
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

březen 2022 

Postní doba nás obvykle vede k přemí-
tání nad potřebou úklidu vnějšího i vnitř-
ního. Obojí přitom propojuje několik 
společných prvků. Aby dávaly smysl, 
kromě odhodlání a času je zapotřebí ne-
podcenit ani pravidelnost. 
Na stránkách tohoto čísla farního ob-
časníku se mimo jiné dozvíte, jak očistit 
své srdce a očima několika farníků se 
podíváme do kostela. Pozorný čtenář 
zároveň někde mezi řádky může objevit 
i odpověď na otázku, kam až může vést 
bezbřehé spoléhání na to, že si čas na 
úklid kostela udělá někdo jiný. 
Na poslední předvánoční úklid kostela 
přišlo dohromady patnáct mužů a žen. 
A tak nedalo žádnou velkou práci spo-
čítat jejich věkový průměr. Výsledek 
bohužel nebyl příliš povzbudivý: 54 let. 
Jestli někdo zůstal doma třeba jen ze 
strachu, aby se náhodou nesešlo moc 
farníků, měl zbytečné obavy…  
Kdo zatím nikdy nepřišel, může dorazit 
třeba už příště. Kladete si otázku proč? 
Vězte, že takový obyčejný úklid v kos-
tele není nic složitého. Pro každého na-
víc může být neobyčejným setkáním 
s Bohem i s dalšími farníky.          
 

                   Požehnaný zbytek postní doby 
a radostné Velikonoce  přeje 

redakční tým Setkání

SKUTEČNÁ VÝZVA 
Uklízet v srdci je někdy skutečná
výzva. Ale vyplatí se a přinese 
vůni pořádku. Je to námaha, ale
přinese novost života. Pořádek 
může přinést radost, i když je  nám 
třeba těžko. Je na každém z nás, 
jestli se do toho pustíme. Bůh 
nám chce určitě pomoct. Chce
vrátit pokoj a radost do našich ži-
votů navzdory okolnostem.       

Ján Buc, slovenský kněz

Téma čísla:  
V klidu o úklidu 
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NEJISTOTA VELMI ŠKODÍ POKOJI V DUŠI  
 

Dnešní doba, kromě řady těžkostí a problémů, přináší velký duchovní dar, a to mož-
nost vydávat a také číst řadu kvalitních děl křesťanské literatury. Nechci na tomto 
místě posuzovat, jestli opravdu máme na duchovní literaturu málo času nebo se 
nám jen nechce. Místo toho chci nabídnout malou ochutnávku z knihy, o které se 
domnívám, že je duchovně přínosná, není příliš obtížná na pochopení a zároveň  
je čtivá. Předkládám několik přínosných myšlenek z knihy Jak očistit své srdce  
od Tomáše Špidlíka. 
 

Duchovní otcové přirovnávají lidské srdce k „zaslíbené zemi“, do níž Filišťané, Babylo-
ňané a jiné národy vrhají oštěpy a šípy, to znamená špatná ponoukání. Tyto „ďábel-
ské“, „tělesné“, „nečisté“ myšlenky nemohou pocházet z našeho srdce, neboť to bylo 
stvořeno Bohem. Pocházejí tedy „zvenčí“. A dokud zůstávají „mimo“ nás, nejsou hří-
chem. Stávají se zlem pouze ve chvíli, kdy je vědomě a dobrovolně přijmeme, kdy se 
s nimi ztotožníme. 
Lidé se mnohdy vyznávají, že je napadaly špatné myšlenky, ale často už nedokážou 
odpovědět, zda s nimi souhlasili, nebo ne. Duchovní autoři vědí, že taková nejistota 
velmi škodí pokoji v duši. Proto důkladně popsali myšlenkový pochod, k němuž do-
chází při vnitřních pokušeních. Obvykle se rozlišuje pět etap pronikání špatnosti do 
srdce: 1. navádění, 2. rozhovor, 3. boj, 4. souhlas, 5. vášeň. 
První stupeň – navádění – je nějaký obraz pocházející z fantazie, první myšlenka, první 
podnět. Například, když chamtivý člověk vidí nehlídané peníze a napadne ho: „Mohl 
bych si je vzít a schovat“. Podobným způsobem se nám mohou vtírat tělesné obrazy, 
pocit, že jsem lepší než ostatní, podnět zanechat práce apod. V tomto případě ještě 
nic nerozhodujeme, jen zjišťujeme, že máme příležitost konat zlo, které se ovšem 

představuje v líbivé podobě. Je třeba říci, že v tomto prvním navá-
dění se ještě nedopouštíme žádného hříchu. 

Druhý stupeň – rozhovor – je jako když Eva v ráji 
začala rozhovor s hadem. Když si prvního 

ponoukání nevšímáme, nepřivede nás 
k hříchu. Běžně to tak člověk neudělá, 
spíše se nechá provokovat, chce si 
s myšlenkou chvíli hrát, a pak začne 

uvažovat: „Když si vezmu jen část 
těchto peněz, nikdo na to nepřijde“. Pak 

ho ale napadne, že je to špatnost, a navíc si uvědomuje, že je to přece jen nebezpečné: 
„Co kdyby na to přece jen někdo přišel“? Podobná situace může být, když nás někdo 
rozhněvá. Dobře víme, že je správnější odpustit, ale zároveň silně pociťujeme chuť mu 
to oplatit... Dokud se člověk nerozhodne, dokud takové myšlence nedá svůj souhlas, 
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nedochází k hříchu. Ale je škoda, kolik času a životní energie ztrácíme těmito vnitřními 
„rozhovory“! 
Třetí stupeň – boj – znamená, že se špatná myšlenka uhnízdila v srdci a nedaří se nám ji 
překonat. Člověk pořád ještě může z tohoto boje vyjít vítězně, ale už to stojí obrovskou 
námahu. Cítí, jak silně ho hřích přitahuje, a přece nechce souhlasit. 
Čtvrtý stupeň znamená souhlas se špatnou myšlenkou. Kdo prohrál boj, rozhodne se při 
první příležitosti vykonat, co mu špatná myšlenka nabízí. Teprve v této fázi dochází ke 
hříchu v pravém slova smyslu. A když se třeba hřích navenek neuskuteční, zůstává 
v nitru. Proto, abychom mohli lépe rozlišit, zda jsme se hříchu dopustili, nebo ne, je 
dobré se zastavit a říci si: Co cítím, přitažlivost ke hříchu? Přitahuje mě to, abych to uči-
nil? Ale, udělám to? Ne, já to nechci. Nesouhlasím s tím. Rozhoduji se, že to neudělám. 
Ve chvíli, kdy dokážeme udělat takové rozhodnutí, začneme objevovat vnitřní svobodu. 
Zjišťujeme, že nejsme bezbranní v boji se zlem. Že se stáváme tím, pro co se rozhodneme 
a ne tím, k čemu jsme lákáni. Naopak, když zlu svůj souhlas dáme, dopouštíme se hříchu. 
Pátý stupeň – vášeň – je nejtragičtější stupeň. Kdo často podléhá špatným myšlenkám, 
oslabuje svůj charakter. Může vznikat silná náklonnost ke zlu a je velmi těžké jí odporo-
vat. A právě vášeň pak dělá z člověka otroka pití, zneužívání sexu, hromadění majetku, 
nekontrolovaných výbuchů hněvu atd. Naštěstí trvá naděje, že i v této fázi není vše ztra-
ceno. Podle názorů Otců i vášnivý a velmi slabý člověk zůstává člověkem, jeho vůle není 
zcela potlačena. Jako by spala, a je tedy třeba ji vzbudit. Často je však nutná pomoc dru-
hých lidí a také velká Boží milost.  
Pět „stádií, fází nebo stupňů“, které jsme popsali, nám dává potřebnou orientaci. Mohli 
jsme vidět, že ke hříchu nedochází hned v první fázi, ale až ve fázi čtvrté, kdy člověk dává 
souhlas. Je však dobré uvědomit si, že jsme ztratili mnoho času a duchovní energie. 
Šťastný člověk, který dokáže odmítnout špatnou myšlenku už při prvním navádění. 
Evangelium nám ukazuje, že i Kristus byl pokoušen ďáblem. „Řekni, ať se z těchto ka-
menů stanou chleby... vrhni se dolů... to všechno ti dám, jestliže padneš a budeš se mi 
klanět“. 
V naší lidské zkušenosti, jak jsme to viděli v předchozím popisu, opakovaně proniká 
špatná myšlenka do srdce. Po ponoukání se rozvine rozhovor, a pak už bývá těžké  
myšlenku odmítnout. Ježíš se takovému rozhovoru vyhnul, v síle Ducha svatého a citací 
Božího slova jasně odmítl, co mu satan nabízel. Přirovnal bych to k situaci, kdy jsme 
velmi zaměstnaní a někdo nám například navrhuje, abychom s ním šli za zábavou. Bez 
váhání řekneme: „Nemohu“. Stejně jako se chováme k lidem, kteří nás neprávem obtě-
žují, měli bychom se chovat i k ponoukání zlého ducha. 
 
Připravoval jsem tento výtah z knihy kardinála Špidlíka s nadějí, že se pro čtenáře může 
stát užitečnou inspirací a pomocí. Pro ty, kteří by našli více času, doporučuji přečíst si 
knihu celou. Jsem přesvědčen, že může vnést světlo do našich duchovních zápasů i po-
moci naší snaze vést dobrý duchovní život.                                                    O. Pavel Svoboda 
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Ú k l i d  v n ě j š í  

JAK JSEM UKLÍZELA V KOSTELE 
Ráda bych se s ostatními čtenáři podělila o mou zkušenost s úklidem bystrckého kostela. 
Do tzv. „skupinek“ jsem se přihlásila ke konci roku 2019. Pocítila jsem tehdy zvláštní 
nutkání udělat něco užitečného pro naši farnost. Uvědomila jsem si, že nestačí  
„pouze“ přispívat finančními dary na její provoz během roku, ale že neméně důležité 
je konat i tyto na první pohled nenáročné skutky. Na druhou stranu i já mám svůj do-
mov ráda uklizený. Uklidňuje mě, když je v něm řád a pořádek. Kdo by se rád nevracel 
tam, kde je vše na svém místě? 
Někde jsem četla, že jak to má člověk uspořádané doma, tak to má i ve svém životě  
a v přístupu k němu… 
Moje skupinka sestávala ze tří osob a během roku se trochu obměnila. Scházeli jsme 
se po páteční večerní bohoslužbě podle předem daného rozpisu. 
Co se týká samotného úklidu, úkoly jsme plnili dle přiloženého harmonogramu. Práci 
jsme si dělili podle našich fyzických možností, já jsem například vytírala veškeré  pod-
lahy nebo otírala vrchní část lavic. Ze začátku jsem měla obavy, jak umývat podlahu  
kolem oltáře, zda to není nedůstojné takto „tancovat“ okolo se smetákem. Člověk 
není zvyklý běžně se pohybovat tam, kde je při mši svaté kněz a ministranti. Pociťuje 
určitý ostych a úctu. Ale pak jsem si řekla: „A proč ne, co na tom je?“ Jako děti jsme 
nad tím nepřemýšlely, když jsme navštěvovaly kostel na vesnici, kam jsem jezdila na 
prázdniny. 
 
Naše skupinka se bohužel sešla jen několikrát. V té době začala pandemie covidu, kos-
tel byl ze začátku pro věřící zavřený, mše se nekonaly, nebyl důvod uklízet. Ale za to 
málo, co jsem mohla pro samotný kostel a pro Pána udělat, jsem vděčná. Vždy jsem 
odcházela spokojená a s velmi dobrým pocitem na duši.                                              L. B. 

 

VŠAK ON SE NĚKDO PŘIHLÁSÍ… 
U velkého společenství si často myslíme po výzvě k jakékoli činnosti: Však on se někdo 
přihlásí. 
Proč ten „někdo“ bych nemohl být právě já? 
Kdo převezme po nás starších úklid kostela, když to (příkladem) nenaučíme děti a mlá-
dež? A doma děti uklízet musí? 
Snad si můžu dovolit jeden menší upgrade žalmu 122: 
ZARADOVAL JSEM SE, KDYŽ MI ŘEKLI: 
Půjdem uklízet do domu Hospodinova!                                                           Katka Klimešová 
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Velký úklid? 
Malá společenská událost 

Proč v kostele uklízím? Proto, že je to potřeba. Když se úklid jednou či dvakrát vynechá, 
není to žádná hrůza, ale jak se začnou válet chuchvalce prachu po kostele, je jasné, že 
něco není v pořádku a z tohoto důvodu jsem začala v kostele uklízet.  
Pár měsíců jsem uklízela s dcerami sama, ale najít si každý týden asi hodinku času, kdy 
všichni mohou, není úplně jednoduché. Velikou výhodou pro mne bylo, že mám vlastní 
klíče od kostela, a tak úklid mohl proběhnout opravdu kdykoliv. Jednou i cestou z diva-
delního představení - tedy ve společenském oděvu:-) Nyní, když se střídá více skupin, 
tak mne to nijak nezatěžuje. V případě, že se mi úklid daný týden nehodí, domluvím se 
s jinou skupinkou na výměně termínu. V pracovní skupince jsme s kamarádkou, někdy 
přibereme i dalšího člena rodiny, to když je už zapotřebí vysát pod lavicemi. Než napus-
tíme vodu do kbelíků, tak se domluvíme, odkud kdo začne, ale jinak pracujeme spíš in-

tuitivně - co kde ještě uvidíme.  
Nyní by možná mělo následovat  - ko-

nečně se v našem kostele cítím 
jako doma, jsem součástí 

velkého celku atd.  Ale 
takhle to při takovém 
týdenním úklidu 
opravdu nevnímám. 

Spíše: nenechala 
jsem někde v la-
vici položenou 
prachovku, sme-
táček nebo zapo-
menuté klíče?  
Úplně jiná situa-
ce je při velkém 
úklidu, kdy se  
sejde více lidí. V 
mezičase, než si 
naplníte vědro 

čistou vodou, máte možnost prohodit pár vět s dalším čekajícím. Takže se už trošinku 
známe a při dalších příležitostech už se neostýchám navázat kontakt - někdy stačí jen 
oční, opětovaný úsměv, přání příjemného dne. Velký úklid beru i jako malou společen-
skou událost.                                                                                                                 Alena Šťastná  
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KDYŽ NA NÁS PŘIJDE ŘADA 
Chodím uklízet do kostela se svojí tříčlennou skupinkou pravidelně, když na nás přijde 
řada, v pátek po mši svaté. Tam už máme - jako správně sehraný tým - každá svoje 
pole působnosti. Já utírám lavice a ve zbytku času stírám podlahu. Moc si u toho ne-
povídáme, spíš pak třeba cestou domů. 
Pravidelně také chodím pomáhat na velký úklid, který bývá dvakrát ročně  před Vánoci  
a před Velikonocemi. Tam se nás schází víc a práci musí někdo organizovat. To pak 
dělám to, co mi organizátorka určí. Při tom se najde i příležitost popovídat si během 
práce s ostatními. 
Chodím také ještě s jinou skupinkou umývat okna na faru. To bývá některý den po 
ranní mši svaté. Pan farář nám většinou uvaří kávu nebo čaj a chvíli při tom debatu-
jeme o všem možném.  
Proč chodím uklízet?  
Protože je určitě příjemněji v čistém prostředí, protože mi zatím síly na to stačí (je mi 
68 let) a taky mám asi přece jen víc času než maminky s dětmi. A mohu se při tom 
zapojit do dění ve farnosti.                                                                                               E. M. 

 

ROZPUŠTĚNÉ OBAVY 
V kasárnách před lety platívalo a možná ještě doteď platí pravidlo: co je mokré, to je 
čisté. Dalo by se sice polemizovat, jak moc jde o nadsázku, ale jedno je jisté. Vnímání 
žen a mužů se v tomhle ohledu poněkud liší.  
Když žena v domácnosti vidí, že už něco „hoří“, mnohý muž mávne rukou a řekne, že to 
ještě vydrží. Tím rozhodně netvrdím, že to někde nemůže být obráceně. 
Možná vás to ještě nikdy nenapadlo, ale co se týče dělby pohlaví z češtinářského po-
hledu, panuje jistý nepoměr i na seznamu věcí k úklidu nezbytných. Zatímco kbelík, hadr, 
rejžák i mop jsou mužského rodu, ženská část zahrnuje „pouze“ vodu.  
Tyto řádky nemají jinou ambici, než i touto nadsázkou připomenout, že není důvod spo-
léhat na to, že úklid kostela obstarají výhradně ženy. Koneckonců - pokud se na tom 
během covidu nic nezměnilo - v týdenním rozpisu úklidových skupinek bystrcké farnosti 
už nějakou dobu figuruje i jedna ryze chlapská sestava. Hlavní organizátorka se rozhodla 
nechat je pohromadě, ať s nejlepším vědomím dělají, co umějí. Svoje obavy, že něco 
nebude dokonalé, zřejmě nechávají rozpustit spolu s chemickými přípravky, které nalé-
vají při každém úklidu do kbelíků vody. Jejich velkou motivací prý je, aby pravidelní ani 
občasní účastníci nedělních bohoslužeb nepoznali, kterou neděli usedají do lavic po 
chlapském smýčení:-)  
PS: Nedá se vyloučit, že po přečtení těchto řádků začne paní Klimešové drnčet mobil  
a (nejen) z mužských řad se ozvou další zájemci, od kterých uslyší: když mohou uklízet 
jiní, proč ne já?                                                                                                                             -red- 



                               S ET K Á NÍ   |   b ř ez en  20 22  

7 

 

Bolí mě záda, uklízím ráda 
Původně jsem kvůli problémům se zády neměla vůbec v úmyslu nabídku úklidu kostela 
přijmout. Pak mě ale napadlo, proč to vlastně nezkusit, vždyť třeba i skrze toto se mé 
problémy zmenší. Já i celá rodina budeme mít více pohybu. Nač také platit např. drahé 
cvičení:-) A navíc konečně vhodná příležitost jak moci pomáhat, i s přihlédnutím k vý-
bavě, kterou jeden z naší rodiny má - tedy k jisté míře introvertnosti v některých ob-
lastech života:-), kdy tedy raději s něčím pomáhat bez veřejnosti, než před veřejností. 
Nečekala jsem ani v nejmenším, s jakým nadšením a chutí se do úklidu pustí naše děti. 
Je to naprostý opak toho, co lze od nich doma očekávat a co realizují. Klasicky - doma 
se jim příliš nechce, a o úkoly v domácnosti se mnohdy přou. Při úklidu v kostele jde  
o naprostý opak. Vždy se velmi těší a zapojují se naprosto plnohodnotně, takže jsme 
si dokonce po nějaké době vyžádali službu bez pomoci dalších uklízejících, kteří nám 
byli původně přiřazeni. Také nám úklid v kostele přinesl z počátku úžasné seznámení 
s jednou z farnic, která se stala mým vzorem - duchovního i fyzického života:-) V jejím 
věku naprosto obdivuji jakou má energii. Pak to také začalo přinášet další dary -  její 
e-maily se skvělými přílohami či tipy ohledně duchovního života, za které jsem jí velmi 
vděčna. 
Časově nám úklid vyhovuje spíše v pátek po večerní mši svaté. Tedy, již se před úkli-
dem nemodlíme, ani po něm, ale naše děti si během úklidu či mezi dalšími úkoly zkouší 
zpívat duchovní písně, neboť občas chodí i zpívat do scholy. Zde si mohou konečně 
vyzkoušet akustiku kostela, sílu svého hlasu bez sboru a také jsou bez obav sólisty:-), 
což by ve sboru naopak příliš neocenily:-). 
Úkoly si děti dělí tak, jak je to baví. Někdy jim dojdou síly, takže úkol přeruší, či nedo-
končí, ale hlavní je být spolu, pracovat pro Pána, farnost a farníky, a mít z toho radost.  
Uklízení kostela nám většinou trvá 1,5 až 2 hodiny. Já ani děti se na rozdíl od manžela 
nesnažíme „trhat“ časové rekordy. Hlavní je si to co nejvíce vychutnat. Komu se po-
vede mít takový bonus - být v kostele tak dlouho navíc a o samotě? Vyjma kněží a ev. 
při adoracích :-)  Zpočátku (uklízíme asi druhým nebo třetím rokem) si děti "stěžovaly", 
proč máme ten úklid za tak dlouhou dobu, a chtěly více služeb. Možná na to ale díky 
různým kroužkům a občasnému zpívání ve schole už pozapomněly, ale na každý úklid 
se vždy těší, a dokonce jsou nerady, pokud např. během letních prázdnin "chybí",  
a nemohou se mnou a manželem být při úklidu. :-)   
Jsme velmi rádi, že můžeme alespoň takto přispět k pomoci pro farnost, a naučit děti, 
aby jim byl kostel bližší, nacházely tu onen „druhý“ domov a více zdomácněly.  
Není čeho se obávat, úklid lze stihnout daleko rychleji. Proč my uklízíme tak dlouho? 
Původně jsme uklízeli s paní, která nám byla přiřazena, pouze 1 hodinu - tedy úkolů 
není psáno tolik, aby se to nedalo stihnout. My však pracujeme pomalu, ale jistě :-) ,  
a vždy až na výjimky překračujeme z vlastní vůle seznam sepsaných úkolů (přidáváme 
např. ometání pavučin, utírání skříněk, stolu v předsíni kostela, neboť, pokud se 
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rohože čistí přímo tam, zvedá se velké množství prachu a skříňky to zašpiní, čištění 
rohoží vždy venku, drhnutí umyvadla, apod. Víme, že někteří ještě i vysávají, apod. - 
také není úkolem); 
Stejně tak není třeba mít strach z případné výměny služeb. My občas odjíždíme na 
víkendy, a pokud se nám kříží plány - úklid a odjezd, tak jsme to vždy dokázali vyřešit. 
Dá se domluvit s dalšími skupinami, někoho kontaktovat - ať už paní, která to organi-
zuje a rozepisuje služby nebo přímo uklízející, abychom se prohodili.                                    J.S. 

PS: Je nám docela záhadou, proč někteří fyzicky i psychicky zcela zdraví mohou a umí 
sloužit veřejně, ale do neveřejných služeb se nehrnou. 

 

Často kladené otázky – aneb ptali jsme se za vás

ÚKLID POD DROBNOHLEDEM 
Který den se uklízí?  
To není stanoveno. Nejčastěji to bývá pá-
tek, ale je možné mít i jiný den úklidu. 
Je potřeba si donést vlastní kyblík?  
Ne. Na úklid skupinky není potřeba. 
Musím si přinést své chemické pří-
pravky?  
Ne. Veškeré potřebné přípravky jsou v 
kostele. 
Pokud se zapojím do nějaké skupinky, jak 
často na mě přijde řada?  
Čím víc skupinek, tím menší frekvence 
úklidu. Bývá to zhruba jednou za čtyři mě-
síce. 
Jak dlouho předem se dozvím termín dal-
šího skupinkového úklidu?  
Rozpis je celoroční a uklízející ho obdrží 
v předstihu e-mailem. 
Zvládnu to?  
Nepochybně. Jednu skupinku třeba tvoří 
rodina s dětmi. 
Co se uklízí a jak dlouho to trvá?  
Postup úklidu je sepsaný ve skřínce v sa-
kristii. Tříčlenná skupinka má úklid do 90 
minut hotový. 

Čím se uklízí?  
Kromě hadrů a smetáků je k dispozici i 
mop.  
Jsem časově vytížen. Můžu být jen jako 
náhradník?  
Ano. Pokud budete moci reagovat a za-
skočit (většinou) ze dne na den. 
Kdo hlídá tempo, jakým se uklízí?  
Nikdo. Tempo si podle svých možností ur-
čuje úklidová buňka. 
Zůstává kostel během úklidu otevřený?  
Je doporučeno ho zavírat a nic tomu ne-
brání. 
Potřebuju vlastní klíče od kostela?  
Ne. Klíče na úklid kostela jsou k dispozici 
na faře. 
Kdo kostel po úklidu zhasíná?  
Někdo z té skupinky. Všechny vypínače na 
světla jsou v sakristii zřetelně označena. 
Není to vůbec složité.           
Chtěl/a bych začít uklízet, ale nevím, na 
koho se mám obrátit. 
Přihlaste se na faře. Kontaktní číslo má 
pastorační asistentka paní Eva Máchová.     
                                                            redakce
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POCIT DĚLAT NĚCO UŽITEČNÉHO 
Jsem ve skupince s Evou Mikulovou a se synem Martinem, ale budu psát za sebe. 
Proč uklízím? Protože je to potřeba. 
Přináší mi to pocit, že alespoň něco užitečného dělám. Není to až tak časově náročné, 
protože když mám zrovna v pátek službu, dá se uklízet i v sobotu ráno a ono se to 
většinou nějakým zázrakem vytříbí a já mohu na úklid dorazit. 
Uklid nám trvá cca 1,5-2 hodiny, někdy víc, záleží na roční době, jestli se např. nanosí 
na botech kamínky nebo listí. Scházíme se v pátek večer, nebo v sobotu ráno. 
Modlím se střelné modlitby, jak mi přijdou na mysl při úklidu. 
Chtěla bych v úklidu kostela pokračovat i letos...                                                            -km- 
 

 

Úklid vnější i vnitřní v klidu a lásce 
Úklid nemusí být jen „utrpením“. Kdo má rád čisto a volný den k dobru, může 
pojmout úklid jako relax a vyčištění vlastní hlavy. V tom by nám mniši dali za 
pravdu – kdo si chce udělat pořádek v sobě, potřebuje si uklidit i ve svém okolí. 
A naopak. 
 
Konkrétní kroky, aneb staletími osvědčené prostředky, při úklidu v duši:  
Modlitba - modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat 
s Pánem vše důležité z našeho života. Modlitba je ale též projevem naší lásky k 
bližním, modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé, za lidi, kterým tato služba 
může prospět. 
Almužna - činění dobra - české slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které 
znamená milosrdenství, milosrdný vztah. Dobro činíme už tehdy, když s druhými 
sdílíme svůj čas, zájem, pozornost, trpělivost, radost i bolest.  Znamená dávat i 
hmotné prostředky. Almužnou, tím, čeho se vzdáme, můžeme obohatit všechny 
ty, kteří to  potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po 
lidi osamělé, nešťastné, trpící... Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních bez oče-
kávání protislužby realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kris-
tem.  
Smíření – úklid ve vztazích - sami nabízejme smíření, učiňme první krok k novému 
společnému začátku. Objevujme v druhém to dobré, vzpomeňme na to vše spo-
lečné pěkné a odpouštějme to nepěkné, vždyť odpuštění je tak osvobozující… 
Ježíšova výzva k obrácení míří především k obrácení srdce, k vnitřnímu pokání. Bez 
něho zůstávají všechny skutky mrtvé…      (inspirováno článkem z vira.cz) -jm- 
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Přehnaná pořádkumilovnost 
Málo komu je příjemné přijít do místnosti, kde vidí špinavou podlahu, chuchvalce pra-
chu, poházené věci apod. Většina lidí se snaží alespoň nějakým způsobem udržet svůj 
byt čistý, a tudíž musí jednou za čas uklidit důkladněji. Pod tímto pojmem si každý 
zřejmě představí utření prachu, vysátí a umytí podlahy, povrchní úklid věcí. 
Co ale, když někteří jedinci, jako já, řeší téměř každé smítko a snaží se mít vše do po-
sledního detailu důkladně vyleštěné, vysáté či srovnané? Na jednu stranu to například 
pro návštěvu může působit velmi útulně a příjemně. Ale člověk, který takový úklid ab-
solvuje téměř denně, není se svým výsledkem téměř nikdy zcela spokojen. A když ano, 
tak jen na krátkou chvíli. Jakmile objeví první 
čmouhu na zrcadle či špínu na podlaze, musí oka-
mžitě přestat dělat veškeré své zájmy a tuto ne-
příjemnost pro něho samotného zlikvidovat co 
nejdříve. Můj styl práce je velmi pečlivý a svě-
domitý, ale na druhou stranu se nesmyslně 
obávám reakce okolí, co by asi řeklo, kdyby 
zjistilo, že vše nemám uklizené tak důkladně, 
jak jsem po celou dobu měl. Přichází dlou-
hodobý stres, jak v osobním životě, tak i 
v práci. Jelikož tam musím podat výkon, a 
očekává se, že výsledek bude vždy pozi-
tivní. Jenže já, aniž bych cíleně chtěl, tak se zby-
tečně přetěžuji a zaměřuji třeba na nepodstatné věci, které mám v hlavě nastavené, 
že tak je to přece potřebné. Přitom většina tzv. „pořádkumilovnosti“ je pouze odrazem 
mého strachu z nedokonalosti a přehnaná pořádkumilovnost není ve skutečnosti vů-
bec nutná. Tak se snažím rozlišovat, co je podstatné a co ne, ale zatím se mi to moc 
nedaří…                                                                                                                                                                          Jakub 
 
 

K zamyšlení 
Měli bychom být jako ty moudré družičky – připravené, až přijde Pán. Málokde je ta-
ková pohotovost pro svátost smíření, jako u nás. A teprve potom můžeme zkusit, co se 
nám podaří uklidit, co jsme před Vánocemi nestihli. Sami vidíme, jak ten čas letí. Za-
mysleme se, co je důležitější, zda pohoda, i když všechno nestihneme nebo stres  
a všechno, na co jsme zvyklí, i když si toho nikdo nevšimne. 
A co potom, až nebudeme stíhat nic - tak, jako já. S Pánem dokážeme, co je třeba. Jen 
si musíme uvědomit, co je na světě nejdůležitější. Co nám říká tato doba pod náhub-
kem. To není náhoda, všechno má svůj čas.                                                                                     MŠ  
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Chvála netrpělivosti 
Trpělivost růže přináší. Kdo si počká, ten se dočká. Nebo dočkej času jako husa klasu, 
říkávala jedna panímáma v dobách mládí mé maminky.  Zajímavé ovšem je, že trpěli-
vost nepatří mezi sedmero ctností ani mezi sedm darů Ducha Svatého. Jak to tedy 
s trpělivostí je? Určitě znáte situace, kdy někomu, kdo má možnost to udělat, něco 
sdělujete nebo dokonce o něco prosíte a on vás sice trpělivě poslouchá a vám je čím 
dál víc jasné, že nehodlá ani oponovat ani nic měnit. V církevním prostředí se k tomu 
občas přidá i rada, ať se za to modlíte, zatímco vy cítíte zklamání a bezmoc. Byl Ježíš 
trpělivý, když spletl z provázků bičík, převracel stoly penězoměncům a vyháněl je 
z chrámového nádvoří? Byl trpělivý, když se ohradil proti facce, kterou mu uštědřil je-
den z chrámových strážců ve snaze zalíbit se Pilátovi? A co takový Bartimeus, o němž 
se nedávno četlo při nedělní mši? Inspirován Parabiblí Alexandra Fleka si dovolím 
tento příběh převyprávět do dnešní doby.  
Bartimeus byl slepý. Do práce nechodil, žil z malého důchodu a darů některých lidí, 
kterým ho bylo líto. U kolika očních doktorů už byl, kolikery kapky už dostal, kolik mas-
tiček vymazal. A kolik „zaručených dobrých“ rad od různých lěčitelů a bylinkářů vysle-
chl. A protože nebyl hluchý, určitě zaslechl i „moudré“ řeči o tom, čím si svou slepotu 
zavinil nebo kdo jiný za ni může.  Mnoho přátel neměl a tak trávil hodně času na ulici, 
kde mohl alespoň po zvuku sledovat život kolem sebe. A právě tady zaslechl, že do 
městečka přijde jakýsi Ježíš, který prý už několik lidí uzdravil, mrtvého vzkřísil a vůbec 
dělal věci, které nikdo jiný nedělal. V onen den si sedl na lavičku a čekal. Lidí na ulici 
přibývalo a Bartimeovi docházelo, že neví, jak Ježíše pozná a jak je málo pravděpo-
dobné, že si ho Ježíš v davu vůbec všimne. 
Ruch na ulici sílil, něco se dělo. A tak začal Bartimeus volat: Ježíši, Ježíši! V hluku davu 
však jeho volání nebylo vůbec slyšet. Bál se, aby Ježíše nepropásl a začal zvyšovat hlas. 
Nejdříve křičel, pak už řval, až se před ním tísnící se lidé otáčeli.  A Ježíš obklopen učed-
níky přicházel. Někteří na něj mávali, další se ho pokoušeli dotknout, jeden, dva nejod-
vážnější se mu i postavili do cesty a ptali se nebo žádali o radu. I v tomto mumraji však 
nešlo už skoro řvoucího Bartimea přeslechnout. Zkusme si představit, jak by nám bylo 
příjemné slyšet, jak někdo vykřikuje naše jméno na ulici. A tak se Ježíš zastavuje, jde 
k němu a nejspíš i trochu rozezlen se ptá: „Co chceš?“. A protože je víc než jen člověk, 
vidí slepého muže, který věří (= důvěřuje), že právě on mu může pomoci. Vidí člověka, 
který se bojí, že propásne svou šanci, ale i člověka, který je pro své uzdravení ochotný 
vzdát se soucitu druhých, jistého důchodu i třeba i toho, že nemusí brzy ráno vstávat. 
Skloní se k němu a vrací mu zrak. 
Ani papež František není trpělivý. Už jednou byl skoro zvolen papežem, jenže pak 
v konkláve někdo rozšířil fake news o jeho spolupráci s juntou. Když je o řadu let poz-
ději, po nepochopitelném a v dějinách nevídaném odstoupení svého předchůdce Be-
nedikta XVI., už opravdu zvolen, neváhá ani vteřinu. Odmítá luxusní limuzínu, tiáru i 
červené boty, aby dal najevo, že sebe vidí jako prvního z posledních, jako služebníka, 
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a ne jako monarchu. Bez váhání sahá do propletence skandály provázené Vatikánské 
banky. Na uvolněná místa kongregací a úřadů jmenuje ty, kteří chtějí sloužit a ne vlád-
nout. A povolává i ženy, které intuitivně rozhodují spíš podle srdce než podle předpisů. 
Odmítá rozdělení Církve na dva stavy a svolává synodu, vyzývá k učení se naslouchat 
jeden druhému bez ohledu na to, kdo je laik a kdo duchovní. A mnozí jeho „podřízení“ 
si s tím evidentně nevědí rady. Mluví proto spíš o modlitbě a naslouchání laiků, sepisují 
strohá pravidla, jen aby toho naslouchání nebylo zase příliš. Ne, opravdu nemám jako 
laik potřebu řešit to, zda je dobré světit ženy na kněze nebo zda předkoncilní liturgie 
je Bohu víc milá než ta dnešní (divili byste se, ale i na teologickém kurzu na Petrově 
jeden z přednášejících označil Druhý vatikánský koncil za výkyv kyvadla do krajní po-
lohy). O naší farnosti a nás samých bychom se ale bavit mohli a poslouchat i druhé, jak 
to zas vidí oni. Opravdu nepotřebujeme ekonomickou radu v době, kdy nezadržitelně 
spějeme k samofinancování? Skoro milion domácností řeší problém s energiemi a my 
nevěříme, že „víc hlav víc rozumu“? Nepřipouštíme si, jak snadné je i v dobré víře udě-
lat špatné rozhodnutí, byť se to už ve farnosti v minulosti stalo? A co takhle pastorační 
rada, v řadě farností funguje? Je ještě vůbec živá idea „evangelizace sídliště a přítom-
nosti Boha mezi paneláky“ díky níž farnost dostala kaplana navíc? Nebo jsme něčím 
tak výjimeční oproti farnostem, kde kaplana nemají? Proč se nezeptat našich pěti spo-
lufarníků a zastupitelů, jak pracují s faktem, že v územním plánu Kamech je vyhrazena 
plocha pro stavbu s duchovní náplní? Nebo raději počkáme, až se o pozemek přihlásí 
Svědci Jehovovi a začnou evangelizovat oni? A co když tam postaví mešitu muslimové? 
I oni jsou totiž státem registrovanou církví, stejně jako my. Budeme pak lamentovat  
a zbožně se modlit? A je nám jedno, že mladí hledají společenství mimo naši farnost? 
Zajímá nás kolik věřících se necítí v Bystrci doma a jezdí jinam? Proč se redakce Setkání 
dlouhodobě vyhýbá tématům, která s životem farnosti souvisí? Možná ale při vzájem-
ném naslouchání zjistíme, že opravdu nám stačí teplo vlastní bubliny, jistota každý den 
sloužené mše a zájezdy Klubu seniorů s finanční podporou radnice, v jejímž čele stojí 
člověk šířící nenávist k uprchlíkům a neziskovým organizacím (peníze jsou holt peníze). 
Ne, nebojte se, nejsem už ve svém věku naivní, abych věřil (= doufal), že jeden článek 
v Setkání něco změní. Jsem jenom netrpělivý jako ten nevidoucí Bartimeus, který svým 
vnitřním zrakem vidí, že ne každá příležitost se opakuje, že kdo si počká, se často ne-
dočká. Ostatně o nás, kteří jak píše Marek Vácha „už jdou z kopce“, nejde. Jde o naše 
děti a vnoučata, jak velmi emotivně a trefně řekla jedna ze zdejších farnic.  
Zdá se tedy, že ne vše, co se za trpělivost vydává, skutečně trpělivostí je. A tak se raději 
rozloučím starobylou modlitbou, která je na rozdíl od mnoha proklamací a výzev i dnes 
stále platná. 

Bože, dej mi odvahu a sílu změnit to, co změnit mohu, 
dej mi vytrvalost a trpělivost snášet to, co změnit nemohu 
a dej mi moudrost rozeznat co je co.                                                                                        KK 

» (Pozn.: tento příspěvek se nevešel do minulého čísla) « 
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Co prozradila anketa? 
Před nějakou dobou jsme vás požádali o zpětnou vazbu k současné podobě farního 
občasníku. Moc děkujeme všem, kteří se vyjádřili. Vážíme si času, který jste ano-
nymní anketě věnovali. Bude-li to možné, pokusíme se aspoň některé vaše návrhy 
promítnout do podoby dalších Setkání. Většině respon-
dentů vyhovuje způsob předem oznámeného tématu. 
Aspoň namátkou zmiňme, co dalšího jsme se od vás 
dozvěděli: 
 
Jaké pravidelné či občasné rubriky uvítáte? V Setkání by 
mohla být krátká modlitba vždy k nějakému účelu * Prefe-
ruji osobní svědectví a příspěvky před kopiemi z knížek ap. 
* V Setkání by nemělo být hodnocení lidí, zvláště ne kri-
tika, naopak bychom měli vyzdvihnout dobré vlastnosti 
každého člověka. Měli bychom si uvědomit, že ten druhý 
pro mne není konkurence, ale má jiné dary. * Myslím, že 
dosavadní forma je dobrá, nenašla jsem žádný zbytečný 
příspěvek. * Čtení pro děti bych dala jako zvláštní přílohu. 
* Svědectví víry * Vyhovuje mi současná podoba * Měl by zde být prostor pro slovo 
faráře či kaplana. * Měla by se doporučovat literatura. Měly by být vypsány adorace 
po Brně. * Měly by zde zaznít doporučení na duchovní obnovy. * Osobní svědectví, 
zážitky, vzpomínky. * Krátké zprávy od kohokoli z farnosti, kdo by chtěl ostatním něco 
sdělit, anonymně nebo adresně. * Rozhovory s aktivními farníky.* 
 
Bránilo vám něco v sepsání příspěvku? Nebaví mě psát * Dosud jsem měl dojem, že 
nejsem kompetentní vyjadřovat se k danému tématu. * Nenašla jsem odvahu podělit 
se. * Bojím se případné cenzury. * Nestihl jsem termíny *  
 
Jaké téma Setkání vás dosud nejvíce zaujalo? Půst, ale i obrázky * Velmi dobré bylo 
téma Čas. To si člověk uvědomil hodně věcí... Ale i jiná Setkání byla čtivá a zajímavá. 
Díky! * Těžko říct. Všechna čísla, která dosud vyšla, byla obsahově zajímavá. * Téma  
o pateru Koláčkovi * Otevření Archy * Výročí 30 let scholy * Duchovní ztráty a nálezy 
* Náhoda nebo Boží řízení? * Duchovní ztráty a nálezy *Čas dovolených * 
 
Dostali jsme od vás i četné zajímavé tipy na témata ke zpracování dalších čísel. Moc 
za ně děkujeme a už nad nimi horlivě přemýšlíme. 
 
PS: Soudě podle věku respondentů zastoupených v anketě, čtou Setkání pouze lidé 
starší padesáti let. Tak doufáme, že to není pravda:-).                       redakční tým Setkání 
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C o  s e  d ě l o  ( n e j e n )  v  n a š í  f a r n o s t i

- Farní charita upřímně děkuje všem, kdo 

v neděli 19. prosince přispěli do vá-

noční sbírky pro potřebné z naší far-

nosti. Vybralo se téměř 35 000 Kč. Pe-

níze dostali ti, kdo se ocitli v těžké ži-

votní situaci. Pán ať Vám požehná za 

Vaši štědrost. 

- Také v naší farnosti proběhla ve dnech 

od 1. do 16. ledna Tříkrálová sbírka, a 

to s těmito výsledky: Bystrc 80 162 Kč * 

Kníničky: 37 760 Kč * Rozdrojovice: 48 

275 Kč. Všem štědrým dárcům jménem 

Charity děkujeme! 

- V loňském roce bylo v naší farnosti po-

křtěno 28 dětí, 15 dětí bylo propuštěno 

ke křtu do jiné farnosti. Ke stolu Páně 

poprvé přistoupilo 11 dětí. Vloni bylo  

v našem farním kostele uzavřeno 11 

církevních sňatků. Uskutečnilo se cel-

kem 18 pohřebních obřadů - z toho 9 

pohřbů do země a 9 rozloučení ke 

kremaci. 

- V rámci aliančního týdne modliteb 

evangelických a evangelikálních církví 

proběhlo v neděli 16. ledna od 18 hodin 

v Arše jedno z těchto modlitebních se-

tkání. 

- P. Tomáš Koumal celebroval v neděli 

23. ledna v katedrále sv. Petra a Pavla  

v Brně bohoslužbu za jednotu křesťanů. 

- V neděli 6. února a v pátek 18. února 

se v Arše uskutečnily synodální sku-

pinky. Děkujeme všem, kteří přišli a za-

pojili se. 

- Při sbírce na Bibli bylo v neděli 30. ledna 

vybráno 27 305 Kč. Upřímné Pán Bůh 

zaplať za vaši štědrost. 

- V neděli 20. února proběhla při boho-

službách sbírka na Haléř sv. Petra. Vy-

bralo se 32 584 Kč. Prostředky získané 

touto sbírkou jsou určeny k tomu, aby 

Svatý otec mohl jménem celé církve 

přispět ke zmírnění následků neštěstí, k 

pomoci obětem válečných konfliktů, ži-

velných katastrof, uprchlíkům a dalším 

lidem v nouzi. Upřímné Pán Bůh zaplať 

za vaši štědrost. 

- Sbírka v neděli 27. února byla určena na 

pomoc lidem na Ukrajině. V naší far-

nosti se vybralo 105 334 Kč. Děkujeme 

za vaši štědrost. 

- Křížovou cestu v postní době jsme se v 

kostele modlili vždy ve středu, v pátek 

a v neděli půl hodiny před večerní mší 

svatou. Děkujeme všem farníkům, kteří 

se této služby ujali nebo se k tomu 

chystají. 

- Klub seniorů od svatých Janů uspořádal 

v úterý 8. března vycházku od kameno-

lomu k dopravnímu uzlu Zoologická za-

hrada a 15. března z Bystrce do Kníni-

ček a zpět. 

- V pátek 25. března se uskutečnila kří-

žová cesta Údolím oddechu.              -pš- 
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J u b i l e u m  

Emeritní generální vikář  
oslavil osmdesátiny 
Děkan a první prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra  
a Pavla a bývalý dlouholetý generální vikář brněnské diecéze 
Mons. Jiří Mikulášek oslavil 5. února 80 let. 

Otče, Jiří  co považujete v současné době 
za nejdůležitější? 
Abychom jako církev dokázali nabízet spo-
lečenství církve jako domov, kde se všichni 
cítí být přijati. 
 
Kdo byl pro Vás v životě největším vzo-
rem? 
Největším vzorem pro mne byl a je svatý 
Jan Bosko. A také několik dobrých kněží, 
které jsem poznal a díky kterým jsem si po-
stupně vytvářel obraz, jak by měl kněz žít a 
působit. Hodně mi dal příklad otce Fran-
tiška Vavříčka, ke kterému jsem byl ustano-
ven jako novokněz, a prožil jsem s ním v Je-
dovnicích pět kaplanských roků. 
 
Na co ze svého sedmadvacetiletého půso-
bení ve funkci generálního vikáře nejčas-
těji vzpomínáte? 
Jako generální vikář jsem byl připraven o 
pravidelný život s konkrétní farní rodinou. 
Chyběly mi zvlášť děti v náboženství a na 
dětských mších, a také  příprava snou-
benců. Rád vzpomínám na světová setkání 
mládeže, kterých jsem se zúčastňoval a kde 
jsem se tak trochu cítil jako jeden z nich. 
Protože v té době ještě nebyl v Brně po-
mocný biskup, uděloval jsem častěji svátost 
biřmování ve farnostech. Pravidelně jsem 
se  při tom ptal biřmovanců, jakého patrona 
si zvolili, a proč. Většinou se otevřeli a dali 
před společenstvím farnosti nahlédnout do 

své duše. Bylo to často jejich první veřejné 
svědectví. Občas jsem se dozvěděl i něco 
nového. Jedna dívka si zvolila za patronku 
Veroniku, protože ráda fotí, a Veronika je 
patronkou fotografů. To mě nikdy nenapa-
dlo, ale teď to šířím. Popřál jsem jí, aby Pán 
Ježíš vtiskl svoji tvář do její duše.  
 
Mají to dnes mladí kněží těžší než v době 
Vašich začátků? 
To se asi nedá srovnávat, protože jde 
v první řadě o tajemství, o důvěrný vztah 
mezi Ježíšem a tím, koho On volá. Tento 
vztah pokračuje i po vysvěcení, je to příběh, 
který se nedá vysvětlit ani pochopit svět-
skou logikou úspěchu a kariéry. Je to opa-
kování příběhu učedníků, kteří „opustili 
všechno a šli za ním“. V evangeliu můžeme 
číst: Ježíš na ně pohlédl s láskou a řekl jen: 
„Pojď za mnou“. A oni nechali všeho a šli za 
ním do nejistoty a do neznámé budouc-
nosti, protože jejich jistotou byl Pán. Důle-
žité však je prožívat svůj kněžský život 
pevně zakotvený ve společenství církve, ve-
deném nástupci apoštolů, protože církev se 
svými pastýři  je viditelným znamením Kris-
tovy přítomnosti ve světě. Hodně záleží na 
tom, k jakému faráři přijde na začátku své 
kněžské dráhy a jestli najde kněžské spole-
čenství, ve kterém by našel své zázemí. 
za rozhovor poděkovala Martina Jandlová 

 
(osobní stránky: www.otecjirimikulasek.cz)
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Opustila nás někdejší bystrcká katechetka 
Marie Javorová se narodila  5. 5. 1942 jako desáté dítě starších rodičů, do praktikující 

křesťanské rodiny. 

Zakusila těžká pronásledování totalitního režimu - jeden bratr byl zavřený. Přesto se jí 

podařilo vystudovat filosofickou fakultu. Pracovala v Dětském diagnostickém ústavu. 

Po pádu na pracovišti se potýkala s trvalými pohybovými následky.  

Po smrti maminky se v osmdesátých letech minulého století přestěhovala do Bystrce, 

kde působila jako katechetka. Tuto službu vykonávala velice ráda a farní společenství 

pro ni bylo domovem. 

Po úrazu před dvěma lety nastoupila do domova důchodců v Tuřanech. 

Celý život se potýkala s velkými fyzickými obtížemi. Velmi si vážila lidí, kteří ji jako ta-

kovou přijímali. Domov důchodců byl pro ni velkým zásahem i pro omezenost duchov-

ních služeb. Zemřela 6. 12. 2021. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte, prosím, v modlitbě.                         Ludmila Javorová, sestra 

 
 

 

 

 

 

 

Z  n a š e h o  f a r n í h o  ú ř a d u

Z vody a z Ducha svatého se narodili 

  5. 12. Vítězslav Marek 

29. 1. Žofie Krausová 

13. 2. Hugo Hovorka 

20. 2. Jindřich Otmar Vahala 

Do náruče našeho Otce se vrátili 
22. 1. Vojtěch Petrla 
11. 2. Jaroslav Nekuda 
15. 2. Ing. Josef Jakubů 
21. 2. Ludmila Kratochvilová 
25. 2. František Lukášek 
25. 2. Marta Štroblová                         -em- 
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