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4. Církev otevřená a přijímající
Jednou z nejdůležitějších vlastností církve 
je podle věřících otevřenost a schopnost 
přijímat druhé. Téma otevřenost bylo tře
tím nejvýraznějším tématem a  zároveň 
bylo společné všem různým skupinám.
•	 Zhruba 16 % skupin mluvilo o pocitu, 

že jsme uzavřená bublina, v  izolaci 
vlastních společenství a že si vzájem-
ně nenasloucháme. Tyto skupiny zmi
ňovaly, že by bylo dobré umět se otevřít 
ostatním a všímat si těch, kdo jsou na 
okraji nebo jsou nějak vyčleněni.

•	 Asi 13 % skupin se věnovalo otevře-
nosti církve ke zpětné vazbě na sebe 
samu, na to, jak je vnímána, jak se 
staví k různým kauzám, apod.

•	 Necelých 11 % skupin se dále zabývalo 
otevřeností a citlivostí vůči potřebám 
světa, spoluprací s obcí a reagováním 
církve na potřeby doby.

•	 Zhruba 8 % skupin zmiňovalo otevře-
nost a citlivost k lidem na okraji, což 
zahrnovalo i LGBT, rozvedené, single, 
ženy, bezdětné, nemocné a různé men
šiny.

•	 Důležitost otevřenosti ekumenické-
ho dialogu a porozumění zmínila 3 % 
skupin.

•	 14 % skupin mluvilo o tom, že naslou-
chání a otevřenosti se lze učit (a je to 
nutné), a vyjádřilo touhu se v této do
vednosti dále společně zlepšovat.

V  citacích hovořících o  otevřenosti je 
cítit touha, aby farnost/kostel nebyl pou
ze místem, kde si sám pořeším svoji indi
viduální duchovní potřebu, ale i  místem 
společného slavení a sdílení konkrétní ko
munity. Otázka je, do jaké míry komunita 
vůbec dokáže takovou potřebu a očekává
ní každého z jejích členů naplnit, zvláště 
pokud do ní jednotlivec nezapadá nebo 
je z  komunity z nějakého důvodu vyčle
něn. Například proto, že neodpovídá pro
filu „ideálního katolíka“, nebo že jeho spiri
tualita je pro druhé nesrozumitelná.

Pokud jsou mše svatá a eucharistie chá
pány jako výlučné způsoby kontaktu s Bo
hem, o to více zesiluje bolest oddělení od 
svátostí, zejména u  rozvedených. Věřící 
volají po individuálním přístupu k  ta-
kovým lidem. „Pán Ježíš nepřišel pro spra-
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„Jaké budou naše farnosti, taková bude celá církev.“
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vedlivé, ale pro hříšníky“, svátosti nejsou za 
odměnu a mohou naopak takovým lidem 
pomoci jejich komplikovanou situaci lépe 
zvládat, uvádí některé ze skupin.

I z tradičněji laděných farností zaznívá, 
že bychom měli hledat způsob, jak více 
„zapojit i  ty, kteří k  eucharistii z  nějakých 
důvodů chodit nemohou – aby se cítili být 
součástí společenství, mohli přistoupit k oltá-
ři a nezůstali jen tak ‚sedět‘ v lavici.“ Obavy 
z  toho, aby benevolentní přístup nevnesl 
do církve chaos a rozdělení a aby nelegi
timizoval rozvody, jsou přítomny v syno
dálních výstupech také, ale ojediněle.

Jako problém účastníci vnímají chybě
jící vztahy uvnitř farnosti – „málo se vzá-
jemně známe“ – a malou schopnost a vůli 
otevřít se novým lidem – „nejsme příliš 
vstřícní v přijetí nových členů farnosti“, „ne-
jsme moc otevřeni lidem zvenčí“.

5. Farnost je naše odpovědnost
Druhým nejčastěji zmiňovaným tématem 
výstupů byla aktivita/pasivita. Toto téma 
zahrnovalo jednak výčet konkrétních akcí 
farnosti, ale i stesky, pokud aktivita chybí. 
Zároveň i volání po vyšším zapojení farní
ků, vědomí toho, že je pouze málo aktiv
ních a mnoho pasivních. O těchto věcech 
hovořilo asi 20 % skupinek.

V  uzavřenějších společenstvích se čas
to pěstuje určité „pevné jádro“, které se 
o všechno stará a do kterého je těžké pro
niknout. Na druhé straně je cítit rozhoř
čenost nad tím, že „musí druhé do všeho nu-
tit“ nebo „není nikdo jiný, kdo by to dělal“. 
Mnohde vzniká jistá elita farnosti, která 
může být pro některé v důsledku i brzdou 
jejich snahy aktivně se zapojit. Pro členy 
takového pevného jádra je nastavení zr
cadla velikým překvapením, zvláště po

kud se domnívají, že „farnost na nich stojí“ 
a „nikdo to neudělá lépe“.

S touhou po spoluzodpovědnosti souvi
sí i volání po větší transparentnosti, a to 
nejen ve finančních otázkách, ale i v otáz
ce celkového směřování farnosti včetně 
pastorace.

Spíše než pevné jádro by byla podle 
mnohých potřebná fungující farní rada, 
volená členy farnosti, která by nesloužila 
jen jako „komparz pro faráře“. Tématem 
pastoračních rad se explicitně zabývalo 
10 % skupin. Je důležité, aby farní rady 
nebyly složeny jen z  těch, kdo s  farářem 
„drží basu“, ale aby byly zastoupeny všemi 
skupinami farnosti, podílely se na rozho
dování, nesly za svá rozhodnutí spoluzod
povědnost a měly i jisté právo veta.

„Ve výsledku totiž může farář bez plodné 
diskuze udělat chybné finanční rozhodnutí, 
ale není za to postižitelný, max. přeložen 
do jiné farnosti, zatímco farnost stejně musí 
platit dluhy.“

„Autoritou je farář, který dle našeho ná-
zoru není příliš přístupný zpětné vazbě 
a  nenaslouchá vždy všem lidem/skupinám 
ve farnosti. Ve farnosti není pastorační rada, 
což je největší nedostatek, a její vznik musí 
iniciovat farář. Kvůli její absenci zde není 
prostor k výměně názorů na fungování far-
nosti a k širší týmové práci, která ve farnosti 
dlouhodobě upadá. V pastorační radě by měly 
být zastoupeny všechny skupiny ve farnosti 
a  výběr členů má podléhat všeobecné volbě 
v celém farním společenství.“

Asi v 15 % skupin se objevovalo volání 
po větší spoluzodpovědnosti, pravomo-
ci a  spoluúčasti na chodu farnosti, „aby 
se mohl kněz primárně věnovat pastoraci 
a  nebýt přetížen administrativou“. „Chce-
me farnost jako rodinu s  odpovědností.“ – 
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„Jako klíčové vnímáme širší zapojení laiků 
do chodu celé farnosti. Ať už během boho-
služeb (čtení, spolutvorba modliteb), či při 
veřejných akcích.“ – „Nebát se delegovat, 
posílit spoluzodpovědnost farníků, nechat 
prostor laikům, propojit komunity.“ Je to 
totiž také příležitost, jak vtáhnout lidi na 
okraji mezi sebe.

Necelých 13 % se věnovalo roli kněze. 
Tradiční model, kdy ve farnosti o  všem 
rozhoduje kněz, je vnímán spíše negativně.

„Atmosféra a dění ve farnosti přece nestojí 
jen na knězi, každý máme nějaké dary. Ale 
je pravda, že když něco lidem řekne farář 
nebo za něco poděkuje, má to mnohem větší 
váhu… lidé jsou jako děti, často čekají i na 
malou pozornost od faráře.“

Laici nechtějí být pouze pasivními 
příjemci toho, co se ve farnosti děje. Vola
jí po větší spoluzodpovědnosti, cítí se být 
kompetentní a připravení, ale často necítí 
ze strany kněze podporu a  důvěru. Jako 
důvod vidí zaběhlý submisivní přístup lai
ků vyplývající z  hierarchického systému, 
který vede laiky k pasivitě. Lidé očekávají 
vše „z vrchu“, nejsou zvyklí přebírat zod
povědnost, „nikdo to po nás nejen nevyža-
duje, ale ani nechce“.

„Lidé často jdou jen tam, kde to kněz dopo-
ručí nebo když se toho kněz sám zúčastní. Bylo 
by dobré, kdyby kněz více podporoval sbližo-
vání věřících i mimo obřady. (…) A rovněž 
vedl věřící k samostatným aktivitám.“

Kněz je v tomto kontextu spíše průvod
cem, který vstupuje do jejich vztahů, než 
šéfem, který vše řídí. Spíše než autorita
tivního kněze, který vše pevně drží v ru
kou, hledají věřící partnera, který je bude 
doprovázet na cestě a bude součástí jejich 
vztahů, bude lidi vzájemně propojovat 
a moderovat. „Dnešní lidé jsou zvyklí ptát 

se, diskutovat, přemýšlet a rozumět, a kněží 
by na to měli být připraveni.“ 

6. Vztahy mezi knězem a laiky
Téměř 32 % skupinek vnímalo důleži
tost vzájemné komunikace mezi knězem 
a  laiky. Tam, kde lidé označují, že se jim 
ve farnostech žije dobře a  cítí se být její 
součástí, uvádí i to, že velmi dobře funguje 
komunikace a vztahová rovina s knězem: 
„Komunikace s knězem je velmi otevřená, 
co se týká praktických záležitostí, sdílíme spo-
lu i osobní prožitky.“

Není to pouze teologická erudice, co 
lidé od svého kněze očekávají, ale pře
devším obyčejná blízkost, otevřenost, 
naslouchání, schopnost partnersky ote-
vřené komunikace bez arogance a  nad-
řazenosti, důvěra k  laikům, týmový 
duch, podpora charismat a aktivit laiků. 
„Náš kněz svojí přátelskou povahou stmelu-
je farníky. Člověk cítí, že patří do farnosti. 
Vychází farníkům vstříc v  jejich potřebách, 
nezneužívá svého postavení. Podporuje far-
ní aktivity, doplňuje církevní obřady kate-
chezí.“

Ty největší bolesti naopak zmiňují tam, 
kde je mezi knězem a  laiky propast. Ta 
se projevuje izolací a nedostupností faráře, 
arogantní komunikací, mocenským cho
váním, vytvářením elit, nedůvěrou ve far
níky a blokováním jejich aktivit. „Aktivní 
účast laiků na liturgii byla postupně kně-
zem zrušena… Z liturgie vyprchala radost, 
i úsměv je vnímán jako projev povrchnosti. 
Není možný dialog s  knězem, fara uzam-
knutá, často bez možnosti telefonického kon-
taktu. Mše často bez zdůvodnění a včasného 
oznámení jsou rušeny. Přáním skupiny je 
mít naslouchajícího, komunikujícího, radost-
ného kněze.“
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7. Vztahy mezi biskupem a laiky
Přes 17 % skupin vyjádřilo touhu po ko
munikaci a bližším kontaktu s biskupem 
nebo pocit že jejich hlas diecéze neslyší. 
„Je dobře, že biskup píše pastýřské listy a že se 
účastní velkých mší, ale chybí jim bližší kon-
takt mimo tyto události.“

Množství výroků na toto téma dobře 
shrnuje následující citát: „Záleží nám na 
tom, aby byl biskup blíže lidem, nebyl izolo-
vaný, aby ho úřad neodtrhl od reality. Zatím 
biskupa vnímáme spíše jako symbol institu-
ce na slavnostních bohoslužbách. Pro nás je 
asi nejdůležitější nabýt důvěry, že můžeme 
i v rámci diecéze komunikovat se svým bis-
kupem, že o  nás ví, že ho zajímáme. Rádi 
bychom byli více slyšeni a  bráni vážně.“ – 
„Diecéze je pro mnohé vzdálenější než papež 
František, protože mají mnohem více infor-
mací o tom, co se děje na úrovni světové círk-
ve, než o tom, co se děje v našem biskupství.“

8. Jaká má být církev?
„Církev má ukazovat ideál, ale být otevře
ná i  k  lidem na cestě a  mít jim co nabíd
nout… Musíme znovu ukazovat víru jako 
živý vztah s Bohem a vyvarovat se víry za-
ložené na strachu.“

„Církev je vnímána jako příliš uzavřená, 
klerikální, netransparentní, zakládající si 
na pravidlech vycházejících ze světských 
pohnutek, a  je nejednotná. Ztratila schop-
nost naslouchat. Papež František je ale pří-
kladem snahy o  opak. Také přílišná snaha 
ochránit dobré jméno církve působí někdy 
spíše jako pokrytectví a  zametání problé-
mů pod koberec.“ Zaznívá apel po obnově 
církve, „aby prokazovala důvěryhodnost, 
pravdivost, otevřenost pro všechny, soli
daritu, prostotu… Otevřenost s pochopením 
pro osoby rozvedené (přístup ke svátostem), 

homosexuální, jiného vyznání, uprchlíky aj. 
Solidarita se všemi, kterým se děje bezpráví.“

9. Reforma církve
Byť v nevelkém počtu skupinek (cca 8 %), 
ale s o to větší naléhavostí se řešila témata 
související s reformou církve. Nezaznívala 
v nich ale jen samoúčelná kritika, revolta 
či snaha vše za každou cenu bořit, ale spíše 
volání po větší lidskosti, milosrdenství 
a pochopení k lidským slabostem. A také 
například po individuálním rozlišování 
a hledání cesty k plnohodnotnému návra
tu do církve pro ty, kteří jsou odděleni od 
svátostného života ne z důvodů zlé vůle, 
ale nejrůznějších životních okolností.

„Zákon versus milosrdenství, individuál-
ní přístup k  lidským slabostem, břemenům 
a  hříchům versus střežení ideálů. Hledat 
rovnováhu mezi strnulostí a rozkolísanos
tí v církvi.“

Nejčastěji se volalo po „zdobrovolnění 
celibátu pro kněze, větším zapojení žen 
v církvi (nejen v pomocných rolích, ale i jako 
svěcené jáhenky, příp. kněží) a individuál
ním přístupu k  lidem odloučeným od svá
tostného života“.

Svěcení ženatých mužů a  žen či větší 
zapojení žen do života církve je vnímáno 
jednak jako logický posun ve vývoji vní
mání společenských rolí, ale i jako možné 
řešení situace, kdy je „kněží málo a že by 
to pomohlo řešit situaci do budoucna“. Má 
to ale i další roviny. Někteří se domnívají, 
že by jim více rozuměl v  jejich životních 
těžkostech ženatý kněz než ten, který žije 
mimo „běžnou realitu“. V  synodální sku
pince tvořené ženami zaznívalo, že by ra
ději přijaly svátost smíření od ženy, proto
že je pro ně v některých situacích těžké se 
zpovídat muži.
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Asi 3 % skupin trápí necitlivý přístup 
k sexuálním menšinám a přístup k sexua
litě celkově. „Démonizace sexuality a  ne
abor tivní antikoncepce činí v očích společnos-
ti z naší církve podivný a nesrozumitelný spo-
lek obsesivně fascinovaný lidskou intimitou.“

V  synodálních výstupech zaznívají 
i hlasy volající po reformě struktur církve, 
po transparentnosti volbě biskupů s ome
zenou délkou trvání volebního mandátu: 
„Stávající církevní struktury by měly projít 
postupnou obnovou směřující k  decentra
lizaci. Preferovat menší diecézní celky, kde 
bude možná užší vazba biskupa s  kněží-
mi i  řadovými věřícími. Umožnit laikům 
v  diecézi veřejnou diskusi o  kandidátech 
biskupa. Výkon biskupské funkce na omezené 
časové období max. 8 let.“

Apel ke zlepšení obrazu církve ve spo-
lečnosti (v  přístupu k  různým kauzám), 
decentralizace procesů a transparentnosti 
financí vycházel asi z 6 % skupin. Potřebu 
zastavit klerikalismus a změnit mocenský 
přístup duchovních zmiňují 2 % skupin.

10. Tradice
V souvislosti se změnami v církvi považu
jeme za důležité zmínit i hlasy toužící za
chovat tradiční přístupy. Ačkoli byly okra
jové, tak zazněly. Často se nesly v duchu 
obav, aby se církev nedostala na šikmou 
plochu.

Touhu po uchování základů víry a dů
ležitost její stability zmínilo 5 % z  nich, 
stejný podíl se věnoval důrazu na uchová
ní tradičních projevů zbožnosti. Rovno
váhu mezi potřebou tradice a otevřenos
ti řešila necelá 4 % skupin, 2 % mluvila 
o tom, že je důležité zachovat status quo, 
neměnit pravidla (uchovat celibát, zastavit 
reformní snahy) a zhruba 1 % se zabývalo 

tématem jednoty v  rámci katolické círk
ve. Stejně tak necelé 1 % vyjádřilo obavy 
z reformy, ze synodality a ze snah vnášet 
do církve demokracii (zde je ovšem důle
žité poznamenat, že toto číslo nereflektuje 
skutečný podíl takto smýšlejících v kato
lické církvi – ti, kterým myšlenka synoda
lity v církvi není příliš blízká, se pravděpo
dobně procesu vůbec neúčastnili.

„Nejdůležitější je, aby se církev nepři
způsobovala chaosu a  zvrhlostem dnešní 
doby. Těžko by jako jediná instituce přežila 
2000 let, kdyby se nedržela vlastních tradic 
a neplula takzvaně ‚proti proudu‘… Nejsme 
si jisti, zda synodalita je pro církev to pra-
vé. Naslouchat druhým ano, ale je potřeba 
autority, která by vše zastřešovala, rozho-
dovala o  důležitých věcech. Domníváme 
se, že přílišná synodalita vede k nejednotě, 
rozdělení a nešvarům v církvi, odklonu od 
tradice.“

11. Dialog v církvi
Některé skupinky vnímají, že církev ne
dokáže smysluplně vstoupit do dialogu 
s  veřejností. Nedaří se „mluvit jazykem 
dnešní doby, být čitelní a srozumitelní“.

„Církev by neměla ignorovat hlas doby. 
Měla by reagovat na to, co se děje ve spo-
lečnosti. Neměla by striktně lpět na těžko 
srozumitelných tradicích… Měla by dbát na 
větší srozumitelnost obřadů a umožnit větší 
samostatnost farnostem a diecézím.“ Bohu
žel se to podle mnohých nedaří. Církev 
nepůsobí otevřeně, ale naopak povýše
ným dojmem. „Jsme vychovávaní v elitář
ské mentalitě, že katolická nauka je jediná 
správná. Pocit nadřazenosti vzhledem 
k  nevěřícím a  dalším církvím… Některé 
věci se odůvodňují věroučně, ale v  podstatě 
proti duchu evangelia.“
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„Chybí nám schopnost otevřeného a  ne-
hodnotícího naslouchání. Chováme se často 
povýšeně, cítíme se jako majitelé pravdy…“

Neschopnost dialogu ale není jen zále
žitostí směrem k lidem, kteří nejsou sou
částí církve. Otevřenost chybí i  směrem 
dovnitř. Dialog mezi církevními autori-
tami a laiky není samozřejmostí. „Chybí 
nám příklad konstruktivní debaty církev
ních představitelů, bez mlhy frází a líbivých 
řečí, k tématu a s touhou dobrat se výsledku.“

„Synodální cesta se v  tomto ohledu jeví 
jako důležitý dar.“ Schopnost naslouchat 
je dovednost, kterou lze trénovat. Proto 
někteří volají po tom, aby kromě vzdělá
vání v  teologii a  duchovním životě byla 
i nabídka kurzů s tematikou osobnostního 
rozvoje, komunikace, přijímání a poskyto
vání zpětné vazby, řešení konfliktů…

„Neuzavírat se před okolním světem do 
katolického ‚ghetta‘ vyvolených. Překonat 
krizi kněžství, navrátit se k  tradici du-
chovního otcovství. Modlit se za svět a  lidi 
v něm. Smrdět po ovcích.“

„Aby se církev tolik nezaměřovala na 
vnitřní pravidla a struktury, ale obecně na 
člověka. Aby nabídla společnosti to, co chybí 
– smysl, přátelství, hloubku, víru. Aby nebyla 
překážkou lidem, kteří sice hledají či nějak 
věří, ale nedokáží se z  jakéhokoli důvodu 
zařadit do úzkých pravidel či názorů. Měla 
by se více otevřít světu, při plném zachování 
toho, co je podstatné.“

12. Předávání
Jak předávat víru, když církev působí ne
srozumitelně a má problém s otevřeným 
dialogem s ostatními částmi společnosti?
„Předávat evangelium svým životem 
a  vztahem k  druhému člověku. Změnit 
náhled na katolickou církev, být autentičtí, 

přátelští a otevření pro lidi mimo církev. Být 
tu i pro lidi mimo církev.“

V oblasti týkající se předávání víry cca 
15 % skupinek nejčastěji řešilo důležitost 
pastorace mládeže a  předávání víry no
vým generacím. Velkou bolest mnohde 
způsobuje, že se to příliš nedaří. Ve spo
lečenstvích chybí mladí lidé. Děti potře
bují více duchovní formaci, ale hlavně „jde 
o budování jejich osobního vztahu s Bohem“. 
V  mnoha farnostech fungují zajímavé 
aktivity pro děti a  mládež, jinde takové 
možnosti z různých důvodů chybí. „Věřící 
rodiče mnohdy necítí potřebu vést své děti 
k víře, nebo nevědí jak, protože sami byli ve-
deni způsobem, který byl problematický.“

13 % skupinek vnímá potřebu předávat 
víru formou autenticky žité víry. Nejde o to 
předávat poučky, ale živý vztah s  Bohem. 
Nebýt „mimoni“ z církve, ale „šťavnatí lidé 
přinášející světu Krista se zdravým rozumem 
(ne extrémy). Přijímat druhé v jejich různosti. 
Mít pochopení, milosrdenství, neodsuzovat.“

Potřeba předávat víru nevěřícím, toto 
téma řešilo cca 10 % skupinek. „Lidé 
k nám do kostela nepřijdou, my musíme za 
nimi. Najít cestu k  lidem, aby bylo možné 
srozumitelně hlásat evangelium v  dnešním 
světě.“ 8 % skupinek klade důraz na to, 
aby se zachovala a předávala víra ve svém 
pravém a nezměněném základu. „Přitom 
nesmí dojít k  rozmělnění nebo ke změně 
učení, které je neměnné.“

Problém podle některých představují 
moderní technologie, on-line přenosy, 
sociální sítě. Tedy celospolečenský trend, 
který kvůli covidovým opatřením z  mi
nulých let nabral ještě více na síle. Roste 
riziko izolace a odvyknutí si návštěv bo
hoslužeb. Objevují se ale i velmi pozitivní 
ohlasy, které v tomto vnímají inspirativní 
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příležitost oslovení lidí, kteří by jinak do 
kostela sami nepřišli.

„Nebát se vyjít ven mezi lidi, vědět, čím 
žijí, nebát se vstoupit do jejich utrpení a ne-
chat se jím proměnit, působit přímo tam. Být 
jako křesťané patrní svým ‚světlem v očích‘, 
svědčit životem, neodrazovat falešnou mo-
rálkou. Nemuset vnucovat, vlastně by bylo 
super, aby se lidi sami ptali, když nás vidí.“

Téma předávání víry s  nepatrnými vý
jimkami opět rezonovalo napříč skupina
mi. Přes množství optimistických příspěv
ků o budoucnosti církve je potřeba zmínit 
jeden, který odráží smutek ze současné
ho stavu velmi ostře. Pokud nedokážeme 
předat víru, je ambicí „alespoň odradit co 
nejméně lidí“.

13. Farnosti a širší církev
Synodální realitu ve farnostech, diecézích 
a  světové církvi účastníci hodnotili jako 
spíše podprůměrnou, nejlépe hodnocena 
byla ve farnostech. Zároveň je ale vidět 
i  výrazný překryv mezi vnímáním sy-
nodální reality v těchto třech oblastech: 
Skupinky, které vnímaly, že se jim daří 
dobře prožívat synodální realitu ve far
nosti, s desetkrát větší pravděpodobností 
řekly totéž i  o  diecézi a  s  čtyřikrát vět
ší pravděpodobností se takto dívaly i  na 
světovou církev. Statistika tedy podporuje 
vyjádření samotných účastníků: „Jaké bu
dou naše farnosti, taková bude celá církev.“

Faktory ovlivňující výstupy

Existují faktory, které mohly výstupy 
zkreslit či ovlivnit? Určitě ano, prvním 
z nich je už samotné rozhodnutí účastní
ků zapojit se do synodálních setkání. Už 
tím totiž dávali najevo, že s myšlenkou sy

nodality rezonují. Nemáme tedy informa
ce o lidech, kteří se z různých důvodů do 
procesu nezapojili nebo k myšlence syno
dální cesty nemají důvěru. Pouze okrajo
vě se to ukazovalo v obavách vyjádřených 
v tradičněji strukturovaných skupinkách.

Dalším ovlivněním mohl být větší důraz 
určitých typů skupin na některá témata. 
Jak jsme již zmiňovali v  úvodu, většina 
témat diskutovaných v  tomto dokumen
tu rezonovala napříč různými skupinami. 
Drobné výjimky jsou ale následující:
•	 Když bylo ve skupině více mužů, o něco 

častěji se řešila témata otevřenosti k lidem 
na okraji a obraz církve (kauzy apod.).

•	 Když byl v synodálních skupinkách pří
tomen kněz, častěji se řešilo předávání 
víry (mládež, rodina), uchovávání tra
dice ve smyslu zachování statusu quo, 
neměnění pravidel (zachování celibátu 
kněží, stop reformním snahám) a ucho
vání základů víry a  stability víry. Když 
přítomen nebyl, byla větší pravděpo
dobnost, že bude skupina řešit roli kně
ze, celibát kněží a možnost svěcení žen.

•	 Skupinky tvořené hlavně pracujícími 
lidmi častěji řešily téma aktivního zapo
jení ve farnosti a spolurozhodování v ní 
(druhé téma bylo také častější ve sku
pinkách tvořených převážně studenty).

•	 Skupinky, které byly tvořeny účastníky 
bez předešlých vazeb, častěji řešily far
ní rady a procesy ve farnosti.
Dále byly výstupy bez pochyby ovliv-

něny i samotným procesem jejich tvorby, 
tj. tím, jak se účastníkům dařilo ve sku
pince synodálně pracovat a  rozlišovat: 
skupinky, které rozlišovaly méně, měly 
tendenci negativněji hodnotit i synodální 
fungování jejich farnosti. Lišily se i důrazy 
ve slovních výpovědích těchto skupinek.
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Závěr

Společným rysem většiny výstupů je 
vyjádření touhy po autentickém a  vře-
lém společenství, které dokáže přijí-
mat druhé bez posuzování a  předsudků. 
A to jak v rámci farnosti, tak i směrem ke 
společnosti. Je patrná silná potřeba, aby 
společné prožívání bohoslužeb dostalo 
osobnější a  hlubší rozměr, aby v  rámci 
nich mohli všichni zažívat, že jsou jejich 
vítanou součástí. A to i včetně těch, kteří 
jsou na okraji zájmu nebo jsou ze svátost
ného života z různých důvodů vyloučeni, 
zaznívá výrazný apel po individuálním 
přístupu k takovým lidem.

Dalším velkým tématem je apel k vět-
ší transparentnosti, srozumitelnosti, 
otevřenosti a  naslouchání jak mezi se
bou navzájem, mezi kněžími a  laiky, tak 
i v otevřenosti církve ke světu. Z výstupů 
je patrné, že se nám to ne zcela daří, ale je 
šance se v  této oblasti zlepšovat a  těmto 
dovednostem se cíleně učit.

Účastníci synodálního procesu volají po 
těsnějším zapojení laiků do chodu církve 
s  vědomím, že kněží je málo a  že je po-
třebujeme pro jejich nepostradatelnou 
duchovní a  pastýřskou roli, nikoli jako 
úředníky, opraváře, manažery či správce 

rozpadlých památek. Laici jsou připrave-
ni přijmout spoluzodpovědnost a podílet 
se na fungování i financování církve, a to 
především formou transparentních, farnos
tí volených pastoračních a ekonomických 
rad, které nechtějí být pouze „komparzem“ 
pro farářova rozhodnutí, ale chtějí mít vět
ší podíl na rozhodování a  zodpovědnosti. 
V synodálních výstupech se volá po refor-
mě a očištění církve ve smyslu decentra
lizace, opuštění od mocenského přístupu, 
elitářství a klerikalismu, po transparentnos
ti volby biskupa, průhledném řešení kauz, 
srozumitelnosti a důvěryhodnosti pro oko
lí. Taktéž po zdobrovolnění celibátu kně-
ží, zapojení žen do duchovní služby, větší 
citlivosti vůči lidem na okraji (LGBT, 
rozvedení). Zároveň je vyjádřena nutnost 
systematickým a  oslovujícím vzdělává-
ním předávat víru mladým generacím 
a zachovat skutečné základy víry, na kte-
rých církev stojí, aby nedošlo k jejímu roz
štěpení či odklonu od toho, co s námi za
mýšlí Kristus, ale zároveň nelpět na formě, 
která nás od tohoto ideálu vzdaluje.

Účastníci jsou si však vědomi důleži
tosti práce a  spoluutváření společenství 
na místní úrovni, bez kterých není žád
ná skutečná reforma možná: „Jaké budou 
naše farnosti, taková bude celá církev.“

ZTRÁTY A NÁLEZY!
„Pane, neztratil jste něco?!“ zaklepala mně 
na rameno čísi ruka.

„Já?“ Šacuji se. „Neztratil jsem nic!“
V neděli přijdu do kostela, a vidím, chy

bí mně – má víra!
A jéje! Kdeže jsem ji jen ztratil ?!
V pondělí běžím do Ztrát a nálezů.

Nemohu říct, že by tam víru snad ne
měli, ale měli zavřeno! Každý den měli 
zavřeno!

Pro nemoc. Celé tři týdny! Proč byli 
vlastně nemocní? Kdo ví??

Možná proto, že také hledali svou víru!
P. H. Poutník
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„Výborný, mám pocit, že se ve mně něco 
pohnulo. Cítím se obnoven a motivova
ný. Dík.“ Dominik

„Pěkný, děkuji.“ Daniel
„První, co mě napadá, je slovo díky! Díky 

o. Didakovi i  bráchovi Václavovi. Pro 
mě podnět zase se dál posunout.“ Pavel

„Velmi pěkné a  inspirativní. Děkuji za 
mnohé podněty, které jsou velmi důle
žité pro celý život. Ještě jednou děkuji.“ 
Petr

„Díky, jen tak dál.“ Petr
„Velké díky. Bylo to velmi obohacující, 

velmi hluboké.“ Martin
„Zamyšlení, povzbuzení, radost sdílení. 

Uteklo to rychle, ale doufám, že dary 
Ducha sv. brzy nepoztrácím.“ Petr

„Pospolitost v mužském společenství, sdí
lení, důvěra, prostor k zamyšlení.“ Pavel

„Se ženami a manželkami je krásné spo
lečenství, ale společenství jen mužů dá 
zažít něco nového a posilujícího – jsme 
na jedné lodi.“ Martin

STÁVAT SE MUŽEM BOŽÍM
Setkání mužů k růstu lidskému i duchovnímu

„Děkuji za tato setkání. Bylo překvapivé, 
jaká byla otevřenost při sdílení chlapů, 
kteří se mnohdy viděli poprvé, ale spo
jovala je společná víra a touha po spole
čenství. Díky Bohu.“ Jiří

„Bylo to podnětné a  přínosné. Dostali 
jsme spoustu podnětů, pro život v rodi
ně.“ Petr

„Velmi povzbudivé. Dvacítka obyčejných 
chlapů, kteří si na nic nehrají a hleda
jí, jak být lepší na světě. Pokračujme!“ 
Maroš

„Sdílení dobrého, možná potřeba více mo
derovat. Vyhovovalo by mi víc rozjíma
vých úkolů. Díky, pokračujme!“ Zdeněk

„Zajímavá zkušenost i inspirace do života. 
Přednášky obohacující.“ Vojta

„Díky za to spolčo i za modlitby (všichni 
za jednoho, jeden za všechny). Oboha
tilo mě to duchovně i společensky. Jsem 
rád, že mohu pracovat na sobě jako bo
jovník, milovník, král, mudrc.“ Jiří

„Díky za inspirativní přednášky a hlavně 
společenství a modlitbu.“ Karel

O. Didak

V naší farnosti proběhlo sedm setkání mužů, během nichž jsme mluvili o mužské 
spiritualitě, modlili se, plnili úkoly, prosili jsme za odpuštění hříchů a za uzdrave-
ní. Toto jsou odpovědi mužů na otázku: Jak jste tato setkání prožili?
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Moderátorem debaty byl filosof Jiří Baroš 
z  Katedry sociálních studií Masarykovy 
univerzity, hosty pak emeritní soudkyně 
Ústavního soudu a  předsedkyně Nejvyš
šího soudu Iva Brožová, kněz a zaklada
tel Radia Proglas Martin Holík a histo
rik a  antropolog Miroslav Nedorostek 
z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Jiří Baroš:
Pro připomenutí: Stanislav Krátký patřil 
mezi organizátory života skryté církve 
během totality, byl znám jako charisma
tický řečník, osobnost oslovující široké 
spektrum lidí, kteří za ním jezdívali do 
pohraničí, do Hrádku u Znojma a později 
také do Mikulova. Profesor Krátký zasáhl 
srdce mnoha lidí, někteří dokonce zmiňu
jí, že se s ním cítili jako v prvotní církvi. 
S takovou silou mluvil o tajemstvích víry. 
Pro pana profesora Krátkého platilo jeho 
známé heslo: byl nám od Boha daný.

Jednou jsem pana profesora navštívil se 
svým kamarádem, to už bylo profesoru 
Krátkému kolem 80 let. Pro mého ka
maráda to bylo první setkání a  měl jisté 
předsudky, že se bude setkávat se starým 
knězem. Když se však otevřely dveře, vítal 
nás zářící člověk. Používal chodítko, a tak 
nás uvítal slovy: „Já vás vítám jako tankista 
v Afghánistánu.“

Rád bych začal otázkou o  prvním se
tkáním, protože první setkání bývají často 
zásadní.

Iva Brožová:
Musím se vrátit do totality, psal se rok 
1980. Stala jsem se maminkou a  řešili 
jsme křest našeho syna. Já jsem ovšem byla 
nekřtěná, zatímco manžel pokřtěný byl 
a jeho rodina byla silně věřící. K otázkám 
víry jsem však zůstala otevřená díky své 
babičce, která velmi trpěla tím, že mě ro
diče nenechali pokřtít, což v tehdejší době 
nebylo výjimečným jevem u  lidí, kteří si 
prošli koncentračním táborem, nebo u za
hraničních letců, k  nimž patřil také můj 
otec. Můj otec byl sestřelen, prošel si zaja
teckým táborem, mučírnami gestapa, poté 
změnou režimu. Otázku víry tedy vnímal 
zredukovaně, ve smyslu: „Bože, proč jsi to 
dopustil? Kdybys byl, tak bys to nemohl 
dopustit“. Moje babička nicméně viděla 
věci přes lidskou nedokonalost a potřebu 
se z té nedokonalosti vymanit, sáhnout si 
ke hvězdám. Víra v Boha pro ni byla živá 
voda. Pořád plánovala, že mě, dokonce 
za zády rodičů, nechá pokřtít. Když se se 
mnou tajně modlívala, vždycky se úžasně 
rozsvítila. A já jsem si říkala, jakou mám 
úžasnou moc, že tu babičku „vypínám“ 
a zase „zapínám“.

ODKAZ STANISLAVA KRÁTKÉHO
V  listopadu se v  našem husovickém kostele uskutečnila mše připomínající 
100.  výročí narození Stanislava Krátkého, biskupa skryté církve a  probošta Mi-
kulovské kapituly, který v naší farnosti působil. Po této mši následovala diskuse 
spoluorganizovaná festivalem Meeting Brno věnující se jeho odkazu. Přepis této 
diskuse Vám nyní přinášíme (pro tyto účely samozřejmě zkrácený).
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Tohle jsem si tedy v  sobě skrytě nes
la jako semínko. A  když přišlo na křest 
mého syna, chtěla jsem tuto svou babičku 
(která už tehdy byla po smrti), nějak zpří
tomnit, chtěla jsem, aby můj syn pokřtěný 
byl. Obrátili jsme se tedy na svého vel
kého učitele, profesora Vladimíra Čermá
ka, a  tenhle problém jsme mu předložili. 
Pan profesor Čermák byl okamžitě ho
tový. Říkal: „To není problém, pojedeme 
do Hrádku, tam je pan profesor Krátký, 
který určitě nebude lpět na žádných for
malitách, a  ke křtu vašeho syna dojde.“ 
V téhle chvíli jsem poprvé narazila na to, 
co pan profesor Krátký později často zmi
ňoval – na fenomén „anonymních křes
ťanů“. Tohle byl důvod, proč nerozlišoval 
mezi pokřtěnými a nepokřtěnými. Mluvil 
o tom, čím jsou lidé ve víře v Boha spojeni 
nezávisle na formálním aktu. 

Martin Holík:
Já jsem profesora Krátkého potkal na tři
krát. Jednak jsme jako kluci z  Olešnice 
jezdili na pouť do Kunštátu a do Jimra
mova. Byl tam ohnivý kazatel a ta kázání 
trvala dlouho, jenže tehdy jsme se těšili 
hlavně na cukrovou vatu a kolotoč. Podru
hé jsme se setkali vlastně virtuálně. Věděli 
jsme o někom, kdo tiše drží palce a pod
poruje budoucí středisko Radost, tenkrát 
Tatranský nový domov s tábory, které byly 
navenek pionýrské, vevnitř spíše skautské 
a hlavně krásně křesťanské. A potřetí, to 
už jsem byl rozhodnutý pro kněžství, učil 
jsem se po večerech, což otec Stanislav or
ganizoval, až mě v prosinci 1987 vysvětil 
na kněze. Éra bezprostředního kontaktu 
s ním u mě nastala od poloviny roku 1989, 
kdy otec Stanislav říkal: „Chlapci, už to 
musí prasknout“ – a taky že ano.

Jiří Baroš:
Historik Miroslav Nedorostek teď při
pravuje monografii o Stanislavu Krátkém, 
proto si prosím připomeňme jeho osudy.

Miroslav Nedorostek:
Otec Stanislav se narodil tady v Brně do 
ne úplně dobře sociálně postavené rodiny, 
takže byl už od dětství nucen přiložit ruku 
k dílu. Roznášel například mléko, vypomá
hal v obchodě a současně se staral o svého 
nemocného tatínka upoutaného na lůžko.

Byl excelentním studentem: od počátku 
studia až po završení na Teologickém uči
lišti v Brně měl samé jedničky. Získal také 
stipendium Arna Nováka určené pro ty 
nejnadanější studenty. Dával kondice, čímž 
mimo jiné rodině vypomáhal finančně.

Pro kněžskou dráhu se rozhodl už bě
hem středoškolských studií, a to navzdory 

Stanislav Krátký
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tomu, že jejich rodina nebyla úplně „kla
sicky katolická“, jak bychom si asi dnes 
představili zázemí pro budoucího kněze. 
Jeho rodiče do kostela nechodili pravidel
ně, byli to spíše „kulturní křesťané“, lidé, 
kteří se s  katolickou mentalitou identi
fikovali, ale nebyli praktikující. Protože 
měl Stanislav Krátký celý život otevře
nou mysl, okamžitě do katolického života 
proniknul. Neomezoval se ovšem jen na 
katolické aktivity, byl také aktivním So
kolem a členem Junáka.

Za války nastoupil na brněnské Teolo
gické učiliště. Měl štěstí, že bylo soukro
mé, takže nebylo zavřeno. Hned po roce 
studia byl ovšem Krátký totálně nasazen. 
Se svým přítelem a spolužákem Antoní
nem Sáňkou pokračoval ve studiu, díky 
čemuž nakonec studia dokončil v  regu
lérním termínu a  vysvěcen na kněze byl 
v roce 1946.

Poté nastoupil na svoje první kaplanské 
místo v Žarošicích, kde se ocitl v prostře

dí tradičního katolicismu, na tradičním 
poutním místě. V Žarošicích okamžitě za
vedl nové věci: farní věstník, práci s dětmi 
a mládeží. Z rozjetého podniku ho vytrhla 
tragédie, jeho už zmiňovaný přítel Anto
nín Sáňka tragicky utonul na brněnské 
přehradě. Krátký byl proto přeložen do 
Řečkovic, kde Sáňka zahájil práci s mlá
deží v tzv. Katolické akci. Otec Stanislav 
v ní samozřejmě pokračoval. V roce 1951 
byl „převelen“ do Husovic, kde vydržel 
poměrně dlouhou dobu, až do roku 1956.

Právě tady byl vrchol jeho „městského“ 
působení. V  Husovicích navázal celou 
řadu kontaktů, pokračoval v  mnoha ak
tivitách. Převzal například společenství 
na místním gymnáziu, a  to po Domini
ku Peckovi, který byl současně jeho vel
ký vzor. Dominiku Peckovi se dokonce 
stal v  těžké době jakýmsi rádcem. Pecka 
za Krátkým přišel, aby se poradil, zda 
má spolupracovat se Státní bezpečností. 
Krátký byl samozřejmě proti. V Husovi

Mše ke 100. výročí narození Stanislava Krátkého
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cích se Krátkému podařilo získat nebývalé 
množství lidí a mnozí z nich ho provázeli 
až do konce života. Naplno se tady proje
vila jeho schopnost identifikovat schop
né jedince a  využít jejich darů – někdo 
má dar vést děti a mládež, někdo dar být 
dobrým elektrikářem. To se mi zdá jako 
jeho velmi důležitá vlastnost. Toto plodné 
období bylo bohužel přerušeno: tehdy se 
v zásadě uvažovalo, že bude buď uvězněn, 
nebo přeložen. Nakonec byl přeložen do 
Žerotic, kde mohl další dva roky svobod
ně rozvíjet duchovní činnost. Do Husovic 
pravidelně dojížděl, dál například vydával 
měsíčník Jiskry, kde zveřejňoval myšlenky 
na každý den.

Poté byl na dva roky uvězněn a ve vě
zení zažíval velmi těžké chvíle. Dostal zá
nět srdečního svalu, téměř zemřel. V roce 
1960 byl amnestován, ale státní souhlas 
už nezískal. I tohle však Stanislav Krátký 
vnímal jako příležitost. Se svým tehdejším 
souputníkem Zemkem prováděli apošto

lát mezi dělníky. Zároveň měl volné ruce, 
aby objížděl farnosti, vypomáhal, ať už 
neoficiálně, nebo později oficiálně. V roce 
1968 získal zpět provizorní státní souhlas, 
který nebyl nikdy odvolán. Následně pů
sobil tři měsíce v Mutěnicích, poté v Kun
štátu, tam až do roku 1978. Svými akti
vitami si zase vysloužil pozornost Státní 
bezpečnosti, byl opět „převelen“, tentokrát 
do pohraničního Hrádku a tam vydržel až 
do roku 1999.

Jiří Baroš:
Šedesátá léta bylo období vzniku zkuše
nosti skryté církve…

Miroslav Nedorostek:
Otec Stanislav měl zajímavou zkušenost 
už z  období protektorátu. Když se vrátil 
z nuceného nasazení, společně s Antoní
nem Sáňkou a dalšími organizoval pomoc 
svým spolubratrům, ale zároveň i dalším, 
kteří byli nuceně nasazeni a  měli třeba 

Zleva: Jiří Baroš, Iva Brožová, Martin Holík, Miroslav Nedorostek
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horší podmínky. Byla to taková balíčková 
pomoc: posílali potraviny i třeba literatu
ru. V padesátých letech, když vznikl Ge
nerální seminář, který ovšem bohoslov
cům nebyl doporučován, se Krátký stal 
jedním z  garantů dalšího rozvoje těchto 
bohoslovců, čímž ho pověřil tehdejší bis
kup brněnské diecéze Karel Skoupý. Ke 
svěcení připravoval například Zdeňka 
Křiš ťana Němečka.

V  60. letech se všechno změnilo pří
chodem Felixe Marii Davídka z  vězení, 
s nímž se bohoslovcům chtěli dál věnovat, 
co se týče vzdělávání. Nešlo však jen o bo
hoslovce, ale i o další zájemce o teologii.

Jiří Baroš:
Zeptal bych se tedy jednoho absolventa 
tohoto studia, který se skrze aktivity na 
táboře Radost dostává k otci Stanislavovi 
blíže…

Martin Holík:
Nevím, jakým způsobem studovali ostat
ní, já osobně jsem třeba nikdy Felixe Ma
riu Davídka neviděl a  s  otcem Stanisla
vem jsme měli tzv. minimální kontakt. 
Pro bezpečnost našich činností jsme se 
úmyslně nesetkávali. Když jsem začal stu
dovat (zároveň jsem studoval elektrofa
kultu), skripta se půjčovala na prázdniny, 
kdy měli bohoslovci prázdniny. Stanislav 
věděl, kdo umí vyučovat hebrejštinu, kdo 
Starý zákon. Byli jsme vedení k  tomu, 
abychom hodně znali. Člověk přišel, za
zvonil na zvonek… Ale celou dobu studia 
jsem nevěděl, kdo mě to vlastně učí. Až 
takhle to bylo konspirováno.

Dokončil jsem, co bylo třeba, ale moje 
situace neměla řešení. Na podzim 1987 se 
mě Jožka Suchár, dnes farář v Neratově, je

hož otec Stanislav světil rok přede mnou, 
řekl, že by tajné svěcení mohla být také 
moje cesta. Událo se to velice rychle. Nej
dříve jsem byl vysvěcen na jáhna a za týden, 
13. prosince 1987, na kněze. Uskutečnilo se 
to na Hrádku, v jediné místnosti, kde se to
pilo akumulačkami, a to byla jeho ložnice.

Bylo to tedy dobrodružné, hodně skryté, 
ale nic se nezanedbalo. Až zpětně si uvě
domuji, jak velké riziko pro otce Stanisla
va znamenalo to, že byl biskupem. Užíval 
privilegia světit velmi málo, za celou dobu 
myslím vysvětil jen čtyři kněze.

Jiří Baroš:
Pro dokreslení bychom si měli připome
nout, jak se Stanislav Krátký biskupem 
skryté církve stal a  jakou roli ve skryté 
církvi zastával. Spolu s  Felixem Mariou 
Davídkem patřil určitě mezi její vůdčí 
osobnosti. Přesto, jak už bylo řečeno, ve 
světitelských aktivitách otec Krátký příliš 
aktivní nebyl. Tuto roli zastávali přede
vším Felix Maria Davídek, Bedřich Pro
vazník nebo Fridolín Zahradník. Jaká tedy 
byla jeho role?

Miroslav Nedorostek:
Já ji vidím především ve schopnosti or
ganizovat a  navazovat kontakty v  rámci 
tohoto až prvotního společenství. Dnes 
mluvíme o  skryté církvi, ale oni sami by 
se tak nenazvali. Řekli by, že jsou „dru
há linka“, čímž chtěli mimo jiné říct, že 
nebudou zaskakovat za „první linku“, za 
oficiální církev. Ale že naopak působí tam, 
kde oficiální církev působit nemůže. Zá
roveň tím vyjadřovali hendikepy, jichž si 
byli vědomi: „Nejsme tak dobří, jak by
chom měli být, ale pracujeme s  tím, co 
máme, a to nabízíme.“
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Otec Stanislav byl vynikajícím koordi
nátorem a byl velmi vzdělaný, takže jeho 
role v  pedagogické činnosti byla velmi 
důležitá, i když se s některými svými „stu
denty“ ani nesetkal. Již od začátku totiž 
využíval moderní technologie: přednášky 
natáčel a  studenti dostávali studijní ma
teriály na kazetách či dříve magnetofono
vých páscích. Také jeho role „stmelovate
le“ a  „propojovatele“ na první linku byla 
velice důležitá, protože měl velmi dob
rý vztah s  biskupem Karlem Skoupým. 
I toho si byl Felix Maria Davídek vědom, 
když si vybíral Stanislava Krátkého jako 
spolupracovníka – a využíval toho.

Jiří Baroš:
Stanislav Krátký byl také jeden z  mož
ných kandidátů na biskupský stolec po 
Karlu Skoupém. Na přelomu šedesátých 
a  sedmdesátých let se o něm vážně uva
žovalo.

Miroslav Nedorostek:
Přesně tak, patřil mezi favority. Současně 
byl mezi těmi, jež sám Karel Skoupý na
psal do Vatikánu jako favority.

Jiří Baroš:
Vraťme se ještě ke zkušenosti skryté círk
ve. Je také známo, že po roce 1970 už 
Krátký příliš nespolupracoval s  Felixem 
Davídkem, ale spíše s jinými.

Miroslav Nedorostek:
Toto se přesně neví. Když jsem o  tom 
mluvil s otcem Stanislavem za jeho života, 
byl v tomto směru (jako jiní další) trošku 
tajemný. Vyhýbal se tomu, že by říkal, že 
spolu nespolupracovali. Spíš to popisoval 
tak, že o  sobě věděli, že věděli, co dělají, 

ale z  bezpečnostních a  jiných důvodů se 
nevídali.

V  případě kontaktu mezi Davídkem 
a Krátkým sehrála zásadní roli jedna udá
lost – synod této „druhé linky“ v Kobeři
cích. Na tento synod otec Stanislav přes 
svůj slib nedorazil. V Kobeřicích se pro
jednávalo svěcení žen a v organizaci vede
né Felixem Davídkem zde nastává rozkol. 
Mnozí doteď říkají, že to je moment, kdy 
se ta struktura až rozpadla. Asi ano.

Na druhou stranu pro mě překvapivě 
v  průběhu let vyšlo najevo, že kontakty 
později pokračovaly, například mezi Fri
dolínem Zahradníkem a Davídkem. Mezi 
Krátkým a Davídkem je situace kompli
kovanější. Ludmila Javorová tvrdí, že se 
naposledy setkali v  roce 1974. Já si tím 
nejsem jistý. Znám jednoho pamětníka, 
který tvrdí, že se potkali v 80. letech, ale 
jisté to není.

Na druhou stranu je celkem pochopi
telné, že se přestali stýkat. Mohly za tím 
stát názorové rozepře i  bezpečnostní si
tuace. Právě v  roce 1974 začal být Felix 
Maria Davídek vyslýchán jednou za 14 
dní. I otec Stanislav byl již od 60. let Stát
ní bezpečností pravidelně vyslýchán. Nám 
to dnes může připadat, jako by to nebyla 
žádná hrůza, ale pro ty aktéry samotné to 
bylo pokaždé velmi traumatizující. Stát
ní bezpečnost nemůžeme podceňovat. 
Z  pramenů je zjevné, že StB věděla víc, 
než bychom čekali, i navzdory vší konspi
raci. Některé věci se nikdy nedozvěděli, na 
druhou stranu věděli víc, než bych čekal.

Jiří Baroš:
Doba komunismu byla nesmírně drama
tická. Zaujala mě jedna věta, kterou připo
mněla doktorka Brožová ve své vzpomín
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ce. Zmiňujete výrok Davídkova světitele 
Jana Blahy, biskupa, který později působil 
zde v Brně. Blaha o Stanislavu Krátkém 
řekl: „Učil nás se nebát“.

Iva Brožová:
Tehdy vládla ve společnosti atmosféra 
strachu a zvláštnímu strachu byli vystave
ni „nepřátelé“ společnosti, mezi něž církev 
nepochybně patřila. A strach ve věznicích, 
kde byli muži církve vystaveni svým trýz
nitelům přímo, bylo až nelidské překo
návat. Přesto Krátký učil své spoluvězně, 
bratry, kněze, kteří tomu byli vystaveni 
spolu s ním, se nebát. Přitom ta jeho pod
pora k tomu, aby se nebáli, byla vystavena 
poměrům nepředstavitelným a nelidským. 
To byla síla profesora Krátkého a uměl ji 
navíc ještě rozdávat.

Jiří Baroš:
Jaká byla vaše další setkání s ním?

Iva Brožová:
Naplňující. Jeho biskupské heslo znělo 
„K plnosti“ a setkání s ním byla právě ta
ková: naplňující a posilující.

Jiří Baroš:
Pomalu se dostáváme na přelom totality 
a svobody. Lidé vzpomínají, že se na jeho 
faře v Kunštátu u Znojma cítili doma, cí
tili se přijatí. Byla zde spousta studentů, 
kteří dojížděli za panem profesorem. Jez
dil za ním například i  současný premiér 
Petr Fiala.

Profesor Krátký měl biskupské hes
lo „K plnosti“, k níž ho od dětství vedla 
také chudoba a  kontakt s  utrpením. Byl 
velkou osobností také pro množství situ
ací, v nichž se v životě ocitnul. I proto mu 

nevadilo, že se ocitnul na periferii. To je 
zaznamenáníhodné: je zde člověk, který 
spoustu lidí ovlivnil, ale vlastně celý život 
působil na periferii. Pár let byl v Brně, ov
šem posléze jde do Kunštátu, zbytek živo
ta tráví v pohraničí – v Hrádku u Znojma 
a  později v  Mikulově. Přesto nezatrpkl, 
byl činorodý.

Iva Brožová:
Nejde jen o periferii. Hrádek představoval 
pohraničí nejen v tom smyslu, že tam žilo 
různorodé obyvatelstvo, ale také proto, že 
celá ta část země a  kostely byly zpustlé. 
Kostel v Hrádku byl téměř v rozvalinách. 
A on v této části naší země dokázal pra
covat i  s  tím různorodým obyvatelstvem, 
v  tom byla jeho síla. Zmobilizoval oby
vatelstvo seskládané ze všech koutů naší 
země, Rumuni tam také byli – a do dvou 
let měli opravený kostel. Profesor Krátký 
se jen s tím, kde je, nesmířil, ale okamžitě 
tam vnesl budovatelského ducha.

Jiří Baroš:
Otče Martine, jak vzpomínáš na vaši spo
lupráci v 90. letech, na tábor Radost, kam 
pan profesor jezdil pravidelně, debatoval 
s dětmi, učil je různá hesla…? Pan profe
sor měl spoustu hesel, mnohá z nich byla 
pro děti, ale měla současně takovou hloub
ku, že mohou rezonovat i v nás dospělých.

Martin Holík:
Mám jednu faktickou poznámku. Otec 
Stanislav by skutečně nesouhlasil s výra
zem skrytá církev, i  když my ho tu pro 
zjednodušení používáme. Pamatuju si to 
úplně přesně. Říkával: „Martine, za ko
munismu církev mlčí. Tedy mlčící církev. 
A my jsme skrytá část mlčící církve“.
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Po revoluci byl neúnavný. Je neuvěři
telné, kolik rodin, kostelů dokázal během 
jediného měsíce navštívit, kolik lidí při
pravil ke křtu, ke sňatku.

Až po revoluci jsme se dozvěděli, kdo 
všechno otce Stanislava znal. Člověk viděl 
třicet čtyřicet výborných lidí, kteří všich
ni řekli: „My z něho čerpáme.“ Struktura 
skryté části mlčící církve byla totiž oprav
du taková, že jsme nebyli propojeni, bez
pečnost hrála velkou roli. Mirek Nedoros
tek má pravdu v tom, že nakonec se uká
zalo, že StB věděla víc, než jsme si mysleli.  
A Stanislav uměl kombinovat otevřenost 
a ostražitost zároveň.

Vzpomínám na jeho bezprostřednost 
a humor. Nikdy se nevědělo, kdy přijede 
na Ameriku, i  když na táboře je všech
no na minuty. My kněží jsme se těšili, že 
si odpočneme, protože promluvu povede 
Stanislav. Jenže bylo po evangeliu a  on 
najednou řekl: „A teď nám něco řekneš ty, 
dobrý bratře Tišku“. A Tišek mluvil dva
cet minut. Já jsem si říkal, co bude dál. 
A  Stanislav řekl: „A  teď nám ještě něco 
řekne dobrý bratr Martin.“ A bylo. A pak 
mluvil ještě on. Tři promluvy, dejme tomu 
50 minut, dobrý.

Jednou přijeli s rezavou felicií nebo fa
voritem. Dívali jsme se, jak divně jedou, 
říkal jsem si, jestli nemají špatné poloosy. 
Když dojeli k nám, viděli jsme, že auto je 
až po spodní hranu okýnek plné hlávek 
zelí. Vzadu měli okurky, pod zelím bram
bory. „My jsme si říkali, ať nepřijedeme 
s prázdnou,“ vysvětloval tehdy.

Pamatuji také na to, že zemřel dva dny 
po svých narozeninách. Před revolucí ří
kal: „Bratři, já už to vidím, ta svatá Anežka 
nám to vyprosí.“ A sám si pak počkal dva 
dny po narozeninách, aby zemřel právě na 

svátek svaté Anežky, kdy si současně při
pomínáme Stanislava Kostku, jeho křest
ního patrona.

Jako kněze, který musí veřejně promlou
vat, mě vždycky zajímalo, jak Stanislav 
odbočil z hlavní linie kázání, z té odbočky 
ještě odbočil, tam už jsme se ztráceli, on 
ještě jednou odbočil – a on se vám doká
zal k té hlavní linii vrátit. Nad tím dodnes 
žasnu. My kněží většinou mluvíme, dokud 
nás něco nenapadne a on vždycky věděl. 
Ale taky nevěděl, kdy přestat, ovšem byly 
to samé ohromné věci. Jak bychom řekli 
s  panem Cimrmanem, já seděl na větvi, 
když on hovořil.

Krásný rys jeho povahy spočíval v tom, 
že s  ním jako s  každým mimořádným 
člověkem bylo občas k nevydržení, takže 
jsme se někdy těšili, až si půjde po obě
dě na dvě hodiny odpočinout. Byl totiž 
dokonalý improvizátor, kvůli čemuž se při 
táborovém řádu táborový vedoucí nedoži
je vysokého věku.

Jako celoživotní motivace pro mě zů
stává, že základním rysem jeho povahy 
byla radostnost. Nezlomná radost, nikdy 
nezatrpkl. O větě z Písma „Kristova láska 
nás nutí,“ říkával, že není dobře přelože
ná. Ona nás pudí, nenechá nás spát. To 
„pudí“ už volal a volal to opravdu z hlou
bi srdce. A pak jeho adjektiva. Podle jeho 
příkladu tu během debaty říkáme „dobrý 
bratr“. Podobně bychom podle něj nemě
li říkat „maminko“, ale „milá maminko“. 
„Tatínku, který mě máš rád.“ Vždycky 
„Ano, rád, i když je to těžké.“ „Ano, a co 
ještě můžu udělat?“ To je moje osob
ní rada vám všem. Když chcete někoho 
oslovit, udělejte to už takovým oslovením. 
Stanislav byl rozený Komenský, velmi 
vzdělaný.
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Závěr mé osobní vzpomínky bylo, že 
v  létě 1990 u  kamene pod javorem zvo
lal: „Martine, já už to rádio vidím!“ Teď 
bychom chtěli říct: „Milý otče Stanislave, 
máme málo peněz. Co s tím uděláš?“

Říkával: „Po revoluci, až to praskne, bu
deme potřebovat rádio, televizi a univer
zitu.“ Dva sny byly splněny.

Jiří Baroš:
Děkuji za připomenutí radosti. Když jsem 
procházel některé jeho pozdravy přátelům, 
slovo „radost“ se v nich opakovalo. Radost 
ho charakterizovala, je to zajímavý rys jeho 
křesťanské osobnosti. C. S. Lewis napsal 
knihu Zaskočen radostí, radost je druhým 
plodem Ducha svatého. Jeden benediktin
ský opat pak uvedl, že radost je pro všech
ny křesťany povinností, člověk by o ni měl 
usilovat. Chesterton říká, že radost je ja
kýmsi skrytým tajemstvím opravdového 
křesťanského života. Radost člověk může 
mít navzdory všem obtížím doby – a  že 
jich pan profesor zažil. Těžké pro něj bylo 
i období po roce 1989. Mlčící část skryté 
církve měla jisté potíže se svým uznáním. 
Pan profesor ji přitom chápal jako něco, co 
má doplnit, co zde chybí – přesně v duchu 
hesla „K plnosti“. K plnosti křesťanských 
aktivit. Přesto pro něj devadesátá léta musí 
být těžká, ale on si přes obtíže doby zacho
val vnitřní radost. Definovala ho.

Miroslav Nedorostek:
Nebyla to pro něj lehká léta. Nikdo ne
čekal, že se tato druhá linie skryté církve 
stane kamenem úrazu. Jho té skryté círk
ve ho poněkud tížilo, co se týče posunu 
mimo Hrádek, proto tam zůstal až do 
onoho roku 1999. Otec Stanislav měl na 
srdci vyřešení otázky druhé linie skryté 

církve a v toto řešení věřil. Věřil, že bude 
dílo druhé linky oceněno a integrováno do 
struktur církve. K tomu v plnosti nedošlo.

Hned na začátku 90. let (Felix Ma
ria Davídek zemřel v  roce 1988) se otec 
Stanislav stal hlavní postavou, u níž se to 
krátce po revoluci sbíhalo. Druhou tako
vou postavou byl Jan Blaha. Za nimi dvě
ma chodili tajně svěcení z tohoto okruhu. 
(Pražská linka kolem Jana Konzala, to bylo 
něco jiného.) Jak Stanislav, tak Jan Blaha 
to řešili v  Římě. K  řešení, které by bylo 
přijatelné pro všechny vysvěcené aktéry 
skryté církve, však nedošlo. Jeho biskup
ské svěcení nebylo uznáno. Nemyslím, že 
toho litoval, v žádném případě. V aktivi
tách pokračoval, i když sil mu v souvislosti 
s věkem a nemocemi ubývalo. Angažoval 
se v lidových misiích, účastnil se exercicií, 
vítal návštěvy, zároveň sám pravidelně rád 
vyjížděl. Sloužíval mše svaté v Brně. Svoje 
dílo dál rozvíjel, a to samozřejmě i po pře
sunu do Mikulova, kde se stal proboštem, 
což představovalo symbolické ocenění 
jeho role. Nebylo to však pro něj jednodu
ché, už úplně dobře nechodil, v Mikulově 
měl samé překážky. Tehdy jsem si říkal, 
proč to někdo odpovědný tak nechá, bylo 
to pro něj fyzicky těžké.

Martin Holík:
Mám kratičkou poznámku, kterou jsem 
snad nikdy nikomu neříkal. Stal jsem se 
nepatřičným svědkem, čirou náhodou, 
když otec Stanislav do rukou jistého bis
kupa odevzdal slib, že už nikdy nebude 
používat biskupského svěcení. Řekl: „Já 
jsem ho přijal právě proto, abych církev 
přenesl přes těžké roky, a nijak na něm ne
trvám.“ I tohle vzal s pokornou radostí – 
a já jsem to viděl na vzdálenost tří metrů.
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Kdyby se nestal zástupcem skryté čás
ti mlčící církve Jan Blaha, ale byl by jím 
Stanislav Krátký, tak by to možná nabralo 
jiný směr. Ale nemůžeme říkat, že to byla 
věčná škoda. Jožka Suchár nebo já jsme 
příklady, jak se podařilo ty naše hřivny 
namířit správným směrem ve smyslu ka
tegoriální pastorace. Mám podezření, že 
kdyby biskupové vzali Stanislava Krátké
ho mezi sebe, že by z Biskupské konferen
ce zůstala kůlnička na dříví.

Jiří Baroš:
Situace Stanislava Krátkého v  90. letech 
tedy nebyla jednoduchá, ale vždycky zdů
razňoval, že člověk musí být připraven 
i na nepochopení církve. Když odpovídal 
na to, co pro něj církev představuje, říkal, 
že už ví, jaká je: nezničitelná. Jde o oprav
dové společenství lásky, tajemství přítom
nosti Boha ve světě. Jeho ty věci a způsob, 
jak se řešily, nepřekvapovaly.

Cesta paní doktorky Brožové k víře byla 
dlouhá, ke křtu dospěla až po roce 2004. 
Proč jste se pro to rozhodla?

Iva Brožová:
Ve mně byl svár pramenící z  úcty k  dě
dečkovi, který byl ateista kvůli zážitkům 
z  koncentračních táborů, do nichž byl 
odvlečen, ještě než se stihli proti Něm
cům projevit, protože patřil k  elitě ná
roda v  tom smyslu, že se o  nich vědělo, 
že mají vliv na obyvatelstvo. Dále kvůli 
osudu mého otce, který byl jako anglic
ký voják sestřelen, v  Praze byl odsouzen 
po výsleších v mučírnách gestapa k trestu 
smrti. Na výkon rozsudku čekal v zajatec
kém táboře. Usilovně psal Angličanům, 
aby byl repatriován, zachráněn před vý
konem trestu smrti. Měl na to lékařská 

potvrzení. Administrativně ho zkrátka 
mohli Angličané „repatriovat“. Přes
to ho v  tom zajateckém táboře nechali. 
Zachránili ho až Rusové, kteří zajatecký 
tábor Barth osvobodili. Potom nastoupi
ly znovu výslechy – a  to už byla komu
nistická zvůle. Po všech těch peripetiích, 
jimž byl vystaven, byl ateistou. Ale vedle 
toho jsem měla v  sobě zažehnuté světlo 
od své babičky a pak jsem díky panu pro
fesoru Čermákovi byla vystavena úžasné 
síle, tomu světlu a  plnosti, která vyzařo
vala z pana profesora Krátkého. Pochopi
la jsem, že víra v Boha je pro mě úžasně 
osvobozující z  té mé limitovanosti nebo 
nedokonalosti, mámli to říct zase slovy 
profesora Čermáka – a že v tomto smys
lu je velice důležité, mít takovou berličku, 
jež vám pomáhá jako člověku, který není 
dokonalý, naopak je ve své podstatě ambi
valentní. Při těch opakujících se selháních 
z nich vykračovat směrem vzhůru, k ně
čemu dokonalému, překračovat ty svoje 
pády – a to je víra v Boha. Nakonec tedy 
došlo k tomu, že mě pan profesor v Miku
lově pokřtil. Samozřejmě, že pan profesor 
svým heslem „K plnosti“ prostoupil křest. 
Nedal ho zadarmo, zkoušel mě. Zeptal se 
mě, jestli vím, proč dal Bůh člověku svo
bodu. Já jsem to nevěděla, přestože v kon
textu své rodiny jsem svobodu ctila jako 
nejvyšší hodnotu mající cenu lidských 
životů, protože otec a dědeček své životy 
svobodě nastavili. A teď jsem byla docela 
překvapená, ale jenom prvoplánově, když 
mi pan profesor Krátký řekl: „No, aby
chom ho mohli milovat.“ A v tu ránu jsem 
se propadla do úplně jiné dimenze svobo
dy, tedy že jakousi grundesencí svobody 
je láska. A pak jsem byla pokřtěná. Profe
sor Krátký se svým kostelníkem vždycky 
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kontroloval, jestli se v  očích pokřtěného 
promítl ten božský záblesk. Nemůžu říct, 
že by tam byly nějaké blesky, protože oba 
muži zaváhali, ale pak mi „kapičku Boží
ho světélka“ přiznali.

Jiří Baroš:
Paní doktorka Brožová byla prezidentem 
Klausem odvolaná z  funkce předsedky
ně Nejvyššího soudu, což bylo něco bez
precedentního, že by výkonná moc takto 
mohla zasahovat do soudní moci. Muse
lo to být období, kdy na vás byl obrovský 
tlak, navíc vás pak srazilo auto. Jak byl pan 
profesor vaší silou?

Iva Brožová:
On se především o mě staral. Nejdřív se 
mě začal ptát, jestli se mám čeho bát, jestli 
jsem si nezadala s StB, jestli na mě nemo
hou něco vytáhnout. Jeho rada byla zase 
vpravdě křesťanská. On mi řekl: „Důvě
řujte si.“ Vlastně mi řekl, pomoz si sám 
a bude ti pomoženo. Tak jsem byla vyba
vena potřebou si důvěřovat. Tehdy se totiž 
prezidentu Klausovi podařilo za pomoci 
médií dostat mě do světla člověka, kte
rý v  žádném směru není na svém místě. 
Ale opravdu v žádném, takže je pro justici 
nanejvýš žádoucí, abych nebyla předsed
kyní Nejvyššího soudu. Ta důvěra v  sebe 
sama byla tedy alfa a omega mých postojů. 
Pomáhal mi samozřejmě i  jinými výroky, 
například výrokem papeže Jana Pavla II., 
který říkal, že naším úkolem je, aby vlád
la moc práva, a  ne právo moci. Svatého 
Augustina mi také připomněl. Věděl, že 
jsem všemi vnímána jako třtina ve větru 
se klátící, která má co nejrychleji zmizet 
a  neobtěžovat, tak mě povzbuzoval jeho 
slovy: „Jen, ať mě kárají, hlavně když mi 

lidé rozumí.“ A lidé mi tehdy opravdu ro
zuměli. Byla jsem pak po těžkém úrazu 
hlavy v nemocnici a veškerý personál, od 
lékařů po zdravotní sestry, ti všichni mi 
drželi palce. Když jsem pak začala reha
bilitovat, chodit v  zahrádkářské kolonii, 
zahrádkáři s motyčkama mě taky podpo
rovali nebo na hřbitově, když jsem si za 
tatínkem chodila pro podporu, tak paní, 
co prodávala květiny, mně vyjadřovala 
podporu. Když jsem to pak vyhrála, tak 
jsem jí říkala, abych nezvlčila, a  ona mi 
odpověděla: „Nene, já vám věřím, vy ne
zvlčíte“. To pro mě byl hlas lidu, hlas Boží.

Jiří Baroš:
Pan profesor chtěl být všem vším. Nevá
hal se věnovat lidem z  největší periferie, 
mohl za ním přijít kdokoli, člověk, který 
měl pocit, že jeho život je samá nula. Při
pomínal, že pokud cítíme, že náš život je 
samá nula, stačí dát před ty nuly jedničku 
– Ježíše Krista a hned máme v našem ži
votě obrovské číslo.

Mezi aktivitami na závěr života bych 
zmínil příklad lidových misií. S  knězi 
jezdil po jižní Moravě, Marek Dunda to 
organizoval. Marek Dunda vzpomíná, že 
kněží si říkali zkratkami, které pocháze
ly z prvních písmen jejich jmen. Na pana 
profesora vyšla zkratka S. K. Postupně 
mu začali říkat „Eskáč“, až to přechýlili 
na „Sekáč“. Na lidových misiích měl tedy 
Krátký přezdívku Sekáč, jako někdo, kdo 
žil plnost kněžství.

Na závěr bych vás poprosil o  určité 
zhod nocení jeho role v církvi.

Miroslav Nedorostek:
Když pan profesor přišel do Hrádku, něja
ké ženy okopávaly zahrádku na faře, která 
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byla v  hrozném stavu. Ženy se ho ptaly, 
co je zač. A on jim odpověděl, že je jejich 
nový duchovní vůdce. Zapředli debatu, 
ony mu popisovaly stav fary, zrazovaly ho. 
A on jim sdělil: „Dámy, já už vidím, jak 
je to celé opravené, jak to září novotou!“ 
Viděl příležitost tam, kde zdánlivě žádné 
nebyly.

Byl výjimečný také tím, že miloval tra
dice, jako byly poutě. Ale zároveň uplat
ňoval progresivní přístup v práci s mláde
ží, používal technické novinky.

Krátkého odkaz je výzvou. Nebát se 
ničeho. Nezaměřovat se jen na věřící lidi 
nebo sympatizanty, ale nebát se oslovovat 
celou společnost, včetně těch, kteří jsou 
zdánlivě „jednoznačně proti“. Nakonec 
i  komunističtí funkcionáři v  Hrádku ho 
považovali za svého faráře a  vážili si ho. 
A  naopak se na těch aktivitách podíleli 
a byli za ně rádi.

Jiří Baroš:
Jak ty ho vidíš, Martine, jako kněz kněze?

Martin Holík:
Zakotvený pevně a  zdravě, uvážlivě pro
gresivní v  dobrých věcech. To přitáhlo 
mnohé lidi, včetně mě, včetně vás, proto 
tady jste. Chtěl bych mu do nebe za vás 
všechny poděkovat, protože každý z  vás 
máte nějaký podíl a  je to krásné, že mů
žeme vděčně vzpomínat na někoho, kdo 
je nám velkým příkladem. Zvlášť bych 
jmenoval rodinu Miholovu, na kterou se 
spoléhal celá léta, desítky let, s nejběžnější 
péčí, odvozem a dovozem, a vzadu sedí
cího Josefa Berana, pozdějšího dlouho
letého starostu Žebětína. On byl vedoucí 

party, která pracovala na sídlišti na Lesné, 
vedoucí party rozvracečů socialismu.

Jiří Baroš:
Paní doktorko, jak jít dál se Stanislavem 
Krátkým?

Iva Brožová:
Cestou posilování víry v  Boha. On byl 
jedním z průkopníků „anonymních křes
ťanů“. „To jsou pokřtění i  nepokřtění, ti, 
kteří bojují, pracují, namáhají se, krvácejí 
i pláčou. Aby se církev otevřela těm, kte
ří jsou v  hlubinách svého svědomí věrní 
světlu čestnosti, soucitu, odvahy a oběta
vosti.“ To je to poselství pro budoucnost.

Jiří Baroš:
Děkuji. Jsem rád za to, co zde dnes všech
no zaznělo. Okruh lidí, které profesor 
Krátký ovlivnil, byl opravdu velký. Na 
každé setkání nahlížel jako na příležitost, 
každý člověk mu byl od Boha daný.

Iva Brožová:
V tom byla hloubka jeho křesťanství. On 
opravdu žil významem života každé lidské 
existence.

Fotografie Jakub Šnajdr, Meeting Brno

Milí farníci,
protože během diskuse bohužel nezbyl čas na 
svědectví Vás, kteří profesora Krátkého pa-
matujete, budeme velice vděční, když nám 
své vzpomínky na něj zašlete na tradiční sr-
díčkovský mail srdicko.husovice@seznam.cz. 
Uveřejnili bychom je v dalším čísle.

Děkujeme.
Markéta Špetíková

mailto:srdicko.husovice@seznam.cz
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VE FARNOSTI SE UDÁLO:
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
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Fotografie Tomáš Cigánek, Člověk a víra
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NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK: 
Prostři místo u vánočního stolu hladovějícímu dítěti!

Jestliže nevíte, co darovat letos pod stro
meček, máme pro vás tip na dárek, který 
udělá radost všem lidem dobré vůle a na
víc skutečně mění lidské životy. Hnutí 
Mary’s Meals pomáhá už více než dvěma 
a čtvrt milionu dětí na celém světě. Posky
tuje jim vydatné jídlo v místě jejich vzdě
lávání, aby se mohly lépe soustředit a hod
ně se toho naučily. To přináší naději příští 
generaci a doslova zachraňuje životy.

Letos o Vánocích se můžete k hnutí při
pojit a prostřít jeden nebo i více virtuálních 
talířů u vašeho stolu za pouhých 459 Kč. 
Tím zajistíte jídlo jednomu dítěti na celý 
školní rok. Stůl prostřete zakoupením tiš
těného nebo elektronického poukazu na 
eshopu hnutí Mary’s Meals zde: https://
eshop.marysmeals.cz/darkovypoukaz
mistouvanocnihostolu/, případně na
vštivte www.mistouvanocihostolu.cz.

Třetí zářijový víkend jsme se vydali k řece 
Dyji na už 2. ročník pravidelné akce. Plá
novali jsme ujet asi 30  kilometrů. I  přes 
nepříznivou předpověď počasí se nás 
v pátek sjelo do kempu v Hrádku šest do
spělých a čtrnáct dětí. Sem tam zapršelo, 
v noci nám ze spacáků nečouhal ani nos, 
ale nakonec se počasí umoudřilo a v ne

děli nás zahřálo i sluníčko. V sobotu jsme 
ujeli 16 km a v neděli potom 11 km. Do 
cíle v  Hevlíně jsme dorazili všichni celí 
a  zdraví. Do řeky spadli jen nejmladší 
a nejstarší vodák. Spokojené děti byly pro 
nás odměnou a známkou, že se akce vyda
řila. Už se těšíme na příští rok. Vodě zdar!

Petr H.

RODINY NA DYJI
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