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Kostel sv. Václava

Nezapomínejme si vzít někoho s sebou
Měsíc červen je za námi. Červenec 

je především ve znamení naších věro-
zvěstů Cyrila a Metoděje, nositelů víry 
pro naši zemi.

V měsíci červenci také začíná čas 
prázdnin a dovolených. I když covidová 
situace komplikuje cestování, mnozí as-
poň na chvíli opouští své životní prostře-

„Pozvedám své oči k horám: 
Odkud mi přijde pomoc? Pomoc 
mi přichází od Hospodina, on uči-
nil nebesa i zemi. Nedopustí, aby 
uklouzla tvá noha, nedříme ten, 
jenž tě chrání.“ (Ž 121, 1-3)

dí a vydají se na cestu, aby viděli nové 
věci a prožili nové zážitky. Dává nám to 
příležitost tak trochu odstoupit od kaž-
dodenních starostí a od únavy z covido-
vých opatřeních. Na co se těšíme o do-
volené? Někdo se těší na to, že se ko-
nečně vyspí. Jiný si libuje v aktivní do-
volené a zdolá hory i doly. Další se těší 
na čas, který stráví s rodinou, přáteli. 

Dovolená křesťana - by měl být kvalitně 
strávený čas. Pokud ho nechci jen pro-
marnit, ale prožít plnohodnotně, pak si 
jej budu muset naplánovat, neboť vzta-
hy stojí čas. Zejména o prázdninách 
a dovolených nám protéká čas mezi 
prsty a než se nadějeme, jsou u konce.

Koho bereme na dovolenou? Neza-
pomínejme na toho, který je pro náš 
život nejdůležitější. Nebo jsme nao-
pak rádi, že si konečně uděláme vol-
no od Boha a od Církve? Pokud svůj 
vztah s Ním beru vážně, pak budu chtít 
s Ním o dovolené strávit čas. Nebylo by 
na škodu si přibalit, pokud jedu do ci-
zího prostředí, nějakou duchovní litera-
turu, růženec, kříž i když v muslimských 
státech je to problém. Nezapomeňme 
si včas zjistit nedělní bohoslužby. 

Svatého Antonína jednou navštívi-
la jedna stará dáma a stěžovala si, že 
při své modlitbě nikdy necítí Boží pří-
tomnost. Světec jí radil, aby se v násle-
dujících týdnech přestala modlit slov-
ně, ale jen v tichu pobývala na jednom 
místě, prožívala daný okamžik s rados-
tí a uvědomovala si okolí, ve kterém se 
nachází s vděčností. Když se pak po ně-
jaké době vrátila řekla:,, Je to zvláštní, 
ale když se modlím ústy, tak Boha stále 
nevnímám, ale když jen tak sedím tvá-
ří v tvář, tak se cítím být zcela obejmuta 
Jeho přítomností.“ Svatý Antonín jí od-
pověděl:,,Pokračuj v obojím, ale nikdy 
nezapomeň na druhý způsob modlitby.“ 
Snad je to i užitečná rada pro nastávají-
cí prázdniny a dovolenou.

A tak hodně radosti a prožitků Boží 
blízkosti o prázdninách a dovolených 
vám přeje a žehná o. Richard.
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Z FARNÍCH MATRIK – ČERVEN 2021
Sezdáni byli: 
Josef Pagáč (Ned. Lhota) a Vendula Jur-
čová (Návojná)

Pokřtěni byli: 
David František Ritter
Adam Tomeček
Libuše Hrnčiříková
Lucie Juřicová

Bylo: 
 Mše sv. za otce Stanislava Malińskeho 
(nedožitých 90 let) 

 Průvod Božího Těla 
 Nejsvětější Srdce Ježíšovo 
 Fatimská pobožnost 
 Chvály
 Den pro rodinu 
 První svaté přijímání 
 Mše sv. na poděkování k ukončení 
školního roku 

Bude: 
 V prázdninovém čase středeční mše 
sv. v 7. 30 hod.
 5. 7. v 15. 00 hod. mše sv. u kapličky 
sv. Cyrila a Metoděje na Březové
 13. 7. v 16. 00 hod. Fatimská pobož-
nost
 23. 7. – 25. 7. pěší pouť na Svatý Ho-
stýn
 25. 7. v 15. 00 hod. mše sv. u kaplič-
ky sv. Anny
 13. 8. v 16. 00 hod. Fatimská pobož-
nost
 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie 
 1. 9. v 18. 00 hod. mše sv. na zaháje-
ní školního a katechetického roku
 5. 9. v 10. 30 hod. mše sv. na podě-
kování za úrodu -,,Dožínky“

NAŠE FARNOST DNESDUCHOVNÍ SLOVO

Jistě také Ty, jako všichni ostatní, si 
užíváš čas prázdnin a dovolené.  Čas, 
kdy na chvilinku si můžeš odpočinout, 
nejen od práce, ale také od katastro-
fi ckých scénářů, které neustále slyší-
me v televizi, nebo o nich čteme v novi-
nách a na internetu.  Jak se říká nejen 
o ohni, ale také se dá převést na inter-
net: „ dobrý sluha, ale zlý pán.“

Ano dobrý sluha, který nám mnoh-
dy ulehčí práci, najde, co potřebujeme 
a spojí nás třeba s místem a s lidmi, 
které máme rádi.

Dokáže být, ale zlý pán… Tak jak 
v čemkoliv, tak i na internetu si může-
me vypěstovat závislost a té se pak zba-
vit? To vyžaduje mnoho trpělivosti, ná-
mahy, ale hlavně trpělivosti s námi sa-
motnými.

Tak i tento čas můžeme využít k vy-
pnutí i tohoto prostředku a zapnout jen, 
když si potřebuji najít spoj na vlak, nebo 
autobus… Prostě užívat si reálný čas 
a reálné přátele…

Čas prázdnin není jen časem dospá-
ní toho, co jsem během roku nestihl do-
spat. Tedy lidsky řečeno, celý čas vyu-
žít k fl ákání.  Dá se říci, že je to čas lid-
ského „restartu“, kdy mohu do „instalo-
vat“ chybějící „aktualizace“ svého živo-
ta. Nechat se oslovovat krásou stvoře-
ní, kde se mohu ujistit, že Bůh oprav-
du existuje a že mě má neskutečně rád.   
Nechat se vést Božím Duchem po mís-
tech, kde se mohu zastavit a načerpat 
sílu, nejen tělesnou, ale i duchovní.

Čas dovolených a čas prázdnin je 
dar, který máme k svému osvěžení, ne-
bojme se ho využít, neboť umět odpočí-
vat je veliký Boží dar…  Musíme si totiž 
přiznat, že to často neumíme…

Proto Vám všem přejeme, ať tyto 
dny opravdu využijete nejen k své-
mu odpočinku, ale i k možnosti, být 
s těmi, které máte rádi…

Všem Vám dobrý Bůh žehnej.

PRŮVOD BOŽÍHO TĚLA 
V neděli 6. 6. 2021 jsme vyšli měs-

tem na průvod Božího Těla. 
Družičky sypaly okvětní lístky. Muži 

v krojích nesli baldachýn. Pod ním šli 
kněží s Pánem Ježíšem v monstranci.

Modlili jsme se za naše město a ro-
diny u čtyřech s láskou nazdobených ol-
tářů.

Pěvecký sbor a muzikanti nás dopro-
vázeli krásným zpěvem a hudbou.

Počasí nám přálo, průvod byl zakon-
čen v kostele, kde naše milé družičky 
dostaly od o. Richarda sladkost.

Všem velké Pán Bůh zaplať!
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DUCHOVNÍ OBNOVA DĚTÍ PŘIPRAVUJÍ-
CÍCH SE K 1. SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ

Velké díky patří všem, kdo se na du-
chovní obnově našich,,třeťáčků“ podí-
leli. Děti byly moc nadšené a po dlou-
hé době zažily krásnou společnou so-
botu, o které pak s nadšením vyprávěly
paní učitelce a věříme, že i doma svým
rodičům.
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DENNÍ STACIONÁŘ ZVE K PRÁZDNINOVÉ 
AKTIVITĚ

Babičko a dědáčku, poďtě si povy-
kládat…

Tato aktivita je určena dětem, kte-
ré mohou svým prarodičům položit otáz-
ky, ale i jiným starším lidem, které znají, 
nebo kteří budou ochotni si s nimi poví-
dat. 

Na co se můžete ptát? Třeba… Kdy 
a kde jste se narodili, měli jste sourozen-
ce a kolik, jak to bylo ve škole, jak jste trá-
vili letní prázdniny, na co jste si rádi hrá-
li, vaše oblíbené jídlo, nebo na co rád(a) 
vzpomínáte… 

Z vašeho rozhovoru napište sami, 
nebo za pomoci rodičů povídání, které 
přineste do konce letních prázdnin 2021 
do Denního stacionáře. Všechny vaše 
práce zveřejníme v publikaci, která bude 
v Denním stacionáři k zapůjčení.

Odměnou pro vás bude čas strávený 
s prarodiči a těšit se můžete na odměnu 
ve formě poukázky na zmrzlinu a malé 
pozornosti od klientů a zaměstnanců DS. 

Pokud byste chtěli udělat radost i na-
šim klientům, můžete namalovat obráz-
ky, které si v Denním stacionáři rádi vy-
stavíme. 

Těšíme se na Vaše příběhy. 

POZVÁNÍ K ÚČASTI NA MEZINÁRODNÍ 
EUCHARISTICKÝ KONGRES V BUDAPEŠTI

Slovo „kongres“ možná zní tro-
chu úředně, ve skutečnosti jde o ná-
boženské setkání, které je příležitos-
tí ve společenství prožít a oslavit sku-
tečnost, že Eucharistie je největším da-
rem, který nám Pán odkázal.  Ten nej-
bližší je svolán do Budapešti v termínu 
od 5. do 12. září letošního roku a papež 
František plánuje osobně předsedat 
slavnostní závěrečné mši svaté v nedě-
li 12. září.

Kdo by se chtěl zapojit do české de-
legace mířící do Budapešti, může sám 
či přes duchovního správce kontakto-
vat Poutní centrum královéhradecké di-
ecéze, které přípravu cesty koordinuje. 
E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon 
731 598 752. Potřebné informace na-
jdete rovněž na stránkách www.cirkev.
cz. 

Převzato z internetu

„NEZNÁMÁ“ SVATÁ ZEMĚ – JERUZALÉM 
– ČÁST DRUHÁ

Tímto pojednáním o Jeruzalémě již 
podruhé a celkově počtvrté pokračuje-
me v cyklu o „méně známých“ poutních 
místech ve Svaté zemi. 

Chrám Božího hrobu se nachází 
uvnitř hradeb Starého města. Chrám 
leží na místě, které většina křesťanů 
uctívá jako Golgotu neboli horu Kalvá-
rii, kde byl ukřižován Ježíš Kristus. Ten-
to chrám je důležitým poutním místem 
již od 4. století. Původně se místo Je-
žíšova ukřižování nacházelo za hradba-
mi města Jeruzaléma. Když byly hrad-
by krátce poté rozšířeny Herodem Agrip-
pou v letech 41-44, obehnaly i prostor 
nynějšího chrámu Božího hrobu. Podle 
legendy byl Ježíšův hrob a jeho kříž ob-
jeveny v roce 325 sv. Helenou. Římský 
císař Constantinus I. dal v letech 326 
až 335 postavit kostel Božího hrobu 
na místě Ježíšova hrobu poblíž Golgoty.

Sión - Benediktinské opatství Ze-
snutí Panny Marie - první kostel vznikl 
na tomto místě již v 5. století, ale zanikl 
již v roce 614. Ve 12. století zde vznikl 
klášter, zničený ve 13. století. Na jeho 
zbytcích v 16. století vzniklo sídlo jezu-
itské komunity. Pozemek zakoupil ně-
mecký císař Vilém II. v roce 1898, a vě-
noval jej katolickému německému spol-
ku Svaté země, který sem již v r. 1906 
povolal benediktiny. Nachází se zde 
symbolický hrob Panny Marie (skutečná 
skalní hrobka je na úpatí Olivové hory).

Sión - Večeřadlo - je místnost, kde 
se konala Poslední večeře Páně, při kte-
ré Ježíš Kristus pojedl s apoštoly veliko-
nočního beránka před svým ukřižová-
ním. Při této večeři jim rozděloval chléb 
a víno jako “své tělo a svou krev“ a při-
kázal jim, aby to opakovali na jeho pa-

mátku. Tak vznikla svátost eucharistie. 
Průběh Poslední večeře zhruba odpoví-
dá židovské večeři pesach na památ-
ku vyvedení Izraele z Egypta. Evange-
lia uvádějí její přípravu, rozdílení chle-
ba a vína jako Ježíšova “těla a krve“ 
a zradu Jidáše Iškariotského, jednoho 
z učedníků. Podle Janova evangelia za-
čala tím, že Ježíš všem učedníkům umyl 
nohy a po večeři navazuje Ježíšova zá-
věrečná promluva, modlitba a rozlouče-
ní.

Ein Karem - je starobylá osada, nyní 
městská čtvrť cca 7 km západně od Je-
ruzaléma. Populace je židovská, ale 
bylo zde usazeno i několik rodin křes-
ťanských Arabů. Jde o rodné místo Jana 
Křtitele (Lk 1, 57-80). Panna Maria zde 
navštívila Alžbětu (Lk 1, 39-56). Kos-
tel Navštívení postavil v letech 1939 - 
1955 architekt Antonio Barluzzi. Jedno-
lodní patrový chrám s mozaikou na zá-
padním průčelí a hranolovou věží sto-
jí na základech byzantského a křižác-
kého kostela na skalnatém kopci, se-
vřený vzrostlými cypřiši. Někdy se nazý-
vá podle Mariiny odpovědi Alžbětě též 
Kostel Chvalozpěvu. Ve spodním podla-
ží v klenutém prostoru krypty stojí ka-
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menná studna, místo jejich setkání, 
kde vytryskl zázračný pramen. Fresky 
na stěnách ilustrují tuto událost. V hor-
ním podlaží je prostor pro bohoslužby 
s freskami z roku 1955 ve výklenku ap-
sidy. Terasa před kostelem je ohraze-
na ohradní zdí, na které jsou keramic-
ké desky s textem chvalozpěvu ve více 
než 50 světových jazycích. Kostel svaté-
ho Jana Křtitele z roku 1885, rovněž pa-
trový, na troskách byzantského kostela. 
Nachází se zde krypta s jeskyní Požeh-
nání a v jejím interiéru je v podlaze pod 
oltářem hvězda vykládaná z mramoru 
s nápisem Hic precursor Domini natus 
est (Zde se narodil předchůdce Pána). 
Nad jeskyní v místě údajného domku 
Zacharjáše a Alžběty byl vystavěn prv-
ní kostel sv. Jana Křtitele, rozšířený bě-
hem křižáckých výprav a vzápětí Araby 
využívaný například jako stáje.

Tomáš Surý

„NEZNÁMÁ“ SVATÁ ZEMĚ – GALILEA – 
ČÁST PRVNÍ 

Tímto pojednáním o Galileji již popá-
té pokračujeme v cyklu o „méně zná-
mých“ poutních místech ve Svaté zemi. 
Jelikož je v Galileji více známých pout-
ních míst, dovolte, když u některých 
míst budu stručný. O jiných podle mě 
„neznámých“ či „méně známých“ mís-
tech se rozepíši více.

Kána Galilejská je město ležící při-
bližně 7 km severovýchodně od Naza-
retu. Je několikrát zmiňovaná v Janově 
evangeliu, nejznámější pasáž je svat-
ba v Káně (Jan 2, 1-11). Ježíš zde vy-
konal svůj první zázrak - proměnu vel-
kého množství vody ve víno při svateb-
ní hostině, když víno zajištěné ženi-
chem došlo. Další zmínka o Káně v Ja-
nově evangeliu se vztahuje k Ježíšově 
návštěvě tohoto města, kde ho vyhle-
dal královský úředník z blízkého města 
Kafarnaum, jehož syn byl těžce nemo-
cen a umíral. Dále je v témže evangeliu 
uvedeno, že apoštol Natanael pocházel 
z Kány. Kána Galilejská není zmiňová-

na v žádné jiné knize Bible, ani v jiném 
zdroji z té doby. Manželé si zde také ob-
novují své manželské sliby. 

Hora Tábor se nachází 17 km zá-
padně od Genezaretského jeze-
ra a dosahuje výšky 575 metrů nad 
mořem. Hora Tábor je poprvé zmíně-
na v knize Jozue (19,22) jako hrani-
ce mezi třemi kmeny – Zebulun, Issa-
char a Naftali. Dále je hora zmíněna 
v knize Soudců (4,6) ve vyprávění, jak 
prorokyně Debóra přikázala izraelské-
mu vůdci Bárakovi a Bárak pak z této 
hory drtivě porazil kenaanské vojsko. 
Událo se zde Proměnění Páně (Mt 17, 
1-13). V průběhu proměny promlouval 
Ježíš k Mojžíšovi a Eliášovi, který před-
pověděl jeho smrt. Na paměť událos-
ti byla na vrcholu hory na troskách ně-
kdejších svatostánků ze 6. a 12. sto-
letí vybudována v letech 1921-1924 
bazilika Proměnění Páně podle návr-
hu italského architekta Antonia Bar-
luzziho. 

Nazaret se nachází v nadmořské výš-
ce 300 m, ve vzdálenosti 25 km od Ge-
nezaretského jezera a 9 km od hory Tá-
bor, ve zvlněné krajině pohoří Nazaret-
ské hory. Došlo zde ke Zvěstování Pan-
ny Marie (Lk 1, 26-38). Nazaret byl do-

movem Josefa s Marií a místem, kde 
Ježíš prožil dětství a mládí. Nachází se 
zde množství poutních míst, mj.: Ba-
zilika Zvěstování stojící na místě, kde 
archanděl Gabriel sdělil Marii, že poro-
dí Ježíše; dále místo, kde měl svatý Jo-
sef svou dílnu a jeskyně Svaté rodiny 
v kostele Sv. Josefa.

Hora Blahoslavenství je skalnatý 
pahorek nedaleko Genezaretského je-
zera, na kterém podle evangelia Ježíš 
Kristus při svém kázání oznámil zástu-
pu lidu blahoslavenství (Mt 5, 1-12). 
Jako místo tohoto kázání je hora uctívá-
na více než 1600 let. Ve 4. století naše-
ho letopočtu byl na hoře postaven první 
byzantský kostel, který byl užíván do 7. 
století. V roce 1938 byl na témže místě 
hory postaven centrální kostel s kupo-
lí, který projektoval architekt Antonio 
Barluzzi. Palmový háj a park na návr-
ší s mnoha květinami jsou upraveny 
k rozjímání, na kamenech podél hlav-
ní přístupové cesty jsou vytesána slova 
modliteb. Uprostřed stojí kostel s kupo-
lí a arkádovým ochozem. Od zřízení kos-
tela byl správou hory pověřen řád fran-
tiškánů. Uvnitř kostela je pozoruhodná 
prosklená skříň s krucifi xem ve stylu art 
deco. 

Tomáš Surý
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K ZAMYŠLENÍ
PŘÍMLUVY PO DOBU DOVOLENÝCH
Prosím tě 
za všechny, kteří mají konečně dovo-

lenou, kteří jsou upracovaní a potřebu-
jí odpočinek: uchraň je od nehody a ne-
bezpečí, dej, ať znovu přijdou k sobě, ať 
prožijí krásné dny a spokojeni se vrátí 
domů.

Za všechny, kteří teď cestují a radují 
se z toho, že se dostali z navyklého pro-
středí: ať z nich spadne všechno břímě, 
ať se zotaví a s mnoha novými dojmy 
nashromáždí i nové síly.

Za všechny, kteří nemohou jít na do-
volenou, protože jsou příliš staří nebo 
příliš nemocní nebo prostě nemají dost 
peněz: uchraň je od hořkosti. Dej, ať oni 
i my poznáme, že život může být napl-
něný, i když přání zůstanou nesplněna.

Za všechny lidi, mladé či staré, kte-
ří se otevřeli, aby objevovali krásu 
světa: aby se vrátily do všedních dnů 
bohatší a byli vděčni za všechno dob-
ré a krásné, co na svých cestách smě-
li prožít.

Za nás samotné, doma či na dovole-
né: abychom byli pohostinní a ochotni 
pomoci, aby se v našem společenství 
cítil dobře každý, kdo k nám přijde, po-
máhej nám, abychom smysluplně využí-
vali času. Dej nám novou sílu: tělu i du-
chu, nervům. 

Dej, ať se pak setkávám s lidmi s vět-
ší laskavostí a s větší pozorností.

Pereira, Myšlenky a modlitby

PRÁZDNINOVÉ DÍKY 
Díky, že skončila nám škola, díky, 
že už jsou prázdniny.
Díky, že nás Pán Ježíš volá
do své rodiny.
Díky, za to, že žíti smíme,
díky, že můžeme si hrát.
Díky, že všichni dobře víme,
jak nás Bůh má rád.
Díky, za to, že slunce svítí,
díky, za to, že padá déšť.
Díky, za hvězdy jenž se třpytí
v našich očích též.
Díky, za řeku zpívající,
díky, za tichý lesa stín.
Díky, za úsměv v každé líci,
za maminčin klín.
Díky, za to že květy voní,
díky, za cestu k výšinám.
Díky, že smíme běžet po ní,
že je s námi Pán.
Díky, za všechna vysvědčení,
díky, za školní hodiny.
Díky, že z pětek strach už není,
máme prázdniny!

POVÍDKA: DARY LÁSKY
Dva bratři společně pracovali na ro-

dinné farmě. Jeden byl ženatý a měl vel-
kou rodinu. Druhý byl svobodný. Večer si 
vždy veškerou úrodu i peníze dělili napůl.

Jednoho dne si svobodný bratr řekl: 
„Není spravedlivé dělit si všechno na-
půl. Já jsem sám a mé potřeby jsou men-
ší.“ Každou noc potom nabral z truh-
lice pytel obilí, proklouzl do bratrova 
domu a vysypal obilí do jeho truhlice.
Mezitím si ženatý bratr řekl: „Není správné 
dělit si vše napůl. Já jsem ženatý a mám 
rodinu, která se o mne jednou postará.

Bratr nemá nikoho, kdo by se o něj 
postaral.“ Každou noc nabral tedy pytel 
obilí a vysypal ho do bratrovy truhlice. 
Oběma bratrům bylo celá léta divné, že 
jim obilí neubývá. Až jednou, když byla 
tmavá noc, do sebe venku narazili. Po-
malu jim začalo docházet, proč obilí ne-
ubývalo. Položili pytle a pevně se objali.

Z knihy B. Cavanaugha, 
Malé příběhy

Chovejte se k lidem přesně tak, jak 
chcete, aby se oni chovali k vám. Prá-
vě v tom spočívá Zákon i Proroci. 

(Mt 7, 12)

BŮH TĚ SLYŠÍ
Ve starověku žil otrok, jménem Esop, 

od něhož pochází velmi mnoho pouč-
ných bajek. Jednou ho poslal jeho pán 
na trh, aby tam koupil, co se mu zdá 
být nejlepší. Esop přinesl domů od řez-
níka jazyk. Za několik dní byl opět po-
slán, aby přinesl, co se mu zdá být nej-
horší. A opět přinesl jazyk. Pán to ne-
dovedl pochopit a ptal se po vysvětle-
ní. Esop pravil: „Pane, tento zvířecí ja-
zyk zastupuje jazyk lidský. Věz, že lidský 
jazyk je věcí nejlepší, neboť bez něho 
by na světě nic krásného nebylo. Avšak 
je i věcí nejhorší, neboť všechno zlo po-
chází od něho.“

Z knihy Dětským duším

Z vašich úst ať nevychází nic zlé-
ho; vaše slova ať jsou dobrá, posilují-
cí tam, kde je potřeba, a užitečná těm, 
kdo je uslyší. 

(Ef 4, 29)

Indický básník Thákur vypráví příběh 
o žebrákovi, který z dálky vidí přijíždět 
zlatý kočár jako ze sna. Dochází mu, 

že je to kočár samotného krále a vyšle 
k nebi prosbu o bohatství. Toto totiž je 
největší příležitost jeho života. A skuteč-
ně. Kočár zastaví u žebráka a vystou-
pí z něj král s úsměvem na rtech. Ale 
pak se stane něco zvláštního. Král na-
přáhne k žebrákovi svou prázdnou dlaň 
a ptá se: „Co mi dáš?“ Zmatený žeb-
rák váhavě zaloví ve své mošně a vy-
táhne zrnko kukuřice. Jedno jediné. To 
nejmenší. To má být nějaký vtip? Poma-
lu vloží zrnko do královy napřažené dla-
ně. Na sklonku dne žebrák vysypal svou 
mošnu na zem a ke svému překvape-
ní tam objevil jedno zrnko ryzího zlata. 
Ale jen jedno jediné, to nejmenší. Hoř-
ce jsem se rozplakal, řekl žebrák, a přál 
jsem si, abych měl to srdce dát všech-
no, co mám. 

Převzato z internetu

Nyní vše vidíme jako v hádance. 
Vše poznáváme jen částečně. Jednou 
ale vše poznáme v plnosti. Láska ni-
kdy nezanikne.

(srov. 1 Kor 13,8-12)

MUSÍM JÍT NA MŠI? JÁ SE TAM NUDÍM 
Už jste se někdy na mši nudili? Jasně, 

všichni. Už mnoho let dostávají rodiče 
a prarodiče od svých dětí otázku: „Musí-
me jít na mši? Já se tam nudím.“ A dnes 
se zdá, že víc a víc dospělých říká totéž.

Tohle je jeden z významných problé-
mů, jimž v současnosti katolická církev 
čelí. Pokud ho nevyřešíme, je s námi ko-
nec. Pokud v této záležitosti nic neudě-
láme, katolicismus se smrskne na drob-
nou kulturní kuriozitu. Nelze nebrat 
v úvahu rostoucí počet těch, kteří jsou 
přesvědčeni, že ústřední moment katoli-
cismu je nudný, a zároveň očekávat, že 
budoucnost bude lepší než minulost.

Ale co byste řekli na to, kdybych vám 
nabídl něco, co zaručí, že se už nikdy ne-
budete na mši nudit, ledaže byste si to 
sami přáli? A dokonce víc než to, jedno-
duchá pomůcka promění vaše prožívá-
ní nedělní mše. Ze mše se stane zdroj 
účinné moudrosti pro život. Podívejme se 
na to společně.
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Jeden z nástrojů proti nudě při mši

Znám jeden nástroj proti nudě při 
mši. Tenhle jednoduchý zvyk vám sám 
o sobě pomůže, abyste se od pasivního 
přístupu zcela obrátili k aktivnímu.

U lidí, kteří se neustále učí, jsem si 
všiml jedné věci – většinou s sebou ne-
ustále mají tužku a papír, protože nikdy 
neví, kdy uslyší něco úžasného nebo 
kdy dostanou nějaký nápad. Já mnoho 
let už spím s tužkou a papírem na noč-
ním stolku, protože se často uprostřed 
noci vzbudím s nějakým nápadem a bo-
jím se, že ho do rána zapomenu. To-
hle mi umožňuje si vše zapsat a znovu 
usnout. (Jako poznámkový blok lze pou-
žívat např. i mobil).

Bůh promlouvá i k vám

My nemíváme moc ve zvyku se neu-
stále učit. Možná ani nečekáme, že by 
kněz řekl něco, co by stálo za zapsání. 
A možná ani nepředpokládáme, že by 
k nám Bůh dnes v kostele promlouval. 
Ale on promlouvá! Promlouval k vám, 
promlouvá k vám a nadále k vám bude 
promlouvat.

A tady nabízím svůj nápad. Pořiď-
te si malý zápisník, obyčejný notýsek, 
aby se vám vešel do kapsy. To bude 
váš mešní deník. Vezměte si ho s se-
bou příští neděli na mši. Když vstoupíte 
do kostela, pokloňte se Bohu a popros-
te ho: „Bože, ukaž mi při této mši způ-
sob, jak v příštím týdnu mohu žít s te-
bou a stávat se svým lepším já.“ A pak 
naslouchejte.

Naslouchejte písním, naslouchej-
te čtení, naslouchejte kázání, naslou-
chejte modlitbám a naslouchejte tichu 
svého srdce. Jedna myšlenka či nápad, 
jedna pobídka či pozvání, něco se vás 
dotkne. Zapište si to. Jen jednu věc. Ne 
pět věcí, ne šestnáct stránek načmára-
ných poznámek. Jen tu jednu věc. Za-
pište ji spolu s datem na samostatnou 
stránku. Zbytek mše pak věnujte mod-
litbě za to, abyste tuto jednu věc správ-
ně uskutečňovali v příštím týdnu.

Ze mše se budete vracet soustředě-
ní, posilnění a povzbuzení. Proč? Pro-
tože toto se děje, když ve svém životě 
nasloucháme Božímu hlasu. Soustředí-
me se na to důležité, jsme nabiti ener-
gií a jsme povzbuzeni. Jsme-li naopak 
zmateni, znechuceni a deprivováni, je 
to obvykle jasný ukazatel toho, že ne-
věnujeme čas naslouchání Božímu hla-
su ve svém životě, že Boží hlas ignoru-
jeme a místo toho si děláme jen to, co 
si zamaneme.

Svůj deník si vedu už devatenáct let

Svůj mešní deník si vedu už devate-
náct let. Doma v pracovně, kde píšu, 
jich mám celou polici. Někdy, když je mi 
těžko, vstanu, přejdu k té polici a vez-
mu do ruky jeden z těch malých meš-
ních diářů. Třeba si vezmu ten z roku 
2005 a pár minut jím listuji a čtu si, co 
mi Bůh v tom roce řekl.

Pokaždé když to udělám, bez ohle-
du na to, který diář z police si vyberu, si 
uvědomím tři věci. Zaprvé, že se tehdy 
v mém životě odehrávaly události, kte-
ré jsem považoval za důležité, a nebyly. 
Dělal jsem z komára velblouda. Zadru-
hé, že jsem v té době sváděl těžké boje 
s věcmi, se kterými už nebojuji. Boží mi-
lost vstoupila do dané oblasti mého ži-
vota a osvobodila mě. A zatřetí, že jsem 
v roce 2005 sváděl těžké boje s věcmi, 
se kterými zápolím i v roce 2016.

Kdybych se vás zeptal, co se stalo 
ve vašem životě v roce 2005, pravdě-
podobně byste mi odpověděli, že jste se 
vdaly, oženili, narodilo se vám dítě, pře-
stěhovali jste se do jiného města, zača-
li jste v nové práci, nebo nejmladší dítě 
vám odešlo na univerzitu. Ale kdybych 
se zeptal, co se v roce 2005 stalo v hlou-
bi vašeho srdce a vaší duše, nejspíš bys-
te mi nedokázali odpovědět. Ne proto, že 
máte špatnou paměť nebo že jste tomu 
nevěnovali pozornost, ale proto, že nás 
život unáší dál a my ztrácíme povědomí 
o věcech, které se dějí hluboko v nás.

Prohlížení starých mešních deníků 
se postupem času stane zdrojem vel-
kého osvícení. Pomůže vám to rozpo-
znat opakující se vzorce ve vašem živo-
tě. Pomůže vám to nahlédnout, jak trva-
lá jsou některá vaše zápolení. A pomů-
že vám to uvidět, jak vám Bůh pomáhá, 
jak vás vede, jaké výzvy před vás klade 
a jak vás povzbuzuje. Když si budeme 
pamatovat, že tu pro nás Bůh v minu-
losti byl, získáme jistotu, že tu pro nás 
bude i v budoucnosti.

Bůh k vám promlouvá i skrze špat-
né kázání

Nelze se nudit na mši, pokud si při-
cházíte poslechnout, co vám právě teď 
chce Bůh říct. Nezáleží na tom, jak dob-
ré či špatné je kázání, Bůh k vám skrze 
ně bude promlouvat. Nezáleží na tom, 
jak dobrá či špatná je hudba, Bůh 
k vám skrze ni bude promlouvat. Ať už 
je v kostele modlitbou naplněná atmo-
sféra, nebo se v uličce honí děti, roz-
hazují pastelky a pojídají křupky, Bůh 
k vám bude mluvit.

Bůh si k nám přeje promlouvat i skr-
ze narušenost světa, nedokonalost dru-
hých lidí a situací, a dokonce i skrze 
naše vlastní omezené lidství. Jeho myš-
lenky a slova vás budou povzbuzovat 
a vyzývat, povedou vás a budou vás va-
rovat, budou vás inspirovat a posilňovat.

Nic nebude mít větší dopad na váš 
život a vaše prožívání nedělní mše, než 
když se otevřete tomu, co si Bůh vám 
přeje říct. Kdybychom si plně uvědomo-
vali, co se skutečně děje na oltáři, dych-
tili bychom po mši. 

Matthew Kelly, Nevzdoruj svému 
štěstí

SVĚDECTVÍ/1

Nová misie Mariánů ve Vietnamu
„Neboj se, jen věř!“
Na počátku roku 2015 bylo rozhodnu-

to, abych se vydal do Vietnamu a založil 
tam novou misii mariánů. Byl jsem si vě-
dom, jak citlivý a náročný úkol mě čeká. 
Nejprve jsem měl rok pobývat v Saigonu, 
abych se učil vietnamskému jazyku a je-
jich kultuře. Ještě před odjezdem – díky 
salesiánům – se podařilo pronajmout byt 
a získat pro mě potřebné vybavení. Měl 
jsem pocit bezpečí.

Před odjezdem jsem absolvoval třiceti-
denní duchovní cvičení (rekolekce), abych 
sebe i novou misii svěřil Pánu Bohu. V po-
sledním týdnu rekolekcí, 2 týdny před od-
letem, který byl naplánovaný na 7. září 
2015, jsem obdržel zprávu, že v domě, 
kde jsem měl zajištěn byt, není pro mne 
místo. Byla to těžká zkouška. Nebyl čas 
hledat nějaké nové místo. Spolu s před-
stavenými se rozhodlo, že přesto mám 
letět ve stanoveném termínu. Nevěděl 
jsem kde ani s kým budu v tom osmimili-
onovém městě bydlet. Opět mi Pán uká-
zal, že Jemu je milejší, když máme větší 
důvěru v Něho, než když se opíráme o to 
nejlepší, co jsme pro splnění zadaného 
úkolu připravili na základě zdravého rozu-
mu. Ani na chvíli jsem neztrácel pocit pří-
tomnosti Někoho, kdo mě ve skutečnos-
ti do Vietnamu posílá a dokonce, i když 
jsem tam cestoval sám, ani chvíli jsem se 
necítil osamocený. Někde v hloubi duše 
mi stále zněla dobře známá slova z Mar-
kova evangelia „Neboj se, jen věř!“ To 
gesto důvěry přineslo ovoce pokoje, kte-
rý vyplýval z přesvědčení, že neuskuteč-
ňuji plány vlastní, ale účastním se misie, 
kterou si přeje Pán.
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Všechno bylo připraveno Pánem.
Po příletu do Saigonu jsem 2 týd-

ny přespával v domě Caritas. Jed-
nou jsem navštívil farnost, která přija-
la ostatky sv. Jana Pavla II. Po krátké 
modlitbě před ostatky papeže jsem vy-
šel z kostela. Všiml jsem si, že se v blíz-
kosti nachází klášter Kongregace milo-
srdných sester svatého Kříže. Šel jsem 
je navštívit. Po krátké rozmluvě a před-
stavení mi jedna ze sester představila 
mladého člověka, studenta, který pra-
coval v klášterní zahradě. Ukázalo se, 
že Nguyen Dink Dien již delší čas tou-
ží vstoupit do nějakého mariánského 
řeholního řádu a stát se knězem. Ta-
kovou první řeholí, kterou potkal v mé 
osobě, byla naše Kongregace kněží ma-
riánů. Po roku společného rozeznávání 
povolání 8. září 2016 jedenadvacetile-
tý Dien a spolu s ním další 3 mladí Viet-
namci (20-24 let) se mnou začali byd-
let v pronajatém domě jako kandidáti 
Kongregace kněží mariánů. Dva z nich 
byli 17. prosince 2016 přijati do postu-
látu. Takže teď tvoříme pětičlenné spo-
lečenství.

To, že jsem se setkal s těmito mladý-
mi lidmi, to nebylo výsledkem žádných 
velkých akcí nějaké propagandy, ale 
plodem modlitby. Prosil jsem Boha o 4 
kandidáty a Pán 4 poslal. Navíc jsem 
každého potkal tam, kam mě Bůh po-
sílal. Byly to různé školy a farnosti, kde 
jsem mluvil o Neposkvrněném poče-
tí P. Marie a o sv. Stanislavu Papczyn-
ském.

Pán se také postaral o dům, ve kte-
rém jsme začali bydlet poté, co jsme na-
vštívili mnoho různých míst, mezi který-
mi jsme jen obtížně hledali něco, co by 
vyhovovalo jako řeholní dům. Rozhodo-
valo také, aby nájemné nebylo moc vy-
soké. V květnu mi zavolal jeden řehol-
ník. Navrhl mi, zda bych neměl zájem 
si prohlédnout dům, který se nabízel 
k pronájmu a byl poblíž farnosti kostela 
Neposkvrněného početí P. Marie. Uká-
zalo se, že majitelé jsou mladí katolíci. 
Zdědili dům po babičce, která zemřela 
11. února loňského roku, čili na svátek 
P. Marie Lurdské, a přála si, aby v tom 
jejím domě bydlela mariánská řeholní 
komunita.

Všechno díky Marii.
Proč je naše mariánské charisma 

ve Vietnamu tak čitelné? Je to díky Ma-
rii. Není zapotřebí ji tady představovat. 
V matriarchální mentalitě Vietnamců je 
osobnost Matky Boží téměř jejich přiro-
zenou součástí. Pro vietnamské kato-

líky je nejlepším dárkem socha Krás-
né Paní s dítětem v náručí oblečená 
a áo dái (tradiční dlouhá sukně), kte-
rá jim pomáhala v době pronásledování 
a je vždy tam, kde ji vzývají, kde ji pro-
sí o pomoc.

Postupně se objevují další kandidá-
ti. Naše nová misie potřebuje podporu 
a to jak v tom, že se za ni budete modlit 
tak i v tom, že budete ochotni za ni obě-
tovat své těžkosti a utrpení. Za každý 
takový dar velmi děkujeme. Díky vašim 
modlitbám se toto skromné dílo – jako 
malé semínko – pomalu vyvíjí. Věřím, že 
v této zemi smáčené krví mučedníků se 
Kongregace kněží mariánů rozvine.

P. Boguslav Gil MIC a PM
Překlad: TeM/ Úprava: P. Stanislaw 

Maliński

„Uspět znamená nechat po sobě 
svět o trochu lepší, ať už o šťastné 
dítě, zahradní pěšinu nebo příznivé so-
ciální podmínky. Vědět, že třebas jed-
nomu životu se dýchalo snadněji, pro-
tože jste žili.“ 

Ralph Waldo Emerson

JARO 1959
Maminka neuměla řídit auto ani psát 

poezii. Neměla dost peněz, aby mě vza-
la na velké nákupy, zato uměla obkres-
lit nejnovější model z módního katalo-
gu a ušít mi šaty, kdykoliv jsem je potře-
bovala. Neměla elektrickou troubu, ale 
i ve sporáku na dřevo uměla péct tak 
dobré domácí koláče, že by jí je záviděl 
každý mistr pekař.

Pamatuju si na to ráno, kdy mamin-
ka za mnou přišla do pokoje a sedla si 
na postel. Chvíli s rozpačitým výrazem 
mlčela. Pak mi pohlédla do očí a zepta-
la se: „Jak by se ti líbilo mít v domě zase 
miminko?“

Věděla jsem, že je to nesmysl, proto-
že mně bylo sedmnáct, sestře dvanáct, 
bratrům devět a osm. Po osmileté pau-
ze si už nikdo dítě nepořídí! „Mami, ne-
plácej hlouposti.“ Na rovinu jsem jí vpá-
lila, že už beztak máme víc dětí, než pe-
něz.

Maminka zesmutněla. „Jsem tři mě-
síce těhotná.“ Vyšla z pokoje a zavřela 
za sebou dveře. Mrzelo mě, že jsem ji 
ranila, ale jako necitelný puberťák jsem 
se neomluvila.

Maminka se snažila starat o děti 
a dům co nejlépe, ale měla kompliko-
vané těhotenství, které ji přimělo trávit 
většinu času v posteli. Pomáhala jsem 
a doufala, že tím trochu odčiním ty ne-

pěkné věci, co jsem o miminku řekla.
Občas jsem si kvůli mamince dělala 

starosti, ale jinak jsem měla plnou hla-
vu něčeho hodně vzrušujícího, blížilo 
se jaro a já měla absolvovat na střed-
ní škole. Naše třída začala už od první-
ho ročníku vydělávat na závěrečný vý-
let. Celé čtyři roky jsme pekli sušenky 
na prodej, myli auta a hráli divadlo. Na-
konec jsme to dokázali: vydělali jsme 
dost, abychom všichni z posledního roč-
níku mohli jet na týden na Floridu! Moji 
rodiče byli chudí, nikdy jsem neodjela 
z farmy, natož přes celé tři státy daleko! 
Uvidím oceán!

Maminka, která sama vychodila jen 
čtyři ročníky základní školy, byla sko-
ro stejně vzrušená jako já. Radova-
la se z mé cesty na Floridu, a dokonce 
i po tom, co jí začalo být špatně, mi na-
šila pěkné oblečení. Moje maturita, to 
bylo i maminčino vítězství.

Počátkem jara se mamince přitížilo, 
byla bledá a nevypadala dobře. Nako-
nec musela jít do nemocnice, a to bylo 
vážné. Tehdy farmáři neměli pojištění 
a na doktory jim moc peněz nezbývalo. 
Lidé leželi v nemocnici jedině v tom pří-
padě, že jim hrozila smrt.

Tatínek si dělal kvůli mamince sta-
rosti. Nemohl si dovolit platit nám po-
mocnici. Nějak jsme to zvládali. Já cho-
dila dopoledne do školy, odpoledne po-
máhala tatínkovi s dětmi i hospodář-
stvím a s dojením krav a večer jsem jez-
dila za maminkou do nemocnice, kde 
jsem do rána podřimovala v rozkláda-
cím křesle u její postele a modlila se, 
aby nám neumřela. Byla jsem tak straš-
ně unavená, že jsem bolela zvenčí i ze-
vnitř.

Dny ubíhaly. Netušila jsem, že ma-
minka sleduje kalendář, dokud mě jed-
nou nevzala za ruku a nezeptala se, 
jestli jsem si už sbalila kufr. Vydechla: 
„Přeju si, abys navštívila Floridu. Bu-
deš mi pak o tom vyprávět, takže budu 
mít dojem, že jsem taky byla u oceánu.“ 
Maminka toužila vidět místa, o kterých 
jsme si četly v mých učebnicích země-
pisu, jenomže cestování si sama nikdy 
nemohla dovolit. „Nikam nejedu, ma-
minko,“ vzlykla jsem.

„Ale ano, jedeš!“ Byla neústupná, 
ale já byla po ní, stejně tvrdohlavá. 
Maminka se nakonec vzdala s tím, že 
můžu zůstat, ale dodala: „Ale zázraky 
se dějí. Jeden nikdy neví. Ještě pořád 
zbývá do odjezdu celý den a noc.“

„To je v pořádku, mami, mně to ne-
vadí. Vážně, chci zůstat tady s tebou.“ 
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Z HISTORIE

Tu noc jsem zabořila obličej do polštá-
ře, aby neslyšela můj pláč. 

Druhý den večer nás v nemocnici če-
kalo překvapení. Když jsme tam s tatín-
kem přijeli, maminka byla sbalená a če-
kala na nás. „Vzpomínáš, jak jsem mlu-
vila o zázraku? Propustili mě!“ ozná-
mila nám. „Doktor dovolil, že můžu jít 
domů!“ Všichni tři jsme si padli štěstím 
do náruče.

Druhý den ráno v půl sedmé jsem se 
spolužáky nastoupila do autobusu. Ma-
minka mě doprovázela blaženým a hr-
dým pohledem a já sama měla oči za-
mlžené slzami. Až po pár letech jsem se 
dozvěděla, že z nemocnice odešla bez 
doktorova svolení, a hned po mém od-
jezdu se tam zas vrátila.

Během mé nepřítomnosti se dítě ne-
narodilo. Můj bratříček Alan přišel týden 
před mou maturitní slavností. Byla jsem 
v maminčině pokoji, když v neděli 9. 5. 
1959 začala rodit – příznačně na Svátek 
matek.

V nemocnici vládl ruch, ale současně 
tam bylo ticho. Na celém porodním oddě-
lení sloužila jen jedna sestra a žádný lé-
kař. Než z opačného konce města dorazil 
maminčin lékař, stačila jsem se sestřič-
kou přivést Alana na svět. Pupeční šňůra 
se mu omotala kolem krku, takže byl celý 
černý a modrý a fi alový. Vyděsila jsem se, 
že je mrtvý a maminka možná umírá. V ži-
votě jsem se tak nebála. Maminka byla 
bílá jak plátno, obličej zalitý perličkami 
potu, oči skelné jako okenní tabulky.

Ve dveřích se objevil doktor a mamin-
ka okamžitě vyhrkla: „Odveďte ji odtud, je 
jí teprve sedmnáct!“ Sama ležela v krva-
vé kaluži, ale největší starost si stejně dě-
lala kvůli mně.

„To je zbytečné, to nejhorší už beztak 
viděla,“ pohladil mě s úsměvem po vla-
sech. „Malý se jen kapku přidusil, pro-
to zmodral, to je všechno.“ Zvedl mého 
bratříčka za nožky a položil ho mamince 
na prsa, aby přestřihl pupeční šňůru. Ni-
kdy nezapomenu na pohled, kterým ma-
minka dítě přivítala. V té vzácné vteřině 
mu řekla, že stálo za všechno to utrpení, 
které musela snášet.

Než doktor maminku z nemocnice pro-
pustil, nakázal jí, že doma musí pouze 
v klidu ležet. Řekla jsem, že chápu, proč 
nepřijde na mou maturitní slavnost. Ten 
večer, když jsme se s tatínkem chystali 
odjet do města, připojila se k nám i ma-
minka vystrojená v modrém kostýmku 
ušitém podle módního katalogu. Tatínek 
jenom tázavě povytáhl obočí. „Copak to 
má znamenat?“

„Musím přece vidět svou dceru, jak 
si jde pro maturitní diplom,“ odvěti-
la tak samozřejmě, že ani jeden z nás 
jsme si netroufl i něco namítnout.

A o pětadvacet let později jsem opět 
seděla u maminčiny postele, když se, 
strávená rakovinou, chystala na cestu 
bez návratu. Andělé ji od nás odnesli, 
ale to už se jí splnily všechny sny.

Z knihy: Slepičí polévka pro matku 
a dceru

ROK 1977 - pokračování
Cenné obrazy našeho kostela. 

Do vymalovaného kostela se na pů-
vodní místa zavěsily 4 nově restau-
rované obrazy umělecké: 1.Narození 
Páně, . Stigmata sv. Františka, 3. Nej-
světější Trojice (jinak Korunovace Pan-
ny Marie) a 4. Svatý Václav. Všechny 
jsou v ochraně Památkové péče. Re-
staurování velmi zdařile provedl Fran-
tišek Šubert, odborný restaurátor ob-
razu, který je měl ve své dílně v Pra-
ze. Nutno poznamenat, že při prová-
dění obnovy obrazu „Korunovace Pan-
ny Marie“ přišel restaurátor na to, že 
tento obraz překrývá starší a původ-
nější obraz z roku 1691. On ho pros-
tě tak zvanou skalpovací metodou od-
kryl. Pak jej podložil novým plátnem, 
takže se tím celková cena za prove-
dení zvýšila na 21.000 Kč. včetně dří-
ve zaslanou zálohu 5.000 Kč. Zbýva-
jících 16.000,- bylo uhrazeno stát. 
příspěvkem, za což byl v kostele ve-
řejně vysloven dík a upřímné uznání. 
Nutno připomenout, že rám obrazu 
sv. Václava je úplně nový. Je to stej-
ná kopie jako původní, v reliéfu řeza-
ný v lipovém dřevě, reliéfy jsou listové-
ho dekoru a jsou zlaceny pravým zla-
tem 23 a ¼ karátu, plocha rámu zla-
tým metalem. Podle sdělení Šuberta 
starý rám, silně červotočivý, se prak-
ticky při převozu do dílny rozpadl, že 
v lomu to už byl úplný perník, který 
se už nedal zpevnit. Rám je velikosti 
113x90cm o šířce lišty 11,5cm a stál 
celkem 5.415,-Kč. Rozpis se skládá 
ze 12ti položek, aby výsledná suma 
budila dojem, že není přehnaná. Po-
něvadž charita zapůjčené lešení hned 
neodvážela, použilo se ho s jejím sou-
hlasem k naší nové neplánované mi-
mořádné akci oprava fasády farní bu-
dovy kolem dokola: přiložené foto a) 

vpředu, b) vzadu a oprava kaple sv. 
Anny zevně i uvnitř. Fara je jednopa-
trová budova s vysokými štíty. Stavba 
trubkového lešení a pak jeho rozebrá-
ní bylo velmi náročné. Ale zase všech-
no velkou obětavostí a pohotovos-
tí celé řady brigádníků bylo zvládnu-
to v poměrně krátkém čase (14 dnů), 
k tomu trubky a desky lešení byly očiš-
těny a uloženy k odvozu. Náklad byl 
jen za materiál ( písek, cement, váp-
no, barvy a fermež) a klempířské prá-
ce Kč 4.450,- K radosti všech budova 
fary a kaple, všechno takto obnovené, 
vhodně zapadlo do celkového pohle-
du na naše město. V závěru roku bylo 
ještě provedeno pokrytí sakristie no-
vou skřidlicí a úprava terénu před sa-
kristií, což zase ladně působí s úpra-
vou prostoru kolem nové smuteční 
síně. Stará, prohnilá ještě cementová 
krytina byla stržena a nahrazena no-
vou, dvoufalcovkou z Hranic. Nakonec 
do bylnické kaple byla vhodně umís-
těna nová dřevěná skříň na čistící po-
třeby a inventář pro úpravu oltářů. Je 
to vkusná nízká skříňka s posuvnými 
dřívky a s lávkou od stolařského druž-
stva za Štěpána za 1.290 Kč. Výroč-
ní zpráva za tento rok 1977 mluví, že 
v našem kostele si podalo ruku k spo-
lečnému životu 43 párů novomanželů 
a jinde 2, celkem bylo 45 svateb. Bylo 
pokřtěno 121 dětí a zemřelo 59 far-
níků. Bylo zaopatřeno 60 nemocných 
a starších farníků, z nichž 27 dosta-
lo svaté pomazání nemocných. Bylo 
podáno celkem 11.760 sv. přijímání, 
z toho 72 prvokomunikantům. V květ-
nu se konaly obvyklé májové pobož-
nosti – byly denně mimo sobot – a při 
nich se četlo: Bl. Jan Nepom. Neu-
mann, nový světec, rodák z Pracha-
tic. Pouť na Sv. Hostýn se konala 8. 
května a zúčastnilo se jí 200 poutní-
ků, které tam dopravily 4 autobusy. 
Pouť na Provodov se uskutečnila 7. 
srpny se třemi autobusy poutníků. Eu-
charistická slavnost Těla a Krve Páně 
se konala v obvyklém rozsahu v nedě-
li 12. června v kostele. Do duchovního 
života farnosti příznivě zasáhl i ohlas 
primice novokněze Jindřicha Mikla-
se z Nedaš. Lhoty, konané v Nedašo-
vě v sobotu 9.7. 1977, který v našem 
kostele udílel své novokněžské požeh-
nání v pondělí 18.7. po mši sv. Primič-
ní slavnost se zdařila a vybízela nás, 
abychom s přípravou vyhlídkové pri-
mice našeho bohoslovce Víta Bližňá-
ka, které do roka čekáme, než na ně 
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PAMÁTKY U NÁS 

dojde, včas pamatovali. Do radost-
né předvánoční nálady došla k nám 
smutná zpráva, že ve čtvrtek 15. pro-
since 1977 zemřel po těžké nemoci 
arcib. rada a farář v Renotech a Rase-
ce u Štenberka rodák z Bylnice. Roz-
loučení v Renotech v úterý 20.12. dp. 
P. Kajetán František Hořák. Zachy-
cen vedle na primič. obrázku upro-
střed. Pohřben byl v Brumově-Bylnici 
ve středu 21.12 1977 v 10 hodin. Po-
hřeb byl důstojný s velkou účastí věří-
cích i jeho bývalých farníků (tři auto-
busy), 48 kněží a 14 klášter. sester. 
Zemřelý byl zpovědníkem cth. sestři-
ček. Z pověření Otce biskupa pocho-
val a za celou diecézi se rozloučil ka-
novník. P. Josef Pechanec, děkan 
z Val. Klobouk. Kazatelem byl kněz 
z řádů Těšitelů. Zemřelý byl provinci-
álem Těšitelů. O jejich velkou účast 
na pohřbu se zasloužil dp. Alois Heř. 
Šimoník ze Štípy, který rozesílal „Par-
te“. Pohoštění smutečních hostů bylo 
v blízké restauraci a na faře. Několik 
slov z rozloučení duchovního správ-
ce u hrobu: …vzpomínám si, že jsi rád 
přicházel do našeho města, mezi své 
rodáky, přátele a známé, že ses rád 
zastavil i na faře projevoval jsi zájem 
o naše kostelní úpravy a opravy, ale 
také o zdejší nábož. život. Tu jsi byl 
ve svém živlu a jí s povděkem konsta-
tuji, že Tvůj obětavý kněžský duch se 
projevoval i aktivní výpomocí ve zdej-
ší farnosti jako rozsévač slova Božího 
na kazatelně a při návštěvách nemoc-
ných jako těšitel. Budeme tě u hrobu 
navštěvovat a za tebe modlívat.

MLČENLIVÍ SVĚDKOVÉ
Šero již přikrývalo krajinu a nohy 

starého muže unaveně kráčely vedle 
vozu. Na něm ležel pluh a další nástro-
je, které jeho mozolnaté dlaně uměly 
proměnit v prostředek obživy. Jenom 
díky tvrdé práci mohl dát šesti dětem 
alespoň skývu chleba. Ale nestěžo-
val si – nebylo komu. Mlčel a využíval 
toho, že kravka v čele tohoto uskupe-
ní nepotřebovala povely. Šla touto ka-
menitou cestou nesčetněkrát. Ráno 
šla proti znovuzrozenému slunci, večer 
němýma očima sledovala jeho každo-
denní umírání, jež na obloze rozehrá-
valo ohnivé představení. A tu se zasta-
vila.

Sedlák kravku obešel, smekl svůj 
pomačkaný klobouk a klekl před dře-
věným křížem. Když jel ráno na pole, 
udělal to samé. Prosil o sílu a požehná-

ní. Teď děkoval, že mohl za světla vy-
konat tolik, kolik se mu podařilo. Před 
tím samým křížem vzdával úctu Ukřižo-
vanému jeho otec a on tomu učil i své 
syny. Po krátké modlitbě vstal a opět 
beze slov zamířil k domovu. Šero se 
nepozorovaně změnilo v tmu.

Tento typický obrázek z 50. let 20. 
století nám výborně ilustruje vztah člo-
věka k nesmazatelným prvkům valaš-
ské krajiny, které dnes můžeme na-
zvat odborným výrazem drobná sak-
rální architektura. Sochy světců, boží 
muka, kříže dřevěné i kamenné, zvo-
ničky a zvonice, kaple a v neposled-
ní řadě tzv. svaté obrázky – všechny 
tyto objekty, skrze které si lidé připo-
mínají svou víru, byly stavěny převážně 
u cest, v polích a lukách.

Spousta těchto objektů je obehná-
na jemnou pavučinou ze slov a emo-
cí. Pokud kolem stojícího kříže přejde-
me rychle a bez zájmu, nevšimneme si 
jí. Když k němu přistoupíme suverén-
ně, bez pokory, roztrháme ji. Jakmile 
smekneme z hlavy klobouk, ztišíme se 
či poklekneme, možná se nám po chví-
li podaří tu lehkou pavučinu uzřít a za-
chytit… Potom se nám dostane úžas-
ného daru zaposlouchat se do pamě-
tí krajiny. Jsou to příběhy o tvrdé dři-
ně, o bolesti a strastech, o zradě a lid-
ské zákeřnosti. Ale také o lásce mateř-
ské i milenecké. O vzájemné pomoci, 
bez níž by lidé na Valašsku nemohli žít.

Aleš Naňák, 
Památná místa farnosti Brumovské

KŘÍŽ A ZVONICE V SIDONII 
Ve Sv. Sidonii si farníci Sidonští ze 

sbírek koupili zvon a nový kříž – zvon 
stál 1600 kr a byl ulit v Trenčíně – je 
30 kg těžký a má krásný hlas. Kříž stál 
400 kr a dub věnovali singularisté Byl-
ničtí. Majitel sklených hutí p. Vincenc 
Schreiber daroval místo u školy a toto 
místo svým nákladem velmi vkusně ne-
chal upravit. Svěcení se konalo v nedě-
li 19. června 1927.

Prostor kolem kříže i zvonice je oplo-
cen, na kříži je ve spodní části konzolka 
pro květinovou výzdobu. Podle tradice 
na tomto místě stávala starobylá zvo-
nice, kterou nahradila současná zvoni-
ce vidlicová a ta sloužila zdejší sklářské 
kolonii dostatečně, proto provizorní ře-
šení zůstalo beze změn.

KŘÍŽ NAD HŘBITOVEM
Kříž se nachází východním směrem 

od kostela sv. Václava vedle zpevněné 
cesty v polích.

U tohoto dřevěného kříže, podobně 
jako u jiných křížů umístěných v polích 
se konaly pobožnosti za vyprošení úro-
dy a příhodného počasí.

Kříž byl postaven občany Brumova. 
Současný kříž byl na místo již zchátra-
lého osazen v roce 1979, což potvrzuje 
i datace vytesaná na spodní části dříku.

V roce 2004 byla provedena opra-
va nátěru, zabetonování železné konzo-
le a opětovné osazení kříže, které pro-
vedli zbožní farníci (Loucký, Ptáček, Ly-
sák a Sába).

V těchto místech stál dřevěný kříž 
již v období 1. vojenského mapování 
v roce 1783.

Památná místa farnosti Brumovské
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SVATÍ

ROK 2021 – ROK SVATÉHO JOSEFA 
(8. 12. 2020 – 8. 12. 2021)
Svatý Josef – patron těch, jimž po-

řád něco kříží plány
Jakmile Josef jednu krizi přestál 

a nějak se s ní popasoval, vzápětí při-
šla další. Když se rozhodl přijmout 
Marii za svou manželku, musel se vy-
dat na cestu kvůli sčítání lidí. Sotva 
se zdálo, že už mají to nejhorší za se-
bou, nemůžou s blížícím se porodem 
najít v Betlémě jediný normální po-
koj. A když už to dobře dopadne s na-
rozením Ježíše, přichází vlna proná-
sledování a musí s celou rodinou utí-
kat do Egypta. Zřejmě i během Ježíšo-
va dospívání přišly různé výzvy, s nimiž 
nepočítal: jako vzorek všech těch situ-
ací máme u Lukáše vyprávění o tom, 
jak se dvanáctiletý Ježíš na tři dny ztra-
til.

Fascinující na Josefovi je, že byl 
„vždy připraven“ na nečekané zásahy 
a výzvy z Boží strany. Neustále dokázal 
hledat a číst Boží vůli, tvořivě na ni re-
agovat. Určitě nepodléhal nějaké ruti-
ně nebo zvykovosti v životě z víry. A tak 
tomu bylo až do jeho smrti: i ona se pro 
něj stala další „výzvou“ v řadě těch, 
které už s Bohem absolvoval. Prošel jí 
tedy stejným stylem a s připraveností, 
s „duchem pohotovým“. Možná i proto 
je také patronem dobré smrti. Ale pře-
devším je nám patronem dobrého ži-
vota, života z víry. Každopádně může 
být velmi inspirativním patronem círk-

ve, aby dokázala kreativně reagovat 
na neustále se měnící výzvy dnešního 
světa.

Svatý Josefe, patrone těch, jimž po-
řád něco kříží plány, oroduj za nás.

Josef Prokeš,
Novéna k svatému Josefovi

JAN MARIA VIANNEY – 4. 8. 
„Má-li člověk Ducha svatého, jak 

sladké jsou všechny námahy tohoto 
světa“, říká svatý Jan Maria Vianney 
(který netrpěl rozhodně leností a nečin-
ností). ... Jindy říká: „Jsou lidé, kterým 
život z víry připadá nudný - to je zname-
ním, že nežijí z Ducha svatého“. (z člán-
ku Duch svatý uzdravuje ze stresu a ru-
tiny)

Jan Maria Vianney se narodil 8. květ-
na 1786 v obci Dardilly u Lyonu. Vyrůs-
tal v době francouzské revoluce, s ná-
boženskými pravdami se mohl sezna-
movat pouze v rodině nebo neveřej-
ným způsobem, číst a psát se začal 
učit až v 17 letech. Pod vedením fará-
ře z blízké farnosti Ecully se připravoval 
na kněžství a po vysvěcení v grenobel-
ském semináři (1815) u něho začal pů-
sobit jako kaplan. V roce 1818 mu byla 
svěřena zanedbaná venkovská farnost 
v Arsu; jeho upřímná zbožnost a horli-
vá láska k duším ji dokázaly proměnit 
v ohnisko náboženského života. Nebyl 
teologem ani řečníkem, většinu času 
strávil ve zpovědnici a před svatostán-
kem. Ročně přicházelo za ním do Arsu 
až sto tisíc lidí. Toužil po řeholním ži-
votě, ale z poslušnosti zůstal ve své 
farnosti až do smrti (4. srpna 1859). 
V roce 1925 byl prohlášen za svaté-
ho a 1929 za patrona kněží v duchov-
ní správě. (V církevním kalendáriu je za-
řazen jako: kněz).

„Kdybych měl potkat kněze a andě-
la, pozdravil bych nejdříve kněze a až 
pak anděla. Anděl je totiž přítelem Bo-
žím, ale kněz zaujímá Jeho místo.“

Zdroj: internet

BLAHOPŘÁNÍ
Ať vám naši milí oslavenci štěstí 

z vašich očí září. Nechť v srdci máte 
radost a hojnost Božích milostí a po-
žehnání.

Fm
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU    
MODLITBY 

Z LITURGIE

4 . 7. 2021 14. neděle v mezidobí
„Nikde prorok neznamená tak 

málo jako ve své vlasti.“
1. čtení: Ez 2,2-5
2. čtení: 2Kor 12,7-10
Evangelium: Mk 6,1-6
Ježíš šel do svého domova. Učed-

níci ho doprovázeli. Příští sobotu za-
čal učit v synagóze. Mnoho lidí ho po-
slouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se 
to u něho vzalo? Jaká moudrost mu 
byla dána! A takové zázraky se dějí 
jeho rukama! Copak to není ten te-
sař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, 
Josefův, Judův a Šimonův? A nežijí 
jeho příbuzné tady mezi námi?“ A po-
horšovali se nad ním. Ježíš jim řekl: 
„Nikde prorok neznamená tak málo 
jako ve své vlasti, u svých příbuzných 
a ve své rodině.“ A nemohl tam udělat 
žádný zázrak; jenom na několik málo 
nemocných lidí vložil ruce a uzdravil 
je. A divil se jejich nevěře. Obcházel 
pak okolní vesnice a učil.

Ozvěna slova:
I nám hrozí co obyvatelům Naza-

reta, protože Ježíše známe, jen s tím 
rozdílem, že Nazaretští znali Ježíše 
jako člověka, jako svého souseda. 
My jej známe jako Boha, který je v ji-
ných sférách. U obou přístupů je však 
něco společné – máme s ním dobré 
sousedské vztahy, neudělal nám ni-
kdy nic zlého, nemáme s ním žádné 
konfl ikty. Chodíme do kostela, neva-
dí nám. Máme s ním tak dobrý vztah, 
že od něj nečekáme vůbec nic. Ale 
najednou tento dobrý soused začíná 
klást nároky, že je někdo víc, než jen 
klidný soused a řemeslník. Vykládá, 
že má moc změnit naši klidnou a ni-
čím nerušenou pohodlnou existenci 
a má prý k tomu mimořádně účinné 
nástroje – svá slova a činy. Chce nás 
těmito nástroji opracovávat, aby z nás 
vytvořil někoho nového. Avšak to se 
nemá dít bez nás, bez našeho přiči-
nění. On očekává, že mu dáme mož-
nost, že se mu podvolíme. Čeká, že 
řekneme ano jeho moci, která je mno-
hem větší než všechno negativní, co 
naplňuje naše dny. Pokud jsi mu už 
uvěřil anebo ještě ne, ale chystáš se 
k tomu, bude pro tebe těžké být jeho 
svědkem slovy i činy před těmi, kte-
ří v Boha nevěří nebo se proti němu 

vědomě staví. Pros Boha o odvahu se 
pro tento boj rozhodnout a o sílu vy-
trvat. Mysli často na Ježíšova slova: 
„Stačí ti moje milost, protože síla se 
projeví ve slabosti.“

1. 8. 2021 18. neděle v mezidobí
„Kdo přichází ke mně, nebude ni-

kdy hladovět, a kdo věří ve mne, ne-
bude nikdy žíznit.“

1. čtení: Ex 16,2-4.12-15
2. čtení: Ef 4,17.20-24
Evangelium: Jan 6,24-35
Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani 

jeho učedníci nejsou na břehu, na-
sedali do člunů, přijeli do Kafarnaa 
a hledali Ježíše. Když ho našli na dru-
hé straně moře, zeptali se ho: „Mis-
tře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš jim od-
pověděl: „Amen, amen, pravím vám: 
Hledáte mě ne proto, že jste viděli 
znamení, ale že jste se dosyta najed-
li z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, 
který pomíjí, ale o pokrm, který zůstá-
vá k věčnému životu, ten vám dá Syn 
člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou 
pečetí.“ Zeptali se ho: „Co máme dě-
lat, abychom konali skutky Boží?“ Je-
žíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, 
abyste věřili v toho, koho on poslal.“ 
Řekli mu: „Jaké tedy ty děláš zname-
ní, abychom viděli a uvěřili ti? Co ko-
náš? Naši předkové jedli na poušti 
manu, jak je psáno: ´Chléb z nebe jim 
dal jíst.´“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, 
amen, pravím vám: Chléb z nebe vám 
nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe 
vám dává můj Otec; neboť chléb Boží 
je ten, který sestupuje z nebe a dává 
život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, 
dávej nám ten chléb pořád.“ Ježíš jim 
řekl: „Já jsem chléb života. Kdo při-
chází ke mně, nebude nikdy hladovět, 
a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíz-
nit.“

Ozvěna slova:
Jako lidé máme v sobě také touhu 

vlastnit nějaké věci, které se nám líbí. 
Jistě jste zažili, že jste byli v nějakém 
obchodě, stáli jste před regálem plným 
krásných věcí a říkali jste si: „Mít tak 
hodně peněz, tak bych si to koupil.“ 
Ale kdyby se tak stalo a my se obklo-
pili tím množstvím věcí a šatů a tech-
nických vymožeností, byli bychom sice 
s těmi věcmi, ale byli bychom s nimi 
sami, bez lidí, jenom s věcmi, které 
nemluví, nesmějí se, nemilují. Mít vše 
a nemít nikoho, to je dost hrozný výsle-
dek. A jsou lidé, kteří se k němu už do-

pracovali. I lidé, kteří byli kolem Ježíše, 
chtěli něco vlastnit. Mysleli si, že čím 
více toho budou mít, tím budou šťast-
nější. Ježíš jim nenabízí věci, ale sebe 
– svoji osobu, svoji lásku, nový vztah. 
Vztah, který člověka naplňuje, sytí a vy-
bavuje do života – podobně jako chléb. 
On přichází od Boha, a proto může na-
bídnout co nemůže nabídnout nikdo ze 
světa. Není snadné vymanit se ze svě-
ta věcí. Ježíš nám může pomoci. Spoje-
ni s ním můžeme žít i obklopeni věcmi, 
a přece můžeme mít stálé přátelství, 
stálé štěstí a stálou radost. Náš život 
žitý s Ježíšem bude teprve OPRAVDO-
VÝ.

ČERVENEC
Evangelizační úmysl: Modleme 

se, abychom i v okolnostech sociální-
ho, ekonomického a politického napě-
tí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog 
a nabízet přátelství.

Národní úmysl: Děkujeme Bohu 
za mladé lidi a prosíme, aby obdařil je-
jich srdce novou milostí a aby dobře roz-
lišovali podstatné kroky ve svém životě. 
Modleme se také za organizátory, hosty 
a samotné účastníky Celostátního se-
tkání mládeže v Hradci Králové.

SRPEN
Evangelizační úmysl: Modleme se 

za církev, aby přijímala z Ducha Svaté-
ho milost a sílu obnovovat se ve světle 
evangelia.

Národní úmysl: Děkujeme za prázd-
niny a dovolené a prosíme za všechny, 
kdo potřebují oddech; ať přijmou k od-
počinku i Ježíšovu nabídku: „Pojďte 
ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste 
obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mt 
11,28)
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KDYŽ BŮH MLČÍ 
Autor: Pete Greig
Tato kniha byla zrozena z veliké bo-

lesti i úžasu nad Boží mocí. Zatímco 
globální modlitební hnutí, které založil, 
ovlivňuje množství lidí po celém světě, 
jeho vlastní žena bojuje o život s těž-
kou nemocí. Pete Greig zápasí s tem-
nou stranou modlitby a přichází s těž-
ce získanou zprávou o naději, s útě-
chou a hlubokým biblickým povzbuze-
ním pro všechny, kdo trpí v tichu Boží-
ho mlčení.

INSPIRACE K ČETBĚ 

 Komár by byl oblíbený, kdyby mís-
to krve sál tuk.

 Na čem stát nikdy nešetří? Na sli-
bech.

 Je pravda, že tvrdá práce ještě ni-
kdy nikoho nezabila. Ale já si říkám, 
proč riskovat.

 Já: Skočím do obchodu jen pro
nějaké pečivo.
Pokladní: Bude to 2 421 korun, pro-
sím.

 Na úřadu práce:
„Deset let jsem dělal plavčíka
na plovárně.“
„A proč jste odešel?“
„Zjistili, že neumím plavat.“

 Lamentuje host v hotelové recep-
ci: „To, že chcete, abych se ve va-
šem hotelu cítil jako doma, je sice
hezké, ale já jsem si přijel odpoči-
nout.“

 Je ráno po svatbě v Káni Gali-
lejské. Hosté se pomalu probou-
zejí, většina z nich se drží za hlavu 
a sténá.
Jeden muž prosí: „Já mám tako-
vou žízeň! Skočte někdo prosím pro 
vodu...“
Ježíš se zvedne, že tedy půjde, když 
vtom všichni svorně vykřiknou: „NE! 
Ty už ne...“

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

MŠE SV. V SIDONII

ČERVENEC
3.7. Za rodiče Gajdošíkovy 
a rodiče Bartlovy
10. 7. Za rodiče Masařovy 
a snachu Annu
17. 7. Za rodiče Pekařovy
24. 7. Za rodiče Milchovy, dce-
ru a zetě
31. 7. Za rodiče Běhunčíkovy

SRPEN
 7. 8. Za Hedviku Meřičkovou
a syna Josefa
14. 8. Za Františka Švacha
21. 8. Za Lubomíra Fojtíka
28. 8. Za Augustýna Nitshnei-
dera

SVĚDECTVÍ/2

ROMEO A JULIE
V dětství jsem na prázdniny jezdila k 

tetičkám do malé vesnice, kde měly krá-
mek. Klidná krajina s balvany obrostlými 
mechem a pohled na zámek na kopci mi 
zůstaly ve vzpomínkách na blažené konči-
ny po celý život. Měla jsem tam kamarád-
ky a kamarády. Naučili mě činnostem, o 
kterých jsem v Praze neměla ani tušení – 
pást husy, péct chleba a pomáhat na poli.

Jedna z mých nejmilejších kamarádek 
byla Liduška. Zatímco rodiče pracovali na 
poli, vařila, uklízela, prala a hlavně hlída-
la svou malou sestřičku. V neděli zpívala 
v sousední vesnici na kůru. Byla hezká, 
milá a velice zbožná.

V domku vedle tetiček žil s rodiči a pra-
rodiči František. Pokud nemusel doma a 
na poli pomáhat, vymýšlel si divoké hry, 
lezl po stromech, zlobil holky a rád se 
smál. Taky on v neděli krásně zpíval na 
kůru.

A už tenkrát pokukoval po Lidušce.
Přišla válka. Tetičky odešly do trans-

portu a už se nevrátily. A právě ti, kterým 
nejvíc pomáhaly, se po jejich odchodu v 
noci dobývali do domku a loupili, co se 
dalo, dokonce vytrhávali podlahy a doš-
ky na střeše. A taky mi nikdo po válce ne-
vrátil, co pro mě právě u těchto lidí tetič-
ky schovaly.

František se vyučil zedníkem, Liduška 
švadlenou. Když jsem po válce do vesnič-
ky přijela, byli už manželé a měli dva klu-
ky. Protože se jako jediní nedopustili špi-

navostí na domku, přenechala jsem jim 
ho i se zahrádkou – a plná hořkosti víc-
krát do vesničky nejela.

František s Liduškou nepřestali cho-
dit do kostela ani za komunismu. Poma-
lu a svépomocí postavili na místě tetičči-
na domku nový domek. I když jim doby-
tek a pole vzali, do družstva nevstoupili. 
Skromní, pracovití. Liduška vytvořila hez-
ký domov plný květin a na stěnách měla 
svaté obrázky. Tak jsem je našla po roce 
1989.

František mě odvedl přes potok a lou-
ky k ovocnému sadu. To byla jeho pý-
cha. Zralá jablka všech možných odrůd 
se leskla na slunci. Chodila jsem dlouho 
známými cestami a vzpomínala, ale už 
jen na to dobré, co jsem tu jako dítě pro-
žívala.

Františkovi vrátili pole. Dřel se od rána 
do večera, ale byl šťastný. Liduška se 
usmívala, vzpomínala, povídala a Franti-

šek se na ni díval s něhou jako tenkrát. 
Auto neměli, dál chodili do sousední ves-
nice do kostela pěšky. Bylo mi u nich 
dobře, jako bych se vrátila do časů, kdy 
všechno mělo svůj řád, pořádek a víru.

Ještě jednou jsem k nim zajela, když 
se jejich syn zabil. Seděli vedle sebe a dr-
želi se za ruce.

Během dalších let jsem jim několikrát 
telefonovala. Byli stateční, ale bolestně 
poznamenaní. Oba byli nemocní stářím a 
celoživotní upracovaností. Chodila jim po-
máhat snacha od druhého syna. Když už 
nemohli zůstat sami a snacha to při nej-
lepší vůli nemohla při své domácnosti a 
rodině zvládnout, dožívali vedle sebe v 
jednom pokoji ve stacionáři.

Liduška zemřela v pátek večer. Franti-
šek se prý na ni díval, dokud ji neodvez-
li. Potom zavřel oči a už je ráno neotevřel.

Z knihy Taťány Lukešové, A přeci něco 
zůstalo
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V neděli 20. června se na hradě Bru-
mov uskutečnil „Den pro rodinu“, kte-
rým jsme současně oslavili „Den otců“. 
Každý tatínek nebo dědeček dostal dá-
reček v podobě lahodného chmelového 
moku s originální nálepkou s přáním ra-
dostného svátečního dne.

Děti si v doprovodu svých tatínků 
mohly vyzkoušet pracovní činnosti z růz-
ných oborů po vzoru svatého Josefa.

Maminky si zase po zásluze mohly 
odpočinout u bohatého programu. Na-
příklad vystoupení svých ratolestí z MŠ 
a soutěže „Zpívá celá rodina“, které se 
zúčastnili i naši farní otcové P. Richard 
a P. Emil.

Také byla možnost vidět vystoupe-
ní SCHOLKY, klaunů a krásnou výstavu 
kreseb na téma, jak děti vidí své rodiny.

Všem obětavým a ochotným pořada-
telům ze srdce děkujeme.

DEN PRO RODINU  
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