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SLOVO OTCE JIŘÍHO  

Drazí přátelé z tvaroženské farnosti, 

Pán Bůh mě skrze našeho biskupa poslal do vaší farnosti. Přicházím jako 

mladý kněz se spoustou očekávání a představ, ale vím, a vy to jistě také víte, že 

naším základním kamenem může být jedině náš Pán Ježíš Kristus. On ať je 

středem našeho společného života, on ať je jeho původcem, průvodcem a cílem. 

Jedině on nám může svým slovem ukazovat správnou cestu, jedině on nás může 

vést k tomu, abychom správně milovali Boha a sloužili mu, jedině on nám může 

ukázat cestu ke všem lidem na okraji, jak nás učí také náš papež František. 

Těším se z toho, že jsem slyšel a již vidím vaši upřímnou snahu na všech 

těchto cílech pracovat, že vidím třeba také vaši starost o chrám nebo místa 

sloužící farnosti. Moje síly i možnosti jsou omezené, proto na tuto vaši zralost 

spoléhám. Ale budu dělat všechno pro to, abych vás vedl Božím směrem. 

Těším se zvláště také na vás, děti, na všechno, co spolu prožijeme! 

Ať se za nás přimlouvá náš patron svatý biskup Mikuláš a Matka Boží! 

Všem vám žehnám! 

váš otec Jiří 

ROZHOVOR S O. JIŘÍM  

1. Odkud pocházíte? Řeknete nám něco o své rodině? 

Doufám, že budete mít možnost vyslechnout moje představení ještě 

i osobně, ale rád se představím i touto formou.  

Pocházím z nedaleké vesnice Babice nad Svitavou, i když, jak už víte, 

mám část kořenů i v tomto kraji, v Sivicích. Svoji rodinu vnímám jako 

obrovský Boží dar. Mám milující rodiče, kteří mně předali vztah k Pánu, 

a tři sourozence, bratra a dvě sestry, z nichž jedna je řeholní sestrou. 

Všichni jsou mi velkou oporou. 

2. Byl jste vysvěcen na kněze spolu s P. Jiřím Polachem. Kde jste jako 

kaplan působil?  

Ve stejném děkanátu jako on, ve Velkém Meziříčí. 
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3. Kdy vstoupil Bůh výrazněji do vašeho života? 

Spíše bych řekl, že my vstupujeme, nebo jsme povoláni do Božího 

života, než že on vstupuje do našeho. Jak jsem říkal, ve vztahu s ním mi 

nejvíce pomohli rodiče, ale samozřejmě jsem na něm musel zapracovat 

také sám a učit s Pánem komunikovat, zvláště, když jsem dospíval. Bylo 

to v době, kdy jsem chodil na Biskupské gymnázium. No, a potom mě 

Bůh zavolal k tomu nejintenzivnějšímu způsobu života s ním, do 

kněžství. Nepamatuji si ale žádný zvláštní moment, bylo to, jako 

kdybych s ním „chodil“ už roky. 

4. Co Vás na kněžské službě těší a co považujete za nejnáročnější? 

Těším mě nejvíce, když vidím, jak Bůh i skrze mě nehodného působí. Ale 

zároveň vím, jak říká liška Malému princi, že to, co je nejdůležitější, je 

očím neviditelné. A co považuji za nejnáročnější? Asi to znáte i z vlastní 

zkušenosti, nejtěžší je práce člověka sama se sebou. 

5. Jaký je váš oblíbený citát z Bible? 

Z listu Galaťanům: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.“ 

6. Které lidské vlastnosti si nejvíce vážíte? 

Upřímnosti, která si dokáže přiznat: Já bez Boha nemůžu nic! 

7. Jak odpočíváte, jezdíte někam na dovolenou? 

Odpočívám samozřejmě spánkem, ale také v přírodě a s dobrými 

přáteli. Když se nám to podaří, snažíme se najít si společný čas dovolené 

s rodinou i se spolubratry kněžími. 

8. Co byste rád vzkázal čtenářům KUKátka?  

Že se těším na čas s vámi! 
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BIŘMOVÁNÍ VE TVAROŽNÉ 11. 4.  2015 

V sobotu 11.  4. 2015 přijalo v naší farnosti, v kostele sv. Mikuláše ve 

Tvarožné, 21 biřmovanců svátost biřmování. My biřmovanci jsme se sešli v 9.30 

na faře, kde jsme vyčkali na příjezd generálního vikáře Jiřího Mikuláška, jež 

zastupoval biskupa Vojtěcha Cikrleho, který naneštěstí nemohl dorazit, protože 

měl jiné povinnosti. Po příjezdu generálního vikáře jsme se s ním uvítali a on nám 

řekl nějaké informace k obřadu biřmování. Dorazili i jiní kněží včetně našeho 

bývalého pana faráře otce Jana Nekudy. Poté jsme se průvodem od fary 

přesunuli do kostela, kde v 10 hodin začala mše svatá. 

Kostel byl plný. Mše svaté se účastnili kmotři a příbuzní biřmovanců, a také 

se přišlo podívat mnoho lidí, které zajímalo jak tento obřad probíhá. Všichni 

biřmovanci se rozmístili v prvních čtyřech lavicích. Dále probíhala mše svatá jako 

vždy. Po evangeliu přišla část, kdy každý z biřmovanců odpovídal genarálnímu 

vikáři na 2 otázky: jakého světce sis vybral za svého biřmovacího patrona a 

z jakého důvodu. Poté, co vikář každého biřmovance obešel s mikrofonem, 

pokračovala mše svatá kázáním. 

Samotný obřad začal 

tím, že se biřmovanci 

rozmístili vpředu kostela 

vedle sebe a za každého 

biřmovance se postavil jeho 

vlastní kmotr. Generální 

vikář začal postupně 

obcházet biřmovance a 

každého pomazal 

posvěceným olejem. Během 

mazání každý kmotr držel 

pravou ruku na pravém 

rameni svého biřmovance. Za generálním vikářem šel otec Jan Nekuda a 

každému dal obálku s přáním. Po konci obřadu biřmovanci usedli na svá místa. 

Na konci mše svaté generální vikář, náš otec Josef a bývalí biřmovanci, kteří 

moderovali přípravy na biřmování obdrželi poděkování a dary. Po mši svaté se šli 

biřmovanci vyfotit před kostel se všemi kněžími a generálním vikářem. Po focení 

se všichni mohli rozejít domů a oslavit tuto krásnou svátost. 

Michal Kunc 
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               LOUČENÍ S O. JOSEFEM  

Po 7 letech jsme se 12. 7. 2015 rozloučili s o. Josefem. Děkujeme za dílo, které 

zde vykonal. Jeho nové působiště je ve farnostech Tišnov a Předklášteří odkud 

nám poslal pozdrav… 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                                   POZDRAV Z TIŠNOVA  

Večer 6. srpna jsem po čtyřech dnech strávených spolu s bývalými osmáky a 
deváťáky mimo civilizaci v lese v Novohradských horách dorazil na nově 
opravenou a moderními elektronickými prostředky vybavenou tišnovskou faru. 
Naštěstí na faře právě nacvičovala schola, a tak jsem se dostal dovnitř dokonce 
bez použití sirény. Krásná živá hudba se linula po celé faře, a proto mi ani 
nevadilo, že jsem nevěděl, co v které krabici mám, a že najít čisté ponožky, byl 
mnohaminutový výkon. 

Zatím jsem ve fázi poznávání nové farnosti. Lidé jsou zde vstřícní a ochotní 
(stejně jako ve všech předchozích farnostech). A podobně mi pomáhají i kněží 
z celého děkanátu. Příroda v okolí je přímo nádherná. Postupně objevuji místní 
zvyky a život farností. Jak se po prvních dnech zdá, zahálkou trpět nebudu. 
Farnost je to živá. Jen v srpnu bylo 8 pohřbů (do uzávěrky KUKátka 
pozn. redakce ). První nedělní mše svatá je v 6.35 a neuvěřitelně kostel je plný. 

Tolik první dojmy z Tišnova a Předklášteří. Děkuji za Vaše modlitby a za vše 
dobré co děláte. 

Josef Rybecký, farář Tišnov a Předklášteří 
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SLOUŽIL BOHU TÉMĚŘ 60 LET, ANEB VZPOMÍNKA NA PANA  
KOSTELNÍKA JOSEFA BRZOBOHATÉHO  

Josef Brzobohatý se narodil 26. 1. 1927 jako čtvrté dítě Juliovi a Štěpánce 

Brzobohatým. Po absolvování obecné školy ve Tvarožné, v roce 1939 vstoupil do 

semináře na ulici Veveří v Brně a současně začal studovat na klasickém gymnáziu 

na Legionářské ulici (dnes třída Kapitána Jaroše) v Brně. Po dokončení kvarty a 

základního vzdělání v roce 1943 ze semináře a gymnázia odešel. Vrátil se domů 

do Tvarožné a pracoval doma v rodinném zemědělském hospodářství. Po 

kolektivizaci zemědělství v padesátých letech pracoval celou dobu 

v zemědělském družstvu ve Tvarožné. Zemřel 24. 4. 2015. 

Pan Josef Brzobohatý dělal 59 a půl roku kostelníka v naší farnosti. Nevím, 

jestli je to světový rekord, senzaci hledat nechci. Kostelničení je služba Bohu 

i církvi. Není moc vidět, ale ihned se pozná, když kostelník chybí. Podobných 

služeb je v kostele celá řada. Například výzdoba, úklid, praní a další.  

Co člověk dělá pravidelně, nad rámec svých povinností, navíc a dobrovolně, 

přináší plody nejen všem ostatním, kteří z toho mají užitek, ale formuje to 

i člověka samotného. Každé dílo k slávě Boží a ve spojení s Bohem je bohoslužba 

a modlitba. Panu Josefovi za jeho službu patří veliký dík. Věřím, že u Pána za své 

nasazení našel hojnou odměnu. Bůh ho k sobě zavolal v době, kdy na jeho místě 

kostelničí 11 nástupců. 

otec Josef 

Moje první setkání s panem Josefem Brzobohatým, kterému jsme téměř 
všichni familiérně říkávali Jožka, bylo před více než třiceti roky. Já jsem tehdy byl 
začínajícím ministrantem, zatímco on zkušeným kostelníkem. Službu kostelníka 
s ním v té době vykonával ještě pan Alois Kaláb. Na toto období nemám moc 
vzpomínek, snad jen jedinou, a to že jako malí nezbední kluci jsme měli více rádi 
pana Kalába, který nás nikdy nenapomínal, i když jsme dělali velikou neplechu. 
Jožka nás sem tam upozornil, že se nechováme, jak se patří. To se nám 
samozřejmě moc nezamlouvalo, i když měl pravdu, ale vysvětlujte to malým 
klukům. 
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Když si náš Pán povolal pana Kalába, zůstal Jožka na službu kostelníka sám. 
Celkem živě si vzpomínám na situace, kdy Jožka ještě chodil do práce na směny a 
někdy nestačil přijít na všední mši svatou. Otec Slavíček vždycky říkával: „Jožka 
už je zase v práci, ten chce být brzo bohatý.“ I přes takovéto poznámky 
a špičkování bylo poznat, že jeden druhého respektovali, že si svoji službu jeden 
bez druhého neuměli představit, že se měli rádi.  

V té době se nás několik starších ministrantů rozhodlo, že budeme pomáhat 
se službou kostelníka. Nedokážu říci, zda jsme Jožkovi a P. Slavíčkovi pomáhali 
nebo jsme tam spíše zavazeli, ale já jsem za tuto dobu velice vděčný. Teprve 
tehdy jsem si začal uvědomovat, s jakým člověkem mám tu čest. Jožka byl 
vzorem dokonalého kostelníka. Vždy měl všechno řádně a vzorně připraveno, 
nikdy jsem neslyšel, že by na něco nebo na někoho nadával, nikdy jsem ho 
neslyšel si stěžovat a to ani v době, kdy byl v kostele jako kostelník na všechno 
úplně sám. Neuvěřitelná byla jeho obětavost, trpělivost, pečlivost a pokora, 
s jakou svoji službu vykonával.  

Každý den chodil připravit kostel na mši svatou, kam přicházel první a jako 
poslední odcházel. Téměř celý život trávil nedělní dopoledne v kostele, kam 
přicházel před sedmou hodinou ranní a odcházel před polednem, aby se doma 
naobědval a šel zpět do kostela na požehnání.  

Jeho věk a zdravotní stav mu nedovolil dosáhnout téměř neuvěřitelných 
šedesáti let v kostelnické službě, scházelo mu půl roku. V této době se nám Jožka 
začal jakoby vzdalovat. Dokud mu to zdraví dovolilo, sedával ještě v první lavici, 
ale objevoval se tam méně a méně, až jsme nejen na něho, ale i na jeho službu 
málem zapomněli.  

Byl jsem moc rád, když jsem se po několika letech dozvěděl adresu domova 
důchodců, kde trávil poslední roky svého života. Ani na tomto místě Jožka 
nepřestal být sám sebou, vždy působil tak klidně, vyrovnaně, spokojeně, až jsem 
se před ním musel stydět za svůj vlastní život. Seděl na posteli, díval se z okna 
a vzpomínal na Tvarožnou, na svoje dětství, na rodinu, na svoje kamarády, 
známé, vzpomínal na nás na všechny a hlavně na kostel, to bylo téma, při kterém 
se jeho oči rozzářily nadšením a zájmem.  

Skromně a pokorně žil, skromně a pokorně odešel. Pevně věřím, že ho Pán 
povolal k sobě do království nebeského, kde v něm všichni najdeme dobrého 
a spolehlivého přímluvce.  

Jan Spáčil 
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S kostelníkem panem Jožkem Brzobohatým, mě pojilo pěkné přátelství. 

Chodil jsem totiž pravidelně, prakticky každodenně ve tvaroženském kostele 

ministrovat v době, když on kostelničil. 

Pamatuji si ho už z doby, kdy jsem navštěvoval základní školu. Jako 

ministranti jsme ho měli velmi rádi pro jeho velmi mírnou povahu. Později, když 

jsem studoval, získal jsem k němu osobnější vztah. Často jsem ho také 

doprovázel cestou domů za humny a vyprávěl mi o svém životě. Přesto, že neměl 

život lehký, nezahořkl. Pro jeho koktavost ho zřejmě nevzali do semináře. Oženil 

se a měl dva syny a později jeho manželka byla velmi nemocná. Jeho zdraví také 

bralo za své, ale on dál vytrval v optimismu a pokorné kostelnické službě. 

Nemohu zapomenout na jeho krásný úsměv a pokoj a spokojenost, která 

z něho vyzařovaly. Také v poslední fázi jeho života, když jsem ho navštívil 

v domově důchodců, zastihl jsem ho v kapli na mši svaté a hned mě vítal svým 

širokým úsměvem a s velkým nadšením. Na jeho pokoji vládla dobrá nálada a 

dobře jsme si popovídali. Upřímně se zajímal, co je nového ve Tvarožné a ptal se 

na mnoho lidí. 

Pan Jožka pro mě zůstane příkladem v pokojném životě, ve vytrvalosti 

v těžkostech, ve věrnosti nenápadné služby Bohu v zákulisí kostela a v pokorné 

víře. Modlím se, ať mu dá náš Pán Ježíš potěšit se po mnoha trápeních na zemi 

štěstím v Boží blízkosti. 

Patrik Galle 

Připravil Rudolf Chlup 

Chceme-li setrvávat s Ježíšem, musíme vyjít ze sebe samých a z unaveného 

a zvykového prožívání víry. 

Buďte s láskou a s modlitbou nablízku svým kněžím, aby byli vždycky pastýři 

podle Božího srdce. 

papež František 
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                                                                   STRÁNKA PRO  DĚTI  

 

KC 
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DEN ÚCTY K POČATÉMU ŽIVOTU  

O slavnosti Zvěstování Páně, 25. března, je v katolické církvi Den modliteb za 
úctu k počatému životu a za nenarozené děti.  

V Brně již od roku 1994 působí Centrum naděje a pomoci. Tato organizace se 
věnuje podpoře úcty k životu od početí po přirozenou smrt, podpoře rodinného 
života. Vedoucí této organizace, gynekoložka MUDr. Ludmila Lázničková, poskytla 
našemu časopisu následující rozhovor. 

Paní doktorko, náplní Vaší činnosti je i práce s těhotnými. V dnešní době je 
nabízena celá řada různých vyšetření v těhotenství. Jsou nějaká, která by měla 
věřící matka určitě podstoupit?  

Nejprve bych chtěla říct, že jsem přesvědčená, že ať již děťátko bylo 
vytoužené, jak se někdy říká, vymodlené, anebo je početí děťátka překvapením, 
vždy zůstává skutečností, že žena se stala maminkou, že čeká miminko. 
Těhotenství by mělo být nádherným obdobím života ženy. Je krásné, když 
nastávající maminka má možnost dané období si užívat, radovat se z daru, který jí 
byl dán. I nenarozené dítě vnímá všechno, co matka prožívá. Také proto by si 
rodiče s miminkem měli povídat, zpívat mu, věřící rodiče se mohou také s ještě 
nenarozeným dítětem společně modlit.  

Je zcela přirozené, zvláště v dnešní záplavě různých informací, že období 
těhotenství může být také obdobím prožívání obav. Často se rodiče zamýšlí nad 
tím, jak se situace zvládne po narození dítěte. Domnívám se, že je zcela přirozené 
a správné, že si nastávající rodiče kladou tuto otázku. Těhotenství je obdobím 
příprav na změny, které se budou muset doma provést dříve, než se dítě narodí.  

Těhotenství však může být spojeno s obavami o zdravotní stav nastávající 
maminky i o zdraví jejího dítěte. Právě proto žena dochází do těhotenské 
poradny, kde se pravidelně kontroluje její zdravotní stav a jak se dítě vyvíjí. 
Provádějí se běžná vyšetření, jako je změření tlaku, kontrola moče a běžné 
gynekologické vyšetření. Toto nastávající maminku nijak nezatíží a přitom získá 
jistotu, že miminko se vyvíjí tak, jak má, a že nehrozí žádné komplikace. 

Jistě má své opodstatnění co nejdříve na začátku těhotenství mít nejen 
zjištěnou krevní skupinu matky, ale i podstoupit vyšetření, která by mohla odhalit 
u matky nemoci, které by mohly mít nepříznivý vliv na vývoj dítěte. Z celé škály 
bych chtěla připomenout vyšetření na tvorbu protilátek proti miminku, vyšetření 
na nedostatek železa, tedy anemii, sklon k cukrovce při zvýšené hladině cukru na 
lačno... Toto a některá další vyšetření z krve jsou všechno vyšetření, která mají 
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své opodstatnění, protože situaci můžeme řešit a léčba má smysl a může vést 
k narození zdravého dítěte léčené maminky.  

A jaké vyšetření je třeba zcela odmítnout, i když je ošetřující lékař 
nastávající matce navrhne?  

Každou nastávající maminku bych chtěla podpořit v tom, aby své dítě 
dokázala plně přijmout jako úžasný, jedinečný dar. Právě pro tuto filosofii 
vnímám jako velice sporná vyšetření, která se provádějí pro zdůvodnění ukončení 
života dítěte. Tedy testy na vývojové vady. Ať jsou to vyšetření mezi 11.–14. 
týdnem těhotenství, kdy se provádí kombinovaný test – podrobnější 
ultrazvukové vyšetření spolu s biochemickým vyšetřením na hladiny některých 
hormonů v krvi matky, anebo pak v 16.–17. týdnu těhotenství vyšetření pouze 
z krve matky. Jedná se o vyšetření na vývojové vady dítěte – třeba zda bude mít 
Downův syndrom, Turnerův syndrom nebo nějakou rozštěpovou vadu. Je nutné 
vědět, že v dané době ani později během těhotenství ve skutečnosti danou 
nemoc nemůžeme nijak léčit. Pozitivita testu je mnohými lékaři vnímána jen jako 
zdůvodnění ukončení těhotenství, tedy k podstoupení potratu. 

Ale někdy se setkáváme s argumentem, že by se rodiče mohli na nemoc 
dítěte lépe připravit. Z tohoto důvodu by tedy měli testy podstoupit, aby věděli, 
na čem jsou.  

Ano, s takovým argumentem se setkávám velice často. Ale nemá žádné 
opodstatnění. Pokud má děťátko takovou nemoc, při které je ve skutečnosti 
životaschopné, tak mnohé odchylky můžeme vidět na ultrazvukovém vyšetření 
po 20., případně pak po 30. týdnu těhotenství. Mám právě na mysli takové 
situace, jako je srdeční vada, některé změny na jiných orgánech, nebo co se týče 
velikosti kostí. Tedy čas na zjištění nemoci je. Ale již blíže termínu porodu, 
tedy reálněji ke skutečnosti.  

Navíc je potřebné si uvědomit, že testy velice často falešně vycházejí 
pozitivní. To prakticky znamená, že rodičům je někdy ve 14. týdnu těhotenství 
sděleno, že čekají postižené dítě. Pokud situaci ustojí a i přes silný nátlak potrat 
nepodstoupí, tak potom celý zbytek těhotenství prožívají v napětí, jak moc 
nemocné dítě vlastně bude. To se sice zpravidla narodí chromozomálně zdravé, 
ale do života si nese obrovský stres, který spolu s rodiči prožilo! A tento naprosto 
zbytečný stres se pak může různým způsobem v jeho životě projevit. 

A co odběr plodové vody? Nebo někdy je nabízeno vyšetření 
tzv. choriových klků, což se provádí ještě dříve, než odběr plodové vody. Tato 
vyšetření mohou upřesnit, zda testy jsou falešně pozitivní, nebo zda mají 
pravdu.  
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Při rozhodování se pro odběr plodové vody či choriových klků je třeba zcela 
otevřeně říci, že vždy hrozí riziko naprosto zbytečně vyvolaného potratu. Při tom 
se může potratit, tedy zabít, naprosto zdravé dítě. A pokud se odběrem plodové 
vody potvrdí předpokládaná diagnóza, zase se vlastně nic neřeší. Nikdy, ani po 
vyšetření chromozomů, nevíme, jak rozsáhlé bude postižení dítěte ve 
skutečnosti. Vždyť jsou lidé s Downovým syndromem, kteří jsou schopni základní 
péče o sebe, vyrábějí nádherné dárečky v rámci chráněných dílen a jsou vlastně 
požehnáním pro rodinu, která se často i díky nemoci daného člena rodiny dokáže 
více semknout, začne bohatěji komunikovat. Chromozomy se dají snadno 
bezbolestně vyšetřit až po narození dítěte. Odběr plodové vody, či dokonce 
choriových klků je tedy zcela neetické vyšetření čistě jen za účelem zdůvodnění 
provedení potratu. Jiný důvod neexistuje. 

Testy na vývojové vady by tedy rodiče neměli podstupovat. Jak se ale 
zachovat v situaci, kdy hned ze začátku těhotenství lékař řekl, že miminko je 
mrtvé, že netluče srdíčko nebo že se nevyvíjí mozek, a kdy lékař navrhl 
okamžité podstoupení potratu.  

Odpověď na tuto otázku není vůbec jednoduchá. Protože na jednu stranu se 
opravdu může stát, že miminko se z nějakého důvodu přestalo vyvíjet, že bylo 
nemocné a zaniká – v takové situaci dítě nezachráníme. Ani v takovém případě 
není kam spěchat. Není nutné ihned podstupovat revizi, vyčištění dělohy.  

Jde také o to, jak vypadalo předchozí vyšetření na ultrazvuku – jestli předtím 
srdíčko tlouklo a nyní již ne, jestli váček, ve kterém se miminko vyvíjí, se zmenšil 
oproti minulému vyšetření, tak tam je jisté, že děťátko umírá.  

Pokud se ale jedná o první vyšetření a velikost dítěte jen neodpovídá 
předpokladu, jaká by měla být délka těhotenství, tak tady opravdu doporučuji 
vyčkat. Je potřebné si uvědomit, že na gynekologii se stále mechanicky 
předpokládá, že k početí musí dojít 14. den menstruačního cyklu. Ale tak to vůbec 
být nemusí. Ze zkušeností vím, že celá pětina žen otěhotní až po 23. dni cyklu. 
V ambulanci mám nyní maminku, která otěhotněla 45. den cyklu. Pokud se žena 
sledovala před početím pomocí symptotermální metody přirozeného plánování 
rodičovství, tak přesně víme, kdy ve skutečnosti došlo k početí, jak staré je její 
dítě, a tedy jaká je skutečná délka těhotenství. Pak je rozhodování jistě 
jednodušší a nehrozí veliké nebezpečí, že žena půjde na revizi z důvodu, že se její 
miminko údajně nevyvíjí. Ale ono může být právě o týdny mladší. Pak se však 
nejedná o revizi, ale o potrat! 
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Symptotermální metoda je spíše známá jako metoda vyhýbání se početí 
dítěte – především takto se o ní mluví.  

Ano, při znalosti pravidel a správném vyhodnocení záznamu a respektování 
stanovených plodných dnů se jistě jedná o velice spolehlivou metodu, pokud jsou 
manželé v situaci, že se potřebují vyhýbat početí dítěte. Ale znalost 
symptotermální metody má mnohem širší využití. Ona prostě osvobozuje. Nejen 
od závislosti na antikoncepci a na farmaceutických firmách. Ale i od strachu, jak 
jsme na tom s miminkem. Protože žena, která se sleduje, zná. A kdo zná, není 
manipulovatelný.  

V naší ambulanci se záznamy symptotermální metody stále pracujeme. Tato 
metoda je důležitá nejen pro správné stanovení délky těhotenství, tedy pro 
výpočet správného termínu porodu, ale já ji využívám i diagnosticky k tomu, 
abychom viděli, jak u dané ženy vaječníky fungují.  

Pokud se ale vrátíme k problematice těhotenství: Považuji za moc potřebné 
podporovat především mladé lidi, aby dokázali o své víře svědčit svým přístupem 
k životu. Tím, že si jednoznačně váží života svých dětí a že je plně přijímají. Aby se 
nebáli nepodstupovat nepotřebná vyšetření a aby měli k tomu i zázemí ve svých 
rodinách.  

Přeji všem čtenářům Světla, aby se jim právě toto praktické svědectví víry, 
přijetí každého dítěte, dařilo.  

Děkujeme za rozhovor a přejeme všem počatým dětem, aby jim již narození 
nebránili v právu na život. 

převzato z časopisu Světlo s laskavým svolením Mgr. Daniela Dehnera 
a MUDr. Lázničkové 

PUŤÁK PO NOVOHRADSKÝCH HORÁCH –  2.-6. 8. 2015 

Náš bývalý kněz a farář, pan otec Josef Rybecký se jednou ve školním roce 

rozhodl potrestat své žáky náboženství, které učí. Jsou to osmáci a deváťáci, co 

se učí na základních školách v Mokré a Blažováci. Účastníky výpravy byli, 

z Blažovic: Bártková Daniela, Maruška Daňková, Jiří Kubalec, Anna Katrnosková 

a Marcela Paulíková. Z Velatic tam byl Alois Brzobohatý a z Mokré Kryštof 

Zouhar, Klára Ženožičková a Kuba Zouhar. A samozřejmě Josef Rybecký. 
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Setkali jsme se v Brně. Nastoupili jsme do vlaku a vyjeli vzhůru za 

dobrodružstvím… Tedy spíše vzhůru za čtyřmi dny plný chůze a chození na 

horách. Hned jak jsme tam vešli pod stíny listnatých stromů, sem tam nějakej 

jehličnan (nebo možná naopak, o místní floru jsem se příliš nezajímal), hned tam 

nás otec Josef vybízel hledat 

pořádný klacky. To jako ne na 

medvědy, ale na to abychom 

byli rychlejší. Viděli jsme 

spadlý, kdysi největší strom 

v ČR. Žádný sekvoj to nebyl. 

Ušli jsme kus cesty k vesnici 

Dobrá voda (příroda 

degeneruje), a našli jsme 

krásné místo u vodárny, kde 

jsme ulehli a spali až do večera 

a někteří dokonce i až do rána. 

V pondělí ráno pan otec Josef odhalil, že jsme špatně odbočili, ale nakonec 

jsme se propartyzánili až do Dobrý vody. Tam byla odsloužena mše svatá. 

Bohužel na ní bylo pouze deset lidí, počítám-li i pana faráře. Vyšli jsme na Kraví 

horu, kde byla rozhledna a na vrcholu nám pan otec Josef ukázal kam až 

půjdeme. Nějaký Rakouský hranice, klasika. Nad vrcholky Novohradských hor 

létali nebeští ptáci a skupina vedená otcem Josefem je upřímně obdivovala. Otec 

Josef se ukázal opravdovým rebelantem, když v lese zapálil plynový vařič a uvařil 

každému po polívce. Skupina šla ten den opravdu dalekou cestu až došli 

k velkému rybníku. Poté sešel otec Josef k vodě a zkoušel po vzoru Bible chodit 

po vodě, ale nakonec si jen smočil nohy a plaval. Kluci se po něm hned opičili a 

skočili do vody za ním, načež je vyhnal z rybníka s tím, že se mohou nachladit. Pak 

šel otec Josef na výpravu do místní krásné přírody hledat po vzoru biologů 

vzácné, zde rostoucí, masožravé květiny. Jak je našel, vyrušil ostatní z rozhovoru 

a šel je ukázat nejprve klukům, pak holkám. Kytky to byly malé, na mouchu ještě 

jo, myš by to ale nesežralo. Kdyby to bylo větší, bych si to nechal vypěstovat 

doma, by to sežralo slimáky a nikdo by je pak nemusel topit ve slané vodě či nebo 

jako sestry voršilky ze severních Čech, které slimáky hubí hydroxidem sodným. 

Už se chýlilo k večeru, konzervy od jídla jsme "pečlivě" zakopali v lesíku, když 
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otec Josef ohlásil poutníkům, že musí dál, hledat místo k spočinutí. Ke spánku 

plnému snů jsme se uložili v malebné vesničce jménem Pohoří na Šumavě, které 

samozřejmě nebylo na Šumavě, ale v Novohradských horách. Měl za námi tu noc 

přijet i nový kněz farnosti, pan otec Jiří, příjmením Brtník. 

Druhý den, již úterý, se probudila jedna z postav výpravy, pan farář, a začal 

se modlit z breviáře. Tím vyhnal ze spacáku i jiného poutníka, který se ze spánku 

vzpamatovával procházkami po krajině. Jakmile vyšel z kostela, či snad z toho co 

z mohutných zdí zbylo spatřil pod stromem neznámou, velmi podezřelou 

postavu. Ulekl se, rázem ale zchladl, když poznal nového kněze, otce Jiřího. Ten 

se s námi poté seznámil na snídani a vydal se s námi na výpravu dále. Po cestě 

jsme přešli přes ploty rakouské hranice. Emigrovali jsme jako za komančů do 

ciziny. Bohužel jsme ale museli přejít hranice zpět a vrátit se do naší domovské 

republiky České. Pan otec Jiří se s námi rozloučil kousek za Pohořím na Šumavě, 

kde byl velký oběd. Skupina se po dlouhé době dostala k Žofínskýmu pralesu, 

který celý obešla. A i by jej prošla, kdyby otec Josef dovolil. Byť prales český, 

někteří se podivovali nad nepřítomností kolegy Tarzana a jeho opic. Na konci 

pralesa se zastavili u restaurace a penzionu Žofín. Tam se jedné z Blažovických 

poutnic, Anně Katrnoskové, udělalo zle a tak ji odvezli domů. 

Středa. Den, kdy se výprava od místa, kde spala, musela dostat až do Dobré 

vody. Přešli spoustu hor a na hory s radostí lezli. Jakožto pravý gentleman 

z divokého západu vzal pan farář jedné z dívek těžký ruksak, aby jej nemusela 

chudák nésti sama a kluci se po něm hnedle začali opičit, také museli nést ještě 

jeden batoh. Po útrapách cesty konečně dorazili do Hojné vody, vesnice na chlup 

vzdálené od Dobré vody. Tam jsme využili dívčího šarmu našich děvčat 

k vysomrování vody, i Kuba Zouhar se k nim přidal. A vodu od místních skutečně 

získali. Jelikož jsme již dlouho žádnou vlastní neměli, chválili jsme ji skoro jako 

Izraelité v poušti nebeskou manu. Pak jsme ale došli za humna do Dobré vody, 

tam jsme nabrali spoustu vody, seznámili se s milou prodavačkou a pomodlili se. 

Mši odsloužil otec Josef, přezdívaný "Táta" v divoké přírodě. Kluci odnesli těžký 

šutry a vyrobili provizorní oltář. Děvčata vyrobily kříž a nasbíraly květiny na 

ozdobu. Mše byla odsloužena na tomtéž místě, kde jsme se i utábořili.  

A konečně nastal čtvrtek. Konec výpravy. Stačilo se ještě dostat z tábořiště 

až k vlakovému nádraží. A krosny samozřejmě stále nesli chlapi holkám.  
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Což se jim málem stalo osudným, ale přežili to, pokud vím. Z nádraží jsme 

odjeli na jiné nádraží a pak nastalo hrozné, srdcervoucí loučení s otcem Josefem. 

Konec. 

Alois Brzobohatý 

ZE SPISU „VYZNÁNÍ“ OD SVATÉHO AUGUSTINA, BISKUPA 

Ty jsi můj Bůh, po tobě toužím dnem i nocí. Jakmile jsem tě poznal, pozdvihl 
jsi mě, abych viděl, že je něco, co bych měl vidět, já že však dosud nejsem 
schopen vidět. A zasáhl jsi svým mocným světlem můj slabý zrak, a já jsem se 
zachvěl láskou i hrůzou. A shledal jsem, že jsem daleko od tebe v krajině úplně 
jiné, a jako bych slyšel z výsosti tvůj hlas: „Já jsem pokrm silných; musíš růst a 
budeš mě požívat. Nebudeš mě však proměňovat v sebe jako pokrm pro své tělo, 
ale ty se budeš proměňovat ve mne.“ 

Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná a přece tak nová, pozdě jsem si 
tě zamiloval! Hle, tys byl uvnitř, když já jsem byl venku, a tam jsem tě hledal. Tys 
byl se mnou, ale já jsem s tebou nebyl. To, co by vůbec nebylo, kdyby to nebylo 
v tobě, drželo mě daleko od tebe. Tys volal, křičel a prorazil mou hluchotu; tys 
zářil, svítil a zahnal mou slepotu; tys vydával vůni a já jsem ji vdechl, a teď 
dychtím po tobě; okusil jsem, a nyní lačním a žízním; ty ses mne dotkl, a já hořím 
touhou po tvém pokoji. 

Z modlitby breviáře upravila Marie Buchtová 

 JAN HUS 

Před šesti sty lety umíral v plamenech statečný muž – kněz, který upřímně 

usiloval o nápravu křesťanské církve. Jaké byly jeho osudy? Proč ušlechtilé a 

mírumilovné myšlenky, které hlásal, nenalezly pochopení u nejmocnějších 

tehdejšího světa? 

Jan Hus (asi 1370 – 1415) byl římskokatolický kněz, český náboženský 

myslitel,vysokoškolský pedagog, spisovatel, jazykovědec a kazatel. Byl jeden 

z prvních reformátorů církve. Abychom lépe pochopili dobu v jaké Jan Hus žil, 

připomeňme si situaci v křesťanské Evropě na konci 14.století. 

Náboženství bylo mluvou středověkého člověka. Lidé byli potopeni do své 

zbožnosti. Jejich problémy nebylo možné řešit jinak, než v rámci křesťanského 

světového názoru. Na straně druhé církev hluboké lidské víře nevycházela vstříc. 
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Duchovenstvo od papeže až posledního kněze, chtivě bralo za každý náboženský 

úkon peníze. Církev v té době představovala daleko nejbohatšího feudála. 

Zpronevěřila se svému poslání a byla zmámena leskem moci a cinkotem mincí. 

Církev zkorumpovaná penězi podlehla i morálnímu úpadku. Systém „odpustků“ 

byl nejvýraznějším symbolem kramaření s vírou. Jakmile papež potřeboval 

peníze, vypsal odpustkové buly – hříšníci si za peníze mohli koupit odpuštění 

těžkých hříchů. 

Dalším významným faktorem té doby byla roztržka v katolické církvi. Od 

chvíle, kdy na apoštolském stolci seděli dva papežové (v Římě a Avignonu) ztratili 

věřící půdu pod nohama. Cosi podstatného se zhroutilo. Papežové se veřejně 

častoval urážkami, prohlašovali jeden druhého za kacíře a posílali se do horoucích 

pekel. Vrcholu krize dosáhla v r. 1410, kdy křesťanům žehnali už tři papežové. V té 

době přichází mezi prostý lid první učitelé. Začali existující stav kritizovat. Obrátili 

se k minulosti křesťanské církve. K bibli. K zásadám prvotní křesťanské obce. 

Jan Hus se narodil kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic v chudé poddanské 

rodině. V Prachaticích navštěvoval základní školu, kde získal základní vzdělání. 

Jako šestnáctiletý odešel studovat do Prahy na Karlovu universitu. Peníze na 

živobytí si musel vydělávat sám – zpíváním v chóru při různých pobožnostech 

nebo skládáním písní. Nic lidského mu není cizí. Pije, zpívá, tancuje, vrhá se do 

všech studentských rozpustilostí a zábav aniž by měl pocit, že žije v hříchu. 

Vášnivě rád hraje šachy, poslouchá učené disputace mistrů, studuje bibli, 

přemýšlí a pře se o učené teze. Po třech letech na filosofii se stal bakalářem, pak 

mistrem svobodných umění, současně studentem teologie. Domohl se slušného 

živobytí a drahých rouch, jak kdysi sníval. Měl před sebou nepochybně vynikající 

kariéru. V roce 1401 se stal děkanem na filosofii a v zápětí vykonával úřad rektora 

university. 

V tom čase už byl vysvěcený kněz. Byl vnímavý, a tak už záhy postřehl onen 

závažný rozdíl teorie a praxe. Dlouho nedovedl odpovědět ani sám sobě, natož 

jiným. Husa obklopoval svět plný zlořádů a nespravedlností. Trvalo asi deset let 

než nalezl svou cestu. Vstupem na kazatelnu se obrátil svými názory k obyčejným 

lidem. A tehdy se ocitl na osudové křižovatce. Asi ve stejné době se Husovi 

dostávají do rukou spisy Wycliffovy (anglický učenec). Studoval je a překládal se 

zatajeným dechem. Cítil, že jim rozumem a srdcem dává za pravdu. Ujal se jich. 



18 
 

V roce 1402 se mistr Jan stal kazatelem v nedávno dostavěné kapli Betlémské. 

Tehdy započalo jeho reformátorské dílo. Hledání pravdy se v jeho žebříčku 

hodnot ocitlo na prvním místě. To ho nutně muselo vést do konfliktu s tehdejší 

pokleslou společenskou morálkou. Kronikář Vavřinec z Březové zaznamenal 

„…Hus ve svých kázáních stále napadal a odhaloval pokrytectví, nádheru, lakotu, 

prostopášnost, svatokupectví a jiné hříchy kněžstva, aby opět přivedl tento 

kněžský stav k životu apoštolskému a proto byl jimi velmi nenáviděn…“ Tváří 

v tvář církevním nešvarům přistoupil ke kněžskému úřadu jako k opravdovému 

poslání. Svůj vzor spatřoval v působení apoštolů. Stal se v krátkém čase 

nejpopulárnější osobností ve městě. Aniž snad chtěl a věděl útočil mistr Jan na 

samotné základy církve. A přece několik let požíval neuvěřitelné volnosti. Do 

kaple Betlémské přilákala jeho kázání nejen chudinu, řemeslníky, ale i mnohé 

představitele šlechty. Často přicházela i mistrova obdivovatelka královna Žofie. 

Hus srozumitelně tlumočil posluchačům svoje myšlenky, které obdivuhodně 

rezonovali v jejich myslích a srdcích. 

Zvrat ve vývoji nastal v roce 1408. V souvislosti 

s nařízením z Říma měli universitní mistři odsoudit 

Wycliffovy spisy. Hus a jeho přátelé odmítli. 

Arcibiskup pražský nechal veřejně spálit Wycliffovy 

knihy a na betlémského kazatele vydal klatbu. Záhy 

se ke klatbě na Husa přidal i papež a předvolal ho 

před soud do Říma. Hus se nedostavil a dál bouřil 

z kazatelny. Odezva byla okamžitá, byl prohlášen za 

prokletého odpadlíka. Bylo mu zakázáno kázat a 

kaple Betlémská se měla zbourat. V ulicích vypukly 

bouře a krveprolití, lid se postavil za svého kazatele. 

V této chvíli se do sporu vložil český král Václav IV. 

Žádal o umírněnost, kterou však odmítl arcibiskup a sáhl k odvetě – vyhlásil nad 

Prahou interdikt (zákaz všech církevních obřadů). V téže době, roku 1410, byl 

novým papežem v Římě zvolen Jan XXIII. Připravoval se na mocenský boj se 

svými protivníky. Aby na chystanou válku získal peníze, uspořádal pompézní 

odpustkovou akci. Za příspěvek na krveprolití si mohli křesťané koupit odpuštění 

hříchů. Mistr Jan byl touto akcí nadmíru rozhořčen. Hřímal proti odpustkům 

z kazatelny i na univerzitě. Choval se jakoby přehlédl, že prodávání odpustků 
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schválil i král. Tehdy se král s mistrem názorově rozešli. Lid stál na Husově straně. 

Došlo k řadě výtržností a tekla i krev. Už tehdy stála Praha na pokraji revolučního 

výbuchu. Stačilo jediné Husovo rozhodné slovo. Neučinil tak. Dovedl odhadnout 

důsledky, jež hrozily. Stáhl se do ústraní. 

V oněch dramatických dnech se okruh jeho stoupenců zúžil. Naopak počet 

nepřátel se rozrůstal. Názorově se rozešel i se svým dosavadním nejbližším 

přítelem Štěpánem z Pálče. Husova situace byla neúnosná, proto se v roce 1412 

rozhodl opustit Prahu. Byl ztracen a věděl to. Nejprve žil na Kozím Hrádku  

u Tábora. Psal tam svoje stěžejní díla a hlavně svoji pravdu kázal venkovanům 

pod širým nebem. Poté odešel na hrad Krakovec, kde zůstal až do října 1414. 

Římský král Zikmund, vědom si složité situace v církvi, svolal církevní koncil 

do Konstantz (česky Kostnice – dnešní Německo) ke dni 1. 11. 1414. Pozvání poslal 

i Husovi.Většina jeho přátel v pozvání viděla nastraženou past. I Hus váhal. Jasně 

si uvědomoval rizika. Na straně druhé svitla naděje, šance, prokázat ušlechtilou 

a morální podstatu svých myšlenek před zraky celého křesťanstva. V učených 

disputacích s nejučenějšími muži, buďto obhájí svoje učení nebo ho svými 

argumenty přesvědčí a on se poddá. 

Poslední velká cesta Jana Husa započala 11. 10. 1414. Král Zikmund mu na 

cestu vystavil ochranný glejt. Výprava dorazila 3. 11. 1414 do Kostnice. Zde už byl 

přítomen papež Jan XXIII., 3 patriarchové, 23 kardinálů, 27 arcibiskupů, 106 

biskupů a 343 universitních mistrů. Vzápětí na vratech všech kostnických kostelů 

visely listy, že město svou přítomností poskvrnil kacíř. Papež proto z něho musel 

sejmout klatbu. Po třech týdnech pobytu se městem začala šířit poplašná zpráva, 

že český kacíř uprchl. Přišli si to ověřit a donesli mu pozvání od kardinálů. Hus ani 

chvíli neváhal a šel. Onoho dne vypukla jeho kalvárie na plno. Od samého 

počátku nebyl pro své soudce partnerem, ale obviněným kacířem. Strašný Husův 

omyl tkvěl v tom, že bude smět vyslovit svou pravdu a že oni ho budou 

poslouchat. Zbrojnoši ho internovali do kopky dominikánského kláštera na 

ostrůvku v Bodamském jezeře. Byla zima. Nastydl. Ozval se nemocný žlučník. 

Trpěl a nechali ho trpět. Potřebovali jeho povolnost. 

Komise kardinálů ho povolala, aby se dotázala, zda souhlasí s Wycliffovými 

tezemi. V Praze se k nim hlásil. Tady to popřel. Dál ho nechali v ledové kopce. Na 

Štědrý den dorazil do Kostnice konečně král Zikmund, k němuž Hus upíral svoje 
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naděje. Zmatek na koncilu ale v těchto dne byl dokonalý. Uprchl totiž papež Jan 

XXIII. Hrozilo, že se sněm rozejde. To si král nemohl dovolit, nestál o konflikt 

s kardinály. Úspěch koncilu mu byl přednější, než Husův osud. Hodil přes palubu 

muže, za jehož ochranu se zaručil královskou ctí. Jan Hus byl převezen na hrad 

kostnického biskupa. Přikován na rukou i nohou, prožil zde strašných deset 

týdnů. Členové Husova kostnického doprovodu se všemožně snažili vymoci vězni 

veřejné slyšení. Za Husa se listy přimlouval král Václav IV i královna Žofie. I dvě stě 

padesát českých a moravských pánů přivěsilo svoje pečeti na protestní listinu. 

Mistr Jeroným Pražský – Husův nejbližší přítel, přicestoval do Kostnice s nadějí, 

že Janovi pomůže. Akce solidarity přinesla jen hubený výsledek. Koncil svolil 

dopřát kacíři veřejné slyšení, po němž tolik prahnul. Ve třech dnech mu dali slovo. 

Vše se odehrávalo podle ověřeného scénáře. Předložili mu seznam bludných 

článků z jeho knih. Znovu a znovu opakoval, že některé myšlenky jsou 

zkomoleny. Jakmile chtěl vysvětlovat okřikli ho: „Odvolej! Přiznej!“ Odvolat 

nemohl. Zradil by sebe i všechny ty, jimž vštěpoval svoji pravdu. Ostatně, i kdyby 

se pokořil, měl koncil pro něho připravený rozsudek – byl by doživotně uvězněn 

v neznámém klášteře, v cele bez oken a dveří. Vůdčí osobnosti koncilu 

nepochybně dráždila i odvaha, s níž se nevýznamný pražský kněz stavil proti 

názorům největších učenců té doby.  

Naposledy ho vybídli, aby se zřekl bludů. Odmítl. Zasedání koncilu konané 

v kostnické katedrále ho odsoudilo jako zatvrzelého kacíře. Následně byl 

odsvěcen a s papírovou korunou rouhače byl vydán biřicům. „Svěřujeme tvou 

duši ďáblu,“ řekli. „A já ji poroučím nejmilostivějšímu Kristu, “ odvětil. 

Mistr Jan Hus kráčel na popraviště důstojně a nahlas se modlil. Kacířská 

hranice stála na předměstské louce. Zde byl připoután ke kůlu a obložen svazky 

dřeva a slámy až po bradu. Na poslední výzvu, aby odvolal a zachoval si život, Hus 

odpověděl, že chce zemřít v pravdě evangelia, kterou psal, učil a kázal. Hranice 

vzplála 6. 7. 1415. Popel, co po ohnivém divadle zbyl, vysypali do vod Rýna. 

Dnes již víme, že koncil vedl proti Husovi soudní proces poměrně korektně, 

ve shodě s tehdejším církevním právem. Strohá řeč práva však nikdy nemůže 

postihnout Husovu mravní velikost, sílu přesvědčení a věrnost ideálům, které 

vyznával až do konce. 
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V roce 1999 papež Jan Pavel II. ocenil zásluhy Jana Husa o nápravu církve. 

Prohlásil, že lituje jeho kruté smrti a uznal ho jako reformátora církve.  

K této myšlence se nedávno připojil i současný Svatý otec František.  

Ladislav Kaluža 

Doslov: 

Kostnický koncil skončil v roce 1418 volbou nového, jediného papeže Urbana V.  
(1369 – 1433) – skončilo papežské schizma. 

Krutá smrt Husova vyvolala v roce 1419 v Čechách „ husitskou revoluci“- dvacet let 
válek, barbarství, krutostí a strádání prostých lidí. 

John Wycliffe (Jan Viklef 1320-1384) – anglický profesor teologie, propagátor 
reforem církve. Přeložil do angličtiny Bibli. Označen za kacíře, nesměl vyučovat. Poslední 
roky prožil v ústraní na své faře. 

Jan XXIII. (1370 – 1419) – papež, v průběhu koncilu se zalekl, že nepřijde jen  
o papežský post, ale i svobodu. Patřil svým nezřízeným životem, ponurou minulostí 
k typickým představitelům prohnilé církve. Po sesazení byl uvězněn a odsouzen 
k doživotnímu žaláři. Krátce před smrtí propuštěn na svobodu za vysoké výkupné. 

Štěpán z Pálče (1370 – 1423) – český kněz, doktor teologie a významný učenec. Byl 
blízkým přítelem Husa, později došlo mezi nimi k názorovému rozkolu. Na koncilu 
v Kostnici byl jedním z hlavních žalobců. Do Čech se už nevrátil, zbytek života strávil 
v Polsku, kde i zemřel. 

Jeroným Pražský (1380 – 1416) – přítel a oddaný stoupenec Husův. Studoval na 
oxfordské a pařížské universitě. Věčný buřič, vzdělaný vlastenec a skvělý řečník. Skončil 
jako Hus – v roce 1416 byl v Kostnici upálen. 

Žofie Bavorská (1376 – 1428) – česká královna, která proslula svou krásou, laskavostí 
a zbožností. Byla obdivovatelkou Jana Husa a jeho statečnou zastánkyní. Český lid ji 
miloval, však po boku náladového krále to neměla lehké zvláště, když čekala marně na 
dítě – dědice trůnu. Od roku 1419 žila v Prešpurku ( dnešní Bratislava), kde je i pochována. 

Václav IV. (1361 – 1419) – český král, vládl v těžké době, prohlubující se krize státu a 
církve. Od mládí prosazován svým otcem. Na samostatnou vládu nebyl připraven. Stále 
více unikal před vládnutím ke své lovecké vášni a alkoholu. Během vlády se dostal do 
rozporu s církevními představiteli. Byl známý svými výbuchy zlosti ( smrt Jana 
Nepomuského). Zemřel krátce po vypuknutí husitských nepokojů. Musel být pochován 
tajně, bez obřadu. Později ostatky přeneseny do chrámu sv.Víta. 

Zikmund Lucemburský (1368 – 1437) nevlastní bratr Václava IV., vzdělaný panovník, 
hovořil sedmi jazyky,uherský král, římský král a císař, vynikající diplomat a státník. Proti 
Čechům uspořádal několik křížových výprav, českým králem uznán až rok před smrtí, 
zemřel ve Znojmě, pochován v maďarském Varadínu. 
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 KNIŽNÍ OKÉNKO – STÍN OTCE  

Ráda bych doporučila vaší pozornosti 
knihu Stín otce, jejímž autorem je Polák 
Jan Dobraczyński. Tato kniha je podrobným 
ponořením nejen do Vánočního příběhu 
Ježíšova narození, ale i do událostí, které 
mu předcházely a následovaly. Autor 
zasazuje tento příběh do reálií času a místa, 
kde se skutečně odehrál, a které nám díky 
kulturnímu a historickému posunu mohou 
snadno při četbě evangelií uniknout. 

Toto románové zpracování si neklade 
ambice vydávat se za autentický popis 
událostí, protože odhalení jejich přesného 
průběhu není dost dobře možné. Nabízí 
však čtenáři důvěrný pohled na společnou 
cestu Josefa a Marie, jejich zasnoubení a 
vzájemný vztah, Mariino těhotenství a 
narození Ježíše. Dramatické vyprávění 
pokračuje jejich útěkem do Egypta a končí nalezením Ježíše v chrámě. 

To, co může být pro čtenáře nové a obohacující, je pohled optikou Josefa, 
který v evangeliích stojí v pozadí. Josef je ten, kdo je "pouhým" stínem Otce, kdo 
ale plní svou úlohu věrně a s velkou důvěrou v Boha. 

Autor v příběhu také zdůrazňuje krásu jeho vztahu s Marií, která čtenáře 
snadno nadchne a povzbudí k tomu, aby i on nechal proměnit své vztahy ke svým 
nejbližším tou pravou Láskou. 

Nenechte se tedy děsit blížícím se předvánočním časem a koledami 
v obchodech znějícími hned po "Dušičkách" a přijměte pozvání k četbě této 
knihy, která v dnešní rozkolísané době připomíná to, co je pro lidské vztahy 
nejdůležitější: Lásku, která nehledá sebe. 

Daniela Severová 
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  VEZMI A ČTI  

Druhý rok programu Vezmi čti celou Bibli se pomalu chýlí ke konci, a pokud 

se vám podařilo udržet místy až vražedné tempo a vytrvat, máte teď přečtené 

téměř celé Písmo Svaté. Možná jste o něco pozadu, to ale není důvod 

k nějakému zoufalství, protože o čas tu nejde. A pokud jste snad z nějakého 

důvodu ještě nezačali, neváhejte a přijměte pozvání na dobrodružnou cestu 

s Božím slovem. 

O tom, jak překvapivá, aktuální a blízká mohou být slova Bible jsem se opět 

znovu přesvědčila o těchto prázdninách. Měla jsem před dovolenou a v rozpisu 

četby zrovna kapitoly knihy Izajáš. Hned mi proběhlo hlavou: to je teda 

dovolenková četba :(, to bych si dovedla představit i něco lepšího... 

To jsem ale byla vedle, jak ta jedle. Přesvědčily mě o tom hned první verše 

43. kapitoly: "Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: 

„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li 

přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li 

ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí." (Iz 43,1-2) (jak příznačné při plavbě na 

trajektu :)...  

A i ty další verše mě utvrzovaly v tom, jak moc se Boží slovo dotýká života 

člověka, což asi bude souviset s tím, že je tu pro nás :). Znovu jsem byla 

překvapena jeho blízkostí a i tím, jak jsem podcenila zrovna tuto biblickou knihu. 

Písmo Svaté je jedním ze způsobů, jak se nám Bůh zjevuje, dejme mu tedy 

šanci a nechme se jím oslovovat, aby nás vedlo životem, je to GPS, která má 

signál všude a baterky se jí nevybíjí. 

Daniela Severová 

 KUK! CO NÁS ČEKÁ?  

28. 9.  Slavnost svatého Václava, hlavního patrona českého národa 

11. 10. Farní odpoledne, začátek v 14.00 v kostele 

17. 10.  Eucharistický kongres 

18. 10.  Misijní neděle 
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Na podzim si připomeneme 20. výročí opravené Boží muky pod Vinohrady. 

Vzpomeňme v modlitbě na všechny, kteří se o opravu přičinili i na ty, kteří o ni 

starají.  

r. 1995                                                                               r. 2015 
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