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SLOVO OTCE ROMANA 
Dlouho jsem přemýšlel nad tím, co napsat jako úvodní slovo…… Je 

to opravdu moc těžké.  
Žijeme v době, která už několik roků nepolevuje ve svých nárocích 

na nás obyvatele Evropy. Nejprve uprchlická vlna, potom pandemie a 
nyní válka na Ukrajině. Život se (však) nezastaví. Lidé se žení a vdávají, 
rodí a také umírají. Chceme žít. Jak ale zvládnout ty nároky – nároky 
na naši peněženku, na naši vytrvalost, na naše vztahy…. – nároky, které 
nás stojí mnoho sil. Jak zvládnout tyto nároky, tak, abychom jen 
„nepřežívali“? 

Zdá se mi, že velmi důležité je, aby každý z nás rozpoznal, kde ho 
nejvíc „tlačí bota“ a tam se snažil obstát. Neschovával se za různé fráze 
nebo (předvolební) slogany. Zkrátka převzít zodpovědnost za svůj život 
a vložit jej do rukou Nejvyššího. 

Pro mě je nejtěžší snášet to neustálé lhaní, které souvisí s válkou na 
Ukrajině. Co je vlastně pravda a co ne? Na co se mohu spolehnout a 
čemu je třeba se vyhnout jako nastražené pasti? Kde je třeba stát pevně 
a bez zakolísání a kde si mohu odpočinout? Uvědomuji si totiž, jak toto 
bezostyšné manipulování s realitou pozvolna proměňuje naše myšlení a 
posouvá jeho hranice do jakéhosi neskutečného světa. Pak pociťuji 
strach z budoucnosti. 

A jak se snažím reagovat? Nerozčilovat se, když se na mě valí další 
lež a na druhou stranu neztrácet naději, že pravda se nakonec projeví. 
Nepouštět se do zdlouhavých diskuzí a debat, které k ničemu nevedou, 
ale více mluvit o tom co znám, čemu rozumím a o čem vím, že to tak 
opravdu je. Být opatrný v silných výrazech. No, a nakonec nechat vše 
vyústit v denní poctivou modlitbu. 

Přeji a vyprošuji všem pokoj v duši! 
o. Roman 
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JAK TO CHODÍ V NAŠÍ FARNOSTI 

CHRÁMOVÝ SBOR 

Jak všichni farníci jistě minimálně tuší, již několik desetiletí v naší 
farnosti působí chrámový sbor. I letos na podzim a v zimě bude zpívat, 
a to na Krista Krále, 4. neděli adventní, a o Vánocích 24. 12. na půlnoční 
a 25. 12. na hrubé mši svaté.  

Na Krista Krále zazní Introitus Pozdvihněte brány, dále od Vojtěcha 
Říhovského skladby Dignus est s Communiem. Od skladatele Emila 
Háby bude provedeno Za vládce byls. Uslyšíte také od Raphaela Arantes 
skladbu Aeternae Rex.  

Čtvrtou neděli adventní sbor zazpívá od Josepha Rheinbergera 
graduale Prope est Dominus a rakouskou koledu Ach hospodáři. 
V italštině zazní modlitba Zdrávas Královno a k přijímání dílo Anima 
Christi od Marca Frisiny. 

O Vánocích zazní koncertní pásmo českých koled od Karla Steckera, 
které bude rozděleno do jednotlivých částí mše. 

V současnosti ve sboru působí 12 zpěváků, přičemž musím 
podoktnout, že ne všichni jsou katolíci. Chci tedy apelovat na všechny 
z Vás, kteří byste rádi chodili, ale bojíte se, abyste přišli nás podpořit. 
Já osobně považuji za ostudu, že na katolických bohoslužbách zpívají i 
nekatolíci, a ti katolíci, kteří zpívat umí, tak se vymlouvají, že nemají 
čas anebo, že zpívat neumí… Nejsme spolek žádných profesionálů, ale 
nadšenců, kteří se snaží a nebojí se jít s kůží na trh a „udělat něco 
krásného pro Boha“, jak říkala matka Tereza. Takže neváhejte a přijďte, 
zkoušíme každý čtvrtek v kostele na kůru, od 19 do 21 hod. 

Silvestra Novotná 

MALÉ SBOROVÉ OHLÉDNUTÍ 

Ke slavení liturgie odnepaměti patří zpěv. Vyjadřuje úsilí 
zprostředkovat lidu pochopení liturgie, aby z jejího bohatství mohl 
skutečně žít. To by mohlo vyjadřovat i heslo: "Nezpívej PŘI mši, 
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zpívej MŠI." Chrámová hudba, chrámový zpěv je v první řadě službou 
Bohu, způsob, jak mu vzdávat chválu, která mu patří. Je také službou 
těm, kdo se spolu s vámi účastní liturgie, pomáhá jim pozvednout srdce 
a mysl k Pánu. Měl by šířit krásu a hodnoty křesťanství i mezi ty, kteří 
se mezi křesťany nepočítají. 

Z novin „Hlas lidu“ z listopadu 1890 se dovídáme, že již pět roků 
několik mužů doplňuje svými zpěvy ve tvaroženském kostele liturgii. 
Aktivitou tehdejšího faráře V. Kosmáka a nadučitele F. Fibicha se sbor 
rozrostl na 60 zpěváků a zpěvaček věnujících se převážně liturgické 
hudbě. Podle schválených osnov založili „Cyrilskou jednotu“, která 
následně vystupovala i v okolních kostelích. Věnovala se však i světské 
hudbě při různých slavnostních příležitostech a pořádala koncerty 
(Dvořák, Smetana, Bendl…). Obliba tvaroženského sboru byla velká a 
žádná podpora ji nebyla odepřena.  

Postupem času přicházeli noví kněží, varhaníci (…, J. Krček, 
A. Hruda, V. Pejřil), noví sbormistři (…, V. Pejřil, J. Matula, J. Sáraz) a 
každý se svým způsobem snažil vtisknout do „lidových“ hlasů to nejlepší 
pro oslavu Boha. 

Mnozí, i mladší, si například pamatují ještě tradiční účinkování 
s komorním orchestrem na Půlnoční mši, časté výjezdy do kostelů 
(i vzdálenějších) buď ke slavení liturgie, nebo vystoupení v rámci 
koncertů. Spolupráce s „komorňákem“ A. Nikitche vyústila v pořádání 
festivalu Chvála písni nebo projektu k výročí J. J. Ryby. Významné bylo 
doplnění staroslověnskými zpěvy přednášku prof. Pojzla při příležitosti 
výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Nezanedbatelná 
a povzbuzující byla také spolupráce se srbským sborem Zvony a naše 
vzájemné návštěvy na Moravě a v Srbsku.  

Bohužel, postupem času, mnoho starších zpěváků, jak to bývá, řady 
sboru opouští a noví aktivní členové jsou téměř nedohledatelní. 
Samozřejmě to má více příčin. Od nezájmu, ostýchavosti až po tzv. 
„novodobé okolnosti“… Přesto, že počet zpěváků současného sboru 
nemůže nabídnout atraktivitu svou silou a mohutností, snaha udržet se 
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co nejlépe je však vlastní každému z nás. Radost ze společenství nás 
spojuje, a to je stejně jako zpěv Bohu milé. 

Alena Kalužová  

MŠE SVATÁ U PACHEROVA KŘÍŽE 
Dne 22. června byla u Pacherova kříže slavena mše svatá. Účastnila 

jsem se již několika „venkovních“ bohoslužeb, ale tahle byla pro mě 
velmi speciální. Pozorovala jsem, že mokerští farníci drží při sobě, že je 
jim velmi vzácné toto místo, kde stojí velký a krásný kříž. Mši sloužil 
otec Roman Strossa a my, mladí, jsme se ujali zpěvu. Bylo opravdu 
krásné zpívat za doprovodu ptáků a šumícího lesa! Otec nás ve svém 
kázání, které bylo plné jeho vzpomínek a zkušeností, velmi povzbudil 
k tomu, abychom ve svém srdci nosili radost a vděčnost. Oltář byl 
ozdoben kyticí lučních květin, aby se Spasitel světa při proměňování cítil 
co nejlépe.  

Mše svaté se účastnili lidé 
všech věkových skupin. Od 
malých dětí, až po starší 
věrné občany. Věřím, že 
každá mše svatá je už sama 
o sobě výjimečná a jedinečná, 
ale mše slavená venku, pod 
širou oblohou, na kamenném 
oltáři u dřevěného kříže, je 
dle mého názoru velkou 
radostí Stvořitele! Věřím, že 
jsme se všichni spolu 
sjednotili, když jsme přijali 
Kristovo Tělo, že jsme se 
sjednotili i s přírodou, která 
nás obklopovala, abychom 
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pochopili, že to všechno bylo stvořeno pro nás, k naší radosti.  
A tak jsem velmi vděčná za to, že je tato mše každoroční tradicí! 

Alžběta Šedová 

PO STOPÁCH ŠEBESTIÁNA KUBÍNKA 
9. – 16. ČERVENCE 2022  

V roce 2022 si připomínáme 140. 
výročí úmrtí rodáka z Blažovic 
Šebestiána Kubínka. Proto i pěší pouť 
byla nasměrována v jeho stopách a 
v průběhu poutě jsme si předčítali 
z Dějů Kubínka. Společnými úmysly 
letošní poutě bylo poděkování za 
přijatá dobrodiní s prosbou o další 
pomoc, za farnosti a celou diecézi, za 
obce a kraje, ve kterých žijeme, za náš 
národ, za mír, za požehnání pro stavbu 
farního domu Šebestiána Kubínka, za 
synodální cestu církve.  

SOBOTA 9. 7.  

Požehnání na cestu je plánováno na 
14. hodinu, v poledne bohužel přichází 
zpráva, že je o. Roman nemocný. 

Naštěstí jde s námi již od začátku o. Jan Nekuda z Hustopečí, takže nám 
(i sám sobě) udělí požehnání on. Vyprovodit nás přišli i další farníci – 
rodinní příslušníci a přátelé. Po živé diskusi mezi všemi přítomnými 
vycházíme po půl třetí za vyzvánění zvonů. První zastávka je tradičně u 
smírčího kříže nad Křenovicemi. Zde vzpomeneme na významnou 
postavu třetího odboje pana Bohumila Robeše z Holubic básní 
„Poutníku nebes“ složené k poctě Šebestiána Kubínka. Pokračujeme přes 
Křenovice a Vážany a dále přes polní cestou až k Bílému vlku, tady už 
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se schyluje k dešti. Zde se odpojuje první poutník – pan Kašpařík a vrací 
se na kole zpátky domů. Pršet nám začalo až nad Dobrou vodou, takže 
do Žarošic přicházíme v pláštěnkách ve 20.35 hod. Slavíme ještě mši 
svatou, po níž se vrací domů Anička Paulíková s dcerou Aničkou. Na 
faře nás vítá o. Josef Pohanka i pan kaplan o. Pavel Fatěna. Po večeři 
z vlastních zásob a nešporách uléháme v půl jedenácté. Dnešní úsek 
měřil 24 km. 

NEDĚLE 10. 7.  

Vstáváme v 6 hodin, po ranních chválách a snídani vycházíme v 7.15 
po silnici do Archlebova, kde v místním kostele slavíme mši svatou. Na 
dnešní úsek ze Žarošic na Velehrad se k nám přidal další poutník pan 
Oldřich Drápal z Mokré. Pan kaplan o. Pavel Fatěna hned na začátku 
mše svaté požádal místní farníky o prominutí, pokud jsme jim sedli na 
„jejich“ místa s tím, že už to příště určitě neuděláme, protože budeme 
někde jinde����. Pokračujeme dále mimo hlavní silnici do zvlněných polí 
dozrávajícího obilí, rozkvetlých slunečnic a vinohradů, tato oblast je 
nazývána Moravským Toskánskem. Slunce krásně svítí. Polední 
přestávka v Bohuslavicích u Kyjova, kolem čtvrt na jednu odcházíme po 
červené značce Buchlovskými kopci přes Kazatelnu až k bufetu 
u Trampa na hlavním tahu z do Uherského Hradiště. Po odpočinku 
pokračujeme dál přes Buchlovice a Tupesy na Velehrad. Od vstupu do 
vesnice společně zpíváme píseň „Bože, cos ráčil před tisíci roky“ - vyšlo 
nám to akorát k bazilice, která však už byla v půl osmé večer zavřená. 
Nás pak ještě čekala necelá půlhodinka cesty do kempu na Salaši, kde 
jsme měli zamluvené ubytování. Kuchyňka malá v mobilní buňce, 
využívaná ostatními obyvateli kempu různých národností. Chvilku jsme 
museli počkat, ale polévku i čaj jsme zde nakonec uvařili, a dokonce 
v mikrovlnce ohřáli sekanou od Renaty. Povečeřeli jsme ve společných 
prostorách pod přístřeškem, při nešporách se ostatní obyvatelé kempu 
sedící zde při pivu rozpačitě vytráceli… Uléháme kolem půl jedenácté. 
Po dnešním úseku cesty (44 km) se loučíme s mokerskými poutníky, 
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O. Drápalem a Vlaďkou Rejnušovou. Naopak nás posílila Jana Trněná 
z Rousínova, která chce vykonat děkovnou pouť z Velehradu na Hostýn. 

PONDĚLÍ 11. 7.  

Příprava snídaně opět ve ztížených podmínkách, kdy bylo třeba si 
vyjít vstříc s dalšími uživateli kempu. Někteří spěchali do práce, my na 
mši svatou, na druhé straně byla příležitost prohodit i pár slov – co jsme 
zač, kam a proč jdeme. Po snídani odcházíme na Velehrad, u baziliky 
nás mile překvapili manželé Zouharovi z Mokré, kteří za námi přijeli 
alespoň na mši svatou a současně nám prozradili, že se seznámili právě 
zde na Velehradě před třiceti lety při pouti mládeže brněnské diecéze. 
Nejprve jsme se na lavičkách v areálu pomodlili ranní chvály a v 8 hodin 
jsme slavili přímo u hlavního oltáře v bazilice mši svatou. Po ní byl ještě 
prostor na prohlídku chrámu i na zastavení u hrobky kardinála Špidlíka 
s nápisem „Věčnost vytvářejí vztahy“. Kolem půl desáté opouštíme 
Velehrad a putujeme přes Modrou, Jalubí a Huštěnovice do Babic, kde 
se napojujeme na cyklostezku podél Baťova kanálu. Po ní pokračujeme 
přes Spytihněv, v Napajedlech si na náměstí dopřáváme polední 
přestávku. Po návštěvě místního kostela už se musíme rozloučit s Janou 
Trněnou, kterou povolalo do služby naše zdravotnictví otřesené 
narůstajícími počty případů koronaviru. Škoda, slíbili jsme jí, že budeme 
na Hostýně pozdravovat. Ostatní putujeme dále do Otrokovic přes 
místní část Kvítkovice a sídliště Trávníky, překračujeme řeku Dřevnici a 
pokračujeme přes Tečovice a Chlum a dále už lesem až do Fryštáku, kam 
jsme dorazili v osm hodin večer po necelých 41 km. Ubytování na faře, 
sprchy byly k dispozici ve vedlejším objektu – Domě Ignáce Stuchlého, 
zakladatele českého salesiánského díla. S velmi milou a vstřícnou paní 
na vrátnici jsme domluvili ohřátí masa v mikrovlnce. Přišel nás 
pozdravit o. Josef Brtník, který působil ve Šlapanicích cca před 35 lety 
a do Blažovic často zajížděl. Po večeři a nešporách uléháme opět kolem 
půl jedenácté.  
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ÚTERÝ 12. 7.  

Vstáváme velmi brzy, protože chceme stihnout mši sv. na Hostýně 
v 11.15 hod., Po ranních chválách a snídani odcházíme už v 6.30 hod. 
přes Lukoveček a Rusavu až na Hostýn, kam jsme dorazili za společného 
zpěvu mariánské písně asi v půl jedenácté. Po mši svaté jsme si prohlídli 
poutní kostel a také se společně vyfotili pod obrazem, na kterém je 
zachycen mezi poutníky i Šebestián Kubínek. Na tomto poutním místě 
jsme si dopřáli i oběd. Po četbě z Dějů Kubínka a společné modlitbě 
opouštíme toto poutní místo kolem druhé odpoledne a putujeme už 
většinou po silnici přes Bystřici pod Hostýnem (zastávka v místním 
kostele), dále přes Křtomil, Lipovou, Dřevohostice, Nahošovice a 
Hradčany až do Pavlovic u Přerova. Ubytování na faře/komunitním 
centru, kde právě probíhal příměstský tábor, nicméně podařila se uvařit 
jak polévka, tak rajská omáčka a těstoviny. Večer se loučíme s naší 
novou poutnicí Irenou z Ostravy, kterou již volají povinnosti v práci. 
Dnešní úsek měřil 34 km, uléháme kolem 22 hodiny na různých místech 
komunitního centra. 

STŘEDA 13. 7.  

Ve středu je snídaně až v 6.30 hod, po ní ranní chvály a odchod cca 
v 7.45 hod přes Radslavice, Sobíšky, Zábeštní Lhotu. V Tršicích-
Lipňanech máme obědovou přestávku, využívám jí k zavolání našemu 
kamarádovi Jirkovi Poštulkovi, který z Tršic pochází. Pokračujeme dále 
po silnici za velkého tepla přes Vacanovice a Svésedlice až do Velké 
Bystřice, kde si dopřáváme osvěžení v podobě zmrzliny, piva, či koupelí 
nohou ve zdejší říčce. Pak už následuje závěrečný výstup na Svatý 
kopeček u Olomouce. K bazilice jsme dorazili opět za společného zpěvu 
mariánské písně v 15.45. hod., v 17 hodin jsme povečeřeli a pak se 
vydali do Baziliky Navštívení Panny Marie na mši svatou (v 18 hodin). 
Velmi nás potěšilo, že za námi na mši sv. přijel o. Roman i se svým 
spirituálem z Schönstattského hnutí. Neméně mile překvapeni jsme byli 
z účasti Marty a Jirky Poštulkových, od kterých jsme po mši sv. navíc 
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dostali krabici meruněk (jen se po nich zaprášilo). Po nešporách jsme 
zůstali v kostele ještě na tichou adoraci (v 19 hodin). Poté jsme ještě na 
schodech před bazilikou přečítali z Dějů Kubínka a kochali při západu 
slunce výhledem na Olomouc a celou Hanou. Na obzoru jsme zahlédli 
Kojál, až tam někde musíme zítra dojít… 

ČTVRTEK 14. 7.  

Při brzkém vstávání bylo možno zahlédnout úplněk na Olomoucí, 
úchvatný pohled. Snídaně již v 5.30, ranní chvály a odchod na mši 
svatou v 6.45 u sester …. Odchod z Kopečku ve tři čtvrtě na devět přes 
Olomouc do Topolan (odpočinek), dále přes Ústín (nákupy a 
občerstvení), dále opět po silnici za velkého horka přes Těšetice, Rataje 
a Drahanovice do Čech pod Kosířem (odpočinek). Odtud odchod cca 
v 16 hodin přes Hluchov a Hluchovský mlýn do Ptení, zde opět 
odpočinek, schyluje se k bouřce. Pokračujeme lesem po severním okraji 
vojenského újezdu Březina. Střídavě nasazujeme a sundáváme 
pláštěnky, kolem se přehánějí bouřky, při jedné z nich se ukáže 
překrásná duha. Z Malého Hradiska putujeme už po silnici až do 
Protivanova, kam jsme dorazili ve 20.45 hod, v nohách máme dnes 50 
km, ubytování na faře a na talířích hovězí guláš. Bohu díky! 

PÁTEK 15.7. 

Ranní chvály „až“ v půl sedmé, pak snídaně. Zdravíme místního pana 
faráře – o. Zdeňka Fučíka, který si obstarává svoje zvířátka – kozy, ovce 
a taky klokany. Odcházíme v 8 hodin a putujeme většinou lesem, což 
naše nohy po včerejší silničním úseku ocenily. V 11 hod. jsme přišli do 
Sloupu, ve zdejším poutním kostele jsme se pomodlili společné modlitby 
i pobožnost k Panně Marii Bolestné. Ve čtvrt na jednu pokračujeme dále 
k Macoše, kterou však těsně míjíme a pokračujeme přes Vilémovice do 
Rudice. Zde se setkáváme s Tamarou a Aloisem Kalábovými a Blankou 
Tomancovou (původně taky Kalábovou). Po svačině pokračujeme dále 
do Křtin. V lese před Křtinami si na nás (po předchozí domluvě) počíhal 
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kameraman z TV Noe, který o naší pouti pořídil krátký záznam. Do Křtin 
jsme dorazili opět za společného zpěvu něco po páté hodině odpolední 
po odpočinkových – necelých třiceti km. V 18 hodin jsme slavili 
s místními farníky a taky s o. Romanem mši svatou. Velmi nás potěšilo 
návštěva rodiny Buchtovy z Tvarožné a Jindry Paulíka z Blažovic. Po 
společné poslední večeři (nudle s mákem) se znovu ubíráme do kostela, 
kde se společně modlíme nešpory a adorujeme před Nejsvětější svátostí. 
Hodinka ztišení, chval, proseb, odevzdání. Bohu díky za tuto pouť.  

SOBOTA 16. 7.  

Snídáme v 7 hodin, pak ranní chvály v kostele. Radujeme se z dalšího 
posílení poutníků o dvě Marie – Lhotskou z Blažovic a Čalkovskou 
z Brna. Máme dnes dost času, ze Křtin odcházíme až v 9 hodin. Putujeme 
lesem do Bílovic nad Svitavou, zde se potkáváme se sestrou Majky 
Diehlové, která nám připravila občerstvení v podobě melounu a výborné 
buchty. V Bílovicích si dopřáváme oběd, někdo z vlastních zásob, 
někteří z nabídky restaurace. Ve čtvrt na jednu pokračujeme dále podél 
řeky Svitavy přes Obřany a pak prudkým stoupáním na Lesnou, kde jsme 
navštívili nově postavený kostel bl. Marie Restituty. Ze zasvěceného 
výkladu paní průvodkyně byla znát osobní radost a vděčnost nad tímto 
dílem. Na moderním kůru jsme si zazpívali některé skladby a aby naše 
nohy nelenily, vystoupali jsme ještě po asi 150 schodech na věž kostela. 
Odměnou byl výhled až na Pálavu a ještě dál. Pak byla chvíle pro 
předběžné rozloučení a poděkování všem za všechno – O. Janovi za 
duchovní doprovázení, Borkovi a Báře Švehlovým za doprovodné 
vozidlo (zapůjčení a většinou i pojíždění), dále za přípravu stravy atd. 
Taky jsme s jednodenním předstihem zapěli Janě Bártkové k jejím 
narozeninám popěvek Mnogaja ljeta. Ale ještě nejsme v cíli, a tak ve 
čtyři hodiny odcházíme z Lesné a jdeme kolem Arboreta, pak zkratkou 
s krásným výhledem na Brno k ulici Sportovní a dále přes Lužánecký 
park, ulici Smetanovu, Gorkého a Tomešovu. Náš cíl je v Bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, kde měl Šebestián Kubínek 
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před 140 lety pohřeb. 
K bazilice přicházíme o půl 
šesté kolem pivovaru opět 
za společného zpěvu písně 
„Chválu vzdejme, ó 
křesťané“. Před kostelem 
už čekali další farníci a 
známí, kteří se chtěli 
účastnit alespoň závěrečné 
mše svaté.  

Mši svatou celebrovali: opat premonstrátského kláštera v Nové Říši 
Rmus.D. Marián Kosík OPraem, P. Jan Emil Biernat, OSA, P. Angelo 
Lemme, OSA, P. Jan Nekuda a P. Roman Strossa. Pan opat v promluvě 
přiblížil život Šebestiána Kubínka i jeho odkaz do dnešních dnů. Při mši 
svaté zpíváme skladby Salvator mundi, Hospodine, pomiluj ny. 

Bohu díky za možnost vykonat tuto pouť. Díky všem za společné 
putování, modlitby, zpívání, vtipkování. Věřím, že kromě našich andělů 
strážných s námi putoval i Šebestián Kubínek. Kéž nám jeho přímluva 
pomáhá i v dalších všedních dnech! 

Marta Řičánková 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Ve dnech 9. – 14. 8. 2022 se 

uskutečnilo Celostátní setkání 
mládeže v Hradci Králové. 
Rovněž několik mladých z naší 
farnosti se rozhodlo zúčastnit a 
být součástí tohoto 
společenství. Celým setkáním 
nás doprovázel citát z písma 
„Vstaň, udělám z Tebe svědka 

toho, co jsi viděl“ (Sk 26,16). Každý den se nesl v určitém tématu/výzvě 
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– např. „Buď vděčný“ nebo „Buď svědkem ve světě“. Na letošním setkání 
byly novinkou diskusní skupinky, ve kterých jsme se mohli více věnovat 
dané tematice. V rámci hlavního programu jsme rovněž putovali Po 
stopách sv. Pavla. Kromě společného programu byla velmi bohatá 
nabídka dalších aktivit – různých workshopů, koncertů, sportů a 
zajímavých přednášek, tak jak to na takovýchto setkání bývá.  

Na celostátním setkání 
mládeže se mi velmi líbilo 
vytvořené společenství. Byl to 
čas setkání s Bohem, přáteli (z 
různých koutů České 
republiky), prohloubení vztahů 
a rovněž navázání dalších, 
nových přátelství. Spolu 
s mladými z naší farnosti 

a vedoucími jsme se společně modlili každý večer novénu ke sv. 
Damiánovi a navzájem jsme se sdíleli, jak setkání prožíváme. Tímto vám 
všem děkuji za pěkně strávené dny na CSMku. ����  

Maruška Novotná  

Z PRÁZDNINOVÝCH CEST 
Při našem prázdninovém putování, jsme navštívili Skoky u Žlutic. Je 

to velmi zajímavé poutní místo s neskutečně pohnutým osudem.  
Původně se jmenovaly Mariánské Skoky, poté Maria Stock, protože 

oblast byla německá a patřila do vnitřních Sudet. Skoky měly poutní 
pověst srovnatelnou s Lurdami, místu se připisovalo mnoho zázračných 
uzdravení. V době svého rozkvětu putovalo do zdejšího barokního 
kostela Navštívení Panny Marie až 40 000 poutníků ročně. V dnes 
zazděných nikách byly umístěny venkovní zpovědnice, umožňující 
rychlejší „odbavení“ velkého počtu poutníků. Věřící sem přitahoval 
Oltářní obraz Panny Marie Pomocné, který byl kopií obrazu z Pasova. 
Obraz byl dotýkaný, to znamená přímluva svaté platila až po dotknutí 
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se obrazu. Aby k němu věřící lépe 
mohli, byl pomocí mechanismu na 
lanech spouštěn k oltáři. Panna 
skokovská se posléze přeměnila 
ve zlidovělé úsloví „Panenko 
skákavá“. Přispěl k tomu i 
poskakující obraz spouštěný 
k modlícím se poutníkům.  

 Úpadek obce i poutního místa 
nastal po roce 1945, kdy byly 
Skoky poprvé vysídleny odsunutím 
německého obyvatelstva. Druhé 
vysídlení přišlo v padesátých 
letech, protože noví obyvatelé 
nechtěli podlehnout tlaku 
komunistické kolektivizace, 
nakonec i ti nejodolnější odešli a 
jejich majetky převzal stát. Třetí 
ránou, pro toto místo byla stavba 
Žlutické přehrady na řece Střele, 
která odřízla Skoky od okolí. Dále 
samozřejmě následovalo období 
„vandalismu“.  

Nyní zde ze zaniklé obce najdete 
polorozpadlý poutní hostinec, 
starý hřbitov, a hlavně 
zplundrovaný kostel. Od roku 2007 
se sdružení „Pod střechou, z. s.“, 
snaží o záchranu a obnovu tohoto 
bývalého poutního místa. Cílem je 
zachovat Skoky jako místo 
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setkávání s Bohem, 
přírodou i lidmi v rámci 
uchování památky na 
zaniklou obec. 

V současné době se zde 
každý měsíc konají poutní 
bohoslužby, občas i křtiny, 
biřmování, svatební 
obřady nebo koncerty. 
Zmiňovaný spolek v rámci 
svého projektu „Živé Skoky“ pořádá řadu dobrovolnických aktivit, 
včetně sezónního zpřístupnění kostela a samozřejmě pracovních brigád. 
Dále usiluje o postupné vybudování odpovídajícího zázemí pro poutníky 
i turisty, včetně ubytování i občerstvení, zkulturnění zanedbaného okolí, 
i hřbitova. Díky dárcům, včetně německých rodáků, i státním dotacím 
se povedlo provést nejnutnější zajištění poškozených věžních bání a 
připravuje se projektová dokumentace na stavební obnovu památky. 
Byla vybudována nová značená stezka, která začíná u kláštera v Teplé a 
kopíruje staré poutní cesty, kterými do Skoků po staletí mířily zástupy 
poutníků. Samozřejmě je vše vázáno na finanční prostředky a také na 
vyřešení majetko-právních vztahů ohledně pozemků. V současné době 
je kostel ve vlastnictví Kanonie premonstrátů Teplá, duchovní správa 
Skoků náleží Římskokatolické farnosti Žlutice 

V roce 2006 kostel přepadli lupiči měděného plechu, kteří báně věží 
rozřezali a shodili na zem. Na zem se přitom zřítil také jeden z nich. 
Tato událost je popisována jako novodobý zázrak ve Skocích, neboť 
mladý zloděj smrtelný pád přežil. Jako další zázrak je uváděno letošní 
žehnání tří nových kostelních zvonů, což je opravdu mimořádná událost 
v životě Skoků. 

Kéž se opět vrátí život do tohoto krásného a těžce zkoušeného místa. 
Hanka Ženožičková 
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STRÁNKA PRO DĚTI 

CO KDO V CÍRKVI DĚLÁ? 

Papež, biskup i kněz slouží Bohu i lidem. V jejich službě najdeme mnoho 
společného, ale některé úkoly se liší. Přiřaďte k jednotlivým větám písmeno P, 
B nebo K – podle toho, zda jde o úkol papeže, biskupa či kněze. Pod obrázky 
dopište jméno současného papeže, vašeho diecézního biskupa a kněze vaší 
farnosti. 

 
Zdroj: Příloha Katechetického věstníku č. 6/2006-07, © Biskupství brněnské 
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POUŤ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA 

O CESTĚ 

O Svatojakubské cestě do 
španělské Compostely jste již jistě 
slyšeli. Jde o historickou síť 
poutnických stezek vedoucích 
k místu, kde je dle tradice 
pohřbený apoštol Jakub, a která se 
i dnes, v době pohodlných 
dopravních prostředků, těší velké 
oblibě a každoročně jí projde velké 
množství poutníků nejrůznějšího 
věku a z nejrůznějších koutů světa. 
Ačkoliv tras je mnoho a pár jich 
vede i z Česka, dost možná i od 
prahu vašich domovů, mezi ty 
nejtradičnější patří Camino 
Primitivo, které začíná v Oviedu; Camino Francés vedoucí po celém 
severním Španělsku a samozřejmě Camino Portugués, na které se obvykle 
vyráží z portugalského Porta a čítá pouhých 260 kilometrů. Právě tuhle 
nejspíš nejsnadnější možnost jsem se letos v červnu rozhodl ujít, čímž 
jsem si, podobně jako mnozí jiní, vyplnil jeden ze snů, které jsem kdy 
v životě měl. 

Pouť do Santiaga de Compostela má svá pravidla a specifika. Před 
cestou se musí poutník vybavit dokumentem jménem credencial, do 
něhož po cestě sbírá razítka (minimálně dvě za den) v kostelech, kaplích, 
kavárnách či barech jako důkaz, že ji skutečně šel. Ten mu také 
umožňuje přespání v tzv. albergues, ubytovnách s často až směšně nízkou 
cenou, kde mají cestovatelé k dispozici to nejnutnější. Oficiální trasy 
jsou velmi kvalitně značené buď žlutými šipkami či motivem mušle 
hřebenatky, která je jakýmsi symbolem poutě. Skrze tohle je v podstatě 
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nemožné se ztratit. Častým pozdravem z úst jak ostatních poutníků, tak 
i místních je „bom caminho”, „bo camiño“, „buen camino“ v závislosti na 
tom, jakým jazykem mluvčí hovoří. Ročně se na ni vydává statisíce lidí 
a mimo nepatrnou přestávku v době covidové krize se jejich počet rok 
od roku zvyšuje. 

Mnoho těchto lidí mělo podobný sen jako já již dlouho, jiní ji šli jen 
tak. Znám několik lidí, kteří se na ni vydali a upřímně bych ji doporučil 
každému z vás, přestože se možná tato výzva může zdát poněkud 
povrchní – buď jsem již prochodil zajímavější místa, anebo mě nějaké 
chození nezajímá, řekne si jeden. Ostatně co nějaká pouť změní? Má 
vůbec smysl? Důležité je v životě přece vychodit školu, najít si 
zaměstnání, mít vztah a založit rodinu, celý den pracovat a večer si 
odpočinout u Ulice nebo Netflixu, platit daně, chodit s dětmi každou 
neděli do kostela, každý měsíc ke zpovědi, spořit na důchod a zemřít. 
Oproti těmto fundamentálním milníkům života se může zdát jakási pouť 
v nějakém Španělsku jako opomenutelný a zbytečný rozmar. Když 
dovolená, tak za sluníčkem do Řecka! 

Přesto všechno si lidé najdou důvody, proč se na Camino vy dat. 
Kdysi převažovaly ty náboženské, dnešní doba se naopak spíše obrací 
k individuálnímu zážitku člověka. Kdysi se lidé vydali na cestu v touze 
spatřit hrob Kristova současníka, dnes jde o hikový sport a třebaže se 
přímo na credencialech zdůrazňuje, že by pouť měla být provedena 
s úmyslem víry, tak je tato podmínka pro část poutníků pouhým 
přežitkem. Když jsem se sám zamýšlel, proč jsem se na cestu vydal já, 
též jsem našel pochyby, zda to nebyla spíš sobecká seberealizace 
vlastního ega, případně jen další odškrtnutí si položky v bucket-listu, 
než snaha upevnit svoji víru, myslím však, že z velké části to byla 
zvědavost – zajímalo mě, jestli se na cestě setkám s Kristem a v jaké 
podobě ho uvidím. 
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NA CESTĚ 

Když jsem v úterý vyrážel z 
Porta, neměl jsem absolutně 
žádnou představu, kdy a v jaké 
podobě pouť dokončím. Netušil 
jsem, kterou z několika stezek 
(centrální či pobřežní) půjdu, 
ani že nakonec půjdu obě dvě. 
Měl jsem jen hrubý obrys toho, 
jaká místa uvidím a že se nejspíš 
budu držet cesty. Možná to zní 
nezodpovědně – nemít jasnou 
kostru plánu – ale v době, kdy 
toto píšu, sedím ve vlaku, do 
kterého jsem nastoupil minutu 
před odjezdem, a o jehož trase 
(krom toho, že poslední stanice 
je někde v Belgii, kam ale nemohu) nic nevím. Občas není na škodu 
neplánovat si zoufale každý detail, protože čím méně se očekává, tím 
více může výsledek překvapit. Ostatně cíl byl jasný – dojít do Santiaga 
de Compostela za každou cenu. 

Hned první den jsem se seznámil se dvěma společníky – Češkou a 
Kolumbijcem – s nimiž jsme se pak na albergues vídali, později jsem se 
od nich odpojil, protože jsem si hodlal trasu prodloužit, navíc na mě byli 
moc pomalí a až příliš řešili puchýře. Část dní jsem chodil mimo stezku 
– mimo ni se Portugalci o poutníky moc nezajímají, často neovládají 
angličtinu a zkoušet mluvit španělsky a šišlat u toho také nefunguje 
pokaždé. Ve městě Braga s krásným poutním kostelem jsem viděl 
slavnosti São João (svatého Jana) a na albergue byl úplně sám, protože 
jde o město mimo hlavní stezky. Ačkoliv jsem měl se sebou hamaku, 
přespával jsem právě na ubytovnách, protože počasí bylo často deštivé 
a padala mlha. Během cesty jsem viděl stánky s občerstvením, které zde 
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místní za dobrovolný příspěvek 
nechávají pro poutníky. Prošel 
jsem mnoho zajímavých míst; 
mluvil s Evropany, Američany či 
obyvateli Jižní Afriky; na 
jednom albergue se tou nejčistší 
náhodou potkal se spolužačkou 
ze střední; ve městě Valença se 
ke mně připojila kamarádka, 
s níž jsem pak pokračoval celou 
cestu; od města Redondela jsme 
pak průběžně střetávali českou 
rodinu – babičku, matku a 
dceru, které se rozhodly jít pouť 
společně; k cíli s námi též těch 
pár desítek kilometrů šlo jednak 
mnoho starých lidí a často též skupiny s vozíčkáři; některé dny jsme na 
cestě zpívali, falešně a improvizovaně, zatímco se jiní výletníci – aniž by 
nám rozuměli – připojili se svými písničkami s cílem nás přehlušit; na 
jedné ubytovně jsem poprvé vyzkoušel mast na nohy z cannabis naložené 
v čistém alkoholu; překládal do telefonu slova správce ubytovny a dostal 
za to svoji první mzdu za překlad – zmrzlinu – a mnoho dalšího… 

Byl to třináctý den cesty, když jsme vyšli z albergue v O Pino, do cíle 
zbývalo ujít ještě kolem pětatřiceti kilometrů a my se nemohli 
rozhodnout, zda dojdeme či nikoliv. Nicméně pořádný poutník se pozná 
až, když přestane počítat kilometry, a tak dle hesla “Není důležité dojít, 
ale vyřídit se” jsme v neděli 26. června dorazili na Praza do Obradoiro 
v Santiago de Compostela, kde stojí impozantní katedrála v Santiago de 
Compostela zasvěcená svatému Jakubovi. Byl jsem u ní už předtím, 
párkrát jsem přes místní letiště totiž někam odlétal, ale nikdy na mě tak 
nepůsobila, jako tento den, kdy jsem k ní přišel po necelých dvou 
týdnech a cca tři sta padesáti čtyřech kilometrech. Kdysi byla pro 
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poutníky skutečným cílem cesty a chůze či jízda na koni jen nutným 
dopravním prostředkem, ale dnes mnozí považují za skutečný důvod 
pouti právě cestu; lidi, které na ní potkají a zážitky, které zažijí. S tím 
samozřejmě souhlasím, ale přesto ten moment, kdy jsem spatřil tuto 
velkou a starou budovu, v níž je či možná také není pohřbený muž, který 
následoval Ježíše Krista před dvěma tisíci lety, byl pro mě významný a 
snad mohu říct neopakovatelný. Odpočinuli jsme si na náměstí, 
zúčastnili se mše svaté, dali pivko, a ještě tu noc odjeli do jiného města. 

SNÍT O CESTÁCH 

Když toto dopisuji, uběhlo už několik týdnů od doby, kdy jsem tuto 
krátkou pouť ušel a já zpohodlněl. Cítím, že bych se měl na cestu vrátit 
znovu, ale něco mi brání. Brzy mi začnou přednášky a povinné semináře 
a já si nejsem schopen udělat ani celý týden času, abych mohl znovu „jít 
zpátky do lesů“, protože vzdělání je důležité a jednou mi pomůže 
v zaměstnání, z něhož se budu vždy na večer vracet a usínat u televize, 
zatímco budu snít o světech, které se zdají tak vzdálené. Pravdou ale je, 
že nejsou vůbec daleko a k dosažení jednoho z nich mi stačilo 
neskutečně málo. Sbalit pět švestek, nasednout na letadlo a jít. Lehce to 
zní a lehké to skutečně může být, nehledě na to, zda to má trvat necelé 
dva týdny, jen jeden den nebo celý rok. Myslím, že než ležérně očekávat, 
že se vesmír spojí, aby se nám sen splnil, je nutné nemít strach a udělat 
krok a ten sen se nám postupně splní, ale možná ještě neznám život a 
naivně věřím ve slova písně, že ty hvězdy, které ve tmě svítí, / nejsou 
netopýří sítí, ale hvězdnou oblohou a jen nerad bych zabalený v dece v rohu 
temné klece / křičel do tmy, tady přece za mnou nemohou, jak zpívá jistý 
zahořklý, protivný, ale v lecčem moudrý písničkář. 

A jak proběhlo během pouti mé setkání s Kristem, to si nechám pro 
sebe. Kdo si sbalí pět švestek, nasedne na letadlo a vyjde, ten jej možná 
podobně jako já potká sedícího na lavičce před kamenným portugalským 
domkem či u piva značky Alhambra Reserva Roja; ve slovech písně 
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poutníků či v nitru vlastní duše. Ostatní jej, tuším, již našli, doma či 
na cestách, či ještě najdou jinde a aspoň je u toho nebudou bolet nohy. 

Lojza Brzobohatý  

PO STOPÁCH SV. DAMIÁNA 

FARNÍ TÁBOR 2022 

Náš farní tábor se 
uskutečnil od 14. do 20. 
srpna. Bylo na něm 29 
dětí, 8 vedoucích, paní 
kuchařka i pan farář. 
Tento rok byl na téma sv. 
Damiána – ostrov 
Molokai. Celotáborová 
hra spočívala v léčbě 

malomocných, pro které jsme budovali ostrov a skupovali budovy, 
o které jsme museli dokonce jednu noc i bojovat. Ke konci výpravy 
napadla domorodce zvířata se vzteklinou. Zvířata jsme zahnali 
a domorodce zachránili. Poslední večer u táboráku nás domorodci za 
záchranu odměnili. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem 
vedoucím za jejich snahu a pevné nervy.  

Honzík U., Eliška U. a Tomášek B. 

Na táboře se mi moc líbilo. Byla jsem na farním táboře už počtvrté. 
Letos jsem si poprvé vyzkoušela funkci ministranta. Nejvíc jsem si užila 
hru na lov zvěře, kdy jsme se snažili koulema trefit vedoucí/zvířata, 
a rozcvičky – ty nás každé ráno pořádně probraly. Naše skupinka Bílé 
perly skončila na 2. místě v celotýdenní hře. 

Katynka K. 

Na táboře jsem byla poprvé. Při odjezdu jsem se trochu bála, ale pak 
jsem si to všechno užila. Nejvíc se mi líbilo plnění nočních úkolů a volání 
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„Hej ouško!“ Už se těším 
na příští rok a na své nové 
kamarády. Chtěla bych, 
aby ten tábor trval aspoň 
měsíc. 

Barunka K. 

Na farní chaloupce jsme 
si to podle mě všichni moc 
užili. Vedoucí nám 
připravili spoustu skvělých 
her a paní kuchařka spoustu skvělých jídel a od pana faráře jsme měli 
spoustu skvělých mší, prostě paráda. Dávám deset bodů z deseti.  

Esterka D. 

Na letošním táboře mě nejvíce bavila celodenní výprava za Šamanem. 
Jídla byla výborná. Vedoucí na nás byli hodní. Těším se na příští rok 
a doufám, že si ho užiju stejně jako letos. 

Kamča Š. 

POBOŽNOST U KAPLE MITROVSKÝCH 
Tradiční ekumenistická pobožnost u kaple Mirovských se konala 

v neděli 11. září. 
I když téměř celou 

pobožnost nás provázel 
déšť i hromobití, 
organizátorka paní 
Müllerová se pokusila 
poohlédnout po možnosti, 
jak v této tak nesnadné a 
náročné době život 
obohatit. Jak zdůraznila: 
„Ano, něco již dnes nemáme, něco ztrácíme, ale něco také je zde pro nás 
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vždycky! A to je krása. Krása stvoření, najdeme ji v přírodě, i krása 
tvořená člověkem, ta je v umění. Neměla na mysli nějaké aktivní 
výstavní síně, koncertní haly, nebo populární jeviště. Krásu, poezii 
i nádherné obrazy, najdeme přece i v obyčejném životě, v té nejprostší 
činnosti. 

Učíme se dívat a naslouchat. Dívat se na krajinu, na jednotlivé 
stromy, rostliny, prohlédnout si květiny, jak jsou divukrásné ve své polní 
prostotě, nebo i ty, které jsme vypěstovali na zahrádce. 

Modlit se můžeme svými smysli, naslouchat vítr, pohladit trávu, 
děkovat slovy i myšlenkami Stvořiteli.“ 

Pan farář nám připomněl, že válka stále je, je třeba se modlit ale také 
je třeba dále žít a neděsit se.  

Přes nepřízeň počasí bylo u kaple mnoho přespolních návštěvníků, 
celou pobožnost nás provázela krásná hudba Blažovické schóly, 
na kterou se všichni vždy moc těšíme. 

Barbora Švehlová 

PODĚKOVÁNÍ MARTĚ NOVOTNÉ 
Tímto článkem 

bychom chtěli poděkovat 
paní učitelce Martě 
Novotné, která učí 
náboženství 
v tvaroženské MŠ. Paní 
učitelka se dětem 
v hodinách maximálně 
věnuje, náš syn chodil 
pravidelně domů 
nadšený. V hodinách náboženství se toho spoustu naučil, ať už se 
jednalo o různé modlitby, životy svatých, či sled liturgického roku, 
a vždy o paní učitelce mluvil jen v superlativech. V průběhu letošního 
roku paní učitelka Marta svoje svěřence přihlásila do výtvarné soutěže 
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Cestou dvou bratří, která se konala v rámci Dnů lidí dobré vůle 
na Velehradě. Děti soutěžily se svými obrázky v kategoriích podle věku, 
kdy dětem z MŠ byla věnována nejmladší kategorie. Jaké bylo naše 
překvapení, když nám, jako rodičům, volala jedna z pořadatelek 
soutěže, že náš syn vyhrál třetí místo! Naprosto jsme netušili, oč se jedná 
a pak až zpětně jsme se dopátrali toho, že vlastně na Velehradě taková 
soutěž probíhá a že paní učitelka tam malby dětí poslala. Vzhledem 
k tomu, že náš Irenejek skončil třetí, byli jsme pozváni na Velehrad, aby 
si cenu převzal osobně na hlavním podiu, při slavnostním předávání cen 
z rukou českého primase P. Jana Graubnera a hejtmana zlínského kraje 
Radima Holiše. 

Byl to pro nás všechny nezapomenutelný zážitek, který bychom 
nemohli prožít bez aktivity paní učitelky Marty Novotné. Proto jí ještě 
jednou chceme poděkovat, nejen za Velehrad, ale i za celou dobu, co 
našeho syna v MŠ učila. 

Silvestra Novotná 

HODY MOKRÁ-HORÁKOV 2022 
Přemýšlela jsem, co mě na letošních stárkách a stárcích, tak potěšilo, 

čím byli jiní. Byli nezvykle mladí, energičtí, zodpovědní. Uvědomila 
jsem si, že většina začala spolu účinkovat, jako malé děti, před kaplí 
Proměnění Páně ve Staré Mokré na Štědrý den, kdy spolu pod vedením 
svých maminek a tet začali tradici Živého betlému. Jak rostli a dospívali, 
tak pomáhali, zpívali na různých farních i obecních akcích.  

U půlnočního překvapení mi, jak se říká: “Padla brada“ Stroj času se 
jim v kyjovských krojích podařilo perfektně ztvárnit. 

V neděli v kostele ve Tvarožné jsme se všichni na hrubé mši zdravili 
pozdravem: „Večer šohaj, ráno šohaj!“ 

A rodiče, kteří vypravovali 2 až 3 stárky mají můj nesmírný obdiv. 
Díky všem, Už se těším na příští rok  

Barbora Švehlová 
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RŮŽENEC 

NOČNÍ SCHŮZKA S BOHEM 

 Jednou v noci se bez nějaké zjevné příčiny probudím, asi ve čtyři ráno. 
Vydechnu a otočím se na druhý bok, jistý, že okamžitě zase usnu. Cítím se 
unavený a netíží mě žádná zvláštní starost v rodině ani v práci. Rychle 
v hlavě projdu všechny věci, co by mě mohly trápit, ale (naštěstí) nic z toho 
nezasluhuje nespavost. 

Lehnu si do polohy, která vždycky zabírá, a čekám, až usnu. S trpělivostí 
toho, kdo ví, že dojde úspěchu. 

Ale nic se neděje. Znovu se otočím a pokouším se myslet na uklidňující 
věci. Poslouchám oddychování své ženy, zvuky našeho domu a ospalé letní 
noci venku. 

Jsem už docela probuzený. 
Říkám si tedy, jestli se ke mně náhodou nesnaží mluvit Pán, zda mi 

nedává šanci, abychom si promluvili. Ta myšlenka se ve mně rychle ujme. 
Začnu se modlit, tiše odříkávat růženec, každou modlitbu věnuji za 

jiného člověka. 
Takto se v posteli modlím hodinu. 
Později tiše vstanu, svižně se obléknu a jdu se ven projít. Nový den právě 

začíná a slabě prozařuje okolí.  
Měl jsem schůzku s Ježíšem uprostřed noci.  
Cítím se posílený. 

MŮJ KAŽDODENNÍ RŮŽENEC 

Ráno chodívám do jedné malé opuštěné kaple.  
Někdy je tam starý pán, rovnající svíčky. Jeho pohyby jsou přesné a 

úsporné. Vůbec si mě nevšímá. Usadím se v prázdné lavici úplně vzadu. 
Začnu se modlit svůj každodenní růženec.  

Modlím se za svoji matku, která mě vychovávala a opečovávala. I za 
svého otce. Za své bratry, sestry, za rodinu. Za svoji ženu, kterou miluji. 
Za všechny ty, jejichž vztah je velmi křehký, nebo se už rozpadá.  
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Za svoje děti, za jejich sny, přátele. Za ty, kdo už ztratili naději. Za lidi 
s úzkostmi, bojácné, zarmoucené, zoufalé…  

Starý pán projde okolo mě s krabicí v ruce. Úkosem na mě vrhne přísný 
pohled. Na chvíli přeruším modlitbu.  

Dál se modlím za kamarádku, která prochází bolestným obdobím. 
Modlím se za trpící, nešťastné, topící se ve smutku.  

Za ty, které někdo zneužil. Za ty, kdo je zneužívali.  
Za ty, kdo přišli o všechno. Za ty, kdo mají všechno.  
Za to, abych se neuzavíral Božímu volání. Abych našel odvahu a sílu ho 

vždy a všude následovat. Abych dokázal prolomit zbytečné zábrany, 
překonat vyčerpávající překážky.  

Za ty, kdo mají hlad. Za ty, kdo umírají. A za pozůstalé. Za ty, kdo jsou 
sami a opuštění.  

Kaple je prázdná. Starý pán odešel. Vycházím ven do časného rána, 
zahaleného mlhou. Zítra přijdu zase. 

Z knihy Thierryho Bizota: Křesťan v záběhu; Karmelitánské nakl., 2016. 
Převzato z webu www.pastorace.cz. 

CHCE BŮH NAŠE ŠTĚSTÍ, NEBO NE?  

SATAN NÁM VNUKÁ KLAMNÉ PŘEDSTAVY O BOHU 

První zázrak, který Ježíš koná v Markově evangeliu, je exorcismus 
(srov. 1,21–28). V synagoze v Kafarnau Ježíš vymítá nečistého ducha 
z posedlého člověka, a tak jej vysvobozuje z klamné představy o Bohu, 
kterou nám satan vnuká již od počátku – totiž obrazu Boha, který si nepřeje 
naše štěstí. Onen posedlý z evangelního úryvku ví, že Ježíš je Bůh, avšak 
nepřivádí ho to k víře v Boha, naopak křičí: „Přišel jsi nás zahubit?“ (v. 24). 

ZNIČÍM SI ŽIVOT, KDYŽ BUDU VĚŘIT… 

Mnozí lidé, včetně křesťanů, si myslí totéž: Ježíš by snad mohl být Božím 
Synem; nicméně pochybují o tom, že by chtěl naše štěstí. Naopak, někteří 
lidé se obávají, že pokud vezmeme Jeho pozvání vážně, zničíme si život 
a umrtvíme svá nejmocnější přání a touhy. Domněnky o tom, že Bůh žádá 
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příliš, strach z těchto přemrštěných nároků a představy, že nás nemá 
opravdu rád, občas prorážejí naším nitrem. 

BÝT S BOHEM PŘINÁŠÍ RADOST 

Průvodním prvkem setkání s Pánem je ale radost. Když se modlím 
a setkávám s Pánem, uchvacuje mne radost. Každého člověka se takto 
zmocňuje radost, což je krásné. Smutek anebo strach jsou naopak známkami 
toho, že se Bohu vzdalujeme.  

„Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání“, říká Ježíš bohatému 
mladíkovi. Onomu mladému muži ale některé zábrany nepovolily, aby 
naplnil touhu po těsném následování „dobrého mistra“, kterou choval 
v srdci. Byl to podnikavý mladík plný zájmu, který Ježíše vyhledal ze svého 
popudu, ale jeho city byly zároveň velice rozporuplné, neboť přikládal 
přílišnou důležitost majetku. Ježíš ho nenutí k rozhodnutí, nicméně 
evangelium poznamenává, že onen mladík odchází „zarmoucen“ (v. 22). 
Když se někdo vzdaluje Pánu, nikdy není spokojený a zůstává mu v srdci 
smutek, byť by měl velké množství majetku a možností. Ježíš nikdy nikoho 
nenutí k následování, nikdy. Ježíš ti objasňuje svou vůli, z celého srdce ti ji 
dává poznat, ale ponechává ti svobodu. Právě tato svoboda je to 
nejkrásnější. 

V životě zažíváme, že zdání klame, avšak v důvěrném vztahu s Pánem 
se mohou veškeré pochybnosti a obavy postupně rozplývat. 

Zpracováno podle katecheze papeže Františka – Katechetický cyklus o rozlišování – 
3. část (28. 9. 2022). Převzato z české sekce Vatican News. 

 

 
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. 11. 2022. 
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