
ZPR AVO DA J FA R  N O S  T Í  H USOV I CE A SO B Ě Š I CE

ročník XXV. 
5. 12. 2021     5
SRDÍČKO

DESATERO ANTIKONZUMNÍ REVOLUCE  
ANEB DESATERO TROCHU JINAK

vlastně je, dávat sebe? Nejspíš svůj čas, své 
pohodlí, kus toho nejlepšího, co v sobě najdu.

• Rada: Udělej denně 3 dobré skutky, 
nebo 3 sebezapření, udělej něco pro druhé-
ho (a to vše nezištně).

 
3. přikázání zní: Jdi klidně životem. – 
Klidný život je dnes vnímán skoro jako 
cosi nenormálního. Obdivován je divoký, 
pestrý, adrenalinový život. Normální je 
dvakrát, třikrát se rozvést, měnit partnery. 
Střídat zaměstnání. S  heslem „změna je 
život“. A papež František nabádá k pocti
vému, věrnému, vytrvalému životu – Bůh, 
rodina, milování, věrnost, práce, modlit
ba... Laskavost, pokoj, pokora.

Představte si, jak se baví muži..., a jak to 
máš ty, Honzo, čeho bys chtěl dosáhnout, 
po čem toužíš..., a on řekne: „Toužím po-
tom, abych byl laskavý, pokorný a mírný.“ 
Když si pak na chvíli odskočí, ti ostatní 
se mu budou zaručeně pošklebovat: „To 
je ale blbec.“

• Rada: Když budeš nelaskavý, nervózní 
nebo budeš na někoho křičet – OMLUV SE!

4. přikázání zní: Zdravě trávit volný čas. – 
Papež František tím zjevně nemyslí potit 
se ve fitku. Nebo letět na Seychely. Cítíš 

Představím vám desatero, které sestavil 
papež František. Toto desatero nekon
kuruje biblickému, ale chce poukázat na 
10  důležitých myšlenek, postojů, rad na
pomáhající dobrému životu. Papež dává 
prostý návod, jak žít, aby měl život smysl.

Žijeme v  době diktátorsky konzumní, 
jsme vazaly – reklam, spotřeby, konzu
mu – to chci a to musím mít. A papežův 
návod působí jako revoluce či osvobození 
právě od konzumu a  od spotřebovávání 
světa a druhých lidí.

1. přikázání zní: Žij a  nech žít. – Papež 
říká, že by se každý měl řídit touto zása
dou, která mu připomíná italské přísloví 
„Pohybuj se vpřed a  to samé dovol i  dru-
hým.“ Nefauluj druhého, nebuď hrubý, 
nech druhého žít.

• Rada: Neprovokuj, nedělej naschvály, 
neházej klacky pod nohy, nezáviď.

 
2. přikázání zní: Dávej druhým sebe. – 
V naší společnosti se stále soutěží – musím 
být lepší, výkonnější, úspěšnější než druzí. 
A proto neustále buduji sebe, svou kariéru, 
své jistoty. A druzí to musí vidět, musí to 
být hmatatelné. Na to, abych dával druhým 
„sebe“, na to není ani pomyšlení. A  co to 
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radost z  umění – divadlo, hudba, tanec, 
příroda, máte radost, když čtete knihu, ra
dujete se z vlastních dětí? Když však jen 
konzumujeme život, tak nutně přichází 
úzkost, stres i prázdnota.

Udělejte si čas na děti, abyste si s nimi 
hráli a  povídali. Udělej si čas na své ro-
diče, udělejte si čas na partnera, udělej si 
čas pro sebe. Pomůže ti, když během jídla 
vypnete televizi, odložíte mobily – buďte 
spolu a povídejte si.

• Rada: Řekněte si, že u jídla žádná tele-
vize a žádný mobil, žádná kulisa.

5. přikázání zní: Neděle má být svátkem. 
– Neděle je čas pro rodinu. – Tak třeba 
my Češi v neděli rádi nakupujeme. Neděl
ním nákupem dokonale zabíjíme neděli 
a možná podemíláme rodinu, naši rodinu.

• Rada: Dejte si pravidlo: v neděli se ne-
nakupuje, neděle je pro rodinu.

6. přikázání zní: Hledejme nové cesty, jak 
pro mladé lidi vytvořit důstojná pracovní 
místa. – A co je ta důstojnost? ... Důstojné 
je, když domů přinesete peníze na jídlo, na 
bydlení, peníze, které jste si vydělali sami. 
Musíte znát hodnotu peněz i práce. Vám 
mladým říkám: nebojte se pracovat vlast
níma rukama. Nebojte se fyzické práce 
a námahy, žádná práce není ostudou.

• Rada: Pracujte vlastníma rukama 
a buďte spořiví.

7. přikázání zní: Respekt a starost o příro-
du. – Papež František se hlasitě táže: „Ne-
páchá lidstvo sebevraždu tím, jak bezohled-
ně a tyransky zachází s přírodou?“ – obrací 
tak náš pohled od sebe ven, od sebe do světa. 
Nesoustředit se jen na to, co je moje, co mi 
patří, ale pečovat o to, co je společné.

• Rada: Šetři jídlem a nekupuj zbytečné 
věci.

8. přikázání zní: Stop negativitě. – Ne
buďme negativní. Když mluvíme špatně 
o  druhých, ukazuje to na naše nízké se
bevědomí. Zdravé je umět se rychle pře
nést přes negativní věci. Pokud je člověk 
soustředěný na sebe, často propadá zmaru, 
nespokojenosti a brblání.

• Rada: Nepomlouvej a nehledej chyby.

9. přikázání zní: Respektujme víru dru-
hých. – Papež František říká, že „Při-
vádění druhých na svou víru je ten nejš-
kodlivější a  paralyzující aspekt všech 
náboženství“. Tvrdí, že církev nemá lidi 
přemlouvat, aby byli křesťany, ale má je 
přitahovat.

Respekt k jiné víře, jiným postojům ov
šem vyžaduje jeden zásadní předpoklad: 
vnitřní jistotu o své víře. Pak uneseme i ty, 
co stojí třeba na druhé straně. Pokud člo
věk nevěří tomu, co sám hlásá, o to víc musí 
druhé nutit, aby s ním souhlasili. Je už pryč 
doba křížových výprav proti nevěřícím 
a nucené rekatolizace, upalování a pálení 
knih. Církev nemá lidi nutit, přemlouvat, 
aby byli křesťany, má je přitahovat.

• Rada: Měj úctu k  druhým, nezvyšuj 
hlas a nebuď agresivní.

10. přikázání zní: Pracuj pro mír. „Žijeme 
v čase mnoha válek. Po míru musíme hla-
sitě křičet.“ – Válka se kvůli Ukrajině při
blížila až k nám a přesto si cenu míru moc 
neuvědomujeme, říká papež František.

• Rada: Neurážej se, nebuď hádavý, od-
pouštěj a  nenos zlobu a  nenávist ve svém 
srdci.
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Nic z Františkova desatera není tak extra 
těžké a neuskutečnitelné.

Je přece snazší 
• méně pracovat a víc si hrát s dětmi.
• méně vydělávat a neděli trávit s rodi

nou.

PAPEŽ FRANTIŠEK ZVE CELOU CÍRKEV 
K OTEVŘENÉMU DIALOGU  

A POZVÁN JE OPRAVDU KAŽDÝ Z NÁS
V  neděli 17. října 2021 začala v  kaž
dé diecézi světa první fáze synodálního 
procesu, jehož cílem je oživit církev skrze 
modlitbu a dialog. 

Správné vykročení na synodální cestu 
nás může začít proměňovat a  může vy
budovat živé společenství církve, kde kaž
dý má své místo. Jak zaznělo, důležitá (či 
důležitější) bude samotná cesta, kterou 
společně v celé církvi projdeme než vlastní 
dokumenty či závěry, které při ní vznik
nou. ( J 14,6)

Papež František připravil k různým té
matům otázky a čeká na naše názory, jež 
mají být společným dílem nás věřících.

Chtěli bychom vás proto všechny po-
zvat, abyste se stali součástí tohoto pro-
cesu.

Ptáte se možná: „Proč? Co mi to přine
se? Bude to mít nějaký praktický dopad, 
pomůže to nějak naší farnosti?“ 

Věřím, že Pán pro nás nachystal velké 
věci. On nám to jistě dá poznat nebo ale
spoň naznačí. Stačí se jen ptát. Bůh totiž 
k člověku mluví, když se mu kladou otáz

ky. A mluví i  skrze druhé lidi. Když bu
deme pozorně naslouchat jedni druhým 
a společně také Duchu svatému a nechá
me promlouvat svá srdce, myslím, že už 
jen tímto postojem pomalu změníme at
mosféru ve farnosti a třeba i v církvi. 

První setkání zájemců o  toto společné 
vytváření podnětů pro rozvoj proběhlo ve 
čtvrtek 18.  listopadu. Zamýšleli jsme se 
nad tím, co chybí naší farnosti, aby byla 
rostoucím společenstvím, co chybí našim 
rodinám, aby byly malou živou církví. 
Zvažovali jsme, co musíme dělat, aby
chom uměli předávat víru dalším genera
cím, aby nám nechyběli kněží a abychom 
přispěli k rozvoji křesťanské kultury.

V  naší farnosti je koordinátorem skupi
nek Lukáš Hanušovský, moderátorem far
nosti pro Synodální cestu pak je Jan Obrtlík.

V případě jakýchkoli dotazů je kontak
tujte na mailové adrese: 

synodalita.farahusovice@gmail.com.
Termíny dalších setkání budou 16. 12. 

2021 a 20. 1. 2022 vždy v 19 hodin na faře.
Elen Vicherková

Je v našich silách 
• na chvíli vypnout bednu a mobil.
• nikam se nehonit, věčně nesoutěžit, 

nesrovnávat a nemachrovat.

Je to v našich silách, ale zároveň to už sko
ro neumíme. Toto dnes činit je revoluce, re-
voluce, kterou potřebuje svět.

Br. Didak, redakčně upraveno

https://mail.centrum.cz/#composeto
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Českou i moravskou zemi začal v  sobotu 
18. září svírat podzimní chlad, když pout
níci z plzeňské farnosti Severní předměstí 
a z brněnské farnosti BrnoHusovice pod 
vedením františkánských bratrů Didaka, 
Dominika a Kapistrána vyráželi na dalekou 
cestu. Spoletské a Rietské údolí, středověké 
město Assisi, horské poustevny a hora La 
Verna byly cílem jejich cesty. Místa, kde se 
narodil, notný kus svého výjimečného ži
vota prožil, stigmata přijal i skonal světec, 
který na Kristův pokyn změnil tvář církve.

Po průjezdu Německem a Rakouskem, 
které naši zemičku připomínají, vstoupi
li poutníci Brennerským průsmykem do 
království velehor. Několikasetkilometro
vý průjezd alpskými údolími s bezlesými 
štíty hor, nekonečnými pásy vinic a  jab
loňovými sady v  údolích záhy vystřídala 
pádská nížina s  roztroušenými usedlost
mi, z nichž mnohé v opuštěnosti chátrají. 
Prakticky vyschlá koryta řek připomínají
cí polopouštní vádí také svědčila o tom, že 
zemědělcům se tu nežije lehce.

Po čtrnáctihodinové cestě jsme se, řádně 
znavení, ubytovali v poutním domě doslo
va v sousedství baziliky Panny Marie An
dělské, která vyrostla na místě, kde svatý 
František v  roce 1226, ve čtyřiačtyřiceti 
letech, zemřel. Při večeři došlo na sezná
mení reprezentantů obou farností, které 
bylo vřelé a určitě by se hodně protáhlo, 
kdybychom nemuseli časně vstávat!

V neděli ráno vysvitlo slunce a  teplota 
začala šplhat k  příjemným pětadvaceti 
stupňům. A  tohle příjemné, pro Středo
evropana takřka ideální počasí, vydrželo 
po celý týden. Po krátkém přesunu jsme se 
shromáždili v kapli kostelíka sv. Da miána 
a  slavili společně nedělní a  také první 
mši svatou na italské půdě. Tento gotický 
kostelík stojí pod hradbami středověkého 
centra města Assisi, kde se František na
rodil v roce 1182 jako syn bohatého kup
ce. A kde se o dvanáct let později narodila 
také svatá Klára, zakladatelka řádu klari
sek, jejíž životní osudy se s těmi Františ
kovými neoddělitelně prolnuly.

VE STOPÁCH SVATÉHO FRANTIŠKA

Bazilika svatého Františka z Assisi
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Po prohlídce kostela jsme vyrazili do sa
motného města. První pohled člověku sta
čí, aby seznal, jak velmi se Pietro Bernar
done, otec svatého Františka, mýlil, když se 
domníval, že synovo rozhodnutí zásadně 
změnit svůj život jemu ani městu nepro
spěje. Jak se mýlili měšťané a bývalí kama
rádi, kteří pro chudého Františka, bosého 
a  v  roztrhaném hábitu, neměli než slova 
pohrdání. Assisi je dnes nádherně oprave
né město jako z pohádky, pyšnící se ma
jestátní bazilikou. Během pouti jsme na
vštívili ještě několik podobně starobylých 
měst usazených na skalním úbočí, ale 
žádné se upraveností ani výstavností Fran
tiškovu rodišti nepřiblížilo. Pod vedením 
bratra Dominika jsme navštívili chrám sv. 
Rufína, kde byl František pokřtěn, kostel 
svaté Kláry, Františkův rodný dům (tedy 
to, co z něj zbylo) samotné město a přede
vším baziliku, kde je František pochován. 
Žíznivci se neopomněli posilnit točeným 
pivem za 5 euro (byly to čtyři deci, nej
dražší pivo v Evropě!) a mlsné jazýčky si 
mohly dopřát italskou zmrzlinu, kterou 
vám natočí na každém rohu.

Druhý den ráno jsme slavili mši svatou 
v  Porciunkuli, bazilice Panny Marie An
dělské. Uprostřed baziliky stojí malý ka
menný kostelík, v němž František se svými 
prvními druhy založili nový řeholní řád. 
Malá zahrádka u baziliky skrývá velkou bo
tanickou záhadu. Roste tu světový unikát, 
jediný druh růže plané, která nemá trny. 
Legenda praví, že svatý František sužován 
tělesným pokušením se vysvlečen vrhl, by 
pokušení zahnal, do šípkového keře. Poku
šení odeznělo a keři opadaly trny.

Ale už nastal čas zvednout kotvy a vy
dat se na pouť po místech, která byla 
Františkovi drahá. Do nedaleké poustev

ny Eremo delle Carceri, Poggio Bustone 
– dalšího skalního městečka s  františ
kánským klášterem a  poustevnou a  přes 
další klášteříky posazené na úbočích hor 
do slavné vesničky Greccio, která by měla 
být hlavním městem všech milovníků jes
liček, protože právě tady František vytvo
řil živý betlém poprvé v dějinách lidstva 
(tedy kromě originálu v roce nula). Míst
ní klášter nabízí unikátní výstavu jesliček 
z celého světa a za nekonečný výstup po 
schodech k  němu vedoucích se můžete 
odměnit nákupem v  místním obchůdku. 
Autora při psaní těchto řádek právě hřeje 
františkánský ořechový likér.

Skutečným vrcholem putování je vý
stup na horu La Verna, tedy jakousi Mek
ku františkánského řádu, kdyby to nebylo 
nepatřičné srovnání. Na této hoře, kterou 
svatý František obdržel darem od míst
ního šlechtice, došlo k  události, jež od 
Kristových časů nebyla viděna. Při vidění 
anděla se na světcově těle objevila stig
mata, tedy Kristovy rány na rukou, nohou 
a  boku, a  tato krvácející znamení nosil 
František až do své smrti. Kromě rozleh
lého kláštera a zvláštních skalních útvarů 
pokrývá horu majestátní les. V klášteře se 
každý den konají nešpory, jichž se účastní 
všichni přítomní členové františkánského 

Klášter v Grecciu
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VE FARNOSTI SE UDÁLO
První svaté přijímání

řádu. Ti po skončení nešpor v průvodu vy
cházejí z kostela a směřují ke kapli s mís
tem, kde došlo ke stigmatizaci. Je dojem
né a uchvacující zároveň sledovat kráčející 
zástup bratří různého věku, národnosti, 
barvy pleti. Hodně to člověku poví o ka
tolicitě naší církve.

Nejen duchovní potravou se naše malá 
poutnická skupina živila. O skvělé stravo
vání se zasloužili Veronika a Míša Štem
berovi, kterým každodenně pomáhali 
dobrovolníci. Ve vozidlech se poctivě stří
dali řidiči, vzhledem k  povaze italského 
provozu výhradně muži pevných nervů. 
Mešní hudební doprovod i  večerní hu
dební produkci zajišťoval malý sbor pod 

vedením Jany Pachnerové, doprovázený 
kytarou spočívající ve zkušených rukou 
jejího manžela. O  správné duchovní na
ladění i  dobrou náladu se starali bratři 
františkáni, kterým onu neformálnost 
a  laskavý nadhled dal sám zakladatel do 
vínku a za ta léta v řádu se do nich, jak to 
správně říci – Brňané prominou – zažrala.

Přesně po týdnu putování, o  šesté ho
dině ranní, jsme se rozloučili a  vyrazili 
zpět do vlasti. Vysokoškolští pedagogové, 
stavaři, dělníci, podnikatelé, čerství dů
chodci, řeholníci. Pestrá skupinka, která, 
jak věřím, na duchovní zážitky, ale také na 
sebe navzájem jen tak nezapomene.

Tomáš
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Slavnost svatého Františka

Fotografie Tomáš Cigánek, Člověk a víra
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Psal se den 14. 8. 2021 a  to znamenalo 
jediné. Odjezd na Blp, tedy pardon, do 
Sobotína na farní tábor. Po velmi chaotic
kém vypravování se z domu a zjištění, že 
štos náhradních papírů o  bezinfekčnosti 
se válí spokojeně na stole, jsem s předsti
hem dorazila na místo srazu a přemýšlela, 
za jak dlouho nasbírám 24 dětí a další dvě 
vedoucí. Podle svých předběžných odhadů 
jsem měla mít dvacet minut času na na
chystání přihlášky k podepisování, obálky 
na zdravotní dokumentaci (pevně zacvak
nuté v zelené sloze) a nějakých dvacet pět 
minut navíc pro opozdilce. Mé odhady 
se realitě vůbec nepřiblížily. Díky sto
procentní přesnosti rodičů jsme na  výhni 
letního slunce měli krásných 45 minut 
k dobru. Už teď jsem věděla, že cesta bude 
zábavná. Během předávání dokumentace 
jsem se stala kombinací slavné celebri
ty a  pošťáka doručujícího balík, protože 
všichni stáli frontu, jen aby se mnou mohli 
promluvit. Zároveň jsem od nich potřebo
vala podpis na přihlášku. A to jsme ještě 
ani nevyjeli. 

Hned po nástupu do vlaku děti vytasily 
své hračky, svačinky, plyšáky. Antistresové 
hračky, které měly dětem zkrátit úmor
nou cestu se během téměř tříhodinové
ho mučení jak dětí, tak vedoucích, staly 
záchranou všeho dospělého osazenstva 
výpravy. Říkala jsem si, že jestli zvlád
neme cestu, zvládneme už všechno. To 
stejné si musel myslet pan průvodčí, kte
rému jsem sebevědomě nacpala do rukou 
27 papírových jízdenek a čekala, až jednu 
po druhé nacvaká. Na dálku mu děkuji za 

trpělivost a  pozitivní náladu, díky které 
nás nevyhodil z  vlaku, přestože měl ve 
vlaku studenty plné pedagogických ideá
lů a dětskou zoo. 

Celá cesta ubíhala pomalu. Možná pro
to, že se náš rychlík mohl klidně jmeno
vat šnek, jelikož zpoždění neubíral, nýbrž 
nabíral. Což v dětské zoo změnilo jediné. 
Z  natěšeného pobíhání a  křiku se sta
lo unuděné a  vyčerpané pobíhání a  křik. 
I u osazenstva nás tří děvčat – vedoucích 
se měnila nálada. Protože během tříhodi
nové cesty padal jeden pedagogický  ideál 
za druhým. Vědomí, že tábor ještě ani 
pomalu nezačal a my jsme už vyčerpané, 
nám také nedodávalo mnoho sil. 

Jediná naše motivace a záchrana byl pří
jezd do Petrova nad Desnou, kam pro nás 
měli přijet Kapi s Luckou. Poté, co se tak 
stalo, jsem věděla, že jsme to zvládli, ale 
už jsem přemýšlela, jak dlouho mi bude 
trvat odpočinek. Ale na odpočinek nebyl 
čas. Oficiálně totiž začal farní tábor pro 
mladší na téma Draci na Blpu. 

Co na závěr říci? Ačkoliv z článku mů
žete mít dojem, že tábor bylo jedno vel
ké utrpení a  že už děti nechci vidět ani 
z vlaku, opak je pravdou. Tento tábor byl 
báječný jak díky kolektivu nás vedoucích, 
tak díky naší dvaceti čtyř členné dětské 
zoo. Dokázali nás pobavit, dojmout, pře
kvapit, povzbudit. Už se nemohu dočkat 
dalšího tábora. Jen prosím kratší cestu, 
nad dvě hodiny vlakem s  dětmi nikam 
nejedu…

Kája Blahová

FARNÍ TÁBOR
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Naše putování začalo jako tradič
ně v Brně na faře. Nicméně niko
ho z nás by nenapadlo, že již tam 
se budeme muset setkat s nemilou 
událostí. Dozvěděli jsme se, že bratr 
Kapistrán s námi bohužel nemůže 
jet kvůli covidovým restrikcím. To 
však nezlomilo naši morálku, a tak 
jsme se s úsměvem na rtech vyda
li na dlouhou cestu do Rakouska. 
Naše veselí ovšem nemělo trvat 
dlouho. Jak jsme se blížili k Alpám, 
úsměvy mnohých z nás poklesly při 
představě, že dalších sedm dní bu
deme tyto obrovité hory zdolávat. Naštěstí 
jsme první noc strávili v kempu v přívětivé 
rakouské vesničce Neustift im Stubaital, 
kde jsme si mohli naposledy užít teplou 
vodu a relativně přívětivé počasí. 

Druhého dne jsme vyrazili na cestu. Prv
ní stoupání jsme sice překonali lanovkou, 
ovšem ani zdaleka jsme neměli vyhráno. 
Hned po krátké svačince nás čekalo dle 
mého největší a kvůli vytrvalému sluneč
nímu žáru i nejnáročnější stoupání. Vyšli 
jsme až ke skalnímu jezeru, kde jsme se 
měli v plánu utábořit. Což se ukázalo jako 
ne zcela jednoduchý úkol. A  to hlavně 
kvůli zajímavému zjištění, že do skály se 
kolíky od stanu opravdu špatně zapíchá
vají. Nicméně vše jsme vyřešili, a dokon
ce se našlo pár odvážlivců, kteří si i velmi 
rychle a energicky zaplavali v  jezeru. Od 
té doby bylo naše putování povětšinou 
stejného rázu. Samozřejmě musím zmínit 
výborný nápad: zpracování kostkové hry 
Bang, kterou vyřezal Jenda Kummer.

Každopádně celé naše putování bylo bá
ječné, provázela nás krásná příroda včetně 
zvířat. I počasí nám vycházelo skvěle. Pršet, 
foukat a  mrholit začalo vždycky, až když 
jsme rozložili stany. Ale samozřejmě to 
bylo velmi fyzicky a v některých případech 
i  psychicky náročné, to ale jen zlepšuje 
vzpomínky na to, že jsme to dokázali – na
štěstí – bez úhony a až na pár šrámů v po
řádku. I když nám vše tak perfektně vychá
zelo, jistě jsem nebyl jediný, kdo se těšil na 
teplo domova, záchod a pořádné jídlo.

Musím poděkovat bratru Didakovi, 
který celý puťák naplánoval a provázel nás 
v Alpách i duchovně. Nakonec bych chtěl 
ještě zmínit, že nám celé putování mnoho 
dalo. Já s Míšou jsme například naprosto 
vyšperkovali přípravu sušeného po krmu 
jménem Dobrý hostinec. Takže tuto zku
šenost mohu všem doporučit. Pokud do
stanete možnost jet na puťák do Alp, tak 
určitě neváhejte.

OŠ

PUŤÁK V ALPÁCH
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Letos jsem byla do přípravy tábora tak 
zapálená, až mi vzplál papír v  ruce. Na 
tábor jsem tedy odjížděla s  opuchlým, 
popáleným palcem, napatlaným kdeja
kým hojivým krémem a zavázaným obi
nadlem. Plocha obinadla se den ode dne 
zvětšovala, což neopomněl komentovat 
jeden z  vedoucích. „Si to zkus, jednou 
rukou!“

Jenže to nebylo mou šikovností, ale 
rostoucím otokem. Až jednoho dne řekla 
Kája: „DOST! Pojedeš do nemocnice.“

„Ne, nikam nejedu. Budou s  tím dělat, 
kdo ví co, a já chci zůstat na táboře.“ Ale 

VZPOMÍNKA NA TÁBOR
Kája byla neoblomná. V  nemocnici mě 
opuchliny zbavili, dali sterilní krytí a na
řídili klidový režim.

„To asi nepůjde, máme 24 hyperak
tivních dětí a náročný program,“ opáčila 
jsem. Jenže lékaři byli neúprosní. Ruka 
skončila v trojúhelníkovém závěsu a já se 
dál vesele účastnila všech aktivit. Zvlád
la jsem hry, rozcvičku, táborák (od ohně 
jsem se ovšem držela dál), stezku odva
hy, běhání, olympiádu, honbu za dračími 
vejci, celodeňák s  výstupem na vyhlídku, 
přechod bažiny, dokonce i  závěrečný boj 
za záchranu Bezzubky.

Je mnoho cest. Na většinu z nich zapome
neme, jsou však takové, které jdou s námi 
celý život. Takové byly Alpy roku 2021. 
Rakousko – Tyrolsko, oblast Stubai. Lidé 
z farnosti mého milovaného kostela Nej
světějšího Srdce Páně v Husovicích. Bratr 
Didak měl cestu naplánovanou indián
ským způsobem, a to sice přesně, ale s ci
tem pro improvizaci.

Jelo nás symbolických sedm. Čtyři sta
tečné ženy a tři muži.

Krása putování nádherou hor. Výhledy, 
ticho, chvíle společné i osobní samota. To 
vše bylo doslova životadárné. Fyzické vy
čerpání, vše jsme si nesli na zádech. Oka
mžiky hledání noclehu přímo v  horách 
u ples či horských bystřin. Nikdo nenadá
val, vedl nás Bůh. Putovali jsme jako kara
vana bok po boku, navzájem si pomáhající 

ve vypjatých situacích, které hory přináše
jí. Večerní stavění stanů, čaj, každodenní 
mše pod širým nebem, přijímání Eucha
ristie v  chrámu přírody, kterou nám dal 
Bůh. Večeře, nešpory a zasloužený spánek 
nad 2000 m. n. m. Ranní čaj, snídaně, na 
níž se podíleli všichni, ranní chvály a po
žehnání na cestu. Putování. Nezapome
nutelný čas s Pánem a přáteli. Všichni byli 
laskaví a plní radosti.

Průvodním textem výpravy byla píseň 
Každý den Pán mi sílu dává, / písní mou 
je můj Pán. / On se stal mým spasením, 
/ když kráčím s  ním, / nemusím se bát. 
A skutečně: Pán se o nás staral každý den. 
Dával nám sílu, dobré počasí, chránil nás. 
Díky, Pane, za tuto cestu – byla nám Tvým 
požehnáním.

Kamil

HORSKÉ PUTOVÁNÍ
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Od roku 2015 se farnost BrnoSoběšice 
účastní projektu Adopce na dálku, který 
organizuje Ostravskoopavská charita. 
V  tomto projektu podporujeme finanční 
částkou ve vzdělávání dvě děti ze Zakar
patské Ukrajiny. Chlapec Jurij Kopilec má 
nyní 18 roků a dívenka Olexandra Slivka 
má 14 let. Obě děti jsme si vybrali z nabíd
ky Ostravskoopavské charity, protože žily 
pouze s jedním z rodičů. Maminka chlap
ce Jurije se o něj nestarala, odešla z domu 
a  tatínek dívenky Olexandry zahynul při 
práci v Rusku. Děti nám píší po celé obdo
bí naší podpory pravidelně dopisy.

Nyní nám chlapec Jurij píše:
Já, Kopylec Jurij Michajlovič, Vám chci 
po děkovat za podporu, kterou mi posky
tujete. Učím se na elektrikáře a  svářeče, 
teď půjdu do třetího ročníku. Byl jsem na 
praxi tři měsíce. Učení se mi líbí. Pak chci 
postoupit dále na počítačovou diagnosti

DOPISY OD DĚTÍ Z ADOPCE NA DÁLKU

ku. Ještě jednou Vám pěkně děkuji, přeji 
Vám Boží požehnání a zdraví.

S úctou k Vám zdraví i babička a děde
ček, protože já bydlím s nimi. Jurij.

Dívenka Olexandra píše:
Chvála Ježíši Kristu!
Píše Vám Olexandra Slivka. Končila jsem 
8. třídu s  vyznamenáním. Ráda maluji 
a zpívám. Doma pomáhám babičce v do
mácnosti, máme malé hospodářství. Mým 
snem je stát se letuškou. Vynakládám úsilí, 
abych ten sen splnila. Ve škole je mým ob
líbeným předmětem umění. Mám třinác
tiletou sestru Nataliu, která končila 7. tří
du. Moje mamka pracuje v nemocnici, je 
zdravotní sestrou, babička je v  důchodu. 
Mám domácího mazlíčka, ráda se o  něj 
starám. Mockrát Vám děkuji za pomoc.

S pozdravem za adoptivní rodiče v Brně
Soběšicích MUDr. Alena Říhová

Akorát o sebe jsem se úplně postarat ne
dokázala. Měla jsem problémy s  obléká
ním, umýváním, česáním... Nemohla jsem 
mýt nádobí, nosit těžké věci apod. Uvědo
mila jsem si, jak je důležité mít kolem sebe 
lidi, na něž se můžete spolehnout, kteří 
vás podpoří a  pomůžou vám. A  že jsem 
nesmírně vděčná, protože přesně takové 
lidi jsem kolem sebe měla. Káju, která mě 
spolu s Kapim donutila jet do nemocnice 
a pomáhala mi s přípravou her, Kristinku, 
která mi ochotně umyla vlasy. Anežku, po
máhající mi do kostýmů i jiných náročně 
oblékatelných věcí a spolu s Lili zaplétající 

mé vlasy, Lucku a Kapiho obětavě pomá
hajících v kuchyni (a nejen tam), Vojtu, co 
si ze mě dělal pořád legraci, abych neskon
čila zavřená a ubrečená na pokoji, Jendu, 
který mi dennodenně česal vlasy a Adama, 
jež mě pohotově zachytil při uklouznutí 
a  zachránil od pádu do bláta. Samozřej
mě taky 24 dětí, neúnavně pečujících o to, 
abychom se náhodou nenudili.

Zranění, zpočátku se jevící jen jako po
tíž, se tak nakonec stalo zdrojem poučení 
o  síle přátelství a  překonávání vlastních 
překážek.

Ludmila Maliňáková
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KŘÍDLA STANISLAVA KRÁTKÉHO – 5. DÍL

nedořešené věci byly uvedeny do pořádku. 
Toto je zkrátka úkol, před kterým stojíme, 
který průběžně řešíme a  který pokračuje 
i v těchto dnech.

Považuji za veliký dar – opět řekl bych 
andělů – že jsem se při svém působení 
v Kunštátě, kam jsem přišel v roce 1968, 
a to takovým podivným způsobem, že tam 
zemřel pan farář, také můj dobrý přítel, 
a  tam jsem se setkal s Halasem. A to ne 
jednou, ale mnohokrát, dokonce jeden rok 
74. jsem věnoval zajímavé práci, že jsem se 
odvážil srovnat, i když se to někomu zdá 
být pohoršlivým, svatého Tomáše Akvin
ského (to byl rok jeho výročí) s Františkem 
Halasem. Tomáše Akvinského např. pova
žují za suchého scholastika, ale skutečnost 
je úplně jiná: byl to mystik. A právě proto 
on musel pracovat v  těch pevných záko
nech myšlení, protože by jinak nic nedo
končil. Upadl by hned do vytržení a  nic 

Důležitý rok v mém životě byl rok 1967. 
Nejenom já, ale mnozí z nás jsme si byli 
vědomi toho, že situace není tak růžová, 
jak se jevila. A ono se to nakonec projevilo 
příchodem sovětských vojsk a následnou 
normalizací. My jsme do té doby vstou
pili s velikým darem. Díky – řekl bych – 
pravici Boží, která nám pomáhá a která je 
lepším názvem než osud, jsme měli svého 
biskupa. Vedoucí místo zaujal Felix Da
vídek, jehož historii máme zpracovanou. 
A  také v  roce 2005 se toto téma znovu 
objevuje jako velmi aktuální, a  to v  sou
vislosti s papežem Benediktem XVI., je
hož vynikající pracovník Tarcisio Berto
ne patří mezi ty členy římské kurie, kteří 
nám věnovali největší pozornost a kteří se 
velmi bedlivě setkali s naším materiálem 
a vůbec s naší činností. 

Tato činnost byla tehdy zaměřena na to, 
abychom připravili co nejvíce kandidátů. 
Byli zde takoví, kteří čekali od roku 1950, 
kteří pracovali, připravovali se velmi dů
kladně. Oni to zvládli, někteří nastoupi
li a už ta situace vypadala trošičku jinak. 
Myslím, že toto byla doba nejintenzivněj
ší činnosti a velmi zajímavá byla také tím, 
že se rozvinula východní větev, a  to opět 
nečekaným a pěkným způsobem. Spolu
práce s celým Slovenskem, s  tou skrytou 
církví byla myslím výborná. Také zde by
chom mohli jmenovat řadu významných 
osob, kteří toto mohou dosvědčit. A když 
pak přišel rok 1989, zase se situace změni
la, opět nastalo určité zlepšení. Do té doby 
patří i to setkání s Tarcisiem Bertonem (to 
bylo roku 2000), který má zájem o to, aby 
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šťasten. A to je tvar člověka a k němu on 
se propracoval. Nebo: on není proti křes
ťanům, on je proti křesťánkům. A mně to 
nevadí, protože to není proti křesťanství. 
To je proti trpaslíkům vnitřním, kteří se 
stávají vězni, zvláště když mají hrát roli 
obra. Nebo pak ta kritika úžasná: já ne-
chci být nápovědou, který polyká jen prach. 
A mám dost těch komedií hraných na marách.

A to už souvisí s tím zajímavým datem 
21. 8., protože to mě přivedlo do Kunštátu 
a pak i na další místa. A k tomu bych také 
připomněl: doba, která nastala, to není, 
jak někdo říká: obrátil někdo kabát. Nebo 
rok 1989. Já myslím, že to je přílišné zjed
nodušení otázky, a dokonce to může být 
urážlivé. Tam je nejkrásnější to, kolik lidí 
se vnitřně probudilo. A uvědomili si i to, 
co řekl kdysi Halas: „Teprve teď jsem si 
uvědomil, komu jsme sloužili.“ A  v  tom 
je velikost toho data, v  tom je i  hrdin
ství mnohých a myslím, že by bylo velmi 
nesprávné, kdybychom to nějak oloupili 
o vnitřní jádro, kterému se říká obrácení. 
Totiž to je jeden z hlavních motivů Boží
ho království. Věřte evangeliu a obraťte se. 
Metanoite. A to byl rok metanoie.

Nést Krista, to není opět jen liturgie, ale 
to je celý Kristus. To je to, co bychom na
zvali kultura křesťanská. To je to, co dovedli 
tak jedinečně rozvinout a komunikovat se 
slovanskými národy svatý Cyril a  Me
toděj, kteří jsou patronové Evropy. Nyní je 
náš úkol, abychom nezaspali. Znovu při
pomínám tu scénu, která proběhla v Římě, 
když byla synoda o poslání laiků, jak dva 
významní kněží, myslím dokonce kardi
nálové řekli: „No, to bude úžasné, až my to 
dílo dokončíme, ten dokument, a probudí 
se takový obr – milion křesťanských laiků 
a  budou uskutečňovat Boží království.“ 

by nenapsal. Tam je mnoho podobností: 
oba dva se dožili jen 49 let. A  jsou tam 
i jiné věci. Jestliže Halas byl v nebezpečí, 
že bude vytržen z poezie atd., Tomáš měl 
daleko větší nebezpečí, že bude vyloučen 
z církve. To si dnes málokdo uvědomuje: 
on měl mocné nepřátele, protože najed
nou usiloval vnést antiku a celou antickou 
kulturu do prostředí tehdejšího. 

A  já v  duchu těch našich křídel, která 
sledujeme, a  těch myšlenek, že je třeba 
ve všem hledat pozitiva, bych připomněl 
úvod té nádherné básně Praze. 

Malověrní Čas kostižerný
jí jenom krásu dal
a z polí stenných křik iluminoval
kamenné texty portálů a zdí
Tak bude vždy
Malověrní
Tak bude vždy

Překrásná myšlenka. Kostižerný čas a ja
kýpak máme dnes? Nechci urazit naši 
dobu, ale každý čas je ohrožen kostiže
rem. Čas kostižerný Praze jenom krásu dal 
– a církvi a každému člověku. A z polí sten-
ných křik iluminoval kamenné texty portálů 
a zdí. A tak bude vždy. Myslím, že nemů
žeme nic jiného optimistického říct. A ná
sleduje celá báseň s tím závěrem:

Kůň bronzový kůň Václavův
se včera v noci třás
a kníže kopí potěžkal
Myslete na chorál
Malověrní
Myslete na chorál

Nebo z  posledního slova: Chci být  ne-
šťastně šťasten. To je závěr toho A co bás-
ník. Co to znamená? Já chci být vykopnut 
a vyhozen a mám kříž na sobě, ale budu 
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A  jeho střízlivý kolega – mám na mysli 
duchovně – na to říká: „Bratři, už bude 
velký úspěch, když my se probudíme.“ Ne, 
že někomu řekneme: „Vy jste sůl země. “ 
„Vy buďte solí země.“ Němci mají krásný 
překlad. Ihr seid… Vy buďte, ne že vy jste 
jen. To by bylo laciné. Někdo by totiž řekl: 
No, tak my jsme. Ale vy buďte, čili usilujte 
o  to. Buďte světlem světa. To všechno je 
dynamika růstu, a to je to, co je krásné a co 
přináší také kultura ve své podstatě. Neje
nom, že je zde víc světla, ale i já mám více 
světla v sobě, přičemž já potřebuji orienta
ci, já potřebuji rozhled. A teď, všimnout si 
všech těch kulturních špiček. 

Já považuji za důležité se zde vyslovit 
o objevení (to bylo pro mě objevení) Gu
stava Mahlera. A  k  tomu mně pomohla 
opět nemocnice, někdo by řekl nemilé 
místo, ale právě to nemilé místo v Jihlavě 
a kontakt s přáteli z  Jihlavy mně pomo
hl k tomu, že jsem ho objevil. Například 
jsem slyšel IX. symfonii, to je ta, která 
je věnována věčnému životu. A  kdybych 
např. vzpomněl z toho jeho díla, z té sym
fonie, on říká: „Já jsem hledal závěr, jak to 
vyjádřit, totiž že tady nejde jen o vzkříše
ní kostí, toho těla, ale hledal jsem závěr 
v  celé literatuře…“ A víte, co pak našel? 
V  českém překladu je to trošku jakoby 
vykradeno. V německém překladu to zní: 
„Mein Herz, was du geschlagen, das wird 
dich zu Gott tragen?“ To znamená: „Moje 
srdce, pro co ty biješ, a pro co jsi bilo?“ To 
vstane všechno, a to je ta síla, která nás po
zvedne k Bohu. To je to prožití, nejenom 
to vstaneme z mrtvých, no dobře, kdoví, jak 
to bude. Ale pro co moje srdce žije a bije? To 
je to, co v hudbě dávám, co prožívám, co 
sděluji. A to tě nese k Bohu. A to bude ta 
síla, která tě pozvedne. 

Nebo ta úžasná věc, já jsem překva
pen, že v jedné z těch svých symfonií má 
i  hymnus k  Duchu svatému. A  jak ho 
prožíval. Kupodivu, když on ta slova dával 
dohromady, najednou píše: „Příteli, mně 
tady chybí dvě slova, tady mně chybí kou
sek rytmu.“ On na to přišel, že při tom 
opisování nebo i  v  tom textu, tam bylo 
něco vynecháno. Čili prožít ta slova. Pro
žívat nejenom tóny, ale prožívat slova a to, 
co říkám. Takový hymnus na pokání není 
jako v  symfonii, kde on zhudebnil závěr 
Fausta celého. No, to je úžas. A říká: „To 
všechno nás stále zvedá k Bohu blíž.“ Čili 
toto spojení těch nejkrásnějších sil, kte
ré můžeme nazvat lidské, kulturní, s tím, 
v co věří křesťané, to není proti sobě, a to 
se úžasným způsobem doplňuje. To je to, 
co jsem já ve svém díle o  teologii nazval 
konvergencí. Tady to jde kupředu a  zde 
taky a tyto proudy se spojí a z toho vzni
ká integrální síla, která zachycuje skuteč
ně celého člověka. A  zachycuje i  Boha. 
A Bůh, to neznamená, že já něco pozbý
vám, ale já sebe nalézám. A  to je to, co 
např. obdivuje i  Dostojevskij, když říká, 
že člověk bez Boha ztrácí i sám sebe. Ale 
s Bohem najednou, i kdyby byl nevím, jak 
hluboko sražen, objevuje nejen Boha jako 
Lásku, Světlo, Krásu a  Sílu, ale objevuje 
ho i jako Toho, kterému on patří, protože 
každý člověk má obraz Boží v sobě. Byli 
jsme stvořeni k  obrazu Božímu, a  ještě 
víc skrze tajemství Krista a jeho života se 
stáváme Božími dětmi. Tady tento úžasný 
kulturní úkol církev má – já se tady jen 
dovolávám (zvláště z poslední doby mě to 
úžasně nadchlo) toho Mahlera. Nebo dále 
bych se ještě zmínil, ať to zde nechybí, to 
je celé to společenství kolem hory svatého 
Klimenta. Já je obdivuji, to jsou nadšenci, 
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kteří milují zpěvy a  kulturu staroslovan
skou. Ne proto, že by chtěli vytlačit kul
turu latinskou. Tam je mnoho úžasných 
prvků a  je to až dojemné, když slyšíme 
najednou naše lidi, jak dovedou zpívat ty 
východní chorály. A východní hudba, to je 
namnoze poezie. To je opět něco, co nám 
západňanům trochu chybí.

Nemohu se nezmínit také o Fatimském 
hnutí, které u  nás úžasně působí. Sám 
jsem se také angažoval na mnoha místech 
v misiích, konečně vidím, co všechno dob
rého se koná. Nebo to hnutí, které jsme 
vedli během celé doby totality, to je to 
hnutí mládeže, táborové setkání, v táboře 
Radost v Orlických horách. No, vidět 100 
dětí nebo ještě víc mládeže, jak žije inten
zivně, a přitom samozřejmě z víry, no to 
je pohled pro anděly. To nám dává sílu, 
abychom – ne s námahou a s vyčerpáním 
– šli proti proudu, ale abychom jasně a ra
dostně veslovali, a ještě přitom kývali těm, 
co znají jenom cestu po proudu: „Obraťte 
to, uvidíte, to je ještě zajímavější.“ 

Ještě bych připomněl svoje heslo Ad 
plenitudinem. Slovo plnost je v Bibli mno
hokrát a  my směřujme k  plnosti. Nejbo
lestnější pocit pro člověka je, když zjistí, že 
je prázdný. Že mně něco chybí, to chápu. 
Že uplynulá léta budou uplynulá léta, že 
ochrnulá pravice bude ochrnulá pravice, 
to je pravda. Ale být vnitřně prázdný, to 
je bolest, to je jakoby smutek nad životem, 
a  právě světlo víry a  ta křídla naše, i  to, 
co bychom nazvali důležitým pro osudy 
lidské, to je to, že máme možnost kdykoli 
k té plnosti přistoupit a nikdy není pozdě. 

A  protože jsem teď v  Mikulově, ne
mohu se nezmínit o  kardinálu Františku 
Dietrichsteinovi, velké postavě 17. století. 
Toho, kdo k nám dovedl piaristy – a víme, 

co ti udělali, víme o  nich, jak dovedli se 
zastat Galileo Galilea, to je zajímavá věc, 
i kardinála. Žádná inkvizice, hledá mate
matiky a do toho mně nemluvte. Velká po
stava, tolerantní a  vedle něho žije Karel 
Starší ze Žerotína. Nebojují proti sobě. Je 
to příklad lásky. Jak byli spolu ve vězení 
v Brně na Špilberku, v té pohnuté situaci 
roku 1618, a zůstali spolu přáteli i nadále. 
Doporučuji, až bude toto téma zpracované, 
dokonce bude u nás v Mikulově symposi
um na toto téma, odborníků a historiků, to 
má být pěkná událost roku 2006, myslím, 
že i tam se poučíme. Pěkná postava a bosý 
chodil na pouť. Dovedl se rozdělit takřka 
o poslední. To jsou kardinálové. 

Tak ať tato světla, která jsem se snažil 
trošku připomenout, nám pomáhají. Pro
tože velké ideály nejsou jen pro některé, 
ale pro všechny. A  čím je člověk menší, 
tím potřebuje větší ideál.

Radost, smích, úsměv a  křesťanství. 
Uvědomme si, že slovo euangelion, evan
gelion znamená radostná zpráva. Druhý 
vatikánský koncil, když se zamyslil, co 
nejvíc potřebuje dnes svět, tak zvolil dva 
výrazy, radost a naději. Gaudium et spes. To 
je ta největší konstituce, kterou se obrátil 
na celý svět. Známá věta svatého Františka 
Smutný svatý, svatý smutný. Kdyby někdo 
byl smutný, tak to je opravdu smutný svatý. 
Čili být nositelem radosti. A  právě pro
to radost, to je perla, kterou my musíme 
chránit, a dokonce je to i ukazatel. Jestliže 
mi nevychází radost jako výsledek mé du
chovní tváře, tak mi tam stále něco chybí. 
A musím být nemilosrdný v tom dobrém 
slova smyslu. Abych se propracoval k ra
dosti. Protože kdo se usmívá, tak ten už je 
vlastně nositelem té slávy nebeské. 

Podle pořadu Miloše Doležala pro Český rozhlas.
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... pomoc Boží nejbližší!“ – Toto rčení, 
které až zlidovělo, zná snad každý z nás. 
Ale někdy v  životě se opravdu naskytne 
příležitost, aby byla jeho pravost ověřena, 
tak říkajíc, v praxi. Podobnou situaci jsem 
letos na podzim zažila i já a ráda bych se 
s Vámi, milí čtenáři Srdíčka, o ni podělila.

Pro informaci: můj dědeček pocházel 
z jedné menší vesnice pár desítek kilome
trů od centrální oblasti Moravského Kra
su. Tehdy se jmenovala Molenburk, dnes, 
sloučena s  vedlejší vesničkou Housko, 
nese název Vysočany. Dodnes tam mám 
dosti příbuzných, bohužel většina se již 
odstěhovala na místní hřbitov vedle kos
tela svatého Cyrila a Metoděje. Ráda tam 
občas jezdím, tamější lesy jsou krásné, kra
jina plná krasových útvarů. Hezký výlet je 
též do dědinky Holštejn, v  jejíž blízkosti 
jsou i  zříceniny starého hradu. Vypravila 
jsem se tedy letos koncem září do Molen
burku, i když jsem neměla v úmyslu ná
vštěvu rodiny, ale procházku. Znám velmi 
pěknou lesní cestu z Molenburku do údolí 
k Holštejnu, několikrát jsem již po ní šla. 
A teď mne tedy napadlo, že dnes zkusím 
něco nového – jít jinudy. Ze vsi Housko 
vede také cesta dolů do údolí, ale – je mi 
známo, že v lese jsou i nějaké potoky, ově
řuji si tudíž v dědině, zda je to schůdné. 
„... Ano, jistě, přes potok jsou lávky!“ Jdu 
tedy bez obav.

Lesní, dosti širokou, hezkou cestu po 
chvíli skutečně přetíná potok, lávka zde 
je, tedy žádný problém. Po pár stech 
metrech se situace opakuje, potřetí však 
je přes vodu jen přehozeno prkno. Pře

jít se dá, ale další přechod již chce dosti 
opatrnosti – ve vodě je jen pár plochých 
kamenů. Ale co horšího, cesta začíná být 
nezřetelná, zarostlá travou, kopřivami, 
vysokými „netýkavkami“, pomalu nevím, 
jsemli ještě na cestě, nebo se prodírám 
travnatým houštím nazdařbůh. A najed
nou se rýsuje jakási pěšina vzhůru do kop
ce! Moc se mi to nelíbí, cíl mé cesty je 
přece v údolí, ale statečně lezu – nahoře 
uvidím, co dál. Bohužel, vršku kopce jsem 
dosáhla, nenaskýtá se však rozhled, nýbrž 
je zde jen nepřehledný lesní porost, navíc, 
cesta opět nikde, pouze balvany, spousta 
uschlých větví, poražené suché stromy. 
Kde to jsem? A jak odtud dolů? Pomocí 
trekingových holí opatrně slézám, přitom 
nevím kam! Prodírám se houštím a uvě
domuji si, že pokud bych zde na těch bal
vanech sklouzla a  třeba si zlomila nohu, 
může mně zde nalézt snad jen liška – po 
celou dobu mé cesty jsem nepotkala živou 
duši. Jsem zvyklá chodit lesem sama, ale 
teď se mne zmocnil strach. A jediná po
moc, záchrana – modlitba! Prosím nahlas 
Pána Ježíše o  ochranu, o  nalezení cesty 
a začínám se pomaličku nahlas modlit li
tanii k Nejsvětějšímu Srdci Páně – znám 
ji nazpaměť. Jsem v nejvyšší úzkosti právě 
u  prosby „Srdce Ježíšovo, hlubino všech 
ctností“ a  – jako by se přede mnou roz
hrnula opona! Docela malý kousek pod 
sebou vidím širokou cestu. Chvála Bohu, 
jsem zachráněna! Podle směru vidím, že 
vede jinam, spíše k  silnici mezi obcemi 
Šošůvkou a  Vysočany, ale to mi nevadí. 
Vím, kde asi jsem a přibližně po hodině 

„KDYŽ JE NOUZE NEJVYŠŠÍ...
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docházím právě tam, odkud jsem dopo
ledne vyšla. Výlet dopadl dobře a  navíc, 
pocítila jsem opravdu sílu modlitby, která 

tý prsten, který jsem dostal o Vánocích od 
svého miláčka. Tak to je… Kde jen může 
být? Aha, to cinknutí ve vlaku, to byl ten 
prstýnek!!! Docvakne mi. Co teď?

Kde jen ten telefonní seznam je? Beru 
ho a hledám číslo na nádraží. „Brno hlav
ní nádraží,“ ozve se ze sluchátka. „Dobrý 
den, tady Maliňák,“ představím se a líčím, 
co se mi přihodilo. „Zlatý prstýnek? To už 
ho asi nenajdete. Zkuste ztráty a nálezy.“ 
„OK,“ odpovídám. „A můžete mě přepo
jit?“ dodávám. Paní neochotně přepojuje 
a já čekám. „Ztráty a nálezy,“ konečně se 
ozve. Opět líčím, co se mi dnes ráno při
hodilo. „Ne, nic se nenašlo. S  tím raději 
nepočítejte. To se už nenajde. Zkuste ještě 
depo,“ radí hlas ve sluchátku. Tentokráte 
mě nikdo nepřepojí a já musím zjistit číslo 
na depo sám. 

Reakce je stejná. Nikdo nic nenašel. Co 
teď? Bože, poraď. Přece se nevypařil. Buď 
ho někdo našel a  nechal si ho, nebo ho 
našel a vrátí ho. Přemýšlím jak Sherlock 
Holmes. Pokud ho našel, může ho vrátit 
jinde, třeba ve Skalici. Beru znovu tele
fonní seznam a zjišťuji číslo na nádraží do 
Skalice nad Svitavou. Ale ani tam se ne
našel. Pro jistotu mě znovu uklidní, že si 
nemám dělat plané naděje a zavěsí. Stihnu 
ještě zanechat na sebe telefonní číslo, kdy
by se přece jen objevil.

Ach, jo. Sherlocku, mysli, dodávám si 
odvahy a přemýšlím. Zjistím, kolik denně 
projede „PANŤÁKŮ“ („Panťák“ se říká 

NADĚJE
Co je vlastně ta naděje? Naděje je víra, že 
vše dobře dopadne, i když tomu okolnosti 
nenasvědčují. V naději máme bezpečnou 
a pevnou kotvu pro svou duši. A jak říká 
jedno přísloví: „Naděje umírá poslední“.

Chci vám vyprávět příběh, který se mi 
stal před více jak 20 lety. Tedy v  době, 
kdy jsem byl ještě svobodný a  bezdětný. 
V době, kdy jsem si užíval života se svou 
budoucí ženou. Bude to znít jako pohád
ka, ale je to pravda. Tato zkušenost mě 
naučila neztrácet naději, že vše je možné, 
pokud tomu budu věřit. O vše ostatní už 
se Bůh postará.

Je slunné pondělní ráno a  já se vracím 
vlakem z Boskovic do Brna. V Boskovi
cích jsem prožil nádherný víkend se svou 
budoucí ženou Martou, která sloužila celý 
víkend v nemocniční lékárně. V době, kdy 
sedím v  supícím motoráčku do Skalice, 
Marta ještě slouží v lékárně. 

Skalice nad Svitavou, přestupní stanice. 
Nastupuji, vybírám si místo, usedám a za
čínám si číst. „Dobrý den, kontrola jízde
nek,“ ozve se a vstupuje průvodčí. Vstávám 
a ze zadní kapsy kalhot vytahuji peněžen
ku a z ní jízdenku. „Cink, cink, cink,“ ozve 
se najednou. Co to bylo? Že by mi vypadly 
peníze? uvažuji a začínám se dívat po zemi 
i  pod sedadlo. Ale nic zajímavého nevi
dím, a tak se vracím ke knize. Jsme v Brně. 
Vystupuji a spěchám do práce.

Když otvírám dveře kanceláře, zmrzne 
mi úsměv na tváři. Prsten. Mně chybí zla

pomůže i v zdánlivě opravdu složité si tua
ci. Nejsem sama. Když je nouze nejvyšší, 
pomoc Boží je nejbližší! 

LS
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elektrické vlakové soupravě) mezi Brnem 
a Skalicí. Abych je všechny prohledal, mu
sel bych si vzít dovolenou, a  tu si přece 
šetřím na léto k moři. Zatracená práce. 

Večer po práci to už nevydržím a „prás
knu“ to na sebe. Marta to bere celkem 
statečně. Hlavu mi sice neutrhla, ale moc 
nevěří, že by se prstýnek znovu objevil. 
Ale já pořád věřím, že se objeví, že se na
jde poctivý nálezce nebo se ozvou z  ná
draží. Denně se modlím růženec a  stále 
přemýšlím, jak ho najít. Už i  v  práci mi 
říkají Sherlocku. 

Po měsíci mi Marta sděluje, že odjíždí 
do Boskovic znovu. Má přece víkendovou 
službu. „Pojedeš se mnou, lásko?“ ptá se. 
„Ještě nevím,“ odpovídám váhavě. Moc se 
mi nechce. Ztráta prstýnku ještě nepřebo
lela a chci navíc dodělat nějaké věci v bytě, 
kam se máme společně nastěhovat. „Víš 
co. V sobotu dodělám ty věci v bytě, které 
jsem nestihl a večer přijedu. Bude to takové 
překvapení, protože pojedu, až to bude ho
tové.“ „Hm. Jen aby,“ dodá ještě Martička.

Sobotní ráno se vydařilo, ptáčkové 
zpívají, venku svítí slunce a  já se dávám 
do práce. Čas letí jako bláznivý. Je večer 
a já se blížím k nádraží Brno – Židenice. 
„Bože, to by byl gól, kdybych ten prstýnek 
po měsíci našel v  tom vlaku na stejném 

místě,“ říkám si sám pro sebe a pro jistotu 
přidávám jeden desátek růžence.

„Panťák“ dosupí, já nastoupím a  hned 
jedeme. „Sedni si na stejné místo, jak jsi 
seděl,“ říká můj vnitřní hlas. „Rád bych, 
ale je plno,“ odpovídám. „Tak si sedni po
blíž,“ nedá se obměkčit můj vnitřní hlas. 
Vytahuji knihu a začnu si číst. V Blansku 
naštěstí vystupuje většina lidí a  v  Rájci 
je vlak už skoro prázdný. Přesedám si na 
místo, kde jsem seděl původně před mě
sícem. 

Vnitřní hlas mi říká: „Podívej se dolů 
pod sedadlo“. Nesmysl, co by tam ten prs
týnek dělal, kontroluji. Přesto se podívám. 
Pak znova a znova. Když už se dívám po 
třetí, vypísknu leknutím. „To snad ne!!! 
Něco se tam leskne!!!“ Ale to už klečím na 
zemi a v dlani zahřívám malý zlatý krou
žek. „WOW, já ho našel!!!“ neskrývám 
svou radost. To bude mít Marta radost!

V  Boskovicích letím z  nádraží do lé
kárny jako vítr. Padnu Martě kolem krku. 
„Lásko, já ho našel. Stal se zázrak. Bože, 
díky.“

Blíží se doba adventní a vánoční. Proto 
nám všem přeji, abychom neztráceli nadě
ji a prožili tento čas s Ježíšem naplno. Bůh 
nám žehnej.

Jiří Maliňák

Nabízíme dětem i  jejich rodičům dva 
křesťanské časopisy, které mohou být je
jich tištěnými průvodci v objevování du
chovních hodnot i  formování jejich po
stojů k lidem i světu.

NEZBEDA je zaměřen na děti ve věku 
od 7 do 12 roků a  vychází již třicet let. 

Jeho obsah tvoří například rozhovory se 
zajímavými a inspirativními lidmi, příbě
hy, články o lidech, kteří nám mohou být 
příkladem vytrvalosti, poctivosti a  víry, 
komiksová zpracování životopisů světců, 
rubriky pro šikovné ruce a  bystré hlavy, 
zajímavosti z přírody i techniky a oblíbe

ČTĚTE NEZBEDU A CVRČKA
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Hlas zvonů táhne nad závějí, 
kdes v dálce tiše zaniká.
Dnes všecky struny v srdci znějí, 
neb mladost se jich dotýká. 

Jak strom jen pohne haluzemi, 
hned střásá ledné křišťály, 
rampouchy ze střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly. 

Zem jak by liliemi kvetla, 
kam sníh pad, tam se zachytil;
Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla
a v nebi hvězdy rozsvítil.

VÁNOCE

A staré písně v duši znějí
a s nimi jdou sny jesliček – 
kol hlavy mé, jak ve závěji 
hlas tratících se rolniček. 

Můj duch zas tone v blaha moři, 
vzdech srdcem táhne hluboce.
A zvony znějí, světla hoří – 
ó Vánoce! Ó Vánoce! 

Jaroslav Vrchlický

ná stránka humoru. Svým obsahem také 
reaguje na aktuální liturgickou dobu, ve 
které je časopis vydáván.

Nezbeda vychází 11x ročně, prázdnino
vé dvojčíslo je rozšířeno.

CVRČEK je volitelnou přílohou Ne
zbedy a  je zaměřen na předškolní děti. 
Kaž dé číslo je tematicky zaměřeno na 
rozvoj některé vlastnosti nebo dovednos

ti. Spolu se svými rodiči tak může malý 
čtenář pomocí kreativních článků i aktivit 
formovat svůj vztah k  Bohu, lidem i  ke 
světu.

Další informace i ukázky: 
www.casopisnezbeda.cz
Na vyžádání zdarma zasíláme ukázkové 

výtisky.
Leoš Hrdlička šéfredaktor Nezbedy
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