Ž A B OV ŘE SK É KUK ÁT KO
Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže

3/15

ŽABOKUK

obsah

významné dny

Úvodník.......................................................................3
Kalendárium...............................................................4
Laskavý příběh...........................................................5
Duchovní ponor.........................................................6
(ne)obyčejní lidé naší farnosti................................7
Co proběhlo ve farnosti.........................................10
Co proběhlo ve středisku......................................13
Senior Club...............................................................17
Měřím metr, no a co!..............................................18
Perly z našich kázání..............................................20
Farníci na prázdninách..........................................21
Od ucha k uchu........................................................23

křty:
Ondřej Michalica
Daniela Ludmila Mazánková
Samuel Jáchym Slezák
Jakub Kryštof Tofel
Rudolf Antonín Štefl
Ondřej Lazar
Jáchym Jan Marek
David Skalník
Eliška Tůmová
Lada Veronika Svobodová

14. 6. 2015
14. 6. 2015
14. 6. 2015
11. 7. 2015
12. 7. 2015
16. 8. 2015
16. 8. 2015
30. 8. 2015
30. 8. 2015
30. 8. 2015

sňatky:
 ndřej Kašpárek –
O
–Kristýna Unčovská

27. 6. 2015

pohřby:
Bohumír Ehrenberger * 15.11.1926 † 1.6.2015
Jaroslav Fajt
* 2. 5. 1945
† 1. 6. 2015
Marie Jelínková
* 14. 3. 1947 † 15. 6. 2015
Yvona Sovová
* 28. 3. 1933 † 18. 6. 2015
Věra Wagnerová * 17. 1. 1929 † 7. 7. 2015

Příspěvky pro další číslo časopisu podávejte prosím do uzávěrky 13. 11. 2015.
Návrhy a připomínky k časopisu odevzdávejte do schránky v kostele nebo na farní
úřad pod značkou „ŽABOKUK“.

Pavel Kaláb

Název periodického tisku: Žabokuk.
Periodicita vydávání: čtvrtletník. Evidenční číslo
periodického tisku: MK ČR E 17501.
Místo vydávání: vydává Římskokatolická farnost u kostela
Panny Marie Pomocnice, Foerstrova 3088/2,
616 00 Brno‑Žabovřesky, IČ: 265 212 70.
Texty: Jan & Jana Šlachtovi, Milena Alday Delgado, Lucie
Kučerová, Petr Polanský jako členové redakční rady,
přispěvovatelé z farnosti a střediska mládeže.
Grafická úprava a sazba: Jan Huňař.
Fotografie: fotografie „Akce farnosti“ – Petr Polanský,
Dominik Polanský, archív středisko, farníci.
Tisk: Lupress, s. r. o., Frýdlant nad Ostravicí.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků.
Kontakty: farnost@brno.sdb.cz,
stredisko@brno.sdb.cz,
www.brno.sdb.cz, tel: 541 213 110
NEPRODEJNÝ, k vyzvednutí v kostele a na vrátnici
střediska mládeže.

–2–

* 26. 5. 1946
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úvodník

Díky za jubilea, díky za každého z Vás

Milí přátelé salesiánského díla v Brně
Žabovřeskách, milí farníci, srdečně Vás
zdravím.
Prožili jsme další školní rok a zaslouže‑
né prázdniny a dovolené. Tento rok byl
opravdu hektický. 200 let od narození
Dona Boska, našeho zakladatele. 20 let
od posvěcení našeho kostela P. Marie
Pomocnice křesťanů. 15 let od ustano‑
vení samostatné farnosti.
Tyto oslavy – kromě Vašich modli‑
teb a slavné mše svaté – byly vyjádřeny
a zhmotněny čtyřmi projekty, které se
v našem kostele uskutečnily. Výmalba
kostela. Nové ozvučení. Osvětlení věže.

Nové vitráže. Toto všechno jsme mohli
uskutečnit díky Vašim štědrým darům
a díky darům mimořádných donátorů.
Je naprosto pochopitelné, že ne všechno
je každým člověkem této farnosti přija‑
to, jsou výhrady. Po právu. Ale takový
je život. Zdá se mi ale, že drtivá většina
z Vás byla projekty nadšena a podpořila
je. Díky Vám za Vaši velkorysost, jak ve
financích, tak v názorech.
Kromě toho všeho jsme řešili funkčnost
vodovodního řádu v kostele a přilehlých
budovách. Bohudíky oprava se podařila.
Pak jsme ještě odhalili naprosto havarijní
stav střechy na objektu, ve kterém pobý‑
vá komunita salesiánů. Pokud se podaří,
budeme řešit situaci koncem září.
Chci poděkovat jmenovitě za jednot‑
livé projekty svým spolubratřím, neboť
já jsem nastoupil do rozjetého vlaku:
P. Radku Gottwaldovi za novou výmal‑
bu kostela, Kubovi Švandovi za ozvučení
kostela, P. Liboru Všetulovi za osvětlení
věže kostela a P. PavluTichému za vitráže.
Co říci na závěr? Snad že se stále bude
něco budovat a něco dít v životě farnos‑
ti, salesiánského díla v Žabovřeskách
i v životě každého z nás. Díky za každého
z Vás, za Váš život, za to, co dobrého pro
farnost děláte.
A možná že se v příštích dílech tohoto
občasníku nechají slyšet také noví členo‑
vé naší salesiánské komunity.
Do nového školního roku Vám žehná
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P. Maxmilián Dřímal, SDB, farář

kalendárium
farnosti
Říjen

4. 10.
11. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.
28.–30. 10.

19.00–21.00 Setkání Výchovně pastoračního společenství
10.30
Křest: Kryštof Kejík
Drakiáda
Bedruňka: Zapeklitá povidla
19.00
Capella Polyphonica – vystoupení po večerní mši
Podzimní prázdniny – středisko zavřeno

1. 11.
2. 11.
6. 11.
7. 11.
10. 11.
14. 11.
17. 11.
22. 11.
22. 11.
28. 11.
29. 11.

Slavnost Všech svatých – mše v 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
18.00–19.00 Začíná příprava na 1. svaté přijímání
Burza
16.00–17.00 Martinská slavnost
Setkání rodičů SDB a FMA
Státní svátek – středisko zavřeno
Cecilka
Slavnost Ježíše Krista Krále
Tvoření adventních věnců
Začátek novény k Neposkvrněnému Početí Panny Marie
1. neděle adventní – žehnání adventních věnců
Bedruňka: Kašpárek a sedlák

Listopad

Prosinec

4. 12.
5. 12.
6. 12.
8. 12.

9. 12.
10. 12.
12. 12.
13. 12.
17. 12.
20. 12.
23. 12. –3. 1.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
31. 12.

Mikuláš ve Volné oratoři
9.30–12.30
Duchovní obnova farnosti
2. neděle adventní
16.30
Mikuláš ve středisku
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie
– mše v 7.00 a 18.00
19.00
Setkání farníků v sále pod kostelem
14.00–18.00 Vánoční tvoření ve středisku
18.00 19.00 Vánoční hudební besídka ve středisku
8.30–16.30
Duchovní obnova ASC
3. neděle adventní
Akademie
Bedruňka: Vánoční loutková dílnička
19.00
Předvánoční animátorské setkání
4. neděle adventní
Vánoční prázdniny – středisko zavřené
16.00
Vigilie Narození Páně pro rodiny s dětmi
22.00
Noční slavnost Narození Páně
Slavnost Narození Páně – mše v 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00
Svátek sv. Štěpána – mše v 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00
14.30
Živý betlém
Svátek Svaté Rodiny – obnova manželských slibů
15.00
Adorace
16.00
Mše na poděkování za uplynulý rok, Te Deum
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laskavý příběh

Slib
Jeden profesor si velmi přál stát se rek‑
torem univerzity, na které už mnoho let
přednášel. Dnem i nocí se věnoval své‑
mu oboru, vypracovával obsáhlé studie,
účastnil se aktivně konferencí a publi‑
koval odborné knihy. Jednou se konečně
jeho sen splnil. Byl jmenován rektorem.
Ujal se úřadu a začal s rozhodností plnit
úkoly a povinnosti spojené s touto funk‑
cí. Tisk i studenti přijali jeho jmenování
s povděkem. Ale po několika měsících se
k údivu všech rozhodl odstoupit. Důvod
byl prostý: vzdal se úřadu rektora, aby
mohl věnovat veškerý čas své manželce.
U jeho manželky byly zjištěny sym‑
ptomy Alzheimerovy choroby. Nemoc
postupovala neobvykle rychle a po ně‑
kolika měsících už byly důsledky one‑
mocnění dramatické: Nejenže si ne‑
vzpomínala téměř na nic, co spolu za
celá léta prožili, ale dokonce svého muže
ani nepoznávala. Neuvědomovala si už,
že je jejím manželem.
Prakticky všichni mu říkali, že toto
jeho rozhodnutí nemá smysl. O jeho
nemocnou manželku se přece může
starat kdokoli – ona už svého manžela
ani nepozná, když vejde do jejího po‑
koje, aby jí pomohl; má ho za kohokoli
jiného. Naproti tomu ne všichni mohou
dobře zastávat jeho úřad, pro který se
tolik obětoval a prokázal v této funkci
takové nasazení.
On odpovídal jednoduše: „ Je pravda,
že moje manželka už neví, kdo jsem. Ale
já vím, kdo je ona. Vidím v ní stále svou

úžasnou ženu, se kterou jsme se vzali
před mnoha lety. A je tu ještě jedna věc,
důležitější než povolání. Je to slib. Slíbil
jsem, že jí zůstanu po boku, dokud nás
smrt nerozdělí.“
Zákon priorit nelze obejít.
Co je nejdůležitější věcí v tvém životě?
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Převzato z knihy Bruna Ferrera
Květiny pro duši
Připravila Jana Šlachtová

duchovní ponor

Něco nás pořád přerušuje. Nechce nás tak však
Bůh formovat?

Nedávno mi jeden kněz řekl, že odhlásil
předplatné deníku, který odebíral. Cítil,
že nekonečné zprávy o válce, kriminalitě,
hře o moc a politické manipulaci jen zneklidňují jeho mysl a brání mu v meditaci
a modlitbě.
To je smutný příběh, protože podle něj
lze v tomto světě žít jedině tehdy, když
jej popřeme, a chceme‑li žít duchovním
životem, musíme se obklopit umělým,
sebou navozeným klidem. Skutečný du‑
chovní život dělá pravý opak: vůči svě‑
tu kolem nás činí natolik ostražitými
a bdělými, že vše, co je a co se děje, se
stává součástí naší kontemplace a me‑
ditace a zve nás ke svobodné a odvážné
odezvě. Tato bdělost a pozornost v sa‑
motě může skutečně změnit náš život.
To, co činí svět jiným, je způsob, jak na‑
hlížíme a stavíme se k vlastní historii,
skrze níž k nám svět hovoří.
Během návštěvy univerzity, kde jsem
několik let vyučoval, jsem potkal starého zkušeného profesora, který zde prožil
většinu svého života. Procházeli jsme se
krásným univerzitním areálem, když tu

s jistou melancholií v hlase poznamenal:
„Víš… celý život jsem si stěžoval, že mě
v práci neustále někdo přerušuje, až jsem
objevil, že právě tato přerušení byla mou
prací.“
Nedíváme se často na mnohé udá‑
losti našeho života jako na velká či
malá přerušení hatící mnohé z našich
plánů, projektů a životních schémat?
Neprotestujeme někde v hloubi duše,
když nějaký student přeruší naši četbu,
špatné počasí naše léto, nemoc naše
dobře rozvržené plány, smrt drahého
přítele pokojný stav naší mysli, kru‑
tá válka naše ideje o dobrotě člověka
a mnohé životní skutečnosti naše krás‑
né sny? Ale co když jsou tato přerušení
ve skutečnosti šancemi stát se zralými
lidmi? Náš život by skutečně mohl být
jiným životem – pak se osud stává pří‑
ležitostí, zranění varováním a ochrnutí
pozváním k hledání hlubších pramenů
vitality. Pak můžeme hledat naději upro‑
střed plačících měst, hořících nemocnic
a zoufalých rodičů a dětí. Pak můžeme
zahnat pokušení zoufalství a vidíme
‑li umírat semeno, hovořit o plodném
stromu. Pak můžeme naslouchat Bohu
dějin, který k nám promlouvá uprostřed
naší samoty, a odpovědět na jeho volání
k obrácení.
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Převzato z knihy Henri J. M. Nouwena
Duchovní život jako cesta
připravila Jana Šlachtová

(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Rozhovor se Zdeňkem a Pavlem

Drazí spolufarníci,
po létě nám v salesiánských řadách
nastaly velké změny. Otec Pavel odešel
nabrat sil do Německa, otec Radek ředi‑
telovat komunitě do Zlína a otec Martin
pracovat se sociálně znevýhodněnou
mládeží do Plzně. Ale hlavu vzhůru a
pojďme se seznámit s novými posilami
farního týmu!
Přivítejme tedy mezi námi P. Zdeňka
Jančaříka a P. Pavla Hertla.
Zdeněk Jančařík
1. Odkud vlastně pocházíš? A v čem
bude Brno rozdílné od tvé předchozí
štace?
Rozdílné tolik nebude, protože jsem
znovu salesiánem v klasickém salesi‑
ánském domě s velkou farností, živým
střediskem mládeže a výbornými lidmi

všude, kam se podíváš. Ale přece jen:
Menší komunita je pro mě po létech
strávených ve velkých domech s více
než patnácti, dvaceti spolubratry bal‑
zámem. A potom taky Brno jako měs‑
to: Miluji blízkost jeho lesů, přehradu,
šaliny a trolejbusy, Myší díru. A proti
Praze též radostnou atmosféru města,
kde na Svoboďáku teče burčák a hrají
pouliční muzikanti, na dvoře Domu
pánů z Kunštátu zní jazz a tančí lidé a
kde mi biskup Vojtěch přirozeně tyká,
protože se známe z mladých let z li‑
toměřického semináře. A ještě: Auta
dávají spontánně přednost chodcům,
lidé se v dopravních prostředcích mezi
sebou baví, stanice jsou psány v cizích
jazycích, na každé zastávce vím, kdy
mi pojede další tramvaj, děti v oratoři
zdraví. Zkrátka taková malá Arkádie.
Jo, a odkud pocházím? No přece ze
Slovácka, z Veselí nad Moravou. Libor
Všetula je z Vnorov, to je takové vesel‑
ské předměstí, vlastně spíš předdědina.
Vždycky jsme se s Vnorovjany navzájem
štengrovali; oni sú zkrátka svoji a my
Veselani zme zase svoji.
Ale v Praze jsem byl s přestávkami
od orwellovského roku 1984, takže to
Veselí byla taková životní předehra.
2. Je něco, na co ses do Brna a k nám
těšil?
Musím přiznat, že jsem se spíš bál,
jestli na ředitele tak živého a aktivního
domu stačím. A bojím se dosud. Ale
bratři v komunitě mi zatím pomáhají,
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

jak můžou, takže mé fobie pomalu ustu‑
pují stranou.

kterou se snažím vylézt, teď už postup‑
ně, krok za krokem.

3. Které nástroje tě ve tvém životě ukovaly do salesiánské podoby?
Hudební nástroje? Jasně, chápu, du‑
chovně-formační… To by byla dlouhá
historie, kterou jsem dost podrobně
popsal v knížce, která by měla vyjít na
podzim jako ediční počin Katolického
týdeníku a bude se jmenovat Přeskočit
horu. Pokoušel jsem se jako konvertita
zkrátka rychle přeskočit horu svého Já,
svého rozháraného a v rodině nezakot‑
veného dětství a mládí a chtěl jsem být
co nejrychleji knězem, řeholníkem a sa‑
lesiánem. Dodnes trochu bojuji s tím,
co jsem do dvaceti let zameškal tím, že
jsem nechodil do kostela. Ale pomalu
se smiřuji sám se sebou a s horou, na

4. Čím si zpříjemňuješ volnou chvíli?
Jezdím na kole, občas, ale stále méně
často si zabrnkám na kytaru, vášnivě
rád čtu, a to především v jazycích, kte‑
ré se tím pořád dokola učím (německy,
italsky, anglicky), v Praze jsem si chodil
zaplavat, na podzim mě vždycky zno‑
vu se stejnou pravidelností dostane
houbaření.
5. Co budeš mít u nás v Žabovřeskách
na starosti?
No vlastně všecko, ale to spíš obrazně.
Ředitel domu má na starosti především
dobrý chod komunity, tj. starost o mod‑
litební život spolubratří, věrnost charis‑
matu Dona Boska, propojování jednot‑
livých děl, kterých je tady v Žabinách
až až. Ale ta ředitelská role se týká také
vztahů s veřejností, s městem atd. Zdá
se, že se budu také starat o starší mini‑
stranty, biřmovance a samozřejmě také
budu sloužit v našem kostele, u sester
na Maničkách a u sv. Václava. Bohužel
jsem si s sebou přinesl ještě další funkce,
jsem zástupcem provinciála salesiánů,
jezdím na provinciální rady, jsem dele‑
gátem pro sociální komunikaci a také
šéfredaktorem Salesiánského magazínu.
Někde asi budu muset časem ubrat.
6. Je ještě něco, co se chystáš naučit
nového?
Samozřejmě, alespoň základy hantecu!
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Pavel Hartl
1. Pavle, odkud k nám přicházíš a v čem
bude pro tebe Brno jiné?
Budu stručný: Přicházím ze Sebranic u
Litomyšle, kde jsem působil čtyři roky.
V komunitě Sebranice – Litomyšl jsem
byl dohromady pět let. V této komunitě
jsem byl nejmladší, věkový průměr tam
byl 70 let, tady máme průměr necelých
49, což je mimochodem právě můj věk.
Měl jsem kromě kněžských služeb – mše
a zpovídání – na starosti klub SKM a
mládež ve vikariátu Litomyšl.
2. Je něco, na co ses k nám do Brna
těšil?
Již dopředu jsem měl od Radka do‑
poručeno, abych se tu staral o men‑
ší ministranty. Byl jsem s některými
z nich už i na letošní chaloupce. Tak
jsem aspoň něco málo věděl o tom, do
čeho jdu. Právě včera byla informativní

a organizační schůzka a musím říct, že
jsem z kluků nadšený. Zkrátka všichni
lidé jsou tu fajn. Ať žije Brno.
3. Které nástroje tě v životě ukovaly do
salesiánské podoby?
Zase jsou to chaloupky. Kdyby jich
nebylo, asi bych se pro salesiány
nerozhodoval.
4. Čím si zpříjemňuješ volné chvíle?
Rád se modlím růženec v přírodě,
nejlépe za příjemného počasí. Doma
poslouchám hudbu, buď klasiku,
nebo Ebena, Nohavicu, Kryla, Anetu
Langerovou či Spirituál kvintet. Taky
mám spoustu knih, které začnu nejspíš
rozdávat: Zájemci, hlaste se.
5. Co budeš mít u nás v Žabovřeskách
na starosti?
Jsem tu jako spolubratr, který má být
ve farnosti kaplanem, čili číslem dvě.
Zatím je mi dána právě skupinka mlad‑
ších ministrantů. Pak mám samozřejmě
některé služby v komunitě, ale méně než
druzí, což je pochopitelné.
6. Je ještě něco, co se teď chystáš naučit nového?
Toho jsou kvanta. Musím se naučit
fungovat v nové komunitě, tedy se sedmi
novými spolubratry. Pak jsou to technic‑
ké a organizační věci jako chytrý mobil,
který sháním, google kalendář a kódová‑
ní zabezpečení domu. Prostě je tu nové
všechno. Už se těším.
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co proběhlo ve farnosti…

Jak se salesiáni loučili ze vzduchu a moc se to
povedlo
Vážení farníci, tak se to povedlo!
Dopadlo to prostě nejlépe, jak to do‑
padnout mohlo. A nejlepší na tom je,
že obdarovaní do poslední chvíle nic
netušili, a i po Honzových verších si
někteří mysleli, že je to nějaký žertík.
Ale pojďme popořádku. Celkem se
vybralo těžko uvěřitelných 19 800 Kč.
Z toho bylo uhrazeno 14 050,– za let ba‑
lónem, 1 400,– za trička, 150,– za kytič‑
ku a zbylo 4 200,– , které jsme předali
Radkovi na pohoštění, které stálo asi
5000 Kč.
Pár postřehů z průběhu akce: Až v ne‑
děli ve 14 hodin se balonář rozhodl, že se
let uskuteční; sobotní lety a lety v neděli
ráno byly zrušeny. Do poslední chvilky
se uvažovalo o odletu z hřiště, ale pro
silný nárazový vítr se to muselo přemís‑
tit dolů na louku, protože při nafuková‑
ní hrozilo protržení balónu. Ale ještě
i dole na louce balonář zvažoval, že to
odvolá skrze silný vítr. Bylo báječné, že
jsme se v tak hojném počtu stihli pře‑
sunout na odletiště. Vítr nebyl vhodný
na vzlet, ale díky němu byla excelentní
viditelnost.
A co se dělo, když balón odstartoval?
Letěli přes Kraví horu, nad AZ Towerem,
Rajhradem a přistáli u Otmarova. Jeli
jsme za nimi autem, abychom pomohli
sbalit balón, a tak jsme mohli sledovat
přistání, které bylo hladké, klidné a koš
se ani nezvrhl. Všichni účastníci letu
se nacházeli ve stavu euforie a nadšení

a radostného brebentění a veselí…
Opravdu měli nefalšovanou radost.
Po zabalení balónu následovalo přijetí
mezi vzduchoplavce. Dostali certifikát
se vzduchoplaveckým jménem a nadšení
jim vydrželo až do návratu do střediska,
kde i v tak pozdní dobu čekala skupina
asi 30 lidí, která je přivítala.
Přátelé, překvapení se opravdu vyved‑
lo. Majka, Pavel, Radek i Martin si to ne‑
smírně užili a to bylo také naším cílem:
Dát jim vědět, že je máme rádi a že si jich
a jejich práce vážíme a že je nám líto, že
odcházejí. Pokud je mohu citovat, a my‑
slím, že to tak cítíme všichni, tak to, co
přesáhlo zážitek letu balónem, je pocit
soudržnosti a rodinnosti naší farnosti,
propojenost a přátelství.
Všem co darovali, co připravovali, co
se modlili a všem, co přišli či rukou po‑
třásli, patří veliký dík. Ať nás dále pro‑
vází ochrana Panny Marie Pomocnice
a svatého Jana Bosca za laskavého do‑
hledu dědy Barana a Jožky Daňka.
Za Pastorační radu farnosti
Boris Vejlupek
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co proběhlo ve farnosti…

Letem jsem si splnila sen
Milí farníci,
chci vám moc a moc poděkovat za dárek,
který jste nám připravili na rozlouče‑
nou. Pro mě osobně to byl splněný sen,
který jsem jen tak někde v koutku srdce
ukrývala, ale nikdy jsem ho nikomu ne‑
sdělila. Ve skutečnosti jsem si ale moc
přála se proletět balónem. A včera ve‑
čer se mi to splnilo. Navíc s tím velikým

překvapením, protože ani jeden z nás
netušil, co pro nás chystáte. Jste fakt
hodně dobří, když jste to dokázali udr‑
žet v tajnosti.
Byl to překrásný let, který trval asi
50 minut, nádherné počasí, rychlý start,
klidný let a jemné profesionální přistání.
Mockrát děkuji všem.
S pozdravem
Majka Kučerová, FMA
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co proběhlo ve farnosti…

Let balonem
Teď už je to věc všem jistá
pro koho se balon chystá.
Jedna žena a tři hoši,
brzy skončí spolu v koši.
Přejeme vám hodně síly,
za pět neděl zaplatili
farníci vám tento let,
uvidíte z výšky svět.
Nahoře jsou velké větry,
nezapomeňte vzít svetry.
Mariánské písně pějte,
dá‑li Bůh tak přistanete,
až minete kostel v Písku,
zase zpátky ve středisku.
Jan Šlachta
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co proběhlo ve středisku…

Fotky z letních táborů
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co proběhlo ve středisku…
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co proběhlo ve středisku…
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senior club

Požehnané stáří
Evropa stárne. Příčinou toho je na
jedné straně nízká porodnost, na dru‑
hé straně pokrok lékařské vědy, která se
snaží stále více lidský život prodlužovat.
Dokonce se z toho stal nový vědní obor:
Gerontologie, snaha zpomalovat poško‑
zení spojené se stárnutím, a geriatrie,
která hledá metody, jak s postižením co
nejdéle přežít. Logicky vzato by nás měla
čekat skvělá budoucnost. A najednou
jako blesk z čistého nebe je tady nový
vynález: eutanazie.
Problém stáří nevyřeší tento svět.
Stejně jako nevyřeší problém života jako
takového. Problém stáří vyřeší jedině
víra. Věděl to již král David, který vy‑
znává: Od mladosti, Bože, jsi mě vyučo‑
val, a já dosud oznamuji Tvoje divy. Ani
ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj.
Co jiného než projev důvěry odrážejí
slova na jednom náhrobním kameni.
Ve stáří nás všechno opouští, ale Bůh
je nám stále blíž.
Přestože svět ovládl kult mládí, každé
období života má svůj význam. Dokonce
i stáří. Přes svoji omezenost nebo ne‑
mohoucnost má svůj nenahraditelný
význam. Nejsou to jen moudré rady dě‑
dečků a babiček, ale také jejich nemoci
a bolesti. Vždyť Boží království neroste
jen obětavou prací, ale možná ještě více
samotnými obětmi.
Jedinečným vzorem je Pán Ježíš. Když
byl rozpjatý na kříži, nemohl fyzicky
udělat nic. Pomineme možnost, že mohl

kdykoli povědět dost. Sestoupit z kříže
a jediným slovem se zbavit svých ka‑
tanů, čímž by osvobodil sebe, ale nás
nikoli. Přesto svou obětí udělal všech‑
no. Vykoupil svět z hříchů a věčného
zatracení.
Mysleme na to, kdykoli procházíme
nějakým utrpením. Každé strádání, ka‑
ždá bolest má svůj smysl, když je ode‑
vzdáme jako obětní dar našemu Pánu.
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Z časopisu Nová naděje na každý den
Připravila Lucie Kučerová

měřím metr, no a co!

Chodil Pán Ježíš do školy?
Milé děti,
je tu podzim a s ním škola. Někdy byste
si ji taky asi radši odpustili. Nemuset
ráno vstávat a pospíchat, ať to honem
stihneme, by bylo fajn. Jenže škola zna‑
mená i kamarády, kroužky, a bez toho by
asi byla nuda. Taky se občas něco naučit
není k zahození.
Chodil do školy i Pán Ježíš? Nevíme,
jak to v jeho škole chodilo, ale zajisté se
toho v dětství hodně naučil. Víme, že
velice dobře znal Písma a rozuměl jim,
a to bylo nějakého čtení! Taky uměl psát
do písku tak dovedně, že jen tím rozpus‑
til dav, který chtěl ještě chvilku předtím
kamenovat hříšnou ženu.
O jednom Ježíšově intenzivním kur‑
zu z Písma a židovského zákona nám
zůstala zpráva v evangeliu. U svatého
Lukáše ve druhé kapitole čteme, jak
se Ježíš s rodiči vydal na pouť, a pak se
tam zapomněl. Panna Maria ani svatý
Josef z toho radost neměli, protože ne‑
věděli, kde Ježíš je, a dost se o něj báli.
Vzpomínáte si na ten příběh? Je klíčem
k této žabokukovské tajence. A protože
není snadná, najdete v ní i písmena pro
nápovědu. Kdybyste ani tak nevěděli,
všechna slova z tajenky najdete u sva‑
tého Lukáše.
Takže, teď už k vyluštění: Žabokuk
vám pro letošní podzim přeje…

Tajenka:
1. Kolik bylo tehdy Ježíšovi let?
2. Jaký svátek šli poutníci slavit?
3.	S Ježíšem a rodiči šla široká rodina,
čili jejich…
4. Vyšli z města jménem…
5. a šli do města jménem…
6. a 7. Když v tom městě všechno… a… se
domů, zjistili, že Ježíš chybí.
8.	Dřív ho nehledali, protože si mysleli,
že ho u sebe mají příbuzní nebo…
9.	Jenže mezi nimi ho…, a tak se vrátili
do města.
10. Tam ho našli v…
11.	Zjistili, že tam sedí, přítomným
mužům…
12. a 13. a také jim…
14. a 15. Všichni, kdo chlapce Ježíše sly‑
šeli, se…, protože jeho odpově‑
di byly velice…
16.	Ježíš měl zajisté moudrost od Boha,
protože ti muži, se kterými mlu‑
vil, nebyli žádní nevzdělanci, ale
židovští…
17.	Když Ježíše jeho rodiče v jejich spo‑
lečnosti spatřili…
18. I když ho předtím hledali s velikou…
19.	Ježíš jim ale vysvětlil, že musel být
na místě, kde jde o věc jeho…
20. Pak se s nimi vrátil domů a… je.
21. Prospíval a byl milý Bohu i…
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měřím metr, no a co!
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perly z našich kázání

Perly z kázání
14. 6. 2015 P. Libor Všetula
I když se zdá, že některé věci v našem
životě jsou ztracené, před Bohem to tak
není. Všechno má svůj čas. Některé věci
a vztahy můžu ovlivnit jen částečně,
nebo vůbec. Přesto bych se neměl pře‑
stat snažit být trpělivý s druhými, sám
se sebou i s Bohem.
21. 6. Jáhen Tomáš Žižkovský
Zvyk nás vzdaluje Bohu, který je živý,
nespoutaný.
28. 6. P. Radek Gottwald – z rozloučení
Myslel jsem si, že duchovno nic neváží,
ale odvážím si 2 kila navíc!

P. Pavel Tichý – z rozloučení
Jestli jsem někomu ublížil, tak se omlou‑
vám, ale nemělo by to zastínit to, že
děkuji. Zjistil jsem zde, jak je důležité
správně volit slova!
Sr. Majka Kučerová – z rozloučení
Z lidského hlediska bych tu nejraději
zůstala, ale když Bůh volá, je potřeba
jít. Bůh mi říká: „Neboj se a věř!“
26. 7. 2015 P. Zdeněk Jančařík
Pán Ježíš je ten, který se neukazuje na
zavolání, ale dává se nám postupně
poznat.

P. Martin Poláček – z rozloučení
Byl jsem tu jen dva roky, ale připadne
mi to jako věčnost.
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Farníci na prázdninách

Zpráva o stvoření světa
Byli jsme při tom.
Na počátku byla země našich všedních
dní pustá a prázdná, a nad propastnou
tůní našich všedních starostí byla tma.
Ale nad vodami se vznášel Duch Boží…
… a snad právě on nám přivál do cesty
pozvání na Manželská setkání, která
měla letos, asi ne náhodou, za téma
Stvoření světa. A tak jsme se letos nikoli
poprvé, ale už po dost dlouhé době opět
vypravili na manželáky do Kroměříže.
Tedy letní kurz Manželská setkání po‑
řádaný organizací YMCA Setkání.
Co že to je? Těžko krátce popsat, osob‑
ně tomu říkáme Lázně manželské. Na
průdušky jsou Luhačovice, na kolena
Piešťany, na partnerské vztahy manže‑
láky .
Byli jsme tu již dříve, a vícekrát, tak‑
že jsme věděli, do čeho jdeme. Váhali
jsme, zda máme vůbec jet. Zase budeme
týden sedět na židlích, určitě v horku,
a poslouchat věci, které už jsme toli‑
krát slyšeli. A vlastně už všechno víme.
Máme za sebou přes čtvrt století vcelku
spokojeného manželství, na hádání jsme
příliš líní – tak co vlastně řešit? Nicméně
přihlášku jsme přece poslali.
Podruhé jsme vážně začali váhat začát‑
kem června. Pojedeme už asi po osmé,
nezabíráme náhodou místo někomu,
kdo to potřebuje více než my? Na tuto
naši „svatou“ výmluvu ale přišla odpo‑
věď, že nikoho neblokujeme, a naopak
by přišlo vhod, kdybychom přiložili ruku
k dílu ve formě služby vedoucího páru

skupinky – tzv. VPSky (jak jsme hned
na začátku nabídli).
Nakonec jsme vše překonali a přijeli.
Jako obvykle pozdě, ba ještě později než
obvykle. Protože jsme už nenašli sílu se
v pátek po pozdním návratu z práce
sbalit a odjet ještě večer. A tak jsme do‑
razili až v sobotu dopoledne, kdy jsme
již doslova naskakovali do rozjíždějícího
se vlaku dění.
Vzápětí jsme začali chápat, že to není
vlak, ale Boží náruč, co se nás ujala, když
už jsme se ráčili přikolébat, a převzala
nás do své péče. Popravdě řečeno to ne‑
byl až tak nový a nečekaný zážitek, něco
podobného jsme tu už pocítili i dříve.
A tak jsme se konečně přestali bránit
a nechali se nést.
Plody na sebe nenechaly dlouho čekat.
Každý pár sloužící jako VPS má vždy
před kurzem trochu obavy a nejistoty,
jaká bude jejich skupinka a jak to vše
zvládnou. Vzhledem k tomu, že jsme do
skupinky dostali naše staré známé, kteří
už také nejednou jako VPSky sloužili,
naše obavy se vydaly trochu jiným smě‑
rem. Pane Bože, jak tohle zvládneme?
Probrat témata, která je třeba, a nepro‑
kecat určený čas o tom, co nového za
tu dobu, kdy jsme se neviděli… Byl to
takový pocit marnosti; i s přihlédnutím
k tomu, že se nám do témat, co už jsme
několikrát slyšeli, ani moc nechtělo.
Malé zázraky však začaly nenápad‑
ně, zato neúnavně přicházet. Přestože
probíraná témata jsou vždy stejná, jsou
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přednášky poutavé. Jelikož přednášející
nemluví o tom, že „správně by se mělo“,
ale nechávají nahlédnout do svého ži‑
votního příběhu, jak s danou věcí sami
zápasili. A že jsou to mnohdy silné
příběhy. Najednou se člověku otevřou
oči, a na skupince se ani nedá danému
tématu nevěnovat… Sami jsme byli pře‑
kvapeni, jak nám skupinka šlape.
To není zdaleka všechno. I když je pro‑
gram časově opravdu náročný, našly se
i chvíle pozdravit staré známé, potkat
nové známé, ale hlavně – potkat sami
sebe.
A jaké to je vidět, že ta moje drahá po‑
lovička, co se mnou už přes čtvrt sto‑
letí nese dobré i zlé, je pořád to skvělé

nádherné děvče s tím samým kouzel‑
ným úsměvem, jako když jsem si ji bral
za ženu – to se nedá popsat, to se musí
zažít… A jaké to je mít vedle sebe již více
než čtvrt století toho opravdového muž‑
ského, o kterého se mohu opřít, který je
nablízku v těžkých chvílích a navíc je od‑
dán rodině, to bych přála každé ženě…
Odpověď na naše pochyby jsme taky
nalezli: překonat únavu, lenost, obavy,
na místě pak vedro k zalknutí, zvládnout
časově nabitý program a spoustu dalších
věcí. Ano. Stálo to za to, nebyli jsme tady
zbytečně. Bohu díky!
A příští rok, dá‑li Pán, tak zase repete.
Jsme totiž notoričtí repetenti.
Jirka a Emilka Zichovi
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od ucha k uchu

O cestování
Řidič projíždí malebnou vesničkou, když
mu z ničeho nic vběhne pod kola slepič‑
ka. Řidič už nestihne reagovat a slepici
přejede. Muž vystoupí z auta, vezme sle‑
pici ze silnice a jde k nejbližšímu baráku.
Tam si hraje holčička na pískovišti. Řidič
se zeptá malé holčičky, zda to je jejich
slepice.
„Není, my takové placaté nemáme.“

„Opravdu? Tak to se mi ulevilo. Já jen,
že při mé poslední dovolené se mi toto
s vaší společností stalo.“

V lázeňském městě povídá místní oby‑
vatel hostovi: „Klima je tady naprosto
vynikající! Když jsem sem přišel, nemohl
jsem mluvit, chodit a neměl jsem žádné
vlasy.“
„Vážně? No to je parádní. Jak dlouho
tady jste?“
„Od té doby, co jsem se narodil.“

Nad džunglí pravidelně přelétá dopravní
letadlo.
Otec – kanibal poučuje děti: „Když ten
pták náhodou spadne, tak se jí jenom
ten vnitřek!“

Na dovolené se pan Kozderka na pláži
ptá domorodce: „Nejsou tady v tom moři
žraloci?“
„Ne, tady žádní nejsou.“
Pán se tedy svleče, skočí do moře a užívá
si vln.
„Vážně tady nejsou žraloci?“
„Říkám vám, že nejsou. Oni se totiž bojí
támhletěch krokodýlů.“
Cestující stojí na letišti a čeká na odba‑
vení. Když na něj přijde řada, ukáže svo‑
ji letenku do Francie a ptá se: „Můžete
mi, prosím vás, ten velký kufr poslat
do Španělska a tuto cestovní tašku do
Ruska?“
„Je mi líto, pane, ale to je absolutně vy‑
loučené. Tohle nejde.“

Přijdou dva do hotelu a ptají se na
recepci:
„Máte volný pokoj?“
„Ano, a vy máte rezervaci?“
„A proč? Vypadáme jako indiáni?“

Jdou dva lidi po poušti a ztratí se. Tak
se zeptají beduína, kam jít: „Prosím vás,
jak se dostaneme do nejbližšího města?“
On jim odpoví: „Jděte pořád rovně
a v úterý zahněte doprava.“
Ptá se žena manžela, který řídí: „Nemáš
pocit, že jsme zabloudili?“
„Proč myslíš?“
„Mám dojem, že toho psa jsme přejeli
už před půl hodinou!“
Paní, která letí poprvé letadlem, se dívá
z okénka na zem a volá: „Jak jsou ti lidé
maličcí, jako mravenečkové.“
Letuška k ní přijde a povídá: „To jsou
opravdoví mravenci, paní, ještě jsme
nevzlétli.“

– 23 –

SAMOTA
Jak jenom těžké je žít v osamění,
když nablízku žádný přítel není,
který by naslouchal a vzal mě kolem ramen,
přiložil polínko do chladnoucích kamen.
Do srdce pomalu vkrádá se stín,
v očích mám slzy a lituji vin.
Kolik jen lásky bylo v mém konání?
Nebylo více snad zloby a rouhání?
Nevím, co v životě ještě mě čeká,
snad jednou země bude mi lehká.
Kdo staví na písku nedělá dobře,
těžko mu bude, až přijde bouře.
Postav svůj příbytek na pevném skalisku,
i když to necítíš, Bůh je ti na blízku.
On je tvůj ochránce, On je tvůj štít,
do Jeho náruče můžeš se skrýt.
Neboj se, červíčku, nejsi tu sám,
tvé jméno vyryto do dlaní mám.
JAN ŠLACHTA

