 
Tělo Kristovo stále silnější. Hledejme 
své povolání a žijme ho. Ahoj!

Na závěr primiční mše svaté zazně‑
la všemožná poděkování. Za různé 
Tomášovy dary, Tomášovo poděkování 
rodičům za obětavost a možnost 
společně objevovat krásu Božího povo‑
lání, díky sestrám, kněžím, celé farnosti, 
zkrátka všem. A také prosba, aby nás 
dobrotivý Bůh zahrnul svým velikým 
milosrdenstvím.

Naplnění tohoto přání částečně přišlo 
vzápětí po mši, protože všichni žízniví byli 
napojeni a hladoví nasyceni a duchovně 
hladoví dostali novokněžské požehnání. 

Sám Bůh se sklání a pozvedá nás. Stále 
nám říká: „Jste můj vzácný lid!“ A povo‑
lává si z nás své služebníky. 

Tomáš rozpoznal své povolání a s rados‑
tí je s farností oslavil, a naše přání je, aby 
Bůh s ním stále byl!

Z homilie, která zazněla 
na primici Tomáše Žižkovského, 

zaznamenala Jaroslava Cýrusová 

Červnová obloha 
rozžhavená téměř do 
běla zmoudřela právě 
v primiční neděli 
na počest Tomáše 
Ž i ž ko v s ké h o  a 
ochladla snad vanu‑
tím Ducha Svatého. 
Jasné znamení, že 
mu celé nebe fandí 

a propojení církve ve všech dimenzích 
funguje. Tomášova primice již od počátku 
dýchala neobyčejnou radostí a člověčen‑
stvím napojeným na Krista. Byla i plná 
soucitu s farníky, kteří se dosud nenauči‑
li anglicky. Ani nemusí, protože překlad  
homilie byl velmi pohotový. 

V homilii zaznělo mnoho vzpomínek 
na chvíle prožité s Tomášem. Ústředním 
motivem bylo osobní povolání.

Musíme objevit energii Božího slova. Je 
to, jako když potřebujeme pilulku třeba na 
bolest hlavy. Musíme ji spolknout. Musíme 
naslouchat, vzít si Boží slovo a žít ho kaž-
dou chvíli. Tímto způsobem nás Ježíš může 
proměňovat stále víc a naše osobní povo-
lání bude vystupovat čím dál zřetelněji.

Dalším důležitým motivem života je 
toto: Nepřestat dávat, protože v každé 
chvíli mohu něco dát. Mohu dát svoji 
lásku Jemu. Mohu se snažit v té chví-
li dát tolik, kolik mohu, vždy je co dát. 
Jestliže se budeme snažit žít podle tohoto 
kratičkého slova z evangelia, bude v nás 
žít Ježíš a bude nás proměňovat.

Foto: Petr Polanský, Člověk a víra
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Komunitní dovolená
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Expedice Neratov

Poslední týden v červenci se několik 
rodin z naší farnosti vydalo na dlouho 
očekávanou expedici NERATOV. Toto 
místo už před časem objevili Kyjovští, 
kteří jsou strůjci myšlenky strávit v tomto 
zapomenutém kraji společnou dovo‑
lenou. Kromě nich a Plevů jsme kaž‑
dý zvlášť a všichni dohromady věděli 
o Neratovu a jeho možnostech pramálo, 
takže jsme se nestačili divit. 

Prvním překvapením byla skutečnost, 
že zorganizovat kolos deseti rodin ne‑
bude tak úplně jednoduché. Nicméně 
s trochou tolerance a velkou porcí nad‑
hledu se dařilo i v tomto různorodém 
seskupení vymýšlet a organizovat cyklo 
i pěší výlety, takže nakonec všichni 
odjížděli plni zážitků. 

Někteří z nás už například vědí, kam se 
vyplatí vypravit se na borůvky, jiní zase, 

kam nejezdit 
na kole. (Slovy 
j e d n o h o 
ú č a s t n í k a : 
Tak tady bylo 
snad všech-
n o ,  č e m u 
jsme se chtěli 
vyhnout…). 
Další vědí, 
kde je nej‑
bližší oprav‑
n a  ko l ,  a 
všichni víme, 
že Neratov 

je prostě kouzelné místo, kam se rádi 
vrátíme. 

Nejspokojenější skupinou byly děti, 
které nezatíženy organizací užívaly vše‑
ho, co se nabízelo. No považte: Ledový 
potok hned za chalupou, nepřehledná 
skrumáž místností, kde lze snadno 
uniknout rodičovskému dohledu, dobrá 
parta kamarádů a možnost více či méně 
tajných nákupů v místním obchůdku. 
A hlavně – trampolína! My dospělí už od 
letoška víme, že dítě vydrží na trampolíně 
skoro neomezeně dlouhou dobu, před 
výletem, po výletě, před jídlem, po jídle, 
klidně i místo jídla. 

Kouzlo Neratova však také tvoří po‑
hnutá historie poutního místa, které 
doslova z trosek pozvedl Mons. Josef 
Suchár a hrstka lidí ochotná opustit 
svoje jistoty a odejít s ním do pohraničí 
začít znovu, úplně jinak a pro druhé.  
Sečteno a podtrženo – Neratov má 
zkrátka atmosféru, která si každého 
získá.

Velký dík patří Martě a Alešovi 
Markovým, kteří se nejvíc podíleli na 
organizaci, a taky Liboru Všetulovi, kte‑
rý zajišťoval duchovní dozor nad naší 
svéráznou skupinou.

Pro ty, kteří by se o Neratovu chtěli 
dovědět víc, připojuji odkaz:

www.neratov.cz

Klára Báčová
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„Pro farnost za farnost“ aneb pouť na Křemešník

 Pouť byla obětována za farníky a 
jejich rodiny. Farníci, zvláště ti, kteří 
se nemohli pouti zúčastnit, byli vy‑
zváni, aby vložili své osobní úmysly do 
schránky, kterou jsme pak při celé pouti 
nesli s sebou. Během mše svaté na pout‑
ním místě Křemešník byly i tyto úmysly 
předloženy v přímluvné modlitbě. Pouť 
k Donu Boskovi na Křemešník jsme za‑
končili u ohně poblíž Stříbrné studánky.
Velké díky všem organizátorům!

Foto: Dominik Polanský, Člověk a víra
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Ohlédnutí

v duchu s pokorou omluvila za toto 
zařazení. Celý rok jsem s obdivem na‑
slouchala příspěvkům, které účastnice 
připravovaly k určeným tématům, ze 
setkání s moudrými a vzácnými lidmi 
nebo z návštěvy svatých míst. Ráda jsem 
připustila, že bych to sama lépe nevy‑
jádřila. Také upřímné osobní názory 
v diskusi, pramenící z osobních prožit‑
ků, bývaly velmi zajímavé. Při zpěvu 
jsem zase obdivovala některé krásné a 
školené hlasy atd.

Při tom všem krásném jsem si ale 
mnohokrát posteskla. Třeba, že tak 
nádherné, fundované příspěvky slyší 
jenom nás pár přítomných. Věřím, že 
některé by zajímaly i svěřence otců 
Libora a Jiřího. Z mnoha zajímavých 
příspěvků bych jmenovala např. 
krásně zpracované a poutavě předne‑
sené téma o islámu, které si připravila 
paní Marie Zemanová. Dlouhá léta 
pracovala v cestovní kanceláři a tak 
mohla, s odstupem času, sledovat vý‑
voj událostí v mnoha zemích, které 
navštívila.

Podle mě by bylo také hezké, kdy‑
by někdo z mladých přinesl do toho‑
to našeho uzavřeného kroužku svůj 
úsměv, osobní zážitek třeba i se star‑
ším člověkem, který ho překvapil nebo 
i svůj osobní problém. Nebo na něco 
zahrál, zazpíval atd. Je toho mnoho, co 
mladí umí a prožívají a čím by mohli 
obohatit nás starší.

Před rokem jsem poprvé zavítala mezi 
skupinku lidí, kteří se už přes deset let 
scházejí pod názvem SESE – Setkávání 
seniorů. Podělí se tam s ostatními o hez‑
ké zážitky a o nevšední příběhy svých 
životů. Zazpívají si při kytaře, naučí se 
pár prospěšných cviků i pro doma, pro‑
cvičují si zábavnou formou paměť. A zej‑
ména vyjadřují svůj postoj k aktuálním 
otázkám v naší společnosti. Otec Jenda 
Stuchlík se zúčastňuje každého setkání 
a dává všem přítomným pocítit, že jsou 
nedílnou součástí farnosti a že se s nimi 
prostě stále počítá. Myslím, že název se‑
nioři nevystihuje podstatu, ducha ani 
atmosféru této skupiny. Snad jenom 
určitým způsobem vymezuje věk těch, 
kteří se zde potkávají.

Musím přiznat, že jsem poprvé měla 
určité obavy z debat o nemocech, 
nevděčných potomcích a hříšných 
bližních, jak tomu u starších lidí někdy 
bývá. Hned napoprvé jsem se ale všem 
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Nemám ráda polarizaci. Staří – mladí, 
křesťané – nevěřící, muži a ženy, atd. Je 
krásné hledat témata a situace, která obě 
strany spojují a dávají životu smysl a ná‑
boj. Bylo by třeba také pěkné, kdyby na 
čtvrteční mše, určené mladým, chodi‑
lo více starších lidí. Cítili by tu radost, 
kterou mladí naplňují kostel, krásnou 
atmosféru, kterou rozdává hrou a zpě‑
vem skupina Anežky Hesové, obsahově 
krásné promluvy otců Libora a Jiřího 
k mladým.

Začíná nový rok pro malý kroužek 
Setkávání seniorů. Pánové, kteří tam 
chybíte, nemusíte se bát přítomnosti 
starších žen. Myslím, že byste k nim 
pocítili hodně obdivu. A také radosti 
v jejich přítomnosti.

Přeji tomuto malému společenství, aby 
i v tomto roce bylo stejně krásné svým 
obsahem i dosahem.

Anežka Hodová
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Světový den mládeže 
Krakov 2016

V Krakově i na předpro‑
gramu se mi moc líbilo. 

Rodiny o nás perfektně 
pečovaly a zážitky jsou 

opravdu nezapomenu‑
telné, i když to bylo pro 

nás často vyčerpávající.Mari (14), Velký Týnec

Moje pouť do Krakova začala před 

dvěma lety, kdy mi náš bratr Didak 

(františkán, který přechází do Brna – 

pozn. redakce) nabídl, jestli bych s ním 

nechtěla jet do Krakova na Světové dny 

mládeže. V té době jsem ještě moc ne‑

chápala, o čem Světové dny mládeže 

jsou. Ale rozhodla jsem se jet a začala 

jsem se připravovat na to, co mě tam 

potká. 
Za dva roky jsem více dospěla, a když 

přišel den odjezdu, už jsem věděla, 

proč jedu. Můj první obrovský záži‑

tek byla adorace v českém centru. Tak 

velice mě zasáhla… Po celou tu dobu 

jsem více než kdy dřív cítila, že jsem 

spojená s Bohem. 

Po celé Světové dny mládeže byl Bůh 

se mnou a ukazoval mi své milosrden‑

ství. Viděla jsem také milosrdenství 

lidí, kteří tam byli se mnou. Každou 

mši nebo modlitbu jsem prožívala 

naplno a dostala jsem duchovní dary, 

které jsem takto nikdy dřív nevnímala. 

Je tak krásné dívat se na davy lidí, 

kteří se modlí všichni najednou stejnou 

modlitbu každý svým jazykem. Nikdy 

předtím jsem neviděla tolik lidí, kteří 

by věřili v to samé co já. Byl to krásný 

pocit vědět, že nejsem na světě sama, 

která Boha miluje. 

Slova Svatého otce byla krásná a prav‑

divá. Každé slovo, které řekl, mi něco 

dalo, mnohé jsem pochopila. Všechny 

smutky ale hlavně radosti jsem tam 

prožívala s Bohem. Víc jsem si uvědo‑

mila, že se mu můžu se vším svěřit, 

a on mě vyslyší. Byl mou velikánskou 

oporou a také navždy bude. 

Světové dny mládeže mi daly víc po‑

znat, v koho věřím a proč. Uvědomila 

jsem si spoustu věcí. Ale hlavní z nich 

je, že opravdu věřím v Boha.

Hana (13 let), Plzeň



Světové dny mládeže byly tak nabité progra‑mem, že je pro mě těžké vyzdvihnout něco konkrétního. Krakov pro mě byl nejenom obří náloží kultury, koncertů a nových lidí. Chci psát o blízkém setkání s Bohem, které jsem tam prožil. 
Bylo to krátce po eucharistii na zahajovací mši s polským kardinálem. Všichni už jsme byli hodně unavení a já byl z nějakého důvodu naprosto znechucený vším od špatného počasí 

až po ten dav lidí, přes který jsme ani nevi‑děli na pódium. Najednou jsem si přes toto všechno uvědomil, že skrz ten nesmyslný dav, který mě obklopuje, mi chce Bůh ukázat, jak velké je společenství lidí, kteří v Něj věří, a že já jsem toho taky součástí. Věřím, že Bůh tak‑to (i jinak) promlouval ke spoustě lidí, kteří v Krakově byli.

Michal, Šternberk



Když jsme přijížděli do Osvětimi, 

panovaly mezi námi smíšené poci‑

ty ‑ někdo cítil napětí, někdo skleslost, 

někomu zůstávaly myšlenky u zapadlého 

autobusu, který jsme před chvílí dolova‑

li z písku, někdo zůstal lhostejný. Pro 

mnohé však bylo neuvěřitelné najednou 

nejen stát přímo na místě činu, ale dokon‑

ce jím i procházet. Byly nás spousty, 

avšak na území Březinky jsme se k naše‑

mu údivu (a zděšení) vešli. S průvodcem 

jsme pomalu procházeli táborem, žasli 

nad jeho rozlohou a prohlíželi si výstavu 

fotografií. Jak jsme postupovali, hovory 

se tišily a nakonec téměř utichly. Došli 

jsme na konec tábora, kde stály pomníky 

věnované obětem nacismu. Zde jsme se 

shromáždili a prosili Boha o zproštění 

od zlého, co v nás přebývá a může způ‑

sobit i takové hrůzy, jako jsou války nebo 

vyhlazovací tábor. Nejeden z nás zapálil 

svíčku a nejeden z nás nedokázal zadržet 

pláč. Po modlitbě následovala tichá pouť 

zpátky.  
Výjezd do Osvětimi byl pro mě veli‑

ce silný zážitek – nejen kvůli místu, na 

kterém jsme se nacházeli, ale také díky 

nám všem: bylo úžasné sledovat, jak se 

dav ztišil a jak všichni berou pouť vážně, 

modlí se, prosí, ale i děkují. Mnohé jsem 

si z Osvětimi odnesla a jsem si jistá, že 

na tuto zkušenost jen tak nezapomenu.

Peťa, Brno
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Foto: Dominik a Petr Polanští, Honza Čermák, Člověk a víra



Nejsem blázen, že jedu do Krakova, říkal jsem 

si před odjezdem na tuto akci. Ano, bláznivé 

to trochu bylo, ale stálo to za to.

Co se předprogramu týče, nemohu říct jedi‑

né špatné slovo. Ve městečku Naklo Slezské 

v Gliwické diecézi, kde jsme prvních pět dní 

v Polsku strávili, se nám dostalo vřelého 

přivítání nejprve od „předprogramových“ 

dobrovolníků a kněze místní farnosti, pak i 

od rodin, kde jsme bydleli. Vstřícnost a po‑

hostinnost polské rodiny mě opravdu velice 

potěšila. 
Během dní na předprogramu jsme poznávali 

polskou kulturu. Navštívili jsme koncentrační 

tábor v Osvětimi, kde byla příležitost usebrat 

se a zamyslet se. Společně s otcem biskupem 

Tomášem Holubem jsme si také řekli, že ne‑

chceme ve svém životě šířit zlo, ale naopak 

mu vystavit stopku. 
Velmi zajímavá byla exkurze do bývalého 

stříbrného dolu v Tarnovských Horách. Ale 

asi to nejúžasnější na předprogramu byla ra‑

dost, kterou jsme mohli prožívat společně 

s obyvateli Nakla. Bylo krásné vidět, jak rádi 

ti lidé jsou, že se mohou podílet na SDM a 

pět dní nás hostit mezi sebou. 

V pondělí jsme, i když jsme se neradi lou‑

čili, museli Slezsko opustit a zamířit vlakem 

do Krakova. Navzdory nepohodlí během 

cesty byla radost patrná i tam, zpívalo se. 

V Krakově to už bylo něco jiného: Spalo se 

ve školní tělocvičně ve spacáku, chodilo se 

do studených sprch u školy (teplé byly k dis‑

pozici jen v Českém národním centru), stály 

se fronty na večeře v KFC, stáncích nebo re‑

stauracích a bylo třeba absolvovat i tramvaje 

přeplněné účastníky SDM. Byly to sice obtí‑

že, ale pomohly mi uvědomit si, že jsou horší 

věci než narvaná osmička ze školy a fronta 

na oběd. 
Dopoledne jsme většinou trávili v Českém 

národním centru (ČNC), probíhaly tam různé 

katecheze biskupů, zajímavá svědectví, mše 

svaté a různý další program. Večer bývaly 

v ČNC rozličné modlitby, v pátek křížová 

cesta. Byly pojaty velmi zajímavě a netradičně, 

a mně osobně se takový styl modlitby moc 

líbil. V jednom odpoledni jsme také navštívili 

zajímavou výstavu, která si kladla za cíl po‑

moci nám lépe poznat sami sebe. Nosné body 

programu ale tvořily mezinárodní události – 

zahajovací mše sv., přivítání papeže, křížová 

cesta s ním a vyvrcholení SDM – vigilie a 

závěrečná mše sv. na Campusu Misericordiae. 

Tyto události byly na můj vkus příliš davové, 

nicméně papež měl velice zajímavé promluvy 

ke shromážděným mladým.

Můj nejsilnější zážitek se udál asi ve chvíli, 

kdy se po křížové cestě v ČNC zpívala hymna 

SDM a já jsem cítil, že tu píseň zpívám sku‑

tečně od srdce.
Během svého pobytu v Polsku jsem poznal 

nové skvělé lidi, ať už Čechy nebo Poláky, ale 

také si myslím, že jsem se zase o kousek po‑

sunul na své cestě k Bohu.

Vojtěch Krusberský
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letem světemKrakovské dobrodružství
Léto 2016 + Polsko + Krakov + 6 000 Čechů + celá zeměkoule = Světové dny mládeže v Krakově. 
Není asi snazší způsob, jak vyjádřit počá‑tek našeho letního dobrodružství. K účasti na SDM v Krakově jsme se upsali už na jaře, čas běžel, státnice i příprava na maturitu nám zamotaly hlavy, a najednou jsme stáli s krakovskými batůžky u bran cisterciácké‑ho kláštera v Mogiłe. Právě tam začalo naše šestidenní dobrodružství uprostřed kra‑kovských ulic a světových davů. Vůbec jsme netušili, kolik jedinečných zážitků nám ten vtipálek z obláčku nachystal. Krásné prostředí cisterciáckého klášte‑ra obejmulo všechen program, který pro nás české centrum připravilo. Dostalo se nám katechezí, mší, modliteb, zpěvů i tan‑ce, že snad nemohla zůstat žádná dušička chladná. Prostředí českého centra pro nás nebylo jen depem pro dotankování kofoly či kafe, ale hlavně oázou a takovou tou českou prázdninovou pohodou. Karimatka, český jablka, kafíčko a teplý sprchy nás po vřavách na Błoni nebo uprostřed krakovského centra pohladily po duši jak snídaně od maminky.

Bylo se i na co vztekat. Nepřehledná místa, zmatky, kde uplatnit naše poukázky na jídlo, davy a pot všude, nejasný program festivalu mladých a přiblblé večerky. Pravdou ale je, že i uprostřed nadskakující tramvaje a pachu italského či španělského podpaží jsme si našli nějakou tu krásnou perličku. Všechno nakonec bylo správně, k něčemu nás to dovedlo a něco nám to dalo.Shodujeme se na tom, že noc na Campusu Misericordiae a setkání s papa Francescem řadíme mezi vrcholy našeho dobrodru‑žení. Asi nikdy jsme neprožili noc pod hvězdným nebem spolu s dvěma miliony spolunocležníků. Zůstává nám tajemstvím, jak se tak ohromná masa mohla udržet v mezích slušného chování i bezpečnosti. Uprostřed tsunami, která nás v neděli ráno táhla zpět k našim zabaleným krosnám, jsme tak nějak museli cítit to neskutečné požehnání, kterého se nám i všem davům za celý týden a poslední večer dostalo.  Díky za všechnu sílu organizátorů a vo‑lontérů vloženou do příprav tak jedinečné‑ho setkání. 

Za všechny zúčastněné salesiánské mládežníky Karolína a Lukáš (Praha)

1. Jméno našeho salesiána (Hertl)

2. Jméno našeho pana faráře

3. Jméno nového biskupa (Konzbul)

4. I Jméno vyvoleného národa

5. Jméno muže, který je na kříži v kostele

Kdopak to tady asi je?



STVOření SVěTa

Na počátku nebylo nic – ani zima, ani hic.
Však každý den stačila jen jedna věta,

skrze ni začalo stvoření světa.
Zní to jak pohádka, jak krásný sen:

A bylo světlo, byl první den.
By mohlo zapadnout do půdy sémě,

z vod musí na povrch vystoupit země.
Hvězdy a měsíc, co noci vládne,
slunce zář navěky nezeslábne.
Ať moře a řeky plné jsou ryb,

ptákům, těm v oblacích bude zas líp.
Země buď plná vůní a květů

– palmy a byliny, i jabloň je tu.
Zvířata mnoha rodů a čeledí:

čmeláci, lišky, sloni a medvědi.
Stvořil též motýly, jezevce, bobry.

Bůh viděl, že zatím všechno je dobrý.
Nakonec zbývá mu úloha nelehká:
Z prachu a hlíny uhnětu člověka.

Aby byl celý k obrazu mému,
z žebra mu vytvořím překrásnou ženu.

V nádherné zahradě plody již zrají
a první lidé se radují v ráji.

Oddychnout třeba je za všechnu robotu.
A tak Bůh požehnal, dal lidem sobotu.

Jan Šlachta


