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do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci
Ročník XIX, číslo 1

Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se!
Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než
veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach.
Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho,
co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován!
A konečně, nebojte se sami sebe!
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům
a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná
více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje
ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má
v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo je alfou i omegou.
A tento někdo je Láska... Jen on se může plně zaručit za slova
„Nebojte se!“.
Jan Pavel II.
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MATRIKY VYPRAVUJÍ
Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:
17.12 Jan Münster ze Šlapanic
Petr Fišer z Bedřichovic
Vít Šlezinger z Jiříkovic
21.1. Kateřina Buchalová z Malhostovic
Petr Tměj z Jiříkovic
Filip Polcar ze Šlapanic
18.2. Hana Marie Szabó ze Šlapanic
18.3. Jana Šedivá ze Šlapanic
Adam Dominik Podborský ze Šlapanic
Daniel Patrik Macháček ze Šlapanic
Natálie Šlezingerová z Jiříkovic
Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili:
9.12. Jiří Chlup z Ponětovic a Kateřina Burdová z M.Krumlova
Ve společenství víry, naděje a lásky se s námi rozloučili:
1.12.
21.12.
24.1.
29.1.
5.2.
5.2.
16.2.
20.2.
21.2.
3.3.
9.3.

Stanislav Krejčí z Kobylnic
Aloisie Vodová z Brna
Antonín Daněk z Jiříkovic
Karel Šmarda z Jiříkovic
Pavel Melíšek ze Šlapanic
Anděla Müllerová ze Šlapanic
Jiří Štikarovský ze Šlapanic
Jiří Adámek z Kobylnic
Marie Konečná z Kobylnic
František Duchaň ze Šlapanic
Emilie Zemanová ze Šlapanic
Z KALENDÁŘE
8.4.
29.4.
6.5.
19.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
1. sv. příjímání v Praci
1. sv. příjímání ve Šlapanicích
Pouť do Křtin
Pouť v Podolí
Slavnost Seslání Ducha svatého
Pouť v Bedřichovicích
Farní den ve Šlapanicích

(*1937)
(*1926)
(*1939)
(*1936)
(*1963)
(*1924)
(*1950)
(*1944)
(*1918)
(*1933)
(*1927)
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JAKOU POSTNÍ PRAXI ZVOLIT?
Slovo půst je pro mnohé křesťany většinou spojováno se čtyřicetidenním před
Velikonocemi, ale postní praxe nás provází i mimo tuto dobu. Půst ve své vlastní
podstatě znamená zdrženlivost částečnou nebo úplnou od některých pokrmů či nápojů.
V širším chápání je postem označována jakákoliv zdrženlivost. K postní praxi existuje
v zásadě dvojí přístup: přirozený a náboženský. I mnoho křesťanů ustrne na příliš
lidském chápání příčin svého odříkání: půst jako redukční dieta, půst jako posila vůle,
půst jako projev duševní hygieny. V oblasti náboženské je půst velmi často chápán jako
splnění církevního přikázání – zachovávat stanovené posty. Evangelium nám ukazuje
ještě další významy postu:
Půst z lásky k bližnímu – katechizmus poukazuje na tři skutky lidského
milosrdenství, které od sebe nelze oddělovat: půst, almužna a modlitba. Tedy jedno jde
ruku v ruce s druhým: když se modlíme, máme se současně i postit a konat skutky
blíženecké lásky – charity. Postní praxe nemá ekonomické pozadí, neboť to, co ušetřím,
o to se podělím s potřebným. Propojenost s modlitbou dává hlubší význam našemu
zapírání se. Půst se tak stává způsobem, jak obdarovat druhé, jak učinit něco pro Krista.
Půst jako vnitřní očista – půst je třeba chápat i jako zdrženlivost od nejrůznějších
myšlenek, představ, snů a přání, ale i emotivně laděných projevů a citových výstupů.
Zdrženlivost má vést k přijetí nových postojů k tomu, co si odříkáme. Při tomto vnitřním
duchovním cvičení se máme zbavit všech špatných žádostí, ale neděláme to proto, aby se
ony za čas vrátily, ale aby nastoupily nové – ty správné. Proto doba postní je dobou
exercicií a duchovní obnovy, výrazem naší touhy po bližším spojení s Kristem a jeho
opravdovějším následování.
Půst z lásky ke Kristu – v evangeliu se objevuje i myšlenka, že svatební hosté
se nemohou postit, ale až jim bude ženich vzat, nastane půst. Věčná svatební hostina je
připravena, ale my jsme ještě zde: božský pokrm kontemplace oblažujícího Tajemství je
prostřen, ale my k němu zatím nemůžeme (dělí nás brána smrti). Avšak tuto vyprahlost
můžeme hasit chlebem eucharistickým – přesto se nic nemění na tom, že žijeme ve
zdrženlivosti od pramene života. Tato eschatologická rovina postu definuje náš život
jako nepřetržitý půst: postíme se a jsme zdrženliví mnoha věcí, abychom nejen prošli
těsnou branou, ale poukázali na to podstatné – na kontemplaci Kristovy tváře.
Plody postní praxe jsou velmi významné: půst je okamžikem milosti a posiluje ctnosti;
z postu se rodí vnitřní modlitba a harmonie; půst přináší změnu života a otvírá naše nitro
pro přijetí jiného pokrmu, kterým je plnění Boží vůle.
V Podolí na Popeleční středu 1.3.2006
Pavel Kopeček, farář
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BŮH SÁM NÁS VEDE
(setkání se sestrou Pavlou, rodačkou z Jiříkovic)
Milí čtenáři,
srdečně vás zveme k setkání s řádovou sestrou Marií Pavlou Bučkovou. Uskutečnilo se
formou e-mailových dopisů a věřím, že vše, čím nás naše někdejší farnice může
obohatit, najdete právě v následujícím rozhovoru.
1.

Sestro Pavlo, jaké postní úmysly Vás provázely v uplynulých týdnech?

V postní době jsme se zaměřily jako společenství na zintenzivnění modliteb za kněze.
Každá jednotlivá sestra na otázku: Co konkrétně mohu nabídnout, abych ukázala Kristu
Pánu, že je opravdu mým milovaným Snoubencem? (v duchu postní výzvy církve
k modlitbě, postu a almužně).
2. Připravuje se Vaše společenství na velikonoční týden, který dnes zahajujeme
radostnou Květnou nedělí? Jak jej prožíváte?
Napřed se společně sejdeme a Svatý týden „naplánujeme“. Tzn. domluvíme se na
přesném programu, který se dá plnit i při naší činnosti ve škole a jiné. Přizpůsobujeme
jej také programu Sv. týdne v našem kostele sv. Voršily, který je součástí kláštera.
Účastníme se v něm všech bohoslužeb, které jsou vždy večer v 17 h., kromě Bílé soboty,
kdy začínáme obřady ve 20 hod. V komunitě se snažíme o celkové ztišení, zvl. od
Zeleného čtvrtku už dbáme přísněji na mlčení, pokud jsme mimo svá zaměstnání
s civilními spolupracovníky. V tyto dny se také společně modlíme celý kněžský breviář:
ráno, během dne a večer. Na Zelený čtvrtek se podle možností účastníme dopoledne
obřadu svěcení olejů a mše sv. s otcem kardinálem, biskupy a kněžími pražské diecéze.
Po večerních obřadech v našem kostele máme slavnostní - i když bezmasou - „Poslední
večeři“, při které nám slouží naše místní a provinciální představené, které zastupují Pána
Ježíše. Po ní máme společnou adoraci a pak soukromou - v kapli, přeměněné výzdobou
na Getsemanskou zahradu a před otevřeným svatostánkem až do 24 hod. Na Velký pátek
se postíme obvyklým způsobem, jako ostatní věřící, každá podle svých možností.
Obřady jsou, kvůli zaměstnaným lidem, až v 17 hod., po nich je v kostele adorace
u Božího hrobu podle potřeby farníků. Na Bílou sobotu, kromě společných modliteb
oficia, si pro zájemce pouštíme ke zvláštní meditaci Dvořákovu „Stabat Mater“.
Odpoledne se již začíná zdobit kaple na slavnost vzkříšení, kterou však oslavíme až
kolem půlnoci, po obřadech v kostele. Při nich jsou většinou pokřtěni katechumeni buď
z naší školy nebo z naší farnosti v Praze 1, někdy i jiní. Vzkříšení slavíme po těchto
obřadech také sesterským „agape“ v jídelně. Na Boží Hod máme už od rána po
slavnostním oficiu „Benedicamus“, tzn. že smíme bez zábran mluvit a veselit se ze
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vzkříšení našeho Pána po celý den. Také stolování je pořádně slavnostní, s posvěcenými
pokrmy - a dokonce i se zmrzlinou, pokud na Velikonoce „nemrzne“. Protože máme
slavnostní mši sv. v kostele až v 17 hod., většinou se každá vydáme již dopoledne do
nějakého pražského kostela - i s úmyslem „jít za ty naše blízké, kteří nejdou do kostela
dokonce ani na Velikonoce“…
3. Rádi bychom čtenářům přiblížili, kým byla sv. Voršila a jak v Čechách tento řád
vznikl.
Sv. Voršila je prvokřesťanská panna a mučednice, podle tradice ze 4. století, jejíž úcta
vyvrcholila zvláště v 15. stol. Tehdy ji velmi uctívala už od dětství naše zakladatelka sv.
Anděla Merici, a proto ji pak dala svým Sestrám za patronku, když r. 1535 založila
v severní Itálii v Brescii Společnost sv. Voršily. Sv. Voršila byla dcerou anglického krále
a chtěla se zasvětit jako panna Bohu. Když ji však otec zasnoubil, vyžádala si ještě
nějaký čas a chtěla i se svými družkami, které nadchla také pro lásku k Pánu Ježíši,
putovat napřed do Říma.
Když se plavily po moři, zahnala je bouře proti proudu - podle legendy - až k ústí
Rýna a po něm až do Kolína nad Rýnem. Tam byly přepadeny tlupou barbarů
a povražděny, když se nechtěly vzdát svého panenství. V Kolíně byl nad jejich
pohřebištěm vybudován kostel sv. Voršily, pod kterým bylo při vykopávkách skutečně
nalezen hromadný hrob plný kostí mladých dívek, podle mnohastaleté tradice zde
uctívaných jako mučednice a společnice sv. Voršily.
Voršilky se věnovaly zvláště výchově mládeže a brzy se rozšířily zvláště v Evropě. Do
Prahy přišlo prvních několik Voršilek v r. 1655 z kláštera v Liege /Lutychu/ v Belgii.
Ihned začaly vyučovat dívky bohaté i chudé, protože je předcházela pověst dobrých
vychovatelek a učitelek. Měly dostatek nových povolání i mezi mladými šlechtičnami,
a tak již za 20 let stála na Národní třídě v Praze většina budov dnešního kláštera a za 50
let byl dokončen krásný barokní kostel sv. Voršily. Otevřely postupně základní školu,
mateřskou školu i gymnázium pro děvčata. Před II. světovou válkou byla dokončena
stavba gymnázia, v té době nejmodernější v Praze - i s bazénem. Dnes je to základní
škola sv. Voršily s 500 žáky a do ní se připravuje 60 dětí v naší přilehlé škole mateřské.
4.

Čím je Váš řád charakteristický?

Podstatným požadavkem pro povolání voršilky je život v řeholní komunitě, založený
na vzájemné lásce a slibech chudoby, čistoty a poslušnosti. Poslání, které svěřuje církev
našemu řádu podle charismatu naší zakladatelky, je poslání výchovy v nejrůznějších
formách s evangelizačním zaměřením, přednostně v našich školách katechetickou
činností. Římská unie, jedna ze 40 různých společenství dcer sv. Anděly, je mezinárodní
apoštolský institut, v němž se prolíná život činný s kontemplativním. Např. až do
II. Vatikánského koncilu jsme měly stejný čas pro každodenní kontemplaci jako
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karmelitky. Naše školy jsou přizpůsobeny potřebám různých zemí a jsou přístupné všem.
V ČR má naše Českomoravská provincie v současnosti čtyři církevní školy sv. Voršily:
V Praze základní a mateřskou, v Kutné Hoře gymnázium a v Olomouci základní školu,
celkem 1.000 žáků a studentů. Náš řád se také vyznačuje misijním posláním.
5.

Co je náplní Vašeho dne? Vyučujete, pracujete v tzv. civilu?

Náplní mého dne jsou duchovní potřeby - tj. 1 hod. kontemplace, společná modlitba
kněžského breviáře ráno a večer, duchovní četba, sv. růženec. Dále povinnosti
v komunitě - úklidy, starost o nemocnou sestru, pomoc v kuchyni, řidička. Nyní pracuji
denně také v sekretariátě provincie jako provinciální ekonomka spolu s účetní,
právníkem, technikem a se čtyřmi správci našich objektů, řediteli škol, nájemníky atd.
Byla jsem také pověřena starostí o naše kandidátky a dívky, zajímající se o řeholní
život. Civilní oděv neužívám, protože k tomu nemám žádný důvod. Jsem Pánu Bohu
velmi vděčná, že jsem mohla vždy pracovat v řeholním šatě, dokonce i během totality,
od mých prvních slibů r. 1972. Řeholní šat je nejen viditelným svědectvím zasvěcení se
Bohu, ale často i příčinou mnoha apoštolským možností, které by jinak v civilu nebyly.
6.

Co Vás těší? Co je pro Vás v kontaktu se společností obtížné?

Těší mne, díky Bohu, duchovní život i život v sesterském společenství stejně
smýšlejících a různě sloužících Bohu v Jeho díle spásy duší. Mým celoživotním
„koníčkem“ byla duchovní četba. Obtížným v kontaktu se současnou společností je pro
mne jako ekonomku vyznat se v „pralese“ účetních, daňových, právnických a jiných
předpisů. Ještě, že mi Pán Bůh dal dobré odborné spolupracovníky.
7.

V čem myslíte, že je přínos zasvěceného života naší společnosti?

Věřím, že z Boží vůle různé formy zasvěceného života naši společnost posvěcují
a zastupují ji před Bohem v tom, na co ona si pro Něho neudělá čas a ani ho v takové
míře nemá… a proto s Bohem spolupracují zvláštním způsobem na díle její věčné spásy.
Slouží společnosti v oblastech, v nichž jsou pro ni zasvěcené osoby kněží a řeholníků
nezastupitelné, především v duchovní i jiné pomoci nalézat lidem pravý smysl života ve
víře v pravého Boha a v následném vedení duší: V jejich prohlubování ve víře, v jejich
přípravě k přijímání prostředků spásy - svátostí, v jejich životních zápasech a zkouškách,
v jejich přípravě na závěr života.
8.

Čím Vás osobně obohacují ostatní lidé?

Věřím, že v každém, koho mi Pán posílá do cesty, ke mně přichází On sám
a obohacuje mne poznáním jeho originality v „hledání a potřebě Boha“, ať vědomé či
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nevědomé. Tzn., že jsou to lidé věřící i nevěřící. Navíc mne pak obohacují možností, že
jim v tom smím, podle Boží vůle, duchovně i jinak pomáhat.
9.

Nosíte jméno sv. apoštola Pavla. Proč jste si jej vybrala a kryje se jeho duchovní
úsilí a následování Krista s tím Vaším?

Jako řeholní jméno jsem si mohla ponechat své křestní – Ludmila – nebo si vybrat
nebo se nechat překvapit, co mi vyberou představení. Nechala jsem to na nich, tj. na
Pánu Bohu. A On mne velmi mile překvapil, protože to jméno se mi odjakživa velmi
líbilo, přestože sv. Pavla jsem ještě ani moc do hloubky neznala. Myslím, že se
v duchovním úsilí přece jen v něčem jemu podobám alespoň trochu, a tím i v jeho
následování Krista. Pán Bůh sám to zařídil, když jsem byla - i když nepředvídaně jen na
tři roky - vyslána do misie na Ukrajinu. Je to ovšem moje celoživotní úsilí, abych toto
řeholní jméno na jeho přímluvu naplnila.
10. Když se vrátíme o 50 let zpět, musíme někde najít kořeny Vašeho duchovního
povolání. Mohla byste nám svěřit tento vzácný okamžik Božího zavolání?
V úplném začátku tohoto zavolání byla moje maminka i tatínek. Oba mi dávali dobrý
příklad věrnosti ve víře a také se starali, aby v naší domácí knihovně bylo dost
zajímavých duchovních knih vhodných i pro děti. A tak, jakmile jsem se naučila číst,
byla to přímo moje vášeň je číst. Vzpomínám, jak mi jednou, nevím proč, ještě jako
docela maličké, maminka řekla: „Liduško, ty musíš být apoštolkou Pána Ježíše.“ Při
prvním sv. přijímání jsem neměla žádný zvlásštní prožitek, jen přesvědčení, že od této
chvíle je setkání s Pánem Ježíšem v něm tím nejdůležitějším v mém životě. A tak jsem
Ho přijímala při každé mši sv. Ve škole a ani při studiu zemědělské ekonomické školy
jsem ještě na řeholní život nepomýšlela. Bylo však zajímavé, že mi přezdívali „jeptiška“
a já nevěděla proč a nebyla jsem z toho šťastná. Už od 12 let mne však brávala moje
tehdejší nejlepší kamarádka, Hedva Žemlová (nyní Buchtová, matka bratra Bohuslava,
trapisty) na prázdniny k její tetičce voršilce. Tak jsem se seznámila se sestrou Marií od
Panny Marie Lurdské, která dosud žije při našem gymnáziu v Kutné Hoře, i s ostatními
voršilkami v jejich „internačních“ klášterech. Původně jsem chtěla jít na zdravotnickou
školu, ale mému tatínkovi, věřícímu úředníkovi, bylo řečeno: „Vaše dcera může studovat
jedině v zemědělství“. Proto jsem v r. 1967 přijala nabídku jedné z voršilek, že bych
mohla zkusit s nimi pracovat u dětí z rozvrácených rodin v Ročově u Loun, kde mi bude
umožněno být zdravotnicí a vychovatelkou. Pak Božím řízením následoval r. 1968 a za
gen. tajemníka ÚV KSČ Dubčeka bylo dovoleno přijímat dorost do klášterů. Tak jsem
tam „vklouzla“, když mezitím mi Pán dal poznat, že to je cesta, na kterou mne zavolal.
Jsem Mu za to opravdu nesmírně vděčná a přeji každému, aby Mu dal poznat v pravý
čas svou vůli pro jeho životní poslání.
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Sestro Pavlo, děkujeme za setkání s Vámi, věřím, že se tak v budoucnu stane i formou
osobního setkání. Přejeme otevřenost a vytrvalost pro vnímání a plnění Boží vůle.
Pán Bůh zaplať, že jste mi dali možnost se s vámi všemi podělit o zkušenost Boha
v mém životě. Pamatuji před Ním na vás všechny, moje milované rodáky a farníky
a jsem vám velmi vděčná za vaši duchovní podporu, abych ve svém povolání vytrvala
a splnila Boží vůli.
S vámi v modlitbě spojená vaše vděčná S. M. Pavla, OSU
Curiculum Vitae
- narozena 1946 v Jiříkovicích u Brna jako Ludmila Bučková, nyní sestra Marie Pavla
- Střední zemědělsko-ekonomická škola v Bučovicích (4 roky, maturita 1965)
- 1972 první řeholní sliby v Římské unii řádu sv. Voršily
- 1977 věčné sliby
- do r. 1986 pracovala u dětí v léčebně, pak jako účetní Charitního domova v Jiřetíně pod
Jedlovou, okr. Děčín
- po převratu v r. 1989 působila v Praze jako katechetka na škole, která byla vrácena
jejímu řádu sv. Voršily
- paralelní dálkové studium Teologické fakulty UK v Praze
- 1994-1997 vyslána na katechezi dětí českých krajanů v Kyjevě na Ukrajině
- po návratu učila na gymnáziu sv. Voršily v Kutné Hoře náboženství a křesťanskou
etiku
- 2000 jmenována provinciální ekonomkou a v tomto povolání pracuje dosud
v sekretariátě provincie kláštera voršilek v Praze.
děkuje Ivana Horáková
PŘEKVAPIVĚ ŠŤASTNÉ VELIKONOCE 20 000 KM OD DOMOVA
Dal Bůh, že jsem si mohl v minulém roce splnit dva z mých velkých snů. První byl
vycestovat a někde se více rozmluvit mou podomácku pilovanou „English“ a druhý:
navštívit údajně ještě jednu z posledních člověkem nedotčených zemí – Nový Zéland.
Když se ještě naskytla možnost určitého přivýdělku sběrem jablek, vína a kiwi, zbožné
přání se stalo skutečností. Tato země uchráněná před komunisty, 150 lety války
a v podstatě i průmyslovou revolucí (být výhradním dodavatelem ovčí vlny na britské
trhy jí stačilo k tomu, že dokonce jednu dobu atakovala 4. místo v žebříčku blahobytu
zemí sestavovaného dle poměru HDP na hlavu) překonala i mé nejzazší představy.
Všechny dojmy by snad ani nebylo možné vměstnat do celoročního obsahu tohoto
časopisu, proto se zkusím alespoň podělit o to, jak jsem tam prožil nyní pomalu
přicházející nejdůležitější období křesťanského roku – Velikonoce.
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Ale k ozřejmění názvu tohoto článku mi dovolte ještě kratičkou zpátečku k trávení
druhého nejdůležitějšího křesťanského svátku – Vánoc. Pokusím se stručně. Zkrátka
a dobře ani devět druhů mas krocana (tamní štědrovečerní jídlo) místo kapra, plavání
s delfíny místo užívání si vánoční pohody v kruhu rodinném a letní teploty vyzývající
k příjemnému skotačení ve vlnách Pacifiku místo u nás někdy alespoň menšího náznaku
zimy, lákající k zimním radovánkám, tolik člověku připomínajícím dětství, nedokázalo
nabudit tradiční kouzlo Vánoc, jako doma.
Proto se s přicházejícími Velikonocemi do mé mysli začala pomalu vkrádat podobná
tíseň, zesílená i vědomím, že si asi poprvé v životě nebudu moci uplést tradiční žílu
a pak vyjít po koledě. Jelikož i v tak vzdálené zemi jsem nějaké Češky, jež by to nebraly
jako
bezdůvodné
týrání,
objevil, ale vrbu zatím nikoliv.
A na špagetu z drátu by moje
útlocitná povaha nepřistoupila
ani v takovémto stavu nouze.
Jak však napovídá nadpis,
nakonec jsem byl velice mile
překvapen, když se v tomto
požehnaném
období
vše
v dobré obrátilo.
První, kdo začal rozptylovat
mé obavy z podobného
zklamání, byl náš mistr sadař,
jenž nám asi týden před těmito
svátky oznámil, že od Škaredé
středy až do Velikonočního
pondělí se jedná o svátky pracovního klidu, a ať za ním nechodíme v případě zdání, že
máme na výplatní pásce nějaký přeplatek, poněvadž dle zákona i nám sezónním
pracovníkům náleží za tyto dny odměna. Toto upozornění, neupozorňovat na přeplatek,
náš šéf myslel vskutku vážně, jelikož zdejší poctivost lidí je další raritou této země, což
by stálo za zvláštní článek. Takže samozřejmě nebyl důvod k žádným protestům. Každý
připsaný dolar bez jediného utrženého jablka potěší dvojnásob, ale mne, jakožto věřícího
ze země, kde se stavy církve po 41 let pronásledování povedlo zredukovat na cca třetinu,
až jsme se stali takřka misijní zemí, více potěšila předzvěst toho, že zde budou tyto
svátky brány asi o něco zodpovědněji. A tyto domněnky se mně také již záhy potvrdily.
Když jsem se na Květnou neděli ráno přibližoval ke kostelíku, asi tak stejně velkého
městečka jako Šlapanice, uviděl jsem před jeho vchodem přivázaného oslíka. V první
chvíli mě napadlo, že se asi jedná o nějaký dobytčí trh, ale už jeho jediná přítomnost
u mě vzbuzovala další otázky, které definitivně vyřešil až začátek mše. Oslík vedený
houfem dětí byl určen k dekoraci do procesí návštěvníků bohoslužby představující
Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. Když vezmeme v úvahu, že se Nový Zéland řadí
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spíše k zemím subtropického klimatu, takže lidé zde namísto kočiček mávali
opravdovými ratolestmi, iluze tehdejší události byla takřka dokonalá. Jen k osedlání
oslíka a ztvárnění našeho Spasitele nenašel odvahu ani místní kněz. Ve finále byl oslík
dokonce na chvíli přiveden i před oltář a nespoutaná radost dětí z tohoto zvířátka jako by
se na chvíli přenesla i na všechny ostatní, takže i zdejší tradiční pobohoslužební
„briefink“ u kávy a dobrého zákusku se nadále nesl v tomto duchu. Snad i možná proto
jsem byl na odchodu poctěn 1. velikonoční koledou, a to v podobě krabice těch jejich
zákusků, o kterých si myslím, že umí spolu se zmrzlinou nejlíp na světě. Hlídači kalorií
by se se mnou jistě pustili do ostré polemiky, ale to nebyl rozhodně případ mých
nevěřících spolučesačů, kteří po této přinesené „mlsačce“ začali dokonce chvíli
spekulovat, jestli by nestálo za to pro příště vytvořit nějakou falešnou skupinku věřících.
A když jsem pak ještě cestou pro poobědové jablko narazil přímo v sadě, pár řádků od
naší chaty, na košíkářské vrby - takové, jenž by člověk u nás dnes i na Slovácku stěží
pohledal, pohltila mě atmosféra radostného očekávání definitivně. Ale to nejlepší mě
ještě čekalo.
Nový Zéland byl původně kolonizován Brity, proto je to země mnoha církví, až to
místy budí dojem, že má každá ulice svůj kostel. A jelikož jsem díky své chabé
angličtině stejně nebyl schopen pořádně rozeznat nepatrné liturgické rozdíly, rozhodl
jsem se být ve svatém týdnu spravedlivý a navštívit je všechny. A bylo příjemné zjištění,
že zdravá konkurence funguje i v tak specifickém oboru, takže to bylo nesmírně
zajímavé. Opět by to možná vydalo za extra článek, ale co mě dojalo nejvíc, bylo to, jak
se tato konkurence v tomto období změnila ve vzájemnou družbu. Možná pochopíte, že
pro mě, jenž jsem měl doposud o soužití rozličných církví spíše opačné představy, se
tohle stalo největším zážitkem. Ještě jsem sice na pobohoslužebním aktivu chvíli pátral,
zda za touto nádherou přece jen neobjevím alespoň nějaké náznaky averze, ale nanejvýš
jsem zjistil, že dotyčný vyznává tu či onu církev z důvodu zvyků svých předků. Nejlépe
by se tento vztah dal přirovnat třeba k našim spolkům Orel nebo Sokol, protože ke každé
církvi se vázala i spousta dalších aktivit. A na otázku po stopách nějaké nezdravé rivality
se na mě dívali, jako bych k nim nespadl z Evropy, ale spíše z nějaké jiné planety. Ti
trpělivější mně začali vysvětlovat, že Bůh je jen jeden, a to je ryzí dobro, ostatní škatulky
že si vytvořil člověk. V to jsem samozřejmě už také dlouho věřil, ale tak živě jsem si to
ještě nikde neuvědomil. A tak se toto nádherné připomenutí stalo nejkrásnějším
poselstvím tamních Velikonoc a přiřadilo se k největším zážitkům mé výpravy vůbec.
Jen samá podobná radostná poselství všem čtenářům přeje pisatel
Ondřej Buček
Všem zájemcům o tuto zemi může posloužit internetová stránka www.mervin-cz.com
– sekce naše akce/New Zealand
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DOPIS OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
NEMOCNÝM
Milá sestro, milý bratře,
v únoru si církev připomíná mimo jiné Světový den nemocných. Proto bych i Tebe
osobně chtěl pozdravit a povzbudit.
Myslím, že všichni dobře víme, jaké to je, když člověk ochuraví. Někdy stačí i malý
zdravotní problém rozhodit naše myšlenky a všechny plány. Oč hůř se prožívá nemoc
vážná, dlouhodobá nebo dokonce nevyléčitelná. Trápení se zvládají lépe, když na ně
nejsme sami. Člověk sám od sebe nenachází smysl utrpení, ale když nás provází Pán
Ježíš, může proměnit naši nemoc dokonce v pramen radosti a záruku vzkříšení.
Když chodím s růžencem po zahradě biskupství, procházím v duchu i odděleními
brněnských nemocnic, na které vidím – nemocnicí na Žlutém kopci, Milosrdných bratří,
U svaté Anny, ale stejně tak i těch, které jsou daleko, a prosím za nemocné
(i zdravotníky), aby přijímali svoji účast na Kristově velikonočním tajemství jako
vítězství nad zlem, utrpením a smrtí, protože je to náš úkol. A prosím, sestro a bratře,
i za Tebe. Neboj se!
Bolest, nemoc a stáří jsou strašáky naší doby. A možná právě Ty máš být svědkem
k poznání pro druhé, že je možné spojit lidské strádání s utrpením našeho Pána Ježíše
Krista a radovat se z tohoto poslání. Protože tím plnohodnotně pracuješ na přemožení
zla, tedy na vykoupení.
A ještě bych chtěl přidat jednu osobní zkušenost. Znal jsem kněze, který při návštěvách nemocné prosil, aby se modlili a přijímali těžkosti nemoci s úmyslem, aby se ve
farnosti zrodila nová duchovní povolání. Mohu dosvědčit, že během několika let došly
právě tyto modlitby hojného naplnění.
Letos prožíváme Rok diecéze, protože si připomínáme 230. výročí jejího založení.
Prosím Tě, připoj se svými modlitbami, aby se brněnská diecéze stávala stále více územím, na kterém vládne Král králů, Ježíš Kristus.
Milá sestro, milý bratře, děkuji Ti za věrné a trpělivé nesení kříže nemoci, za modlitby
a oběti. Děkuji Ti za vše, čím pomáháš proměňovat náš svět v Boží království,
a stáváš se tak důležitou – důležitým pro životy bližních.
Pamatuji na Tebe nejen každodenními modlitbami, ale často i mší svatou.
Tobě i všem Tvým blízkým žehná

V Brně dne 11. února 2007
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ROZMARNÉ PLESÁNÍ
Mladí i zralí, rozvážní i nerozvážní, vážení i prostí sešli se na bále, kde... nabízelo by
se něco o kočce, jak poztrácela korále, ovšem v Jiříkovické Orlovně se podle dosud
známých faktů nepoztrácelo nic, naopak. Sešla se a současně našla se zde spousta
dobrých, krásných, milých a pracovitých lidí, jimž přebývala chuť do života, radost
z tancování, touha soutěžit i smích.
Ale teď už popořádku...
Už v podzimních měsících se začalo rodit malé robátko - třetí farní ples. Kdo bude
hrát letos? Známý host, přijede opět? Ano, telefonní sluchátko nám hlasem Radka
Habáně odsouhlasilo volný termín v měsíci lednu, dne 26., a to pro organizátory
znamenalo spokojené oddechnutí. Pak už se vršily úkoly: především sestavit
pořadatelskou údernickou skupinu, zajistit Jiříkovickou Orlovnu, kuchaře a výčepního,
začít shánět dary do tomboly, zajistit výzdobu a současně tak při tom všem plánování
plesu vypít několik desítek hrnečků teplého čaje či chladné minerálky z rukou našeho
ochotného a činorodého duchovního otce Miloše.
A co se vlastně toho kýženého večera schumelilo? Předně, po sněhu téměř ani
památky, tak volme jiné slovo, třeba uskutečnilo. Při troše hudebního a tanečního vkusu
si každý vychutnal dvojí provedení tanců v podání tišnovského souboru. Jednou nás
pozval do Irska, kde bychom asi těžko stačili hbitým nožkám tanečníků a podruhé jsme
cestovali až za moře do
daleké Ameriky. Zde už
jsme šanci měli, zvlášť poté,
co nás vedoucí taneční
skupiny vyzval, abychom
stravu hmatatelnou vyměnili
za taneční um. Kdo neváhal,
naučil se drobnou taneční
kreaci, aby se příště na
případném country plese
neztratil
milým
rukám
partnera (jak se to před lety
stalo mně).
Psává se, že „odvážní se
mohli zúčastnit soutěží“... to
také učinili, ale odvahu
sbírat nemuseli. Zamotat svého partnera do přejemného toaletního papíru před zraky více
než stovky lidí do podoby mumie, rozmotat se coby klubko lidské, nebo tancovat
s literaturou na hlavě, to uznejte, příště také „dáte“.
A pak to štěstí v tombole! Většina je rozhodně musela mít. Usuzuji podle toho, že
bedýnka s ovocem, klobásky, náramkové hodinky, kafíčko ze Sept-Fons i autodráha
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nenávratně zmizely. Posuďte sami naše skóre 32:1 (Ta jednička je výhra, aby náhodou
nebylo pochyb. Tak jsme si pomysleli něco o štěstí jinde...).
Nyní už jen dodám: budou-li farní plesy tak příjemné, chutné a, díky přítomným, tak
milé, jiříkovičtí by měli přemýšlet o „nafouknutí“ Orlovny ☺. Díky všem!
„...sladké mámení,
chvíle závratí,
střípky zázraků,
které čas už nevrátí...“
vděčná Ivana Horáková
ROZHOVOR O PĚVECKÉM SBORU ŠLAPANICKÉHO GYMNÁZIA
Stalo se již milou tradicí, že na Boží hod vánoční po deváté mši svaté vystupuje
v našem kostele pěvecký sbor místního gymnázia se svým vánočním programem. Proto
jsme požádali o rozhovor sbormistra, pana profesora Petra Uríka.
1.

Kdy vznikl a jak začínal sbor šlapanického gymnázia?

Náš pěvecký sbor vznikl spontánním způsobem někdy z jara roku 1996. Nebylo to
úplně na můj popud. V té době jsem byl na gymnáziu úplným nováčkem a moje
kolegyně, paní prof. Dvořáčková, která učí latinu a francouzštinu, chtěla s dívkami ze
septimy nacvičit známou studentskou hymnu
Gaudeamus igitur. Poprosila mě, jestli bych jí s tím
nějak nepomohl. Tak jsem se o to pokusil a aby byl
zpěv trošku bohatší, tak jsem jej rozepsal do
trojhlasu. Nakonec se nám podařil nacvičit, holkám
se to líbilo, a tak jsme se začali scházet. A tam byl
zárodek našeho pěveckého sboru.
2.

Zajímá nás, co máte ve svém kmenovém
repertoáru a zda také vystupujete veřejně, na
soutěžích a podobně.

Zpíváme písničky různých žánrů, latinské,
renesanční, ale i moderní, které jsou nějak zajímavě
upravené. Máme i vlastní skladby, dále spoustu
koled, které jsme upravili tak, aby měly trošku nový
zajímavý kabát. Z těch moderních bych mohl jmenovat třeba píseň „Nech to být“ od
skupiny Olympic, která se nám podařila pěkně předělat, něco od skupiny Čechomor,
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dále například „Zahrada ticha“. Z těch latinských pak Parvulus nobis nascitur, Alieta vita
a mnohé další.
Na soutěžení jsme si zatím nikdy netroufli a nebylo to naším záměrem, i když časem
možná… Pravidelně ale jezdíme každoročně na festival pěveckých sborů do Otrokovic,
který je přehlídkou, ne soutěží s hodnocením. Vždycky tam máme dostatečný aplaus.
A jinak zpíváme pravidelně o Vánocích v kostele a na náměstí ve Šlapanicích a také při
různých další příležitostech, jako je např. jarmark. Také jsme zpívali v Brně ve
Vaňkovce a na náměstí Svobody. Když jsme natočili muzikál, tak jsme s ním jednou byli
i ve Vídni ve škole, kam chodí děti z českých rodin, jejichž rodiče ve Vídni pracují.
Snažíme se vystupovat tam, kde nás o to požádají představitelé města, nebo tam, kde je
nějaká vhodná příležitost.
3.

Kolik studentů již sborem prošlo a kolik jich chodí aktuálně?
Za těch přibližně deset let prošlo sborem něco kolem sedmdesáti lidí.

4.

Je pravda, že do sboru chodí rádi i bývali studenti, kteří už mají po maturitě?

Ano, někteří skutečně, když mají čas, tak si rádi přijdou zazpívat. Já i oni z toho mají
radost a je to i ke všeobecnému prospěchu věci. Sbor je hned mohutnější a nemám pocit,
že by to současným sboristům nějak vadilo. Udržuje se tím také vztah absolventů ke
gymnáziu. Jsem rád, že to tak funguje.
5.

Jak se zrodil nápad
zazpívat o Vánocích
v našem kostele?

Už si přesně nevzpomínám,
ale už je to delší čas, kdy se
domluvil
vánoční
koncert
jednoho většího brněnského
pěveckého tělesa v kostele a my
jsme
jim
dělali
tzv.
předskokany. Další rok jsme tam
zpívali jenom sami, ale oba
zmiňované koncerty byly ještě
před Vánocemi. A když přišel
do Šlapanic nynější pan farář,
tak nám řekl, že by byl rád, kdyby koncert býval pravidelně. Zároveň jsme se domluvili,
že lepším termínem bude na Boží hod po mši.
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Jaké další plány máte se sborem?

Rozhodně chceme natáčet další CD, v pořadí už třetí, které by se mělo nahrávat asi na
podzim. Měly by tam být koledy a všechno to, co zpíváme v kostele a ještě další věci.
Teď aktuálně se učíme slavný svatební pochod od Richarda Wagnera, protože náš kolega
pan prof. Horáček se bude koncem dubna ženit, a tak bychom rádi tímhle způsobem
přispěli. A co se týká plánů dál do budoucna – chtěl bych přijít se spoustou nového
repertoáru, a to i z vlastní dílny.
7.

A teď ještě ke gymnáziu: jaká je jeho aktuální pozice dnes v souvislosti s tím, že
před časem visel nad jeho osudem otazník?

Situace se zlepšila, upevnila a stabilizovala, protože jednak jsme se sloučili se základní
uměleckou školou, takže teď jsme jeden právní subjekt s názvem Gymnázium a ZUŠ
Šlapanice, což znamená velkou jistotu, protože teď už nás asi těžko bude chtít někdo
rušit. A další moment je, že každoročně máme velký převis poptávky po studiu. Letos
jsme už teď napočítali 90 přihlášek a za této situace můžeme uspokojit jenom přibližně
třetinu žadatelů, což svědčí o tom, že tu jakousi významnou pozici máme a je s námi
spokojenost.
8.

Jak hodnotíte jeho úroveň – měřeno např. úspěšností absolventů při přihlašování
na vysoké školy?

Kdybychom to měli měřit tímto způsobem, tak bychom měli být špičkovým
gymnáziem, protože na vysoké školy se nám dostává téměř 100 procent naších
absolventů. A dalšími klady nebo přínosy jsou dvě věci: naše gymnázium je malé a tím
pádem se můžeme našim studentům hodně věnovat, každého známe osobně. A za druhé
tu máme velkou nabídku mimoškolních činností. Jednouše řečeno: děti si mají z čeho
vybrat, co by chtěly dělat, čím by se chtěly zabývat i po vyučování. Když to spojím
s tím, že jsme spíše konzervativnější typ školy, že dbáme na dobrou přípravu během
školního roku a nestrpíme přílišné odchylky od norem slušného chování, tak si myslím,
že to je recept, jak být úspěšným gymnáziem.
9.

Jaká je tam atmosféra a jaké jsou tam vztahy mezi studenty navzájem a mezi
studenty a vyučujícími z pohledu vás, pedagoga?

Domnívám se, že atmosféra je tu dobrá, na chodbách panuje legrace, ale vždycky
legrace, která má své hranice. To znamená, že se dokážeme se studenty pobavit
a zasmát, ale v podstatě všichni vědí, kde jsou mantinely. Málokdo je kdy překročí
a když je překročí, tak je včas usměrněn.
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10. Máte na závěr ještě něco, co byste rád sdělil našim čtenářům?
Co se týká sboru, tak mě a všechny ostatní členy vždycky moc potěší, když nás přijdou
občané a farníci podpořit, podívat se na nás, když vystupujeme na náměstí či v kostele.
Jsem rád, že náš sbor tady může fungovat a že ve Šlapanicích je pro jeho činnost
příjemná atmosféra a dobré podmínky. Děkuji za to.
My také děkujeme za tento rozhovor!
Připravil Rudolf Staněk
PRATECKĚ VARHANY
Během loňského roku prošly naše varhany v kostele Povýšení sv. Kříže v Praci
generální opravou. Jak celá akce probíhala?
Původní varhany mechanicko-kuželkové soustavy pocházely z roku 1910 (skříň z roku
1886). Poněvadž byly již delší dobu značně rozladěny, byl na doporučení povolán mistr
varhanář Karel Zadák z Brna. Ten zjistil značné napadení celého nástroje aktivním
červotočem. Po mnohých úvahách bylo nakonec rozhodnuto o generální opravě varhan.
Návrh pana Zadáka o rozsahu opravy a rozpočtu 265 tisíc korun byl předán
organologické komisi při brněnském biskupství, která doporučila uzavřít s panem
Zadákem smlouvu o provedení.
O velikonočním pondělí zazněly tóny starých varhan naposledy. Začalo se ihned
s demontáží, kterou provázely zednické, elektrikářské, malířské a jiné práce, aby byl
dodržen termín opravy stanovený do svátku sv. Mikuláše.
Nyní ze závěrečné zprávy firmy:
„Před montáží byla stávající skříň varhan, podlaha a okolí kůru ošetřeno
a petrifikováno proti červotoči, skříň též opravena a zpevněna. Varhany byly
přebudovány na pneumatickou kuželku. Až na několik kovových píšťal je celý nástroj
nový, to znamená nové vzdušnice, rellé, měch, vzduchotechnika a nové dřevěné píšťaly
Subbas 16‘ a Kryt 8‘. Nyní mají varhany v prospektu 586 hrajících píšťal a asi 20
neznějících píšťal oproti 306 v původním nástroji.“
Všechny práce se podařilo včas dokončit, takže o 1. neděli adventní jsme znovu mohli
slyšet tóny našich (dá se říci nových) varhan. Významným dnem pro naši farnost se stal
14. leden 2007, kdy při slavnostní mši sv. celebrované P. Janem Nekudou, děkanem
modřického děkanátu, za hojné účasti věřících a hostů, byly varhany požehnány. Celou
slavnost hudebně doprovázel a závěrem přednesl několik známých varhanních skladeb
brněnský varhaník pan Martin Jakubíček, který se k nástroji pochvalně vyjádřil.
Poděkování patří všem, kteří se na opravě jakýmkoliv způsobem podíleli.
Vladimír Chudáček
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NÁMĚŠŤ 2007
Stejně, jak v minulých letech, i letos bude v Náměšti nad Oslavou o letních
prázdninách připraven stanový tábor. Je určen pro děti od 2. do 9. třídy nebo do 16 let
(po domluvě je možné i prvňáky, musí ale dle zákona v roce konání tábora dosáhnout
věku 7 let).
Tábor je za Náměští nad Oslavou na louce, ubytování je ve stanech s dřevěnou
podsadou po dvojicích. U tábora je louka sloužící jako hřiště, kousek od tábora rybník
a přehrada, kde se dá koupat. Zděné stavby na tábořišti nejsou, pro společné hry
v případě deště slouží hangár a TEE PEE.
Jaká celotáborovka děti čeká, zůstane překvapením, vše se dozví opravdu až na táboře.
Jak to na táboře vypadá, můžete vidět z fotek na faře ve Šlapanicích nebo na
internetových farních stránkách, kde jsou fotky z loňského 2. turnusu. Na těchto
stránkách si též můžete stáhnout letošní přihlášku.
Letošní termíny tábora jsou tři, jeden na dva týdny, dva po 18 dnech.
1. turnus
30. 6. – 14. 7. vedoucí Olda Buchta
2. turnus
17. 7. – 3. 8. vedoucí Petr Machain
3. turnus
6. 8. – 23. 8. vedoucí Honza Buchta
Přihlášky je možno vyzvednout v žebračce kostela ve Šlapanicích, v kostele v Podolí,
na faře ve Šlapanicích nebo u Petra Machaina (Palackého 18, Šlapanice, tel. 544245888;
603725325), kde vám též budou poskytnuty případné bližší informace. Přihlásit se je
nutno do neděle 6. května 2007, po tomto datu mohou nastat problémy u těch, kteří
požadují příspěvky od svých zaměstnavatelů. Pokud by došlo k obsazení některého
turnusu, může být uzávěrka přihlášek i dříve.
Všichni vedoucí se těší na ty, co se rozhodnou nezůstat doma u obrazovek televizí
a počítačů a odváží se do přírody.
Petr Machain

VZPOMÍNKA NA EXERCICIE NA VRANOVĚ U BRNA
Ve dnech 19. - 25. listopadu 2006 jsem se mohl zúčastnit duchovních cvičení
v duchovním centru na Vranově. Byly v blízkosti poutního kostela P. Marie pod
vedením otce biskupa Františka Lobkowicze OPraem. z Ostravy. Mše sv. byly
koncelebrované se 17 spolubratřími v kapli a přednášky v 1. poschodí. Obědy v suterénu
s výhledem do zahrady. Ve volném čase jsme se mohli pomodlit v kapli NSO nebo projít
po krásném okolí.
Na začátku jsme prosili Ducha sv., aby „zadul na troubu“ a abychom dobře využili
času milosti (řecky kairos), který patří Bohu. Špatný příklad dala učitelka, která v neděli
dělala prádlo a neměla čas jít do kostela, ranila ji přitom mrtvice. Co věnuješ Bohu, bude
ti zas nahrazeno.
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Hlavní myšlenkou byla kontemplace tváře Kristovy. K tomu vybízí i nynější sv. Otec
Benedikt XVI. Svého času jsme měli na faře ve Slupu obrázky křížové cesty s pohledy
na Kristovu tvář „Il volto di Gesu“. Očima Mariinýma můžeme pozorovat Ježíšovu tvář
před svatostánkem, on se modlíval o samotě s učedníky.
V dnešní době se rozvíjí teologie cordis (srdce). Propagoval ji bratr Karla Rahnera,
teolog Hugo. Láska má úžasnou schopnost vidět, vykoupený člověk má být milován.
Matka Tereza hladí umírajícího a on říká: „Žil jsem jako pes, umírám jako anděl“.
Opravená věž je vidět z dálky, duše očištěná ve svátosti smíření není vidět, lze poznat
z jednání. Dnes se řády přibližují životu, např. v Americe chodí ctihodné sestry v riflích
naondulované, hlavní je být spojen s Kristem. P. Dokládal pořádal fatimský průvod
v Ostravě a z rozhlasu se hlasitě ozvalo: „Gól!“, průvod byl přehlušen, ale pokračoval
v cestě.
Spojit aktivitu s vnitřním rozměrem je důležité, zpívat svými skutky Magnificat Panny
Marie, být hrdi na své povolání. Být „by love“ – blízko lásce, Boží láska je nekonečná.
Stvořitelský dotyk Boží znázornil Michelangelo v Sixtinské kapli, tak i v rodokmenu
může působit Boží Prozřetelnost. Pradědeček otce biskupa sloužil v pruské armádě,
odmítl jít k souboji, pak přešel do rakouské armády a dostal se do Klatov. Tak byl
zachován jeho život. Jeho bratr je děkanem v Mariánských Lázních. Jdeme-li zpět
v rodokmenu, otec biskup by mohl být považován za strýce vídeňského arcibiskupa
kardinála Christ. Schönborna.
Exercitátor se zmínil také o pověrách. Za jeho působení v Jablunkově prý maminka po
narození dítěte nesměla vyjít z domu, dokud dítě nebylo pokřtěno. Tak nemohla ani jít
domluvit křest na faru, musel to zařídit někdo z rodiny. V poslední době se rodí víc dětí,
modleme se, aby dnešní rodiče vedli své děti k Bohu!
Karel Rahner napsal o budoucnosti křesťana, že buďto bude mystikem nebo nebude
křesťanem. My jsme uvěřili a jsme za to vděčni. Když dáš něco dítěti, řekne obyčejně:
dej mi ještě! Učíme vědomému přijetí daru a vděčnosti. Někdo řekne panovačně: Musíš
mě pokřtít! I. Kant: Moderní člověk stále něco dělá, musí dělat. Koná mnoho věcí, ale
aby to bylo dobro. Rozpor je např. v tom, že když lékaři zemře ošetřované dítě, je tahán
po soudech a naproti tomu jiný zabíjí děti a přitom se mu nic nestane (potraty). Kdyby
Hitler poslal jediné dítě do plynu, měl být souzen. I postižené dítě má právo na život.
Jedni rodiče vyznali: Náš Vojtíšek ministruje, dává nás dohromady. Na Velehradě
pozdravil i prezidenta (postižený). Jiní vzpomínají: Když jsme se modlili u umírající
babičky, nezapomněli jsme na to po celý život. Něco pro zasmání: Setkal se Kennedy
s Chruščevem. Ten se holedbal: Já mohu všechno. Načež mu K. podal hřeben, aby se
Ch. Učesal (neměl vlasy).
Nový člověk předpokládá nové srdce. I církev je v krizi, pokud chybí láska. Otec
biskup má na starost církevní školy, zdůraznil důležitost kontaktu mezi učitelem a žáky.
Zmínil se o účasti kněze na plese, kde se může pobavit se známými a zas odejít.
Stalo se v Praze: uviděli pankáči sestru v hábitu a komentovali: „Taky dobrý“.
Přinášet lidem Krista. Stav kostela má odpovídat oslavě Boha. Zážitek z Říma: Zpěvačka
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Dřízgová se nejprv rozezpívala v Nepomucenu a pak na náměstí sv. Petra krásně zpívala
koledy. Jak trapně působí, když třeba varhaník je v náladě a není schopen slušně zahrát,
co si lidé pomyslí? (Někde se to stalo.). 11. února v Mariánských Horách chodili věřící
po mši sv. přes kostel se zpěvem lurdské písně a s rozžatými svícemi, nevěsta na to
reagovala: „To bylo krásné! “
Kristus je svátostí, kterou k nám Bůh přichází. Orientovat se na Ježíše, světlo (lux)
přichází z Východu (ex Oriente). Ve Frýdku jednou vypnuli el. proud, pak při slovech
preface „ze tmy zazářilo světlo“ se rozžala světla. Na Bílou sobotu ohlašuje příchod
světla jáhen zpěvem Exsultet, to otec biskup rád zpíval. Kněz má sloužit třeba i na vojně,
otec biskup měl ráno ve 4 h. soukromě mši sv., o 5 h. již jel Pendolinem do Prahy.
Specifikem křesťanství je, že má Boha mezi lidmi. Bůh opouští svou slávu a jde do
světa. Někteří nechtějí uznat jeho božství, aby se nemuseli řídit podle něho. Říká se, že
v roce 1990 měla církev možnosti, kterých nevyužila. Měli bychom se zeptat, kdo
zklamal, zdali církev nebo spíš já?
Církev nikdy nemůže schvalovat hřích, i když jej lidé vychvalují. Zachovávání
Desatera nevoní lidem, kteří o sobě tvrdí, že nejsou fanatici.
Dobrá pomůcka je Kompendium katechismu katolické církve. Příklad ze života: Otec
biskup měl přednášku ve škole, kde se ho jedna 12 letá žákyně zeptala „na tělo“:
“Můžete jako biskup lhát?“ On se jí taky zeptal: A můžeš lhát ty? Někdy se nemocným
zatajuje skutečný zdravotní stav, ale má se jim přece umožnit příprava na setkání
s Bohem!
Mějme oči obrácené na Ježíše, on nedbal na urážky, ale vzal na sebe kříž a nyní sedí
po pravici Boha Otce všemohoucího.
P. Josef Vlček
CHODÍVÁVALI JSME NA CHROUSTY
Jaký je to podivný nadpis? Co má co dělat ve farním časopise teď, když se
připravujeme na slavení největších svátků křesťanů – zmrtvýchvstání Páně? Chceme-li
tomu trochu porozumět, musíme se ponořit hluboko do první třetiny minulého století.
Vůbec, co to jsou ti chrousti? V dnešní době už chrousti zmizeli. Už hezkých pár let
jsem je nespatřil. Vyhynuli? Chrousti byli létající brouci, kteří se na jaře rodili z ponrav
a nalétávali na mladé listí rozvíjející se na stromech a ožírali je. Proto se chodívalo
setřásat je ze stromů.
Pro nás kluky to byla velká zábava. Zvlášť, když se nám podařilo nějaké holce hodit
chrousta do vlasů a nebo za krk. V měsíci květnu se konávala každý večer v kostele
o sedmé hodině májová pobožnost. Byla loretánská litanie, potom svátostné požehnání,
při tom se předváděl místní chrámový sbor, buď jen ženský nebo i smíšený. Někdy byly
i družičky a říkaly básničky. Kostel i soška Panny Marie se zdobila květinami. Byla to
socha P. Marie Hostýnské, se kterou se chodívalo na poutě do Křtin a Tuřan.
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V jubilejním roce 1950 byla pořízena menší soška P. Marie, která se o májových uctívá
dodnes.
My, kluci ministranti, se těšívali, že po májové vyrazíme na chrousty. Honili jsme se
po zahradách nebo hájku, chytali chrousty a nosili je slepicím. Při vzpomínce na ty doby
vnímám zešeřelé stmívání, bručení chroustů, cítím vůni probouzející se jarní země
a kdesi v podvědomí doznívající dojmy z prožité májové.
Májové pobožnosti v naší farnosti se konávaly od dávna, ale soukromně u Božích
muk, křížů či kapliček. Až v roce 1912 tehdejší pan farář Alois Urban zavedl konání
májových v kostele. Od té doby se konají pravidelně rok co rok. Letos tedy si
připomínáme 95. výročí konání májových v našem kostele. A to byl první podnět
k napsání této vzpomínky, neboť květen bude brzy po velikonocích a farní časopis vyjde
potom až někdy v červnu.
Jóóó – tenkrát – to byly májový. Kolikrát jsem slyšel podobné povzdechy od
tehdejších pamětnic. Dneska? Sbor nezpívá. Nanejvýš tak na první nebo poslední
májovou. A družičky? Vždyť ani ty děcka už se na májovou nehrnou.
Uvědomil jsem si, že ty „májové“ se měnily a měly vlastně jakýsi vliv na farníky
v různých dobách a situacích. Jiná situace byla v dobách našeho dětství. Jiná zase v době
světové války a frontových událostech. Jiná v době poválečné, „Desetiletí duchovní
obrody národa“ a také v době dnešní svobody církve. Vždycky se nějak odrážela
v chování a reakci věřících.
Nesmazatelně mám ve své mysli vrytou vzpomínku na válečná léta. Tehdy naši kněží
po celou dobu války stále opakovali: „Panna Maria nás v těchto těžkých dobách ochrání.
Nenechá nás zahynout – jsme její děti.“ V roce 1942 vznikla u nás Mariánská družina
jinochů, v roce 1943 Mariánská družina dívek. Stále se u nás modlil růženec. Existovalo
růžencové bratrstvo.
V kronice Mariánské družiny dívek je zapsána poznámka: „Skončila fronta, z trosek
ještě čpěl dým, pochovávali se padlí po náletech a bojích, vraceli se vězni z koncentráků,
vzpomínalo se na ty, kteří se nedožili, oslavovali se ti, kteří se vrátili jako vítězové.
A především v našem chrámu zněl hymnus chvály a díků za navrácení míru a prosby za
šťastnou budoucnost“.
A do těch převratných událostí zazněla smutná zpráva. Někdo s tím přišel, že naše
mariánská poutní místa Křtiny a Sloup jsou v sutinách a z Vranova že si Němci udělali
pevnost.
P. Jaroslav Pivoda, náš tehdejší kaplan a ředitel Mariánské družiny, se vydal pěšky na
průzkum. Zjistil, že ve Křtinách letecký nálet pobořil kapli sv. Anny a poškodil ambity,
na Vranov a Sloup ani fronta nedospěla. Cestou se zastavil někde na faře a tam mu
místní farář vyprávěl, že zde měl ubytované německé vojáky a jeden z nich mu říkal, že
mu vlastní matka slibovala: „Až přijdeš do krajiny, kde jsou tři mariánská poutní místa
blízko sebe, válka skončí.“ A to se stalo zde. Jak to ta německá matka věděla – nevíme,
ale bylo to tak.
Panna Maria si svá poutní místa i své děti uhájila.
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Jóóóó – to bylo tenkrát. Když to slyším, tak si jenom povzdychnu. Jo to bylo tenkrát
a co je dnes? V posledních letech jsem vedl májové pobožnosti já sám. Pan kaplan nebo
farář zpovídal a já se snažil dát nějakou náplň májovým pobožnostem. K lidovému
zpěvu a modlitbě různých mariánských litanií nějakou vhodnou četbou. Loni jsme při
májových putovali po mariánských svátcích, předloni po mariánských poutních místech
naší brněnské diecéze.
Při úvaze o náplni letošních májových jsem si uvědomil, že v letošním roce uplyne 90
roků od zjevení Panny Marie ve Fatimě a současně je to 95 let od doby, co se májové
pobožnosti konají v našem kostele. Tak si budeme tuto událost připomínat. Snad Duch
svatý dá, že to bude pro nás aspoň trochu užitečné a že to bude také poděkování za
všechnu ochranu Panny Marie.
Tedy ne – „Jóó tenkrát“, ale vděčné a radostné za život a všechno, čím mohu k větší
cti a slávě Boží přispět sám osobně.
Nelamentuj: Kam ten svět spěje? Co s námi bude? Ale svěř sebe i svět do Boží náruče.
Nebo budeš sedět s rukama v klíně a čekat, až to s námi dopadne, jako s těmi chrousty?
Že také zmizíme?
Svět patří Bohu,
ten jej pronajímá odvážným.
Na co ještě čekáš?
Bůh zná můj včerejšek.
Daruj mu svůj dnešek.
On se postará o můj zítřek.
Přijď, Duchu svatý,
a nač moje slabost nestačí,
rač doplnit svou milostí.
Jiří Kotulan
FÓRUM MLÁDEŽE 2007
(26. – 28.1.2007)
Na tuto skvělou akci jsem tentokrát nemusela jezdit daleko. Zhruba stovku zástupců
farností a animátorů ze všech koutů brněnské diecéze, kteří se znovu chtěli setkat se
svými kamarády, poznat nové lidičky a především si vyměnit zkušenosti ze svých
farností, hostil chlapecký internát Petrinum v Brně na ulici Veveří. Poté, co nám
organizátoři dali cedulky se jménem a farností, z níž dotyčný pochází, a přidělili nám
pokoje, jsme se sešli v kapli na mši, celebrovanou P. Romanem Kubínem, ředitelem
Diecézního centra mládeže MAMRE v Osové Bítýšce, který má s mládeží již velké
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zkušenosti. Pak nás Peťa a Mirek, moderátoři tohoto setkání, rozdělili do deseti
skupinek, nesoucích názvy podle úryvku z listu sv. Pavla Korinťanům: „Láska je
laskavá. Láska nepočítá křivdy. Láska se nenadýmá.“ atd. Každé skupince byli přiřazeni
dva animátoři. S nimi jsme se rozešli do různých místností, kde jsme podle připravených
otázek debatovali o našich farnostech, které se mnohdy velmi lišily. Takto jsme se sešli
ještě v sobotu dopoledne i odpoledne. Otázky se týkaly akcí ve farnostech,
angažovanosti mládeže, spolupráce farníků s knězem i jejich potřeb, vzájemných vztahů
mezi farníky i mezi věřícími a nevěřícími, spolupráce farností na úrovni děkanátů
a diecéze apod. Vše, co bylo řečeno, bylo také zapisováno.
Teď čtěte pozorně: Z naší komunikace vyplynulo, že šlapanická farnost je oproti
mnohým v brněnské diecézi velmi živá, což bylo pro mnohé účastníky (zejména
z pohraničí) velkým povzbuzením. Určitě si stejně jako já uvědomujete, že máme
našemu Pánu za co děkovat. Aby tomu tak bylo i nadále, se však musíme
vynasnažit bez výjimky všichni. Není to zadarmo, ale věřím, že se mnou souhlasíte,
že to stojí za to.
Tyto poznatky pak skupinky v sobotu večer v tělocvičně interpretovaly za přítomnosti
našeho brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Do té doby však proběhla přednáška
psychologa PhDr. Josefa Zemana, generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška, který pro
nás také sloužil mši, diskuse se staršími farníky, příležitost ke svátosti smíření či
sportovní i společenské vyžití v polední siestě. K příjemné atmosféře v kapli přispívala
šikovná schola ze Žďáru nad Sázavou, v jídelně jsme si zase nemohli vynachválit
animátory Jitku, Evu a Pavla, kteří se přímo vzorně starali o naše hladové žaludky. Také
jsme se mohli zúčastnit koncertu hudební skupiny „Bouda psova“. Den jsme zakončili
adorací a modlitbou kompletáře. Pak už většina z nás toužila po měkkých internátních
postýlkách, zatímco animátoři téměř s nasazením života dlouho tiskli naše závěry ze
skupinek.
Do nedělního rána nás probudila hudba z rozhlasu. Zahájili jsme den společnou
modlitbou ranních chvál. Po snídani jsme se připravovali na mši formou modlitby
„Lectio divina“ (pro ty, kterým je tento pojem neznámý – dvakrát je přečten úryvek
z Bible, nad kterým potom rozjímáme, hovoříme o něm, pronášíme prosby, díky
a chvály, které se jej týkají, a pak ještě chvíli tiše setrváme v Boží přítomnosti). Mši
svatou sloužil otec biskup. V obětním průvodu byly přineseny naše „výtvory“
z předešlého dne – nabarvená ruka otisknutá na papíře a na druhé straně napsáno to, na
co bychom se ve svých farnostech chtěli tento rok nejvíc zaměřit. Na konci mše byly
tyto papíry namátkově opět rozdány. Naším úkolem je modlit se po celý rok za dílo toho,
jehož otisk dlaně jsme obdrželi.
Akce končila úplně stejně jako jiná setkání – méně oblíbený úklid, výborný oběd,
dojemné loučení a návrat do svých farností, kde se chceme rozdělit o duchovní energii
a poznatky zde získané.
Na závěr vzkazy pro mladé od účastníků Fóra mládeže: Nestyďte se za svoji víru.
Nebojte se ptát, zapojovat se do aktivit, stát za svými názory, uskutečňovat svoje plány,
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mluvit s kněžími otevřeně. Řiďte se svým svědomím. Nespokojte se s málem. Buďte
normální. Snažte se mezi sebou více komunikovat. Hodně se modlete. Žijte víru
společně. Hlavu vzhůru! Nohy na zemi a srdce v nebi! Neztrácejte naději. Vydržte!
A ještě vzkaz ode mě: S radostí jsem zastupovala naši farnost, ale příští rok ze
Šlapanic rozhodně nemusím jet sama. Pojďte se i vy podělit o své zážitky, povzbudit
druhé, poznat nové přátele a také skutečnost, že ne všude je to jako u nás, a vůbec prožít
skvělý víkend!
Michaela Klímová
JAK NA POČÍTAČE VE FARNÍ INTERNETOVÉ KAVÁRNĚ
Minulý rok jsme obnovili provoz farní internetové kavárny, která je pro veřejnost
otevřená vždy v neděli po deváté mši svaté do 11:00 hodin.
Kromě několika stálých „zákazníků“, kteří se dostavují víceméně pravidelně, jsou
vítání všichni další zájemci o internet či počítače. K dispozici máme dva počítače, na
kterých funguje internetové připojení a další běžné uživatelské programy. V případě
zájmu vám rádi pomůžeme a poradíme „jak na to“. Pokud jste začátečníci nebo jste
doposud s počítačem nepřišli do styku vůbec, vysvětlíme vám základní dovednosti.
Přijďte se k nám zeptat, posedět a povykládat, či jen vypít kávu.
V následujících měsících plánujeme zařadit do kavárny několik tématických hodin.
Jednotlivé okruhy výuky, zaměřené na kancelářské programy, internet nebo tvorbu www
stránek domluvíme na společném setkání zájemců, které se bude konat v pátek 20. dubna
v 19.00 na faře. Budou pak zveřejněny v ohláškách, na internetových stránkách farnosti
a také na nástěnkách.
Další výzva je pro ty, kteří by se chtěli mezi nás zařadit aktivně svojí pomocí ve farní
internetové kavárně a podělit se o svoje zkušenosti s počítači s ostatními farníky. Pokud
máte zájem o tuto občasnou nedělní službu v kavárně, ať už jste student nebo pracující,
neváhejte a přijďte se domluvit: kam jinam, než v neděli do kavárny.
Mnoho úspěchů vám přejí a na viděnou se těší
Lenka Malíková a Rudolf Staněk
JSOU LÁSKY STATEČNÉ
Láska není jen smavá voda, šťastný potok, který přeskakuje kameny, vrhá se z výšek,
valí kulaté oblázky a zpívá.
Snad by taková byla, kdyby protékala lesy, lukami, vymletými skalnatými koryty
a slunce ji stále provázelo.
Ale ona protéká složitým světem lidí a nemůže zůstat sama, naráží na třeskuté mrazy,
přináší naplaveniny starostí a než tvárnými kapkami prohlodá žulové masivy bolestí,
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vytváří tůně, z nichž neví kudy kam. A světlo, místo aby se v ní rozkládalo, ji rozkládá.
Ale kdo to ví, že je nevinná svým utrpením? Kdo to ví, když noci a mlčení vše
překrývají? Kdo to ví, když klesá potichu a smutně?
Něco vědí lékaři, něco přátelé. Něco víme všichni. Kdo však může pomoci vodě, když
ztrácí svoji svěžest a svoji dobrou sílu? Když sladká její vůně se utápí ve slaném
vzduchu? Někdy ze všech svých zázraků skrývá jen odhodlanost bernardýna, který se
soudkem pálenky vzdoruje mrazivým bouřím!
Jsou statečné lásky, které umírají nevinné. Nikdo je nechce dobrovolně následovat,
nikdo je nesoudí, protože není co odsuzovat, protože ztratily staniol dobrodružství
i barvu květin, protože jejich hloubku nelze změřit a oko nemá na čem spočinout.
Jsou statečné lásky, které umírají, protože vítr přináší tuny písku a proměňuje je
v bláto, kde jen krůpěje napovídají, kolik tu bylo příznačné krásy.
Ale ony věří: věří, že vítr ustane a písek klesne ke dnu, že slunce je pohladí a ony
znovu vydají svůj zpěv, své květy a všechnu něhu. I když čas je ztracen, z růžových
praporů zbyly jen cáry a po tělech i v nitrech se křižují uzlovité jizvy.
Jsou statečné lásky a to je pro svět veliké štěstí.
Michelangelo
Shodil jsem těžké, nepotřebné břímě,
můj drahý Pane, zanechal jsem svět
a jako křehký člun se vracím zpět
z bouřlivých vln k Tvé tiché zátočině.

Trní a hřeby vryté do Tvých dlaní
s Tvou tváří, jež se dobrotivě stkví
slibují duši rvané lítostí,
že přece jen dojde spásy za pokání.

Až pohlédneš svým svatým zrakem na mne,
nesuď mne přísně, nezvedni své rámě,
abys mne ztrestal za mou minulost
svou krví jen ty viny ze mne sejmi
a čím starší jsem, tím více odpouštěj mi
a tím dříve mě vezmi na milost.

Z díla Jaroslava Březiny vybral P. Josef Vlček
RNDr. Jaroslav Březina, jezuita, univerzitní profesor matematiky, znal 20 jazyků,
několik let byl vězněn na Pankráci. Sv. otcem nazván „milovaným synem“. Jeho sestra
Anna Pokorná, učitelka v Uherském Hradišti, byla s námi na pouti ve Fatimě. Mají
přízeň ve Šlapanicích.
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ČESKÁ KOMUNITA V KANADĚ
Jmenuji se Kristýna Opletalová. Narodila jsem se v Edmontonu v Kanadě, moji rodiče
pocházejí z Podolí. Základní a střední školu jsem absolvovala v Torontu. V Torontu je
česká farnost sv. Václava, ve které duchovně působí otec Libor Švorčík, se kterým se
dobře známe.
Chodila jsem pravidelně na mši sv. do anglické farnosti sv. Kříže, která je blíž
k našemu domovu. Tam jsem četla texty ke mši sv. a vedla zájmové kroužky mládeže.
Raději však chodím s naší rodinou do kostela sv. Václava na českou mši sv., kde se
scházíme s celou skupinou Čechů, Moraváků a Slováků nejen ke mši sv., ale také mimo
ni při různých kulturních akcích, plesích, oslavách a dalších příležitostech. Při mši sv.
čtu čtení, žalmy nebo přímluvy. Při nedělní mši se nás v kostele sejde asi na sto věřících.
Rádi jsme u nás přivítali naše vzácné hosty ze staré vlasti, mezi kterými byli otec
biskup Cikrle z Brna, otec biskup Lobkowicz z Opavy, otec arcibiskup Graubner
z Olomouce a mnoho dalších kněží. S našimi milými hosty se setkáváme vždy po mši sv.
v kostelní hale, kde s námi besedují o náboženské situaci církve a nejnovějších
událostech v Česku.
Našim stálým hostem je otec biskup Petr Esterka, který má na starost nejen českou
komunitu v Kanadě, ale také ve Spojených státech a v Austrálii. Katolické misie se na
Západě rozrůstají a tak k nám otec biskup jezdí jen několikrát do roka.
K dalšímu studiu na Vysoké školy jsem se dostala do Ottawy, a tam navštěvuji
pravidelně francouzko-anglickou katedrálu. O nedělích se tam slouží čtyři mše sv.
V anglickém nebo francouzkém jazyce. Mám tam k lidem neobvyklý vztah, neboť lidé
se tam navzájem neznají a nestýkají, a proto jsem tam také nemohla dosud najít kontakt
s mládeží.
V současné době se připravuji na výměnný studijní pobyt ve Vídni a na komunitu
v Torontu často ráda vzpomínám.
Vilém Sitte
ÚKOLY
Prosté působení řádové sestry, popsané v minulém čísle Okénka, nám může přiblížit
i tato vzpomínka.
Paní Kalvodová měla po pádu na zahradě zlomenou stehenní kost v krčku a ležela na
lehátku v nemocnici na chodbě, připravená na operaci. Před ní byla dlouhá řada
pacientů, která se pozvolna posouvala ke dveřím operačního sálu (o. s.).
Vedle dveří do o. s. seděla řádová sestra, která se tiše dívala před sebe a pohybovala
svými rty. Po každé, když byl posunut další pacient do o. s., namahavě vstala, přistoupila
k lehátku pacienta, něco mu řekla a šla s nim několik kroků, až se dveře o. s. zavřely.
Pak se vrátila na své místo na lavici.
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Zásahy trvaly asi hodinu a paní Kalvodová byla zvědavá, co jí sestra řekne, až sama
přijde na řadu. Už jí byla zima, její ruce byly slepeny, dveře do o. s. se otevřely a sestra
přišla k ní a podívala se jí do tváře. Její tvář byla stará. Byla to tvář stařenky, zbrázděná
tisíci malými vráskami, mohlo jí být tak devadesát roků, nebo více. Její rty byly
namodralé a úzké. Ústa se zdála být bezzubá, její oči byly jasné a ona řekla: „jsem sestra
Vojtěcha.“ Pacientce se zdálo, jako by to byla její vlastní sestra. Byla dojatá a pomatená,
nevěděla, zda se má představit nebo co má říct. A tak mlčela a odpovídala jen pohledem,
možná, že se i trochu usmívala, jako ona. „Teď se brzy uzdravíte,“ řekla sestra. A to bylo
vše.
A nic lepšího a nic chytřejšího a nic opravdovějšího se nemohlo úzkosti sklíčené
pacientce říct. Ani modlitba, ani požehnání nemohlo vyjádřit víc pacientčinu naději a být
přesvědčivější, než tato věta od té staré ženy, kterou řekla v malých variacích každému
pacientovi, kterému byla sestrou nebo matkou.
To bylo vše, co mohla tato stará žena ještě dělat, po tak dlouhém a plodném životě,
nebo co ji bylo smysluplně jěště svěřeno. Přidělili ji tento úkol, nebo ho převzala sama,
aby splnila úkol, který mohla podle svých sil ještě plnit. Říct ustrašeným jednu jedinou
malou, přátelskou větu.
To bylo zjevně její tajemství nebo tajné zjevení, které je společné všem jiným
náboženstvím.
Vilém Sitte
CYKLOPOUTĚ
Při příležitosti zahájení příprav na cyklistickou pouť do Mariazell byly uvedeny do
provozu stránky www.cyklopoute.cz.
Cílem stránek je informovat o letošní cyklistické pouti, jejímž cílem bude
Středoevropské setkání mládeže v Mariazell.
V tomto rakouském poutním místě se v polovině srpna setkají mladí z Rakouska,
Maďarska, České republiky, Slovenska, Polska, Slovinska, Chorvatska a Bosny
a Hercegoviny. Českou mládež budou zastupovat právě poutníci – cyklisté, kteří na své
putování vyrazí již 6. srpna 2007 z Uherského Brodu. Pouť technicky realizuje orelská
jednota v Uherském Brodě ve spolupráci s ústředím Orla.
Bližší informace o celé akci se zájemci dozví na již uvedených stránkách. Najdou zde
také odkazy na předchozí dvě cyklistické poutě, které směřovaly do Kolína nad Rýnem
a Mariazell.
Martina Jandlová
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NOVINKY VE FARNÍ KNIHOVNĚ
Malé dějiny církve / August Franzen (3. vyd.)
„Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování“ (George Santayana).
Tak praví klasik, a tato kniha nám slibuje počteníčko s pocitem otevření napínavého
historického románu. Popisuje poutavě silné i ty slabší stránky z dějin katolické církve
od dob vzniku Nového Zákona až po volbu papeže Benedikta XVI. I milovník místní
historie si přijde na své v kapitolách z církevních dějin slovanských a českých..
Autor podstatné části, August Franzen, byl profesorem teologie a církevních dějin.
Maminka Markéta – život matky Dona Boska / Teresio Bosco
Teresio Bosco nám na svěžích a barvitých stránkách představuje matku Markétu velice
živě a přitažlivě. Provázíme ji jejím těžkým životem vdovy, plným bídy a strádání.
Vidíme její důvěru v Boží lásku a ochranu, její naprosté spolehnutí na Boží pomoc
i v těch nejtěžších chvílích. Svým přísným, ale milujícím a odpouštějícím vedením svých
dětí položila vlastně základy salesiánské výchovy. Nebyl to jej její syn, ale také ona,
která se stala nástrojem Ducha Svatého a dávala ze své strany všechno. Až do své smrti
byla pomocnicí, oporou a duchem oratoře, kterou Don Bosko pro chudé a opuštěné
chlapce založil. 25. 11. 2006. Uplynulo 150 let od její smrti, její odkaz je stále živý
a mluví ke křesťanským matkám dnešní doby.
Prolínání světů / Tomáš Halík
Kdo jste propásli osmnáctidílné vysílání stejnojmenného televizního dokumentu na
ČT, máte příležitost si to v knižní formě vynahradit. Bude tu řeč o pěti světových
náboženstvích jako o duchovních cestách, které prošly sítem dějin: hinduismu,
buddhismu, židovství, křesťanství a islámu. V podání Tomáše Halíka, s jemu vlastní
úctou k nekřesťanským církvím.
Musím jít dál : 4 404 286 kroků P. Františka Lízny za svatým Jakubem / František
Lízna
Kniha je autentickým souhrnem deníkových záznamů známého českého jezuity, který
se věnuje zejména péči o lidi na okraji společnosti (vězňové, Romové, bezdomovci).
Teologicko-filozofickými rozbory nezatížený text vypovídá nejen o pouti, kterou 62letý
František Lízna absolvoval v dubnu – srpnu 2004, ale hlavně o jeho vidění světa.
V knize nechybějí situace, v nichž se tento kněz při zápasu sama se sebou dostává do
situace těch, o které se většinu svého života staral a na které formou "modlitebního
losování" nezapomíná ani při této cestě. Prostý neliterární styl autora, s kterým
koresponduje i výtvarný doprovod knihy, umožňuje snadnou orientaci v textu i člověku,
který se nepohybuje v církevním prostředí.
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40 dní s Bohem / Rebecca James
Jedna z nejznámějších křesťanských zpěvaček současnosti a zároveň dívka plná
hluboké lásky k Bohu připravila knihu zastavení, ve které zve dospívající i mladé
dospělé na dobrodružnou čtyřicetidenní duchovní cestu. Modlitební deník založený na
jejích osobních zážitcích s Bohem a oblíbených místech z Bible je jedinečnou příležitostí
pro hlubší poznání našeho Pána, Jeho plánu pro naše životy – i nás samotných.
Připravili pro Vás: Lenka Klašková a Ivo Blažek
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE - TÁBOR 2007
Milí farníci ze Šlapanic a okolí,
jako jedna z vaší farnosti bych vás ráda pozvala na akci, která se bude konat v srpnu
na poutním místě v Táboře Klokotech. V době od 13. do 19. srpna tam proběhne
Celostátní setkání mládeže. Účastnit se můžou jak mladí od 14 do 30 let, tak i ti, kteří do
této věkové kategorie nespadají. Ptáte se jak?
Pro mladé je připravený program, který zahrnuje přednášky odborníků z oblasti
kultury, psychologie, spirituality, diskusní skupiny, tematicky zaměřené workshopy,
chybět nebude ani ztišení se v modlitbě či poděkování městu za pohostinnost a vstřícnost
formou brigád. Na programu bude i sportovní vyžití či koncerty a kulturní představení.
Součástí bude benefiční akce Koncert pro Haiti, na kterém spolupracuje Arcidiecézní
charita Olomouc a který bude přístupný široké veřejnosti. Velkým přínosem bude také
několikadenní návštěva australského kardinála Georgie Pella, který spolu se skupinou
mladých Australanů pozve českou mládež na Světový den mládeže do Sydney.
Pomoci můžou i ti, kteří se setkání nezúčastní přímo fyzicky. Vzájemnou modlitbou či
společnou modlitbou za setkání, kterou budou všichni zúčastnění spojeni 13. srpna 2007
v 18:30, tedy 30 minut před vlastním zahájením setkání.
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Nezanedbatelnou je i materiální podpora. První postní neděli byla spuštěna akce
nazvaná Mozaika pro Tábor, která si klade za cíl toto setkání podpořit. Její finanční
přínos je důležitý, nabízí však i něco jiného. Prostřednictvím Mozaiky se můžete zapojit
do společenství mladých, být s nim spojeni, jako jsou spojeny všechny dílky složené
v jedné velké mozaice. Mozaika symbolizuje nejen setkání mladých, ale také jednotu
celé církve.
Jednotlivé dílky mozaiky si můžete koupit v diecézních centrech mládeže a ve
farnostech, na vyžádání budou zaslány i poštou. Jeden dílek stojí 50 Kč, připraveny jsou
i sponzorské balíčky s více kusy. Jejich objednáním zároveň získáte výhradní právo být
zveřejněni na webových stránkách akce. Poslední den setkání, tedy 19. srpna 2007, bude
za všechny dárce sloužena mše svatá, ke které vás všechny zveme a která bude
přenášena TV Noe a rádiem Proglas.

Podrobnější informace získáte na: www.tabor2007.signaly.cz
www.mozaikaprotabor.cz
za Sekci pro mládež Jana Horáčková, manažer tiskového týmu
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BRAMBOROVÝ PREJT
Dnešní recept na vaření:
chutný, levný, efektivní.
Oloupeme čtyři mrkve a nějaké brambory,
všechno dáme uvařiti, do rendlíku, do vody.
Uvařený brambor s mrkví pomačkáme šťuchačkou,
přidáme tam: sůl, pepř, majoránku, máslo, měkký sýr, česnek
a nakonec zalijeme plnotučnou šlehačkou.
Všechno dobře promícháme,
na pekáček vyklopíme
a kus sýra na vršíček
na struhadle postrouháme.
Jak se prejtík zapeče,
a že je to co by dup,
naložíme na talíře,
přejeme vám dobrou chuť !
Lenka Malíková
TROCHU HUMORU NA ZÁVĚR
"Tak jaká byla zkouška?" "Velice nábožná." "Jak to, nábožná?" "No, profesor
v černém, já v černém, profesor položil otázku, já se pokřižoval, za chvíli jsem
odpověděl a on se pokřižoval."
Tři teologové – konzervativní, liberální a charismatik – sedí na loďce uprostřed
rybníka a diskutují. Po chvíli jim dojde víno. Nu což, konzervativec pokrčí rameny,
vezme džbánek a vydá se po hladině na souš. Za chvíli se stejnou cestou vrací s plným
džbánkem.
Teologové diskutují, diskutují, a opět jim dojde víno. Charismatik tedy vztáhne ruce
k nebesům, zahlaholí modlitbu, vstoupí na hladinu a přejde na souš. Za chvíli se opět
stejnou cestou vrátí s vínem.
Po další disputaci opět dojde víno. Liberál odevzdaně uchopí džbánek a vstoupí na
hladinu. Okamžitě jde pod vodu.
Kolegové jej vytáhnou a křísí. Konzervativec se podívá na charismatika a zeptá se:
„Tys mu neřekl, kde jsou ve vodě ty kůly?“ Charismatik se podiví: „Kůly?“
www.katolik.cz
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MODLITBA ZA DIECÉZI

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti, kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.
Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.
Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali jako Otce a záruku naplnění smyslu života.
Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí i s celou církví o to prosíme
skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
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BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU
Šlapanice
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí

1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
7.4.
8.4.
9.4.

(KVĚTNÁ)

Neděle
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí

1.4.
5.4.
6.4.
7.4.
8.4.
9.4.

(KVĚTNÁ)
(ZELENÝ)
(VELKÝ)
(BÍLÁ)
(ZMRTVÝCHVSTÁNÍ)
(VELIKONOČNÍ)
Podolí

10.00
17.00
17.00
19.00
10.00
8.00

Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí

1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
7.4.
8.4.
9.4.

(KVĚTNÁ)

8.00
7.00
18.00
18.00
18.00
18.00
20.00
8.00
8.00

(ZELENÝ)
(VELKÝ)
(BÍLÁ)
(ZMRTVÝCHVSTÁNÍ)
(VELIKONOČNÍ)
Prace

(ZELENÝ)
(VELKÝ)
(BÍLÁ)
(ZMRTVÝCHVSTÁNÍ)
(VELIKONOČNÍ)

7.00; 9.00; 18.30
7.00
18.00
18.00
19.00
19.00
21.00
7.00; 9.00; 18.30
7.00; 9.00
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