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Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha!
Kriste, eleison.

všechno :-) a nesmíme zapomenout, že Bůh

Nedělní katecheze
Je tomu asi půl roku, kdy jsme vás s Terezkou
zvaly na novinku, na program pro děti

tam bude taky – a ve třech se to všechno
táhne líp.
Těším se na vaši sms či zavolání.
Vaše Marunka Pekárková (roz. Oujezdská)

během kázání. Bylo úžasné, jak velký zájem

tel. číslo 721 160 576

se projevil. Zkusily jsme řadu činností, také
vznikla poměrně velká skupina nadšených
dětí a ještě nadšenějších rodičů. Nakonec
jsme byli nuceni zmenšit skupinu, abychom se vůbec vešli do kaple. Toto všechno

Ohlédnutí za výročími v září
2. 9.

Před 110 lety se narodil pan

šlo poměrně lehce realizovat, protože jsme

Antonín Sedlák, dlouholetý

s Terezkou na to byly dvě a obě jsme stu-

kostelník v Židenicích. Jeho rodina

dovaly, nebo pracovaly tak, že volná neděle

mimo jiné poskytla ubytování P. J.

byla jistotou. Bohužel od září došlo k nema-

Rabušicovi, SJ po odebrání stát-

lým změnám. Terezka přestala tento pro-

ního souhlasu k výkonu kněžské

gram dělat a mě, kterou tyto katecheze velice

služby.

baví a naplňují, začalo omezovat mé nové
zaměstnání zdravotní sestry na ARO v dět-

3. 9.

Vituly, židenického primicianta

ské nemocnici. Je to mé vysněné zaměst-

v r. 1943. Byl nadšeným propagá-

nání, ale občas mám nemalé potíže zařídit

torem skautingu, věnoval se práci

kontinuitu nedělních katechezí. Jednak je

s ministranty a také strávil něko-

poměrně náročné připravit vhodný program

lik let v komunistickém vězení.

v jedné osobě, a když mám službu (či občas

Působil ve farnostech zejména na

skautskou akci), nemůže probíhat program,

Vysočině. Na sklonku života vypo-

na který si už zvykla spousta dětí.

máhal jako důchodce v naší far-

Proto se na vás obracím s prosbou, zda by

nosti. Zemřel v červnu 1990 a byl

se našel nějaký/á „parťák/parťačka“ na půl

pohřben na hřbitově v Židenicích.

hodinky týdně. Pokud se bojíte a nejste si jisti
svojí šikovností, tak vězte, že s mým úsměvem a vaším odhodláním se dá zvládnout

95. výročí narození P. Bohuslava

9. 9.

35. výročí úmrtí prof. Karla
Hradila.
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Na závěr na vysvětlenou – Nedostal jsem

Maturitní ročník (úvodník)
Omlouvám se těm, kterým moje počty tak
úplně nebudou vycházet. Vyrůstal jsem
v době, kdy základní škola byla osm let,
střední čtyři a navíc jsem od roku 1993
neměl v žádné škole matematiku. Když ale
spočítám počet těch všech krásných let ve
farnosti, vychází mi, že budu letos maturo-

kaplana a půl farnosti k tomu, ale náš Kaplan je zároveň administrátorem pro duchovní
věci ve farnosti Brno-Obřany. Ale myslím,
že to Vám bude vysvětleno v tomto či příštím čísle.
Žehná P. Petr Beneš, farář
P.S.: poraďte mi nědko, co si mám dát na
stužku.

vat. Za tu dobu zde jsem se naučil mnohé, ale
je i mnoho toho, co ještě neumím. I když zde
rostu, nemyslím na váze, což taky, ale umem,

Rozhovor s novým kaplanem
P. Martinem Kohoutkem

neboť mi biskup svěřil do péče a výchovy
v loňském roce jáhna a letos dokonce kap-

Od prázdnin máme v Židenicích nového

lana. Ale je toto měřítkem a maturitním

kaplana – P. Ing. Martina Kohoutka. Otec

předmětem v Božích očích? Čím dál tím víc si

Petr ho v naší farnosti vítal jednu srpnovou

myslím, že ta nejdůležitější zkouška na konci

neděli, ale pokud jste byli zrovna na dovo-

našeho života bude Boží dětství nebo přátel-

lené, možná jste jeho přítomnost v Žideni-

ství. Na to se nás bude Ježíš ptát, zda jsme

cích ještě ani nestačili zaznamenat. Má totiž

byli jeho přáteli nebo Otcovými dětmi (srov.

hodně povinností i jinde. Přesto si udělal čas,

Jan 14, Luk 14 apod.), ne na počet oprave-

abychom ho mohli krátce vyzpovídat.

ných far, opravených duší, napravených
vztahů apod. Toto vše ale k Božímu dětství
patří, toto je konat jeho dílo, dovolit mu, aby
skrze nás konal své dílo.
Děkuji Vám všem za vaši pomoc při mém studiu v mé škole života s Bohem, za vaši ochotu
následovat společně Pána, vaši ochotu nechat
si posloužit Božím (p)oslem (srov. Iz 52,7,
Zach 9,9 a hlavně Ježíšův vjezd do Jeru-

Otče Martine, můžete nám říci něco
o sobě a o rodině, ze které pocházíte?
Je mi 33 let, své dětství jsem prožil v obci
Hodějice, asi 30 km na východ od Brna. Mám
jednu starší sestru, vdanou, která má tři děti.
Rodiče zastávali dělnické profese a doma se
bavili drobným zemědělstvím. V současnosti
už z rodičů žije jen maminka.

zaléma). Děkuji, že tu mohu být i v tomto

Víme, že kromě teologie máte odborné

maturitním ročníku.

vzdělání ještě v jiném oboru. Jakém?

Rád zde budu studovat i nadále, co a jak má

Před nástupem do semináře jsem dokončil

Otec v plánu.

stavební fakultu zde v Brně. V oboru jsem se
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pohyboval jen v době studia vyhotovováním

místa, určité samostatné rozhodování, jinak

různých podkladů k projekční dokumentaci

je podobná té, kterou jsem dosud vykonával.

pro projektanta nebo navrhováním drobných

Do Židenic jsem byl ustanoven jako kap-

stavebních úprav v projekční firmě. Času

lan, protože pan farář žádal o výpomoc-

k nějakému delšímu rozvoji v tomto oboru

ného duchovního pro tuto farnost. Spojení

mnoho nebylo, protože jsem po promoci

s duchovní správou v Obřanech bylo myslím

nastoupil

provedeno na základě snadného dojíždění.

do

teologického

konviktu

v Olomouci.
Kde jste už jako kněz působil?
Jako jáhen jsem jeden rok působil v Pohořelicích a po přijetí kněžského svěcení jsem
byl ustanoven jako kaplan do farností Bos-

Jako kaplan v Židenicích mám stanovené
úkoly i zde, patří mezi ně jedna z nedělních
mší svatých, v týdnu mše svaté hlavně v pondělí a ve středu, domovy důchodců, vyučování náboženství, adorace atd.

kovice, Knínice a Svitávka. Zde jsem prožil

Přejeme Vám, aby se Vám práce v Obřa-

pěkné začátky svého kněžského působení.

nech i zde v Židenicích dařila a abyste

Jako kaplanovi mně byly více svěřeny Kní-

v obou farnostech brzy zdomácněl, abyste

nice. Tam jsem jezdil sloužit také ve všední

se tu cítil být doma.

dny, vedl jsem tam témata mší svatých pro

Cítím se být přičleněný do této farnosti,

děti, vyučoval náboženství, účastnil jsem se

proto se budu snažit zúčastňovat se toho, co

příprav na farní dny, plesy, odpoledne pro

se tu děje.

mládež. V Boskovicích se jednalo o mše svaté

Co se týká Židenic, doposud jsem jimi jen

v domově důchodců, návštěvy v nemocnici

projížděl. Asi to nebude vzbuzovat příliš

nebo o přípravu biřmovanců. Všechny tři

velké sympatie, zvlášť když vidím, co pro

farnosti zahrnovaly asi dvanáct set věřících,

mnohé z vás rušná tepna, plná projíždějících

i proto zde byla práce různorodá a zajímavá.

aut, znamená. S pojmem Židenice mě však

To jistě ano, ale asi také časově docela

spojuje ještě jedna vzpomínka - a to z taneč-

náročná. a nyní Vám povinností možná ještě

ních během mých středoškolských studií zde

přibylo. Kromě Židenic, kde působíte jako

v Brně. Přihlásili jsme se jako třída do Star-

kaplan a kde také bydlíte, jste byl jmenován

letu a kurzy probíhaly v sále Radosti na Cejlu.

i dministrátorem v Obřanech.

Pro výuku jednoho z tanců, už nevím, který

Jako administrátor pro Obřany mám na sta-

to byl, lektoři používali ke směrování kroků

rosti duchovní věci v této farnosti. O kostel

na jednu a na druhou stranu povel: do Žide-

a o faru se stará stálý jáhen. Sloužím tam mše

nic – do města. Musím říct, že se to tomu

svaté v neděli a v pátek. Ta práce v Obřanech

davu i v sále bez oken a tedy bez patřičné

by měla zahrnovat, na rozdíl od předchozího

orientace dařilo a všichni se střídavě pohy-
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bovali stejným směrem. a já jsem to tedy po

kůrem jsou pak tři lunety od Petra Pištělky

letech v jednom z těch směrů dotáhl až sem…

a nástěnné malby na kůru od Ludvíka Kolka.

Ale je potřeba, abych také na tomto místě

Malby na kůru pocházejí z roku 1963, kdy

upozornil, že v tuto chvíli už mám dotanco-

vytvořily společně s tehdy postavenými

váno!

varhanami novou kompozici celé vnitřní

Chvála Kristu, váš otec Martin

západní části kostela. Pro doplnění rozsahu

Děkujeme za rozhovor.

prací je dobré znát i plošnou výměru výmalby

rozhovor vedl Petr Fediovič

v této etapě – jedná se o více než 1000 m2 plochy.“

Malování kostela

Pilíře, obětní stoly i malby jsou celkem
rozdílné

pojmy.

Jejich

restaurování

Určitě ještě máme v paměti malování našeho

vyžaduje použití zvláštních technologií

kostela v loňském roce. Ke slavení mše svaté

a materiálů a především vysokou odbor-

jsme se ve všední dny scházeli v křestní kapli

nou zručnost a zkušenost.

a každý pátek jsme připravovali chrámovou

„Nejen cena zakázky, ale i požadavky na

loď pro nedělní bohoslužby. V současné době

kvalitu prováděných prací a na zkušenost

jsme při návštěvě kostela znovu omezeni.

s tímto typem prací byly hlavními parametry

Nahlédneme-li do hlavní lodě, uvidíme opět
žebříky, lešení a malířské potřeby. Co se nyní
v našem farním kostele děje, na to jsme se
zeptali otce Petra, našeho faráře:
„V polovině září, přesněji 15. září, byla zahájena II. etapa malování chrámové lodi. Pojem
malování zahrnuje v našem případě nejen
vlastní malování, ale především restaurátorské práce.“
Při návštěvě kostela většinou míříme
přímo na naše tradiční místo a jeho
výzdobu vnímáme spíše podvědomě.
Co je tedy nutné v našem kostele restaurovat?
„V chrámové lodi je 10 sloupů - pilířů,
7 kamenných obětních stolů bočních oltářů

Pohled na rozložené píšťaly a za nimi odhalené

a kazatelna. Na západních stěnách pod

nástěnné malby Ludvíka Kolka.
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pro výběr dodavatele. Byla vybrána brněnská

„V bočních lodích postačí běžné mobilní

firma S:LUKAS, s.r.o., která se dlouhodobě

lešení. Vzhledem k omezeným možnostem

specializuje právě na restaurátorské zásahy

schodišť bude pro přístup na kůr postaveno

především v církevních stavbách. Vlastní

zvláštní lešení přímo v hlavní lodi.“

výmalbě musí předcházet vyčištění povrchu,
tmelení prasklin a injektáž dutin. U pilířů
bude provedeno jejich očištění včetně obnovy
spárování.“

S výčtem prací samozřejmě souvisí i jejich
cena. Kolik tato etapa malování stojí,
jakou částku tedy musíme uhradit?
„Cena II. etapy je zakotvena ve smlouvě o dílo

Při pohledu na kůr vidíme změnu.

a dosahuje částky 1,54 mil. Kč. Na pokrytí

Na jednu stranu je tam jaksi prázdno,

této částky se významně podílí dotace, kte-

na stranu druhou vidíme něco, čeho si

rou se nám podařilo získat u ministerstva

možná doposud všimnul jen pozorný

kultury. Dotace činí cca 1,37 mil. Kč. Z vlast-

návštěvník.

ního rozpočtu farnosti tedy zbývá uhradit cca

„Ano, je to tak. Právě z důvodu restaurování

171 tis. Kč. K této částce ještě musíme při-

fresek krále Davida a papeže sv. Řehoře od

počíst náklady na demontáž a zpětnou mon-

Ludvíka Kolka museli varhanáři demonto-

táž a seřízení varhan v objemu cca 80 tis. Kč.

vat část varhanních píšťal. Po dobu prací

Přivítáme každou vaši finanční pomoc bez

na freskách se tak budeme muset při litur-

ohledu na její výši. Číslo účtu pro bezho-

gickém zpěvu obejít bez zvuku našich krás-

tovostní platbu je uvedeno v tiráži tohoto

ných a mohutných varhan. Současně se nám

vydání.“

však naskýtá zvláštní pohled. Na zadní stěně
máme možnost shlédnout oblouk, který se
klene nad původním velkým oknem. Dnes
toto okno máme možnost vidět již pouze
při pohledu na kostel zvenku. Mnozí si však
vybaví již historické okamžiky, kdy do kostela
tímto oknem pronikalo zapadající slunce.
Píšťaly původních varhan byly totiž postaveny symetricky do obou rohů chrámového
kůru.“

Závěrem si dovolím položit tradiční
otázku: kdy si budeme moci říct „a je
vymalováno“?
„Smlouva o dílo uvádí jako závěrečné datum
30. listopad 2014. Může se nám tento termín
zdát dlouhý, nicméně vás všechny prosím
a spoléhám na Vaše pochopení. S velkou dávkou vzájemné tolerance se budeme muset ve
všedních dnech smířit s těsným prostorem
křestní kaple, při všech bohoslužbách pak

V loňském roce jsme měli možnost vidět

s doprovodem provizorního nástroje. O to

v chrámové lodi i vysokozdvižnou plo-

víc však máme možnost se při liturgii zapojit

šinu. Letos budou pro práce ve výškách

svým zpěvem, a nahradit tak chybějící zvuk

zřejmě použity jiné konstrukce.

varhan. Určitě tím uděláme radost i našim

6

varhaníkům, když nás svou hrou budou

cet jedna). Koncem června přípravy již vyvr-

nejen vést, ale především doprovázet.

cholily a my se v sobotu, hned po kněžském

Pane faráři, děkuji vám za rozhovor a všichni

svěcení již otce Karla, vydali vlakem na naši

se těšíme na 30. listopad, kdy budeme zaha-

dlouhou cestu do malé vesnice Chotěborky.

jovat nový církevní rok. V tento den je totiž

Letošní chaloupka se odehrávala v duchu

1. neděle adventní.

Velké francouzské revoluce, kterou nás prová-

rozhovor vedl Josef Veselý, st.

zel prvních několik dní nám zatím neznámý

Pro upřesnění:

a dlouho neviděný Červený Bedrník. Byl to

Č.ú. 2100491918/2010

vůdce tzv. Ligy, která měla za cíl nastolit ve

VS = rodné číslo

světě a hlavně ve Francii opět pořádek tím,

SS = 5 (opravy)

že osvobodí francouzského následníka trůnu
Ludvíka ze zajetí občanů z nové francouz-

Povídání z chaloupky
VIVE la FLEURUTION 2014

ské vlády pod vedením občana Robespierra.
a my, jako zastánci spravedlnosti a míru, jsme
se s tímto cílem ztotožnili. Proto jsme přijali

Jako každý rok jsme se i letos vydali s dětmi

nabídku Červeného Bedrníka, abychom mu

navštěvujícími první stupeň základní školy

s jeho úkolem pomohli.

na letní tábor zvaný ne jinak než chaloupka

Tímto rozhodnutím se pro nás rozjela divoká

(nás vedoucích se sešlo třináct, dětí bylo tři-

jízda plná dobrodružství. Utajené schůzky,

Zleva: Štěpán Horký, Verča Kobzová, Anička Bártů, Marek Němec, Ondra Buršík, Vašek Ambrož.
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osvobozování informátorů z nepřátelského

vyhrál. Ludvík nám spolu s Ligou poděkoval,

území, šifrované zprávy a snaha co nejrych-

obdaroval nás dary a my se vydali na cestu do

leji osvobodit Ludvíka, to vše bylo náplní

našich domovů zpět k maminkám, tatínkům

našich dnů. Mezitím jsme však nezapomí-

a dalším členům rodiny.

nali ani na zábavu a oddych. Abychom si udr-

Sice ještě nevíme, co za dobrodružství nás

želi nejen fyzickou, ale i psychickou kondici,

čeká příští rok, jisté však je, že to bude opět

dopřávali jsme si po každém obědě potřebný

stát za to!

odpočinek a po večerech jsme nabranou ener-

Džana (Jana) Vaňková

gii zužitkovali při různých společných aktivi-

vedoucí

tách, jako byl zpěv při klavíru, pantomima,
hádanky, malování a jiné hry. Po náročném
dni jsme uléhali za zvuků ukolébavky do

Tábor MENETEKEL 2014

našich hřejivých spacáků na měkké pode-

Letošního stanového tábora v Orlických

stýlce. Ráno jsme opět za zvuku hudby vstá-

horách se zúčastnilo třicet čtyři starších dětí.

vali a tak to šlo dál a dál, až nadešel náš velký

Dozoru se ujalo dvanáct vedoucích. Tématem

den. Podařilo se nám dostát slibu a spolu s

byl odboj za druhé světové války. Hlavním

Ligou jsme osvobodili Ludvíka. Zbývalo už

úkolem bylo uspořádat povstání v rodném

jen dopravit jej do bezpečí přátelské Anglie ke

městě, z kterého jsme kvůli prozrazeným

králi Jiřímu. Robespierre se o nás ale dozvě-

identitám museli uprchnout. Po celý pobyt

děl a byl nám v patách. Proto jsme museli

jsme tak poslouchali zahraniční rozhlas,

cestovat po skupinkách, abychom mu zmátli

zachraňovali umělecká díla i lidské životy,

cestu a dopravili tak Ludvíka do přístavu. I to

vyhazovali do vzduchu most nebo jsme se v

se nám podařilo, ale Robespierre nás zcela

kuchařských převlecích museli vetřít mezi

překvapil těsně před naloděním. Strhl se šer-

německé generály.

mířský souboj o následníka trůnu a za fan-

Téma Menetekel bylo tajemné a nikdo z nás

dění všech přítomných Červený Bedrník opět

netušil, co se pod ním skrývá. Dozvěděli
jsme se to vlastně až poslední den tábora, ale
nechci předbíhat. První den jsem se sešli na
nádraží v Brně a vyzvedli si svá nová jména
a životopisy, které jsme si ponechali po zbytek tábora. Když jsme dojeli do tábořiště
a vybojovali si své stany, začali jsme se seznamovat s okolím. a to bylo sice moc hezký, ale
pro naše hry ne úplně vhodné, protože všude
v okolí byly kopce. Brzy jsme taky zjistili, že
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naše stany postrádají jednu maličkost, a to

bylo vážně skvělé zvláště pro ty, kteří sjížděli

dveře do stanu. S tím si však naši šikovní

řeku poprvé. K další, letos velmi populární

vedoucí věděli rady.

novince, podle mě taky patřila hra Pralesní

Prvních pár dní tábora bylo letos docela

baseball, jehož pravidla jsou dost podobná

náročných, protože od našeho příchodu

normálnímu baseballu, jsou jen trošku pra-

téměř nepřestalo pršet, a to

lesnější. No, a jinak bylo skoro

bylo někdy dost nepříjemné.

vše stejné jako vždy, přesně

Nás to ale nezastavilo a už

tak, jak to známe a máme rádi.

druhý den jsme si každý našli

Rozcvička v plavkách, nástup

táborovou skupinku. Skupin-

při plápolání vlajky, plnění

káči byli letos: Tomis, Kuba K.,

táborových zkoušek, posezení

Honza P., Ondra F. a Honza F.

na latríně, legendové i nele-

a jejich skupinky nesly názvy

gendové hry a večer v kruhu

okolních vesnic. Já jsem třeba

přátel u ohně a zpívání. Takže

byla ve skupince Těchonín a se skupinkou

všechno co jsme potřebovali ke spokojenosti.

jsem byla moc spokojená.

Letošní tábor pro mě byl velkým přínosem

Tento rok jsme taky měli na táboře pár novi-

a myslím, že každého z nás posunul zase

nek. Měli jsme k dispozici lodičky, a nejen, že

o kousek dál.

jsme se na nich plavili po rybníku, ale taky

Marie Hamplová

jsme v nich ve dvojicích sjížděli řeku, a to

účastnice

Účastníci za přítomnosti vedoucích sjíždějí na kánoích říčku.
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hájenku, faru, a tam se všichni zúčastnění

Co se děje ve farnosti
(akce pro mládež)

ocitají například v pohádce, ve válce nebo ve
Středozemi. Zase se tu hrají hry, zpívá se u
kytary, modlí se, vymýšlejí se blbosti, cvičí se

Se začátkem školního roku se pojí zapo-

a prožívají se různá dobrodružství v kolek-

četí různých akcí. Nebudu vypisovat přesné

tivu přátel.

časové údaje a kontakty na jejich garanty.

Na konci roku se pak většina členů schůzek

Pokusím se spíše podat jednu zásadní infor-

a ministrantského kolotoče sejde na cha-

maci – všichni jsou zde vítáni a každý si jistě

loupce nebo na táboře, které opět pořádá

může vybrat to své (pro informace stačí

naše farnost (respektive Kolpingova rodina,

zabrousit na stránky farnosti, kouknout se

která nás zaštiťuje).

na nástěnku, navštívit sakristii či se jedno-

Kromě těchto známějších aktivit mohou

duše zeptat).

zájemci navštěvovat různé sbory a scholy.

Asi největší skupinou jsou v Židenicích mini-

Pokud má někdo zájem o sport, může chodit

stranti. Kolotočoví ministranti – tzn. kluci,

na rozmanité sporty do místního Orla (čle-

co navštěvují základní školu, mohou chodit

nové jsou opět většinou z naší farnosti).

každý pátek na schůzky. Přes školní rok je

Mládežníci jistě ocení středeční spolčo,

pro ně připravená celoroční tematická hra.

duchovní obnovy, adorace, večery chval,

Při bohoslužbách, na schůzkách, na různých

prázdninovou Galachaloupku, ples nebo

víkendovkách a výletech se sbírají body, které

hody, které mají pod palcem opět lidé z far-

každého ministranta posouvají v hodnocení

nosti.

dál. Letos například bojují o Templářskou

Pro ty, co by třeba rádi pomohli, je tu mož-

trofej.

nost obsluhovat ve farní kavárně. Také zalo-

Podobně jsou na tom holky. Ty sice neminis-

žení úklidové skupinky je jistě činem chvály-

trují (kromě výjimečných případů), rovněž se

hodným a potřebným.

však každý pátek schází v klubovně (v már-

Z výčtu, který ani neobsahuje veškeré akti-

nici). Letos jsou rozděleny na starší a mladší.

vity farnosti pořádané pro mladé, lze vidět,

Po celý rok hrají různé hry, zpívají, chodí na

že každý si zde může najít to své. Křesťanství

výlety, vzdělávají se ve víře a jezdí na víken-

se pro mnoho z nás prožívá lépe ve společen-

dovky.

ství. Právě to si myslím snaží vytvářet zdejší

Na přelomu školního roku se pak pro obě

děcka navštěvující nebo tvořící všechny

skupiny dohromady pořádají jarní prázdniny

tyto aktivity. Zároveň nemusí ani chodit na

– tzv. Jaráky. Znamená to, že se na několik

schůzky nebo ministrovat a mohou klidně

dní (většinou v zimě) odjede někam na chatu,
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jet na nějakou víkendovku, tábor nebo cha-

sob hlasování a paní průvodkyně nás sezná-

loupku.

mila s historií paláce. Podívali jsme se i do

Rád bych vás mladé tak tímto textem pozval

hlavního – Rytířského – sálu, jenž je největší

do aktivit Židenické farnosti. Nejen, že tu

prostorou paláce prostupující dvě patra.

poznáte dobré přátele, ale především budete

Po procházce Valdštejnskou zahradou jsme

moci prožívat různé situace (i ty ne zrovna

zamířili na Staroměstské náměstí, kde bylo

jednoduché) v kruhu lidí sdílejících podobné

velmi rušno a živo. Našli jsme místo, kde

hodnoty.

stával Mariánský sloup se sochou NeposkJan Krejčí

vrněné Panny Marie, jehož výška byla téměř
14 metrů. 3. listopadu 1918 byl stržen roz-

Farní výlet do Prahy

vášněným davem. Na tomto místě jsme se
pomodlili modlitbu Anděl Páně.

V sobotu 3. května se skupina farníků v čele

Pokračovali jsme na Masarykovo nádraží

s P. Petrem Benešem sešla na hlavním nádraží,

a odtud jsme vláčkem jeli do stanice Jeneč.

aby se vydala vlakem na výlet do Prahy a také

Pak nás čekala pěší cesta dlouhá asi 5 km do

navštívila nedaleký františkánský klášter

poutního místa Hájek s františkánským kláš-

Hájek u Prahy. Jel s námi i náš farník a sená-

terem a kaplí Navštívení Panny Marie. Toto

tor Ing. Stanislav Juránek, který nám zajistil

zajímavé a nám do té doby neznámé poutní

návštěvu Senátu parlamentu ČR.

místo leží asi 17 km západně od Prahy a do

Senát sídlí v areálu Valdštejnského, Kolo-

kláštera vede 14 km dlouhá poutní cesta

vratského a Malého Fürstenberského paláce

ze Strahova, podél níž se v blízkosti Hájku

a jeho součástí je i Valdštejnská zahrada.

zachovala řada výklenkových kaplí.

Tento palácový komplex dal v letech

Klášter v Hájku se svojí nejstarší Marián-

1623 – 1630 vystavět jeden z nejmocnějších

skou loretou v Čechách prožil chvíle slavné,

a nejbohatších šlechticů té doby Albert Vác-

kdy byl cílem tisíců poutníků ročně, ale pro-

lav Eusebius z Valdštejna. K budování Vald-

žil též velmi těžké období, kdy byl střeženým

štejnského paláce pozval významné archi-

objektem s tajnou vojenskou výrobou. Kdysi

tekty, stavitele, malíře, sochaře a další umělce

slavná a krásná svatyňka se stala zazděným

a řemeslníky.

skladištěm. Ještě před tím (1950 – 1953)

Prošli jsme si jednací sál Senátu, který se

tam byl střežený klášter pro mladé kleriky

nachází v místech bývalých Valdštejnských

z různých řeholí a dostali se sem i kněží, kteří

koníren. Překvapila nás velikost tohoto sálu,

byli dříve vězněni v Želivském klášteře.

protože v televizi působí mnohem větším

Základní kámen kláštera byl položen

dojmem. Měli jsme i možnost se posadit do

12.

senátorských lavic. Byl nám vysvětlen způ-

červenoújezdského

června

1623

uprostřed
panství

háječku
hrabětem
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Floriánem Jetřichem společně s P. Albrechtem

Velké poděkování za pěkně prožitou sobotu

Chanovským

Ježíšova.

patří našemu panu faráři Petrovi, který nám

Kaple byla dostavěna do dvou let a bylo

ukázal krásné poutní místo. Těšíme se na

to na poděkování hraběcích manželů za

další výlet nebo raději pouť.

z

Tovaryšstva

vyslyšení proseb o narození syna. Do kaple

Jitka Doleželová

umístili kopii Panny Marie Loretánské –
Černé madony, kterou si dovezli z Itálie.
2. července 1625 na den Navštívení Panny

Lurdská pouť

Marie byla kaple vysvěcena pražským

V neděli 8. června odjížděli z naší farnosti

arcibiskupem kardinálem Harrachem. Pro

s P. Petrem poutníci na dalekou cestu do

velký počet poutníků byla kaple rozšířena

poutního místa ve Francii - do Lurd.

a kardinál ji po třech letech opět navštívil
a nově vysvětil 8. září 1630.

Duchovní centra střední Francie

Dnes toto místo prožívá své znovuzro-

Vyjeli jsme přesně v 13.30 hod. směrem na

zení pod vedením P. Jxana Maria Vianneye

Prahu, kde jsme přibrali ještě další dvě pout-

Dohnala, OFM. I když zde řeholníci už

nice. V Praze jsme měli poruchu autobusu,

nežijí, konají se tady od května do listopadu

ale naši páni řidiči vše vyřešili. Zatímco se náš

pobožnosti a poutě. V roce 1991 byl klášter

autobus v Dejvicích opravoval, většina z nás

navrácen františkánům a od roku 1997 zde

šla na procházku údolím Šárky, které připo-

postupně probíhají opravy. Dokonce byla

míná naše Mariánské údolí v Líšni.

vydána i knížka o Hájku, kterou napsal bývalý

V 21.30 hod. naše cesta pokračovala dál

ministrant hostivického kostela sv. Jakuba

přes Německo do Francie. Ranní zastávka

pan Antonín Štětka, narozený r. 1937.

proběhla na parkovišti u Besanconu a po

My jsme zde prožili mši svatou, prohlédli si

snídani jsme jeli přímo do 200 km vzdáleného

prostory kláštera a po teplém čaji, který nám

Paray le Monial. Je to historické městečko

všem přišel vhod, jsme se vydali zpátky na

přibližně s 9100 obyvateli ve střední Francii

vlak do Jenče. Přes Prahu jsme se vrátili zpět

v jihozápadním cípu Burgunska. Nachází se

do Brna.

zde benediktinský klášter založený r. 973

Nebyl to vlastně výlet, ale pouť do místa mno-

Lamberkem, hrabětem ze Chalonu. V letech

hého utrpení kněží, jimž bylo znemožněno

1673-75 se Paray le Monial stalo místem

konat službu, kterou si svobodně vybrali.

zjevení lásky Ježíšova Srdce. Sv. Markéta

Mysleme na ně v modlitbách a prosme za

Marie Alacoque byla vyzvána, aby se přičinila

naše kněze, ať nemusí procházet tím, čím si

o rozšíření hodinové pobožnosti v předvečer

prošli jejich předchůdci.

prvních pátků v měsíci, sv. přijímání
a o zavedení svátku Nejsvětějšího Srdce
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Ježíšova. Tento svátek se poprvé začal slavit

Tělo bylo poprvé ohledáno 22.9.1909

20. července 1685.

z důvodu přípravy k blahořečení a po odkrytí

Naše další zastávka v pondělí 9. června byla

víka všichni přítomní uviděli zachovalé Ber-

v trapistickém klášteře Sept-Fons. Trapisté

nadetino tělo.

jsou příslušníci cisterciáckého řádu přísné

I my jsme viděli sv. Bernadetu, je to stejná

observace. Název řádu pochází z kláštera

tvář a tytéž oči, které od 11. února 1858

ve městě La Trappe, kde v 17. stol. došlo

osmnáckrát viděly zjevující se P. Marii. Tytéž

k reformě cisterciáckého řádu. Trapisté

ruce, které posouvaly během zjevení růženec

zachovávají řeholi sv. Benedikta a jejich život

a které vyhrabaly v bahnité zemi zázračný

má přísná pravidla: vstává se velmi brzy -

pramen. Ty samé rty, které užaslému faráři

ve 3 hodiny, během dne se střídají pravidelné

z Lurd předaly Mariino jméno: Neposkvr-

modlitby, bohoslužby a duchovní četba s

něné Početí.

manuální prací. Trapisté se živí vlastní prací

Z Nevers jsme odjeli na ubytování do města

v zemědělství, lesním hospodářství, také vaří

Moulins, po náročné spací noci v autobuse

pivo nebo vyrábějí speciální potraviny, které

a po celém dni jsme se na odpočinek všichni

si můžete v jejich klášterní prodejně zakou-

těšili.

pit. Nám se věnoval a dotazy zodpovídal

Následující den, v úterý, jsme projížděli

mnich bratr Antonín, mladý muž pocházející

krajem Over směrem na Clermont - město

z Prahy.

ve střední části Francie. Clermont je obklo-

Po občerstvení, kterého se nám dostalo

pen již nečinnými sopkami, z nichž nejzná-

v klášteře, naše cesta pokračovala směrem do

mější je Puy de Dome, která ční nad městem.

Nevers - města tyčícího se nad řekou Loirou

Další zastávka byla v úžasném místě, které

a ležícího 200 km jižně od Paříže. Zde je kláš-

je oblíbenou destinací poutníků i turistů.

ter, kde je v kapli vystaveno tělo sv. Berna-

Nachází se asi 100 km severně od Toulouse

dety Soubirous, dívky, jíž se v Lurdech zjevila

na vrcholku skalní plošiny s překrásným

P. Maria.

výhledem na kaňon řeky Alza - město Roca-

Do kláštera vstoupila Bernadeta až 8 let po

madur. Po zdolání 216 schodů jsme navští-

zjevení v r. 1866 a žila zde až do své smrti

vili kapli, ve které je na oltáři černá socha

16.4.1879. Její tělo bylo pohřbeno v pozinko-

P. Marie. Po mši sv. jsme se rozloučili s pout-

vané dubové rakvi v klášterní zahradě. Od té

ním místem Rocamadur a naše putování již

doby tělo Bernadety nepodlehlo rozklad-

nabralo směr Lurdy.

nému procesu, je neporušené, včetně pleti,

Tam jsme sice přijeli večer, ale po ubytování

nehtů, vlasů, řas, svalů a dokonce vnitřních

jsme stihli večerní světelné procesí, kterého

tělesných orgánů, jak vyplývá z posledního

se každý den zúčastňuje velké množství

ohledání v r. 2008.

poutníků z celého světa. Je to vždy velmi
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silný zážitek: lidé se modlí růženec, zní zpěv

se dětem. I když byla na pastvě, měla u sebe

k P. Marii a rozsvícené svíce v rukou poutníků

stále růženec, který se modlila.

se pozvedají k nebi.

Bernadeta byla prostá, obyčejná a zbožná
dívka. Svatou se stala ne proto, že viděla

České Zdrávas v Lurdech

P. Marii, ale proto, jak přijala poselství Panny

Lurdy je jihofrancouzské městečko ležící

Marie v modlitbě, pokoře a milosrdenství.

v podhůří Pyrenejí. 11. února 1858 čtrnácti-

V roce 1866 vstoupila do kláštera Milosrd-

letá dívka Bernadeta sbírala s dalšími dívkami

ných sester v Nevers. Hned první den byla

dřevo v lese v massabielské jeskyni u řeky

vyzvána, aby sestrám povyprávěla zážitky

Gavy. Uslyšela šum a poté uviděla ve zlatavém

ze zjevení, což s radostí učinila. Bylo však

oblaku krásnou ženu v dlouhém bílém rou-

dohodnuto, že o této záležitosti nebude již

chu s růžencem v rukou. Během pěti měsíců

více mluvit.

se tato žena, která se později představila jako

Naše poutní skupina strávila v Lurdech

P. Maria počatá bez poskvrny, zjevila osmnác-

téměř 3 dny, zúčastnili jsme se třikrát světel-

krát – až do 16.7.1858. Vyzvala dívku, aby

ného procesí, dvakrát eucharistického prů-

vyřídila kněžím, ať u jeskyně postaví kostel,

vodu, který bývá vždy v 17 hodin, a dvakrát

a žádala procesí. Při dalších zjeveních poža-

koupelí ve vodě, jejíž pramen vznikl zásahem

dovala skrze Bernadetu od ostatních mod-

P. Marie. Dokonce vybraná skupina poutníků

litbu a skutky pokání.

měla tu čest zazpívat při večerním procesí

25. února ukázala dívce, kde najde zázračný

jednu sloku písně Ave Maria. Slyšet češtinu

pramen. Ten stále sílil. Když po omytí jeho

ve Francii při procesí je velký zážitek. a nej-

vodou jeden osleplý člověk prohlédl, začalo

větší cti se dostalo naší židenické farnici paní

do Lurd postupně přicházet mnoho lidí.

Zdeně Preclíkové, která předříkávala do mik-

V současnosti toto místo navštíví více než

rofonu při růženci Zdrávas Maria.

6 milionů poutníků ročně.
v Lurdech a pocházela z početné chudé

V kraji Provance, Cotignac a ticho
u sv. Honorata

rodiny. V rodině nechyběla zbožnost a láska,

Plni krásných dojmů jsme ve čtvrtek 12.6. po

rodiče dávali svým dětem dobrý příklad. Otec

večerním procesí nasedli do autobusu, před

býval bez práce a živil se příležitostnou prací.

námi byla noční cesta směrem na Cannes.

Pro velkou bídu se r. 1856 museli přestěho-

Noc jsme ve zdraví přečkali a po desáté hodině

vat do zdravotně nevyhovujících prostor

jsme již obdivovali v historickém městečku

bývalého vězení. Bernadeta v tom roce ode-

St. Maximin la Sainte Baume v kraji Provence

šla k jedné rodině, kde pásla ovce a věnovala

gotickou baziliku sv. Máří Magdaleny. Bazi-

Bernadeta Soubirous se narodila 7.1.1844

lika je trojlodní, gotická a postavená v letech
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1295-1315. V kostele jsou varhany z r. 1775

a vinicemi. Mniši, kteří zde žijí, rozdělují

patřící k největším ve Francii. Malé město ve

svůj čas mezi modlitbu a práci – produkují

13. století dosáhlo slávy, když se zde našly

víno, med, levandulové oleje, bylinné likéry

domnělé ostatky hrobu sv. Máří Magdaleny

a spoustu dalších výrobků. Hned v přístavišti

a sv. Maximina, prvního biskupa v Aix. Námi

je tabule upozorňující návštěvníky na zacho-

navštívená bazilika byla založena k důstoj-

vání klidu a ticha.

nému uchovávání těchto drahocenných relik-

Po mši sv. a prohlídce ostrova, koupání

vií.

v moři a nákupu v klášterní prodejně, jsme

Naše další zastávka byl Cotignac, jedinečné

se lodí vrátili do rušného města Cannes.

místo na světě, neboť církev uznává, že tam

Tam na nás čekal náš autobus a cesta zpět

byla dvě zjevení: P. Maria v r. 1519 a sv. Josef

domů do vlasti.

v r. 1660, který se zjevil 7. června mladému

Odjížděli jsme plni nádherných zážitků.

žíznivému pastýři ovcí s pokynem: „Já jsem

Věřím, že nikdo nelitoval pouti do Francie.

Josef, zvedněte kámen a pijte.“ Pastýř posle-

Viděli jsme místa, kam se s normální cestov-

chl a pod velkým kamenem našel čerstvý

kou nepodíváme, a za to patří velký dík otci

pramen vody. Na tomto místě stojí svatyně

Petrovi, který spolu s CK Hladký program

věnovaná poctě sv. Josefovi.

připravil.

P. Maria se zjevila 40 minut chůze od místa

Jitka Doleželová

zjevení sv. Josefa, a to 10. srpna 1519 dře-

(mezititulky doplnila redakce)

vorubci, který při modlitbě viděl obraz Marie
na půlměsíci s Ježíškem v náručí. Jejím přáním bylo, ať církev tam postaví na její počest

Pozvánka

kapli s názvem P. Marie Milosrdné. Kámen

Přijměte pozvání na mši svatou k připome-

kaple byl položen 14. září 1519. Po mši

nutí a uctění památky JCKV blahoslaveného

sv. jsme pokračovali dál do města Cannes na

Karla I. Habsbursko-Lotrinského.

ubytování. Další den v sobotu jsme po snídani odjeli do přístavu a lodí jsme 20 minut

Mše bude sloužena v diecézní katedrále

pluli na jeden z Lerínských ostrovů - ostrov

sv. Petra a Pavla v Brně ve čtvrtek 23. října

sv. Honorata. Tento ostrov je soukromým

2014 v 17.30 hod.

vlastnictvím opatství Lerínských mnichů,

Mši svatou bude celebrovat katedrální farář

pouze společnost Planaria, kterou sami pro-

Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.

vozují, má právo přistávat na tomto ostrově.

Slavnostní mši svatou doprovodí: Dómský

Díky našemu panu faráři jsme se dostali na

komorní sbor při ZUŠ se zaměřením na cír-

místo, které je rájem slunce, zeleně a klidu.

kevní hudbu,

Klášter je obklopen levandulovými poli

Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá.
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Okénko nejen pro děti
Milí přátelé a kamarádi!
28. září slavíme Slavnost sv. Václava a připomínáme si, kdo to vlastně sv. Václav byl. Určitě
bychom si měli pamatovat, že žil v 10. století a že to byl český kníže a především světec, kterého český národ považuje za svého největšího patrona.
Mezi následujícími obrázky najděte 15 rozdílů (první obrázek je originál, v druhém jsou rozdíly).

T. Veselá

