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KÉŽ LÁSKA POSILUJE NAŠI LÁSKU
Milí bratři a sestry,
Vstupujeme
společně do nejlíbeznější doby liturgického roku – doby adventní a vánoční. Je silné, že
vlastně
v období
největší zimy si
mohou lidé být nejvíc blízko a víc se
k sobě „tulit“ než obvykle. Tak Bůh svým
příchodem proměňuje zemskou nepohodu.
Již tolikrát se slavily vánoce, přece
jsou tyto slavnosti Božího narození pokaždé nové a pokaždé očekávané.
Jsou nové, protože to není jenom
vzpomínání na to co kdysi bylo a odešlo,
ale protože je Ježíš Kristus živý a stále se
během dějin ujímá lidských životů a mění
je. Nikdy vlastně nebudeme mít dostatek
času na to, abychom promysleli a prožili,
co to vlastně znamená, že se Bůh pro nás
stal člověkem, bezbranným dítětem, aby
nám dal najevo, kým ve své podstatě je, a

my se nebáli odevzdat se mu tak, že ho
přijmeme do náruče, do srdce.
Máme se tedy naučit v tuto dobu
vnímat Boha jako dítě, kterým se stal. To
bude znamenat především přestat se Ho
bát. Kdo by se bál dítěte? Ale také to bude
znamenat hodně se pro Něj napracovat.
Vždyť je to hodně práce kolem jednoho
čerstvě narozeného dítěte, aby mu bylo
dobře mezi námi a nalezlo teplý domov
lidských srdcích.
Boží narození je pokaždé očekávané,
protože jsme postižení hříchem, který nám
kazí všechno. Všechno krásné a dobré co
se snažíme stavět svou láskou, rozežírá
náš hřích a slabost. Bůh tedy přichází, aby
se stal obětí za hřích. Aby se stal beránkem čistým, který
snímá hříchy světa.
Jakou lásku ukrývá
toto Dítě, jestliže
hodlá utopit veškeré
zlo v hojnosti dobra? Nikdy nebudeme mít dost času na
to, abychom to naplno pochopili. Kéž

Život farností Znojma č. 10/2011

tato Láska posiluje naši lásku, aby se také
stala nepřemožitelnou. Tolik to potřebujeme!
Přichází opět čas, kdy můžeme
zdvihnout hlavu a zadívat se do nebe a
naslouchat příběhu o Bohu, jež k nám přichází jako dítě, naslouchat příběhu, který
je skutečností. Budeme se na něj těšit, budeme naslouchat proroctvím, která vykreslovala naděje na příchod mocného
Rytíře, který bude bojovat s drakem a
osvobodí zajaté království. Bůh, který je
nekonečným tajemstvím, přichází k nám
s prostotou dítěte, které neplánuje záludnosti, nedokáže být neupřímné, ale zcela
se vrhá do naší náruče a potřebuje se držet
naší ruky.
Máme tak možnost více si Boha zamilovat, ale také si více zamilovat svůj

život, kterého se Bůh drží a který potřebuje pro uskutečnění své lásky a záchrany.
V prosinci a v lednu se díváme do
Betléma a prožíváme znovu a znovu to, co
nejsme schopni plně pojmout a proto se
stále a stále ocitáme v úžasu: leží tu Bůhs-námi, Bůh, který je nám bližním nejen
ve smyslu prostorovém a časovém. On je
blízko, protože se takříkajíc „zasnoubil“
s naším lidstvím, vzal na sebe naší situaci
a zvolil si, že bude ve všem jako my, abychom se mohli učit být ve všem jako On.
Přeji vám požehnaný advent a vánoce i celý nový rok
fr. Romuald Štěpán Rob OP

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
JEŽÍŠ SPASITEL
pása je klíčovým výrazem v
biblické mluvě. Židé, malý
nomádský národ, byl plný strachu před tolika nepřáteli a před tolika nebezpečími, jež ohrožovala jeho pochod. A
přece vždy zakusili, že se Bůh zjevoval
jako jejich jediný Spasitel. Nový zákon
přenáší tento titul na Ježíše (srv. Lk 2,11),
víra v Krista přináší spásu každému, kdo
věří (srv. Řím 1,16).
Jestliže se Židé obávali především
svých nepřátel, člověk antické řeckořímské říše míval větší strach z neúprosného osudu, ze samoty a ze smrti. Proto
církevní Otcové ukazují, jak nás Kristus
osvobozuje od těchto tří hlavních nebezpečí. Protože je Stvořitelem vesmíru, má
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ve svých rukou také jeho zákony. V tehdejších dobách byla velmi rozšířena astrologie, pověra, že lidské osudy závisejí na
postavení hvězd. Svatý Ignác z Antiochie
odpovídá těmto pověrčivým. Když se Ježíš narodil, jeho hvězda musela přijít do
Betléma, aby ukázala, že od té doby osudy
závisejí na něm a že v něm jsme osvobozeni od takzvaného neúprosného osudu.
Jeho zmrtvýchvstáním je lidstvo zachráněno před smrtí, a protože se o každého
laskavě stará, nikdo už není na světě osamělý.
A čeho se nejvíce obává moderní
člověk? Odpovědi budou jistě velmi pestré. Dostojevskij má za to, že jeho velká
trápení pocházejí z vnitřních nejistot, z
2
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pochybování o všech i o všem. V jednom
dopise píše: „Řeknu Vám o sobě, že i já
jsem synem tohoto století, synem nevěry a
pochybování, dodnes a snad až do hrobu.
Jaké úděsné trýzně mě stála a stojí i tato
žízeň věřit, je tím silnější v mé duši, čím
silnější jsou opačné argumenty. A přesto
mi Bůh posílá chvíle, v nichž je mi všechno jasné a svaté. A v těch chvílích jsem
složil 'credo': věřit, že není nic krásnější-

ho, hlubšího, milejšího, rozumnějšího a
dokonalejšího než Kristus, a nejen že není
nic, nýbrž – a říkám si to s žárlivou láskou
– že člověk ani nemůže mít nic takového.
Ba víc, kdyby mi někdo dokázal, že Kristus je mimo pravdu, dával bych přednost
zůstat s Kristem než s pravdou."
T. Špidlík z knihy: „Znáš Krista?“

SVATÍ VE ZNOJEMSKÝCH KOSTELÍCH
SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ
U sv. Kříže je jeho socha umístěna
na hlavním oltáři po pravé straně a jeho
obraz v první kapli před zpovědní kaplí.
SVATÝ TOMÁŠ
S klasickým
životopisem jsme
se
seznámili
v našem zpravodaji
v rubrice „Učitelé
církve“ v č. 4.
v roce 2008. Zde si
připomeneme jeho
některé
osobní
vlastnosti:
Sv. Tomáš si
zasloužil být nazván
největším
světcem mezi učenci a největším učencem
mezi světci. Přitom však je zřídka kdy
svatost tak prostá jako u tohoto „andělského učitele“.
Zdálo by se, že byl zcela ponořen do
svých knih a že pro nic jiného neměl
smyslu. Přesto však byl právě on nazván

„miro modo benignus“ (úžasně dobrotivý); tak dobrotivý, že to až překvapovalo
a plnilo úžasem. Vždy byl ochoten a připraven jiným sloužit; nejen svým studentům, ale každému, kdo ho o něco požádal.
Vždy byl laskavý, zdvořilý, trpělivý, klidný.
Nebyl bez zájmu o své okolí, jak se
někdy mohlo zdát. Uměl důvěřovat jiným.
Nikdy nikoho nepodezíral.
Nikdy neodsuzoval, neměl-li důkazy.
Ještě i pak se snažil omlouvat.
Podrobnější životopis seznamuje s
příběhy z jeho
života, které
často
říkají
více než slova:
o tom, jak
ochotně provázel bratra po
Boloni, ačkoli
měl spoustu
práce a bolavou nohu; jak
se staral o své
kleriky a do3
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konce i o občerstvení pro ně; jak zachoval
při disputacích klid, i když ho jeho protivník napadal.
Ještě jen několik slov o jeho, pokoře.
Bylo o ní řečeno, že je největším zázrakem. Svatý Tomáš sám ji pokládal za něco
zcela samozřejmého.
Byl vždy skromný, prostý, nenápadný, nenáročný. Nikdy si nepřál pro sebe
něco zvláštního.

Jeho největším přáním bylo, aby
mohl zůstat až do smrti prostým, obyčejným bratrem. To si ustavičně v modlitbě
vyprošoval. Utíkal se přitom zvláště k
Panně Marii. Modlil se tím snažněji, čím
více se obával, že mu bude svěřen nějaký
vysoký úřad. A skutečně, nikdy se nestal
představeným.
Vybráno z publikace S.M. Z.Černé O.P.:
„Dějiny řádu kazatelů“ (1975)

CHARITA
Pozvánka na koncert

Osobní asistenci. Vstupné je dobrovolné!
Přijďte a podpořte dobrou věc!

Srdečně Vás zveme na koncert skupiny KVĚTINKA, který se uskuteční 21.
prosince 2011 v 19:00hod. v kostele sv.
Mikuláše. Výtěžek koncertu je věnován

Veronika Miholová
Oblastní charita Znojmo

DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
Důvěra ponížených
ednoho dne se ke mně donesla
zpráva, že zemřel jeden portugalský emigrant z našeho kraje,
a šel jsem tedy navštívit jeho rodinu. Byl
zedníkem. Podílel se na opravě románského kostelíka v Taizé. Zanechal po sobě
osm dětí, z nichž některé byly velmi malé.
Nejstarší syn mi vyprávělo posledních
chvílích svého otce. Nemocného zachvátilo krvácení, a chtěl proto bezodkladně přijmout svátosti a vyzpovídat se. V posledních třech dnech utěšoval vlastní rodinu,
ujišťoval ji, že se všichni sejdou s Kristem. Chvílemi plakal, nikdy však před
svou ženou. Měl u sebe obrázek Panny

J

Marie. Líbal ho a opakoval: „Svatá Panna
je tady“. Měl důvěru, jakou mívají ponížení, a jeho poslední slova platila jí.
Svatá Maria byla ve svých mladých
letech při zpěvu „Magnificat“ obdařena
duchem proroctví a předpověděla, že po
příchodu jejího Syna ponížení už nebudou
ponižováni, ale že budou mít rovnoprávné
postavení v lidské rodině.
Když mě čtyřikrát za sebou pozvali
do Polska, abych tu promluvil o Panně
Marii při mariánské pouti důlních dělníků
ze Silesie do Piekary v Katowické diecézi,
vybavil jsem si právě tuto událost.
Jednou jsem jim řekl zejména toto:
4
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„Možná, že si nikdo z vás, polští dělníci, nemyslí, že by ovlivnil vývoj lidstva.
Avšak opak je pravdou. Běh světa neurčují ti, kdo jsou zdánlivě v předních řadách.
Připomeňme si Pannu Marii. Ani ona se
nemohla domnívat, že by byl její život
nejdůležitější pro budoucnost lidské rodiny. Zrovna tak jako matka Boha, i vy jste
ponížení tohoto světa, kteří připravují cesty pro budoucnost mnoha lidí. Ano, tím,
že tak věrně očekáváte Boha, přibližujete
k němu mnoho dalších na celé zemi.“
Proč nás Bůh povolal, abychom zjevovali částečku Kristova tajemství, nás,
kteří jsme tak křehcí jako hliněné nádoby?
„Neseme Vzkříšeného v hliněných
nádobách“, psal před dvěma tisíci lety jistý Kristův svědek, „aby bylo zřejmé, že ta
moc nepochází z nás, ale z Boha.“ Kdy-

bychom se museli spoléhat jen na svou
vratkou víru nebo na své osobní vlastnosti, kde by byla moc Boží?
Ten, kdo poslušně zjevuje Kristovo
tajemství navzdory své lidské křehkosti a
důvěřuje mu i v pustinách svého bytí, ten
nikdy neprožije nenahraditelné ztráty.
Když nadejdou dny, kdy máme s Marií pokleknout u kříže, srdce i duch se
zpřístupní všelidskému a nabudou větší
schopnost sdílet lidské úzkosti a utrpení
beze strachu z bolesti. Často nacházíme
právě až na dně propasti dokonalou radost
ze spojení s Kristem; často až na dně propasti nachází srdce – tak jako u Marie –
svůj klid a stává se srdcem smířeným.
Z knihy Bratr Roger z Taizé: „Marie
matka smíření“

NIKOLAOS
(Svátek svatého Mikuláše)
obré jitro přeju. Víte, koho
dneska je? Jmenoval se "Vítězství lidu". Nikolaos. (Niké
je vítězství a laos lid.) Dnes je svátek toho
Nikolaose, který vzal opravdicky za své
poselství, jež dostal. Proto se hezky hodí
do doby přípravy na Vánoce, do adventu.
Lidé se starají, uklízejí (aby se potom
zas mohlo všechno rozházet), to je pro ně
příprava. Začne se napíkat, začne šílenství, které vyvolal obchod. Žene vás k tomu, abyste utráceli prachy, protože přece
musíte dát dárek tomu, tomu a tomu. Protože on vám dá také dárek. Ztratila se
podstata krásy dát dar, slavit něco darem.
A právě to pochopil tenhle Nikolaos. Byl
za svého mládí bohatý a věděl, že jsou
lidé, kteří nemají. A udělal překrásnou
věc, kterou se naučil od Krista Ježíše. Ten

D

také kdysi v Káni přinesl lidem, kteří neměli, dar. A oni tehdy vůbec nevěděli, že
je to od Něj a že je to dar.
Mikuláš udělal něco podobného. Věděl, že jsou lidé chudí. Věděl, že on má.
Chtěl jim pomoci a nechtěl
je znectít, zarmoutit, okrást
o hezký zážitek, tak si
nejdřív zřídil
malou detektivní kancelář.
Když tak zjistil, že je někdo
chudý, v noci
se tam připlížil.
5
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V noci chodívají zloději, aby kradli. On
chodil v noci, aby lidem dával. Když měli
otevřené okno, hup, hodil tam prachy.
Jestliže si pod oknem sušili třeba punčochy, tak do nich něco spadlo, jako to děláme my dneska dětem. Nebo to spadlo do
boty, jako se to dnes dělá například ve
Francii. Pomohl jim. A právě proto ho
slavíme.
Když se dejme tomu tatík přižene
večer a řekne: "Musím na tu školní schůzku, jak se můj potomek učí nebo neučí, ale
musím si vyčistit boty," jde a vidí, že má
řadu svých bot vyčištěnu. Tak tos udělal,
milý mladíku, jako svatý Mikuláš! Když
se přižene večer matka a řekne: "Lidi drahý, mám dělat večeři a ještě nemám od
včerejška umyté nádobí," půjde ho mýt a
ono bude umyté, utřené, uložené. Tak tos
udělal jako svatý Mikuláš! To je pravý
dobrý skutek. Takhle se dává.
V tom se mi nesmírně líbí, budete se
divit, spisovatel Jaroslav Hašek. Ten jed-

nou seděl v kavárničce (píše to o něm
Eduard Bass) a viděl, jak si nějaký chudý
student u mramorového stolku pod deskou
rovná korunky, jestli mu stačí na kávu.
Nebo jestli si ještě k tomu může koupit
rohlík. Viděl, že je to chudý študák, nemá
na to a je večer. Přišel k němu (Hašek nikdy nemluvil slušně) a povídá: "Co na mě
tak čumíš, ty vole? To si myslíš, že ti zůstanu dlužnej ty prachy, cos mi pučil, ty
blbče? Tady je máš!" A dal mu padesátikorunu. Nebyl mu dlužný nic. Šokoval ho
dokonce surovostí a sprostotou, protože
měl měkké a dobré srdce. A mám takový
dojem, že když se Hašek dostavil k bráně
nebeské, svatý Petr ukázal: Jenom dál. A
Hašek najednou viděl, že ten, kterému nadával vůl, byl Ježíš Kristus. Obdaroval tak
nádherně, že to nebylo vůbec vidět. A to
je náplň naší cesty směrem k Vánocům.
Kázání Jiřího Reinsberga
Z knihy: Probíhejte Jeruzalémem a
sviťte (Jiří Reinsberg)

ADVENT
Jsme v druhé polovině adventu. V
některých zemích a některých jazycích se
doba po 16. prosinci nazývá „vysoký advent“; snad má toto dělení připomenout
těm, kteří advent dosud nestačili zaregistrovat, že doba přípravy na vánoční svátky
nejen začala, ale už hodně pokročila –
básník říká: ... ejhle adventu již nakrátku a
blízko, blizoučko Štědrý den!
Ne, nebojte se, nebudu lamentovat,
že nám podbízivé vánoční reklamy a komerční průmysl ukradly a znehodnotily
tichou poezii adventu. Kdo si nechá advent takto ukrást, je to jeho věc a jeho
škoda. Kdo žije svůj život bez vnímavosti
k onomu rozdělení času vyrůstajícímu z

dávných vrstev tradice a neslyší poselství
jednotlivých období roku, aby s nimi harmonizoval svůj vnitřní život – ba když
sám výraz „vnitřní život“ ho naplňuje rozpaky či dráždí –, i to je jeho volba. Pokládám však za důležité, aby ti, kdo pro sebe
chtějí tuto rovinu života uhájit, případně ji
objevit, k tomu měli příležitost a aby tu
byl někdo, kdo je, budou-li chtít, do oněch
věd zasvětí a povzbudí je, aby své úsilí
nevzdávali, ať svět okolo žije čímkoliv.
Vždyť v různých dobách člověk žil
svůj duchovní život takříkajíc navzdory či
napříč tomu, co bylo většinové. Doby, kdy
se mohl jen přidat a vézt se na vlně masově sdílené tradice, ostatně leckdy sváděly
6
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spíš k povrchu než k hloubce. Navíc ti,
pro které duchovní život nebyl jen jakousi
soukromou zahrádkou tichého úniku, nýbrž živým zdrojem osobní kultury, se neutíkali do žádného ghetta, ale žili jak problémy své doby, tak oním nadčasovým – a
právě ta to vícerozměrnost života z nich
činila osobnosti, které dokázaly obohacovat svou dobu a svou společnost.
Pro lidi mé generace bylo rozhodnutí
pro duchovní život aktem nonkonformity
vůči době a politickému režimu, pod nímž
jsme kdysi žili. Jím propagované hodnoty
(či to, co se za hodnoty vyhlašovalo) jsme
odmítali. Přiznejme si, že právě skutečnost, že duchovní život byl také výrazem
tohoto vzdoru, dodávalo této naší volbě
velkou přitažlivost. Málokterá věta z Bible
mne tak dlouho a silně oslovovala jako
„nepřidáš se k většině, bude-li páchat nepravost“.
Samozřejmě že žít v otevřené, politicky i kulturně pluralitní společnosti, která nikomu nic nepřikazuje ve jménu státní
ideologie a nabízí ohromnou škálu životních stylů, je zásadně jiné než žít v policejním státě s vynucovaným jediným – a
navíc primitivním – světonázorem.
Nicméně i zde musí člověk vyvinout nemalé úsilí, aby si zachoval a obhájil vlastní duchovní identitu, aby se nerozpustil ve
vnějškovosti, nebyl konformní, zůstal
svůj. Aby nebyl „člověkem řízeným

zvnějšku“ – mám-li připomenout výraz
sociologa Davida Riesmana –, nýbrž člověkem hloubky.
Ostatně i advent a Vánoce vznikly
historicky z určitého vzdoru a nonkonformity - když ve starém Římě ve 4. století dostal starý svátek zimního slunovratu
politický charakter, totiž uctívání nástupu
božského císaře na trůn (Adventu s Divi,
příchod božského), křesťané jako výraz
svého disentu, odporu vůči zbožňování
císaře, začali v té době slavit Adventus
Domini, příchod Páně – advent a Vánoce,
připomínku narození Ježíše Krista.
A také dnes může člověk vnitřně
přepnout – a v době, kdy se z obchodních
domů ozývají koledy či vánoční šlágry,
může uhájit v sobě vnitřní ticho, které sluší adventu. Může se rozhodnout uklízet
především v sobě, ve svém nitru (a jen s
rozumnou mírou kolem sebe), může vyzkoušet, že se zase tak nic hrozného nestane, neodpoví-li se na všechny vánoční
pohlednice. Dokonce se může dohodnout
se svými blízkými, že čas předvánoční a
vánoční bude spíše časem vzájemné blízkosti než sháněním všeho, o čem se nám
reklamy snaží namluvit, že bez toho nemůžeme být šťastni.
Z knihy T. Halík:
„Úvahy na prahu tisíciletí“

KDYŽ NEBUDU NA FAŘE, BUDU DĚLAT CESTÁŘE
dyž měl Pán Ježíš začít veřejné
působení, vystoupil poslední
velký prorok - Jan Křtitel. Připravoval lidi
na jeho příchod. Spravoval cestu ke Kristu. Vyzýval své krajany, aby změnili svůj
život k lepšímu. Prostý lid poslechl. Vy-

K

znával své hříchy, dal se očistit křtem. Ale
vedoucí národa byli materialističtí saduceji a falešní farizeji, s těmi se jednat nedalo.
S nimi bude potřeba jednat radikálně. Budou vysekáni jako neplodné stromy, vítr je
odnese jako plevy. Když se pak Jan Křtitel
7
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ozval proti zkaženému vladaři Herodovi,
byl vsazen do vězení a popraven. Zatímco
král hodoval a bavil se tancem, přinesli na
míse v krvi useknutou hlavu Jana Křtitele.
Ani Janu Křtitelovi se nepodařilo, aby
každý člověk měl k Pánu Bohu spravenou
cestu. Kdo ji tedy má spravit? Musíme
spravovat každý sám.
Ptal jsem se pátera Zdeňka: „Ted',
kdy nejsi na faře a když děláš cestáře, pověz mně něco, jak se spravuje cesta?“
Vypravoval: „Staré silnice byly klikaté, dnes se napřimují. Dnes se doliny
zavážejí a kopce prokopávají. Staré silnice
byly drsné, posypané štěrkem. Dnes mají
povrch hladký, betonový nebo asfaltový.
Oprava starých cest a budování nových
stojí čas, než to inženýři proměří, a žádá
to práci. Totéž platí v náboženství. Mnozí
lidé mají cestu k Bohu zarubanou, křivolakou, kopcovitou, zarostlou, anebo vůbec
žádnou. Náprava žádá čas. Musí se zamyslit nad sebou.“
Povídám: „Zdeňku, lidi nemají čas
nad sebou přemýšlet. Zvláště ne teď před
vánocemi. Každý se honí jako vlak a nemá čas se zastavit.“
Řekl: „Víš, Pán Bůh jim může dát
čas. Praskne jim cévka v mozku nebo
píchne u srdce a musí do nemocnice a tam
jsou odstaveni jako vlak na vedlejší koleji.
Přivázaní k posteli - a mohou se jen dívat,
jak se druzí honí, a mohou přemýšlet o
svém minulém životě. A kdo přemýšlí,
najde něco, kde chyboval. Buď si škodil
na zdraví kouřením a pitím, nebo podvrtával svou rodinu manželskou nevěrou, jiný
chtěl zbohatnout majetkovými podvody,
někdo zanedbával výchovu svých dětí ne-

bo se nestaral o své staré rodiče. Ale i ten,
kdo má jen malé hříchy, musí setřít z duše
prach, aby jeho duše znovu zazářila jako
obraz Boží. Je dobře probrat si seznam
hříchů v modlitebních knížkách, tzv. zpovědní zrcadlo, a každý najde něco, kde
chyboval.“
Ptal jsem se: „Otče Zdeňku, přišli ti
muži, co s tebou na silnici pracovali? Přišli k tobě ke zpovědi?“
Odpověděl: „Zpovídali se veřejně.
Veřejně hovořili o svých lotrovinách a
smáli se tomu.“ Řekl jsem jim: „Vyzpovídali jste se dobře, jenže svých hříchů nelitujete. Tam, kde pravá lítost není, nelze
dostat odpuštění. Ovšem, když jsme pak
byli sami, nejeden prosil upřímně o odpuštění, takže jsem nespravoval jen silnici, ale otevřel jsem jim cestičku k Bohu.“
Páter Zdeněk zemřel tragicky a byl
mlád. Jak si ho dělníci vážili, to se poznalo až při jeho pohřbu.
Bratři a sestry, ve světě se budují nové, pohodlné cesty. Přičiňme se, aby se
zlepšila a spravila i naše cesta k Bohu.
Aby to byla cesta přímá, bez bloudění.
Hodný kus své životní cesty už jsme ušli.
Každému se přiblíží konec.
Nevím, zda růže napřesrok
rozkvetou pro mne znovu,
vždyť každým rokem kratší je
má cesta ke hřbitovu.
A pak očištěná duše ať s důvěrou
zpívá: Blíž k tobě, Bože můj, jdu k tobě
blíž.
(Z knihy P. A. Pekárka: Hořící srdce)

Světci se nechali Bohem neuvěřitelně úkolovat a on jim neuvěřitelně pomáhal.
V. Cikrle: Stradivárky
8
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ZNOJMO – TASOVICE
17.9.2011: Pouť setkání – po stopách sv. Klementa M. Hofbauera
Poutníci z Rakouska, Polska, ČR, ale
třeba i z Brazílie se v tento den setkali
v Tasovicích u Znojma. Putovali jsme po
„Svatoklementské“,
turisticko-naučné,
stezce podél řeky Dyje, ze
Znojma do Tasovic (12
km). Snad právě tudy chodil tasovický rodák, sv.
Klement Maria Hofbauer,
do Znojma, kde se učil pekařem. Šlo se pěšky, jelo se
autobusem, na kolech, v
kočárku i na koních. Pouť

byla obětována za usmíření a sblížení lidí
v česko-rakouském pohraničí. Mši sv.
v kostele sv. Klementa celebroval P. Josef
Michalčík CSsR, provinciál pražské provincie redemptoristů. Mše
sv. a závěrečného setkání
v klášteře redemptoristů se
zúčastnilo cca 120 věřících.
o. Jiří Šindelář
lidovemisie.cz novinky

DUCHOVNÍ OBNOVA – PROSIMĚŘICE 2012
Motto: Ano – a rád!
FATYM Vranov nad Dyjí a FATYM Přímětice srdečně zvou na faru do Prosiměřic
na duchovní obnovu exercičního typu:


12. 1. – 15. 1. pro Soluňáky – vede P.
Marek Dunda
Téma: S Metodem
 26. 1. – 29. 1. pro muže – vede jáhen
Ladislav Kinc
Téma: Objevujme Pannu Marii
 16. 2. – 19. 2. pro babičky Marianek,
Soluňáků a Dyjáků – vede P. Jan
Richter
Téma: Vezmi a čti
 23. 2. – 26. 2. pro ženy – vede jáhen
Ladislav Kinc
Téma: Objevujme Pannu Marii



3. – 4. 3. pro ženy – vede P. Milan Plíšek
Téma: Hovory o víře 3
 8. 3. – 11. 3. pro maminky Marianek a
Soluňáků– vede P. Marek Dunda
Téma: Ježíši, důvěřuji Ti
 22. 3. – 25. 3. pro kluky ze SČS a další kluky– vede P. Milan Plíšek
Téma: Hovory o víře 3
 12. 4. – 15. 4. pro Marianky – vede P.
Marek Dunda
Téma: …vymodlený

Začíná se vždy ve čtvrtek v 18 h a zakončení je v neděli ve 14 h. S sebou: spací pytel nebo deku, Bibli, poznámkový blok a potraviny do společné kuchyně.
Cena: 250 Kč (vzhledem k reálným nákladům budeme vděční i za případné dary
navíc). Pokud na některý z turnusů nebude 10 dní před začátkem přihlášeno alespoň 10
účastníků, bude turnus zrušen.
Přihlášky na faře ve Vranově n/D, Náměstí 20, e-mail marek@fatym.com, telefon 515 296 384.
9
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DUCHOVNÍ KONCERTY - ADVENT – VÁNOCE 2011
v kostelích ve znojmě
26.11. v 17 h kostel v Louce - Vokální skupina Mosty
3.12. v 17 h kostel v Louce - Smíšený pěvecký sbor Santini z Telče
10.12. v 17 h kostel v Louce - varhanní koncert Vl. Roubala ze Strahova
17.12. v 17 h kostel v Louce - Mladí
hudebníci Znojemska, Znojemské žestě
21.12. v 19 h kostel sv. Mikuláše skupina Květinka

25.12. v 18 h kostel sv. Mikuláše
Pěv. sdružení V.Novák – Rybova mše
26.12. v 15,30 h kostel sv. Kříže
Znojemský komorní orchestr a sólisté
26.12. v 18 h kostel sv. Mikuláše
cimbálové koledy
27.12. v 17 h kostel sv. Jana Kř.
folková skupina Kdousovská schola

-

VÝROČÍ
3.12. si připomeneme 45 výročí narození o. Petra Bartoněka, který v letech 19972003 působil jako farář v Louce. V roce 2003 byl přeložen do Břežan. Gratulujeme a
přejeme mu do dalších let hodně Božího požehnání.
8.12. by se dožil 90 let o. František Kubaš. Narodil se 8.12.1921 v Popelíně, na
kněze byl vysvěcen v r. 1947; působil v Blansku, Ústí nad Labem. 17 let byl mimo duchovní službu, z toho 7 let vězněn. Od roku 1973 byl farářem ve Znojmě-Louce až do
své smrti v roce 1993. Vzpomeňme na něj ve svých modlitbách!

VÝSTAVA BETLÉMŮ
V kostele Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Václava v Louce se pořádá ve dnech
27.11.2011 až 8.1.2012 výstava betlémů a
vánočních pohlednic. Zahájení výstavy se
uskuteční v sobotu 26.11. v 17h 1. adventním koncertem Vokální skupiny
MOSTY.
Výstava je otevřena vždy v sobotu
14-17h; neděle a svátky 9.30-11.30h a 14-

17h; 27. - 30.12. 14-16h; 24. a 31.12. 1416h. V pondělí až pátek je výstava přístupná jen po předchozí dohodě s
p.Valenou. Během výstavy bude možno
zakoupit vánoční pohlednice, betlémy,
kalendáře, puzzle a CD. Více na
http://www.farnostlouka.cz.

Plakals, když ses narodil. Ale všichni okolo se smáli. Žij tak, aby ses v hodinu
smrti ty smál a ostatní plakali. (Indická moudrost)
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Svatomartinský lampionový průvod
Když si brácha začal doma chystat
lampion k svatomartinskému průvodu,
říkal jsem si, že se nás to starších „velkých“ ministrantů nebude asi týkat. Po
mši svaté, kde už bylo plno nedočkavých
dětí, nám paní katechetka Maryla pověděla něco o životě sv. Martina. Potom jsme
mohli vyrazit uličkami starého města se
svítícími lampiony, lucerničkami a dokonce i čelovkou ke kostelu sv. Mikuláše.

Když jsme se dozvěděli, že nás v kostele
čeká sladké překvapení, tak se do průvodu
zapojila skoro celá naše ministrantská parta a moc se nám to všem líbilo. Ořechové
rohlíčky od Bajků, tyčinky i bonbóny byli
vynikající. Celá akce byla super a už se
těšíme na příští rok.
Mirek N.

MEDITACE U JESLIČEK
azářilo světlo. To světlo oslní
pastýře a ukáže králům cestu k
cíli. Pastýři zde v Betlémě nacházejí svého Pastýře, králové
svého Krále a člověk sám sebe. To, o
čem snil, se tu stává
tělem. Svět lidských pohádek se
tu stává skutečností.
Radostná
zvěst
vánočního
evangelia je proto
tak radostná, že se ve všem podobá krásné
pohádce, a jen v jednom se od ní liší: že je
to skutečnost.
Ovšem, právě to, co je tu nejkrásnější, působí mnohým nesnáze. Jedněm se to
zdá příliš krásné, než aby to bylo pravdivé, druhým se to zdá být příliš prosté.
A tak, ačkoliv převážná většina lidí
je ochotna poddat se kouzlu Vánoc jako
příjemné narkóze nebo poezii, jen někteří
dovedou s vděčností přijmout jejich nejkrásnější dar.

Z

Pastýři, kteří představují živel citový,
jsou prostí a pokorní – ti mají k betlémskému tajemství nejblíže.
Mudrci reprezentují u jeslí lidi rozumové. Ti to mají těžší.
Musí se vydat na dalekou cestu hledání, překonat nebezpečné nástrahy, položit k nohám Dítěte své bohatství, a pak
teprve najdou a poznají.
Velký Boží dar, který v sobě nese
smíření rozporu, ten se tu v jeslích zjevuje, ale také skrývá z důvodů podobných
těm v pohádkách, kdy princ se stává zahradníkem a princezna kuchařkou. Ježíš se
tu zjevuje, ale i skrývá jak v jeslích, tak na
kříži. Nechce totiž, aby ho někdo přijal ze
zištností nebo ze strachu - chce být přijat
jen z lásky.
A proto Bůh, když vstupuje do světa,
odkládá své bohatství, svou moc i slávu a
ponechá si jedno, lásku skrytou v chudobě
a pokoře.
Přichází z nezměrné lásky. Ale poznat a pochopit to dokáže jen ten, v jehož
srdci se ozvěnou zrodí také láska, protože
jen láska lásku ocení.
11

Život farností Znojma č. 10/2011

A v takové chvíli, to pak člověk u
jesliček nejen slyší, ale hluboko v sobě
pocítí a prožije ono nevýslovné, co je sláva na výsostech a pokoj lidem dobré vůle.
A tak jako Popelka s úctou zdvihla a
pečlivě uschovala oříšek, který její pyšné

sestry odhodily, a našla v něm začátek
svého štěstí, pojď i ty, a poklekni u jeslí:
Pojďme, klaňme se Jemu!
Podle G. K. Chesterton

VÁNOČNÍ VELEPÍSEŇ LÁSKY PRO HOSPODYNĚ
(Srv. 1 kor. 13, 1 - 8)

dybych svůj dům perfektně ozdobila světelnými řetězy, jedlovými větvičkami a cinkajícími zvonečky,
ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic
víc, než dekoratérka.

K

Kdybych
se lopotila v kuchyni, napekla kila vánočního cukroví, navařila labužnické pokrmy
a připravila vzorově prostřený stůl, ale
neměla lásku ke # své rodině, nejsem nic
víc, než kuchařka.
Kdybych pomáhala vařit polévku pro
bezdomovce, zpívala koledy v domově
pro seniory a všechen svůj majetek darovala pro dobročinnost, ale neměla lásku ke
své rodině, nic by mi to neprospělo.
Kdybych ověšela vánoční stromeček
třpytivými baňkami a vánočními hvězdami, # zúčastnila se úchvatných slavností,
zpívala sóla v kostelním sboru, ale zapo-

mněla na Ježíše, potom jsem nepochopila,
oč o Vánocích běží.
Láska přeruší pečení, aby mohla vzít
dítě do náručí.
Láska zanechá zdobení a políbí manžela.
Láska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu a stressu.
Láska druhým nezávidí jejich dům s
vzácnými vánočními porcelánovými servisy a nádhernými ubrusy.
Láska neokřikuje děti, ale je vděčná
za to, že jsou.
Láska nedává jen těm, od kterých
může něco očekávat, ale ráda obdarovává
právě ty, kteří to nemohou oplácet.
Láska všechno vydrží, všemu věří,
vždy doufá, všechno snáší. Láska nikdy
nepřestává.
Mobilní telefony špičkové kvality se
rozbijí, perlové náhrdelníky se ztratí, golfové hole zrezaví. Ale darovaná láska zůstane.
(Ze zahraničních pramenů)

Misijní jarmark
Při prodeji vlastnoručně vyráběných dárkových předmětů maminky utržily přes 5
tis. Kč, které byly věnované do misijního fondu. Všem zúčastněným Pán Bůh zaplať!
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Tvoření
Maminky z kostela sv. Mikuláše zvou na další tvořivý večer, tentokrát to bude
zdobení perníčků. Sejdeme se 19.12 v 18.00, ve farní klubovně Rozhledna. Přineste si s
sebou upečené perníčky a společně je nazdobíme pod odborným vedením. Těšíme se na
Vás.
Ševčíková

FARNÍ ŽIVOT
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 úterý v 19 h na faře u sv. Kříže
zkouška chrámového sboru.
● 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.
● 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.
●

PŘIPRAVUJE SE
 27.11. 1. adventní neděle – svěcení adventních věnců při každé mši sv.
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Sbírka na Proglas a televizi Noe. V 16.45
h zahájení Znojemského Adventu na
nám. TGM; v 17.15 h v kostele sv. Mikuláše zpívané nešpory.
 Od 28. listopadu začnou v Louce
opět adventní ranní mše sv. – roráty. Od
pondělka do soboty vždy v 6.30 h
v kostele v kapli sv. Norberta. V sobotu
v latinském jazyce.
 1.12. ve 20 h u sv. Mikuláše adorace před 1. pátkem.
 2.12. první pátek, u sv. Jana Kř.
výstav Nejsvětější svátosti a sv. zpověď
od 14 h.
 3.12. první sobota měsíční pouť
v hl. Mašůvkách: v 15 h německá mše sv.;
v 16.30h novokněžské požehnání a v 17 h
poutní mše sv., celebruje P. Miroslav
Prajka, novokněz kaplan z Velkého Meziříčí. Autobus v 16 h ze Znojma.
 4.12. v 15 h na faře u sv. Mikuláše mikulášská besídka pro děti. V 17 h
zpívané nešpory a svátostné požehnání.
 4.12. v 16,00 na Hradišti v hostinci na Perku představení nové knihy
KRONIKA HRADIŠTĚ U ZNOJMA s
výkladem Dr. Jiřího Kacetla a s možností
koupi této publikace.
 4.12. Mikulášská besídka – od
14
h
v Příměticích
a v 16
h
v Kuchařovicích
 6.12. sv. Mikuláše, patrona
města – mše sv. v 8 a v 17 h u sv. Mikuláše. Večerní mši sv. celebruje P. Václav
Zoufalý.
 8.12. na Slavnost Panny Marie
Neposkvrněné v 18 h v Louce mše sv.
v kostele; u sv Jana Kř. mše sv. v 8 a v 17
h.
 8.12. v 17 h v Hnanicích
v kostele sv. Wolfganga adventní koncert.

 11.12. v 15 h v refektáři proboštství na Hradišti adventní zastavení s
koncertem pro Panovu flétnu a orchestr z
Bacau z Rumunska. Po koncertě beseda
s P. Líznou spojená s autogramiádou.
 11.12. v 18 h u sv. Mikuláše zpívané nešpory a sv. požehnání; v 19 h na
faře u sv. Mikuláše divadelní představení David a Goliáš - hraje mládež ze Žďáru n.Sáz., asi 50 min.
 11.12.
bude
mše
svaté
v Kuchařovicích
(8:00),
Příměticích
(9:30) a Citonicích (11:00) sloužit novokněz P. Ing.Arch. Jiří Jeniš a po mši
svaté udělí také novokněžské požehnání.
 11.12.
Adventní
pásmo
v Příměticích – v 17 h v kostele sv. Markéty můžete shlédnout biblické divadelní
představení Ester a zaposlouchat se do
hudby skupiny Květinka
 16.12. v 17 h u sv. Jana Kř. mše
sv. pro děti.
 18.12. v 15 h Popicích měsíční
modlitba za víru v příhraničí, pěší odchází
ve 14 hod z Kraví hory.
 18.12. v 17 h u sv. Mikuláše zpívané nešpory a sv. požehnání
 18.12. na Hradišti Adventní zastavení v klášteře sv. Hippolyta: 15 h –
koncert pro Panovu flétnu a orchestr a
v 16.30. h beseda s P. Fr. Líznou, SJ.
 21.12. v 19 h u sv. Mikuláše adventní koncert skupiny Květinka
 23.12. v 17 h přivítání Betlémského světla ve Znojmě na Horním náměstí, pak průvod na náměstí TGM a malý živý Betlém u kapucínského kostela.
Vzít sebou lampičky a zvonky.
 23.12.v 19 h přivítání Betlémského světla v Příměticích – u misijního
kříže u školy; Dále bude Betlémské světlo
v předsíni kostela.
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 26.12. v Příměticích, Kuchařovicích aMramoticích při mši sv. obnova
manželských slibů.
 27.12. na svátek sv. Jana bude
v Hnanicích při mši sv. v 17 h žehnání
vína.
ROK 2012
 4.1. v 17.30 h bude v hnanickém
kostele sv. Wolfganga vánoční koncert
Znojemského komorního orchestru.

 6.1. Zjevení Páně; svěcení vody,
křídy, kadidla a zbožných předmětů; u sv.
Jana Kř. mše sv. v 8 a v 17 h
 7.1. měsíční pouť v Hl. Mašůvkách; poutní mše sv. v 17 h celebruje P.
Marek Vácha z Lechovic; autobus ze
Znojma v 16 h.
 8.1. Křtu Páně mše sv. jako
v neděli. Při každé mši sv. obnova manželských slibů.

Betlém v kostele sv. Mikuláše je přístupný denně 9 – 19 h.
Příprava na biřmování na faře u sv. Mikuláše
9.12; 16.12.; 6.1.; 20.1. vždy v 19 h
Jáhen Josef Kubeš z farnosti sv. Mikuláše je od 1.11. přeložen do farnosti v Mikulově.

Pořad svátečních bohoslužeb o vánocích
K o s t e l :
sv. Mikuláš

24.12.
15.oo

25.12.
9.oo

26.12.
9.oo

31.12.

1.1.
9.oo

pro děti

sv. Kříž u dominikánů

sv. Jan Kř. u kapucínů
sv. Alžběta
sv. Václav v Louce
sv. Markéta – Přímětice
Kuchařovice
Mramotice

24.oo
7.oo*

7.oo*

7.oo*

22.oo

8.oo
10.oo
18.oo

8.oo
10.oo
18.oo

21.oo
22.oo

11.oo
8.oo
9.30

11.oo
8.oo
9.30

16.oo
-

8.oo

8.oo

11.oo

11.oo

boh. slova

sv. Hippolyt - Hradiště

22.oo

10.30

10.30

 - v kapli mnišek dominikánek
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15.oo
7.oo*

17.oo

16.oo
17.3o
23.3o

7.oo*
8.oo
10.oo
18.oo
11.oo
8.oo
9.30

adorace
14.30
adorace
15.15
adorace

10.30
boh. slova

10.30

10.30

8.oo
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 Farnosti, spravované z Louky:
24.12. na Štědrý den: mše sv.: Hnanice - 16.00 h, Konice - 21.30 h, Havraníky - 23.00 h, Šatov - 24.00 h. V další dny pak bude program jako obvykle,
25.12., 26.12. a 1.1. jako v neděli.
 Po celou dobu adventní bude vždy od pondělí do soboty opět v louckém kostele
v 6.30 h ráno mše sv. – roráty. Všichni jsou zváni.
 V Popicích mše sv. 24.12. v 20 h.
MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI
U sv. Jana Kř. – u kapucínů: středa 21.12. až pátek 23.12. od 14 do 17 h;
U sv. Kříže: pondělí 19.12. – 17 - 18 h; úterý 20.12. – 16 - 18 h; středa 21.12. – 15
- 18 h; čtvrtek 22.12. – 14 - 18 h;
U sv. Václava v Louce: 21.12. od 17 h
U sv. Hippolyta na Hradišti: neděle 18.12. od 17 h do 18 h
U sv. Markéty v Příměticích: neděle 18. 12. 18 – 20 h a ve všední den přede mší
svatou
U sv.Floriána v Kuchařovicích: čtvrtek 22.12. 16 – 17 h
U P. Marie Bolestné v Mramoticích: středa 21.12. po mši svaté 17:30 – 18:30 h
U sv.Jana a Pavla v Citonicích: 16.12. 15:30 – 16:30 a 23.12. 15:30 – 16:30 h

Ježíš je pokoj
Ježíš je jistota
Ježíš je radost
Bůh s námi –
–to jsou Vánoce!
Ať Bůh naplní Vaše srdce
radostí z narození svého syna
a jeho požehnání ať Vás provází
celým novým rokem!
To Vám ze srdce přeje redakce!
ŽIVOT FARNOSTÍ ZNOJMA vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Dolní Česká 3.
Kontaktní adresa redakce Ing.Kania Jindřich, Pražská-Sídl. 6/F, 669 02 Znojmo. Mail kaniajindrich@volny.cz
Registrováno OÚ Znojmo pod č. 37102291. Pro vnitřní potřebu farností Znojma. Za obsah článku odpovídá autor; příspěvky nejsou stylisticky upravovány; nevyžádané příspěvky se nevrací. Názory autorů nemusí
být totožné s názory redakce. Uzávěrka je vždy 20. předcházejícího měsíce. Doporučená cena 5.- Kč.
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