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TOMOVINY aneb Slovo otce Tomáše
TOMÁŠ CAHA

Milí farníci, prožíváme podzim a s ním v plném proudu vinobraní. Čas,

který je pro většinu z vás náročným, ale krásným obdobím. Podíváme-li

se do přírody, a pokud jsme alespoň trochu vnímaví, žasneme nad

moudrostí Stvořitele, jak to krásně řídí. Každé roční období svým

způsobem připomíná etapu lidského života, může promlouvat k duši

člověka a vést jej k zamyšlení nad vlastním životem.  

To je charakteristické pro období stáří,

kdy člověk dozrává, má mnoho

životních zkušeností, často věcí

přehodnocuje a připravuje se 

k přechodu z pozemského života na

věčnost. V zimě příroda odpočívá, 

aby se mohla znovu na jaře probudit. 

     Na jaře vše živé raší a probouzí se 

k novému životu, k tomu můžeme

přirovnat naše narození, dětství 

a mládí. V létě ukazuje příroda život ve

své síle a kráse, tím je život dospělého

člověka. Na podzim zrají a sklízí se

plody země, stromy se zbavují listí.
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Lidské tělo po smrti odpočívá a čeká, až

jej Kristus na konci věků vzkřísí k životu

věčnému. 

   Pro každé období jsou také

charakteristické svátky: jaro 

a Velikonoce, léto a svatodušní svátky,

podzim a Svátek všech svatých 

a památka zemřelých, v zimě pak

Vánoce (krátké dny a dlouhé noci,

Kristus přichází jako světlo do temnot

tohoto světa). Počátek listopadu je

spojen se Slavností všech svatých 

a Památky všech věrných zemřelých.

Jsou to dny, které nás vedou 

k zamyšlení nad závěrem lidského

života a také i k úžasu nad tím, kdo je

člověk v očích svého Stvořitele. 

   Krásně to vystihuje žalm 8: „Co je

člověk, že něho pamatuješ, syn člověka,

že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho

omezil, že není roven Bohu, korunuješ

ho slávou a důstojností.“ „V očích

Božích jsme každý z nás cennými, Bůh

pro každého z nás má připravené místo

v nebi. V domě mého Otce je mnoho

příbytku,“ říká Ježíš. 

   Nemohu zapomenout na mého

spolubratra kněze P. Jeronýma, který

tragicky zahynul na kole, jehož životní

heslo bylo „Mám strach ze života špatně

prožitého než z krátkého.“ Není

důležité, jak dlouho tu budeme, ale jak

život prožijeme.
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To si jednou povídala tři embrya…
Věříte vlastně v život po porodu?

   V břiše těhotné ženy se ocitla tři embrya. Jedno z nich byl malý věřící, druhé malý

pochybovač a třetí malý skeptik.

   Malý pochybovač se zeptal: „Věříte vlastně v život po porodu?“ Malý věřící: „Ano,

samozřejmě, je přece zcela zjevné, že život po porodu existuje. Náš život tady tu je jenom

proto, abychom rostli a připravili se na život po porodu, abychom byli dost vyzrálí na to,

co nás čeká.“ Malý skeptik: „To je blbost, žádný život po porodu přece neexistuje. Jak by

měl vlastně takový život vůbec vypadat?“

   Malý věřící: „Ani já to nevím přesně. Ale určitě tam bude mnohem více světla než tady. 

A možná, že dokonce budeme jíst ústy a běhat a...“
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„Já se smrti nebojím. Vím, že půjdu

do lepšího.“

 „Já jsem dal hlas Kristu. Nebudu

umírat sám, ale s Kristem.“

Já se smrti nebojím. Až Pán Bůh řekne:

„Václave, pojď,“ tak půjdu. Vím, že

půjdu do lepšího. Spoléhám, že půjdu

smrtí do života, protože se svěřuji do

rukou někoho, kdo smrt poznal v celé

její hrůze a vítězně ji přemohl. 

                                  Václav Dvořák † 2008

Už jako dítě jsem se nikdy se smrtí

nesmířil a hledal jsem řešení:

přece všechno v tomhle světě má nějaký

smysl, jen smrt je nesmysl. 

A odpověď není z mé hlavy, ale z Božího

zjevení. Vše řeší ten, kdo se nazývá

Spasitel. Proč? Vždyť vstal z mrtvých,

takže otevírá tajemství smrti: smrt není

konec, existuje pokračování, existuje 

i můj konkrétní věčný život.

   Ježíš Kristus říká: „Já jsem cesta,

pravda a život. Kdo věří ve mne, i kdyby

zemřel, bude žít. Já vás vzkřísím 

v poslední den.“ V něm přichází někdo,

kdo nám podává zprávu o tom, že smrt

není konec a že je třeba volit určitou  

Co řekli o smrti před svou smrtí 
naši současníci

   Malý skeptik na to: „To je nesmysl. Běhat, to přece nejde. A jíst ústy, to je úplně směšná

představa. Máme přece pupeční šňůru, která nás živí. A mimo to je nemožné, aby

existoval život po porodu, protože pupeční šňůra je krátká už teď.“ Malý věřící: „Určitě je

to možné. Jen bude všechno kolem trochu jinak, než jak jsme tady zvyklí.“ Malý skeptik:

„Vždyť se ještě nikdy nikdo zpoza porodu nevrátil. Porodem prostě život končí. A vůbec,

život je jedno velké trápení v temnu.“ 

   Malý věřící: „Připouštím, že přesně nevím, jak bude život po porodu vypadat. Ale 

v každém případě pak uvidíme maminku a ona se o nás postará.“ Malý skeptik: „Máma?!?

Ty věříš na mámu? A kde má jako být?“ Malý věřící: „Vždyť je tu všude kolem nás. Jsme 

a žijeme v ní, prostřednictvím ní. Bez ní vůbec nemůžeme existovat.“ Malý skeptik: „To je

pěkná hloupost! Z nějaké mámy jsem neviděl ještě ani kousíček, takže je jasné, že nemůže

existovat.“

  Malý věřící: „Někdy, když jsme úplně zticha, můžeš zaslechnout, jak zpívá. Nebo cítit, jak

hladí náš svět. Pevně věřím tomu, že nás má ráda, a že náš skutečný život začne až

potom!“
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 Otázka, která rozesmála Matku

Terezu.

   Základní přípravou na smrt je pro mne

tedy víra v Krista a v jeho nekonečnou

lásku a milosrdenství i v jeho dar

věčného života. Žít trvale v přátelství 

s Bohem je to nejlepší přípravou na

smrt. A za svou smrt je také dobré se

modlit. 

                                     Miloslav Vlk † 2017

   Poslední srozumitelná slova kardinála

Miloslava Vlka na smrtelné posteli byla:

"Nejkrásnější král je... Ježíš …" (17. 3.

2017).

„Máte strach ze smrti?“ zeptal jsem se.

Má otázka Matku Terezu překvapila. Na

okamžik se mi zadívala do očí, a pak se

nahlas rozesmála. „Ne, vůbec,“

prohlásila. „Umřít znamená vrátit se

domů. Copak máte strach vrátit se domů

ke svým drahým? Okamžik smrti

nedočkavě očekávám. Tam nahoře

najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem

se v tomto životě snažila dát lásku.

Budou tam všichni lidé, kteří mi na této

zemi byli drazí. Takže to bude nádherné

setkání, nemyslíte?“

   Oči se jí při těch slovech třpytily

překvapivým klidem a štěstím. Mezitím

jsem dosnídal. Matka Tereza sklidila

nádobí na tác a stáhla ze stolku ubrus,

„Myslel jsem, že po smrti to bude

děsná nuda.“

cestu, abych dosáhl osobního trvání.

Tak jsem dal hlas Kristu, protože on

svým životem a vzkříšením dokázal, že

existuje smysluplná smrt jako přechod 

k věčnosti. Nebudu umírat sám, ale 

s Kristem. On mi to slíbil. Pro mě smrt

jako definitivní konec všeho neexistuje.

Je to přechod, znamená pouze

proměnu. 

                                      Josef Mixa † 2019 

V mém dětství jsem si myslel, že

věčnost bude děsná nuda, a neměl jsem

vůbec žádnou touhu po takové věčnosti.

Když jsem ale „povyrostl“ pochopil

jsem, že věčnost bude znamenat

absolutní naplnění všech krásných 

a největších tužeb v životě, které se tu

třeba vůbec nenaplnily.

   V Bibli stojí: „Ani oko nevidělo, ani

ucho neslyšelo, ani na mysl lidskou

nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kdo

ho milují...“ (1 Kor 2, 9). Takže naše

představy jsou vždy jen bledým

odstínem všech těch budoucích

skutečností...

   A jak se na svou smrt nejlépe

připravit? „Držet se“ vírou a životem 

z víry Krista, který smrt sám ve svém

těle přemohl a slíbil nám dát účast na

tomto svém vítězství. 
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   Hlavní je uvědomit si, že nebudu sám.

Přede mnou šel po té cestě Pán Ježíš, 

a s tím se přece znám. Nevím, kde

umřu, zda na posteli anebo někde na

asfaltu. Ale ocitnu se tváří v tvář Kristu,

který je Pravda a Láska. Padnu do

náručí neskonalé Lásky, do plnosti

Života. 

                            Jaroslav Škarvada † 2010

„Já jsem vzkříšení a život.

 Kdo věří ve mne,

 i kdyby umřel, bude žít,

 praví Ježíš.“ (Bible Jan 11,25).

                                     

Text převzat z www.vira.cz.

„Nevím, zda umřu na asfaltu, nebo

na posteli.“

který předtím rozprostřela. Ve dveřích

se objevila mladá sestra a Matka jí tác

podala. „Tak a teď se můžeme vrátit 

k rozhovoru, který jsme posledně

přerušili,“ řekla. 

                                    Matka Tereza † 2007                                       

V mém stáří mě Pán připravuje na můj

odchod z tohoto světa. Co mám dělat, až

přijde ten okamžik? Člověka

samozřejmě jímá hrůza. Viděl jsem

mnoho umírání, a některá velmi

bolestná. Vydržel bych to? Ptal jsem se.

Pak jsem si ale uvědomil, že Bůh netvoří

lidi v sériích, že každý z nás je jiný. 

A proto i každý z nás bude mít své

vlastní umírání, na vlastní míru. 

Co nového v našich farnostech

První neděle v měsíci budou zaměřeny na děti

   Mladé rodiny a děti, mládež jsou budoucnost farnosti, pokud nebude v kostele tato
kategorie, tak farnost umírá. Proto jsem se rozhodl, že vždy 1. neděli v měsíci budou
mše svaté ve farnostech zaměřeny na děti. 
   Děti budou zapojeny do nošení obětních darů, společná modlitba Otče náš u oltáře,
zpívání. 

 



Od 27. září začala v základních školách výuka náboženství, která je otevřena pro
všechny, kdo mají zájem o poznávání křesťanské víry a zažít společné chvíle. Spolu
s katechetkami chceme výuku pojmout zážitkově. Rodiče pokřtěných dětí by měli
své děti přihlásit do tohoto kroužku, aby naplnili slib, který řekli při křtu dítěte, že
ho povedou k Bohu a že ho budou učit milovat a znát Boha. Milé děti a mládeži,
těšíme se na setkání s vámi. Otec Tomáš a katechetky Marie Kuchyňková a Dáša
Huňařová

Zveme vás v neděli 31. října na pobožnost za naše zemřelé na hřbitově: Vrbice
14.45, Bořetice a Kobylí 15.30. 
V době adventní se budou konat brzy ráno v kostele tzv. roráty – mše svaté k Panně
Marii, které bývají slouženy při svíčkách a za zpěvu starých adventních písních.
Světlo ve tmě má pro nás velkou symboliku zvláště v době před Vánocemi. Chceme
vás pozvat na adventní bohoslužbu, při níž můžeme zakusit krásný duchovní
zážitek    a atmosféru radostného očekávání příchodu narození Ježíše Krista. 
Ti z vás, kteří jste ještě nepřijali svátost křesťanské dospělosti (biřmování), jste
starší 15 let a chcete prohloubit svou víru a svůj vztah s Bohem, neváhejte a přijďte.
Začali jsme v pátek 1. října a setkání bude probíhat po 14 dnech vždy v pátek 

Pozvánky

       v 19 hodin v pastoračním centru v Kobylí. Těšíme se na vás.

Otec Tomáš a jáhen František
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Zveme Vás… 
(pokud epidemiologická situace dovolí)
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10. října | Vrbice
8.00 – mše svatá ze slavnosti Posvěcení
kostela

23. října (sobota) | Bořetice 
18.00 – mše svatá s nedělní platností

24. října |  Kobylí
9.30 – mše svatá a po ní koncert

30. října | Bořetice 
18.00 – večer chval a přímluvná
modlitba

31. října | Bořetice 
8.00 – mše svatá

31. října | Vrbice 
9.30 – Svatohubertská mše

31. října | Vrbice 
14.30 – dušičková pobožnost na hřbitově
(v Kobylí a Bořeticích v 15.30)

1. listopadu | Vrbice 
18.00 – Slavnost všech svatých

2. listopadu 

Památka všech věrných zemřelých

(Vrbice 16.00, Bořetice 17.00, Kobylí

18.00)

28. listopadu – 1. neděle adventní

Žehnání věnců v kostele při mši svaté

3. prosince | Bořetice 

6.30 – roráty, mše svatá při svíčkách

5. prosince 

Setkání se svatým Mikulášem 

v kostele (Bořetice a Kobylí 15.00,

Vrbice 16.00)

8. prosince | Kobylí 

18.00 – slavnost Panny Marie počaté bez

poskvrny hříchu dědičného

10. prosince | Kobylí

6.30 – roráty, mše svatá při svíčkách

17. prosince | Vrbice 

6.30 – roráty, mše svatá při svíčkách

14. ledna | Vrbice 

Ples farností Kobylí, Vrbice a Bořetice
Od pátku 29. 11. 2021 změna
času večerních bohoslužeb 

v Kobylí v pátek a v sobotu na
17 hodin.

 



Z Porta do Santiaga pěšky za dvanáct
dní aneb Svatojakubská pouť
KAROLÍNA ZBOROVSKÁ

Natálie Popovská a její přítel Vladimír absolvovali v srpnu část

Svatojakubské cesty – pouť do Santiaga de Compostela. Výchozím

bodem pro ně bylo portugalské Porto. O zážitky z cesty se s námi

podělili.

 a mělo to pro vás hlubší smysl?

   Cílem cesty byla určitě samotná cesta.

Od začátku jsem si říkala, že mým cílem

není tam dojít, ale zkrátka jít. Slyšela

jsem citát, který se mi moc líbil: „Jdeš,

abys šel. Ne, abys došel.“ A opravdu.

Chtěli jsme mimo jiné odpočinout hlavě

a něco zažít. A samozřejmě to pro mě

mělo také duchovní smysl.

Probírali jste spolu s Vláďou smysl

vaší cesty, sdíleli jste ho? 

Anebo si to každý z vás prožíval 

sám v sobě?

   Vláďa: Brali jsme to stejně, že cesta je

cíl. Nicméně já jsem tam chtěl dojít. 

Ale ne kvůli tomu, abych mohl tvrdit, 

že jsem tam byl. Spíš kvůli mému

vnitřnímu pocitu. A i když to bylo

náročné, tak je skvělé, že jsme tu cestu

neošidili. A když přijdete ke katedrále,

ten pocit je opravdu úžasný. 

Jak dlouho jste pouť šli a kolik

kilometrů byla dlouhá? 

   Celkově jsme ušli 290 kilometrů. 

A trvalo nám to 12 dní. Původně jsme si

říkali, že bychom to zvládli za 10–11 dní,

ale kvůli ubytováním a dalším menším

problémům se cesta nakonec protáhla.

Koho napadla myšlenka jít pouť do

Santiaga?

   Jít do Santiaga jsem chtěla primárně

já. V hlavě jsem to měla už delší dobu. 

A vždycky v létě jsem dostala chuť

někam letět a jít část Svatojakubské

cesty. Ale nikdy jsme to nezrealizovala.

A necítila jsem se na to, že bych to sama

zvládla. Ale jednou jsem se o tom

zmínila před Vláďou a on se toho chytl.

Jaký byl cíl vaší cesty? 

Pouze dojít ke katedrále v Santiagu,

nebo byla cesta vaším cílem
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A to nemusíte mít žádné spirituální,

duchovní myšlenky. Zkrátka vás to

dojme, protože víte, že jste si všechno

táhli na zádech a že jste to zvládli.

Co bylo na celé pouti nejtěžší? Bylo to

odhodlání vyjít, anebo něco jiného?

   Vláďa: Pro mě bylo asi nejtěžší vyznat

se v covidových opatřeních jednotlivých

zemí, jak je to s přechodem mezi

Španělskem a Portugalskem a podobně.

 

Co všechno jste si s sebou vzali? 

   Vláďa: Měli jsme s sebou batoh,

spacák, karimatku. Přemýšleli jsme 

i o nějakým přístřešku, ale nakonec

jsme si vzali jen tarp, který nic neváží, 

a podlážku na spaní. Potom základní

oblečení, pár triček, spodní prádlo,

bundu, svetr a plavky. Nat měla ještě

základní drogerii, ručníky.

    A potom samozřejmě nabíječky, pasy,

covid pasy a všechny příjezdové

formuláře. A taky dědovu meruňkovici.

V jakých typech ubytování jste

přespávali? A měli jste místa na

přespání vymyšlená už před cestou?

   My jsme to brali tak, že vždycky bude

kde přespat. A i když jsme se dívali na

internet, tak jsme se dočetli, že všude

jsou k dispozici albergues (ubytovny

pro poutníky). A že jsou dva typy –

veřejné, ve kterých je spousta místa, 

a soukromé, které se ale musí

rezervovat dopředu. 

   Takže první den jsme vyšli a měli jsme

vytipovanou jednu vesnici, že tam právě

to albergue je. A vesnici předtím také. 

   Takže jsme v té vesnici zastavili asi 

v osm večer. A zjistili jsme, že albergue

je zavřené. Takže najednou jsme

nevěděli, co máme dělat. Později jsme

zjistili, že albergue ve vedlejší vesnici je

zavřené taky. Dívali jsme se na internet

i na hostely a podobně, ale všechno

bylo obsazené. 
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Autorka fotografií: N. Popovská



Kde jste teda první noc přespali?

   K tomu se váže taková vtipná historka.

Seděli jsme před zavřeným albergue,

mě bolely nohy a vlastně všechno, byla

jsem dost unavená, a navíc bylo už

celkem pozdě večer. A najednou šel

kolem místní pán, který ale neuměl

anglicky, a tak se nám „rukama

nohama“ snažil vysvětlit, že albergue je

zavřené, ale že náhradní ubytovna je asi

kilometr odtud a nakreslil nám mapku.

Podle ní jsme tedy šli a potom hledali

dům, který by jako ubytovna vypadal.

Chodili jsme tam a zpátky po ulici,

kterou jsme prošli třikrát, ale nic jsme

nenašli. Potom Vláďa hledal na Googlu,

i podle něj tam měl být nějaký hostel.

Takže podle mapy v telefonu jsme přišli

k domu, který ale vůbec neodpovídal

fotce na internetu. To už jsem byla

zoufalá a smířená s tím, že přespíme na

pláži. A v ten moment jsem ze srandy

na ty dveře zaklepala, ani zvonek tam

nebyl, protože jsem si říkala „Haha,

tady nás určitě přivítají.“

   A najednou se otevřely dveře a vyšla

paní s dcerou, které nám řekly, že tady

ubytování není, ale začaly shánět pána,

kterému ubytování mělo patřit, a potom

i jiné ubytování. Paní s dcerou nás

mezitím začaly zvát k sobě domů, že

mají zrovna rodinnou oslavu a že mají

spoustu jídla, tak že si určitě musíme

dát s nimi. Tak jsme nakonec šli. 

 A bylo to moc příjemné setkání.

Ubytování nakonec ani místní

nesehnali, protože už bylo opravdu

všechno plné. Ta rodina ale byla moc

milá, půjčili nám stan a nechali nás 

spát na jejich zahradě, mohli jsme 

se u nich osprchovat. Ráno nám uvařili

kávu a my vyrazili zase dál.

Takže zase tak jednoduché najít

ubytování nakonec nebylo…?

   Ne, takže hned od té první noci jsme

si začali plánovat, kde zhruba budeme

spát. A ještě ten den si zarezervovali

ubytování o zhruba 26 kilometrů dál. 

A dopředu jsme si začali zjišťovat, jestli

to konkrétní albergue je opravdu

otevřené. Problém totiž bylo, že kvůli

covidu byly kapacity všech ubytoven

hodně snížené, takže když tam třeba

bylo v jednom albergue 90 lůžek, mohlo

tam spát asi 25 lidí a podobně. 

   V tomto to bylo trochu stresující,

určitě by bylo jednodušší zkrátka jít 

a až ten konkrétní den se rozhodnout,

jak velkou část cesty zvládneme a kde

přespíme.

A přespali jste tedy i venku nebo se

ubytování vždycky našlo?

Vláďa: Kromě té první noci, kdy jsme

sice spali venku, ale na zahradě 

a v půjčeném stanu, jsme spali třetí noc

„pod širákem“. 
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   A jednou jsme spali venku dokonce

společně s jedním francouzským

poutníkem, se kterým jsme si dali víno.

Takže jste se dávali do řeči s ostatními

poutníky? A šli jste případně část cesty

spolu?

   Bavili jsme se s nimi. Ze začátku jsme

se trochu styděli, ale potom už ne.

Potkali jsme dva Italy, pár z Čech 

a jednoho Rakušana, který byl napůl

Brazilec, což se nám potom hodilo,

protože uměl portugalsky. S nimi jsme

se tedy bavili poprvé a potom už pro nás

bylo jednodušší s ostatními navazovat

kontakt a bavit se s nimi a kus cesty jít

spolu. S tím Rakušanem jsme se potkali

po cestě asi třikrát. Podruhé to byla

náhoda, ale potom jsme se na setkání

domluvili přes Instagram, a to už 

v Santiagu. A s těmi Čechy jsme se ještě

chtěli potkat, ale bohužel jsme se míjeli.

Z ostatních poutníků mě zaujala jedna

Němka, která šla sama se svým malým

dítětem v kočárku.

Všímali jste si během cesty 

i přírodních a historických památek?

Zašli jste si třeba i speciálně k nějaké

pamětihodnosti?

   Velkou část cesty jsme šli kolem

oceánu. Takže tam jsem si hodně

užívala výhled na moře a na vlny. A dost

mě to uklidňovalo. 

   13

 A i když jsme šli lesem nebo přes řeku,

tak to bylo moc krásné. A občas si

udělali i pauzu, chvíli poseděli, nebo se

vykoupali v moři a potom šli dál. Hned

na začátku nás také zaujalo Porto, ze

kterého jsme vycházeli. A určitě

bychom se tam rádi vrátili. Ale že

bychom dělali zacházku kvůli památce,

to si nevzpomínám. 

Mluvili jste o paní, která šla pouť

samotná. Přemýšleli jste, že byste šli

pouť sami? Anebo právě byla výhoda

jít ve dvou, protože jste na řešení

různých problémů, které se naskytly,

byli dva…?

   Po absolvování té cesty si dokážu

představit daleko lépe, že bych ji šla

sama než před touto cestou.

   Vláďa: Tam člověk zjistí, že vlastně

nikdy nejde sám.

   Ano. Ale obecně mám mnohem

reálnější představy o pouti jako takové.

Takže bych to možná zvládla.

Jaký jste měli pocit, když jste uviděli

katedrálu v Santiagu? Konečně jste

tam přišli, ale na druhou stranu to byl

taky konec vaší cesty…

Při prvním pohledu na katedrálu se

pocity v nás bily. Byli jsme nadšení 

a ohromení z toho, jak je katedrála

velká a hezká. A byli jsme dojatí z toho,

že pouť končí. 
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   Takže jsem si říkala, že jsme opravdu

dobří, že jsme to zvládli a jsme tady. Ale

přemýšlela jsem, jestli chci, aby to

skončilo, protože to bylo super. 

Plánujete další pouť? A pokud ano,

chtěli byste delší, nebo raději kratší

cestu?

   Určitě ano. A troufám si říct, že

bychom zvládli i delší cestu. Problém

ale je najít si třeba třicet dní v kuse čas.

Vláďa by rád šel Camino del Norte, což

je ale okolo 800 kilometrů a chodívá se

to něco přes třicet dní. Takže by to bylo

o dost náročnější. Ale já bych se

nebránila jakékoli pouti.



Bůh je všemohoucí, nesmírný,

neměnný, nepochopitelný,

nevýslovný.

Bůh je láska.

Bůh je absolutně jednoduchá

přirozenost.

Bůh je společenství – společenství

tří božských osob (Otec, Syn        

 a Duch Svatý).

Božské osoby (Otec, Syn a Duch

Svatý) jsou skutečnými osobami

vstupujícími do vztahů – tudíž

Bůh není žádný princip, energie,

systém či cokoli jiného

neosobního.

Bůh se zjevuje v dějinách –

vstupuje do vztahu s konkrétními

lidmi na konkrétním místě           

 v konkrétním čase.

Bůh touží vstoupit a vstupovat do

vztahu s každým z nás v každém

okamžiku našeho života.

Co jsme si možná neuvědomili:

Bůh je jeden.

Jsou tři božské osoby: Otec, Syn       

 a Duch Svatý.

   Úkol zněl: Pokus se najít, ve kterém

verši Bible se poprvé objevuje výraz,

který odpovídá hebrejskému אדם

(ádám). 

   Řešení: Gen 1,26.

   Dnes pokračujeme písmenem B.

Tématem našeho zamyšlení bude Bůh.

Velmi se mi líbí následující definice

stará více než 800 let:

   „Pevně věříme a otevřeně vyznáváme,

že je jen jeden pravý Bůh, nesmírný 

a neměnný, nepochopitelný,

všemohoucí a nevýslovný, Otec, Syn 

a Duch Svatý: tři osoby, avšak jediná

bytnost, podstata či absolutně

jednoduchá přirozenost.“ (4. lateránský

koncil – rok 1215) (KKC 202).

Co asi dobře víme:

Frantoviny aneb Vzděláváme se podle
abecedy
FRANTIŠEK MRÁZEK

Milí farníci, pokud jste četli minulé číslo Bokovin, pak asi víte, že se 
v této rubrice společně maličko vzděláváme, a to podle abecedy, jak už
napovídá název rubriky. Na úvod řešení úkolu z minula. 
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Troška humoru na závěr
Jedou dva kněží na motorce a zastaví je policista. „Kde máte přilby?“ „Nemáme, ale Bůh je 

s námi.“ „Á, takže jedna pokuta za to, že nemáte přilby, a další za to, že jedete tři na

dvousedadlovém vozidle!“

 

Jaký je můj vztah k Bohu Otci?

Jaký je můj vztah k Pánu Ježíši?

 Něco málo k zamyšlení:

Jaký je můj vztah k Duchu Svatému?

Jak se tento vztah projevuje v mém

životě?
 

 

 

 

 

 

 

František Mrázek   
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K tomu jim pomáhalo plnění různých

úkolů a her, za které skupiny dostávaly

body, díky kterým se ve hře posouvaly.

   Děti se ukázaly jako prima parta, což

se projevilo už od prvních dnů, kdy se

děcka při plnění úkolů a her

podporovala, pomáhala si a fandila

navzájem. V průběhu tábora jsme stihli

kromě her a soutěží také navštívit

krásné město Telč, kde se nám věnoval

bořetický rodák otec Josef Maincl.

Připravil pro nás naprosto jedinečnou

prohlídku kostela a vzal nás také na

vyhlídkovou věž. 

   Několik dní s námi na táboře strávil 

i otec Tomáš, se kterým jsme mohli

slavit i mši svatou v přírodě, což byla

pro mnohé určitě první bohoslužba pod

širým nebem. Děti mohly otce Tomáše

zažít taky v normálních všednodenních

situacích a při hrách, což se určitě

neděje každý den.

   Jenom jsme si však nehráli. Děti se

také musely starat o pořádek na

pokojích a pomáhaly s úklidem

některých společných prostor. Každý

den jsme si našli společně čas na  

   Když mě otec Tomáš oslovil 

s nabídkou uspořádat letos opět letní

farní tábor pro děcka z našich farností,

chvíli jsem se rozmýšlel. Přece jen jsem

dlouhou šňůru táborů před třemi lety

přerušil a nebylo jednoduché dát

dohromady realizační partu, se kterou

by se tábor mohl znovu uskutečnit. 

   A ještě k tomu epidemiologická

opatření, kdy se podmínky doslova

mění den ze dne. 

   Jako letošní základnu jsme zvolili

mrákotínskou faru. Pěkné rozsáhlé

stavení vybavené vším potřebným, 

s velkou zahradou a zasazenou nedaleko

Telče v poetickém prostředí Vysočiny 

s mnoha lesy a rybníky v okolí.

   Po aktivní motivační kampani otce

Tomáše se přihlásilo 18 táborníků od

první až po osmou třídu. O něco více

kluků než holek. 

   Táborníky jsme rozdělili do tří skupin,

které se spolu vydaly na pouť přes celou

zeměkouli, do cizích krajů. Záleželo na

šikovnosti jednotlivých skupin, jak

rychle se budou po mapě světa posouvat

a která parta se dostane nejdál.

Proběhl farní tábor

MARTIN NOVÁK
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 na zklidnění, zpívání s kytarou či

společnou modlitbu. 

   Dobrý tábor dělají dobří vedoucí, ale

taky dobrá kuchyně. To je základ. Na

dobroty skvělého tandemu, který tvořily

paní Jitka Otáhalová a Růženka

Brdečková, jsme se opravdu těšili.

   Poděkování patří na závěr celému

realizačnímu týmu, který pracoval bez 
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nároku na jakoukoliv odměnu. Všem

lidem, kteří nám s táborem pomáhali

nebo nám prostě jen fandili. Rodičům 

i našim táborníkům, protože byli

úžasní. 

   Celý tábor jsme si skvěle užili 

a můžeme se připravovat na další

sezónu. Tak Pán Bůh zaplať.

Autorka fotografií: S. Čejková



   Nedávno navštívil papež František Slovensko. Velmi jsem se těšil, že se budu moci

zúčastnit alespoň mše svaté v nedalekém Šaštíně, ale kvůli nemoci jsem musel zůstat

doma. Přesto jsem si nenechal ujít tuto návštěvu a vše sledoval v televizi Noe. 

   Papeže Františka vnímám jako proroka dnešní doby, který novým a srozumitelným

způsobem hlásá radostnou zvěst o Bohu milosrdném, kterého se nemáme bát, ale

plně mu důvěřovat. Svým jednáním a gesty ukazuje krásu žitého evangelia. Rád bych

se s vámi podělil o pár myšlenek, které mně oslovily a které zazněly v kázání při mši

svaté v Šaštíně.

   

   „Maria je cestou, která nás vede do srdce Krista, který z lásky k nám obětoval svůj

život. Na Marii můžeme pohlížet jako na vzor víry. Její víra je především vírou, která se

vydává na cestu. Hned po andělově zvěstování se nazaretská dívka vydala na cestu 

a spěchala do hor do města Judova navštívit Alžbětu. Neztratila výsadu, že byla povolána

za Spasitelovu Matku. Nezůstala stát a nečinně nerozjímala mezi čtyřmi stěnami svého

příbytku. Naopak žila svůj dar jako poslání; cítila potřebu otevřít dveře a vyjít z domu;

stala se živým ztělesněním nedočkavosti, s níž Bůh toužil přijít ke všem lidem 

a zachránit je svou láskou. A tak se Maria vydává na cestu: místo pohodlí zvyků volí

neznámé cesty, místo stability domácnosti namáhavou chůzi, místo bezpečí klidné

zbožnosti riziko víry, která se otevírá novým výzvám, a tak se stává darem z lásky 

k bližnímu. Celý její život bude cestou za jejím Synem, jako jeho první učednice až ke

konečnému cíli, na Kalvárii, k patě jeho kříže. Maria je stále na cestě. Maria je pro nás

vzorem víry, která se vydává na cestu podněcována prostou a upřímnou zbožností při

hledání Pána. Chůzi překonáváte pokušení statické víry, která se spokojí s obřady 

a starou tradicí, vycházíte ze svého nitra, v batohu si nesete své radosti i bolesti a svůj

život proměňujete v pouta lásky k Bohu a ke svým bratřím a sestrám. 

   Zůstaňte na cestě! Nezastavujte se. Když se církev zastaví, onemocní.“
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Víra nemůže být statická aneb Myšlenky
papeže Františka
TOMÁŠ CAHA



   Františkova slova „o cestě“ jsem si spojil s tím, co jsem letos prožil na dovolené na

Slovensku ve Vysokých Tatrách a v okolí. Letošní dovolená byla velmi aktivní. Chodili

jsme po horách, jezdili na kole i na elektrokole, svezli se na vodě na pltích a koupali se 

i v termálech. Poslední den na svátek Nanebevzetí Panny Marie jsme se s bratry

domluvili, že se na konec vydáme na vrchol Polská Východná 2428 metrů nad mořem,

abychom měli nějakou vrcholovku. Svým způsobem jsem byl už rozchozený, ale úplně to

nebylo ono kvůli puchýřům. Nicméně jsem chtěl odjet z Tater, že jsem to „dal“. Cesta na

vrchol dle rozcestníků trvala necelé tři hodiny. Když jsem přišel zadýchaný do sedla přes

řetězy a úchyty ve skále, byl jsem rád, že jsem to zvládl. Za chvíli přišly mraky, začalo se

zatahovat a dokonce dvakrát zahřmělo. Bohu díky, nakonec z toho nic nebylo. Po

svačině jsme se vydali na vrchol. Cesta po skálách byla stále strmější, užší, náročnější.

Potkávali jsme mnoho turistů, kteří na mně i bráchovi Pavlovi viděli, že je to pro nás

vyčerpávající a že nestačíme s dechem. Museli jsme se často po několika metrech

zastavovat. Dali jsme si s bráchou krátký cíl od značky ke značce a odpočinek. Co nám

pomohlo, abychom to nevzdali, bylo to, že nás povzbuzoval bratr Jiří, který šel s námi,   

 a také lidé, kteří se vraceli z vrcholu: „Nebojte se! To zvládnete, to nejtěžší je už za vámi.

Fakt to stojí za to, nebudete toho litovat, krásný výhled.“ Jejich slova a úsměv nám

opravdu dodaly obrovskou sílu. Byl to sám Bůh, který skrze ně jednal. To bylo pro mě

živé evangelium.

   Tato zkušenost mi znovu potvrdila, že se všichni vzájemně potřebujeme neustále

povzbuzovat slovy a úsměvem. Doporučuji vám si v životě dávat jen krátké a lidsky

splnitelné cíle a předsevzetí. Ti, co máme zkušenost a jsme v něčem silní a vidíme kolem

sebe člověka, kterému ubývá sil, nečekejme a nabídněme mu svou pomoc, radu,

modlitbu. Všichni jsme si vzájemně bratry a sestrami. Papež František nám dává za

příklad Marii, která se vydává na cestu za těhotnou Alžbětou, aby jí pomohla zvládnout

situaci a ukázala nám, že víra nemůže být statická, ale odvážná. 

   Prosme Marii o pomoc, abychom byli otevřeni pro nové věci a lidi.

Otec Tomáš
 

20



   Z Bořetic jsme vyjely hodně brzy,

protože z Hovoran byl odjezd stanoven

na 3.30 ráno. Auto jsme zaparkovaly 

u kostela, s sebou jsme vzaly ještě

jednoho poutníka z Kobylí. 

V Hovoranech už čekali dva páni faráři,

domácí P. Jiří Janoušek a P. Petr Hošek

z Žatčan. Pár dalších poutníků přisedlo

v Čejkovicích, Mutěnicích a jedna paní

v Hodoníně, celkem nás bylo 35. 

   Vyrazili jsme směr Slovensko. Tam už

začala doprava houstnout, posledních 

6 km před Šaštínem jsme jeli více než

půl hodiny, ale bylo fajn, že jsme jeli 

a blížili se více a více k areálu. Naše

parkoviště bylo na náměstí v Šaštíně,

odtud to do areálu konání poutě nebylo

daleko, byl vybudovaný na poli kousek

od baziliky. Dorazili jsme poměrně

brzy, i přes velice důkladné

prověřování každého jednotlivého

poutníka jsme byli vpuštěni do velice

výhodných sektorů, kde přímo před

námi byla obrazovka a výhled na

baziliku. 

   Papež František jel ve svém

papamobilu přímo vedle nás.   

   S dcerou Katkou jsme se vždy

účastnily poutě u příležitosti návštěvy

papeže v Československu nebo potom

samostatné České republice (za Janem

Pavlem II. v roce 1990 v Praze, v roce

1995 Olomouc – letiště Neředín, v roce

1997 znovu Praha a naposled v roce 2009

za Benediktem XVI. v Brně). 

   Jakmile jsme se dozvěděly, že 

v letošním roce navštíví papež František

sousední Slovensko a do Šaštína to

máme kousek, rozhodly jsme se, že

uděláme všechno pro to, abychom 

i v současné složitější době pro

cestování za ním mohly vyjet. 

   Otec Tomáš vyhlásil, že farnosti

Hovorany a Čejkovice mají volná místa

v autobuse, tak jsme začaly jednat.

Zaregistrovaly jsme se včas, ale ještě tři

dny před odjezdem jsme neměly

vyřízenou akreditaci, až teprve 

v pondělí jsme měly vstupenky a jistotu,

že budeme do areálu vpuštěny. Jelo 

s námi i několik poutníků, kterým

potvrzení nepřišlo, a ti se do areálu

opravdu nedostali, zůstali za

ohrazením.

Jak jsme putovaly za papežem
Františkem

MARIE VYHŇÁKOVÁ
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   Pak se najednou otevřely všechny

sektory. Obdrželi jsme pokyn: hned po

mši svaté nečekat na další program 

a snažit se dostat co nejdříve k

autobusu. Takový pokyn asi dostali

všichni – dostat cca 45 tisíc poutníků 

z jednoho místa asi třemi vstupy na

jednu silnici, do toho odjíždějící auta 

a jedni míří doleva, druzí doprava, bylo

velmi hektické. Naštěstí se vše zvládlo. 

   Obdivovala jsem rodiny s malými

dětmi (na obrazovce jsme pozorovali, 

že papež František několikrát zastavil 

a nechal si podat miminko do náruče,

moc dojemné gesto), stařenky 

o berličkách, dědečky s hůlčičkou… 

   Jsme vděčné za tento zážitek 

a těšíme se, že se snad někdy návštěva

Svatého otce uskuteční zase v naší

republice.

   Bylo to něco úžasného, mladí i staří ve

frontě u vstupu velice ukáznění, spousta

dobrovolníků, příslušníků policie,

hasičů, cesta výborně značená 

a samozřejmě mše svatá na památku

Sedmibolestné Panny Marie vedená

osobně papežem Františkem, ta

probíhala částečně v latině, ale měli

jsme naštěstí knížečku s překladem do

slovenštiny.

    Svatý otec kázal v italštině a na

obrazovkách běžel slovenský překlad.

   Cca po dvou hodinách mše svatá

skončila, sektory se otevřely až po

odjezdu svatého otce, ten odlétal

helikoptérou a ta nad areálem

několikrát zakroužila, jako by se ani on

s námi nemohl rozloučit.

22
Autorka fotografií: K. Michnová



    Jestli přijímáme poklad ve svatém

přijímání, je to proto, abychom s ním

každý den hovořili o všech věcech,

okolnostech, které se dějí kolem nás,

ptali se Boha, jak on se dívá na nás, na

naši situaci, jak to vidí On. Pak se

stanete perlou, pokladem skrze Krista.

Na vás záleží, jaký bude svět, který tvoří

Boží království. Přeji vám hodně

radosti, abyste dokázali unést to, co je

těžké, abyste byli tím pokladem.

Spoléhám na vás, abyste poznali, čím

jste obdarováni a abyste obdarovávali

dál své rodiče, spolužáky ve škole, vaše

farnosti, přátele, kamarády.“ 

   Na konci mše svaté byly představeny

osobnosti v dobových kostýmech, které

budou na jednotlivých stanovištích 

a hrách. Všechny se stihnout nedaly,

ale děti se měly na různá stanoviště

rozdělit. 

   Byly to: 

1. Setkání s biskupem Vojtěchem

Cikrlem v sakristii katedrály,

2. Sv. Petr – O papeži a církvi – v lodi

katedrály, 

   Ve čtvrtek 23. září jsme s dětmi, které

byly letos u prvního svatého přijímání,

jeli do Brna na Petrov na setkání všech

prvokomunikantů

 Na setkání děti pozval otec biskup

Vojtěch Cikrle. Po příchodu se děti

posilnily svačinou. Obdrželi jsme

program se zpěvníčkem ke mši svaté,

pozdravili jsme se s otcem Andrejem

Wasowiczem, který u nás působil před

otcem Tomášem, a také s otcem Pavlem

Kafkou, a vydali jsme se do katedrály,

kde děti šly ke zpovědi, kterou zvládly 

i s jiným p. farářem, protože otec Tomáš

nemohl s námi jet z důvodu nemoci. 

   Při mši svaté měl otec biskup

promluvu na téma, které neslo v duchu

mota setkání Objevujme poklady. 

   V promluvě říkal, že: „…nebeské

království je poklad, který máme hledat.

Co je cenné? ... Cíl hledání je to, kde se

člověk nechá vést Bohem. Přijali jste

poklad v eucharistii, ve svatém

přijímání. Poklad je život s Kristem,

Bohem. Přijali jsme ho proto, abychom

se sami mohli stát pokladem.

Setkání prvokomunikantů s otcem
biskupem Vojtěchem s tématem
„Objevujeme poklady“

MAGDA MARKOVÁ
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   Po skončení mše sv. se děti opět

posilnily svačinou a vydaly se ke

stanovištím a hrám. 

   Závěr setkání byl v katedrále při

adoraci, při které byla přinesena truhla

pokladů, kterou naplnily všechny děti

lístečky, na které napsaly, co je pro ně

pokladem. 

   Při odchodu z katedrály obdržely děti

nanuky, čokoládovou minci, sešitek

Eucharistie znamení Boží lásky. 

   Při cestě na vlak jsme se zastavili

McDonald´s a v KFC a pomalu se vraceli

domů. 

   Dětem se nejvíce líbilo, že si mohly

samy upéct „hostii“. 

 3. Sv. Tomáš Akvinský – Hudbou blíž 

k Bohu – na kůru katedrály, 

4. Sv. Barbora – Klenotnice, výhled – na

věži katedrály, 

5. Sv. Václav – Pečení „hostií“ – na

dvoře,

6. Sv. Ludmila – Předávání víry –

zahrady pod Petrovem

7. Kníže Bořivoj – Lukostřelba – zahrady

pod Petrovem, 

8. Bl. Carlo Acutis – Radost z pohybu –

kapucínské zahrady, 

9. Sv. Jan Maria Vianney – O svátosti

smíření – trávník u muzea, 

10. Mistr cechu malířského ze dvora

Karla IV. – Když obraz vypráví... –

diecézní muzeum, 

11. Truhla plná pokladů – Tvoříme 

 společné dílo a plackujeme – fara, 

12. Prostor k relaxaci – Promítání

krátkých filmů – malý sál. 
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   Jednoho dne ale chlapec vezme svou

dívku za ruku a pustí se do rozhovoru,

který s ní nikdy nevedl. Posadí se spolu

na lavičku a začne jí popisovat, co

všechno má na ní rád. Miluje její

úsměv, má ji za úžasnou kuchařku, má

rád její vtipy, obdivuje její odvahu,

vždycky se těší na její přítomnost.

   Takhle pokračuje dál a dál až dojde do

bodu, kdy nemusí říkat nic. Svět kolem

se dál točí, ale pro ty dva se právě točit

přestal. Všechno ustalo a láska je

všudypřítomná...

   Popsaná scéna nezměnila nic ve světě

kolem nich. Všechno je jako dřív. To, co

se změnilo, je něco mimo materiální

svět... 

   A teď si představte, že tou dívkou je

Bůh. Náš Stvořitel. Dárce všeho. Bůh,

který má moc uzdravit naše nemoci.

Bůh, který je skálou, když se všechno

kolem hroutí. Bůh, který je nadějí,

když kolem vládne strach. 

   

A pak, zatímco sedíme s Bohem „na

lavičce“, a věříme, začne se měnit naše

srdce, vztah s Bohem.

 

Modlitba chval

  Většina z nás usiluje o to, aby se

jednou dostala do nebe. Přemýšleli jste

někdy o tom, co se v nebi bude vlastně

dít? V knize Zjevení sv. Jana ve 

4. kapitole se mluví o nebi jako o místě,

kde probíhá neustávající modlitba

chval. Asi máme představu co je

modlitba díků, víme, co jsou prosby, ale

modlitba chval? 

   Modlitbou chval je prodchnutá Bible

od začátku až na samý konec. Věříme,

že modlitba chval na zemi je odleskem

modlitby, která se se odehrává v nebi.

Věříme, že Bůh, který ji slyší, je Bohem

živým. Bohem, který je trojicí osob

spojených láskou. A je to Bůh, se kterým

můžeme mít naprosto osobní vztah, 

o který On stojí na prvním místě. Vždyť

nás stvořil proto, aby nám projevoval

svou lásku...

   Představte si dívku a chlapce. Chodí

spolu už dva roky. Chlapec po celou

dobu omezuje komunikaci na dvě věci.

Prosí svou dívku, a když něco dostane,

slušně poděkuje. Má takový vztah

hloubku?

Jak se žije ve farnosti...

BOŘETICE
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   Abychom se stali chválou jeho slávy.

   Abychom se naučili žít ve chvále,

nejen prosit a děkovat, ale aby i náš

život byl oslavou dobrého Boha.

 Martina Michalová

   Často zakoušíme, jak se proměňuje 

i svět kolem. Bůh Uzdravitel uzdravuje,

Bůh Pokoje naplňuje naše neklidná

srdce pokojem, mocný Bůh proměňuje

neřešitelné situace, Bůh Tvůrce tvoří 

v našich životech věci nové.
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Přijďte na dětské mše svaté v Bořeticích
   

   Zveme rodiny s dětmi na dětské mše svaté, které budou v bořetickém kostele

probíhat vždy 1. neděli v měsíci v 9.30. Těšte se společně s dětmi a připravte je na

větší zapojení se do mše svaté (obětní průvod, společná modlitba Otče náš u oltáře

atd.).

   V neděli 3. října bylo součástí mše požehnání rodinám, kdy si děti před oltář

přinesly fotku své rodiny. Od října pak také začalo pravidelné setkávání školních 

i předškolních dětí na faře. Společně se budeme scházet v úterý v 17.15 hod. Náplní

setkávání bude povídání o Bohu, sdílení, hry i tvoření. Součástí bude i nácvik písniček

na nedělní dětské mše, proto zveme i děti, které rády zpívají a chtějí se zapojit do

dětské scholičky. Po setkání následuje mše svatá. 

   Od adventu bychom pak chtěli nabídnout dětem katechetický program s názvem

Katecheze Dobrého Pastýře. Podstatou katecheze je pomoc dětem navázat vztah 

s Bohem skrze Bibli a liturgii, ze kterých kurz vychází. Řada z nás si často klade

otázky: Jak předávat víru? Jak s dětmi mluvit o Bohu? Jak s nimi prožívat mši svatou?

Katecheze Dobrého Pastýře je určena pro děti od 3 let a je založena na Montessori

pedagogice, takže nejde o znalosti ani definice, ale spíše ukazuje cestu a rozvíjí

duchovní vnímavost dětí. Na principu „pomoz mi, abych to zvládl sám“ tak děti

objevují vztah s Bohem, jeho Lásku, jak Bůh jedná. Hledají, co to pro ně znamená 

a vrůstají do tajemství znamení Bible, mše svaté i významných církevních svátků. 

Lenka Kuchyňková, Martina Michalová

Večer chval proběhne 30. října v 18 hodin 

v kostele sv. Anny v Bořeticích.



   Rafael znamená „Bůh uzdravuje“

   Jeho jméno je spojením dvou

hebrejských slov: „Rapha“ (doktor,

uzdravitel) a „el“ (bůh).

   Můj příběh s archandělem Rafaelem

začal s náhlým objevením se nemoci,

nazývané tinnitus (laicky řečeno neustále

slyšíte v uchu monotónní zvuk). 

V nemocnici jsem se dověděla, že tento

„zvuk“ není reálný, ale vytváří ho váš

mozek. Nedá se tudíž ztišit, vypnout, 

a dokonce nepřestává ani když spíte.

Lékařka mi řekla, že to pravděpodobně

bude trvat až do smrti a že tinnitus se

nedá vyléčit. A také mne upozornila, že to

možná bude znamenat problémy v životě

i v práci. Bohužel neustálé „naslouchání“

těmto zvukům vás také velmi unavuje,

protože mozek nepřestává tyto zvuky

zpracovávat a navíc se s velkým vysílením

snažíte uslyšet, co vám ostatní říkají. To

způsobuje, že ve dne netoužíte po ničem

jiném, než po tichu, které ale nemůžete

mít. V noci, když potřebujete nabrat sil,

nemůžete kvůli těmto zvukům zase spát.

A tak pořád dokola. 

Jak se žije ve farnosti...

KOBYLÍ

   Tato neúnosná situace už trvala tři

měsíce a bohužel se nelepšila. Jak mizela

naděje na uzdravení, tak mi přišlo na

mysl, že z toho buď zešílím, nebo umřu.

   Už si přesně nepamatuji, proč a co jsem

tehdy hledala na internetu. Byl to ale jistě

Duch Svatý, který mne přes ty

nejnemožnější stránky přesměroval na 

e-shop přívěsků s anděly. Narazila jsem

tam na Archanděla Rafaela, jehož úkolem

je zprostředkovat lidem uzdravení od

Boha. Začala jsem googlit informace 

a naprosto se nechala vtáhnout do četby 

o tomto blízkém spolupracovníku Božím 

a zároveň blízkém příteli člověka. 

Zvláštní je, že jsem nikdy předtím moc na

anděly a podobné bytosti moc „nebyla“.

   Něco mě ale popohánělo hledat dál nové 

informace a číst. Měla jsem pocit, 

jako bych se nořila do jeho léčivé náruče. 

   Nakonec jsem celou svou nemoc 

svěřila Bohu a upřímně prosila Rafaela 

o přímluvu za uzdravení a pomoc 

v bezvýchodné situaci. Pocítila jsem 

jeho přítomnost a jakousi klidnou,

nevysvětlitelnou jistotu, že mi 

pomůže.
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   Hned se nestalo nic, ale řekla jsem si, 

že místo proseb budu děkovat Rafaelovi 

a samozřejmě i Bohu. Nevyslyšené

modlitby přece neexistují. Zvláštní mi

připadalo, že mi tehdy Archanděl Rafael

vyprosil do duše klid, který by mi v mé

situaci nikdo nemohl dát. To mi dávalo

naději. Ale dál se nic neměnilo… až

jednou. Seděla jsem po práci v pokoji 

a zrovna ho v duchu krátce oslovila.

Přitom jsem nějak pohnula hlavou na bok

a najednou jsem si uvědomila, že

neslyším NIC. Hurá. NIC! Jen nádherné 

a převzácné TICHO. Zůstala jsem strnule s

hlavou divně nakloněnou a užívala si

chvíli sladkého klidu v uších. Za chvíli,

bohužel, vše začalo nanovo a již

nepomáhala žádná poloha. Bylo to ale

ujištění Archanděla a klíč, kterým mi

otevřel dveře k uzdravení. Bůh mi ukázal,

že i přes vyjádření lékařů, výsledky

rentgenů (páteř byla naprosto v pořádku)

a mnoho testů, vyléčení je možné. 

   Rafael mě vedl dál a přivedl do rukou

paní, která mi řekla, že už se jí podařilo

dvěma lidem hloubkovou masáží od

tinnitu pomoci. Napravila mi (údajně

zdravou) krční páteř. I ona byla

opravdovým andělem. 

   Ale přesto se pořád nic nelepšilo. Zvuky

v uchu pokračovaly. Jen já nabyla ničím

nepodložené jistoty, že jdu správným

směrem. 

   Nepřestávala jsem Rafaelovi děkovat 

a modlit se k Bohu. Druhý den, zvuky 

na chvilku ustaly a třetí den zmizely

nadobro. A zavládlo TICHO. 

   Rafaelovi díky! Dostala jsem znovu

převzácný dar, který si člověk normálně

vůbec neuvědomuje. Já už jeho cenu

znám. A kolik dalších takových darů

máme, které považujeme za

samozřejmost, dokud je neztratíme… 

   Teď už vím, že stejnou cenu jako dar má

i jeho ztráta, která tu cenu teprve ukáže.
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Archanděl Rafael



Vzpomínka na Antonína Vajbara

   

   Dne 10. července 2021 zemřel ve věku 90 let náš spoluobčan, srdcem i duchem oddaný

Kobylák, pan Tonda Vajbar. Celá naše obec, zájmové organizace, v nichž pracoval, 

a především římskokatolická farnost a církev v něm ztrácí velmi významného a velmi

obětavého spolupracovníka. Celý svůj pozemský život naplnil prací, péčí a láskou ke své

rodině a hlubokou vírou v Boha.

   Vyučil se obchodníkem a zůstal jím až do odchodu do důchodu. Starší generace si jej

pamatují jako obětavého a ochotného prodavače a později jako dlouholetého vedoucího

místního univerzalu. Mimo své profesní povolání se však obětavě zapojoval do činnosti

řady zájmových spolků a organizací. Byl trvale zapojen do práce v místním hasičském

sboru, kde po určitou dobu byl také jeho velitelem. Po dobu, kdy mohla během jeho

života svobodně existovat organizace Orla a místní organizace Lidové strany, byl 

jedním z jejich nejobětavějších členů. Se zájmem se zapojoval také do činnosti 

ostatních spolků – zahrádkářů či chovatelů drobných zvířat.

   Ze všeho nejvíce se však obětoval pro místní farní společenství a církev. Jako chlapec

byl ministrantem, později zpěvákem v chrámovém sboru, kostelníkem, lektorem 

a dlouholetým členem farní rady.
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    Byl organizátorem oslav Božího těla a slavností Vzkříšení. Třeba také vzpomenout

na úsilí a jeho účastí na všech opravách a údržbě kostela a fary. Náš kostel sv. Jiří byl

jeho druhým domovem. V tomto mi napadá přirovnání a naplnění citátu A. de Saint-

-Exupéryho: „Vstupuješ-li do chrámu, Bůh tě neodsuzuje, ale přijímá.“

   Byl také velkým ctitelem mariánským. Povzbuzoval vždy k účasti na poutě do

Žarošic. Byl organizátorem poutí na Velehrad, na Hostýn a jiná poutní místa. Bylo-li

třeba, rád se obětoval i jako spolupořadatel samotných poutí. 

   Rád připomínám, že jsem mu byl nablízku téměř 80 let. Ve stáří jsme se stali 

důvěrnými přáteli. Neměl rád, když jej někdo chválil a ohrazoval se tím, že vše dělá ke 

cti a chvále Boží. Zlobil se, když se něco dělalo bez jeho účasti. Přes všechno dobré, co

vykonal, měl i on svá tajemství: vše se mu nedařilo, jak by chtěl, i jeho provázela

zklamání, starosti a jiné těžkosti.

   Chci touto cestou poděkovat jeho ženě Jindřišce, která ho po celou dobu v jeho úsilí

podporovala, a také jeho početné rodině, která s nimi vše ochotně sdílela.

   Pan Antonín Vajbar prožil celý svůj život v lásce ke své rodině, ke své rodné obci 

a v lásce k Pánu Bohu. Dovoluji si proto za nás všechny poděkovat mu za přinesené

oběti a popřát mu na věčnosti sdílení odkazu sv. Pavla: „Ani oko nevidělo, ani ucho

neslyšelo, ani na mysl lidskou nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují.“

   Buď čest jeho památce.

František Damborský
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3. října – Radostný růženec

10. října – Růženec světla (muži)

17. října – Bolestný růženec (děti)

24. října – Slavný růženec (ženy)

31. října – Sedmibolestný růženec (farníci)

Modlitby růžence v Kobylí

 

„Růžencové společenství“

Modlitby proběhnou každou neděli v 15 hodin v kostele sv. Jiří v Kobylí.

Jitka Otáhalová



Poděkování sester karmelitek
   

  Na první pátek v měsíci se tradičně koná v kostele v Kobylí při mši svaté sbírka, kterou

věnujeme sestřičkám karmelitkám do Dačic. 

   Při osobním setkáním se sestrou karmelitkou před rokem a půl jsem byl ujištěn jejich

vděčnosti za dary a modlitbou za farnost. Jednou za rok posíláme dar přes účet.    

   Tentokrát se nám podařilo vybrat 15 000 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh

zaplať.  

 

Tomáš Caha
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Slovy mužů
   

  Tento text je hlavně pro chlapy našich farností. Ale jestli se chlapům tento článek

nedostane před oči a zaujme či inspiruje protějšky, klidně to svým mužům,

manželům, přátelům předejte po svém. 

   Již nějakou dobu máme možnost se během čtvrtečních adorací v Kobylí ztišit a osobně

se setkat s Kristem. Je to skvělá příležitost se na chvíli zastavit, popřemýšlet o tom, co je

pro mě důležité, co se povedlo, za co bych chtěl zvlášť prosit či Bohu odevzdat. 

   Tuto možnost bychom chtěli nabídnout zvlášť mužům každý třetí čtvrtek v měsíci

při večerní adoraci v Kobylí, která začíná od 19.00. Budeme rozjímat nad Písmem,

modlit se za naše vztahy v partnerství, děti i naše rozhodnutí. 

   Po adoraci bychom vás chtěli pozvat na faru či do hospody, kde si můžeme probrat

věci, které řešíme dnes a denně. Možná budete potřebovat s něčím pomoct, něco

zorganizovat, naplánovat... Věřím, že u pohárku nebudeme sedět se sklopenými očima. 

   Těším se a zvu na první adoraci a pohárek 21. října 2021 v 19.00 v Kobylí.

Roman Kaszper



oříškem umístit oltář na připravený

základ. V kostele se tak najednou

pohybovaly smykové nakladače,

traktory, vlečky a šikovní obecní

zaměstnanci, kteří téměř po vzoru

Pavla Pavla rozhýbali a dostali více než

3,5tunový oltář na místo. 

   Původně naplánované svěcení oltáře 

a sraz rodáků v roce 2020 nám zhatil

covid-19, slavnostního vysvěcení oltáře

jsme se dočkali až letos, a to 29. srpna

2021. Velmi rádi jsme přivítali v kostele

pana biskupa Vojtěcha a absolvovali

slavnostní mši, které se v budoucnu

žádný současník na Vrbici už nedožije. 

   Žehnání oltáře je jedinečný slavnostní

obřad, kterému předcházely velké

přípravy, nácviky a i diskuze. 

   Je nutno poděkovat všem, kteří se na

přípravách podíleli – schole Kamínek,

kostelníkům, tetičkám, které pekly

koláče, návštěvě z Brače, obecním

zaměstnancům, ostatním

zainteresovaným farníkům 

a v neposlední řadě také všem

duchovním. 

Z Brače na Vrbici aneb Máme 

za sebou velkou slavnost 

   Výběr kamenných prvků pro kostel 

sv. Jiljí na Vrbici byl velkým oříškem.

Hodně jsme přemýšleli, diskutovali 

s farníky, architekty, stavebníky 

a dodavateli, projeli Moravu, Čechy 

i Slovensko, zkoušeli alternativy jako

například supíkovský mramor, hořický

pískovec, travertin z Turecka, Itálie

nebo Chorvatska a spoustu dalších

alternativ. Po návštěvě malebného

ostrova Brač a po vlídném přijetí dnes

už přátel, kteří se celý život věnují jen

kameni a kamenictví, bylo rozhodnuto.

   Byly zvoleny dva typy chorvatského

vápence – Veselje – z něj jsou podstavce

pod sochy a samotný oltář

(mimochodem, kdyby Vás osud zavál do

Bílého domu ve Washingtonu D.C.,

najdete jej tam také) a Plano – nádherný

vápenec s větším množstvím mušliček,

který je na podlaze. 

   Návrh samotného oltáře je dílem

architektů Hany a Milana Nytrových.

   Po samotné dopravě bylo dalším

Jak se žije ve farnosti...

VRBICE
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Slavnostní mši jsme nechali

zdokumentovat kameramanem –

fotografie i video jsou ke stažení na

stránkách obce Vrbice: www.vrbice.cz. 
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Autor fotografií: T. Bílek, M. Krásný

   Moc si přejeme, abychom se 

u našeho „stolu“ scházeli rádi, s láskou 

a pokorou. 

Markéta Veverková a Tomáš Bílek

Ti vinaři už dneska neví, kde by 
parkovali stroje :) 

Centimetr po centimetr 
...až na dnešní místo.

Je to ale kus!



O svatém Hubertovi

   

   V neděli 31. října v 9.30 při mši sv. zazní v kostele sv. Jiljí na Vrbici

Svatohubertská mše v podání souboru Vox Hominum, tedy zpěváků 

a trubačů z Čejkovic. 

   Svatý Hubert se narodil kolem roku 655 v Akvitánii (dnešní Francii) jako syn vévody

Akvitánského Bertranda. Na královském dvoře žil hýřivým životem, věnoval se jen lovu 

a vlády nad zemí nedbal. Pole bývala často drcena kopyty jeho lovecké družiny.

   Přemnoženou zvěř chránil jen pro svou loveckou kratochvíli. Neposlouchal nářku 

a bědování prostého lidu, ani dobrých rad přátel. Neslyšel prosby své manželky,

neuposlechl ani hrozeb duchovních, že jeho jednání přivolá trest Boží. Jeho žena při

porodu prvního dítěte zemřela, a on o to více hledal zapomnění v lovu a divokých

pitkách. Na Velký pátek, v době zákazu lovu, se pořádala štvanice, které se zúčastnil 

i Hubert s družinou přátel a služebníků. Najednou spatřili kapitálního jelena, kterého

pronásledovali až do hlubokého lesa. Všichni to již vzdali, ale Hubert, rozvášněný lovem,

se vydal sám do nejtemnějších houštin. Jelen se mu ztratil a unavený Hubert sestoupil 

z koně. Usedl na skálu, aby si odpočinul. Náhle za sebou zaslechl šramot. Když pozvedl

zrak, spatřil na skále jelena, za kterým se tak neúprosně hnal. Jelen před ním klidně

stanul, mezi parohy zářivý kříž. Hubert klesl na kolena a překvapeně hleděl, jak na něj

postava na kříži v jelením paroží promlouvá přívětivým hlasem: „Huberte, proč neustále

hledáš a lovíš zvěř? Je už na čase, abys začal hledat mě, neboť já jsem Pán a Bůh, který

byl za tebe a všechen lid ukřižovaný. Vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Hubert padl na

kolena a uvěřil v Ježíše Krista. Zbavil se všeho majetku a uchýlil se k biskupovi

Lambertovi do Maastrichtu, který ho posléze vysvětil na kněze. Stal se franckých

biskupem, zakladatelem města Lutych (dnešní Belgie) a měl zásluhu na pokřesťanštění

města Arden. 

   Když v roce 727 zemřel, byl nejprve pochován v kostele sv. Petra v Lutychu. Při prvním

otevření jeho hrobu bylo nalezeno nezpráchnivělé tělo. Stalo se tak 3. listopadu 744. Na

počest zázračné události církev zasvětila tento den právě sv. Hubertovi. Uctívání 

sv. Huberta jako patrona lovu zavedl papež Řehoř III. v letech 731–741 jako protiváhu 

k Dianě, pohanské bohyni lovu. 
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   V českých zemích má úcta ke sv. Hubertovi dlouhou tradici, která vedla ke složení

několika Svatohubertských mší, z nichž nejznámější od skladatelů Petra Vacka a Josefa

Selementa vám rádi představíme. Mše je komponována pro sbor myslivců a tři lesnice. 

   V našem podání to bohužel zatím není na lesnice, k tomu se postupně

propracováváme, ale „jen“ na baskřídlovky. A nezpívá sbor myslivců, ale „jen“ náš

soubor Vox Hominum, ale věřím, že zážitek z této mše to nijak nezmenšuje. 

   Zveme tedy všechny farníky, zejména myslivce, jejichž účast „ v zeleném“ dodá 

mši neopakovatelnou atmosféru. 
   

Michal Sládek, vedoucí souboru
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   Milí farníci, chtěla bych se jako

kontaktní osoba diecézního projektu

PULS zamyslet nad jeho současným

stavem a nad jeho budoucností.

   Zatím u nás projekt PULS tak úplně

nezdomácněl, teď máme v Kobylí 23, 

na Vrbici 21 a v Bořeticích 26 donátorů.

   Není to počet osob, ale spíš

domácností, protože rodina přispívá

spolu za všechny členy. Pořád to ale

zdaleka nejsou všichni. 

   Rády bychom spolu s Mirkou v Kobylí

a Katkou na Vrbici poradily, jak na to,

kdykoliv se na nás obraťte. Ještě máme

čas se všichni zapojit. 

   Přispívat na platy kněží je přece

záležitostí každého, kdo potřebuje jeho

službu, ať už je pravidelným nebo

nepravidelným návštěvníkem

bohoslužeb. Osobám ve vysokém věku

bych už nedoporučila podávat přihlášku

samostatně, ale připojit se raději 

k příspěvku svých příbuzných.

   Proč to všechno? Myslím si, že už je

všeobecně známo, že stát přispívá rok

od roku na platy kněží menší a menší 

Podporujeme PULS?

MARIE MICHALOVÁ

částkou, až po roce 2030 nebude

přispívat vůbec. Do té doby se musíme

naučit své kněze podporovat. 

   V naší diecézi byl k tomuto účelu

zřízen fond s názvem PULS. Zatím si na

platy kněží přispíváme jen v brněnské

diecézi, ale už po tomto způsobu

pokukují i v Českých Budějovicích,

možná i jinde. 

   Naše diecéze totiž je sice nejbohatší 

na počet věřících, což je krásné, ale

nejchudší na statky. Nemá na čem

vydělávat. 

   V roce 1777, kdy brněnská diecéze

vznikla, nedostala do vínku výdělečné

fabriky ani zemědělské nemovitosti.

Kněze si samozřejmě musely farnosti

zabezpečit samy. 

   Teď, kdy je kněz podle českých zákonů

zaměstnancem biskupství a musí platit

sociální a zdravotní pojištění a daň

(jinak by neměl nárok na zdravotní péči

ani na důchod), musí plat vyplácet

biskupství. 

   Část těchto peněz zabezpečuje fond

PULS z našich příspěvků. 
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  Při přípravě podkladů k tomuto

příspěvku, o který jsem byla požádána

otcem Tomášem, jsem znovu narazila

na přednášku P. Aleše Opatrného z roku

2005 o farnosti. Je zajímavé si

připomenout, čím pro každého z nás

farnost vlastně je? P. Opatrný mluví 

o tom, že může být místem vykonávání

zbožnosti, oázou porozumění, přijetí,

tolerance, dále místem ozvláštnění

životní šedi, místem, kde lze získat

svátosti, institutem pro mimořádné či

mezní životní stavy – narození, svatby,

nemoc, umírání, životní nezdary 

a neštěstí. Je určitě také správcem

kulturního dědictví. Sdružuje všechny

pokřtěné, všechny aktivní katolíky 

a někdy i ostatní obyvatele. 

    Farnost je otevřená všem, ale přece

jen ji charakterizuje určitý stupeň

uzavřenosti, aby tak neztratila identitu.

Říká, že při všech svých aktivitách

neexistuje ideální farnost, ale že všichni

jsme vyrostli do zralosti své víry ve

farnostech tak či onak neideálních.

   Nakonec připomíná, že farnost je

především šancí pro Trojjediného Boha,

aby v ní působil, konal své dílo, a měl 

k tomu k dispozici instrumenty, kterými

vybavil svou církev (svátosti, svěcené

služebníky): pro ty, kdo ve farnosti žijí,

aby přijímali to, co je nabízeno k růstu

víry, a dorůstali tak do plnosti Kristovy,

pro ty, kdo kladou oprávněné otázky 

a požadavky, že na ně najdou

prostřednictvím konkrétních lidí ve

farnosti odpovědi, pro ty, kdo do

farnosti přicházejí, že v ní najdou místo

přijetí, setkají se s Božím slovem,

sdílením víry i svátostmi, pro ty, kdo žijí

okolo, že uvidí variantu ke svému

způsobu života, i pro ty, kdo ve farnosti

zestárnou, že v prostředí víry, naděje 

a lásky, také budou moci zemřít.

   Farnost je naše. Nenechme si ji vzít!

Děkuji všem, kteří se zapojují a kterým

budoucnost jejich farnosti leží na

srdci.

 

Marie Michalová
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    Tip na knížku

Jaká je kniha Cikánský evangelia?

   Čte se jedním dechem, překvapuje hloubka hříchu, stejně jak i hloubka milosrdenství.

Setkáme se s drogami, prostitutkami, okultizmem, pověrami, chudobou, pletkami se

zákonem i jeho překračováním. O to víc je nám nadějí, že to vše je Bůh připraven člověku

odpustit, pochopit, člověka pozvednout... 

   To vše přináší kniha rozhovorů Cikánský evangelia. Již název nám prozrazuje, že se

budeme pohybovat v romské komunitě. Komunita je to nezávislá, živelná, žijící svým

přesvědčením, přesvědčením často zkresleným předsudky nás-gadžů. Dvojice romských

hrdinů František a Viktor se zcela obnažují „zpovědníkovi“ katolickému knězi Stěpánu

Smolenovi a bez všech okolků a do posledních detailů nám odhalují svůj život v hříchu 

a jejich cestu ke Kristu. 

   Viktor a František se nesnaží omlouvat svoje činy z bouřlivého mládí, přijímají všechnu

zodpovědnost za to, co všechno provedli. Právě proto je jejich cesta ke Kristu, jejich obrácení

a život s Kristem upřímně pravdivé. Opět plný živelnosti (hodiny na kolenou v modlitbě

sv. Růžence), života s Bohem na plno, bez korektnosti („Nejsem Rom, jsem cigán.“)

kompromisů a výmluv.

   Nevyšlo to napoprvé, ale dotek Krista již nechal svoji nesmazatelnou stopu, otisk nového

života. Poznali totiž, že On čeká a klepe na dveře. Jde o to, odvážit se chytit za kliku, otevřít 

a přijmout Boha do svého života. 

Název: Cikánský evangelia

Autor: Štěpán Smolen

Fotografie: Timotej Križka

Vydavatelství: Cesta 

Rok vydání: 2020

manželé Kaszperovi
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    V srpnu naše farnosti dostali dopis

od našeho adoptovaného indického

chlapce Nikhlila:

   Moji drazí, já Nikhlil jsem se rozhodl

napsat vám několik řádků. Jak se máte?

U nás je vše v pořádku.

   Postoupil jsem ze čtvrté do páté třídy.

Během školního roku 2020/21 

jsem nechodil do školy, výuku jsme
 

Adopce na dálku
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měli z domu on-line. V naší vesnici bylo

mnoho případů covid-19.

   Během lockdownu jsem byl doma 

s rodinou a strávil s nimi veškerý čas.

   Jsem velice vděčný za sešity a další

materiály, včetně uhrazení školného,

které jste mi poskytli. U nás je právě

období dešťů. Již nemám více co

napsat.
 



   Dne 20. srpna 2021 oslavil brněnský

diecézní biskup Vojtěch Cikrle 

75. narozeniny.

   Jaký měl a má ve své biskupské službě

cíl? „Cíl mám stále jediný – aby diecéze

byla živým organizmem. Všichni jsme

stále na cestě, ale protože cíl není

statický, není možné dívat se na

„tachometr“ a říkat si, jak pěkně nám to

jde. Diecéze je mnoho lidí a cesta je pro

každého jedinečná.“

   Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle je 

13. sídelním biskupem na brněnském

biskupském stolci, který zůstal po smrti

pana biskupa Mons. Karla Skoupého 

18 let neobsazen. Dnes již svatý papež

Jan Pavel II. jmenoval Mons. Vojtěcha

Cikrleho brněnským biskupem dne 

14. února 1990, biskupské svěcení přijal 

v katedrále sv. Petra a Pavla 31. března

1990.

   V roce 2020 oslavil biskup Vojtěch

Cikrle 30. výročí své biskupské služby 

a stal se tak nejdéle působícím

brněnským sídelním biskupem 

v historii diecéze od jejího založení 

v roce 1777 (na druhém místě je šestý 

Zprávy z brněnské diecéze

Biskup Cikrle: Aby byla diecéze živým
organizmem

brněnský biskup Antonín Arnošt hrabě

Schaffgotsche, který vedl diecézi 28 let:

1842–1870).

   V letech 1990–2021 vysvětil biskup

Cikrle celkem 249 kněží, z toho v roce

2012 čtyřtisícího kněze brněnské

diecéze od jejího založení. Je hlavním

světitelem brněnských pomocných

biskupů Mons. Petra Esterky a Mons.

Pavla Konzbula a spolusvětitelem

dalších sedmi biskupů, např.

současného vídeňského arcibiskupa

Christopha kardinála Schönborna nebo

olomouckého arcibiskupa Mons. Jana

Graubnera.

   K 1. červenci 1999 provedl

reorganizaci uspořádání diecéze – byly

zrušeny vikariáty a místo 37 děkanství

jich bylo zřízeno 20, což stále trvá. 
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   V letech 2000 až 2020 založil čtyři nové

farnosti, z toho tři v Brně (Žabovřesky

2000, Lesná 2005, Nová Líšeň 2021).

V roce 2009 přivítal biskup Cikrle v Brně

Svatého otce Benedikta XVI., prvního

papeže, který navštívil brněnskou

diecézi.

   V Brně zahájil tři kanonizační řízení

(boromejky Vojtěchy Hasmandové,

babických mučedníků P. Jana Buly 

a P. Václava Drboly a těšitelky Rosy

Vůjtěchové). Ke schválení Českou

biskupskou konferenci letos doporučil

také žádost jezuitů k zahájení

kanonizačního řízení P. Martina 

Středy.

   V roce 1990 zahájil činnost

obnoveného Biskupského gymnázia 

v Brně, k němuž v roce 2014 přibyla

ještě mateřská škola, o rok později 

i Církevního domova mládeže Petrinum 

v ulici Veveří. Založil Katolické

gymnázium Třebíč, základní a střední

odbornou školu v Jihlavě, Křesťanskou

pedagogicko-psychologickou poradnu 

v Brně a podpořil vznik dalších

církevních škol jiných subjektů. 

    Založil Knihovnu Biskupství

brněnského, Diecézní archiv, Diecézní

muzeum, Centrum pro rodinu a sociální

péči a řadu dalších center (mládeže,

pastorační). V roce 1990 obnovil činnost

Charity založením Diecézní charity

Brno, podporoval obnovení činnosti

řádů a kongregací, do brněnské diecéze

pozval také nové komunity zasvěceného

života. V roce 2012 zavedl v Brně stálou

zpovědní službu. Vysvětil nebo

požehnal přes 50 novostaveb kostelů 

a kaplí, nový klášter sester klarisek 

a několik nových duchovních center.

   Od konce 90. let minulého století se

Vojtěch Cikrle aktivně věnuje

tiskovému apoštolátu a vydal dvě

desítky titulů.

   Při České biskupské konferenci je

předsedou Komise pro kněžstvo a

členem Liturgické komise ČBK. Jeho

biskupské heslo Non ego, sed tu, česky

„Ne já, ale Ty,“ je zkratkou ozvěny slov

Panny Marie i Ježíše Krista, je to

vyjádření touhy odevzdat svůj život do

Božích rukou.

Zdroj: www.biskupstvi.cz
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Modlitba za nového biskupa

   Milé sestry, milí bratři,

jak už víte, po dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci 

a prosím vás, abyste jeho rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského stolce

provázeli svými modlitbami. Pokud se chcete modlit společně, můžete použít modlitbu

uvedenou níže.

Váš biskup Vojtěch

 

 

Bože, Dobrý pastýři,

   svěřujeme ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme:

veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.

   Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem

a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.

   Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

S církevním schválením Biskupství brněnského čj. Ep/701/21 ze dne 8. 9. 2021.

V Kalifornii zemřel emeritní brněnský pomocný biskup 

Mons. Petr Esterka
   

   V úterý 10. srpna 2021 odpoledne zemřel v Kalifornii Mons. ThDr. Petr Esterka,

emeritní pomocný biskup brněnský a titulární biskup čefalenský. Po posledním

rozloučení v pátek 20. srpna 2021 ve společenství českých krajanů v USA, o které řadu let

jako kněz a později jako biskup pečoval v rámci České katolické misie, bylo jeho tělo

převezeno do České republiky. Po zádušní mši v Brně na Petrově a v jeho rodišti Dolních

Bojanovicích byl pochován na místním hřbitově.

   Mons. ThDr. Petr Esterka se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích (okr.

Hodonín). Pro nábožensko-politické přesvědčení byl už jako student perzekuován a po 

https://www.biskupstvi.cz/2021-08-10-zemrel-biskup-petr-esterka
https://www.biskupstvi.cz/2021-08-10-zemrel-biskup-petr-esterka
https://www.biskupstvi.cz/2021-08-10-zemrel-biskup-petr-esterka
https://www.biskupstvi.cz/2021-08-10-zemrel-biskup-petr-esterka
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Biskupové souhlasí se zahájením procesu blahořečení Martina Středy
   

   Česká biskupská konference vyjádřila souhlas se zahájením procesu blahořečení

jezuitského kněze Martina Středy, který se zasloužil o úspěšnou obranu Brna při

švédském obléhání za třicetileté války. Návrh předložil brněnský biskup Vojtěch Cikrle,

jehož mluvčí Martina Jandlová o rozhodnutí biskupské konference informovala.

   Další kroky bude nyní připravovat Tovaryšstvo Ježíšovo, tedy jezuitský řád. Po

schválení v Římě by mohla začít diecézní fáze takzvaného beatifikačního řízení. 

mnoha obtížích maturoval až v roce 1956 na jedenáctiletce v Hodoníně. Dne 15. června

1957 emigroval do Rakouska a tři měsíce pobýval v uprchlickém táboře v Glassenbachu 

u Salcburku. V září 1957 byl přijat do Papežské koleje Nepomucenum v Římě a po

studiu filozofie a teologie na Lateránské univerzitě byl 9. 3. 1963 v bazilice sv. Jana 

v Lateráně kardinálem Tragliou vysvěcen na kněze. Po získání licenciátu teologie 

v červnu 1963 byl poslán mezi krajany do arcidiecéze San Antonio v Texasu. V roce 1966

se vrátil do Říma, kde se začal připravovat k doktorské práci na téma „The Unionistic

Congresses at Velehrad“, kterou o rok později obhájil. Po návratu do USA v létě 1967

zahájil své akademické působení v koleji svaté Kateřiny v Saint Paul v Minnesotě, kde

byl roku 1980 jmenován řádným profesorem. Po celou dobu vypomáhal v duchovní

správě řady farností. Současně v letech 1974–1995 působil v americkém letectvu jako

vojenský kaplan v záloze. V roce 1978 se začal Petr Esterka intenzivněji věnovat práci

mezi českými katolíky v USA a Kanadě. V roce 1986 byl biskupem Jaroslavem

Škarvadou, který působil v Římě a pečoval o naše krajany v zahraničí, jmenován jeho

biskupským vikářem pro USA a Kanadu. V roce 1994 se jeho působení rozšířilo i na

Austrálii. Roku 1987 mu byl udělen titul monsignor a roku 1992 byl jmenován čestným

prelátem. Dne 5. července 1999 jmenoval papež Jan Pavel II. Petra Esterku pomocným

biskupem brněnským a titulárním biskupem čefalenským a pověřil ho duchovní péčí 

o české katolíky v cizině. V roce 2013 získal cenu Gratias agit za pomoc při šíření

dobrého jména České republiky v zahraničí. V roce 2010 biskup Petr Esterka abdikoval

a 9. prosince 2013 papež František jeho rezignaci přijal.

   Mons. ThDr. Petr Esterka zemřel 10. srpna 2021 v Kalifornii (USA).

  Zdroj: www.biskupstvi.cz

https://www.biskupstvi.cz/2021-08-10-zemrel-biskup-petr-esterka
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Farnost se baví

   Letí kněz letadlem, letuška se ho ptá: „ Dáte si nějaký aperitiv?“ „ V jaké letíme výšce?“ „10 000

metrů.“ „Tak nic, děkuji. Šéf je příliš blízko“.

   V ráji byli dva andělé. Jeden stále odpočíval na oblaku, ale druhý nepřetržitě létal ze země k Bohu

a zpět. Jednou se odpočívající anděl zeptal zaneprázdněného: „Proč pořád létáš tam a zpět?

Oddychni si.“ „Nemám čas. Pořád Bohu přináším modlitby, které začínají: Pane, daruj mi… Ale

proč ty jsi pořád tady a nikam nelétáš?“ „To je jednoduché. Já mám Bohu přinášet modlitby, které

začínají: Děkuji ti, Pane…“

   Turista přijde ke Genezaretskému jezeru, kde stojí malá bárka, která převáží turisty na druhou

stranu. Zeptá se lodníka: „Promiňte, co stojí jízdné na druhou stranu?“ Majitel bárky se na něho podívá

a řekne: 20 dolarů.“ „Není to trochu moc?“ „Vážený pane, to je jezero Genezaretské. Po tomto jezeru

chodil Kristus pěšky!“ Turista se usměje a řekne: „Není divu, při těch cenách!“

   Na úplném konci procesu, který má pevně daná pravidla, bude beatifikace, tedy

prohlášení Martina Středy za blahoslaveného, což je v mnoha případech předstupeň

svatořečení, tedy prohlášení za svatého.Středa, nebo také Stredonius, se narodil v roce

1588 v Hlivicích ve Slezsku, zemřel 

v roce 1649 v Brně. Proslul jako teolog a řečník. V době švédského obléhání vedl

brněnskou jezuitskou kolej. Stal se duchovní oporou obránců Brna v roce 1645.

Pomáhal nejen modlitbou, ale také organizačními schopnostmi. Dal vycvičit oddíl

studentů ve zbrani.

   Je pohřbený v jezuitském kostele v centru Brna, před kterým také stojí jeho socha.

Zachycuje Středu jako kněze s rukama sepjatýma v gestu modlitby. V podstavci má

dělovou kouli. Pověst totiž tvrdí, že poslední koule vypálená na Brno z největšího

švédského děla dopadla k nohám Středy a nehybně zůstala ležet.

   Po Středovi je pojmenovaná jedna z nejkratších brněnských ulic a je spolupatronem

duchovního centra v Brně-Lesné.

Zdroj: www.biskupstvi.cz



Dětské okénko

LENKA KUCHYŇKOVÁ

Svatá Ludmila

   Česká světice sv. Ludmila byla dcerou knížete a manželkou prvního známého

Přemyslovce Bořivoje. Společně s ním přijala křesťanství, a tak nasměrovali své

následovníky k pokračování v křesťanské tradici, která naši zem formuje až do

dnešních dnů. V roce 2021 uplynulo 1100 let od její smrti, proto se pojďme 

o sv. Ludmile něco více dovědět. Zvládnete to sami či s pomocí rodičů.
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Doplňte správná slova do textu. K sv. Ludmile můžete dokreslit jejího vnuka
sv. Václava.

 






