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Úvodník

Milí čtenáři Žabokuku, 

tyto řádky píšu na začátku školního 
roku, kdy nikdo vlastně neví, co nás 
jako farnost a také celé salesiánské dílo 
v příštích měsících čeká. Ty minulé byly 
poznamenány covidem a s ním spojenými 
omezeními. Věci zkrátka nebyly tak, jako 
bývaly dřív. Přiznám se vám, že právě 
tato období mám vlastně docela rád – 
když se věci dějí jinak a budoucnost je 
nejistá. Proč?
Protože takhle nějak by se dala charakte-
rizovat doba poté, co na scénu vystoupil 
Ježíš. Změnil mnohé a něco až radikálně, 
budoucnost byla nejistá a všechno se bu-
dovalo tak trochu znovu. Židovská zkuše-
nost prvních křesťanů zůstala, ale nebylo 

možné se k ní vracet jako ke stabilnímu a 
neměnnému bodu. Bylo třeba se vydat dál, 
do neznáma. Bylo třeba opouštět a hledat. 
A tohle, jen tak mezi námi, nemáme rádi, 
protože takové opouštění a hledání bere 
energii a výsledek je nejistý. Vlastně to 
chápu, přesto však nás to neopravňuje 
taková opouštění a hledání nepodnikat.

Představuju si, co by bylo, kdyby třeba 
Abrahám, Mojžíš, sv. Pavel, sv. Augustin, 
sv. František nebo třeba sv. Jan Bosco 
podlehli iluzi stability a nevydali se pro-
ti proudu. Kdyby nezareagovali na výzvy 
své doby, kdyby nenasadili vlastní kůži, 
raději šetřili svou energii a pohybovali se 
jen ve vodách bezpečných.
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Úvodník

Domnívám se, že v historii bylo mno-
ho událostí a situací, které Bůh použil 
k tomu, aby vědomě destabilizoval spo-
lečnost či církev. Aby vytvořil prostor, 
ve kterém bylo možné přehodit výhybku, 
zpochybnit dosavadní způsob fungování, 
aby člověk vyšel jiný a Jemu podobnější. 
Mrzelo by mě, kdybychom samou touhou 
po bezpečí řádu věcí předcovidových pře-
hlíželi to, co tato doba přináší nového, co 
nám říká o nás samotných, našich vzta-
zích, společenstvích i institucích. Ano, to-
hle bere energii, ale chceme-li následovat 
Boha Bible a tradice v tom pravém slova 
smyslu, nic jiného nám nezbývá. 

Co tím vším chci vlastně říct a co tím 
myslím konkrétně? Ne, nevolám po radi-
kálních změnách, ani tím nic nekritizuji. 
Jen bych rád naše pohledy upřel více na 
příležitosti a výzvy než na to, o co jsme 
přišli. Dobře, budu konkrétní. Všimli jste 
si například, že se v poslední době v naší 
farnosti objevují noví lidé, kteří s naší 
komunitou byli online v době lockdownů 
a nějak se jim styl i forma líbila? Navrhuji, 
abyste si zkusili všímat těch, kteří zde 
zatím moc nikoho neznají a energii vložili 
do toho, že za takovými lidmi normálně 
přijdete (třeba po mši) s žádostí, že byste 
se chtěli seznámit a prohodit pár slov. 
Bude-li farní kavárna, tak spolu běžte 
dolů do sálu, dejte si kávu či cokoli ji-
ného. A povídejte si třeba o tom, co vás 
během lockdownu drželo nad vodou, proč 

chodíte do této farnosti anebo na co se 
v nejbližší době těšíte. Ne, není to divné. 
Ne, nevadí, že jste spíše introvertní. A 
ano, je to důležité. Protože pouze takto 
(a ještě mnoha dalšími způsoby) bude-
me vytvářet to, co je podstatou farností 
a co mnohým z nás minulý rok nejvíce 
chybělo – společenství, komunikace a na-
slouchání. A tohle jsou věci, které, aspoň 
podle mě, jsou jedny z největších výzev 
dnešní doby.

Foto: Dušan Kadlec

ředitel salesiánské komunity Brno-Žabovřesky
Libor Všetula 
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Kalendárium

září
19. 9.         Svatováclavská pouť
28. 9.          Den české státnosti
29. 9.         Žabovřeské rozmlouvání s plzeňským biskupem  
    Tomášem Holubem

říjen
20. 10.     Žabovřeské rozmlouvání s Jiřím Zajícem a                          
    Martinem Zikmundem   
27.–31. 10.     Podzimní prázdniny

listopad
5.–7. 11.     Celostátní setkání animátorů
9. 11.                                                                              Martinská slavnost
17. 11.    Pouť zaměstnanců a animátorů

prosinec
1. 12.   Žabovřeské rozmlouvání s Liborem Všetulou
3. 12.    Mikuláš
14. 12.   Vánoční koncert hudebního oddělení
23. 12.  - 2. 1.    Vánoční prázdniny
26. 12.         Živý Betlém

Kalendárium farnosti a střediska
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Dobrovolníkem v Africe

Jirko, můžeš úvodem říct pár slov o sobě?

Tak já jsem Jiří Vácha a k salesiánům 
jsem se dostal asi před sedmi lety, kdy 
jsem tady byl omylem na závěrečné akci 
pro dobrovolníky a zaměstnance. Loni 
jsem takovým řízením osudu vycestoval 
do Afriky a strávil tam jako dobrovol-
ník sedm měsíců. Ale jinak jsem takovej 
normální nezajímavej kluk.

Jak ses k dobrovolnictví dostal?

Když jsem byl na svěcení salesiána Jana 
Fojtů ve Zlíně, tak přišel Gambi, což je 
Pavel Ženíšek, další salesián, a říká: Umíš 
španělsky? A já že anglicky. No tak že mě 
pošlou na Papuu Novou Guineu. Měl jsem 
mu napsat, a že se domluvíme. Věděl jsem, 
jak to funguje, můžeš jet do džungle, do 
Ekvádoru, do Afriky, nebo do Bulharska… 
Napsal jsem Gambimu a ten mi řekl, že 
musím přijet na víkendovku, že to je po-
slední možnost. Jel jsem tam, ale ještě jsem 
úplně neplánoval vyjet. Nebyl jsem úplně 
rozhodnutý. Nakonec mi řekl, že pojedu 
do Indie, že tam koronavirus neřeší… 
 
Takže ty víkendovky, to byla příprava? 

To byla příprava, osm víkendů a ti, co 
se připravujou, můžou chybět jen na 
dvou setkáních. Konají se v průběhu ce-
lého roku v různých salesiánských stře-
discích. První čtyři víkendy od září do 

prosince jsou spíš teoretický, probírá se 
třeba motivace, pak je duchovní obnova, 
tu jsme měli v hospici v Rajhradě. Přijel 
tam Petr Vaculík. Modlení, abychom si 
ujasnili, jestli tam chceme jet, abychom 
si uvědomili, co je misionářství, misie. 
Salesiánský program Cagliero je podle mě 
zajímavý tím, že má přesah, což ostatní 
dobrovolnické programy nemají.

Výběr země tedy nebyl na tobě?

V Česku naštěstí výběr je, např. máme 
medičky, které chtěly jet na Papuu Novou 
Guineu, protože tam je ošetřovna. Ale já 
jsem do toho šel s tím, že mi to je jedno, 
jen do Bulharska mě to nelákalo. Nechal 
jsem to na Gambim s tím, že jsem uni-
verzální a že zvládnu asi všechno. Různé 
země mají různé podmínky. V Ekvádoru 
třeba potřebuješ umět španělsky a až na 
místě se s tebou pobaví, a podle schop-
ností tě pošlou do různých částí země, 
do džungle nebo do vysokých hor. Vědí 
tam, že Češi jsou výborní, takže je mů-
žou poslat do těch náročnějších středisek. 
Takže my si můžem vybírat a většinou si 
lidi vybírají, ale mně to bylo celkem jed-
no. Kvůli koronaviru jsme nevěděli, jestli 
odjedem, a kdy odjedem. Takže já jsem 
se až začátkem září dozvěděl, že můžu 
jet do Tanzánie a byl jsem nadšenej. Pak 
už jsme strašně rychle vyřídili papíry a 
koncem října jsem odletěl.
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Studoval jsi v té době, nebo pracoval?
 
Studoval jsem na Masárně pedagogiku, 
zeměpis a informatiku. Mohl jsem vy-
jet i na Erasmus, taky jsem to zvažoval. 
Studuješ v cizí zemi a myslím, že je to 
super, že by všichni měli jet. Ale od těch, 
kdo tam byli, víme, že je to celkem jed-
noduchý. Dobrovolnictví je hodně jiný. 
Nejsi tam s ostatními studenty, nechlastá 
se… Takže já jsem studoval, ale potom 
jsem se už rozhodoval, jestli odjedu přes 
Cagliero, nebo zůstanu na škole. Bavil 
jsem se s Makošem Hanákovou, což je 
sestra FMA, že škola je výborná, ale ces-
tování ven na dobu delší než měsíc je 
někdy mnohem lepší než škola. Tak jsem 
se rozhodl pro Cagliero. 

Co budeš dělat teď?
  
Od září nastupuju do přednoviciátu k sa-
lesiánům do Zlína.
 
 
Ovlivni l tě dobrovolnický pobyt 
v rozhodování?

V Africe bylo modlení a duchovního 
života hodně, bylo to hodně intenzivní. 
Nemyslím, že by mě Bůh volal: Jiří, pojď 
do semináře!“ – to ne. 
Někdy jsme se modlili breviář, všichni 

měli typický kožený černý a já jediný jsem 
měl obal s černouškem a když jsem ho 
otevřel, vykoukl na mě Don Bosco, jako 
by říkal I want you. Tak jsem si říkal, 
Bože, to je dobrý humor, ale ne, ne, ne. 
Pak se to nějak vytříbilo a teď mám v srd-
ci touhu, že kdybych to nezkusil, mohl 
bych litovat. Jsem nervózní, jako kdybych 
šel na rande s nejlepší kamarádkou. Je 
to vlastně takový, že to může vyjít, že 
to bude jako svatba, až do konce života. 
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

 
Vraťme se ještě k tvému pobytu v Africe. 
Byl jsi tam v nějaké komunitě? 
 
Byla to křesťanská střední škola, po-
blíž vesnice mezi dvěma většími městy.  
Kampus je velký komplex budov školy, 
ubytování pro studenty a domečky pro 
členy komunity a dobrovolníky. Je tam 
přes tisíc studentů. Komunita se skládá 
z otců, což jsou tři salesiáni, jeden z nich 
je rektor, který odpovídá za všechno 
v komplexu, za pracovníky i za pozemky, 
jeden je ředitel školy a jeden je admini-
strátor, a ze tří bratrů, což jsou ti, kteří 
studují a mají získat zhruba dvouletou 
praxi. Studenti vstávají ve 4:20, aby se 
do pěti dostali do budovy školy. Někdy 
jsme bratrům pomáhali studenty budit. 
Jdou pak na modlitbu a v 6:10 je mše 
pro všechny. Po mši mají kluci snídani 
a od 7 do půl osmé uklízí. Po zahájení 
dne mají vyučování ve škole, po škole 
jsou sporty, pak růženec, poté mají asi 
půl hodiny volno, kdy se převléknou a 
jdou na hodinu a půl studovat zpět do 
školy. Pak mají večeři a v deset jdou spát. 
 
Potkal ses tam s jinými dobrovolníky? 
 
Když jsem tam přijel, už tam byla Peťa 
Klašková. Byla tam od října předešlého 
roku, pak ji v únoru salesiáni stáhli, pro-
tože se báli uzavření hranic. Po několika 

měsících se ale vrátila dokončit službu a 
byla tam se mnou od října do prosince. 
Pak jsem tam byl měsíc sám a poté při-
jel další dobrovolník. Jinak tam obvykle 
bývají také dobrovolníci z Německa a z 
Anglie.

Co bylo tvým úkolem?
 
Být s dětma. Být tam pro ně, hrát si 
s nimi, mluvit s nimi. Já jsem s nimi 
hodně hrál sporty a pak jsem i učil ná-
boženství. Stačí být bílý a být s nimi. Dává 
to smysl, protože oni vidí, že se s nimi 
normálně bavíme, jdeme třeba praco-
vat na pole... Někdy si černoši myslí, že 
v Evropě máme na všechno stroje a nic 
neděláme. Když jsme tam s nimi, pracu-
jeme na poli nebo běháme, tak poznají, 
že běloši nejsou špatní. Bylo to i nároč-
ný, protože tě nikdo nechválí. Komunita 
byla výborná, ale je jim celkem jedno, 
co tam přesně děláš, musíš si sám ur-
čit, kdy něco děláš, co budeš dělat, abys 
byl spokojenej, kdy jdeš spát a podobně.  
  
Jak jsi byl jazykově vybavený?
 
Z angličtiny jsem maturoval v pohodě. U 
nás se dbá hodně na to, aby se všechno 
vyslovovalo správně, aby slovíčka byly 
správně. Věděl jsem, že jsou různý dialek-
ty, a říkal jsem si, že se nějak domluvím. 
Jel jsem tam s tím, že se chci anglicky 
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Kterou činnost jsi měl nejraději?

V pátek býval turnaj do celoškolního 
bodování, kdy mezi sebou soutěžilo osm 
domů ve fotbale, ve volejbale, v házené a 
v basketbale. První tři domy jedou pak 
na konci školního roku, což je v prosin-
ci, na piknik, kde je maso, jídlo, hud-
ba, tanec, sporty, a je to takovej úplně 
nejvíc free den a oni soupeří a chtějí to 
vyhrát, chtějí jet na piknik. To mě nejvíc 
bavilo. Prvně mě tam samozřejmě vůbec 
nepouštěli, protože si říkali: No, nějakej 
běloch, vůbec to nebude umět hrát… Pak 
jsem hrál všechny sporty, a to mě bavilo. 
Porovnáváš síly, oni zkouší, co vydržíš. 
Nebo jsme dělali srandu při fandění.

Co bylo naopak nejtěžší?

Pro mě bylo asi nejtěžší jít a jen tak si 
s nima povídat. Když třeba přijdou a řek-
nou ti nějakej svůj příběh, co zažili, tak to 
pro mě bylo náročný, být citlivý a třeba 
jim něco poradit. Pro mě je povídání si 
takový nicnedělání, já potřebuju spíš něco 
dělat. A pak taky práce na farmě, slunce, 
makat, jsi tam třeba čtyři pět hodin. A 
pak si taky myslím, že pro hodně lidí 
může být problém spánek. Já jsem měl 
v průměru 5,5 hodiny spánku, ale jsem 
zvyklý ze skautu, když je potřeba makat.

naučit víc, abych dokázal bez problémů 
mluvit. Když jsem tam ale přijel, myslel 
jsem si, že se na jejich dialekt nedá zvyk-
nout. Nevěděl jsem, jestli mluví anglicky 
nebo svahilsky, ale za měsíc nebo dva už 
jsme mluvili, už jsem rozuměl. Na škole 
se vyučuje v angličtině, ale jinak studenti 
můžou mluvit svahilsky. Salesiáni je smě-
řují spíše na tu angličtinu, aby pak byli 
vybavení třeba pro studium na univerzitě.
 
 

A oni tobě rozuměli dobře?
 
 Já si myslím, že ano. Zároveň tam je 
anglický systém, tzn. že když přijdeš jako 
vyučující do třídy, studenti očekávají, že 
budeš mluvit. Když jsem měl nábožen-
ství, chtěl jsem s nimi diskutovat, ale když 
jsem někoho vyvolal, aby řekl svůj názor, 
tak to pro něj bylo jako za trest – vstát a 
mluvit před ostatníma. Když přijel další 
dobrovolník, tak jsem si říkal, že jestli 
jsem měl na začátku taky takovej českej 
přízvuk, muselo to bejt trapný. Navíc 
když se tam zeptáš, jestli je všechno jasný, 
oni ti neřeknou „Yes“, ale zvednou obočí. 
Bylo to trochu náročný, když na mě celá 
třída potichu zvedala obočí. 
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Řešili jste tam nějak koronavirus?

V Africe koronavirus určitě je, ale když 
netestuješ, tak nemáš pozitivní případy! 
V létě se pak zrušilo hodně opatření. Je 
tam i dost jiných nemocí, v naší vesnici 
bylo například 60 % HIV pozitivních. 
Navíc v Africe není moc lidí z nejohro-
ženější skupiny těch nejstarších, viděl 
jsem tam jen málo starých lidí, protože 
umírají brzo. V našem komplexu jsme se 
docela báli, protože jsme tam měli děcka 
z celé Tanzanie. Jednou otec přišel, že mu 
není dobře a že ztratil chuť a čich. Měl se 
přijít nechat otestovat, ale nedorazil, ani 
nevíme proč. Pak ho vidíme, jak chodí 
mezi děckama a říkáme si, to by neměl 
fungovat, tak jak funguje. Ale vlastně se 
vůbec nic nestalo. Řeší se tam spíš ma-
lárie, v prosinci a lednu byly vždycky tři 
čtyři studenti v nemocnici, a pak taky 
břišní tyfus.

Co bys doporučil těm, kteří uvažují o 
dobrovolnickém pobytu?

Co bych doporučil? Ať jedou. A ať si o 
té zemi hodně zjistí, aby věděli, do čeho 
jdou. V Africe jsou třeba různý zvláštnos-
ti. Lidi tam jsou mnohem víc extrovertní.  
Třeba při oslavě narozenin si tady připi-
jeme, zazpíváme si a pak se sedí. Tam se 
na každé párty po jídle pustí hudba a jde 
se tančit. Nebo jsou hodně haptičtí, to 
znamená, že když se s někým baví, chyt-
nou se za ruku a je to mnohem intenziv-
nější, ale pro nás to je zvláštní. Prožívají 
všechno extrémně, třeba když dostanou 
dárek, skáčou radostí, nebo dlouho pro-
žívají smutek… Mše je zajímavá. Tady se 
sedí, stojí, klečí, poslouchá, vlastně se nic 
nedělá. Oni mají nástup, sbor, tance. Na 
keybordu, který mají místo varhan, si na-
volí bubny a prvních třeba dvacet vteřin 
to je jako v klubu, prostě „tuc tuc“. Při 
písničce začnou tancovat, pohybovat se, je 
to hodně živý. Kázání je dlouhý a nedělní 
mše trvá třeba přes tři hodiny. U nás, 
když se Libor rozkecá a mše trvá hodinu 
deset, tak to je zlatý! Doporučuju všem 
vyjet, ale zároveň to není pro všechny. Je 
to náročný. A zároveň vyjet tam, kde ti 
to je sympatický.

Marie Červenková
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Co proběhlo ve farnosti…

Neratovské putování s Luckou
Na přelomu července a srpna jsme se 
staršími a nejstaršími ministranty vy-
razili poprvé na puťák. Patnáct kluků a 
už klasická čtyřka vedoucích a asistentů 
Zdeněk Jančařík, Zdeněk Kyjovský, Peter 
Váczi a Šimon Kyjovský.
 Nebylo to poprvé, kdy kluci spali venku 
ve stanech nebo pod širákem, ani jsme 
neměli jednu jedinou základnu, ale ně-
kolik předem vytipovaných a domluve-
ných míst, kde jsme „bytovali“. Jeli jsme 
vláčkem směr Orlické hory, s sebou jsme 
měli jedno doprovodné vozidlo. První sta-
nicí byla loučka nad neratovským koste-
lem, kde nám místní farnice a kostelnice, 
paní Adámková a neratovský farář Josef 
Suchár, poskytli velkoryse také poutnic-
kou koupelnu a zázemí. Mariánský kostel 
v Neratově je fenomén sám o sobě, navíc 
všude kolem jsou lesy a bunkry dostavěné 
čsl. armádou těsně před Mnichovským 
diktátem (září 1938). Nejenže jsme na-
vštívili menší bunkry, zvané řopíky, ale 
poblíž Neratova jsou dva velké „sruby“ – 
a jeden z nich (Haničku) jsme absolvovali 
celý. Jde vlastně o systém betonových cho-
deb, palebných míst, garáží pro vojenskou 
techniku, tedy vlastně o takový Pentagon 
v podzemí propojený několikakilomet-
rovými chodbami. Teprve při prohlídce 
jsme zjistili, jak celá obrana pohraničí bý-
valého Československa měla vypadat a 
jak geniálně byla promyšlená. A průvodce 
samozřejmě tvrdil, že s takovou obranou 
by nás Němci tehdy neporazili. 

Prohlídka trvala skoro dvě hodiny a 
dole bylo pět stupňů Celsia, takže když 
jsme vylezli, dlouho jsme se zahřívali 
Fidorkami a venkovním teplem.
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Co proběhlo ve farnosti…

Těch atrakcí a událostí bylo víc: neděl-
ní mše v kostele „pod širým nebem“ 
v Neratově, kde má tamní kostel pro-
sklenou střechu, je zážitek sám o sobě. 
Na další štaci, v chatě Kašpar u Českých 
Petrovic, jsme absolvovali dva sjezdy na 
horských koloběžkách. Hlavní vedoucí 
tábora Zdeněk J. si při tom zranil kole-
no a dodnes nemůže v kostele poklekat 
(jinak ale do kostela chodí!). Asi poslední 
sportovní aktivitou bylo sjíždění Divoké 
Orlice s přistáním v Týništi nad Orlicí, 
odkud jsme jeli zpátky domů vlakem. 
Celá parta si putování, sjíždění a pádlo-
vání užila, komáři štípali, počasí drželo, 
nálada výborná – a to i přesto, že jsme si 
vařili skoro sami na plynových vařičích a 
vařítkách. A to byla další atrakce, protože 
asi nejoblíbenějším pokrmem kromě všu-
dypřítomné Kofoly byla Lucka – taková 
polívka, ale to už si vygooglíte! 

Na puťák vzpomínáme s nostalgií, temné 
noci pod širým nebem nám tady zpátky 
v civilizaci chybí!

Zdeněk Jančařík
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Co proběhlo ve farnosti…

Jako již tradičně ani letos nemohl chybět v celé spoustě salesiánských prázdni-
nových aktivit tábor pro malé (a v některých případech i přerostlé) ministranty. 
Tentokrát se výprava čítající 19 ministrantů ve věku od 6 do 12 let pod vedením 
zdatných vedoucích vydala vstříc dobrodružství do dob dávno minulých. Na týden 
jsme se přenesli k branám Jeruzaléma, pod taktovkou (mečem) velmistra řádu 
Pavla a jeho pomocníků se z nás stali bratři novicové a postupným získáváním 
ctností jsme dostali možnost stát se rytíři templářského řádu. Již první noc, kterou 
jsme strávili v lesích někde mezi Ketkovicemi a Čučicemi, mohla být pro mnohé 
zkouškou toho, co vydrží. Nad ránem nás z teplých spacáků vyhnal déšť, a proto 
jsme zbytek noci strávili pod plachtou, stanem a někteří v tranzitu.

Po příchodu na faru jsme museli povinně podstoupit očistu těla (fakt to bylo potřeba!), 
vybalili jsme mokré věci a občerstvili jsme se buchtami a dobrým čajem. Odpoledne 
nás čekalo setkání se Saladinem, který přinutil Jeruzalém ke kapitulaci. Našim úkolem 
bylo ho podplatit, aby nám zpřístupnil jeruzalémské památky. V nabídce byly peníze, 
50 svobodných žen, otroci starší 20ti let, vykopání nového hrobu. Naše snaha byla 
marná. Den jsme zakončili mší svatou, pořádnou večeří a společnou modlitbou.

Každý správný rytíř potřebuje  
řádnou výzbroj a oblečení,  

proto nás čekala výroba mečů, štítů a 
také rytířského roucha.  

Je známo, že šaty dělají člověka a 
rytíře jeho ctnostné srdce,  

proto jsme se po celý týden snažili 
získat pět ctností  

(víra, štědrost, odvaha v boji, věrnost 
a zdvořilost).  

Ne vždy to bylo zrovna jednoduché.

Foto: Petr Klaška

Ministrantský tábor ČUČICE 2021
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Co proběhlo ve farnosti…

Ve středu v noci nás navštívil posel, se 
kterým kontur Vítek vyjednal podmínky, 
za kterých nám budou památky otevřeny. 
Toto jednání bylo asi velmi namáhavé, 
což se nám potvrdilo tím, že Vítek ráno 
zaspal (budík probudil skoro všechny až 
na něho, což ale zapříčinilo velkou účast 
na ranní mši). Saladin si určil, že přijme 
nabídku toho týmu, který vyhraje turnaj 
ve vikingském šachu. 

Ve čtvrtek jsme se vydali na celodenní 
putování na zříceninu hradu Templštejn, 
který byl ve 13. stol postaven řádem 
Templářských rytířů. Zde jsme obchodo-
vali a vydělávali peníze na opravu hradu, 
což se nám společným úsilím podařilo. 
K večeři jsme si upekli špízy. Po západu 
slunce, který jsme pozorovali z vyhlídky, 
jsme se stali svědky pasování čtyř kama-
rádů na rytíře.

Nezapomenutelným zážitkem bylo pro 
některé z nás čekání na odvoz, které jsme 
si zkrátili zpíváním pod hradbami. 
Vrcholem našeho celotýdenního snaže-
ní se měl stát závěrečný boj, který byl 
naplánován na páteční odpoledne. Už 
dopoledne jsme si připravovali plán, jak 
porazit lapky. K bitvě došlo na farní za-
hradě. Proti sobě se postavilo 19 rytířů a 
10 lapků (role protivníků se tradičně ujali 
naši tatínkové, kteří za námi podnikli 

tajnou výpravu). Boj byl velmi napínavý, 
do poslední chvíle to vypadalo, že bude 
naše vojsko poraženo, ale v posledních 
minutách se přece jen štěstěna přiklonila 
na naši stranu a my mohli slavit vítězství.
Poté, co jsme bojiště uklidili od padlých 
a zraněných, jsme zasedli k honosné 
hostině.

Foto: Marián Beszédeš 

Závěr večera se nesl ve slavnostním 
duchu, kdy jsme i my zbývající byli 
pasováni do rytířského stavu.

Vzkaz pro všechny kluky: Připojte se 
k nám ministrantům a nebudete litovat! 
 
Krásné dny přejí  
Šimon, Kryštof a Petr Klaškovi
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Duchovní ponor

V neděli 13. 6. 2021 byli při mši sv. 
v 9:30 rozesláni salesiánští dobrovolní-
ci do různých zemí na misie. Také tyto 
mladé lidi podpořme svou modlitbou. 
Tolik stručné sdělení z nedělních ohlášek, 
ale co všechno se za ním skrývá! 
Nedělní dopoledne vydatně provanuté vě-
trem, který chtěl zpívat z not, a zvědavé 
mraky, které nad amfiteátrem naštěstí 
ani jednou nezaslzely dojetím. Radostně 
pojatá mše svatá, sloužená provinciálem 
Martinem Hobzou, kdy všichni kolem ol-
táře byli nasvíceni slunečními paprsky. 
Davy farníků i zdáli přišedších návštěv-
níků naslouchaly myšlenkám a výzvám 
homilie: „...klademe si otázky, kdy už 
konečně bude spravedlnost a lidé budou 
pospolu... to očekávání měli i Ježíšovi 
posluchači. Ježíš to vidí a říká jim po-
dobenství o hořčičném semínku. Chce 
říct, že to poselství je jiné, než bychom 
čekali, Boží království nepřichází se si-
lou, síla Božího království je v Bohu, od 
nás se očekává, že to semínko přijmeme 
a někam ho i doneseme. Máme patnáct 
semínek a zjistíme, kam ta semínka na 
rok zasadíme. Možná tu někdo má nepa-
trný úkol, vykoná ho a vyroste... Máme 
tu příklad Jeníka Boska, byl to chlapeček, 
kterého nikdo neznal, Bůh do něj zasadil 
semínko a vyrostl strom a semínka se šíří 
dál. Nepodceňujme malé věci, malá gesta, 
nikdy nevíme, co z toho může vyrůst... 
Jestli člověk prožije nějakou bolest, řekne 
si, že udělá všechno pro to, aby to nemusel 

zažívat nikdo další. Tak to měl i Don 
Bosco, proto chtěl šířit dobro. Nebo to 
může být druhý impulz, zažijeme něco 
krásného a chceme se o to štěstí rozdělit. 
Máme to štěstí, že máme Ježíše, můžeme 
jít a o Ježíšovi mluvit. Velmi důležité jsou 
i chvíle, kdy budeme s Ježíšem sami a 
necháme si vysvětlit, co nám Bůh v našem 
životě nabízí, abychom to mohli rozdat 
druhým.“

Mše svatá pokračovala společným a 
opravdovým vyznáním víry, v jejím 
průběhu též došlo i na představení bu-
doucích misionářů a míst, kam se roz-
jedou (nejčastěji do Bulharska, někteří 
do Afriky také do Tichomoří a na další 
místa). Přijeli z různých míst naší země, 
se svými příznivci a také s patrony, od 
kterých dostali symbolické dary na cestu. 
Z budoucích misionářů a jejich patronů 
sálalo takové nadšení, že chladnější počasí 
nijak nekalilo jejich velký den. Těžko říci, 
kdo se víc těší, jestli ti, kdo jsou vysláni, 
nebo ti, kteří je očekávají. A všichni okolo 
byli rádi, že mohli být při tom. Je vidět, 
že i jedenáctá neděle v mezidobí může být 
výjimečnou nedělí a svatý Antonín, kte-
rý toužil po misijní činnosti, i když Bůh 
rozhodl jinak, ji s námi patřičně oslavil.

 
Jaroslava Cýrusová

Jděte do celého světa!
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Senior club

ZASE naše SESE
Po dlouhém covidovém čase, kdy byly 
omezeny všechny naše aktivity, se zase 
pomalu dostáváme do normálu, a tak jsme 
se také sešli i s naším SESE (SEtkávání 
SEniorů). A jsme moc rádi, že i díky dal-
šímu vydání Žabokuku se vracíme tam, 
kde jsme byli dříve – i když víme, že čas 
vrátit nejde a po covidu už nikdy nic ne-
bude takové, bezstarostné, jako před ním. 
Dlouhá absence našich setkávání nás 
všechny nějak ovlivnila a poznamenala, 
a tak jsme tato první dvě setkání věno-
vali sdílení zkušeností, prožitků a pocitů 
z uplynulé doby.  Ubylo nás (v červnu 
se nás potkalo jen osm), ale věříme, že 
se nás bude opět scházet 15 až 18 jako 
dřív. Tímto také zveme vás všechny, kteří 
byste si našli chvilku čas každou poslední 
středu v měsíci a chtěli byste se po prázd-
ninách přijít za námi podívat.

V roce 2020 jsme se sešli v únoru (to byl 
covid ještě za hranicemi), potom jednou 
v červnu 2020 a nyní až v květnu a červ-
nu 2021 – to znamená, že jsme se takto 
pohromadě neviděli 11 měsíců. 

Během této doby nás také opustily dvě 
kamarádky. Paní Andělka Švecová zemře-
la v lednu 2021. Určitě si ji pamatujete, 
sedávala vepředu v kostele, vlevo, nosila 
černé brýle, trápily ji oči, a často začí-
nala modlitbu růžence (to vše jen pro 
připomenutí a lepší vybavení). Andělko, 
děkujeme za Tvé modlitby a přímluvy!

Paní Janička Krhovjáková

Paní Andělka Švecová
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starších lidí bylo „uvězněno“ ve svých do-
mech a bytech, odkázáno na pomoc dru-
hých, cizích lidí. Najednou se zdvihla vlna 
SOLIDARITY jako obrovská tsunami, šití 
roušek, letáky nabízející pomoc studentů, 
dobrovolníků, lidí, kteří najednou zůstali 
bez práce, nákupy, vyzvedávání receptů... 
debaty přes ulici a z okna do okna. Smsky 
a telefonáty dětí a vnoučat, a přátel, se 
kterými jsme se třeba dlouho neviděli. 
Jak rádi bychom je teď navštívili, a zrov-
na to nejde… Ráda bych na to všechno 
zapomněla, ale současně na to nechci za-
pomenout, to semknutí lidí a jejich touhu 
a ochotu pomáhat bych si ráda navždy 
zapamatovala. 

A závěrem: dovolila jsem se autorky dopi-
su, která nás tímto zdravila, protože sama 
nemohla mezi nás přijít, a která krásně 
vyjádřila obdiv ke starší generaci a tou-
hu učit se od vás, starších, zkušenějších, 
života znalých.

Cituji: „A jak jste to všechno zvládli vy? 
Onemocněli jste vy nebo někdo z vaší ro-
diny? Báli jste se, nebo jste si řekli, že vás 
tohle nepoloží? Co vám nejvíc pomáhalo? 
Často jsme v loňském roce slýchali, že 
vy senioři jste nejohroženější skupinou. 
Mně se ale zdá, že daleko ohroženější 
byli všichni ti, kdo se uzavřeli ve strachu 
a obavách, kdo se přestali úplně stýkat 
s okolím, kdo se uzavřeli i před nejbliž-
ší rodinou. Já vím, že často tento tlak 

Paní Janička Krhovjáková má již 92 let 
a v červenci to jsou dva roky, co žije 
v Domově pro seniory na Foltýnově uli-
ci v Bystrci. Občas od ní máme zprá-
vy přes Jitku a připojuji také její fotku. 
Janičko, všichni tě srdečně pozdravuje-
me, vyprošujeme ti ochranu Panny Marie 
Pomocnice a přejeme pevné zdraví!  

Uplynulé měsíce jsme se snažili proží-
vat každý z nás tak, na kolik mu síly a 
vůle stačily. Někdo se bál onemocnění, o 
někoho se zase bály děti a vnoučata, ale 
všichni jsme se shodli na tom, že nám 
toho covid nejen hodně vzal, ale také 
hodně dal. Opouštěli jsme své domy a 
byty tehdy, kdy nám to dovolili, byli jsme 
rádi, že můžeme ven, a naše oči i srdce si 
najednou všímaly docela obyčejných věcí. 
Jak je zvláštně krásně na ulici v Žabinách, 
když jezdí minimum aut a lidi na chod-
níku lze spočítat na prstech jedné ruky! 
Viděli jsme domy, předzahrádky, opuštěné 
výlohy, které někteří majitelé vyzdobili 
rouškami a dalšími nezbytnými covid 
proprietami. Kolik hvězdiček je na nebi 
a ten měsíc, kdy jsem si ho naposledy tak 
důkladně prohlížela a byla ráda, že ho 
vidím!  A naše malá zahrádka u domu, 
najednou jsem za tohle všechno byla tak 
VDĚČNÁ. První sněženky a bledule, to 
byl opravdu dar z nebes a příslib jara a 
lepších dnů. A milé paní sousedky – uvě-
domujeme si někdy, jaký je to DAR, mít 
fajn sousedy přes plot a v ulici?  Kolik 
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Helena Komínková

vyvíjely hlavně vaše děti – prostě genera-
ce kolem 50–60, kteří najednou nevěděli, 
o koho se bát dřív. Jestli o své rodiče, 
nebo o své děti a vnoučata. Ale vy už 
jste zvládli mnohem horší věci v životě. 
Mnoho z vás zažilo ještě válku a období 
těsně po ní. Zažili jste lecjaké nemoci a 
nedostatky. A právě v tom je vaše obrov-
ská výhoda a taky něco, co můžete pře-
dávat nám mladším. Vy už máte taktiku 
(dneska se hojně používá výraz strategie), 
jak bojovat se samotou, se smutkem, s ne-
duhy.  Prosím buďte znovu těmi, kdo jsou 
starší a moudřejší, kdo mají zkušenosti a 
mohou nám mladším ukázat, jak projít 
zkouškami a špatným obdobím. A tím 
nemyslím jen ten pitomý covid! A ještě 
něco: Prosím modlete se za bratry a sestry 
salesiány, protože oni byli celý rok s námi. 
Udělali kopu práce, vymýšleli, jak se spojit 
s farníky, zpovídali v respirátorech a mas-
kách, odvážně docházeli k nemocným, 
povzbuzovali všechny a hodně se modlili. 
Taktéž sestry, které pokorně nebyly tak 
na očích, ale jejich zásluhy jsou veliké.“

A závěrem obrovské díky a upřímné 
Pán Bůh zaplať vám všem salesiánům a 
sestrám salesiánkám a všem, kteří jste se 
podíleli na online vysílání nejen pro nás, 
brněnské farníky, ale pro další posluchače 
a diváky, které jste si svým přístupem a 
modlitbami získali a provázeli je těmito 
zvláštními a nelehkými dny nejen na úze-
mí České republiky, ale i v zahraničí.        

Foto: Dušan Kadlec
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Kdo tvoří Nadaci dnes?
 
Nadaci tvoří správní rada a také řado-
ví členové. Jednou za rok se sejdeme na 
valné hromadě, kde se kromě prezenta-
ce výroční zprávy a informacích o ak-
tuálním hospodaření Nadace členové 
také dozvídají novinky o dění ze stře-
diska mládeže i farnosti. Součástí dne 
je mše svatá, oběd, setkání s místními 
salesiány, prohlídka oratoře a kostela, 
posezení, podiskutování, zkrátka pří-
jemné setkání, na které se vždy těšíme.  
   

Co je posláním Nadace? 
 
Hlavním zaměřením Nadace je zajišťo-
vání finanční podpory střediska a far-
nosti, tak tomu ostatně vždy bylo. Dárci 
poskytují finance i třeba odkazují ne-
movitý majetek. Uvědomujeme si ale, že 
nabídek možností finančně někoho někde 
podporovat je mnoho, proto se Nadace 
vždy snažila být kromě toho i živým 
společenstvím opravdových přátel Dona 
Boska, společenstvím, které podporuje 
děti a mládež na jejich cestě k dospě-
losti a umožňuje jim tak zdravý růst. 
Společenstvím, které je takto součástí dění 
a hrdým podporovatelem. Každý z nás 
vidí a cítí, že taková podpora má smysl.  
 

 

Jak vlastně vznikla nadace Dona Bosca? 
 
Historie vzniku Nadace přátel Dona 
Bosca v Brně je úzce spjata se slibem za-
tčených salesiánů v soustřeďovacím táboře 
v Oseku u Duchcova v padesátých letech, 
že budou-li se moci vrátit do Žabovřesk 
a pokračovat ve svém díle, znovu vybu-
dují oratoř a postaví kostel. V roce 1990 
P. Oldřich Med a P. Petr Baran zahajují 
usilovnou činnost o navrácení místa a 
sehnání finančních prostředků. To se daří 
během následujícího roku a následně se 
zahajují i stavební práce. Je zapotřebí 
zřídit stavební komisi a jistě není náho-
dou, že jejich 13 členů posléze zakládá 
v roce 1994 Nadaci přátel Dona Bosca, 
aby shromáždili dostatečné prostředky na 
stavbu nejen kostela, ale i obytného domu 
v prostorách oratoře. A jak vzpomíná její 
první předseda, JUDR. Ervín Najman, 
prostavělo se tehdy okolo padesáti mili-
onů korun.

Nadace přátel Dona Bosca
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Kdo se může stát členem Nadace? 

Opravdu kdokoliv, kdo se cítí přitahovaný 
Donem Boskem, salesiánskou myšlenkou 
a cítí, že je dobré dílo podpořit. Nadaci 
tvoří různí lidé, věkově i profesně, ale 
všechny nás spojuje potřeba nejenom 
podporovat, ale být i součástí podporo-
vaného díla. Na členy je také myšleno 
i samotnými salesiány, za členy se na-
příklad slouží mše svaté, jsou zváni na 
různé výroční a speciální akce v oratoři 
a farnosti, pořádají se poutě a podobně. 
  

Jaké jsou vize Nadace do budoucna?
 
Rádi bychom Nadaci zmodernizovali, ote-
vřeli více veřejnosti a také mladším čle-
nům. Momentálně se nacházíme v bodě 
generační obměny. Přejeme si posilovat 
rodinnost našeho společenství, prohlu-
bovat salesiánské podvědomí a vytvořit 
zajímavou nabídku pro duchovní život. 
Tvořit rodinu, kde budeme vědět co vlast-
ně děláme, proč to děláme a bude nám 
spolu dobře.       

 
Připavil: Boris Vejlupek 

Foto: archiv Nadace přátel DB  
 Kontakt: nadace@brno.sdb.cz

Číslo účtu pro dary: 

2101727224/2010

První členové Nadace s pražským                                                                                                                                         
  nunciem Giovannim Coppou
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Ježíšova škola života
Poté, co se Petr ohradí v reakci na 
Ježíšovu předpověď, že bude trpět a zabit, 
Ježíš Petrovi říká: „Nemáš na mysli věci 
božské, ale lidské.“ (Mt 16,23) Chceme-li 
být Ježíšovými učedníky nebo učednice-
mi, musíme vstoupit do Ježíšovy školy, 
abychom měli na mysli to, co chce Bůh, 
nikoli co chtějí lidé.

Cestovní mapa – Ježíš má pro nás plán
Ježíš, Učitel, náš Pán, má pro nás plán, 
„cestovní mapu“. Pokud ho neuskuteční-
me, namáháme se zbytečně. „Když nestaví 
dům Hospodin, marně se namáhají, kdo 
ho stavějí,“ praví se v žalmu (127,1). Kdo 
nám ale poradí, jaký plán má dnes pro 
nás, pro svou církev?
Ve velikonočním pastýřském listě o čtvrté 
velikonoční neděli, 25. května 2011, jsem 
napsal: „Pod pojmem ,velikonoční cestov-
ní mapa‘ nemám na mysli nějaký hotový 
recept, který bych mohl schovat do kapsy. 
Jde o to, že společně znovu a jinak po-
ložíme samému Pánu otázku: Co chceš, 
abychom dělali? Církev není samoúčelem! 
Co nám říkáš prostřednictvím tolika lidí, 
kteří hledají? Jak chceš, abychom živo-
tem odpovídali na tlukot srdcí tolika lidí, 
kteří nepatří k našim nejbližším spole-
čenstvím? Chceš nás přimět k proměně 
smýšlení, k obrácení? Nevoláš nás k tomu, 
abychom se za tebe znovu postavili, aby-
chom tě následovali? Nepřemýšlíme příliš 
často v příliš lidských kategoriích, takže 

nám Pán musí podobně jako Petrovi ener-
gicky namítnout: Nemáš na mysli věci 
božské, ale lidské (Mt 16,23)? Sám se 
sebekriticky ptám: Nesním skrytě o ta-
kové podobě církve, jakou jsem zažil ve 
svém mládí? Nedoufám vlastně v to, že 
se to nějak zlomí a že církev bude zase 
vypadat k světu, lidé si jí zase budou vážit, 
zase bude oblíbená a bude mít očividný 
úspěch? Jsem s to přitakat dnešní situaci, 
zahlédnout v ní šanci, kterou nám nabízí 
Bůh? Jsem si jistý: Kristus chce vzít církev 
do svých služeb, jako znamení a nástroj 
spojení s Bohem a vykoupení lidí (srov. 
II. vatikánský koncil, Lumen gentium 1). 
Je-li znamení nezřetelné, nástroj nehodný, 
musí být znovu ukován v ohni zkoušky, 
pod mocnými údery kladiva, při nehluč-
ném tavení hmoty a jejím vylití do nové 
formy. Duch totiž chce obnovit naše srdce 
a s ním tvářnost země.“
Máme myslet, jako myslí Pán, ne se snažit 
prosadit vlastní myšlenky. „Mé úmysly 
nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou 
cesty moje,“ praví se už u proroka Izajáše 
(55,8). Jako první a nejdůležitější úkol 
v tomto čase zlomu a nové orientace vi-
dím otázku: Co chce Pán? Jedno můžeme 
říci s jistotou: Chce náš život, naše štěstí. 
„Já jsem přišel, aby měli život a aby ho 
měli v hojnosti,“ říká Ježíš (Jan 10,10). 
„Jako Otec miloval mne, tak já jsem mi-
loval vás. Zůstaňte v mé lásce. (…) To 
jsem k vám mluvil, aby moje radost byla 

„Staňte se mými učedníky“
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ve vás a aby se vaše radost naplnila.“ 
(Jan 15,9.11). Chce pro nás štěstí, život, 
radost. Ukazuje k tomu cestu: „Já jsem 
cesta, pravda a život.“ (Jan 14,6) Zve nás 
k tomu: „Buďte mými učedníky!“ (srov. 
Jan 15,8)
Být křesťanem znamená být Ježíšovým 
učedníkem. Řecké slovo mathetes zna-
mená doslova „žák“. Vstupte ke mně do 
školy života. „Učte se ode mě, neboť jsem 
tichý a pokorný srdcem.“ (Mt 11,29) Na 
konci Matoušova evangelia předává Ježíš 
velký misijní úkol:
„Jděte tedy, získejte za učedníky [doslo-
va: za žáky] všechny národy, křtěte je 
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a 
učte je zachovávat všechno, co jsem vám 
přikázal.“ (Matouš 28,19–20)

Ježíšův úkol je získat lidi do své školy 
života. Když tento úkol zadává, chce, 
abychom nejdřív vstoupili do jeho školy 
života. To je úkol na celý život.
Jak daleko jsme postoupili v této škole? 
Jak jsou na tom učedníci nás křesťanů? 
Ježíš říká ve své řeči na rozloučenou ve 
večeřadle: „Tím bude oslaven můj Otec, 
že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se 
jako moji učedníci [žáci].“ (Jan 15,8) Jsme 
my křesťané už křesťany? Jeden z raných 
svědků, svatý Ignác z Antiochie, který ze-
mřel mučednickou smrtí kolem roku 107 
v Římě, píše křesťanské obci v Římě krát-
ce před smrtí list. Jako vězeň je na cestě 
do Říma a tam má být v cirku předhozen 

dravé zvěři. Obává se, že mu v tom budou 
bránit a že se budou snažit, aby unikl 
trestu smrti. Píše jim: „Nechte mě, abych 
se stal kořistí zvěře!“ Touží po tom, aby 
se stal „čistým Kristovým chlebem“. „Pak 
budu konečně opravdovým Kristovým 
žákem“ (List Římanům 4,1–2). „Nechte 
mne, abych napodobil utrpení svého 
Boha“ (6,3), pak se Ignác teprve stává 
křesťanem. Být křesťanem znamená být 
Ježíšovým učedníkem. Stávat se křesťa-
nem znamená stávat se Ježíšovým žákem.
Jedno je jisté, v této životní škole zůstá-
váme po celý čas života. Nikdy z Ježíšovy 
školy života nevystoupíme, teprve až se 
definitivně ocitneme u Pána. Pamatuji se 
na pocit štěstí, když jsem po maturitě 
konečně ukončil školu. Z Ježíšovy život-
ní školy se neodchází. I když nás Ježíš 
oslovuje jako své učedníky a žáky, on 
není prostě jen učitel, nýbrž Mistr, Pán. 
V tomto vztahu učedníka k Mistrovi jde o 
víc než o to, něco se naučit. Jde o můj ži-
vot, o mé životní společenství, které jsou 
stále užší a hlubší, až dospějí k plnému 
sjednocení, tak jako on je jedno s Otcem.
Obrácení jako cesta
Mnohé životní oblasti se nám mění před 
očima. Ve finančním a hospodářském 
světě, v otázkách životního prostředí se 
projevuje velká bezradnost. Vezmeme-li 
finanční, ekologickou, demografickou kri-
zi, nikdo na ně nemá recept. Nedávno mi 
někdo dal do kanceláře lístek s výrokem: 
„Neznám sice řešení, ale ten problém je 

Farní knihovnička
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úžasný.“ Mám dojem, že to je ironicky 
vzato naše situace.
Ani převratné události v církvi nemo-
hou být chápány izolovaně od událostí 
ve společnosti. V mnoha ohledech před 
nimi stojíme bezradní. Mám nedůvěru 
ke všem, kdo mají v kapse řešení na klíč. 
V jednom jsme si jistí: Potřebujeme re-
formy, nové přístupy. Z finanční krize 
se dostaneme jedině tak, že my všichni 
změníme své chování, že se přestaneme 
zadlužovat, že přestaneme spekulovat 
s iluzorními přísliby zisku. Pro reformní 
cestu církve platí: Je to na prvním mís-
tě osobní cesta obrácení, ovšem osobní 
cesta pro co nejvíc lidí. „Naplnil se čas a 
přiblížilo se Boží království, obraťte se a 
věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Těmito slo-
vy začíná Ježíš své hlásání. Ta slova platí 
pro všechny časy. Jde o Boží království, 
o Boží vládu.
Přespříliš mluvíme o církvi jako tako-
vé. Papež Benedikt XVI. připomíná stá-
le znovu čínské přísloví: „Kdo se pořád 
dívá na sebe, nevyzařuje.“ Církev, která 
se zabývá především sama sebou, nemá 
vyzařující sílu. Církev slouží Božímu krá-
lovství. To by se mělo znovu stát středem, 
aby se uplatnila jeho vláda, jeho králov-
ství. Koncil říká na začátku konstituce 
Lumen gentium: „Církev je totiž v Kristu 
jakoby svátost neboli znamení a nástroj 
vnitřního spojení s Bohem a jednoty ce-
lého lidstva.“ (Lumen gentium 1) Tomuto 
spojení slouží církev. To může uskutečnit 

v míře, v níž jsou její členové niterně spo-
jeni s Bohem a mezi sebou. Proto jde vždy 
na prvním místě o to, abychom vstoupili 
do Ježíšovy školy – a to každý den znovu.
Otázky po tom, jak může církev zno-
vu získat větší uznání, se míjejí v tom 
podstatném. O to opravdu nejde. Je jistě 
hezké, když má církev dobrou pověst, 
ale to není její úkol. Nejde o dobrou im-
age, nýbrž o to, aby byl viditelný Bůh, 
abychom my jako křesťané ukazovali na 
Krista. Proto musíme znovu vstoupit do 
jeho školy.

Přeji si novou chuť k učení, abych se s no-
vou vášní ptal Pána: Jak být křesťanem? 
Pomoz nám nově slabikovat! Ať mám 
nový eros vzhledem k učení, opravdo-
vou zvědavost na Ježíšovu školu života, 
touhu objevovat na křesťanství to prastaré 
i to vskutku nové. Jestli u nás křesťanství 
zůstane živé nebo zase obživne, záleží 
rozhodujícím způsobem na této vášni. 
I dnes je křesťanství považováno za 
novinku, možná stále víc. Pro mnoho 

Foto: Michal Klečka, Člověk a Víra
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hledajících je setkání s křesťanskou vírou, 
s Kristem, čímsi zcela novým. K tomu 
je ale zapotřebí, abychom my, křesťané 
„zestárlí ve víře“, je objevili znovu. „Hle – 
všechno tvořím nové!“ (Zj 21,5) říká Ježíš 
na konci Janova Zjevení. Objevit novost 
naší staré víry se může podařit pouze 
skrze nové setkání s naším Pánem. Sázím 
na toto obnovení. Mnozí budou kritičtí a 
budou říkat, že už se tu zase spiritualizu-
je, že se zase znovu nepokládají konkrétní 
otázky, že se neberou vážně konkrétní 
reformy. Ale co je konkrétnější? Co pro-
mění realitu víc než metanoia, obrácení, 
k Ježíši, který nás povolává, abychom se 
pře-měnili, abychom se pře-vrátili? K této 
cestě obrácení nás volá Ježíš. Je to hluboké 
obnovení, platné i pro dnešek. Začíná u 
mě, u tebe.

Z rukopisu knihy vídeňského kardinála 
Christopha Schönborna Být učedníky. 
Ježíšova škola života, přeložil Zdeněk 
Jančařík. Kniha vyjde v říjnu 2021 v na-
kladatelství Portál.

Farní knihovnička
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Měřím metr, no a co!

Milé děti,  
v těchto dnech slavíme svátek hlavního patrona českého národa svatého Václava, 
pojďme si připomenout něco z jeho života. 
Podle tradice se narodil kolem roku 907 na Stochově u Libušína jako nejstarší syn 
knížete Vratislava. O jeho křesťanskou výchovu se starala jeho babička sv. Ludmila. 
Legendy zdůrazňují jeho lásku k eucharistii.  
V roce 925 se ujal vlády a snažil se o kulturní i náboženské povznesení země. 
Založil chrám sv. Víta, staral se o chudé, vykupoval otroky a do soudnictví zaváděl 
křesťanskou morálku. Podle legendy dokonce sám pekl z mouky hostie a z hroznů 
lisoval mešní víno. Byl velmi zbožný a laskavý, což se nelíbilo mnohým bojovní-
kům. Vévoda Radslav chtěl dobýt část Václavova území. Václav ho sám vyzval na 
souboj, protože nechtěl vydávat v nebezpečí životy svých vojáků.  
V tu chvíli padl Radslav na kolena a prosil o odpuštění, protože na čele sv. Václava 
zářil velký kříž. 
 

Mladším bratrem sv. Václava byl 
Boleslav, který mu záviděl, že je tak 
dobrým knížetem. Pozval bratra na své 
sídlo ve Staré Boleslavi. Když šel Václav 
na ranní mši, vrhli se na něj vrahové 
a u dveří kostela jej zabili. Stalo se tak 
28. září 936.

Boleslav později svého činu litoval a 
přenesl bratrovy ostatky na Pražský 
hrad. Dnes má svatý Václav hrob 
v chrámu sv. Víta v Praze.   
     
Znázorňování: Nejčastěji bývá znázor-
ňován jako kníže s mečem a štítem, 
v ruce drží praporec s orlicí, nebo jako 
jezdec na koni. Někdy bývá zobrazován 
při svém zavraždění u chrámových 
vrat.

Svatý Václav – kníže a mučedník 

Připravili: Marie a Petr Klaškovi
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Od ucha k uchu

Buďme vždy veselí, čas rychle uteče.          
             Don Bosco

„Co myslíš, mohou se hodiny modlit?“ „Leda, když je poledne, tak to obě ručičky 
se jakoby vzpínají k nebi. A jak jsi na takovou otázku přišel?“ „Ale tady je psáno, že 
v breviáři jsou též modlitby hodin.“

Pan farář najal nádeníka, aby mu nařezal dřevo. „Tady máte pilu a můžete si při 
řezání zpívat, práce vám tak půjde lépe od ruky,“ řekl mu. Nádeník vzal pilu a 
začal: „Jiiiž jseeem dooost praaacovaaaal…“ „Tu ne,“ řekl kněz. „Zpívejte Narodil se 
Kristus Pán – a hezky svižně!“

„Kdy jste byl naposledy u svaté zpovědi?“ tázal se Don Bosco. Muž chvíli přemýšlí 
a pak řekne: „Asi před deseti lety.“ „No, tak to dělá deset lir,“ klidně odpověděl 
zpovědník. Ale jak to, vždyť rozhřešení je přece zadarmo!?“ „Tak vy to víte?“ podi-
vil se Don Bosco. Proč jste tedy nepřišel během těch deseti let?“

Matka uspává malého Pepíčka. Přezpívala už třetí písničku, ale syn ještě nespí. 
Pepíček se za chvilku zeptá: „Mami, můžu už spát, nebo budeš ještě zpívat?“

Strýc říká dětem: „Děti, kdo chce jet okopávat brambory?“ Zvednou se dvě ruce. 
„Jen dva? Takže ostatní jdou pěšky!“

Do stanu táborníků vpadne hlídka a křičí: „Honem! V jídelně hoří!“ Vedoucí 
klidně zvedne hlavu od knížky: „Co se dá dělat. Navečeříme se tedy každý ve svém 
stanu.“

Připravili: Marie a Petr Klaškovi
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Obrazem

Foto: Dušan Kadlec, Člověk a Víra

Žabovřeské rozmlouvání s Miroslavem Kalouskem
 

Foto: Dušan Kadlec a Václav Vlach, Člověk a Víra
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Obrazem

 
Foto: Dušan Kadlec a Václav Vlach, Člověk a Víra

Mše sv. na zahájení školního roku 
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Obrazem

Za papežem do Šaštína

Foto: Lucie Zukalová
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Obrazem

Hodová mše svatá

Foto: Dušan Kadlec, Člověk a Víra



 

 
Všichni jsme polem pýru i obilí, 

 
dobro a zlo mísí se v nás. 

 
Jednou se plevy od zrna oddělí, 

 
počkejte do žní, pak přijde čas. 

 
Ze zrna jemná mouka se mele, 

 
plevy se na ohni spálí. 

 
Ten, kdo si odlil své zlaté tele, 

 
tomu se nebe vzdálí. 

 
Kéž na mém poli najde Pán pšenici 

 
a zrno v každičkém klasu. 

 
Tomu, kdo s láskou vody dá sklenici, 

 
slíbil Bůh jednou svou spásu.

Jan Šlachta

ZRNO


