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Léto je čas obdarovávání

Léto je časem, který nám nabízí hodně radosti, volnosti
a spoustu nádherných okamžiků. Je časem, který trá-

víme jinak než během celého roku a který se za našeho
života neustále proměňuje. Čerpáme z něho krásné a
mnohdy nezapomenutelné prožitky, které se nedají opako-
vat, a přitom nemusí jít vůbec o nic výjimečného.

Dosud mám v paměti momenty, jež stále voní letní
touhou, dálkou, dobrodružstvím, poznáváním, přáteli. Rá-
da vzpomínám na prázdniny strávené spolu se svou ba-
bičkou, která mi milým a prostým způsobem předávala své
životní zkušenosti, svou lásku k přírodě, lidem a Bohu.
Myslím, že jsme obě byly hrdé na to, že můžeme spolu
chodit na mši a prožívat víru.

V létě ráda poznávám cizí kraje. Vnímám nejen přírod-
ní krásy a historii, ale i to, jak lidé žijí, zda jsou uzavření
nebo přátelští, jaký mají vztah k přírodě, jak se chovají ke
svému okolí. Všímám si i míst, kde stojí chrám Boží, ze
kterého lze vyčíst nejen architektonický, historický a du-
chovní obsah, ale i to, jak farnost žije, jak víru prožívá.
Toto vše zakouším spolu s přáteli, za které jsem Bohu
velmi vděčná. Mohu tak s nimi sdílet společný čas, prožit-
ky z cest i radosti a starosti všedního života. Jsou to pěk-
né chvíle, které nás vzájemně naplňují a obohacují.

Další mou láskou, která patří k létu, je horská turistika.
Okamžik, kdy stanu na vrcholu hory, ze které je vidět až
na kraj světa, mě uchvátí natolik, že chválím Boha za
to, že pro nás stvořil takovou nádheru. S pokorou
v srdci si uvědomím, jak nepatrní jsme v celém vesmíru
my lidé a jak veliký je Bůh. Zde vnímám všemi smysly, jak
nás obklopuje Jeho pokoj, a nezbývá, než z celého srdce
děkovat.

Využijme čas prázdnin k setkávání, ke společnému
bytí, ke sdílení víry a k vzájemnému obohacení. 

Magda Vaclová
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Vzpomínky účastníků pouti
do Říma k branám milosrdenství

 Zážitků bylo nepřeberně, po celou cestu
nás provázela milost Boží prozřetelnosti a
ochrana Panny Marie, takže vše vycházelo
perfektně, včetně počasí. Ve Vatikánu
jsme si vyslechli papeže Františka, pro-
hlédli část Říma a hlavně prošli několika
branami Božího milosrdenství.

Další naše pouť směřovala na jih do hor-
ské oblasti, kde v moderním a kouzelném
městečku San Giovanni Rotondo P. Pio žil
a působil jako kněz františkán. Jeho záslu-
hou vznikla rozlehlá a moderní nemocnice
se všemi klinickými odděleními a stanicí
první pomoci. Budování této nemocnice P.
Pia i jeho spolupracovníky stálo obrovské
úsilí a boj s mnoha byrokratickými překáž-
kami. A jaký byl můj nejsilnější zážitek?
Když v tichu baziliky, vyzdobené stovka-
mi nádherných mozaik ze života světce,
jsme klečeli před jeho za sklem vystave-
ným tělem, meditovali nad jeho životem
plným namáhavé práce, utrpení a bolesti
způsobených stigmaty, jako by nám chtěl
znovu připomenout Ježíšovu výzvu: Chceš
-li za mnou přijít, vzdej se svých plánů,
miluj, nevyhýbej se křížům, které Ti život

přináší, přijmi je a stále mne následuj až
do konce. (Ila Knytlová)

 Vatikán - už ten název sám na mne pů-
sobí magicky. Každoroční velikonoční pro-
mluvy papeže sleduji v televizi se zaujetím.
Ale nynější generální audience na Svato-
petrském náměstí mne neuvěřitelně za-
sáhla. Spatřit Svatého otce naživo, pár
metrů ode mě, mne dojalo. A když promlu-
vil k tomu velikému zástupu poutníků, na-
byla jsem dojem, že mluví jenom ke mně.
Téměř jsem nerozuměla slovům, avšak ten
hlas - ten hlas mne přibližoval k Nebesům.
(Eva Černá)

 Vatikán – pocit jisté omšelosti náměstí,
kolonády i baziliky se po zaplnění náměstí
věřícími mění v pocit monumentálního
středu našeho křesťanského světa, jehož
jsem i já součástí. Svatá brána a bazilika
Sv. Petra – pokora při jejím průchodu a
bázeň, zda jsem hoden té milosti, kterou
slibuje. Pocit duchovní monumentality pro-
storu baziliky a úcta k hrobům papežů.
Generální audience – obrovské dojetí
z touhy lidí kolem mne spatřit papeže,
a pocit štěstí, že se mi podařilo „Papa“
Františka spatřit alespoň na chvilku na
minimální vzdálenost tří metrů. (A zároveň
vzpomínka na Papeže Jana Pavla II., je-
hož jsem viděl při jeho mši v Praze.) Ná-
vštěva San Giovanni Rotondo – úžas
nad životem svatého Padre Pia da Pietrel-
cina, tohoto „miláčka Božího“, o němž
jsem dosud kromě jména nevěděl nic. Je-
ho život v utrpení mi ukázal, jak zanedba-
telné je moje vlastní utrpení a jak je mám
pokorně přijímat. (Albert Antonín Černý)

V e dnech 30. 5. až 4. 6. 2016 podnikla naše farnost s O. Josefem a cestovní kanceláří
Miklas tour pouť do Říma a Vatikánu k několika bránám milosrdenství a dále na jih

Itálie do Pietralciny a San Giovanni Rotondo, kde je pochován P. Pio, novodobý světec,
žijící a působící ve 20. století, františkán a nositel Kristových stigmat. Zde jsou dojmy
některých poutníků.
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 Naše pouť do Říma a San Giovanni Ro-
tondo byla velká milost. Prošli jsme pěti
branami milosrdenství, mohli jsme poklek-
nout u hrobu sv. Petra, sv. Pavla, setkat se
s papežem Františkem, pomodlit se u otce
Pia. I po návratu domů je člověk naplněný
tolika zážitky a nepřestávám děkovat Pánu
za všechna požehnání. (Marie Jurygáčková)

 Jsem nadšena a velmi vděčná, že právě
ve Svatém roce milosrdenství jsem měla
příležitost putovat ke Svatým branám do
Říma i do jiných vzácných posvátných míst
Itálie se společenstvím úžasných a milých
účastníků zájezdu z různých farností na
moc dobře organizované pouti v přítom-
nosti stále usměvavého, trpělivého a las-
kavého průvodce pana Miklase, majitele
CK Miklastour Prostějov, který pro příjem-
nou cestu udělal maximum. Děkuji Bohu
za všechna obdarování, Boží působení, za
všechny krásné dojmy a duchovní zážitky,
za možnost zhlédnout pěknou přírodu,
malebná městečka a nádherné chrámy,
vybudované k slávě Boží. Děkuji, že jsem
spolu s dalšími mohla prožít tuto pouť hlubo-
ce, krásně i radostně. (Miloslava Zlatušková)

 Dozvěděla jsem se, že Vaše farnost
pořádá pouť do Říma a na další místa.
Bylo mi líto, že se nemohu zúčastnit, ne-
boť právě na tento termín jsem měla plá-
novanou operaci. Pokud však věříme Pá-
nu, vše Jemu odevzdáváme a dokážeme
si také něco odřeknout, pak může Bůh
konat a věci měnit. Jaké bylo moje překva-
pení a radost, když mne přišel dopis
z Olomouce, že se plánovaná operace
z vážných technických důvodů odkládá na
pozdější dobu a já se tedy mohla přihlásit
a jet. Tolik lásky, štěstí a všeho dobrého,
co mi bylo dopřáno, za to budu stále vděč-
ná Bohu i Vám. Ještě dnes jsem dojata a
končím modlitbou: „Pane, děkuji Ti, že mi
posíláš do cesty úžasné lidi, s kterými
jsem mohla prožít tuto nezapomenutelnou
pouť.“ (Anna Antonová, Přerov)

 Můj sen byl podívat se do míst, kde se
narodil a působil P. Pio, neboť jsem znala

paní, kterou v jejím dětství Bůh částečně
uzdravil na přímluvu tohoto mého oblíbe-
ného světce. Podařilo se, mohla jsem na
této pouti být a dokonce se setkat s mou
dcerou a její rodinou, která v Itálii žije. Mo-
je radost byla o to větší a já nikdy nezapo-
menu na všechno krásné a radostné, co
jsem zde mohla prožít. (Jitka Gajová)

 Děkujeme za překrásné duchovní zážit-
ky z naší první zájezdové pouti. Moc nás
to posílilo. (Manželé Hvožďovi)

 Kdybych chtěla napsat jen ve stručnosti,
co jsme viděli a prožili, tak by mně FOM
nestačil. Nádherné, velkolepé, překrásné.
Nedá se to slovy popsat. Papež František,
svaté brány - prošli jsme asi šesti, baziliky,
fontány, San Giovanni Rotondo s otcem
Piem. Prostě budeme z toho žít do konce
života. (Ludmila Kropáčová)

 Při procházení bran Božího milosrden-
ství jsme se vždy modlili modlitbu papeže
Františka, v této modlitbě jsou slova, která
mě oslovila a provázela po celou dobu
poutě: „Kdybys tak znala Boží dar“. Bylo
by toho mnohem více, ale tato věta se
nám hluboce zaryla do duše. Byli jsme
přijati mezi ostatní poutníky, jako bychom
sem patřili od nepaměti. Duchovní vedení,
průvodcovská služba, vstřícné rozhovory,
to vše mě samého naplňovalo Milosrden-
stvím, které jsem od všech pociťoval a za
něž všem děkuji. (Anna a Tomáš Kyval-
ští) 
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Páteční noc v našich kostelech
Děti a studenti mají v těchto dnech za

sebou sérii písemek a zkoušek. I Noc
kostelů je stále se opakující zkouškou pro
nás všechny, kteří v naší farnosti žijeme.
Vymyslíme nějaký program, aby se neopa-
kovalo to, co vloni? Budeme mít na něho
síly, prostředky, materiál, místo? Dokáže-
me sehnat dost lidí na realizaci?

Někteří mají vážné a dobře zdůvodně-
né výhrady, kvůli nimž se této zkoušky
nechtějí zúčastnit. Jiné naopak Noc koste-
lů vábí a každoročně chtějí být u toho,
někteří až urputně. Jsou takoví, pro které
je Noc kostelů příležitostí k růstu a sebez-
dokonalení. Vzpomínám, jak před lety při-
šli, stáli nesměle v koutku a nevěděli, co
mají dělat. Dnes už to ví moc dobře a jsou
schopni si svěřený úsek samostatně zor-
ganizovat. Jsem rád i za nabídky typu „Vy
si to dokážete dobře zorganizovat, ale
kdybyste potřebovali, pomůžu vám.“

Mám ovšem pocit, že jsou mezi námi
lidé, kteří si jakoby říkají „Mám zapotřebí
podobnou zkoušku podstupovat?“
a prosby organizačního týmu o pomoc se
u nich míjí s účinkem.

Velké pochopení mám pro ty, kteří
takovou zkouškou v podobě nemoci a růz-
ných obtíží, v podobě péče o děti nebo
nemocné, v podobě nepravidelných pra-
covních směn procházejí denně.

S porozuměním přijímám lidi, kteří ne-
věří, že by v této zkoušce mohli obstát.
Neumí nic kloudného napsat, namalovat,
nemají nápady, bojí se před lidmi vystou-
pit. Ale i nenápadný jedinec, který v rohu
kostela tiše dohlíží na pořádek nebo pořa-
datelům namaže chléb k zakousnutí, je pro
nás cenný a výsledky jeho práce budou
svědčit o tom, že zkoušku složil.

Když chystáme Noc kostelů, prakticky
každý rok objevíme člověka, který v hlavě
nosí zajímavé a výborné nápady, ale jen
zpovzdálí přípravy sleduje a své nápady
se neodvažuje ani vyslovit. Všem vám
takovým patří slova „nebojte se“. Přijďte za
někým, o kom víte, že se na přípravě Noci
kostelů podílí, a řekněte mu o svém námě-
tu. Jen prosím v dostatečném předstihu,
protože na poslední chvíli se mnohé věci
jen těžko dají realizovat.

Velkou pomocí jsou jasné postoje těch,
kteří v duchu biblického „ano, ano - ne, ne“
říkají: “Slíbil jsem pomoc, nic mě od ní
nemůže odvrátit a určitě přijdu.“ Jak odliš-
ná jsou jejich slova od takových, kteří vá-
hají do poslední chvíle: „Snad, možná,
nevím ještě jistě.“

Je dobré také vědět, že kromě úzké
skupiny hlavních organizátorů se na pří-
pravě této zkoušky podílejí desítky dalších
lidí. Někteří akci věnují jedno dvě odpoled-
ne, jiní jednu dvě hodiny a mnozí nám
pomůžou třeba jen radou, tipem nebo ně-
jakou rekvizitou. Všem vám za vaši podpo-
ru děkuju. Snad Bůh uzná, že náš farní
tým v letošní zkoušce obstál. 

Pavel Ludvík
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Taková byla Noc kostelů - zážitky a dojmy
 Díky menšímu počtu návštěvníků a pří-
jemné hudbě, která podmalovávala atmo-
sféru, vládla ve farním kostele velmi pří-
jemná a uvolněná nálada.
Na letošní Noci kostelů jsem měl službu
v suterénu u nahlížení do matrik. Přišlo
mnoho občanů, nahlíželi, a když našli, co
hledali, byli rádi. Matrik bylo k dispozici le-
tos dost, všechny křestní, biřmovací, sva-
tební i úmrtní. Kolem panovala příjemná
atmosféra, přátelská a pohostinná.
 Manželský pár se zastavil u sochy Jana
Bosca: - Proč tam máte sv. Jan Bosco,
když si z náboženství pamatuju, že to byl
Don Bosco? - Vysvětluju, že není jedna vari-
anta dobrá a druhá špatná, že záleží trochu
na úhlu pohledu, protože don znamená spí-
še něco jako pan, či páter, zatímco Jan je
křestní jméno. Pár pokýval hlavou na zname-
ní souhlasu s vysvětlením, poděkoval a u so-
chy Jana Pavla II. už měl další otázku.
 Zaslechl jsem několik rozhovorů, v kte-
rých zaznělo: „Pamatuju si z nábožen-
ství...“, nebo „Když jsem chodila do nábo-
ženství...“ Bylo cítit, jak se ti lidé vracejí ke
kořenům.
 V kostele sv. Michaela se vedly diskuse
u nástěnky s fotkami starého interiéru kos-
tela. Lidé si připomínali, jak to tehdy a teh-
dy v kostele vypadalo, jedna paní vzpomí-
nala ještě na starý oltář, který stával na
místě dnešního obětního stolu.
 Přišla skupina návštěvníků ze Štípy. Ří-
kali, že tam sice také mají Noc kostelů a
s bohatým programem, ale že se vypravili
k nám, protože u nás nikdy nebyli.
 Děkuji za krásné a poklidné chvíle
v tomto chrámu a průvodce, kteří nám při-
blížili jeho historii a vše, co nás zajímalo.
Odnášíme si také klid v duši posílený citá-
tem z Bible, modlitbou za naše drahé při
zapálené svíčce a krásnými zpěvy z Taizé.
(Z knihy návštěv)
 Milá a příjemná chvíle byla těsně před
zakončením Noci kostelů, kdy už ve farním
kostele nebyli žádní návštěvníci a pořada-
telé se sešli venku u vchodu. Otec Josef

nám na kytaru přehrával drobné klasické
skladby, které předtím hrál v kvítkovické
kapli. Struny zněly na ztemnělou terasu
před kostelem a bylo to moc fajn.
 Lidé, kteří přišli v pátek do našeho kos-
tela a které jsem měla možnost osobně
provázet, byli příjemní, milí, se zájmem jak
o historii kostela, tak i o dění celé farnosti.
Byli to věřící, kteří dříve i do kostela chodi-
li, a někteří se mi svěřili i s pravidelnou
denní modlitbou, ale do kostela žádnému z
nich z nějakého důvodu chodit NEVYHO-
VUJE! Přišlo mně moc líto, že jsou ochu-
zeni o tolik Božích milostí a Božího požeh-
nání, které můžeme při každé mši svaté
obdržet. Zde se naskýtá otázka pro nás
všechny a možnost se zamyslet nad tím,
jakým přijatelným způsobem bychom je
mohli oslovit nebo přispět k tomu, aby tito
dobří lidé také přicházeli mezi nás. 
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Jak těžký kámen na srdci udělá bum
Pozdě večer, těsně před koncem Noci

kostelů, se mě ptali, jestli už mi spadl
kámen ze srdce. Ten mi obvykle spadne
už kolem 17. hodiny večerní, kdy vidím, jak
se pořadatelé a účinkující scházejí, jak
postupně dopravují všechny rekvizity, svět-
la, látky, kříže, nádoby, notebooky, kabely,
klíče od místností a vše, co potřebujeme,
kdy vidím, že téměř vše je na svém místě.

Noc kostelů mně připadá jako nějaká
pouť, na níž dlouho před jejím termínem
vyrážejí desítky lidí z různých a často od
sebe vzdálených míst, ani o sobě nevědí.
Aby vše dobře dopadlo, musí se v určený
čas dostavit na domluvené místo a donést
jednotlivé dílky, z kterých Noc kostelů při-
pravíme. Někteří se potkávají po cestě

a společně něco tvoří, teprve pak pokraču-
jí. Když během příprav dostávám zprávy,
jak lidé bloudí a ztrácejí cestu, jak se ne-
daří vytvořit ty zmíněné dílce, když se
opožďují  nebo se musí vyrazit na zá-
chrannou výpravu, tehdy pociťuju strach,
že se v závěru nepotkáme.

V den D odpoledne pak ale vidím, jak
ze všech stran spěchají k našim kostelům
lidé (nebo od nich mám esemesky) a ne-
sou to, co mají, sleduju, jak se postupně
objevují potřebné rekvizity, jak se připravu-
je občerstvení, jak už je zřejmé, že se se-
tkáme a že tu skládačku Noci kostelů spo-
lečně postavíme.

A tehdy ten kámen udělá bum. 
Pavel Ludvík

Noc kostelů v kapli sv. Anny v Kvítkovicích
Letos byla návštěvnost naší kaple dale-

ko vyšší než dříve díky programu otce
Josefa s názvem "Farářovy kytarové poku-
sy." Otec Josef si připravil asi půlhodinový
program. Seznámil nás se svými kytarový-
mi začátky. Nejprve nám o každé skladbě
něco pověděl a poté zahrál. Na závěr nám
i zazpíval a my jsme mu zatleskali. Byl to

velmi příjemně prožitý čas.
Návštěvníci u nás mimo jiné mohli

zhlédnout fotografie z historie naší kaple
a přečíst si o ní povídání. A také zapálit
svíčku za toho, koho mají rádi. Myslím, že
se Noc kostelů vydařila, díky všem, kteří
se podíleli na její přípravě. 

Jarmila Lacigová

Můj nejlepší a nejradostnější zážitek
z Noci kostelů, který mne radostně

naladil na celý večer, jsem měla, když
jsem provázela docela početnou rodinku a
ona si opravdu se zájmem i dojetím prohlí-
žela jednotlivá místa kostela. Byli dojati
zvláště, když si jednotliví členové psali
přání a prosby Bohu na lístečky a brali si
Boží slovo – citáty z Bible. Nejmladšímu
chlapci jsem zas mohla vysvětlit díky vy-
staveným figurkám, že Pán Ježíš nás sku-
tečně vždy s radostí očekává v kostele, kde
přebývá ve svatostánku, s otevřenou náručí,
jak to mohl vidět na loutce Pána Ježíše.

A ten nejradostnější okamžik pro mne
nastal, když mě babička oznámila, že její
dcera i s vnučkou by se rády daly pokřtít a
sama chtěla vidět, kde jsou zpovědnice, a
ptala se, jestli by mohla i ona, v dětství

pokřtěná, chodit ke svatému přijímání.
Uvědomila jsem si, že hodně záleží i na
každém z nás z farního společenství, zda
tuto rodinu budeme v kostele s láskou a
úsměvem přijímat, nebo se na ni budeme
dívat přes prsty, protože ji v kostele často
nevídáme a tím ji odradíme od dobrého
úmyslu.

Další návštěvnice se ptala na podmín-
ky svatby v kostele, jiná ocenila osobní
přístup, protože se vrátila z kostela, kde
byla čtena od ambónu historie chrámu, ale
byla rozladěna, protože se to rozléhalo a
mnoho toho neslyšela. V tom oceňuji, že
v našem kostele byl dobrý nápad zavést
službu osobního průvodce, neboť lidé jsou
otevřenější a mohou se ptát na to, co je
zrovna zajímá. 

Miloslava Zlatušková

Můj nejradostnější zážitek z Noci kostelů
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Milosrdný samaritán
Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha
a byl přepaden lupiči. Ti ho zbili a nechali
ležet polomrtvého. Šel kolem jeden kněz,
ale když ho uviděl, vyhnul se mu. Vyhnul
se mu i kolemjdoucí levita. Zastavil se
u něho až jeden Samařan. I Když ho uvi-
děl, ošetřil mu rány, obvázal mu je, posadil
jej na svého mezka, zavezl do hostince a
tam se o něj staral. Druhého dne dal hos-
tinskému dva denáry, aby se o zraněného
postaral.
Podobenství vyzývá i nás, abychom nebyli
lhostejní k těm, kteří potřebují pomoc. Bez
ohledu na majetek, postavení, pověst,
národnost.

Kristus na hostině u celníka Matouše
Celníci měli v době Kristově pověst vel-
kých hříšníků. Přesto Kristus pozval celní-
ka Matouše na hostinu a s ním i jeho kole-
gy. Lidem se to nelíbilo a ptali se ho, proč
jí s hříšníky. Řekl jim: „Lékaře nepotřebují
zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to
je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel
jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“
Je-li v sázce spása člověka, měly by jít
naše „spravedlivé“ soudy bokem. Jako lidé
soudíme povrchně, ale Bůh soudí naše
srdce. Před ním jsme na tom všichni stejně
dobře nebo špatně.

Kdo je bez hříchu, ať hodí kamenem
K Ježíšovi přivedli ženu přistiženou při
cizoložství. Chtěli, aby jim schválil, že ji
ukamenují. Řekl: „Kdo z vás je bez hříchu,
ať hodí kamenem.“ Lidé se postupně vytra-
tili. Ježíš se zvedl a řekl ženě: „Kde jsou ti,
kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsou-
dil?“ Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl:
„Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“
Příběh otevírá prostor důvěře - mnoho
dluhů vůči Bohu a bližním může být odpuš-

těno, navzdory tomu, že si to (zbožní) lidé
neumí představit.

Abrahamovo smlouvání s Bohem
Bůh se rozhodl, že zahubí všechny obyva-
tele Sodomy a Gomory, protože těžce hře-
šili. Abraham ho upozornil, že někteří jistě
zahynou nespravedlivě:  „Nepromineš to-
mu místu, přestože je v něm padesát spra-
vedlivých?“ Bůh slíbil, že kvůli nim města
nevyhubí. Abraham s ním však smlouval
dál a Bůh nakonec svůj plán milosrdně
snížil na deset spravedlivých.
Každý z nás může svým dobrým životem
přispět  k dobru a pokoji na zemi.

Spor o novorozeně
Dvě ženy porodily děti. Jedna z nich v noci
dítě zalehla a to zemřelo. Snažila se ho
podvrhnout druhé, ale ta své dítě poznala.
Spor se dostal ke králi Šalomounovi a ten
rozhodl živé dítě rozetnout mečem, ať se
obě ženy podělí. Tu matka, jejíž dítě bylo
živé, vykřikla: „Prosím, můj pane, dejte to
živé novorozeně jí, jen je neusmrcujte!“ Ale
druhá řekla: „Ať není ani moje ani tvoje.
Rozetněte je !“ Král rozhodl: „Dejte to živé
novorozeně té, která řekla: ‚Neusmrcujte
je,‘ to je jeho matka.“
Bůh dává člověku rozum, aby rozpoznával
pravdu.

Marnotratný syn
Otec měl dva syny. Mladší ho požádal, aby
mu dal svůj díl majetku. Odešel do ciziny,
tam majetek prohýřil a živil se jako pasák
vepřů. Tehdy začal litovat svých činů a
rozhodl se vrátit domů. Když přišel, řekl
otci: „Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči
tobě.“ Otec ho dal obléci a vystrojil hostinu
na oslavu toho, že se vrátil. Svému starší-
mu synovi, který se proto hněval, řekl: „Ale
máme proč se veselit a radovat, poněvadž

Příběhy o milosrdenství v Bibli
V kostele sv. Michaela se při Noci kostelů promítala prezentace k Roku milosrdenství,

která některé návštěvníky velmi zaujala. Z této prezentace přinášíme k zamyšlení
výběr biblických příběhů s tématem milosrdenství.
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tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil
se, a je nalezen.“
Příběh ukazuje, že uznání vlastních pochy-
bení a prosba o odpuštění u těch, vůči
kterým jsme se provinili, vede k radostné-
mu životu.

Záchrana Ninive
Obyvatelé města Ninive žili hříšným živo-
tem. Když je Bůh ústy proroka Jonáše upo-
zornil, že za 40 dnů město vyvrátí, začali –
včetně ninivského krále – s postem a mod-
litbami. Když Bůh viděl, jak si počínají a že
se odvracejí od své zlé cesty, litoval, že jim
chtěl učinit zlo, a od své hrozby odstoupil.
I když se zdá, že je vše ztraceno, Bůh dá-
vá člověku šanci na jeho záchranu

Pohřeb padlých v bitvě
V jedné z bitev Judy Makabejského padlo
mnoho židovských bojovníků. Vojevůdce
rozkázal jejich těla posbírat a pohřbít. U
mrtvých našli amulety pohanských bůžků.

Židé však prosili Boha, aby jim tento pře-
stupek plně odpustil, a Juda uspořádal ve
vojsku sbírku, z jejíhož výtěžku nechal
přinést v chrámu oběť za padlé, aby jim
jejich hříchy byly odpuštěny.
Přiznat si hřích, odčinit hřích a prosit za
odpuštění, to je cesta k vnitřnímu pokoji
a radosti.

Bóaz a Rút
Rút ovdověla a starala o svou tchyni No-
emi, rovněž vdovu. Obě neměly děti a žily
z ruky do úst. Při žních se Rút rozhodla jít
sbírat zapomenuté klasy na pole Bóaze,
z rodiny zemřelého Noemina muže. Bóaz
si jí všiml a když zjistil, o koho se jedná,
řekl jí: „Nechoď sbírat na jiné pole a neod-
cházej odtud. Přidrž se mých děveček.
Poručil jsem služebníkům, aby tě neobtěžo-
vali. Budeš-li mít žízeň, jdi k nádobám a napij
se vody, kterou služebníci načerpají.“ Rút
pracovala celý den a podařilo se jí nasbírat
klasů víc, než kolik s Noemi potřebovaly. 

Primice Radima Štěpána Horkého
Milí otrokovičtí farníci, bratři a sestry,

srdečně Vás zdravím ze Svatého Ko-
pečku u Olomouce, kde jsem již bezmála
dva roky v komunitě našich bratří premon-
strátů na místní faře.

Rád bych Vás s předstihem informoval
o tom, že v našem premonstrátském řádu,
pokud dá Bůh, v sobotu 17. září složím
slavné řeholní sliby, následující den
v neděli 18. září přijmu jáhenské svěcení a
v neděli 25. září přijmu kněžské svěcení.

Všechny tyto slavnosti se budou konat
v naší opatské bazilice Nanebevzetí Panny
Marie v Praze na Strahově. Všechny Vás
na tyto radostné události srdečně zvu.

V Otrokovicích bych rád sloužil za Vás
všechny primiční mši svatou na slavnost
svatého Václava 28. září ve 14 hodin.
Všechny podrobnosti se včas dozvíte.

Mám ale na Vás již nyní velkou prosbu
o pomoc se zajištěním primice, ať už jde o
občerstvení, pohoštění, pořadatelskou
službu a další věci. Přál bych si, aby primi-

ce byla radostnou farní slavností, při které
se Církev bude radovat z daru kněžství.

Bude to také můj projev díků za Vaše
modlitby, oběti a všemožnou další podpo-
ru, kterou jste mne v životě mezi Vámi i jin-
dy provázeli. Otrokovická farnost byla pro
mne dlouhou dobu duchovním zázemím.

Možná se na někoho z Vás obrátí otec
Josef nebo členové farní rady s prosbou
o zapojení se do příprav či do průběhu pri-
mice. Budu Vám za jakoukoli pomoc velmi
vděčný.

A také Vás prosím už nyní o modlitbu,
aby ty zářijové události byly požehnáním a
také určitou duchovní obnovou otrokovické
farnosti. Budu se těšit na setkání s Vámi. 

bratr Radim Štěpán Horký, O. Praem.

Štěpán Horký vyrůstal v naší farnosti, byl
ministrantem, dlouholetým členem i ve-
doucím v Turistickém oddílu mládeže a
pravidelným autorem ve Farním občasníku.
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Z jednání pastorační rady farnosti ze dne 23. 5. 2016
 Noví členové byli seznámeni s obsahem
stanov rady. (Uvedení do funkce a slib
členů rady proběhl v neděli 5. června.)
 Členové se seznámili s chodem života
farnosti a vytvořili přehled, na kterých ob-
lastech se kdo podílí, na které mají vazby
nebo kde vidí možnost budoucí spolupráce.
 Členové rady byli  seznámeni
s přípravami kurzů Alfa. Plánovaný termín
uskutečnění kurzů Alfa je po prázdninách
a trvat budou 10 týdnů.
 Ukončení školního roku proběhne ve

čtvrtek 30. 6. Mše sv. bude již od 17:00
s následným programem na hřišti za kos-
telem.
 Adorační den farnosti proběhne v neděli
7. 8. 2016. Budou oslovena farní společen-
ství, aby se na adoračním dni podílela.
 Štěpán Horký (bratr Radim) bude mít
věčné sliby u premonstrátů 25. 9. 2016.
Primici by chtěl sloužit v Otrokovicích dne
28. 9. 2016 (na svátek sv. Václava). Farní
rada se dohodla na zasedání k zajištění
organizace primice.

Kladete si otázky po smyslu života a víry v Boha?
K ladete si otázky v souvislosti se smys-

lem života, s vírou v Boha a hledáte
na ně odpovědi? Členové naší farnosti se
je též snaží hledat. Možným řešením je
pořádání kurzů Alfa, které probíhají nefor-
málním způsobem s pozváním ke stolu a
posezením u občerstvení.

Kurz obnáší klíčová témata související
s křesťanskou vírou. Je to příležitost pro
kohokoliv nezávisle na jeho přesvědčení,
aby v příjemném prostředí během deseti
setkání prozkoumal křesťanskou víru, vy-
slovil své názory a poslechl si názory
ostatních. Kurz Alfa ocení zvláště lidé,
kteří si kladou otázky, zda Bůh existuje,
kdo je Ježíš Kristus, co nám říká Bible, zda
není víra v dnešním světě zbytečná apod.
Na kurz jsou zváni jak nevěřící, které tako-
vé otázky zajímají nebo kteří Boha hledají,
tak věřící, kteří chtějí více otázkám víry
porozumět.

Proč název Alfa? Pán Ježíš o sobě v
knize Zjevení 21,6 řekl: "Já jsem Alfa i
Omega - první i poslední." Právě toto se

promítá do názvu kurzů, které mají být
počátkem hledání Boha. Tato cesta pozná-
vání pak může pokračovat celý život a
vrcholí setkáním s Bohem na konci naší
životní pouti.

Informace a přihlášky
V Otrokovicích je v plánu kurz Alfa zahájit
v druhé polovině září 2016. Více informací
o uspořádání a přihlášení po prázdninách:
http://farnost.otrokovice.cz
tel: 577922337, 731 621 127,
e-mail: faotrokovice@ado.cz
Obecné informace: http://www.kurzyalfa.cz

Přehled farních zpráv

Křty, sňatky za poslední období
Křtiny: Eliška Marie Vrabčeková, Marek
Matějíček Svatby: Ondřej Laga a Monika
Matějíčková
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Vojtěch Čambala: bydlí na Moravanském, pracuje jako vývojový pracov-
ník v potravinářské firmě. Ve farnosti se podílí na organizaci probíhajících
akcí (Živý betlém, Noc kostelů). Je členem zastupitelstva a zvoleným
členem pastorační rady.

Jan Žalčík: bydlí na Středu, pracuje jako dělník ve výrobě plastů. Ve
farnosti má na starosti službu ministrantů a taky vede kluky v turistickém
oddíle. Je zvoleným členem pastorační rady.

Josef Janík: bydlí na Skalách, pracuje jako řidič, strojník. Ve farnosti
vykonává lektorskou službu a několik let zajišťuje odvoz babiček z Baťo-
va na mši svatou. Je zvoleným členem pastorační rady.

Jarmila Lacigová: bydlí v Kvítkovicích a pracuje na Baťově v chemické
laboratoři. V kapli sv. Anny se stará o úklid a májové pobožnosti, zpívá
v chrámovém sboru. Je zvolenou členkou pastorační rady.

Lenka Baroňová: bydlí na Trávníkách, je výtvarnice a pracuje jako od-
borná asistentka na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Spolupracuje na
Noci kostelů, zpívá v chrámovém sboru, zapojila se do plánovaných kur-
zů Alfa, kreslí do Farního občasníku. Je zvolenou členkou pastorační
rady.
Ladislav Matějíček: bydlí na Středu, je v důchodu. Ve farnosti vykonává
lektorskou službu a zajišťuje odvoz babiček na mši svatou. Je jmenova-
ným členem pastorační rady.

Antonín Hradil: bydlí v Kvítkovicích, pracuje jako konstruktér. Ve farnosti
ministruje a vede oddíl Tygříků. Je jmenovaným členem pastorační rady.

Eva Zapletalová: bydlí na Středu, je asistentka ředitele firmy „Interiery“.
Je jmenovanou členkou pastorační rady.

Představení členů nové pastorační
a ekonomické rady farnosti
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Kateřina Vávrová: bydlí u nádraží, pracuje jako dělnice u vstřikolisu a
montážní linky. Ve farnosti vykonává lektorskou službu a zpívá
v chrámovém sboru. Je jmenovanou členkou pastorační rady.

Jiří Lindner: bydlí na Štěrkovišti. Ve farnosti má na starosti údržbu farních
objektů. Je jmenovaným členem pastorační i ekonomické rady.

Anna Janotová: bydlí na Trávníkách, do letošního roku pracovala jako
ekonom v místní Charitě sv. Anežky. Jako dobrovolník sváží nemohoucí
farníky na mše svaté. Pro místní TOM 1419 vede účetnictví. Na vydávání
FOMu se podílí korekturami. Je jmenovanou členkou ekonomické rady.

Zbyněk Vacl: bydlí v části Újezdy, pracuje jako vedoucí IT oddělení
v Continentalu, a proto také poměrně často cestuje. Ve farnosti dlouhá léta
pracoval v TOMu, připravoval tábory, Živé betlémy a další akce. Aktuálně
volný čas věnuje rodině. Je jmenovaným členem ekonomické rady.

Tomáš Čambala: bydlí v Otrokovicích, pracuje jako investiční správce,
který klientům spravuje osobní finance a radí, jak investovat své peníze.
Dlouhá léta byl vedoucím v turistickém oddíle a hlavním vedoucím táborů.
Je zvoleným členem ekonomické rady.

Ze stanov pro pastorační a ekonomické rady farností
Pastorační rada farnosti
je poradním a pracovním
orgánem faráře. Spolupra-
cuje s ním při vytváření
farní obce tak, aby byla
živým společenstvím věří-
cích podle slov: „Obec věří-
cích měla jedno srdce a
jednu duši“ (Sk 4,32). Eko-
nomická rada farnosti je
pomocný a poradní orgán
faráře, který mu pomáhá ve
správě majetku faráře
s péčí dobrého hospodáře.
Jejím úkolem je napomáhat
k tomu, aby majetek far-
nosti byl spravován šetrně,
obezřetně a spolehlivě.
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Když lidé oslavují nejvzácnější nebo
nejdůležitější okamžiky svého života,

pak se také snaží využít různé možnosti,
aby to, co se oslavuje, co nejvíc vyniklo.
Má tomu pomoci jak samotný program
oslavy, tak vytvořené prostředí a výzdoba.
Podobně i při této slavnosti má vyniknout,
jak si vážíme daru Eucharistie a můžeme
to vyjádřit jak zvláštní formou bohoslužby,
tak výzdobou.

Oslavujeme zejména to, že nám Pán
Ježíš odevzdává své obětované Tělo pro
naši spásu a svoji prolitou krev na odpuš-
tění našich hříchů. Když se nám daří na-
cházet v tom nejvzácnější dar z nebe, pak
už není třeba nějak pracně zdůvodňovat,
proč nám stojí za to chodit na mši svatou a
k přijímání. Proč dokážeme trávit v tichu
čas před vystavenou Svátostí oltářní při
adoraci. Ani to, proč chceme velikosti toho-
to daru dát vyniknout při dnešní slavnosti.

V tom chápání tak vzácného daru se
ale dá přistupovat ještě úplně jiným způso-
bem. Vzpomeňme na podobenství o vzác-
né perle, kterou je možné získat, když člo-
věk jde, prodá všechno, co má, a tu perlu
koupí. Tak je možné vnímat obecně Boží
království a spolu s ním také svátost Eu-
charistie. To je jako vzácná perla, kvůli
které stojí za to všeho se vzdát.

Jenže druhý možný pohled je, že tou
vzácnou perlou jsem já i ty. A ten, kdo tu
perlu chce získat, je Bůh. My jsme pro
Boha jako vzácná perla, pro kterou je on
ochoten dát naprosto všechno. A dokázal
to tím, že byl ochoten dát dokonce svého
Syna. Takto jsi pro něj vzácný nebo vzác-
ná i ty. Protože jsme pro něj takto vzácní,
vydává Nebeský Otec každému svého
Syna ve svátosti Eucharistie.

Možná se nabízí otázka, proč se Boží
Syn musel stát člověkem a být obětován.
Nemohl se Bůh Otec nějakým způsobem
sám za nás obětovat? K odpovědi se do-
staneme pomocí příkladu, když by rodiče
měli pro nějakou věc obětovat buď sebe,
nebo své dítě. Známe řadu hrdinů, kteří
třeba pro svobodu svého národa obětovali
svůj život. Který milující otec by ale třeba
pro něčí záchranu obětoval raději své
dítě?

Nejvyšší oběť tedy není oběť vlastního
života, ale oběť vlastního dítěte. Takto za
nás Bůh Otec dává úplně všechno, když
obětuje vlastního Syna. A každému z nás
je dán přístup k této oběti v Eucharistii.
Když nám tohle všechno dochází, tak je
nanejvýš dobré Boha za dar Eucharistie
náležitě oslavovat nejen při dnešní slav-
nosti, ale v celém svém životě. 

O. Josef Zelinka

Z nedělní promluvy
o slavnosti Těla a Krve Páně

Oslavovat Boha za dar Eucharistie
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Začátkem května jsme se v rámci pro-
jektového dne na Základní škole TGM

v Otrokovicích zúčastnili Dne prevence.
Žáky 6. – 9. tříd jsme během workshopu
seznámili s náplní práce střediska Samari-
tán a přiblížili jim život lidí bez domova.
Žáci tak měli jedinečnou možnost dozvě-
dět se zajímavé informace o práci sociál-
ních pracovníků a třeba i o tom, jak vypadá
ubytování na azylovém domě. V případě
zájmu o podobnou akci na vašem praco-
višti, škole, v kostele či při jiné příležitosti
nás kontaktujte. 

Workshop o lidech bez domova

Letošní skolní rok se pomalu blíží ke
konci a Smolíček (časopis Terénní

služby rodinám s dětmi) vám může pora-
dit, jak reagovat na vysvědčení, které není
úplně podle představ rodiče. Můžete se
rovněž dočíst o důležitosti čtení pohádek
dětem, děti si najdou své oblíbené hlavola-
my, luštění a záhady. Smolíček vychází
pravidelně a vždy je ke stažení na našich
stránkách www.otrokovice.charita.cz pod
kuličkou Služby - Terénní služba rodinám
s dětmi. 

Reakce na ne úplně
povedené vysvědčení

L idé v nouzi dostávají od června od naší
Charity zdarma potraviny a další zá-

kladní potřeby.

Díky operačnímu programu MPSV
financovanému z Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám (FEAD) dostávají
nejchudší klienti služeb balíčky s trvanlivý-
mi potravinami (konzervy, těstoviny, suše-
né mléko, olej), hygienickými potřebami a
potřebami souvisejícími s péčí o děti
(mýdlo, šampón, prášek na praní, pleny,
vlhčené ubrousky, holicí strojek).

Podobně již nyní funguje projekt ve
spolupráci s DM drogerií, který distribuuje
dětské pleny potřebným rodinám. 

Charita rozdává balíčky
potřebným

Nabízíme polohovací postel

Nabízíme za výrazně sníženou cenu
elektrickou polohovací postel, rok

výroby 2003, původní cena 35 tis Kč. Po-
stel není hydraulická (nejezdí nahoru a
dolů). Cena včetně hrazdy a matrace činí
2.500 Kč. Pro více informací a foto kontak-
tujte p. Vlčka 577 112 031 nebo zastup-
ce@otrokovice.charita.cz. 

Příspěvky na této dvoustraně jsou od vedoucích charitních služeb.

Charita sv. Anežky informuje
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V sobotu 14. května se skupinka našich
menších ministrantů vydala do Olo-

mouce, aby zde prožila ministrantský den.
Tuto akci pro nás připravili zdejší boho-
slovci a nesla se v duchu hesla „Pojďte za
mnou a učiním z vás rybáře lidí.“

Když jsme dorazili do kněžského semi-
náře, bylo tu už plno, vždyť této akce se
letos účastnilo 680 ministrantů z celé naší
arcidiecéze. Tady si nás rozdělili do men-
ších skupinek podle věku a vydali jsme se
vstříc dalšímu programu. Jeho součástí
byla i mše svatá, kterou pro nás sloužil
otec biskup Hrdlička, který nám během své
promluvy vyřídil pozdrav otce arcibiskupa
a povzbudil nás do naší služby u oltáře.

Po návratu do budovy kněžského semi-
náře jsme se ve svých skupinkách vydali
získávat body ve velké hře, při které jsme
si lámali hlavičky při luštění různých šifer,
doplňovaček a plnění úkolů, ze kterých
jsme se vždy dozvěděli něco ze života
Pána Ježíše.

Po skončení programu a vyhlášení
výsledků jsme vyrazili na náměstí, kde
jsme si prohlédli místní kašny a taky krás-
ný orloj. Osvěžili jsme se dobrou zmrzlinou
a na věži kostela sv. Mořice jsme se ko-
chali krásným výhledem do okolí.

Domů jsme dorazili spokojení a plní
krásných zážitků. 

Jan Žalčík

Naši kluci na ministrantském dnu v Olomouci

 O víkendu 13. - 14. 5. se naše oddíly
vydaly na první závod republikového pohá-
ru v turistických závodech, kterým začínal
takový mini maraton závodů. Zúčastnili
jsme také závodu na Vsetíně v termínu 27.
a 28. 5. Naší poslední štací bylo Mistrov-
ství České republiky v Suchdolu nad Luž-
nicí. Na všech závodech se nám dařilo
posbírat medailová umístění a někteří
z nás se dokonce probojovali i na meziná-
rodní mistrovství, které se bude konat
v září na Slovensku.
 I naše hřiště pomalu stárne a chátrá, a
tak je třeba ho průběžně udržovat. Proto
se v několika etapách v měsících květnu a
červnu konaly brigády zaměřené na jeho
opravu a údržbu, jako je opravení sítí,
ochranných desek a nové natření laviček.
 Protože i my vedoucí musíme v naší
činnosti dodržovat zákony a pravidla, tak je
pro nás lepší jezdit na různá školení a kur-
zy, než si všechno složitě vyhledávat ve
stozích sbírek zákonů. A tak se na začátku
června jeden vedoucí od nás vydal proško-

lit na vedoucího tábora.
 Naše nejmenší holky – skupinka Myšky
– vyrazily v neděli 5. 6. na výlet na Vele-
hrad a KovoZoo ve Starém Městě. Počasí
jim přálo, a tak si mimo krásné zážitky
užívaly i letního sluníčka.
 Tak jako každý rok jsme i letos vyrazili
před táborem na víkendovku. Tentokrát
jsme vyjeli do Velkého Újezdu. Bylo nás
přes 40, takže o zábavu bylo postaráno, a
myslím, že se na tábor máme co těšit. Na
víkendovce jsme si zahráli spoustu her a
hlavně se dozvěděli téma tábora, kterým je
letos starověké Řecko.
 17. - 19. 6. se kluci ze skupinky Žraloků
vydali do Prahy na závěrečnou akci za
odměnu pro ty, kteří byli na schůzkách
nejlepší. Mohli jsme poznat krásy Prahy,
navštívit vojenské muzeum Kbely a navští-
vit i Pražskou ZOO a mnoho dalšího.
 Akci k závěru školního roku podnikly
také holky ze Sluníček, ty vyrazily do Zlína
na LaserGame a Žabky strávily poslední
schůzku v lanovém centru Lanáček. 

Ze života Turistických oddílů mládeže

Zprávy ze života naší farnosti
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Po absolvování závodů v Napajedlích,
Pacově, Frýdku-Místku a ve Vsetíně

čekalo ty z nás, kteří jsme postoupili, mis-
trovství republiky v Suchdolu nad Lužnicí.
Konalo se v sobotu 4. 6. 2016.

Část závodníků se vydala na cestu
vlakem již v pátek a já jsem jel v sobotu
brzy ráno s Paťou a Žánem autem, které
řídil můj taťka. Na místo jsme se dostavili
s dostatečným předstihem a pro naše klu-
ky a holky, kteří ještě spali v budově školy,
jsme byli něco jako budíček a snídaně
v jednom. Měli jsme s sebou spoustu výbor-
ných koláčků od Paťovy mamky, na kterých
si všichni pochutnávali ještě i během závodů.

O půl osmé po slavnostním zahájení
jsme se autobusem přepravili na místo
dění. Po deváté hodině odstartovali první
závodníci a my ostatní jsme trpělivě čekali,
až na nás přijde řada. Někdo si volnou
chvíli krátil rozcvičkou, opakováním uzlů,
KPČ (kulturně poznávací činnost), nebo
jen tak odpočíval.

První z naší skupinky běžel náš favorit
Martin Janeček, kterého jsme všichni hlasi-
tě povzbuzovali. Mé startovní číslo bylo
124. Konečně jsem vyběhl, s plným nasa-
zením zdolal všechny překážky i disciplíny
a uřícený dorazil do cíle. Vše jsem zvládl

docela dobře, mohl jsem si spokojeně od-
dychnout. Jen odhad vzdálenosti mi přine-
sl dvě trestné minuty. To jsem ale ještě
nevěděl. Bylo mi líto Pati, který pro bolest
nohy musel ze závodu odstoupit.

Vyhlašování výsledků se sice protáhlo,
ale stálo za to: Martin získal ZLATO, já
stříbro a Kačka bronz. Obrovská radost,
která nás zaplavila, neznala mezí. Objímali
jsme se a radovali. Závodníky s nejlepšími
časy čekal ještě jeden závod „ STÍHAČ-
KA“. Běhal se okolo školy, plnily se disci-
plíny a za každou špatnou odpověď nebyla
trestná minuta, ale kolečko navíc.

Martin J. získal ještě jedno ocenění, byl
vyhlášen jako celkový vítěz Českého po-
háru. Já, Martin, Tom, Kačka a Marťa H.
postupujeme na Mezinárodní mistrovství,
které se koná 17. 9. 2016 na Slovensku.

Závěrem bych chtěl poděkovat klukům
a holkám i všem vedoucím, kteří se o nás
mladší starají, věnují nám svůj volný čas,
znalosti a vědomosti a vedou nás ke sportu,
zábavě a především k lásce k Bohu. Díky. 

Honza Čambala

Mistrovství republiky v turistických závodech

N icméně je potřeba je znát a vědět, co
člověk musí a co nemůže. K takovým

účelům slouží většinou různá školení,
v mém případě školeni hlavního vedoucího
tábora pořádané Asociací TOM.

Školení probíhalo v Čechách
v malebné vesničce Dědov, trvalo celý
víkend a bylo nás tam zhruba 20. Školitel
Standa nám představoval různé zákony
hlavně z oblasti hygieny a různých admi-
nistrativních úkonů. Probírali jsme i bez-
pečnost a vše jsme si převáděli do praxe,
jakým způsobem vše uplatnit pro náš tábo-
rový život.

Společně jsme si zahráli několik super
nových a zábavných her a hlavně jsem
měl tu čest poznat nové fajn lidi. Každou

volnou chvíli jsme rozebírali naše oddíly,
tábory a všelijaké příhody. Hraní karet a
zpívání u kytary nás doprovázelo volnými
večery.

Závěrem školení byl test složený ze 40
otázek, díky němuž jsme všichni
v nadprůměrných výsledcích získali
„OSVĚDČENÍ HLAVNÍHO VEDOUCÍHO
TÁBORA“. Nesmím ale zapomenout uvést
naši kuchařku Molly, která nás neúprosně
přecpávala všelijakými dobrotami (zmínil
bych hlavně pudink).

Pro spoustu lidí slovo školení vyvolává
panickou hrůzu, ale já si užil báječnou
víkendovou dovolenou s novými kamarády
a hromadou nových znalostí. 

Denis Bilík

Zákony jsou vopruz aneb vedoucí TOM na školení
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ALBA, ALFA, BASA,
CENA, ČELIST, DLUH,
EZAU, HADR, HMAT,
HRAD, HROB, CHYBA,
KNĚZ, KROUPY, LAIK,
LEDVINY, LÍTAT, MANA,
OPTIK, OTEC, PRODAT,
ROUHAT, SMRT, TĚLO,
ZDÁT

V dnešním evangeliu se pán Ježíš vydal na
dalekou cestu do Jeruzaléma. A Vás
v následujících dvou měsících nejspíše
také čeká nějaké cestování. Začínají
přece prázdniny! Už víš, kam pojedeš?
Máš nějaké plány? Těšíš se? Určitě ano.
Zažiješ spoustu krásných zážitků, uvidíš
nová místa, možná potkáš i nové kamará-

dy. A kdybys náhodou o prázdninách na-
razil na nepříjemné, neochotné nebo do-
konce zlé lidi, jako pán Ježíš na své ces-
tě, zkus jim to odpustit.
A ať už pojedeš k babičce, k moři nebo
jen na výlet, mysli na to, že je s tebou
všude pán Ježíš. Nezapomínej jej s sebou
na ty … (dokončení v osmisměrce).

Cestovatelská osmisměrka pro děti

Školní vysvědčení žáka Ježíše
Z knihy Nesesmolíš od P. Pavla Konzbula

Malý Ježíš se ve vesničce Nazaret
loudavým krokem vrací domu ze ško-

ly s vysvědčením. A opravdu není o co
stát. Maria, jeho máma, která nikdy nic
neřekla k jeho známkám, je tentokrát nu-
cena ukázat je Josefovi. Ten čte hodnoce-
ní žáka Ježíše:
Matematika: Příliš se nezapojuje a mimo
dělení chlebů a ryb toho moc neumí. Sčítá-
ní moc nepochopil, neboť tvrdí, že jeho
Otec a on jsou jedno. Vidí Jednotu všude
a nepřipouští žádné dělení. Dává přednost
číslům 1, 3, 7, 12, 72.
Fyzika: Trvá na tom, že má moc eliminovat
gravitační zákon, když tvrdí, že může hory
přenášet.
Tělesná výchova: V kurzu plavání nepo-
slouchá instruktora a kráčí po moři.

Biologie: V praktických
cvičeních křísí mrtvé
exponáty a narušuje
výuku. Navíc tvrdí, že
vidí neviditelné.
Chemie: Místo toho,
aby prováděl pokusy stanovené profeso-
rem, baví se tím, že mění vodu ve víno,
aby potěšil své kamarády.
Sloh: Má velké problémy hovořit jasně,
místo toho používá podobenství a jinotaje.
Latina: Místo toho, aby hovořil latinsky, ja-
zykem Říše, dává ve vyjadřování přednost
lidovému dialektu zvanému aramejština.
Psaní: Nikdy nemá svůj sešit a tužky, proto
je nucen psát do písku.
Chování: Projevuje nepříjemnou tendenci
stýkat se s chudými, a nakažlivě nemocný-
mi. Rozsévá nepořádek mezi chrámovými
prodavači. Dělá hluk a tím probouzí mrtvé. 
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