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Z HOMILIÍ SVATÉHO JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA
Viděls to úžasné vítězství? To slavné dílo kříže? A mám ti povědět, co je ještě
podivuhodnější? Všimni si tedy, jakým způsobem k tomu vítězství došlo, a užasneš ještě
víc. Pomocí čeho totiž ďábel kdysi zvítězil, toho použil Kristus, aby ho přemohl; porazil
ďábla jeho vlastními zbraněmi. A poslyš, jak se to stalo. Znamením naší porážky kdysi
byla panna, dřevo a smrt. Tou pannou byla Eva, neboť ještě nepoznala muže, dřevem byl
rajský strom, smrtí pokuta Adamova. A teď zase Panna, dřevo a smrt. Symboly porážky
se tu však stávají symbolem vítězství: místo Evy je tu Maria, místo stromu poznání
dobra a zla strom kříže, místo smrti Adamovy smrt Kristova. Vida, čím ďábel zvítězil,
tím byl také poražen.
Z rajského stromu porazil ďábel Adama, z kříže přemohl Kristus ďábla. Jedno dřevo
sráželo do propasti smrti, druhé naopak přivádí zpět k životu i ty, kteří tam sestoupili již
předtím. To první ukrylo poraženého člověka, když se styděl za svou nahotu, druhé
naopak obnaženého člověka před zraky všech vyvýšilo jako vítěze. První smrt přivedla
všechny, kdo se narodili po ní, do záhuby, druhá naopak vzkřísila k životu i ty, kteří se
narodili před ní.
Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy? Smrt nás učinila nesmrtelnými, tak podivuhodné
je dílo kříže. Chápeš toto vítězství? Chápeš už, jak k němu došlo? Nuže, nyní si také
uvědom, jak se toto vítězství zrodilo bez jakékoli naší námahy a jakéhokoli našeho potu.
Nepotřísnili jsme své zbraně žádnou krví, ani jsme se nemuseli postavit do žádného
bitevního šiku, ani jsme neutržili žádnou ránu, dokonce jsme ani nebyli očitými svědky
toho boje, a přece jsme dosáhli vítězství. Bojoval sám Pán, vítězství je naše. Jestliže je
tedy toto vítězství i naším vítězstvím, napodobme vítězné vojáky a radostně dnes
zazpívejme chvalozpěv na vítězství.
Chvalme svého Pána a volejme: Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, peklo, tvůj osten?
Všechno toto slavné dílo naší spásy vzešlo z kříže. Kříž je znamení triumfu nad démony.
Kříž je meč tasený proti hříchu, meč, kterým Kristus probodl Hada. Kříž je vůle
nebeského Otce, sláva jednorozeného Syna, radost svatého Ducha. Kříž je ozdoba
andělů, bezpečí církve, pýcha Pavlova, opevnění svatých. Kříž je světlo celého světa.
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MATRIKY VYPRAVUJÍ
Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:
5.1.
16.2.
23.2.
22.3.
16.3.
16.3.
16.3.
30.3.

Alžběta Slouková
Valentýna Štěpánková
Lada Pospíšilová
Laura Marie Anna Folvarská z Jiříkovic
Richard Žák
Alice Nezdařilová
Samuel Gdovec
Vojtěch Beneš z Kobylnic

místo křtu
Prace
Šlapanice
Šlapanice
Podolí
Šlapanice
Šlapanice
Šlapanice
Šlapanice

Ve společenství víry, naděje a lásky se s námi rozloučili:
2.12.
10.12.
21.12.
24.12.
28.12.
2.1.
3.1.
16.1.
25.1.
30.1.
15.2.
23.2.

Miroslav Crha ze Šlapanic
Věra Kociánová ze Šlapanic
Marie Kotulánová ze Šlapanic
Eliška Netrefová z Brna
Alois Vymazal z Jiříkovic
Božena Rudolecká z Podolí
Josefa Houžvičková z Podolí
Božena Fišerová z Ponětovic
Jan Buchta ze Šlapanic
František Jelínek ze Šlapanic
Tomáš Chlup z Kobylnic
Květoslava Kuklínková ze Šlapanic

Z KALENDÁŘE
20.4.
26.4.
27.4.
30.4. - 1.5.
8.5.
17.5.
18.5.
23.5.
25.5.
31.5.

Velikonoční koncert v kostele
1. sv. zpověď dětí
Prosebný průvod do polí
Návštěvy nemocných
Mše k výročí posvěcení kaple v Ponětovicích
750 let obce Jiříkovice
1. sv. přijímání dětí
Noc kostelů
Hody v Bedřichovicích
Pouť do Křtin

*1929
*1945
*1935
*1924
*1924
*1913
*1930
*1921
*1936
*1927
*1938
*1951
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1.6. Farní den
4. - 5.6. Návštěvy nemocných
2. - 3.7. Návštěvy nemocných

OHLÉDNUTÍ ZA NÁVŠTĚVOU AD LIMINA
( pozn. red.:Ad limina - setkání, které každých 5 let konají biskupové se Svatým otcem. Biskupové
při této návštěvě podávají zprávu o stavu své diecéze.)

V pátek 14. února 2014, v den, kdy jej před 24 lety papež Jan Pavel II. jmenoval
brněnským diecézním biskupem, se biskup Vojtěch Cikrle spolu s ostatními českými
a moravskými biskupy setkal se Svatým otcem Františkem. V neděli 16. února 2014
byl brněnský biskup hlavním celebrantem a kazatelem mše v bazilice sv. Bartoloměje,
která dříve nesla jméno jeho patrona, sv. Vojtěcha.
Biskup Cikrle předsedal mši v bazilice sv. Bartoloměje
V neděli 16. února 2014 v 9.30 hodin se čeští a moravští biskupové sešli v bazilice sv.
Bartoloměje s poutníky k poslední společné bohoslužbě, slavené během návštěvy Ad
limina. Hlavním celebrantem a kazatelem byl brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
Bazilika sv. Bartoloměje v Římě, dříve kostel sv. Vojtěcha, byla postavena krátce po
smrti sv. Vojtěcha a dodnes je zde uchovávána relikvie tohoto světce. V březnu 2013
zde byla uložena také relikvie blahoslavené řeholní sestry Restituty Kafkové, rodačky
z Brna.
Biskup Vojtěch Cikrle v úvodu své promluvy při bohoslužbě řekl: „ Jsme na pouti, ne
na výletě. Od pouti, na rozdíl od výletu, očekáváme zázrak proměny našeho života:
rozlomení okovů a pout, kterými jsme drženi v otroctví zla, zasypání propastí mezi
mnou a Bohem, stržení zdí oddělující nás navzájem. U apoštolských prahů očekáváme
uzdravující dotek Krista, který nám umožní dokonaleji přijmout a naplnit naše vlastní
poslání, ať už je jakékoliv. Očekáváme láskyplné objetí stále mladé matky církve s její
dlouhověkou tradicí, abychom takto obdarováni mohli růst ke svobodě Božích dětí."
V kázání, v němž reagoval na biblické texty z knihy Sírachovcovy ( Sir 15,16-21)
a z Matoušova evangelia (Mt 5,17-37) biskup Cikrle připomněl, že otázky
Sírachovcových současníků jsou stále přítomné i v dnešní době: „... a Sirachovec
odpovídá i nám: Jsi svobodný. Můžeš vztáhnout ruku po čem chceš. Po ohni i po vodě.
Po životu i po smrti. Za svá rozhodnutí však neseš odpovědnost ty sám. Ne Hospodin
(...). Kdyby žil Sirachovec v době novodobých olympijských her (jako těch, které právě
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probíhají v Soči), třeba by použil příklad vztahu sportovec - trenér. Dobrý trenér
nevyžaduje jen to, co se jeho svěřenci líbí a co dělá rád, ale vyžaduje to, co je důležité,
aby obstál v silné konkurenci. Když to sportovec nepřijme a svému trenérovi neuvěří,
když si myslí, že bude lepší, bude-li si to dělat po svém, je s jeho sportovní kariérou
konec. V duchovní oblasti je to podobné. Důvěra v Boha otevírá cestu ke stupňům
vítězů. Sportovní hantýrkou řečeno otevírá cestu k tomu, abychom mohli stát na bedně.
Ta nebeská je nesrovnatelně větší, než ta v Soči..."

FARNÍ PLES 2014
Na pozvánce na letošní, v pořadí už desátý farní ples stálo, že to bude ples důstojný
a noblesní, zkrátka Hogo Fogo ples. A jaký byl doopravdy, to se vám pokusím přiblížit
v našem článku.
Už po sedmé hodině večerní, v pátek 24. ledna 2014, se do kobylnické sokolovny
začali scházet první hosté. Páni přicházeli ve fracích a dalších vybraných oblecích,
výjimkou nebyla ani buřinka, vycházková hůl a další módní doplňky. Dámy samozřejmě
nezůstaly pozadu a ukázaly se v těch nejlepších večerních šatech. Kromě šatů byly
k vidění rovněž šperky, zlato a drahé kameny, nechyběly ani čelenky, boa peří a další
ozdoby.
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Při vstupu do sálu si každý vylosoval jeden tým osobností, za který bude bojovat, a pak
to začalo. Po červeném koberci přichází ti nejlepší z nejlepších: zpěvačka Helena
Vondráčková a zpěvák Karel Gott, herečky zastupovala Adina Mandlová a herce Arnold
Schwarzeneger, nechyběla ani koulařka Helena Fibingerová a cyklista Roman Kreuziger
a svou návštěvou nás poctily i dvě filmové postavy: Popelka a James Bond.
Po jejich příchodu a představení pan farář zahájil oficiálně ples a mohli jsme se
vrhnout do víru tance, soutěží a další zábavy. Součástí plesu byly, jako vždy, tři
disciplíny, v nichž si to mezi sebou rozdali zástupci zpěváků, herců, sportovců
a filmových postav pod vedením výše jmenovaných patronů.
První soutěžní disciplína spočívala v tom, že si jednotliví členové týmu předávali mezi
sebou knihu. Vypadá to na první pohled jednoduše, ale když vám řeknu, že si ji
předávali tak, že první z týmu si knihu sevřel mezi kolena a druhý člen ji musel svými
koleny převzít a předat dalšímu, tak je jasné, že to tak jednoduché nebylo...
Ve druhé soutěžní disciplíně si mohli členové družstev vyzkoušet prostírání stolu ke
slavnostnímu obědu. Opět na první pohled jednoduchá věc se trochu zkomplikovala tím,
že obrázek toho, jak má být slavnostní tabule prostřena, ležel na stole na jednom konci
sokolovny. Zde si mohl každý soutěžící prohlédnout, jak má uspořádání vypadat, a vzít
si jeden z předmětů, ten si odnést na druhý konec a tam ho položit na to správné místo.
A třetí disciplína, ta byla vyloženě pro otrlé. Úkolem těch, kdo se odhodlali
reprezentovat svůj tým, bylo rozbít vlastní hlavou burský ořech neboli burák. Podle
posledních informací to naštěstí všichni ve zdraví přežili :-)
Kromě soutěží bylo dost času také k tanci, ke kterému hrála již osvědčená skupina
Fantastic band. Program také doplnilo tradiční losování cen.
Myslím, že ples se vydařil a byl další akcí, které určitě přispěla ke stmelení naší
farnosti. Poděkování na závěr za 10. farní ples patří našemu Pánu, dále celému
organizačnímu týmu, který věnoval přípravě plesu několik setkání a mnoho desítek
hodin práce, a samozřejmě všem návštěvníkům plesu, kteří přišli. Díky všem, kdo
přispěli k tomuto příjemnému setkání!
jáhen Ruda
foto Vojta a Tomáš Hlávkovi

VZPOMÍNKA NA P. JOSEFA DAŇKA
P. Josef Daněk se narodil 6. května roku 1951 v Žabovřeskách, nedaleko komunity, ve
které prožil poslední roky. Rodiče měli jen jeho. Ve svých vzpomínkách píše: „Každý
zřejmě rád vzpomíná na své dětství a mládí a na ty, se kterými prožil toto období svého
života. I já s vděčností vzpomínám na Jiříkovice i celou šlapanickou farnost, kde jsem
poznal mnoho dobrých lidí, kamarádů, spolužáků. Zde jsem se také setkal s prožívanou
vírou, která se mně stala oporou v mém životě“.
Vystudoval střední zemědělskou školu v Bučovicích. Brzy nato následoval vstup do
semináře v Litoměřicích, přerušený vojenskou službou. Osobně uvádí: „Ještě v době své
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základní vojenské služby, kterou jsem absolvoval v západních Čechách v Sokolově,
jsem se seznámil při návštěvě kostela s jednou rodinou. Ta mě pozvala na návštěvu, při
níž jsem se také seznámil blíže s životem Dona Boska a salesiány. Po návratu do
semináře jsem během studia prošel i tajným noviciátem a složil jsem své první sliby před
tehdejším provinciálem P. Františkem Míšou.
Protože jsem tehdy nemohl jako salesián působit veřejně, byl jsem poslán jako kaplan
do diecézní farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zde jsem působil půldruhého roku
a na podzim v roce 1978 jsem se stěhoval až do Dačic, které leží již v Jihočeském kraji,
ale spadají do brněnské diecéze. Tehdy nás kněze velmi bedlivě sledovali tajemníci pro
věci církevní – soudruzi, kteří sídlili na krajských a okresních národních výborech a kteří
dávali souhlas k vykonávání „duchovenské činnosti“ na patřičném místě. Pokud kněz
neplnil jejich předpisy, měli moc ho zbavit tzv. „státního souhlasu“. Neuvědomil jsem si,
že soudruh tajemník v okrese, kde jsem působil, mě sleduje. Po jednom kázání
v Dačicích mně bylo sděleno, že jsem byl zbaven všech „požitků mého působení“ – což
tenkrát bylo asi 650,- Kčs měsíčně a byl jsem zbaven státního souhlasu v Dačicích.
Tehdy mi hodně pomohl kapitulní vikář Ludvík Horký, díky němuž jsem dostal jiné
místo v Novém Městě na Moravě.
Zde jsem působil také pouze půldruhého roku, v létě 1981 jsem byl poslán do Kobeřic
u Slavkova - už na samostatné místo. V této době se ke mně na faru přistěhovali také
rodiče. Tatínek ještě i z Kobeřic jezdil do práce v Nesovicích na Vyškovsku. K této
farnosti mi přidali ještě Nížkovice, a protože ve Slavkově v této době působil již starý
pan farář, vypomáhal jsem ještě i v této farnosti. V Kobeřicích jsme s místními farníky
opravili kostel i budovu fary a zde mně moc pomáhali i lidé z Jiříkovic. Co však
pokládám za důležitější, bylo to, že se nám společně s dalším knězem podařilo dát
dohromady ve Slavkově skupinu mládeže a společenství mladých rodin. V Kobeřicích
a okolních farnostech jsem byl 9 let, a když skončila totalita, byl jsem přeložen do
Kunštátu na Moravě. Zde jsem se svými rodiči prožil pouze jeden rok, ale setkal jsem se
zde s nadšenými lidmi jak mladými, tak i staršími. Tento rok vyvrcholil poutí mládeže
do Čenstochové v Polsku. Zde se sešlo kolem milionu mladých lidí z celého světa se
svatým Otcem Janem Pavlem II. Bylo to v srpnu v roce 1991.
V tomto roce jsem byl náhle přeložen do Újezda u Brna, protože zde zemřel pan farář
a farnost byla víc jak půl roku bez kněze. Zde jsem již mohl působit jako salesián a proto
jsme začali pro mládež opravovat hospodářskou budovu na faře, aby se zde mohli mladí
i starší lidé setkávat. Společně s farníky a dobrými lidmi se podařilo vybudovat „oratoř“
– klubovny pro mladé a hřiště. Zde mně také v srpnu 1996 zemřela maminka. Po
devítiletém působení v Újezdě mě v roce 2000 pan provinciál po dohodě s otcem
biskupem přeložil do Brna Žabovřesk.“
V této komunitě prožil Josef 13 let. Nejdříve zastával funkci farního vikáře a po dvou
letech se stal farářem. Byl delegátem pro salesiánské spolupracovníky ve společenstvích
Újezd u Brna a Letovice. Rovněž byl duchovním asistentem jedné brněnské skupiny
Volontárií Dona Boska. Velmi rád se věnoval pastoraci mladých rodin. Jeho koníčkem
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zvláště v Žabovřeskách byla „zahrádka“. Ta byla jeho chloubou i radostí. Díky své
srdečnosti a díky tomu, že v komunitě patřil mezi starší členy, byl jejím stmelovacím
prvkem. Zemřel v plné síle po krátké nemoci ve věku 62 let.
Na závěr svých vzpomínek uvádí: „Děkuji proto Pánu za všechny, se kterými jsem se
mohl setkat a přeji všem dobré zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.“

P. Josef Daněk
narozen : 6. května 1951
zemřel: 10. prosince 2013

P. ALOIS KOUDELKA (O.S. VETTI) – PŘEKLADATEL
Italský kardinál Mezzofanti vynikal tak neobyčejným talentem učit se cizím jazykům,
že se jeho jméno stalo obecným označením výjimečného polyglota. Bylo o něm známo,
že každý příchozí k audienci u papeže ve Vatikánu, mohl s ním mluvit ve své mateřštině.
„Moravský Mezzofanti“, venkovský farář Alois Koudelka, ovládl více než třicet
jazyků a z téměř všech také překládal.
Narodil se 18.11.1861 v Kyjově, jako syn důlního. Po maturitě na tamním gymnáziu
začal v Brně studovat bohosloví. Po vysvěcení na kněze roku 1884 vystřídal řadu
působišť (Bučovice, Kobylí, Rovečné, Nikolčice), až zakotvil v Praci u Slavkova. Po
první světové válce dostal nabídku na funkci sekretáře a tlumočníka v presidentské
kanceláři na Pražském hradě, avšak zůstal věrný malé faře v Praci.
Svou překladatelskou dráhu zahájil Koudelka za studií povídkou Itala Domenica
Ciampoliho „Lovec hadů“ (Květy 1881). Následovaly překlady z angličtiny,
francouzštiny, španělštiny a od devadesátých let se Koudelkův jazykový repertoár velmi
rychle rozrůstal. Byla to latina a řečtina, němčina, katalánština, portugalština, švédština,
norština, finština, dánština, holandština, ruština, polština, maďarština, rumunština,

Okénko

-8-

13.dubna 2014

bulharština, chorvatština, srbština, slovinština, novořečtina, arménština, islandština,
gruzínština, turečtina, litevština, estonština a lotyština, úhrnem jedenatřicet jazyků.
Byl dotazován: „ Jak jste se, prosím Vás, důstojný pane, tak ty řeči naučil? Kde a kdy?
Měl jste nějakou zvláštní metodu?“

„Učil jsem se pořád. Ráno přede mší, u oběda, na dlouhých procházkách odpoledne
i večer, na polích i v lese, dlouho do noci. A metodu? Nejdřív jsem se vždycky hleděl
naučit gramatiku, potom jsem se naučil slovník, potom vazbu vět a slov a už jsem se
pustil do překládání. Někdy to bylo ovšem těžké. Tak například jsem si musel sám
sestavit islandsko–český slovník, a to přes islandsko-dánský slovník. Nebo jsem si sám
sepsal gruzínskou mluvnici. Většinou mi pomáhali cizí spisovatelé a nakladatelé tím, že
mi poslali nějakou knihu, ze které se dalo cizí řeči nejlépe učit.
Knihy jsem si většinou opatřoval sám a zaplatil za ně dobrých 200.000 korun. Byl jsem
na venkově, nic jsem nepotřeboval, karty jsem nehrál a tak jsem kupoval knížky. Mám
jich několik plných skříní, a to jsem ještě nějaké rozdal studentům. Však nebožka moje
sestra říkávala, že až umřu, dá mně s nimi vyzdít hrob.“
Uvádí se, že do šedesátého roku věku vydal překladatel 66 knižních titulů o 14.606
stránkách. Z nejznámějších byl například „BEN HUR“ (1889, L. Wallace), také
nepřeberné množství časopisů.
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P. Koudelka používal velké množství pseudonymů, některé byly inspirovány jménem
jeho farářského působiště (A.K. Nikolčický, Bohuš Pracký), nejznámějšího pseudonymu
O.S. Vetti, šifrou -osv-, začal užívat poté, co byl jmenován čestným členem bučovického
spolku Osvěta.
Na dotaz, zda hodně cestoval, odpověděl groteskně : „Pranic jsem necestoval. Na to už
mě peníze nezbyly. Od nakladatelů jsem nedostával totiž téměř žádné. Mohl jsem si jen
do mnoha zemí dopisovat.“
Dne 18. listopadu 1931 oslavil P. Koudelka své sedmdesáté jubileum. V neděli
22. listopadu ho uctili farníci jako otce důstojně a mile. Chrám Páně byl ozdoben k jeho
velké radosti. Na hlavním oltáři byl z květin nápis: Bože, žehnej sluhovi svému k 70 letí.
Velkou mši sv. sloužil vdp. jubilant za asistence vdp. profesora Josefa Martínka z Brna,
rodáka z Prace a vdp. faráře Adolfa Sváry ze Šlapanic. (vdp - veledůstojný pan,
pozn.red.)
P. Alois Koudelka působil v Praci od 15. července 1907 do 1. září 1933. Farní
hospodyní mu byla jeho sestra paní Anna Koudelková. Za jeho působnosti byl v roce
1911 opraven kostel i fara, v roce 1921 zaveden elektrický proud do kostela a fary, roku
1922 provedena výmalba kostela, roku 1928 pořízena okna v presbytáři a v roce 1931
pořízen Boží hrob. V roce 1933 zcela vyčerpán a nemocen odchází do Augustiánského
kláštera v Brně, do domova pro staré kněze. Na rozloučenou byl obecním
zastupitelstvem jmenován čestným občanem Prace.
V klášteře pak po několikaletém působení 9. prosince 1942 umírá. Pohřben je na
Ústředním hřbitově v Brně v části kněžských hrobů.
Myslím, že na takovou osobnost mohou být pratečtí občané právem hrdi.
Vladimír Chudáček
Odkaz: Lidové noviny 19. ledna 1941

VÝSTUP NA HORU MANŽELSTVÍ
ANEB PŘÍNOS Z DUCHOVNÍCH CVIČENÍ NA VRANOVĚ
Ve dnech 4.2. - 9.2. jsme absolvovali výstup na horu manželství. Jednalo se
o duchovní obnovu pro manžele, vedenou otcem Vellou. Na Vranově se nás sešlo asi
80 manželských párů. Otec Vela je maltský kněz, který v současné době vede často
v různých zemích světa exercicie pro kněze, řeholníky a laiky a pořádá semináře na téma
vnitřního uzdravení a služby osvobozování. Píše také knihy: Ježíš - lékař těla i duše,
Duch svatý - pramen života, Eucharistie atd..
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Nyní myšlenky z přednášek:
„V manželském životě není vrchol, nikdy nemůžeme milovat dost svého partnera.
Láska je vždycky nová zkušenost, láska nemá vrchol. Láska jde pořád dál, nikdy
neskončí. Není snadné přijímat a milovat partnera takového, jakého jsme si ho vysnili. Je
to otázka rozhodnutí. Já jsem si ho vybral a musím se pro něj rozhodovat stále znovu.
Nemůžu očekávat, že ty budeš jako já, ale jsem připraven dát ti část sebe. Pokud si
vezmu do hlavy, že budu stoupat k vrcholu hory, tak mě žádné překážky nezastaví.
Úspěšné manželství je to, kdy se oba dva snaží jít dál i přes všechny těžkosti a problémy.
Každý manželský partner má pozitivní a negativní rysy a je potřeba, abychom si
navzájem pomáhali. Když žijeme v manželství, nevyhlížet změnu, ale přijmout realitu.
Milovat partnera, takového jaký je. Není nic špatného, že jsou manželé rozdílní. Dva
charaktery zůstanou dvěma charaktery.
Někdy žena zapomíná, že si nevzala ženu, ale muže. Muž se má naučit být citlivější vůči
své ženě a manželka se musí naučit přijímat necitlivost muže. Pokud má být úspěšné
manželství, tak se nemusíme ve všem sdílet, jen mít zájem na tom, co dělá moje
manželka, můj manžel. První cíl manželství není přijímat, ale dávat.
Velice důležitá je komunikace mezi manžely. Jen málo párů spolu vedou dialog, kdy
spolu hovoří - snaží se pochopit postoj toho druhého, udělat kompromis, něčeho se zříct.
Mnoho páru k dialogu nedoputuje, protože se nechce vzdát svého postoje.
Vrchol komunikace nastává při sdílení, např. když žena přichází k muži se slovy:
„Dnes se opravdu cítím smutná, opuštěná, toužím po objetí.“ A on se s ní sdílí.
Zkušenost, že se sdílíš, vede k uzdravení. Umění naslouchat uzdravuje.
Úspěšné manželství má 3 kroky:
Podporovat jeden druhého - být si věrní a vytrvalí. Navzájem se pochválit a docenit
jeden druhého. Když bereme druhého jako samozřejmost, tak to je to nejhorší. Kritizovat
nám jde snadno, ale pochválit je těžší. Velmi snadno se díváme na maličkosti, které se
nám nelíbí a zapomínáme na ty veliké dobré věci. Pochválit je nezbytné. Člověk
potřebuje cítit, že dělá radost druhému.
Vzájemné uzdravování - abychom v druhém našli opravdovou pomoc k uzdravení.
Někdy kvůli své pýše nepřijmeme pomoc druhého. Pomoc při zvládání strachu, vzteku.
Když druhému nasloucháme, tak ho tím podporuji a dochází k uzdravování. Problém
dnešní doby, že na sebe nemáme čas. Jeden den v měsíci si na sebe udělat čas. Je zdravé
být spolu, jinak toho druhého ztratíme. Uzdravovat se navzájem. Nestydět se před ženou
ukázat svou slabost, otevřít se, požádat o pomoc. Sdílet se svými dětmi začni ty a potom
budou pokračovat děti.
Vzájemná pomoc při růstu - Bůh stvořil psychiku muže a ženy jinou. Žena - emoce,
jemnost, mateřství; muž - sílu, vytrvalost. Muž a žena jsou rovnocenní, nikdo není
nadřazen druhému. U ženy převládá srdce, u muže rozum a logika. Pokud se dva mají
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rádi, tak si pomáhají, aby ve svých obdarováních rostli. Je důležité, abychom uměli
vyvážit čas a společné aktivity. (Jíst společně, modlit se společně.) Je dobré mít nějakého
koníčka, ale je potřeba vyváženost, rovnováha.
Také nám otec Vela dával rady jak se spolu modlit: Když už jdeme spát, máme se
chytnout za ruce tak na 1 min, nemusíme říkat vůbec nic. V tom okamžiku víme, že se
milujeme a modlíme se jeden za druhého. Když už děti spí, přijít za nimi a nad nimi se
společně modlit. Ani si neumíme představit sílu matčiny a otcovy modlitby. Žehnat děti
křižmem. Nechat dovolit děti, aby se za nás modlili.“
Prožili jsme na Vranově spoustu nádherných chvil. Nejsilnější pro nás byly asi dva
okamžiky při mši svaté. Prvním z okamžiků bylo, když nás otec Vela vybídl, abychom
každý přijali eucharistii na ruku, druhou rukou ji přikryli a udělali takový malý
svatostánek. Měli jsme si jít kleknout, každý na své místo, odkrýt dlaň a dívat se na
Ježíše a naslouchat mu, co nám chce říct.
Druhý silný okamžik se stal také během mše, kdy jsme měli přistupovat jednotlivě jako
manželské páry k přijímání a manželka podala svému manželovi tělo a krev Páně
a obráceně na důkaz, že ti dva si chtějí přinášet navzájem Ježíše Krista.
„Naše manželství byla Bohem naplánovaná. Vzal(a) jsem si konkrétního muže, ženu,
protože to tak Bůh vyvolil. Je mi darem. Každý dar, protože je darem, se stává zátěží,
něco váží. Někdy jsme si sobě nákladem, ale je to zátěž lásky. Když ti Bůh dává tvého
partnera, ukazuje Ti, že ti důvěřuje. S důvěrou Ti dává někoho, komu máš důvěřovat.“
Ať se nám všem daří stále znovu objevovat povolání manželství!
Koudelkovi
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NÁŠ FARNÍK V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ
Ing. arch. Jaroslav Klaška se stal poslancem Parlamentu ČR. Stalo se tak
v předčasných volbách ve dnech 25.- 26.10.2013, kdy v rámci Jihomoravského kraje
získal 5 497 preferenčních hlasů a stal se tak jedním ze 3 zástupců KDU-ČSL, kteří nyní
zastupují Jihomoravský kraj ve sněmovně. Jaroslav Klaška je sedmým rokem starostou
města Šlapanice, otcem 3 dětí a v rámci farnosti slouží svým sytým hlasem jako zpěvák
žalmů při mších svatých.

Jak ze změnil Váš život od zvolení
poslancem?
Poměrně výrazně. Zvykám si na
nový styl práce a poměrně časté
dojíždění
do
Prahy.
Protože
parlamentní volby byly předčasné
a zastihly nás v plné práci nad mnoha
různými projekty, chtěl bych tyto
projekty v rámci Šlapanic dokončit.
Přišlo by mi hodně nezodpovědné
odejít ze dne na den a nechat to vše
na druhých.
Poslanecká kancelář, palác Smiřických,Praha

Co vidíte v poslání křesťana - politika jako nejdůležitější?
Každý den konat obecné dobro ku prospěchu všech. Je to zásada hodně obecná a její
prosazování dá někdy „fušku“. Podat návrh zákona, který by řešil nějaký problém a aby
to fungovalo, to dá přemýšlení, hledání správného řešení, konzultace s ekonomy,
právníky, neziskovou sférou. S těmi všemi musejí proběhnout jednání. Není to jen
„zvedání ruky“. Musím vědět za co a proč, musím za tím hlasováním vnitřně stát.
Ze své dosavadní krátké zkušenosti vnímám, že se často řeší následek, ale neřeší se
příčina. Např. lichva je odsouzeníhodná záležitost. Když ji budeme chtít výrazněji
omezit, léčíme následek, ale příčinou je přece něco úplně jiného. K lichvě by přece
z morálního hlediska nemělo vůbec docházet…
Jaké vztahy vládnou mezi Vámi a vašimi kolegy ve sněmovně?
Velmi přátelské a kolegiální. Poslanecký klub KDU-ČSL hodnotím jako výbornou
partu.
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Kde a jak čerpáte sílu pro Vaši náročnou práci? Máte nějaké duchovní vedení, třeba
i v rámci Vaší poslanecké práce?
Čerpám duchovní sílu v rodině a ve své hodnotové orientaci - ve vztahu s Bohem. Ve
sněmovně míváme duchovní snídaně, kam chodí nejen náš poslanecký klub, ale i věřící
z jiných politických stran.
Společně s Vaší paní se už pošesté účastníte duchovních cvičení pro manžele
(rodiny), pořádaných Schönstattským hnutím. Můžete nám je trochu přiblížit?
Každému bych to vřele doporučil. Ať už má idylické manželství, nebo to občas skřípe.
Je to rekolekce rodinná i manželská s výborným programem a vedením. Přítomen je
vždycky kněz, ale přednášejícími jsou zkušení rodiče ze Schönstattského hnutí. Každý
den začíná mší svatou, dopoledne jsou přednášky na dané téma a den je zakončen
hodinovým manželským rozhovorem. O děti je postaráno samostatně. Po obědě je
program volný - rodinný, na rozhodnutí každé rodiny jako takové (koupání, cyklistika).
Tato duchovní cvičení probíhají ve Sněžném v Orlických horách, a tak je blízko do
Ratibořic - Babiččina údolí, Náchoda a celých Východních Čech. Po večeři bývá práce
ve skupinkách jako vyhodnocení celého dne. Celé duchovní cvičení je zakončeno
obnovou manželského slibu.
Jak ovlivňují tyto kurzy Vaše manželství, co mu přinášejí?
Úžasná možnost, jak spolu chodit každý den na rande.:-)
Čím je pro Vás rodina?
Rodina je to nejdůležitější, co máme. Uvědomuji si to tím víc, čím méně s ní jsem.
Čím víc jsem od rodiny v rámci veřejného blaha, tím víc si to uvědomuji.
Jak byste chtěl v rámci svého poslaneckého mandátu posílit postavení rodin v naší
společnosti?
Do rodinného života jako takového se nemůžeme plést. To, co chceme, je vytvořit
rámec, aby rodina měla všechno potřebné, nezbytné pro svůj rozvoj a život. Od možnosti
zaměstnání včetně půlúvazků pro rodiče po rodičovské dovolené, přes možnosti
vzdělávání (dětí i rodičů), rozumné bydlení - lidské podmínky k bydlení, odpovídající
služby ve zdravotnictví a finanční podporu. Např. daňové úlevy, možnost poukazovat
část svých daní rodičům na penzi…
Gratulujeme ke zvolení a přejeme Vám hodně moudrosti, dary Ducha svatého
i stálou Boží blízkost!
za rozhovor děkuje Ivana Horáková
Podrobnosti k aktivitám Schönstattského hnutí najdete na www.schoenstatt.cz
Informace o Poslanecké sněmovně najdete na www.psp.cz
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SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA KE 100. VÝROČÍ
ZAČÁTKU PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

Milé sestry, milí bratři,
v letošním roce si budeme připomínat (ne oslavovat!) 100. výročí začátku První
světové války. Ta oficiálně vypukla 28. července 1914 a skončila příměřím na všech
frontách 11. listopadu 1918. Během této doby bylo mobilizováno více jak šedesát
milionů vojáků, z toho necelý milion občanů naší vlasti. Odhaduje se, že jich na různých
bojištích Evropy, Asie i Afriky padlo téměř dvěstě tisíc. Mnoho dalších se vrátilo
s doživotním postižením, řada rodin byla hluboce rozvrácena nejen životními ztrátami
svých blízkých, ale i sociálními, ekonomickými a společenskými důsledky válečného
konfliktu. Nejtěžší válečné následky spočívaly v rozpadu pozitivních hodnot, jako je
vzájemná úcta mezi lidmi, chápání manželství atd., které byly do té doby všeobecně
přijímány. V nebývalé míře se také rozpadlo základní náboženské cítění a víra
v milujícího Boha.
Válkou se také otevřela cesta k socialistické revoluci v Rusku i k mnoha dalším
skutečnostem, jejichž následky přetrvávají. Je proto vhodné a potřebné si tyto
skutečnosti připomenout, pomodlit se za všechny oběti a poukázat na zlo, které se nás
dodnes dotýká.
Prosím kněze, aby jako místní církev pozvali k bohoslužbě slova nebo k ekumenické
bohoslužbě, nebo kde je to vhodné třeba i k mešní bohoslužbě, občany své farnosti,
představené obcí, ředitele škol, spolky, místní pěvecká tělesa atd. Poraďte se ve svých
farnostech a buďte iniciativní. Téměř v každé obci se nachází na náměstí nebo na
hřbitově památník padlých z První světové války. Věnujte svůj čas a energii k tomu, aby
tyto akce byly co nejdokonalejší po vnější i obsahové stránce.
V katedrále sv. Petra a Pavla bude pietní mše sloužena ve čtvrtek 26. června 2014
v 17.30 hodin. Všichni jste zváni i se svými farnostmi.
V modlitbě provází a požehnanou postní dobu přeje
Váš biskup

Vojtěch
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BRNĚNSKÉ DIECÉZNÍ MUZEUM ZPŘÍSTUPNÍ NOVÉ
EXPOZIČNÍ PROSTORY

Diecézní muzeum v Brně veřejnosti na podzim zpřístupní takzvanou Propitou věž.
Gotická vyhlídka brněnské katedrály svatých Petra a Pavla sloužila původně jako
diecézní archiv, později byla přestavěna do současné novogotické podoby. Nyní ji čeká
úprava interiéru na výstavní prostory.
„Interiér Propité věže je velmi specifický. Jsou tam velké krásné skříně, které vlastně
odpovídají tomu archivu, který tam byl. Připravovanou expozici proto směřujeme tímto
směrem. Vystaveny budou spíše drobnější grafiky nebo doklady literárních památek
a tak dále,“ uvedl ředitel brněnského Diecézního muzea Martin Motyčka.
Diecézní muzeum v Brně návštěvníkům nabízí tři prohlídkové okruhy. Kromě stálé
expozice Vita Christi lze zhlédnout rovněž katedrálu nebo vystoupat na jednu
z vyhlídkových věží. K novinkám paří rozšíření otvírací doby na pondělí a připravovaný
vzdělávací program Příběh Velikonoc – určený je zejména školním třídám, které
seznámí s prožíváním a slavením tajemství Veliké noci. Hovoří jeden z průvodců stálou
expozicí Vladimír Chalupa: „Někteří školáci chodí nábožensky nepřipraveni. Svým
vyprávěním se je snažím seznámit se životem a smrtí Ježíše Krista. My tu vlastně máme
sedm místností, čtyřicet artefaktů, v každé té místnosti je popsána jedna etapa života
Božího syna.“
Brněnské Diecézní muzeum má otevřeno od pondělí do soboty. Předem objednané
skupiny mohou přicházet od 9 do 17 hodin, jednotlivci potom od 10 do 17.
Hana Sedláková

VZPOMÍNKY NA NÁRODNÍ POUŤ
(dokončení z minulého čísla)
Neděle 10. listopadu 2013 – v 7 h. odjezd od hotelu Star Bethlehem. Na Olivové
hoře, staré olivy - staleté. Chrám Dominus flevit a místo Nanebevstoupení. (Figurka
velblouda s angl. slovem „miluji vás“ po zmáčknutí stála 5 USD u kaple
Nanebevstoupení). Chrám národů v Getsemanské zahradě.
Mši sv. ve 12 h. měl v kostele sv. Anny v areálu kláštera ctihodných sester
kardinál Duka. Ceremonář Mátl nás rozsadil podle toho, kdo měl zelenou štólu; chtěl,
aby byla stejně zdobená. Seděl jsem v první řadě u obětního stolu. Je to pod Kalvárií. Na
tomto místě se podle tradice narodila P. Maria – kostel křižáků, sousoší sv. Anny
a P. Marie, krypta. Zní mariánská poutní píseň Chválu vzdejme…Pozdravil nás český
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velvyslanec Pojar, má židovsko-křesťanské kořeny. - Následoval chrám Božího hrobu,
sv. Helena, Golgota - je vidět zespodu tři otvory po křížích. - Křížová cesta se vine mezi
prodejními stánky dost úzkou uličkou, je rušena provozem kupujících a vozíky
prodavačů. Jednotlivá zastavení jsou jen minimálně označena (malá destička a víc nic).
Místo Kalvárie – stála se fronta asi půl hodiny. Mramorová deska Ježíšova
nabalzamování k pohřbu se těšila značné pozornosti, je pokládána za léčivou. - Na
zpáteční cestě jsem dal 10 šekelů hladovějícímu chlapci a zakoupil 10 pohlednic města
za 1 USD. Vedoucí byla Václava Benešová.
Na pondělí 11. listopadu 2013 byl plán: Cesarea Přímořská, přístav Heroda, Haifa
– pohled z Karmelu. Hora Tábor, Nazaret - bazilika Zvěstování; sv. Josef, sv. Rodina,
kostel v Káně Galilejské. Na cestu jsme dostali ráno „languebox“ - svačinu za 6 USD.
Mše sv. bude v kostele Zvěstování, v úterý v chrámu Zesnutí P. Marie (nebo
Nanebevzetí) a ve středu Narození Páně a ve čtvrtek Navštívení P. Marie. – Jóm kippúr
– postní den, je vypnut internet, nejezdí hromadná doprava. Brána do Betléma je
zavřená. Taky je zavřená na noc. Zelený voják byl ve službě. Na horu Tábor vede klikatá
cesta. Na Karmelu bojoval prorok Eliáš s Bálovými proroky. Trojí požehnání má základ
v áronském požehnání. Hebrejská univerzita na hoře Scapus. Kidrónské údolí, judské
hory. Betánie: vzkříšení Lazara, hrob. Bydlí tam muslimové, není venku uklizeno. Korán
se nezmiňuje o údržbě životního prostředí.
Údolí Vádí Quelt. 12 kmenů izraelských bylo rozmístěno, jen kmen Levi neměl
území, ale měl města, která se starala o levity. 28 km od Jericha k Jeruzalému šel Ježíš
na poslední velikonoce. Jsou to svátky svobody. Když končí období dešťů, poušť kvete
– fialovými. květy. Klesání k Mrtvému moři. Sea level = bod 0 nadmořské výšky je
označen (obyčejně na skále). Nejstarší obyvatelé beduini zde ještě bydlí. Nabatejci
u Petry. Náb Músa = hrob Mojžíše. Saladin ve 12 stol. Místo Kristova křtu. Jericho má
už 10 tisíc let. Ovce spásají i suchou trávu; zdá se, jakoby žraly kameny.
Růženec, hraniční kontrola. Zajordánsko po šesti denní válce patří Izraeli, je zde
mnoho Palestinců, staví se přesto izraelské osady. Zeď a plot s dvojitými ostny.
Taxíky nás dovezly na horu Tábor. Proměnění Páně - Ježíšův šat zbělel, barva čistoty
a velikosti. Petr: Postavíme tři stany. Ant. Barlucci, stavitel - v podobě tří stanů. Petr,
Jakub a Jan. – Mojžíš a Eliáš. Ježíš nezrušil židovský zákon, ale naplnil. Židé dodržovali
613 předpisů. Pro ně důležití Zákon a Proroci. Debora s Barakem zde zvítězili.
Debořina píseň. Bazilika ve správě františkánů, Gratias agimus, Kustodie Sv. země
(františkáni). Římská armáda sídlila v 1. stol. – Josef Flavius zde pobýval. Ve 4. st.
biskup. R. 613 Peršané zničili baziliku a všechny křesťanské chrámy. V 11. až 12. století
vládli křižáci, nová bazilika, později zničena. Nahoru vede 4300 schodů. Františkáni
v 18. století, zbudován kostel r. 1924. Naše pouti. Český františkán je pohostil po česku.
Oběd z balíčku, vejce natvrdo – bílá tenká skořápka. Anasira – Nazaret. Má 100 tisíc
obyvatel 2 části: starý (arabský) a nový (židé). Doba bronzová, obydlení. R. 130
potlačeno protiřímské povstání. Římané zničili po zboření chrámu Jeruzalém, znovu
vybudován Nazaret.
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Peršané roku 413 ničí baziliku P. Marie. Sv. Ludvík král ustanovil Zvěstování P. Marie
při 6. křížové výpravě. Legenda o přenesení domku z Nazareta do Loreta anděly. Byla
tam rodina Angeli = andělé. V 17. stol. františkáni. Za půl roku postavili novou baziliku.
Roku 1968 nová, vysvěcena 25. 3. - Kána Galilejská – svatba. Heslo arcibiskupa
Graubnera: Quidquid dixerit vobis, facite! = „cokoli vám řekne, učiňte“ - slova P. Marie.
Kostelík, v kryptě výstavka, dnešní kostel asi 130-140 let. Nevěsta vedena do domu otce
ženicha, neměla zakrytou hlavu, jak mívají jiné ženy, aby byla zjevná její krása. Zásnuby
se konaly 1 rok před svatbou. Dnes už jsou zásnuby spojeny se svatbou. Převádění
nevěsty se koná večer, svatba začíná též večer, proto družičky mají lampy. Džbán
/kráter/ na mísení vody a vína – „zachoval dobré víno až dosud“. Radost, že ženich
s nimi, smutno bude, až odejde, půst. Ježíš může cokoli proměnit v dobro. Vodu
nechejme proměnit ve víno, obyčejné skutky v zásluhy. Žehnání šesti párům s obnovou
manželských slibů. Manželé dostali od průvodkyně dar, certifikát svatyně svatby v Káně
ve slovenštině (kostel, oltář, 6 džbánů, Kustodie Sv. země, farář František, jeruzalémský
kříž stejných ramen) i s podpisem. - Dal jsem tam 50 šekelů na kostel. - 15 USD stály
2 láhve mešního vína. - Svatba trvala týden, byla-li nevěsta pannou, pokud vdova, pak
3-5 dní. Nevěsta v bílém, ženich bílý nebo černý s bílou jarmulkou. Pod širým nebem,
4 chlapci nesou chupa-baldachýn, obchází ženicha – naznačuje pouto, dar nevěsty.
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Prsten jen nevěstě v podobě malého domečku. Mazal tof = hodně štěstí! Arabské svatby
jsou po 5 dní, hodně příbuzných se jich účastní, na trůně ženich a nevěsta sedí po 3 dny;
svatební veselí spolu, v ženském a pak mužském pokoji, hosté nesou dar s sebou.
Bahrájská hrobka – přijde prorok „dveře víry“ – symetrická zahrada, ideální socialismus
– krásně oblečení, harmonicky; u nás není uznána státem. – Jeruzalém - město ze zlata.
Pozor na osobní věci! – Univerzitu mají školští bratří. - V úterý 12. listopadu hora Sion,
hrob krále Davida. Zde se židé i mladí modlívají s hlavou položenou na náhrobní
katafalk. Místo poslední večeře, smrti P. Marie. Dormitio – Zesnutí, mši sv. jsem sloužil
já (pod stanem), kázal Mons. P. Emil Soukup z Plzně. Poděkoval jsem mu také za službu
přísedícího z hebrejštiny při studiu bohosloví. Říkal, že lezl i pod lavicemi, aby mohl
napovědět, říkali jsme mu „hidlík“. - Historie chrámu, bazar – smlouvání, v čem za
šekely či za dolary. „Vat jašem“ – monumentální betonový stan - památník holokaustu,
šoach - obětí války. Pole krve. Na obzoru hotel krále Davida, kde 1 noc stojí tisíc dolarů.
Oběd za 49 šekelů, jen hlavní jídlo, pivo mi zaplatil spolupoutník. – Místní kosmonaut
Ilan Ramon měl košer stravu, zahynul při nehodě Chalengeru. Vezl tóru, obraz chlapce.
– „Malcha“ – nádraží, stadion Kolek, fotbal – pro 300 tisíc lidí, žid. Olympijské hry –
1 zlatá, 2 stříbrné medaile, sportovci od nás. V 19,30 h. prohlídka města, 15 USD asi
2,5 hod. za autokar.
Ve středu 13. listopadu 2013 v 8 h. do baziliky Narození, nakupovat se bude večer,
žehnání věcí náboženské úcty v autobuse. Koupel v Mrtvém moři, vzít si vodu s sebou.
Pěšky ke sv. Kateřině, vyšperkovaná, uchráněna před zničením – pro obraz Tří králů,
kteří jsou oblečeni jako Arabové. Křižáci – klášter r. 1099, správci jsou augustiniáni.
Východní mniši nesouhlasili, vzniklo napětí – každé denominaci dán přesný čas na
modlitby, procesí a k sestoupení na místo hvězdy, označení zrození Krista. Informuje
nás také Hanka Frančáková. Jericho, hora Pokušení. Zacheův strom, ovoce, restaurace,
koupání v Mrtvém moři. – Vádí Quelt 25 km, převýšení 1200 metrů, cesta propastí – Ž.
23, roklinami - zde se odehrál příběh přepadení pocestného a milosrdného Samaritána.
Adením - krev a okrádání pocestných. zavlažování Herodova paláce, balzamovník. –
Bleší trhy, všechno možné se prodává. Beduinské vesnice, chatrče, satelity, auta. –
Sychar, pole Jakubovo, Josefova studna, samařská žena. - Num 22,1 Jericho, 1 Král 2,122 Davidova smrt, Mt 20,29-34 – 2 slepí, Mr 10,46-52 slepý Bartimeos, Lk – uzdravení
slepého. Datlovníky. Cukrová třtina. Zacheus vyšplhal na fíkovník. Jericho - nejstarší
město - je 250 m pod mořem, křižovatka 9000 let před Kristem. – Lanovka na horu
pokušení. Do kláštera vstup jen pro muže. – Pokušení Páně: Mt 4,1-11, Mar 1,12-13,
samařská žena: Jan 4,1-13. – Růže z Jericha. – Ve 14 h. odjezd.
Mrtvé moře – nejníže položené místo na zemi, 394 - 407 metrů pod hladinou moře.
Zjištěno r. 1837. Hraniční čára s Jordánskem. Značný obsah soli, je solné nebo asfaltové,
arabské (Josue), Sodoma. Genesis 14 - 4 králi proti 5 králům. 38 m hloubka, 15 km
šířka, asi 26 km délka Při vysokých teplotách vzduchu se drží nad jezerem stálý mlžný
opar, teplota vzduchu je v létě + 40°C, v zimě + 18°C. Koncentrace kyslíku, denně
miliony litrů se odpařuje, proto stálý mlžný opar. Soli se užívá už od 4. stol., slanost
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33 %. Buďme velmi opatrní. Sedat pomalu, nechat se unášet, nelehat si. Mastná voda –
jen se osprchovat. Je cítit po síře. Jen 11 druhů mikrorganismů v ní žije. Letoviska
a lázně. Léčivý účinek na pokožku, Neve mitbar. Koupající se potírali bahnem, prý je
léčivé, taky mne pomazali a Hanka Frančáková vyfotila. Bylo + 28°C. – Večer možnost
soukromých nákupu, pí Nečasová z Tvarožné, matka 8 dětí byla obtěžována arabskými
mladíky, naštěstí byli blízko naši lidé. Venku jsem večer už nakupovat nebyl.
Ve čtvrtek 14. 11.2013, v poslední den pobytu ve Svaté zemi, jsme navštívili
předstup do Knessetu, židovského parlamentu. Moderní budova je projektována od
známého architekta Marka Chagalla. Díval jsem se na skleněné výplně a byl upozorněn,
že hlídá voják se samopalem. Platí prý právo jako za osmanské říše. Není ústava, ale 10
zákonů. Ortodoxní židé se spokojí se Zákonem a Tórou. Zasedací sál nemá okna,
vodotrysk stříká na kopuli. - Zajímavé bylo venku vysvětlení významu velké menory,
sedmiramenného svícnu, kde jsou postavy a výjevy starozákonných dějin. – Mše sv.
byla v chrámu Navštívení P. Marie v Ain Karem, střídali jsme se všichni 4 přítomní
kněží, každý mluvil chvíli o jedné myšlence. – Bylo pro mne novou zkušeností, že se
této pouti zúčastnilo dost vzdělaných lidí i konvertitů, tedy těch, kteří nevyrostli v přímé
praxi katolického křesťana a dali se na cestu věřícího vyznavače Kristova. Zastoupeny
byly početné rodiny – paní ze 16 dětí, matka 8 dětí apod. - Bohu díky za zprostředkování
pouti také Cestě 121 a že jsem mohl dělat duchovní doprovod putujících. – Odpoledne
jsme jeli autokarem do Tel Avivu, po prohlídce nastoupili do letadla směrem Praha,
seděl jsem vzadu v poslední řadě 61 vedle známých, jako při letu tam. Z Prahy mne
svezl vnuk p. Soudka z Rajhradu, se kterým jsem byl na pokoji. Je otcem ctihodné sestry
a poslal jsem mu z vděčnosti knížku našich pověstí. V autě jsem únavou úplně usnul
a probudil se až ve Šlapanicích. - Jsou to někdy jen zkratkovité poznatky a dojmy, ale
snad poslouží k vytvoření si obrázku o naší národní pouti.
P. Josef Vlček

OSKAVA
Možná jste si všimli z některých příspěvků, že nějak nápadně často jezdí někteří na
faru do Oskavy.
Jak jsme vlastně na oskavskou faru přišli? Někdy v 90. letech za doby působení
Salesiánů v naší farnosti faru tak nějak nabídl k pobytu děcek salesián Petr Hrubiš,
tehdejší správce farnosti. Celá tato oblast byla tehdy spravována až ze Šumperka. Fara
byla bez duchovního správce po částečné opravě. Poslední duchovní správce otec Bálka
tam byl minulým režimem poslán „za odměnu“ v roce 1967 a působil tam až do roku
1989 těsně před pádem minulého režimu. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie si jej Pán
povolal k sobě v okamžiku, kdy je kněz nejvíce spjat s Bohem, zemřel při slavení mše
sv, při proměňování. Od té doby bylo jasné, že do Oskavy kněz nepříjde vzhledem
k nedostatku kněží.
Po smrti otce Bálky byla fara částečně opravena, aby bylo možné tam provozovat tzv.
chaloupky. Z Brna ze staré oratoře v Žabovřeskách tam byla převezena dvoje
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akumulační kamna a faru tak bylo možno provozovat i v zimě. Do fary táhlo, kudy to
šlo, takže bylo zapotřebí toto nějak řešit. Naskytla se finanční částka z jednoho dědictví,
která vystačila na to, aby bylo možno vyměnit rozpadlá okna za nová a vybavit aspoň
jednu místnost 5 patrovými postelemi a provést nejnutnější úpravy v kuchyni.
V roce 2012 se podařilo sehnat další částku, takže bylo možno přikročit k dalším
rozsáhlejším opravám a to v jídelně, společenské místnosti a nynější ložnici. Byla
vykopána stará podlaha do hloubky asi 60 cm a udělány nové podlahy, nové ústřední
topení a kompletně předělána elektroinstalace, která nevyhovovala bezpečnostním
předpisům.
Nyní máme tedy opraveny 3 místnosti, takže celé přízemí je možno využívat k pobytu
mládeže, rodin či jiných skupin. Pokud by se podařilo sehnat další peníze, je v plánu
využít půdní prostory k vybudování ložnic a sociálního zařízení, a tím by se uvolnily
prostory dole jednak pro činnost farnosti, aby měli aspoň jednu místnost pro svou
potřebu, a také aby dole bylo volněji a nemusely se přeskakovat spacáky ☺.
Možná většina ani nezpozorovala „utajenou“ činnost mladých, ale všem patří velký
dík za všechno, co se dosud podařilo udělat. Oskavská farnost je tak trošku misijním
územím, je to území dříve osídlené německým obyvatelstvem a patří spíše do chudší
oblasti naší republiky, takže všechna vykonaná práce je větším darem, než v bohatších
farnostech. Misie nemusíme hledat v exotických zemích, ale stačí se poohlédnout
kousek na sever.
A tak, až nebudete vědět, kam třeba na víkend, fara v Oskavě je vám k dispozici.
Fotky z prací a různých akcí najdete na stránkách www.akceatabory.cz a na stránkách
Oskavské farnosti http://oskava.farnost.cz/ , kde je možnost i zamluvení fary k pobytu.
Petr Machain

LETNÍ TÁBOR NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Jako v minulých letech, i letos tradičně proběhne letní tábor v Náměšti nad Oslavou,
a to v termínu od úterý 9. do čtvrtka 24. července. Cena tábora je 2 800 Kč. Jedná se
o stanový tábor v údolí u potoka za Náměští nad oslavou, děti jsou ubytovány ve stanech
s dřevěnou podsadou po dvojicích. Tábora se mohou zúčastnit děti , které letos dosáhly
a nebo dosáhnou 7 let věku, ale vzhledem k tomu, že se jedná o stanový tábor, je lépe až
od druhé třídy po 9. třídu. Přihlášky je možno vyzvednout v kostele ve Šlapanicích,
stáhnout si je ze stránek tábora www.akceatabory.cz, kde jsou i fotografie z let
minulých, nebo u Petra Machaina po osobní domluvě, nebo na telefonu 603725325.
Tábor je pořádán pod hlavičkou Sdružení Petrov o.s. Na přihlášce jsou další informace
týkající se tábora.
Petr Machain
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10. FARNÍ DEN A NOC KOSTELŮ
Jak už titulek napovídá, letos chystáme jubilejní farní den. Bude se konat v neděli
1. června 2014 na tradičním místě, tedy na farním dvoře. Téma a přesný program
letošního setkání naší farnosti zatím úplně neprozradíme, ale jenom naznačíme.
Přesuneme se v něm na kontinent, z něhož pochází papež František, a kde se letos bude
konat také jubilejní mistrovství světa v kopané.
Součástí farního dne budou, jako vždy, tematické soutěže, program pro děti, hudba
a občerstvení. Věříme, že první neděle v červnu bude i letos příležitostí k setkání celé
farnosti a ke společnému prožití příjemného odpoledne. Naše farnost se také zapojí do
Noci kostelů, která se bude konat v pátek 23. května. Program tohoto večera zatím
neprozradíme vůbec, ale věříme, že vás opět zaujme. Podrobnosti k oběma akcím se včas
dozvíte na webových stránkách farnosti a z ohlášek.
V přípravném týmu Noci kostelů a farního dne pracujeme už od začátku března na
tom, aby všechno dobře dopadlo, ale prosíme vás, abyste naši snahu podpořili modlitbou
za zdar celé akce, ale i za příznivé počasí, zvláště pro farní den, který bude probíhat pod
širým nebem. Uvítáme také vaši pomoc při organizaci Noci kostelů a přípravě a úklidu
farního dvora.
Děkujeme
Váš farní tým
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MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 2014
Většina z nás, žijících v manželství, musí věnovat svůj čas řadě důležitých činností.
Chodíme do práce, abychom získali finanční prostředky pro svou rodinu, nakupujeme
potraviny, abychom měli co jíst, jezdíme na dovolené, abychom obnovili své síly
a upevnili vztahy, podporujeme naše děti, věnujeme se našim zálibám i odpočinku.
Velmi důležité – a možná nejdůležitější – je naše manželství, které bychom v žádném
případě neměli opomíjet. Nabízíme vám možnost, jak je posílit i prohloubit a upevnit tak
pravděpodobně nejdůležitější vztah, který prožíváte.
Sdružení YMCA Setkání nabízí propracovaný program „Manželská setkání“, kde se
partneři učí budovat a posilovat své manželství.
Hlavním programem je týdenní motivačně vzdělávací kurz pro manželské páry. Jeho
náplní jsou přednášky o vztazích muže a ženy v manželství, doplněné skupinovou prací.
Ve skupinách 3 – 4 párů se zamýšlíme nad tématikou přednášek a nad problémy v našich
vztazích. Společně se svojí skupinou nebo samostatně v párech hledáme řešení vlastní
situace a učíme se zvládat partnerské neshody a konflikty. Vzájemně se obohacujeme
a učíme ze svých zkušeností. Snažíme se prohloubit vzájemnou lásku a porozumění mezi
manželi.
Probíraná témata se týkají manželské komunikace, rozdílů mezi mužem a ženou,
zdravého sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb a sexuality. Přednášejí manželské
páry, které nabízejí svědectví z vlastního života.
Podmínkou účasti na kurzu je dobrovolná účast obou manželů a ochota účastnit se
celého společného programu.
Každý den je možné zúčastnit se společné modlitby a bohoslužby. Do programu je
zařazen také čas pro odpočinek a sdílení.
Manželé s sebou mohou vzít i své děti, o které se starají vyškolení mladí lidé
(pečovatelé), kteří pro ně připravují zajímavý program.
Na kurzech jsou k dispozici k osobním rozhovorům také zkušení psychologové,
psychoterapeuti a duchovní.
Manželská setkání jsou křesťanským ekumenickým společenstvím otevřeným všem,
kteří chtějí usilovat o prohlubování jednoty a lásky muže a ženy v manželství.
Letošní kurz Manželská setkání proběhne v Kroměříži ve dnech 29.6. – 6.7.2014.
Kromě týdenních kurzů pro manžele připravuje sdružení YMCA Setkání i další
programy – víkendy pro muže i ženy, pro otce a děti, pro matky a děti, pro manžele,
tábory pro rodiny a další.
Více informací o nás a o našich akcích najdete na www.manzele.setkani.org nebo na
Hana Michalcová, YMCA Setkání, Ečerova 10, 632 00 Brno, email:
michalcova.hana@setkani.org, tel: 608 422 768
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TEST – CO VÍTE O SVATODUŠNÍCH SVÁTCÍCH?
(podle Katechetického věstníku Brno)
1) Když byl seslán Duch svatý, slavili židé:
a) Velikonoce
b) Letnice
c) Přeslice
2) Tyto svátky byly oslavou a děkováním:
a) za úrodu a smlouvu s Hospodinem
b) za přechod Izraelitů Rudým mořem
c) za stavbu jeruzalémského chrámu
3) Duch svatý byl učedníkům seslán:
a) týden po velikonocích
b) přesně rok po velikonocích
c) 50 dní po velikonocích
4) Při seslání Ducha svatého:
a) začalo drobně sněžit (v Jeruzalémě neobvyklý jev)
b) se ozval z nebe hukot, jako když se žene silný vítr
c) se na obloze ukázala duha
5) Nad každým z Ježíšových učedníků:
a) se ukázala bílá holubice
b) se ukázal kadidlový oblak
c) se ukázal jazyk jako z ohně
6) Duch svatý způsobil, že:
a) si spolu s cizinci všichni rozuměli
b) nastal velký zmatek
c) se všichni úlekem rozprchli
7) Ke všem shromážděným promluvil(a):
a) apoštol Jan
b) Panna Maria
c) apoštol Petr
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8) Vyzval je, aby:
a) nechali apoštoly na pokoji
b) uvěřili, že Ježíš je Boží Syn, a dali se pokřtít
c) rychle odcestovali z Jeruzaléma
9) Ten den uvěřilo v Ježíše a dalo se pokřtít:
a) na pět set lidí
b) dvanáct lidí
c) na tři tisíce lidí
10) Působí Duch svatý i dnes?
a) bohužel, už ne
b) samozřejmě, působí stále
c) ano, ale zřídka
Správné odpovědi:
1b, 2a, 3c, 4b, 5c, 6a, 7c, 8b, 9c, 10b

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
ŠLAPANICE

PODOLÍ

7.00, 8.45,
18.30
7.00

9.00

PRACE

Květná neděle

13.4.

Pondělí Svatého týdne

14.4.

Úterý Svatého týdne

15.4.

18.00

18.00

Středa Svatého týdne

16.4.

18.00

18.00

Zelený čtvrtek

17.4.

18.00

18.00

19:00

Velký pátek

18.4.

18.00

18.00

19:00

Bílá sobota

19.4.

21.00

20.00

18:30

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

20.4.

7.00, 8.45

9.00

11:00

Pondělí velikonoční

21.4.

7.00, 8.45

9.00

11:00

7.00
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