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ANDĚLÉ TĚ BUDOU CHRÁNIT
NA VŠECH TVÝCH CESTÁCH.
ačátek měsíce října nám přináší liturgickou památku andělů strážných.
V dnešním světě, kdy se lidé často
upínají jen k věcem hmotným, je to připomenutí existence duchovních skutečností.
Kdo jsou andělé?
Sv. Augustin píše, že „Anděl je v prvé řadě název úkolu“. Andělé jsou tedy
celým svým bytím Boží služebníci a poslové, kteří slouží při uskutečňování Božích záměrů. Jsou to čistě duchové nesmrtelné bytosti, mající rozum a vůli. Pán Ježíš udělal z andělů posly svého plánu spásy. Celý jeho život, od narození až po
zmrtvýchvstání, je obklopen klaněním a
službou andělů, kteří mu budou sloužit i
při jeho druhém příchodu v den soudu.
Přítomností andělů, od dětství až k hodině
smrti, je obklopen i život člověka. Každý
má u sebe anděla jako ochránce a pastýře,
aby ho chránil a vedl k naplněnému životu.
Člověk potřebuje ochranu andělů ze
dvou vážných důvodů: v prvé řadě proto,

Z

že je nedokonalou a hříchem porušenou
bytostí, a také proto, že je předmětem neustálých útoků a nástrah satana. Sv. Tomáš Akvinský říká: „Aby nebyly podmínky zápasu nerovné, člověk dostává jako
náhradu v prvé řadě pomoc Boží milosti a
v druhé řadě
ochranu andělů“.
Posláním andělů ale není jen
odvracet zlo, nýbrž
především
vést k dobru, k
dobrému konání.
Láska andělů k
nám je čistá, silná,
nezištná, nepodléhá výkyvům a neochabuje. Proto se každý
člověk může obracet k andělům s prosbou
o ochranu, vedení a pomoc.
Na závěr si připomeňme zkušenost
papeže Pia XI.: „Když se mi stane, že se
musím setkat s nějakou problematickou
osobou, obracím se ke svému andělu
strážnému. Celou záležitost mu svěřím do
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rukou a prosím ho, aby se přimluvil u anděla strážného toho člověka a prosil ho,
aby uklidnil a osvítil svého chráněnce.
Rozhovor se pak velice usnadní.“

lásce dal jako stálé průvodce na cestě života do pravé nebeské vlasti!
Josef Hudec, O.Cr.,
probošt

Čiňme i my podobně a nezapomínejme na ty,které nám Bůh ve své veliké

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
Následování Krista
e školách staré římské říše
bylo také na programu vyučování mravnosti. Činilo se
to velmi konkrétním způsobem. Mladým
se předkládaly vzory, které je třeba následovat: moudré osobnosti, hrdinové, kteří
zemřeli za vlast, velcí vojevůdci a vládcové. Když se po Konstantinově míru říše
stala oficiálně křesťanská, neodpovídal
tento program už požadavkům doby. Snažili se tedy nahradit tyto pohanské příklady křesťanskými vzory, a to svatými jak
ze Starého, tak z Nového zákona, mučedníky a dokonalými křesťany, kteří se objevili v dějinách církve. Byli také připomínáni v liturgii. Vytvořil se také kalendář, který předkládá příklad určitého světce toho či onoho dne roku.
Zároveň byli věřící přesvědčeni, že
svatí jsou jako „nějaký odlesk slunce na
hladině vody“. Tam se může pozorovat
světlo, aniž by byl člověk oslněn jeho září.
Avšak stále zůstává pravdou, že prvním
vzorem, který je třeba kontemplovat a následovat, je sám Ježíš Kristus. Jeho první
učedníci neměli jinou knihu, z níž by se
učili, než mít před očima, co viděli na
svém Mistru. Proto napodobování Krista
zaujímá v dějinách spirituality důležité

místo. „Křesťan je člověk, který napodobuje Krista jak jen je to člověku možné,
slovy, skutky i myšlenkami,“ říká svatý
Jan Klimak.
A přesto se tu a tam zvedne nějaká
pochyba či nějaká námitka proti tomuto
ideálu. Vyjádřil to například Martin
Luther. Myslel, že ten, kdo napodobuje
druhého, nakonec jej vidí před sebou, odděleného od sebe. Takovým způsobem se
Kristus jeví jako tak vznešený ideál, že si
člověk nemůže domýšlet, že by byl s to jej
napodobovat. Je tedy třeba, aby Kristus
nebyl "před námi", nýbrž „v nás“. Jinými
slovy, říká se, že nemáme žít „podle Krista“, nýbrž „v Kristu“, ztotožnit se s ním.
Tak to vyjádřil už svatý Pavel: „Už nežiji
já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20).
Odpověď na tuhle námitku je snadná.
Jistě, Krista nelze napodobovat jako nějakého lidského hrdinu. Na to nemáme sílu.
Avšak křesťané jsou si vědomi toho, že
Kristus žije mezi nimi skrze svého Ducha,
jehož přijali při křtu, a v síle tohoto Ducha
ho můžeme napodobovat podle svých
možností tím, že dovolíme, aby on v nás
působil.
Kazatelé rádi vysvětlují tento rys příkladem.

V
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Vypráví se, že jeden mladý malíř byl
velkým obdivovatelem proslulého mistra
Domenichina. Rozhodl se, že napodobí v
jednom kostele jeden z jeho obrazů.
Úspěšně pracoval až do té chvíle, kdy měl
napodobit tvář osoby. Ať se snažil sebevíc, výsledek byl špatný, stále mu vycházela jiná tvář. Celý zoufalý mrštil štětcem
o zem. V té chvíli se přiblížil starý pán,
který ho už dlouho pozoroval, vzal štětec
a několika tahy dokončil obraz. A tentokrát to byla pravá napodobenina mistra.
Mladík s ohromením na něho vytřeštil oči:
„Pane, vy jste anděl!“ Starý pán se usmál:
„Ne, nejsem anděl, jsem Domenichino.“ Svatí mají podobnou zkušenost.
Po tolika neúspěších a tolika slabostech
cítí, že Kristus žije v nich a že on sám ma-

luje v jejich srdcích svůj obraz. Lidští malíři učí své žáky metodu, podle níž mají
postupovat, božský Mistr jim sdílí i svůj
„talent“.
Tehdy se cesta následování Krista
stává snadná.
To lze ilustrovat jiným příkladem.
Legenda vypráví, že svatý kníže Václav
nosíval za kruté zimy chudým dříví a pokrmy a přitom chodíval bosky ve sněhu.
Jeho sluha, který chodil s ním, nesnášel
zimu a naříkal. A tak mu světec poradil,
aby kladl své nohy přesně do jeho šlépějí,
do stop ve sněhu. A když to tak udělal,
cítil hřejivé teplo.
T. Špidlík z knihy: „Znáš Krista?“

SVATÍ VE ZNOJEMSKÝCH KOSTELÍCH
SVATÁ TEKLA (Thecla)
Zobrazení sv. Tekly je u sv. Mikuláše nad novou zpovědnicí pod kůrem. U sv.
Kříže u dominikánů je obraz sv. Tekly
jednak ve zpovědní kapli na zdi blíže náhrobku hraběnky Nothaf de Souches a také v domácí adorační kapli ve farní budově.

zemřela v 1. století v Ikoniu. Je patronkou
umírajících, proti nemocem očním, proti
nebezpečí ohně a proti moru
Sv. Tekla se podle legendy považuje
za prvomučednici, za první mučednici
křesťanství. Ve skutečnosti však tato křesťanka snad zemřela klidnou smrtí.
Podle legendárních podání byla Tekla žákyní sv. Pavla, který ji
snad obrátil v jejím rodišti
Ikoniu. Krátce nato byla
Tekla poprvé odsouzena k
smrti, zázračným způsobem však ji před plameny
na hranici zachránil déšť a
krupobití. Pak byla Tekla
propuštěna a znovu se setkala s Pavlem, s

Sv. Tekla je prvomučednice, naroze-

na v 1. století v Ikoniu (Konya), Turecko a
3
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nímž pak šla do Antiochie. Tam ji později
obžaloval odmítnutý nápadník a Tekla
byla znovu odsouzena k smrti, tentokrát k
zápasu se zvířetem. Mladá žena prý během boje skočila do vodního příkopu, aby
se sama pokřtila. Zvířata ji nechala na pokoji, načež byla Tekla znovu propuštěna
na svobodu.
Tekla následovala Pavla do Myry a
nakonec, po smrti Pavlově, se vrátila do
Ikonia, kde prý v klidu zemřela. Tento
životopis Teklin vznikl kolem r. 180; znal
jej už Tertulián, který zemřel kolem r.
200.
Úcta a tradice: Teklin kult patřil k
největším vůbec. Už ve 4. století jsou
známá místa uctívání; nejdůležitější leželo
u Seleuky na Tigridu v dnešním Iráku,
kde byla Teklina svatyně. Tisíce poutníků
proudily kolem r. 500 k tamějšímu poutnímu kostelu, jehož trosky jsou zachovány
dodnes. Odtud se Teklin kult rozšířil na
Západ i na Východ. Tekliny svatyně byly
v Libyi a u Jeruzaléma, ale i v Římě a v
Miláně. Hlavním místem Tekliny úcty ve
Španělsku byla Tarragona. I v Kolíně a v

Bavorsku požívala Tekla už brzy největší
úcty. Na ostrově Kypru se pět míst nazývalo Hagia Tekla (Svatá Tekla). Oficiálně
se dostala Tekla do breviáře r. 1568.
V Německu byl – a dosud je zvyk
používat Teklin chléb k ochraně a uzdravení lidí i zvířat.
Znázorňování: Tekla byla na východě a na Západě znázorňována různě. Prvomučednici je vidět ve východním umění
většinou polooděnou, přivázanou ke sloupu, v západním znázorňování většinou
jako pannu s krucifixem, lilií, palmou,
lvem, hranicí, medvědy nebo hady. Také
různé způsoby mučednictví nacházely
svůj odraz v umění. Často byla Tekla zobrazována se svým učitelem Pavlem, jako
na deskové malbě na Teklině relikviáři v
diecézním muzeu v Tarragoně. Spolu s
prorokem Danielem je Teklu vidět na
fresce (12. století) v kapitulní síni v
Brauweileru.
Svátek sv. Tekly se slaví 23.9.
Z knihy Schauber – Schindler: „Rok
se svatými“

CHARITA
Spoustu zábavy si tu užijí děti i dospělí.
Přijďte se podívat!

Dýňová stezka
Srdečně Vás zveme
na další ročník Dýňové
stezky, která se uskuteční
21. října 2011. Sraz
účastníků bude od 18:30 do 20:00 hod.
vstup do parku na Komenském nám. na
rohu ulice Kovářská - u lékárny. Na
všechny děti, které se stezky zúčastní, čeká malý dárek, rodiče si mohou zakoupit výrobky uživatelů našich zařízení.

Pozvánka na besedu
Dne 12. října 2011 v 13:00 hodin se
v rámci Dne sociálních služeb uskuteční
v zasedací místnosti Oblastní charity Znojmo (1.patro) beseda na téma „Život
s duševním onemocněním“. Beseda bude
financována z Projektu partnerství Grundtvig v rámci Programu celoživotního učení.
4
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prezentovat i Oblastní charita Znojmo.
Přijďte se podívat.

Den sociálních služeb
Dne 12. října 2011 proběhne na
Horním náměstí akce s názvem Den sociálních služeb. Tato akce má za úkol prezentovat činnost poskytovatelů sociálních
služeb na Znojemsku. Svou činnost bude

Veronika Miholová
Oblastní charita Znojmo

DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
Jednou to přijde
O tom dni synu můj
nevíme vůbec nic jen to, že přijde
a že nás překvapí

Je možné, že v té chvíli
zjeví se pravda jako lež
a poznání jako pošetilost
úspěch jako dravčí způsoby
a láska jako sobectví
Zmateni a zahanbeni
budeme hledat temné zákoutí
kde bychom mohli ukrýt
svoji pravou podobu
neboť dojdeme k trpkému poznání
že jsme nazí
a stopa
kterou jsme se zapsali do dějin
připomíná řádění černých neštovic

Probudíme se jako každé jiné ráno
a jako každé jiné ráno
nebude se nám chtít z postele
Se srdcem plným výčitek a neochoty
obrátíme se k Bohu zády
a s požehnáním toho
který nám nepřeje
zaplaví nás jako průtrž mračen
zárodky ošklivých myšlenek
a zbytečných starostí
Jediné
o co se budeme moci opřít
bude kulička jistot
kterou si sami uválíme
a do které se zahrabeme
aby nám nikdo nemohl ublížit

Ano jsme nazí
a vždycky jsme byli
jenom jsme o tom
nechtěli nic vědět
A teprve ve světle tohoto poznání
se srdcem plným obava zármutku
začne nám svítat
a my plni úžasu
pochopíme poprvé v životě
velikost Božího odpuštění

A právě tehdy
za hranicemi našeho vnímání
první ze sedmi andělů
přiloží polnici
ke svým průhledným rtům
a celý vesmír se zachvěje
až do svých základů
Naše kulička
se rozpadne na prach
a jistoty se začnou hroutit
jako svatyně pohanských bohů
s příchodem nového náboženství

P. Kutek
O věcech skrytých
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MEDITATIVNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA
s obrazy Bedřišky Znojemské
Jiřicích u Mor. Budějovic byla
11. 9. 2011 byla požehnána
Křížová cesta s obrazy B. Znojemské. Ve
„vstupní bráně“ byla na úvod sloužena
mše sv., po ní B. Znojemská přednesla
krátké seznámení s atypickou meditativní
Křížovou cestou a pak následovalo vlastní
požehnání Křížové cesty a její prohlídka.

VI.
Veronika – ženám milosrdným patří úcta a vděk.
VII. 2. pád – svět se topí v alkoholu, drogách a prostituci těla i ducha.
VIII. Nářek milionů, hlad, bída,
nemoci, zoufalství bezejmenných.
IX.
3. pád – šelma zvaná Satan
ujímá se vlády.
X.
Nahý, potupený, zbičovaný
stojí tu ten, který hlásal „milujte se“.
XI.
K zemi jsme přibili ty, kteří
nás chtěli pozvednout.
XII. celý svět se stal křížem, ale
svítá!
XIII. Smrt?
Ne, jen přechod do
jiného světa, mizení
v nekonečnu.

V

Úvodní slova B. Znojemské:
Na křížovou
cestu Krista se
pohlíží většinou jako na historickou
událost. Zamyslíme-li se však nad
její
symbolikou,
najdeme v ní nejen
život náš, ale i celého světa.

XIV. Pohřeb
– Neplačte, ze Světla přišel, do Světla
odchází, jako my
všichni. (viz. obr.)

1.
Kristus
odsouzen – kolik nevinných lidí stálo na
popravišti jen za to, že hlásali pravdu.
II.
Vzít dobrovolně bolest druhých na sebe, to jen láska umí.
III.
Pád pod křížem – denně jsme
svědky násilí, zločinu, teroru.
IV.
Matka a bolestiplný syn – čí
bolest je větší?
V.
Šimon pomáhá – tolik utrpení
na světě a tak málo těch ku pomoci.

A jaký je lék na všechna ta utrpení?
Vzduch kolem nás houstne nenávistí.
Naplň srdce láskou, připrav plenu k novému životu a vezmi pochodeň Světla.
Pak i v té malé louži uvidíš odraz slunce.
Najdeš Boha.

OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE 23. 10. 2011
řed 85 lety vyhlásil Sv. otec Pius
XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té

doby na celém světě organizuje Papežské
misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční

P
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sbírkou, z níž se pravidelně podporují
projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes
přibližně v 1100 misijních diecézích).
„Misie totiž obnoví církev, upevní víru a
křesťanskou identitu a vnese novou horlivost a nové stimuly. Víra zesílí předáváním! Nová evangelizace křesťanských národů najde podnět a oporu v práci pro misii na celém světě.“ (JAN PAVEL II. Encyklika o stálé platnosti misijního poslání
Redemptoris missio ).
Proto i letos se maminky, které se
scházejí se svými malými dětmi ve farní

klubovně Rozhledna, rozhodly uspořádat
„misijní jarmark“. Při svých setkáních vyrábějí drobné dárkové předměty pro radost
a ty pak budou prodávat 23.10.2011 v
předsíni kostela. Do akce se též zapojí
Farní dívčí klub. Celý výtěžek prodeje
bude poslán na misie. Podpořte prosím
úsilí maminek a děvčat a přijďte si něco
koupit na náš „misijní jarmark“.
J.K.

250. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA SV. ARCHANDĚLA
MICHAELA V DYJÁKOVICÍCH
sobotu 1. října 2011 si dyjákovická farnost připomene významné výročí posvěcení farního kostela
sv. Archanděla Michaela. Slavnostní mše
sv. bude ve 14 h, kterou celebruje vídeňský biskup vikář Karl Rühringer, dyjákovický rodák.
V neděli 2. října 2011 je v 9.30 h
poutní mše sv. ke cti sv. Archanděla Michaela a v 15 h budou oslavy ukončeny
v 15 h v kostele slavným Te Deum.

ší kostel byl budován v letech 1757 –
1761 za faráře Ferdinanda Tischera.
Základní kámen položil farář Fischer,
stavba byla dokončena dne 31. října 1761
posledním farářem Josefem Puchruckerem. Dne 1. listopadu 1761 byl kostel
požehnán a vysvěcen.

V

V kostele
je
pět oltářů. Hlavní
oltář je zasvěcen
archanděli Michaelovi, poboční oltáře
Panně Marii, sv.
Venantiovi, andělům strážcům a sv.
Janu Nepomuckému. Na hlavním
oltáři býval obraz archanděla Michaela od
vídeňského malíře Františka Morgenschöna, který maloval také obrazy bočních
oltářů, sv. Venantia a andělů Strážných.

Kostel sv. Michaela
1. listopadu 2011 si připomínáme
výročí 250 let od vysvěcení a předání
kostela svatého Michaela farníkům
římskokatolické církve.
Farní kostel v Dyjákovicích je zasvěcen archanděli Michaelovi a je obestavěn
zdí vystavěnou nákladem farníků v roce
1676. Kolem kostela je hřbitov na místech
nynější- ho kostela stával až do roku 1757
menší, který toho roku byl zbořen. Nyněj7
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Od roku 1855 je na hlavním oltáři
zdařilá kopie proslaveného obrazu italského mistra Giordana Lucy, představující
pád Andělů. Obraz na oltářích Matky Boží
a sv. Jana Nepomuckého maloval vídeňský malíř Robert Beyer. Roku 1854-1855
byl kostel opraven, kehlcimskými dlaždicemi vydlážděn r. 1863.
V kostele se nachází od roku 1874
reliquiář s ostatky sv. panny a mučednice
Floriány, které z Říma donesl a daroval i
s autentickou tehdejší kaplan Krahulec.
Pod kostelem je hrobka, v níž mimo dva
faráře, odpočívají také někteří zámožní
farníci.
Kazatelna je výjimečně na epištolní
straně sakristie. Při obnově v roce 1873

byly přistavěny poboční kaple. Zvony
v počtu pěti kusů nejsou ani starožitné ani
pamětihodné. Největší byl lit po r. 1760
ve Vídni.
Velký podíl na opravách kostela měli
P. Stanislav Vídeňský a probošt Stanislav
Krátký.
Kaple Panny Marie Lurdské, krásná gotická stavba, stojící v trati Lichtemberku byla budována r. 1886 a posvěcena
dne 13. října téhož roku. V roce 2011 tomu bude rovných 125 let.
Převzato z informačního plakátu

VÝROČÍ
20 let kněžství si připomene 7.9. o.
Ochman Jiří, který dnes působí jako farář
v Jevišovicích a o. Vavro Milan, který
byl
administrátorem
v Příměticích,
v letech 1994-97 ve Znojmě – Louce;
dnes působí jako děkan děkanství slavkovského.

O. Vácha Marek, který působí od r.
2003 jako administrátor v Lechovicích,
oslaví 14.9. čtyřicáté páté narozeniny.
Všem oslavencům přejeme hodně
Božích milostí v jejich nelehkém úřadě.
Vzpomeňme proto na ně ve svých modlitbách.

KNĚŽÍ PROKÁZALI SVÉ MRAVNÍ KVALITY I
V KOPAČKÁCH
e zpravodaje znojemských
farností se spoustou zajímavých
článků, úvah a nejrůznějších informací
jsem se při obvyklé návštěvě kostela sv.
Kříže ve Znojmě dozvěděl nejen o pravidelných akcích, mších či poutních slavnostech, ale poněkud překvapivě také světe, div se – dokonce o kopané. Přesně-

ji řečeno o fotbalovém utkání týmů moravských a českých kněží, které se skutečně hrálo v pondělí 12. září 2011 odpoledne na perfektně střiženém trávníku hřiště v Příměticích. Přiznám se, že
jsem doposud nic podobného nikdy neslyšel ani neviděl a že jsem byl na jeho průběh zvědav. Tím spíš, že tělovýchova a

Z
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sport jsou mou celoživotní zálibou (dokonce i profesní záležitostí) a že jsem celou řadu let fotbalové (potažmo i hokejové) zápasy různých kvalit i úrovní jako
rozhodčí pískal. A tudíž si mohu dovolit i
porovnávat. Hned úvodem musím konstatovat, že jsem byl celkově vysokou úrovní
zápasu mile překvapen a dvouhodinový
pobyt v Příměticích jsem si řádně vychutnal i užil. Zvyklý a proto téměř skoro již
imunní na nejrůznější vulgarity a urážlivé
pokřiky nejhrubšího zrna, které na hřištích
a hlavně z hlediště slýcháme – bohužel –
velmi často, jsem si při utkání kultivovaných kněží připadal jak z jiné planety. Ani
jeden úmyslný faul, ani jedna urážka, ani
jedno hrubé slovo, nic takového. Ostatně,
stejného mínění byl i rozhodčí Miroslav
Pokorný z Bantic, který bezproblémové
utkání řídil: „Tohle bylo něco zcela jiného, neskutečný zážitek. Hráli svižně a
v ostrém tempu, ale přitom se k sobě chovali slušně, kamarádsky, nenadávali si, nic
zákeřného. A pokud k nějakému faulu
došlo, tak žádný z nich nebyl úmyslný, ale
vyplynul normálně ze hry. Karty jsem vůbec nepotřeboval. Takhle ohleduplně by
se mělo hrát vždy, fotbal jako takový by
tím jedině získal. Kromě toho musím zdůraznit, že vůbec nešlo o to, že by „faráři“
kopanou hrát neuměli, spíš naopak. Řada
z nich by mohla „z fleku“ nastoupit a prosadila by se minimálně v soutěžích okresní či krajské úrovně.“ Je logické, že posláním a hlavním smyslem práce kněží
jsou především duchovní záležitosti a ne
kopaná, ale i oni jsou jen lidé a potřebují
dbát o svou fyzickou kondici. Proto jsem
na závěr uvítal vyjádření přímětického
kněze, otce Jindřicha: „ Fotbalová utkání
hráváme pravidelně na jaře někde
v Čechách a na podzim na Moravě,
vždycky se někdo z hráčů ujme toho, že u
sebe sežene hřiště, rozhodčího a zajistí

občerstvení. Minulý podzim se hrálo
v Mutěnicích (Morava vyhrála 6:2), letos
na jaře v Ovčárech u Kolína jsme se rozešli smírně 4:4 a dnes v Příměticích prohrála Morava 1:4 (po bezbrankovém poločasu). Tím ovšem naše činnost nekončí,
myslíme i na jiné. V květnu tady organizujeme pro kluky z mnoha našich vesnic
turnaj v malé kopané. O jarních prázdninách jezdíváme s mládeží na hory a rádi
se zúčastňujeme nejrůznějšího sportování,
třeba v neděli odpoledne (plavání, kolo,
bruslení, hokej, běžky, fotbal). Znojemsko je aktivní i poutnicky. Letos už pojedenácté proběhla pěší pouť z Vranova
n.D. na Velehrad, z Vranova se putuje také na kole až do severočeského Jeníkova.
Asi nejdelší pouť absolvovali v roce 2000
P. Marek Dunda z Vranova a P. Jindřich

Bartoš ze Znojma, kteří putovali pěšky až
do Říma. Začátkem června jsme podnikli
také pouť k pramenům řeky Dyje (obec
Panenská Rozsička u Třeště), ti nejzdatnější se vydávají i na dalekou cestu až do
Santiaga de Compostela ve Španělsku.“
Morava – Čechy 1:4 (0:0)
Branky: Pavlica - Martin Sklenář 2,
Uher, Hryc. Rozhodčí: Pokorný.
Diváků: 40.
Sestava moravských kněží
Pavel Sobotka, Jindřich Čoupek, Jan
Kotík, Daniel Blažke (všichni Znojmo –
Přímětice), Svatopluk Pavlica (1 gól – Kyjov), David Ambrož (Rájec – Jestřebí),
Pavel Pacner (Mikulov), Jaroslav Kníchal
9
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( vojenský kaplan – Olomouc), Martin
Honig ( bohoslovec z Letovic), Jan Bleša
(Kelč), Stanislav Suchánek (Štíty), Pavel

Krč (Mor. Krumlov), Josef Kubeš (Znojmo).
Text a foto:Ladislav Bastl

INFORMACE – bude vás zajímat
v případě nějakých nejasností nebo obtíží.
Akce mohou být různého druhu, od promítání filmů, přes rozjímání až po setkání
u dobrého jídla. Společnými jmenovateli
všech však jsou vzájemné seznámení,
poznávání Bible a modlitba.
Akce proběhnout napříč mnoha studentskými a mládežnickými organizacemi
po celé České republice a měly by napomoci také ekumenickému sblížení věřících.
Obzvlášť v tomto roce nese Biblický
impulz 2011 důraz na osobní setkání „face to face“ jako podporu skutečných životů a vztahů v dnešní době virtuální reality
a života tráveného online. Protože jak již
řekl filozof Heidegger: "Moderní doba
překonala každou vzdálenost, ale nevytvořila blízkost." A právě Biblický impulz se
snaží podpořit mladé lidi na cestě
k vzájemné blízkosti.
Jsi student, chceš se zapojit a pomoci rozsvítit prostor tvé školy, aby se
věřící studenti mezi sebou mohli poznat
- podívej se na www.biblickyimpulz.cz
nebo piš na info@biblickyimpulz.cz.

NOVÝ NUNCIUS PRO ČESKOU
REPUBLIKU
Papež Benedikt XVI. dnes, 15. září
2011, jmenoval nového apoštolského nuncia pro Českou republiku Mons. Giuseppe
Leanzu, titulárního arcibiskupa lilibejského.
Bližší informace:
http://tisk.cirkev.cz/z-domova/novynuncius-pro-ceskou-republiku/
POTKEJME SE FACE TO FACE
Biblický
impulz je ekumenický projekt,
jehož
cílem je seznámit věřící
studenty, kteří se běžně potkávají ve školách, na fakultách, na kolejích, v menze,…
aniž by o své víře věděli. Zároveň je jeho
cílem prohloubit jejich vztah k Bibli. Tento projekt bude probíhat na podzim 2011
(říjen, listopad) a je pokračováním loňského prvního pilotního ročníku, díky
němuž vzniklo několik nových společenství a poznalo se přes 400 studentů.
Biblický impulz tak tvoří vlnu malých akcí pořádaných samotnými studenty. Ty
proběhnout na školách, fakultách a kolejích po celé republice a jejich realizace je
na samotných vysokoškolácích. S pomocí
webu biblickyimpulz.cz ji může snadno
zorganizovat kdokoliv. K dispozici mu
jsou jak tipy na program a náplň setkání,
tak i osoby, na které se může obrátit

ODBORNÝ KURZ A KLAS –
animátorů klubů aktivních seniorů se
uskuteční, v pořadí již 3. běh, znovu ve
školním roce 2011/2012. Kurz proběhne
22. – 25. 11. a 6. – 9. 12. 2011
v Přednáškovém sále Centra pro rodinu a
sociální péči v Brně, Josefská 1. Do kurzu
jsou zváni všichni zájemci, kteří by ve své
farnosti měli rádi pro seniory zajímavý
program KLAS – klub aktivních seniorů
10
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jako novou aktivitu nebo také pro ty farnosti, kteří již svůj program pro seniory
mají a rádi by obohatili jeho dosavadní
činnost. Více informací naleznete na
www.crsp.cz (lektoři, lektorky). Přihlášku
naleznete zde.
http://www.crsp.cz/lektorkylektori/81-a-klas

- Součástí časopisu bude plakát A4
na nástěnku k liturgické době nebo svátku
- Další informace naleznete na
www.mojeduha.cz
Mezi tématy letošního školního roku
najdete například sešitek se základními
modlitbami, adventní program včetně vystřihovánky, mapu biblické země, ilustrované a převyprávěné novozákonní biblické příběhy nebo dárek na prázdniny –
krabičku na vydaná čísla.

DUHA
je katolický časopis pro děvčata a
chlapce, který vychází již dvacet let a ve
kterém by se měly od září objevit nové
věci.
- Časopis bude mít více stránek (místo 16 stran bude 20)

P. Dr. Tomáš C. Havel CFSsS
šéfredaktor DUHY

SPE SALVI - (pokračování)
výtah z encykliky o křesťanské naději papeže Benedikta XVI.
dáno v Římě 30.11.2007:
lidstvo přivedlo do nemožného stavu,
z něhož by neměl prospěch vůbec nikdo.
Na jedné straně nechceme umřít;
především ti, co nás milují, nechtějí, abychom zemřeli. Na druhé straně však ani
netoužíme po nekonečné existenci. Tak co
tedy opravdu chceme?
Nevíme, po čem bychom měli
opravdu toužit: „pravý život“ nepoznáváme;
a přece víme, že určitě existuje něco,
co my neznáme a k čemu jsme přitahováni.
Tomuto nepoznaně či nevědomky
známému se pokoušíme dát jméno označení „věčný život“.
Nepochybně je to označení nedostatečné a matoucí: Vždyť „věčný“ je slovo,
které v nás vyvolává představu nekonečnosti a vzbuzuje v nás strach; v slově „život“ myslíme na námi prožívaný život,

Co je věčný život ?
10. Úvaha o víře a naději se týká života a smrti člověka. Proto se dotýká nás,
tady a nyní.
Je křesťanská víra pro nás i dnes nadějí, která proměňuje a nese náš život?
Chceme vůbec žít věčně?
Možná, že dnes řada lidí odmítá víru
jednoduše proto, že jim věčný život nepřipadá atraktivní. Vlastně věčný život vůbec
nechtějí: naplno touží po přítomnosti, a
víra ve věčný život jim překáží v tom, aby
za svým přítomným, současným cílem šli
naplno, bez jakýchkoliv zábran. Žít věčně,
bez konce, se pak jeví spíše jako odsouzení než jako dar. Smrt je jistě třeba oddálit,
jak nejdéle to jen jde. Nicméně život bez
konce, se i pro ně stává nakonec nudným
až nesnesitelným.
11, 12. Pouhé odstranění smrti nebo
jen její nekonečné oddalování by zemi i
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který máme rádi a nechceme jej ztratit, ale
který je nám stálým zdrojem spíše námahy
než uspokojení. Takže na jedné straně po
něm toužíme, zatím co na druhé straně ho
vlastně nechceme.
Prostřednictvím myšlení se můžeme
pokusit vystoupit z našeho vnímání času,
v němž jsme uvězněni. A vytušit, či spíše
připustit, že věčnost není do nekonečna se
opakující sled kalendářních dní, ale spíše
něco jako naplněný okamžik, který je ponořením do oceánu nekonečné lásky,
v němž už neběží časomíra, už není žádné

předtím a žádné potom, a kdy nás zaplavuje neodolatelná radost. Ježíš to vyjadřuje v Janově evangeliu takto: „Znovu vás
uvidím a vaše srdce se zaraduje a nikdo
vám vaši radost nebude moci vzít“.
Pokud chceme pochopit, kam míří
křesťanská naděje, co očekáváme od víry,
od našeho bytí spojeného s Kristem, musíme uvažovat tímto směrem.
Zpracoval Ing. Simek
(Pokračování)

CO JE EVANGELIZACE
lovo evangelizace dobře známe.
Slýcháme ho často, ale jeho obsah před námi mnohdy uhýbá. Co tedy je
evangelizace, a co není?
Co evangelizace není?
 Nejde o to, zahltit druhé informacemi.
 Nepotřebuje vždy používat slova.
 Není to nucení druhých k tomu, aby
„se dali pokřtít“.
 Není to akce bez života s Bohem a
modlitby.
 Není to pouze sociální pomoc.
 Nestačí jen výklad, co že to je to
evangelium.
Co evangelizace je?
 Něco, čím Ježíš pověřil každého,
kdo ho následuje.
 Něco co vyžaduje odvahu a odhodlání.
 Něco, co nikdy neděláme sami, ale
vždy v síle Ducha svatého.
 Něco, co přináší radost tomu, kdo
tento úkol přijme.

Evangelizace je různorodá. Pro někoho znamená, že půjde kázat, pro jiného,
že bude druhému nablízku tak, jako je mu
nablízku Bůh. Pro někoho to může být
odvaha přiznat se ke Kristu v nepřátelském prostředí. Slovo má mnoho tváří, ale
vždy se jedná o hlásání Krista těm, kteří
ho neznají nebo jsou mu vzdálení.
Evangelizace zve k obrácení, k ANO
Božímu volání. Ty, kteří jsou pokřtěni,
vede k rozhodnutí dát život k dispozici
Kristu, ty, kdo pokřtěni nejsou, vede ke
křtu.
Evangelizace proměňuje, i otřásá.
Boží slovo může narušit status quo života
člověka i těch, s kterými žije a pracuje.
Evangelizace ovlivňuje kulturu. Kultura může přivést člověka k Bohu. K úkolu musíme přistupovat s vědomím, že celá
kultura potřebuje obrácení.
Evangelizace zahrnuje svědectví života. Náš život s Bohem je srdcem našeho
svědectví.
Evangelizace vyžaduje explicitní přihlášení ke Kristu a vyznání vlastní víry.

S
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Evangelizace žádá konkrétní odpověď od toho, komu přinášíme dobrou
zprávu. Nemusí přijít hned, ale tato odpověď je vždy cílem. Chceme, aby se připojil ke Kristovu tělu, jímž je církev.

Evangelizace vytváří nové hlasatele
evangelia. Ten, kdo je opravdu evangelizovaný, evangelizuje zase druhé. To je
test opravdového obrácení.
Převzato z Internetu

BIŘMOVÁNÍ
A vás, kněze brněnské diecéze, žádám,
abyste ochotně vyšli vstříc všem, kteří
oprávněně o udělení této svátosti požádají,
a vytvořili jim třeba i individuální podmínky pro přípravu. Udílením této svátosti budete v konkrétních případech pověřeni vy, pro ostatní bude nabídnuto společné
udílení v rámci děkanství, popřípadě v katedrále na Petrově. Bratři v kněžské službě, začněte se už nyní věnovat případným
zájemcům, buďte s nimi v kontaktu sami
nebo prostřednictvím vašich spolupracovníků v pastoraci.
A nyní se znovu obracím na vás, kterých se toto pozvání týká: S radostí přijměte, co vám Kristus a jeho církev nabízí
k životu a ke spáse. Jestliže jsme dnes slyšeli výzvu proroka: „Hledejte Hospodina,
když je možné jej najít, vzývejte ho, když
je blízko,“ platí to v plné míře i o svátosti
biřmování, kterou by měl přijmout každý
pokřtěný, který ji doposud nepřijal. Nepohrdejte darem, kterým vás chce obdarovat
Bůh! Nebojte se přijmout svátost, která je
označována jako svátost křesťanské dospělosti. V ní obdržíte – stejně jako dělníci poslední hodiny – víc, než si zasloužíte,
a díky ní objevíte, že Pán vinice je neuvěřitelně štědrý.
Modlím se za vás a žehnám vám.

V r. 2012 se bude ve Znojmě udělovat
svátost biřmování, je třeba se přihlásit
v kterékoli farnosti během října.
Biřmování mohou přijmout ti, co v r.
2012 dosáhnou 15 let a starší, kteří je
ještě nepřijali. Příprava začne od listopadu.
Z pastýřského listu otce biskupa Vojtěcha k roku biřmování 2012
Biřmování – svátost k naplnění křestní
milosti
.....
Jestliže je letošní rok v rámci přípravy
na blížící se cyrilometodějské výročí věnovaný svátosti křtu, chci vás už nyní získat pro přijetí svátosti biřmování, jíž bude
v rámci přípravy na cyrilometodějské jubileum věnován rok 2012.
Obracím se především na vás, sestry a
bratři, kteří jste tuto svátost z různých důvodů ještě nepřijali – buď pro vyšší věk,
zdravotní problémy, nebo jste nenašli odvahu připravovat se spolu s vašimi dětmi,
vnoučaty a pravnoučaty, nebo zkrátka nebyla příležitost. Na příčinách nyní nezáleží. V průběhu příštího roku, nejlépe kolem
slavnosti Seslání Ducha Svatého, budete
moci tuto svátost přijmout všichni, kteří se
pro to svobodně rozhodnete. Překážkou by
neměl být zdravotní stav, upoutání na lůžko ani cokoliv vnějšího.

Váš biskup Vojtěch
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SVĚT DUCHA
edávno mi jeden přítel vykládal
historku o dvou rybách, které
plavou v oceánu. Malá rybka připluje k
velké rybě a ptá se: „Promiňte, prosím.
Kde je tady oceán?“ Velká ryba odpoví:
„Jsi v něm.“ Rybička nechápe a pokusí se
zeptat znovu: „Chci říct, nevíte, jak bych
se dostala do oceánu?“ Velká ryba znovu
odpoví: „Už jsi v oceánu.“ Malá rybka
odplave s tím, že musí najít někoho jiného, kdo by jí poradil.
Můj přítel srovnává otázku rybky s
otázkami těch, kdo se ptají: „Co je to duchovno? Kde je duchovní svět?“ Zatváří
se pak jako velká ryba a řekne jim: „Jste v
něm.“ Vídeňský psychiatr Viktor Frankl
říká, že moderní psychologie strávila posledních padesát let tím, že se soustředila
na mysl a tělo, ale důsledně zanedbávala
lidského ducha a duchovní svět.
Ve skutečnosti si však nemůžeme
vybírat. Jsme mysl, tělo i duch. „Jsme v
něm.“ Poznáme, když nám onemocní tělo,
a doneseme ho ke svému lékaři. Poznáme,
když máme nemocnou mysl, a svěříme ji
svému psychiatrovi. Ale i duch může
onemocnět. I duch může stejně jako tělo
trpět hladem. I duch potřebuje pravidelnou
stravu a cvičenÍ. Jaké jsou příznaky nemocného ducha? Živíme svou zlobu, ne-

snášíme většinu lidí, nevidíme žádný
smysl v životě nebo lidské činnosti, jen
těžko se dokážeme radovat. Jsme slabí,
když potřebujeme být silní, a stáváme se
těmi, kteří obviňují ostatní. Jasně postrádáme to, co Písmo svaté nazývá dary Ducha svatého: lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a
sebeovládání.
Univerzitní léta jsou většinou léty
riskantních pokusů a jejich náprav. A tak
mě nepřekvapilo, když se jeden z mých
bývalých studentů vrátil, aby mi vyprávěl
o experimentu, který provedl. Na konci
svého studia si nebyl stále ještě jistý, jestli
věří, nebo jestli jsme mu tady jen nevymyli mozek. A tak se na vlastní pěst rozhodl strávit týden, jako by Bůh nebyl.
Nemodlil se, nechodil do kostela, nedělal
nic z toho, co si víra žádá. Další týden pak
žil životem intenzivní víry včetně hojné
modlitby a všeho, co patří k vírou naplněnému životu. Když mi svůj pokus vylíčil,
usmál se a dodal: „To byl ale rozdíl! Kdybych měl někdy popírat důležitost víry a
modlitby, popíral bych svou vlastní zkušenost. A to bych nikdy nemohl udělat.“

N

John Powell, Štěstí začíná uvnitř,
Portál, 1995

POZDRAV Z MADRIDU
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FARNÍ ŽIVOT
Každý pátek v Louce na faře v 19.30 h
mše sv. s mládežnickými zpěvy a katechezí; po mši sv. volné povídání ve společenství; jsou zváni všichni, zvláště mladí
lidé.
● Každou sobotu v 9 h v pensionu na
Vančurově ul. ve společenské místnosti
mše sv.
● Každou sobotu v 14.30 h v Nové nemocnici mše sv. v prostorách odd. 130,
vedle prodejny novin v 1. poschodí; vchod
do nemocnice pro návštěvy; příležitost ke
sv. zpovědi; možnost přinést sv. přijímání
na pokoj; tel.: 515 227 723; 736 523 600.

PRAVIDELNÉ AKCE

●

Každý den v 7 h u Mnišek dominikánek je mše svatá s možností účasti věřících. Vstup klášterem Dolní Česká 1 do
6.55 h. V kostele u sv. Kříže ranní mše sv.
v 6.45 h nebudou.
● Každou neděli při mši sv. v 9 h u sv.
Mikuláše je během kázání program pro
malé děti s katechetkou na faře.
● Každou neděli po mši sv. v Příměticích
je na faře otevřena knihovna.
● Každou neděli po večerní mši sv. u sv.
Kříže u dominikánů je do 19.30 h adorace.
● Každé pondělí od 15.45 h na faře u sv.
Kříže u dominikánů se koná setkání aktivních členů Mariiny legie.
● Každé pondělí před večerní mší sv. u
sv. Kříže u dominikánů je modlitba růžence za mír.
● Každé pondělí v 19 h na loucké faře
pravidelné modlitby maminek.
● Každé pondělí v 18 h v Únanově dětská mše.
● Každé druhé úterý v měsíci od 14 h do
17.30 h v kostele sv. Kříže adorace za
nenarozené děti.
● Každou středu od 9 do 12 h na faře u
sv. Mikuláše setkání dětiček a jejich
maminek.
● Každou středu v 18. h na faře v Louce
je mše sv. pro děti a mládež.
● Každou středu po večerní mši sv. u sv.
Kříže u dominikánů je do 19 h adorace.
● Každý čtvrtek v 18 h (v zimním období
v 17 h)v Kuchařovicích dětská mše.
● Každý pátek v 17 h u sv. Jana Kř. u kapucínů mše sv. po celý školní rok.
● Každý pátek v 17 h je v Příměticích
dětská mše.
●

PŘIPRAVUJE SE
 29.9. na svátek svatých archandělů
bude navíc v kostele sv. Michala v 18:00
hodin poutní mše svatá ze slavnosti sv.
archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. V kostele sv. Kříže mše sv. jako ve
všední den.
 1.10. ve 14 h v Dyjákovicích mše sv.
k 250. výročí posvěcení farního kostela;
mši sv. celebruje vídeňský biskup vikář
Karl Rühringer, dyjákovický rodák.
 1.10. První sobota – měsíční pouť
v Hl. Mašůvkách: v 18 h růženec a mše
sv., celebruje ; autobus ze Znojma odjíždí
v 17 h.
 2.10. Biřmování – v 10 h. v Únanově;
v 15 h v Jevišovicích.
 2.10. v 15 h na loucké faře setkání farníků a přátel.
 2.10. v neděle po požehnání bude
v Příměticích v kostele divadelní hra Ester v podání divadelního spolku ze Žďáru
nad Sázavou.
 6.10. ve 20 h u sv. Mikuláše adorace
před prvním pátkem.
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 7.10. První pátek, od 14 h u sv. Jana
Křtitele adorace a sv. zpověď. Mše sv. 8 a
17 h. Ve školním roce každý pátek v 17 h
mše sv.
 13.10. v 18.30 h měsíční pouť
v Pulkau-Bründelkapelle; mši sv. celebruje P. Bartoš.
 16.10. Posvícení v Příměticích, mše
svatá v 8:00 v kostele sv. Markéty, poté
zavádění po vsi a odpoledne tancování
pod májou.
 16.10. v 10.15 h u sv. Mikuláše německá mše sv.
 16.10. v 15 h měsíční modlitba
v popické kapli; pěší odchází z Kraví hory ve 14 h.
 20.10. na památku bl. Jakuba Kerna
se pojede z Louky na slavnostní večerní
bohoslužbu do premonstrátského kláštera
v Gerasu, kde bl. Jakub žil a je pochován.
 22.10. organizuje loucká farnost poutní
zájezd na Svatý Kopeček u Olomouce
s prohlídkou, výkladem a mší svatou. Poté
ještě podle možností navštívíme hrad Sovinec či blízkou Pradědovu galerii, kde
shlédneme více než 450 vyřezávaných
plastik zvířat, největší betlém na světě
v životní velikosti, největší dřevěnou so-

chu a mnohé další zajímavosti. Srdečně
zveme, je možno se přihlásit v Louce na
faře.
 23.10. při bohoslužbách sbírka na misie.
 30.10. začíná zimní čas; hodiny se posunou o hodinu zpět – bude delší noc.
 30.10. v 10 h v Hnanicích pouť ke cti
sv. Wolfganga – slavná mše sv..
V Šatově, Havraníkách a Konicích nebudou nedělní mše sv. – všichni jsou zváni
do Hnanic. Po mši sv. bude přátelské setkání s pohoštěním
 30.10. dušičkové pobožnosti: 13:30
Citonice, 14:30 Kuchařovice, 15:15 Přímětice, 16:00 Mramotice.
 31.10.- 4.11. vždy v 18:00 mše svatá ve
hřbitovní kapli v Příměticích.
 1.11. o slavnosti Všech svatých bude v
kostele sv. Kříže mše svatá navíc v 10.00
hodin dopoledne. Ostatní mše sv. jako ve
všední den.
 2.11. při vzpomínce na všechny věrné
zemřelé bude v kostele sv. Kříže mše svatá navíc v 10.00 hodin dopoledne. Ostatní
mše sv. jako ve všední den.

Kurz víry na faře u sv.Mikuláše: 9.10., 23.10., 6.11., 20.11.
Nebojme se zvěstovat Boží slovo novými formami a možnostmi. V době moderních
technologií a komunikačních možností je vhodné používat všechny dostupné prostředky
k častému styku se slovem Božím a jeho aktualizacemi
A když vypnou proud nebo dojdou baterie, nebojme se zahrát si biblický příběh jako herci, a tak jej hlouběji prožít. (Vojtěch Cikrle)
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