
Téma čísla: Nejkrásnější dar 

Chudý král 
Hvězda se třpytí nad Betlémem, 
jesličky voní senem. 
Chudému Králi stačilo málo, 
děťátko v plenkách, na svět se smálo. 
Když se On radoval z mála, 
proč smutek odevšad na nás teď sálá? 
Zkusme se radovat a usměv dát, 
těm druhým ze srdce to samé přát. 
Lásku jsme dostali od Krále-Dítěte, 
Ať nám ta v srdcích navždycky rozkvete. 
I když jsme chudí, nemoc nás zmáhá, 
bohatý bude ten, kdo z mála dává.   -km- 
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Milí farníci a přátelé!

Podle zatím nepotvrzených zpráv 
zahraničních tiskových agentur se 
v chudé stáji za Betlémem před pár 
minutami narodilo významné dítě. Na 
místo už míří náš blízkovýchodní 
zpravodaj, který bude okamžitě ov
řovat oficiálními zdroji zatím nepotv
zené informace. Údajně má jít o Sp
sitele, pro něhož se nenašlo místo 
nikde pod střechou. A to ani přes ve
kerou snahu Marie a Josefa, kteří se 
prý kvůli sčítání lidu vydali z galile
ského Nazareta do judského Betléma.

Asi tak nějak by mohla vypadat p
votní informace médií, kdyby se Ježíš 
narodil v současnosti.

Dnes a denně „hltáme“ informace 
o novinkách doma i ve světě a přitom 
zásadní skutečnosti nám 
kají. Tím nejdůležitějším o Vánocích 
totiž nejsou dárky, stromeček, cukroví 
ani kapr s bramborovým salátem.

To malé dítě v jeslích nás chce ujistit, 
že Bůh má rád KAŽDÉHO člověka. 
Zůstává tedy jen na nás, jak moc se 
Jeho lásce otevřeme, abychom m
prožít tu opravdovou vánoční radost.

Požehnané vánoční svátky Vám všem 
ze srdce přeje  

                          redakční tým Setkání
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Milí farníci a přátelé! 

Podle zatím nepotvrzených zpráv  
ních tiskových agentur se  

dé stáji za Betlémem před pár 
minutami narodilo významné dítě. Na 
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zpravodaj, který bude okamžitě ově-
řovat oficiálními zdroji zatím nepotvr-
zené informace. Údajně má jít o Spa-
sitele, pro něhož se nenašlo místo 
nikde pod střechou. A to ani přes veš-
kerou snahu Marie a Josefa, kteří se 

li sčítání lidu vydali z galilej-
ského Nazareta do judského Betléma. 

Asi tak nějak by mohla vypadat pr-
votní informace médií, kdyby se Ježíš 
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Dnes a denně „hltáme“ informace  
o novinkách doma i ve světě a přitom 
zásadní skutečnosti nám mnohdy uni-
kají. Tím nejdůležitějším o Vánocích 
totiž nejsou dárky, stromeček, cukroví 
ani kapr s bramborovým salátem. 

jeslích nás chce ujistit, 
že Bůh má rád KAŽDÉHO člověka. 
Zůstává tedy jen na nás, jak moc se 
Jeho lásce otevřeme, abychom mohli 
prožít tu opravdovou vánoční radost. 

Požehnané vánoční svátky Vám všem 

redakční tým Setkání 
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Děkujeme všem, kteří obohatili vánoční vydání farního občasníku svým postřehem  

o nejkrásnějším daru. Pro mnohé bylo určitě těžké rozhodování, který dar označit 

nálepkou NEJ. Pokud však ve Vás už jen samotné přemítání nad tímto tématem vyvo-

lalo příjemné vzpomínky, jsme za to rádi. Bylo to naším záměrem… 

redakční tým Setkání 

 

 

 

 

 

 

Z  p e r a  n a š í  f a r n í  r o d i n y  

 
 
 
 

 

Rozzářené dětské oči 
Nejkrásnějším dárkem pro rodiče je pohled do dětských očí, které září radostí. 
Je v nich celé nebe… 
Je v nich bezmezná odevzdanost, důvěra, čistota, bezbrannost, opravdová upřímná 
láska;  je v nich tolik radosti … té krásné čisté a hluboké radosti z každé maličkosti.  
Blíží se vánoční čas a ten bývá naplněn právě těmito nádhernými dětskými kukadly, 
která září a vnáší lásku, radost a pokoj do našich životů. Kukadly, která zrcadlí tu 
atmosféru, když Bůh sestupuje na zem, aby nás obdaroval tím „největším darem 
darů“ … zkusme si, my dospělí, prožít právě letošní Vánoce dětskýma očima… zkus-
me zářit a obdarovávat se navzájem, tak jako to umí právě ty dětské oči...              -jm- 

 

Životní křížek 
Před 26 lety jsem se seznámila na chmelové brigádě s paní, která by věkově mohla 
být mou mámou a od té doby jsme se přátelily. Když jsem se vdala a narodily se děti, 
začaly se naše rodiny navštěvovat. I když bydlíme od sebe přes 200 km, tak jsme 
zůstávali v kontaktu. 
S přicházejícím věkem se dostavily zdravotní problémy mé přítelkyně. Pak jednou 
dostala mozkovou příhodu, bylo zasaženo centrum řeči. Ano, přestala mluvit. Bylo 
zvláštní, že jsme se naučily komunikovat i při tomto problému. A čas šel dál. Až mi 
jednou zazvonil telefon. Na druhém konci se ozvala její dcera: „Pán zavolal“. Bylo to 
tak rychlé, nestihla jsem se ani rozloučit. I rok po pohřbu jsem měla pocit, že si něco 
dlužíme. Vypravila jsem se s manželem na návštěvu a měla v plánu, že navštívím i její 
hrob. Večer poté jsme seděli v obývacím pokoji a vzpomínali. Vynořilo se mnoho 
otázek o životě a smrti. Ačkoliv nebyla ani má přítelkyně, ani její rodina věřící, všimla  
jsem si na krku dcery zemřelé křížku, který nosívala její máma. 
Jak jsme tak povídaly o životě a vyjasňovaly postoje své i našich blízkých, stalo se 
něco neočekávaného. Ona mladá žena sňala křížek z krku a beze slova jej připnula 
mně. V očích se jí zaleskly slzy, když řekla:“Patří jen tobě!“ Jsi, jako má sestra a pro ni 
jsi byla druhou dcerou.                                                                                                       -km- 



                                                        SE T KÁ N Í ׀    p ro s in ec  20 15              

3 

 

Nemám nic, co bych nedostal 
Tato moudrá věta zazněla v jednom podzimním kázání našeho pana faráře. Je v ní 
ukryta velká pokora, ze které nutně musí pramenit nesmírná vděčnost našemu ne-
beskému Otci za všechny dary, které jsme od něj obdrželi a denně dostáváme. 
Svůj život jsme si nedarovali, stejně tak zdraví, inteligenci, schopnosti, talent, nadá-
ní… Díky nim (a rovněž vlastní pílí) jsme každý dosáhli určitého stupně vzdělání, po-
stavení a majetku. Máme si však být vědomi, že jsme jen správci těchto darů, že nám 
ve skutečnosti nepatří, protože nám mohou být kdykoliv odňaty. 
Těším se z daru každého nového dne, který jsem dostal k tomu, abych dobře spravo-
val to, co mi bylo svěřeno?                                                                                                  F.Z. 

 

Začalo to u sedmi statečných 
Nevím, jestli dokážu psát o nejkrásnějším daru. Ať už je to dar, který jsem dostala, 
nebo který jsem darovala. Ta největší a nejdůležitější obdarování jsou totiž pro mě 
hodně osobní, vnitřní a zveřejněním by možná ztratila část svého kouzla  
a krásy.  
Ale o jednom obdarování napsat chci. A hlavně za ně poděkovat.  
Když jsem se před dvěma lety začala starat o květiny v Arše, nešlo si nevšimnout, jak 
je Archa neudržovaná, na stropě a na zdech pavučiny, zaprášené parapety, dlouho 
nemytá okna... Napadlo mě, jestli by se dal 
úklid Archy nějak zajistit. Po delším uvažování 
jsem se pokusila zorganizovat v dubnu 2014 
větší sobotní úklid. Povedlo se, sešlo se nás  
v Arše sedm statečných a po osmi hodinách 
intenzivní práce jsme se s uspokojením dívali, 
jak Archa prokoukla.  
Bylo nám ale jasné, že jedním velkým úklidem 
by to skončit nemělo. Tak jsem se v září 2014 pokusila najít další spolupracovnice, 
abychom velký úklid v Arše zajistily aspoň ve dvouměsíčních intervalech. Na výzvu  
v Infu se nakonec přihlásilo 18 ochotných žen. Rozdělily jsme se do tří skupinek, kaž-
dá skupinka v Arše uklízí jednou za šest měsíců. Díky pravidelnému velkému úklidu  
a také díky pomoci těch, kdo v Arše udržují pořádek během týdne, je v Arše čistěji  
a útulněji. A to je pro mě a možná i pro Vás, kdo do Archy na bohoslužby i jiné akce 
chodíte, krásný dar. Dar od všech těch žen, které se do úklidu opakovaně  zapojují, 
pomáhají svými nápady, věnují úklidu svůj čas a síly. Tak chci poděkovat všem „spo-
lubojovnicím za Archu čistější“ :-), cítím se obdarována  jejich společenstvím, ocho-
tou, obětavostí a vytrvalostí a také tím, že je nám i díky nim v Arše hezky.                                                               

Markéta Zelinková 



                                                        SE T KÁ N Í ׀    p ro s in ec  20 15              

4 

 

Dárky 
Dárky. Kolik jsem jich už za můj život dostala! Jako malé ve mně těchto 5 písmenek 
vzbouzelo kouzelnou chvilku u stromečku, kdy zpíváme „Narodil se Kristus Pán“  
a já u toho pokukuji po nadílce, dětská očička září nadšením, že ani letos Ježíšek na 
mně nezapomněl a já se těším, až se konečně dostaneme ke „…společenství naše“  
a já budu moct začít rozdávat dárečky! 
Postupem času se u mě význam slova dárek změnil. Uvědomila jsem si, že můj život 
je jeden velký dar a kolikrát si říkám, jak je to skvělé, že Pána Boha napadlo dát ho 
zrovna mně? Každopádně, neměla bych ho promarňovat, ale hlavně naplňovat. (Jak 
říká jeden Salesián: „Abychom si za něj mohli na konci života dát like“) O Adventu je 
k tomu ideální příležitost! Když se ztišíte a místo do sebe se začnete dívat kolem 
sebe, můžete objevit krásná poselství -> dárky mohou lásku k danému člověku hezky 
vyjádřit, ale nikdy ji nenahradí. Stejně je mnohem lepší ostatním dávat (nejen mate-
riálně), protože tím dostáváme nejvíc. Dárkem 
je pro mě každý člověk, každé setkání, úsměv, 
malá miminka, která miluji... Ale čím víc se zvy-
šuje číslo na přání k mým narozeninám, tím více 
zjišťuji, jak i na první (můj nesprávný) pohled 
bolestivé situace byly Bohem proměněny. Moji 
častou zaslepenost by snad nešlo definovat ani 
dioptriemi.☺ 
Myslím, že momentálně nejkrásnějším darem 
jsou pro mě moji nejbližší. Vybavuji si třeba přání od taťky k letošním narozkám. 
„Budeme tě mít rádi vždycky, ať uděláš cokoliv.“ Taky jsem někdy před rokem taťku 
žádala přes mail o poslání peněz na obědy. Nedošla mi odpověď typu jo nebo ok. 
Ale: Peníze jsem poslal a podepsal se: taťka, který tě má moc rád. Myslím, že ani 
netuší, že se mi tyto věty vryly hluboko do paměti a do srdce. 
Milá slovíčka jsou zajisté jedny z nejkrásnějších dárků. Před týdnem mi jedna holčička 
řekla: „Víš, že jsi nejlepší teta na hlídání na světě?“ Zahřálo mě to u srdíčka, ale došla 
mi slova, nevěděla jsem, co na to říct, aby to nevyznělo pyšně. Za dveřmi jsem slyše-
la, jak se Terezky maminka ptá, co na to teta říkala, že je nejlepší teta. Zastyděla jsem 
se, že jsem jí v tu chvíli neřekla nic... 
... 
Nedávno jsem měla dlouhodobý splín. Cítila jsem se sama. Připadalo mi, že jsme se  
s kamarádkami od sebe vzdálily a že je všechno ztracené. Modlila jsem se za tuto 
situaci. Před týdnem jsem si s jednou z nich volala a řešily jsme běžná témata. Na 
konci telefonátu mi kámoška naprosto nečekaně řekla „Víš, že tě mám moc ráda!?“  
A i když ještě nemáme doma stromeček, já věděla, že ani teď na mě Ježíšek nezapo-
mněl!                                                                                                                     (dívka, 17 let) 
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Náboženská svoboda 
Ve svém životě jsem dostal hodně darů, malých i větších. Kdybych měl jejich hodnotu 
posuzovat podle toho, jak moc a jak dlouho jsem se na ně těšil, potom by mi jako 
největší dar vyšla náboženská svoboda.  
Těšil jsem se na ni od dětských let, co jsem začal “rozum brát“. V období normaliza-
ce, na začátku sedmdesátých let minulého století jsem si již myslel, že se jí nedožiju.  
A přece mi byla darována ještě před tím, než mi bylo čtyřicet. 
Od roku 1989 u nás vyrostla celá jedna generace, která nepoznala dusno totality, 
perzekucí, věznění, vyhazovů z práce a ze školy (zažil jsem na vlastní kůži), strachu  
a beznaděje.  
Umíme být za náboženskou svobodu dostatečně vděční?                                            F.Z.  
 

O pozoruhodném obsahu pod slupkou 
Každý z nás během svého života dostal mnoho darů, ať už těch materiálních nebo 
těch, které se nedají zvážit a penězi vyčíslit. Rád vzpomínám na těšení se na Váno-
ce a dárky, které k nim v dětském věku patří a zároveň mně hned vytane i to, jak 
jsem si jedny Vánoce parádně zkazil, když jsem vlezl tatínkovi skříně a předčasně 
rozbalil, co jsem neměl. Místo touženého a v dobách socialismu tolik nedostatko-
vého kazetového magnetofonu skrýval rádio a přes všechnu další upřímnou snahu 
jsem si tak pokazil celý zbytek adventu. Od těch dob dobře vím, že těšení se je 
mnohdy víc než dárek sám a každoročně docela rád rozbalování vánočních dárků 
trochu protahuji. 
Ale dary nejsou jen ty materiální, zabalené v papíře, koupené v obchodě nebo inter-
netovém portálu. A tak mezi krásné dary, které jsem dostal jistě patří rodina, v níž 
jsem vyrostl, manželka, děti, zaměstnání, dobří učitelé a kamarádi, místo, kde žiji, 
moje cestování, všechny ty kytky, které jsem kdy mohl obdivovat a mnoho a mnoho 
dalšího, co si většinou uvědomíme, až to nenávratně zmizí. 
Za největší dar, který denně dostávám, ale považuji všechna ta setkání a společné 
cesty s lidmi, na kterých jsem mohl a můžu nacházet a obdivovat to dobré. A ne-
jednou pod podivnou nebo notně drsnou slupkou objevuji, co je v každém z nás 
vloženo. Popravdě jsem se asi ve svém životě nesetkal s člověkem, na kterém by 
nebylo něco, co stojí za obdiv, co bych se od něj nemohl naučit  a co sám mnohdy 
nemám. Naposled jsem tenhle dar zažil naplno nedávno, když mně jeden ze „star-
ších pánů“, s nimiž chodím hrát nohejbal, v hospodě vyprávěl, jak doma dochoval 
svého starého tatínka. Mezi loky piva, tahy z cigarety a s nemálo sprostými slovy mi 
detailně popsal, jak to bylo těžké a na závěr dodal: „Ale mám  pocit, že jsme to 
udělali, jak se má“.                                                                                                              -KK- 
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A léta běží . . . 
Když jsem byla malá holka, byla pro mě úžasným dárkem pod vánočním stromeč-
kem pětilitrová sklenice Znojemských okurek. Při každém zakousnutí do okurky 
jsem pociťovala nádherný pocit,  to když  moje chuťové buňky vnímaly tu úžasnou 
chuť sladkokyselého nálevu  křupavých a naleželých okurek … a jak roky běžely dál 
a dál a já stárla a možná i trošku moudřela … vnímám nyní jako obdarování a velké 
dary vše, co mi dává každý den … byla jsem obdarována vírou v Boha a od toho se 
odvíjí vše … uvědomuji si jak vzácné je, že smím vnímat krásu všeho, co mě obklo-
puje … že mám Boha, který je zde stále se mnou, že už nikdy nejsem na nic sama, 
každou radost i starost se mnou sdílí a nese mě … že smím mít svůj domov, z něhož 
každý den odcházím za prací a je mi umožněno se do něj vracet a mít možnost cítit 
to teplo „láskyplného rodinného krbu“, kde mě čeká někdo, kdo mě má upřímně  
a opravdu rád, potřebuje mě, naslouchá mi a má mě rád, takovou jaká jsem, s mý-
mi chybami i přednostmi … mít svoji rodinu, kde se vzájemně sdílíme, pomáháme 
si a jsme si tak blízko … mít zdraví … mít přátele, kteří se cítí v mé přítomnosti 
dobře … mít okolo sebe přírodu, ze které je možno čerpat sílu a klid … žít ve farnos-
ti, kde nás Bůh obdaroval kněžími, kteří jsou obyčejní lidé, rozumí nám a jsou  
našimi duchovními otci v pravém slova smyslu … žít v míru, což není umožněno 
všem lidem této planety … mít práci … mít možnost vyjádřit svůj názor … mít mož-
nost pomáhat potřebným … mít možnost být „sama sebou“ … to jsou všechno věci, 
které přináší každý obyčejný i sváteční den… 
Jsou to všechno veliká obdarování, za která patří dík Bohu i vám všem okolo mě. 
Jsem šťastná, že smím žít právě tady a právě teď …                                                    -jm- 
 
 

Nejkrásnější dárek se nedá koupit 
Když jsem byl ještě menší kluk, tak jsem si pod pojmem dárek vždy představil něja-
kou věc, která mě udělá šťastným. 
Tuto představu mám částečně i nyní, ale postupem času jsem pochopil, že daleko 
větším darem jsou věci, které se koupit nedají…  
Člověk na ně může čekat i několik let. Tím myslím třeba pravé přátelství, spokojenost 
a vyrovnanost sám se sebou, pocit klidu a bezpečí… 
Blíží se vánoční svátky, těším se samozřejmě i na dárky, které dostanu, ale daleko 
důležitější  pro mě je, že jsme jako rodina pohromadě. Všichni máme radost z přátel-
ské atmosféry, která v naší rodině panuje, a tyto svátky si užijeme… i prožijeme na 
duchovní úrovni. 
Na závěr bych chtěl vám všem popřát, abyste byli šťastní, spokojení a ten nejkrásněj-
ší dárek vám byl splněn nejenom o Vánocích.                                                 Jakub, 20 let  
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Jestli můžeš, pošli ji dál 
Nad příspěvkem do Setkání jsem si dlouho lámala hlavu. Říkala jsem si, že to bude 
jednoduché, je přece tolik nádherných darů, které denně dostáváme: zdraví, láska, 
děti,… Přesto jsem marně přemítala, jak vše sepsat. Nápad nepřicházel. Najednou 
si manžel začal notovat jednu ze svých oblíbených písní a příspěvek byl na světě! 
Tímto Vás i od něj srdečně zdravím a do mozaiky nejkrásnějších darů přispívám 
úryvkem písně Marcela Zmožka: Láska je největší dar, tak jestli můžeš, pošli ji dál. 
Jestli ji nemáš, řekni jen: „Tady jsem“, pošlou ji zadarmo nebeským expresem…     

(žena, 47 let) 
 
 

Nůž 
Za nejkrásnější dar považuji ten, který jsem dostala před téměř dvaceti lety od 
svého bratra. Tehdy jsme se oba věnovali skautingu. Těsně před Vánocemi se mně 
bratr pochlubil, jaký si koupil nůž. Žádný kapesní, ale pořádný nůž, se kterým lze 
pohodlně ukrojit chleba, opracovat klacek, zkrátka takový, který se na výletě 
s dětmi nebo na táboře vždycky hodí. Moc se mi líbil a taky jsem ho bratrovi po-
chválila. 
Když jsem za pár dní pod stromečkem tento nůž našla, vrhla jsem na bratra nechápa-
vý pohled. Následující rozhovor si pamatuji dodnes: 
„Ty jsi ty nože koupil dva?“ – „Ne“ – „To je ten, který jsi mě před pár dny ukazoval?“ 
– „Ano“ – „A proč jsi mi ho dal?“ – „Když se Ti tak líbil…“ 
V ten okamžik jsem nebyla schopna slova. Radost a překvapení z toho, že se bratr 
vzdal něčeho, co si koupil pro sebe si pamatuji stále. Nůž jsem od té doby vozila na 
všechny tábory a přesto, že už se skautingu nevěnuji, mám jej dodnes.  

Markéta Staňková 
 
 

O rodině a zdraví 
Jako malé dítě jsem členil balené dárky na měkké a tvrdé. Ty druhé jsem měl tak 
nějak raději, protože skrývaly zpravidla vysněnou hračku. Mnohem později jsem 
pochopil, že daleko větší cenu mohou mít dary nehmotné. Že hodnotu mnohých 
z nich doceníme, až když o ně přijdeme, jsem si znovu uvědomil docela nedávno. 
Vinou úrazu jsem načas „ztratil“ nohu. Svět z perspektivy dvou berlí byl ze dne na 
den úplně jiný a každodenní samozřejmosti nebyly vůbec samozřejmé. I taková zdán-
livá banalita, jakou je třeba přenesení hrnku s čajem do jiné místnosti, by se bez 
pomoci nejbližších rázem stala neřešitelným rébusem.  
K mým nejkrásnějším darům tedy určitě, a nejen po této zkušenosti, řadím svoji  
rodinu a zdraví.                                                                                                                      -pš- 
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O bramboře a nové televizi 
S postupem času se mění hodnota dárků. Co byste VY dali za takovou bramboru?  
A třeba před 200 lety toto jídlo bylo tak drahé, že bylo jen pro krále. 
Představte si, že když odjíždíte na tábor, tak vám třeba maminka řekne: „Až se 
vrátíš, tak ode mne dostaneš jedinečný dárek.“ A vy odjíždíte a představujete si, co 
ten velký a jedinečný dárek může být. X-BOX? Notebook? Nová televize? Nebo 
nějaká jiná elektronika? Celí natěšení přijedete z tábora a maminka nic u sebe  
nemá. Tak k ní přiběhnete a jste zvědaví, co je ten dar. Zeptáte se a ona řekne: 
„Ten dárek je, že se ti budu více věnovat.“ Vy jste sice trochu zklamaní, že to není 
nic hmotného, ale ta maminka vám v tu chvíli dala nejkrásnější a nejlepší dar, co 
mohla.                                                                                                               Marek Přibyl 
 

V e s m í r n á  h i s t o r i e
 

Neplánovaný kosmonaut, plánované rodičovství 
„Nikdo si nedovede představit, jak moc jsme chtěli letět do vesmíru. Kdyby nám 
řekli, že první poletí ten, kdo nejdéle vydrží pod vodou, utopil by se během deseti 
minut celý oddíl astronautů,“ vzpomíná ve své knize pamětí Riding Rockets trojná-
sobný americký astronaut Michael Mullane. 
Ne, nechci se sáhodlouze rozepisovat o tom, že nejkrásnějším darem je nominace do 
posádky kosmické lodi. Nebo že jím je touha člověka po poznání nepoznaného. Nebo… 
Nejkrásnějším darem jsou děti. Jasně, je to na dlouhou, akademickou a často zbytečnou 
debatu, ale asi se shodneme na jednom: kdyby šly děti do soutěže o „nejkrásnější dar“, 
bezesporu by skončily „na bedně“. Tedy do třetího místa. Nesouhlasí někdo? 
A teď si představte, jaké dilema musel řešit americký astronaut Michael Fincke. Do 
oddílu NASA byl vybraný v roce 1996 a následně musel konstatovat, že nemá příliš 
velkou šanci letět do vesmíru. NASA tehdy měla velké oči, co se týká budoucích plá-
nů a vybrala několik opravdu velkých skupin astronautů. Takže v jednu chvíli měla 
skoro sto (!) kandidátů, kteří se připravovali k letu do vesmíru. Jenže pak v únoru 
2003 havaroval raketoplán Columbia a velké oči prozřely: namísto nějakých padesáti 
„letenek“ do vesmíru ročně měla NASA najednou jen dvě místa v ruských lodích 
Sojuz. A ty měli dostat přednostně astronauti-veteráni, protože jeden člověk měl 
náhle na kosmické stanici zastat práci několika lidí. 
V tu chvíli dostal Fincke na zelenáče neuvěřitelnou nabídku: jste dost dobrý na to, 
abyste do vesmíru letěl mezi nejzkušenějšími z nejzkušenějších! Nechcete být členem 
desáté základní posádky kosmické stanice? Nedalo se odpovědět nic jiného, než: „Ano, 
chci!“. A tak začal cvičit ještě více, aby se zkušenými matadory se ctí obstál. 
Jenže pak se věci znovu zamotaly. Člen deváté základní posádky stanice (a veterán ze 
tří kosmických cest) William McArthur byl krátce před letem do vesmíru ze zdravot-
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ních důvodů diskvalifikován. „Pane Fincke, poletíte dokonce o jednu výpravu dříve, 
nevadí?“ Jiný by zajásal, Fincke však ne. Měl smíšené pocity (jak praví anekdota, 
smíšené pocity nastávají ve chvíli, kdy se tchyně zřítí ze skály ve vašem novém autě). 
S manželkou totiž očekával v červnu 2004 narození potomka. Původní plán byl př
tom takový, že do vesmíru poletí od října 2004 do dubna 2005. Tedy, že stihne 
všechno – příchod „nejkrásnějšího daru“ i následnou cestu do vesmíru. Jenže te
došlo k termínové kolizi, protože startovat měl už v dubnu 2004. 
Fincke se nakonec rozhodl, že 
zvládne vše. NASA mu navíc vyšla 
maximálně vstříc: když na jeho 
ženu Renitu přišla „nejtěžší ho-
dinka“, byl astronaut sice na 
palubě kosmické stanice – ale 
zároveň prostřednictvím tele-
mostu i na porodním sále.  
A když pak jeho kosmická loď 
Sojuz dosedla v říjnu v Kazach-
stánu, čekala na něj kromě tlup 
lékařů a dalších specialistů i manželka se čtyřměsíční dcerou Tarali (tara znamená 
v mnoha indických dialektech „hvězda“). Samozřejmě, že byla tím prvním, po 
kom/čem se Fincke zničený z půlročního pobytu na kosmické stanici sápal.
Dnes má Fincke „vyrovnané skóre“: tři cesty do vesmíru, tři děti (u porodu ostatních 
dvou už byl osobně). A jen pro úplnost dodáváme, že se chystá 
vesmíru…                                                                                                               

 
Umění empatie a naslouchání

Každý člověk má své problémy, se kterými si není schopen bez pomoci blízké osoby 
poradit a vyřešit je. Může se jednat o potíže v rodině, ve škole, v zaměstnání, případně 
nejrůznější osobní potíže … V dnešní uspěchané době má málokdo skutečný zájem 
někoho doopravdy pochopit, najít si čas k naslouchání a třeba mu i v rámci svých mo
ností pomoci. Každý je většinou rád, když se mu podaří vyřešit své problémy 
a starosti. Z mého pohledu jen málokoho opravdu a upřímně zajímá, co i ta jeho ne
bližší osoba momentálně prožívá. Naštěstí se ale dá potkat člověk, který má opravdový 
zájem nás vyslechnout, podpořit, snažit se vžít do našich nelehkých situací a pocitů, 
podat nám pomocnou ruku, díky které si můžeme všichni uvědomit, že nikdy nemusí 
být člověk na vše sám, nemusí se cítit osamocený, bezmocný a beznadějný. 
Všem těm vzácným lidem posílám ze svého srdce velký dík a věřím, že 
času těchto úžasných a laskavých „andělů“ bude všude kolem stále 
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Hudební pohlazení se svatou Cecílií
Dostaveníčkem, s procítěným zpěvem a jímavou hudbou, byla také letošní Pocta 
svaté Cecílii. O čtvrté listopadové neděli jsme v Arše, díky nadaným farníkům všeho 
věku, mohli obdivovat skladby W. A. Mozarta, J. S. Bacha, J. B. Lullyho
F. Chopina. Ke slovu se ovšem nedostaly jen dechové, klávesové a strunné hudební 
nástroje, ale vyslechli jsme i málo známou kancionálovou píseň „Vzhůru pou
vzhůru povstaňte“ či nádherný chorál Nitinda Stella v podání „čty
likum neméně zaujalo rovněž netradiční zpracování notoricky zná
inspirované tvorbou Bedřicha Smetany. Nádech svátečnosti celému odp
lo průvodní slovo Pavla Borského, který by se jistě podepsal pod 
ra: „Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů
z nejlepších umění. Zahání duchu smutek a je nejlepší útěchou pro z
Srdce upokojí, občerství a osvěží.“                                                          
 
 

Aktuálně: Na Petrově zahájen Rok milosrdenství
Pontifikální 
tedrále sv. Petra a Pavla, sp
jenou s převzetím Be
ho světla, 
neděli v naší diecézi 
Svatý rok milos
službě předch
v Denisových sadech, odkud 
po přečtení buly
tiška „Miser
(Tvář milos

slavnostní průvod ke katedrále, 
kde poutníci prošli Svatou bra-
nou. Novinkou tohoto svatého 
roku je skutečnost, že probíhá 
nejen v Římě, nýbrž i v diecézích 
na celém světě. 
„Toto je příhodná doba ke změně 
života! Toto je chvíle, která by se 
měla dotknout srdce,“ vzkazuje 
prostřednictvím okružního listu 
papež František.                        -pš- 
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Hluboký omyl 
Když se zeptáte lidí, co považují za největší hodnotu, můžete slyšet různé odpovědi, 
např. zdraví, láska, děti, peníze … a často i jiné věci, o kterých se lidé domnívají, že se 
k nim dopracovali sami, vlastním přičiněním. Proto se o ně také tak často bojí.  
Slyšel jsem rovněž názor: „Život, protože když život skončí, nezůstane nic.“ Jde  
o hluboký omyl. Věřící člověk ví, že máme nesmrtelnou duši, kterou každý dostal při 
narození, současně se svým životem jako Boží dar.  
O své pomíjivé tělo se starám velmi pečlivě. A jak o svoji nesmrtelnou duši?          F.Z. 
 

I n s p i r a c e
 

Život je dar 
Stále mějme na paměti, že není tak důležité, jak dlouho, nýbrž jen to, jak intenzivně  
a autenticky žijeme. Oprosťme se od starostí o sebe. Zaměřme všechno do přítomné 
chvíle. To rozhodující se děje TEĎ! Teď je v nás Bůh … 
Nedopusťme ani jediný den, abychom nebyli – byť i jen nakrátko – sebou samými, 
zcela zajedno se sebou samými i s Bohem, zcela průzračnými pro Boha, který skrze 
naše činy chce v tomto světě zviditelnit svoji nekonečnou všeobjímající lásku.  
Nemusíme napínat své síly, abychom milovali každého člověka, to se nám asi nepo-
daří nikdy. Ale buďme si denně aspoň chvilku vědomi toho, že námi proniká Boží 
láska, že do nás proudí každým vdechem, aby našim výdechem vytékala do tohoto 
světa. Když v to uvěříme, poznáme skutečné tajemství našeho života. Tehdy pocho-
píme, co znamená žít … A svět bude o trochu jasnější, lidštější a obyvatelnější – i díky 
nám …         -jm- (čerpáno z knihy Kdybych měl už jen jeden den života, Anselm Grün) 
 

Parkovat na slunci 
Je jisté, že věčně zde nebudu. Mezi věčností před mým narozením a mezi věčností po 
mé smrti mám právě tolik času, abych zaparkoval na naší malé planetě. Mám své par-
kovací hodiny. Nemohu ukazatele nastavit zpět. Nemohu nacpat do svých hodin pení-
ze, abych prodloužil svůj parkovací čas. Ten je neúprosně vymezen. Můj život je jako 
jméno vypsané do písku, u moře stačí malý vánek a všechno zmizí. Co teď? 
Jen jedno je třeba říci: nebýt smutný a raději zkusit zaparkovat na slunci a ne ve vosím 
hnízdě starostí, které člověka pronásledují a ničí. Udělat si krásný den. Být okouzlen 
světlem, láskou, dobrými lidmi a užitečnými věcmi. Být přátelský a srdečný ke starci, 
který ví, že jeho parkovací hodiny už dobíhají, k nemocným, postiženým, zklamaným, 
podvedeným a tolika nešťastným lidem, kteří nenašli místo na slunci. Jim a všem lidem 
okolo mne připravit hezký den. A nepotřebuji už opravdu nic víc k tomu, abych sám byl 
šťastný.                                                                 (z knihy Nezapomeň na radost, P. Bosmans) 



                                                        SE T KÁ N Í ׀    p ro s in ec  20 15              

12 

 

Betlémská flétna 
Starý pastýř stál v poli, opřený o hůl, hlavu zakloněnou, a díval se na hvězdy. „Přijde“, 
řekl. – „Kdy přijde?“ ptal se vnuk. – „Brzy!“  Ostatní pastýři se smáli.  „Prý brzy!“ po-
smívali se. „Takhle už mluvíš léta!“ Stařec si nevšímal jejich posměšků. Jeho srdce 
bylo plné očekávání. 
„Bude mít zlatou korunu?“ vyptával se vnouček. „Ano!“ – „A stříbrný meč?“ – „To 
víš.“ – „A purpurový plášť?“ – „To víš, že ano.“ To vnuka uspokojilo. 
Ach, proč mu přitakal, když tomu sám nevěří? Jak vlastně přijde? Na oblacích z ne-
bes? Z věčnosti? Jako dítě? Jako chudák nebo jako bohatec? Asi nebude mít ani koru-
nu, ani meč, ani purpurový plášť … ale bude mocnější než jiní králové! Jak to jen vnu-
kovi vysvětlit, aby to pochopil? 
Chlapec seděl na kameni a hrál na flétnu. Starý pastýř naslouchal.  
A chlapec hrál den ode dne lépe, čím dál líbezněji. Cvičil denně několik hodin. 
Jestli tomu je tak, jak dědeček říká, pak musím být připravený, až král přijde – myslel 
si chlapec. Nikdo nehraje líp než já. Král určitě nepřeslechne, jak mu budu hrát svoji 
píseň. Král mě za to odmění. Zlatem, stříbrem, purpurem! Třeba mě učiní bohatým  
a ostatní budou žasnout a závidět mi! 
A přišlo to: jedné noci byla na obloze právě ta hvězdná znamení, která dědeček oče-
kával a vyhlížel. Hvězdy planuly daleko jasněji než jindy. Nad městem Betlémem stála 
velká hvězda. Pak se objevili andělé a volali: „Nebojte se! Dnes se vám narodil Spasi-
tel!“ Chlapec jim běžel vstříc, proti světlu. Pod kožichem měl na prsou flétnu. Běžel co 
nejrychleji. Doběhl, zastavil se a užasle zíral na děťátko. Leželo v jeslích zavinuté  
v plenkách. Jeden muž a žena na něj radostně hleděli. Ostatní pastýři, kteří doběhli za 
ním, klesli na kolena. I dědeček se mu klaněl a vzýval ho.  
Chlapec byl celý zaražený a zklamaný. Tohle že je ten král, o němž děd tolikrát mluvil? 
Ne, to musí být omyl. Vždyť je to mimino, chudinka nějaká! Tomu tedy svou píseň 
hrát nebude. Odvrátil se a vydal se zpátky do noci. Měl zlost. A neviděl už otevřené 
nebe ani anděly vznášející se nad chlévem. Potom zaslechl, jak novorozeňátko pláče. 
Nechtěl poslouchat ten pláč. Přitiskl si dlaně na uši a běžel dál. Ale pláč ho následo-
val, pronikal do jeho srdce a přitahoval ho zpátky k jesličkám. Zastavil se, ohlédl  
a viděl, jak Maria a Josef i všichni pastýři se snaží utěšit plačící robátko. Ale marně, 
marně. Copak mu jen asi schází? 
Chlapce ten nářek přímo bolel. Dostal nápad: vrátil se, vytáhl flétnu ze záňadří  
a začal hrát svou píseň. A vida! Dítě se ztišilo, poslední nepatrný vzlyk v jeho hrdél-
ku skončil jasnějším tónem. Děťátko pohlédlo na muzikanta a usmálo se na něj., 
jako když se rozvije první růžové poupě. Veliká radost oblila chlapce, pocítil krásné 
teplo ve své hrudi. Ten úsměv, ach ten úsměv! Nevyměnil by ho za veškeré zlato, 
stříbro a purpur světa.  

(autor: Max Bolliger, z knihy Betlémská flétna a jiné vánoční příběhy) 
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Z a m y š l e n í
 

Tříkrálová sbírka 
Inspirována obdobnou akcí v Rakousku se Tříkrálová sbírka uskutečňuje v celé naší 
zemi už od roku 2001. I přes to, že už má svoji tradici, s blížícími se Vánocemi roste 
každoroční nejistota. Bude letos dost ochotných dětí, když ty, které se několikrát 
s radostí připojily ke koledování, postupně odrůstají? 
Pán to vždy, i když někdy zcela neočekávaně, zařídí na poslední chvíli. Jsou to pocity 

lítosti poté, co se 
osmělím a oslovím mě 
dosud neznámé farní-
ky a rodiče s dětmi 
s prosbou o koledová-
ní a ti z různých důvo-
dů odmítnou. 
Je to již nějakou dobu, 
co jsem oslovila ma-
minku dvou větších 
chlapců. Na otázku, 
zda by mohli  koledo-
vat a též ona snad 
nějak pomoci, jsem 
dostala odpověď: „Ví-
te, potýkáme se teď 

v rodině s těžkou nemocí  blízké osoby. Opravdu nemohu slíbit pomoc, protože ne-
víme, co bude zítra“. Nebyla to výmluva. A věřte, že Pán pomohl, a pomohl všem. Ti 
chlapci se zúčastnili koledování a nikoli naposledy. Nemocná paní, která byla na kon-
ci své pozemské cesty, provázela koledníky svými modlitbami, upoutána na lůžku,  
s radostí poslouchala vyprávění o úspěších této naší  akce. Její příklad  nesení bolesti 
a utrpení vložil pak do srdce odvahu pomáhat druhým. 
Odešla s úsměvem na rtech k našemu Pánu doprovázena řádovou sestřičkou v raj-
hradském hospici. A právě také k zachování důstojnosti člověka v jakékoli jeho život-
ní situaci, má přispět pořádání Tříkrálové sbírky. 
Pokud malí koledníci překonají svůj prvotní strach, dočkají se krásného přijetí od 
známých i neznámých dárců a pocítí tu zvláštní radost, když udělají něco pro druhé.  
Staňme se dárci, třeba jen času. Věnujme kousek svého pohodlí někomu druhému, 
neznámému, tomu, kdo to potřebuje. A nechme i maličké, aby svým čistým srdcem 
hledali Pána v každém člověku.  

Nepřichází právě teď doba, kdy máme podat důkaz?                                                  -em- 
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Zvířecí sněm 
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají 
Vánoce?“ Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdo-
bený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda.“ 
Liška se připojila se svou představou: „Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá 
pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly." Do řeči se jim vložil 
medvěd: „Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!“ 
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící 
šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit.“ Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Váno-
ce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“ 
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na 
Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil 
velkou hlavu a zabučel: "A vědí to vůbec lidé?" 

(z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše, Bruno Ferrero) 
 

P ř í b ě h

Štědrodenní návštěva 
Tento příběh se odehrál kdesi na okraji jednoho městečka dne 24. 12. 2014. 
Za okny nevelikého domku hustě chumelilo, rtuť  teploměru na okenním rámu uka-
zovala –10° Celsia. V obývacím pokoji seděl u krbu starý muž, popíjel horký čaj 
z krásného zdobeného šálku. 
Měl již zcela bílé vlasy, světle hnědé oči, černé, ale už také stříbrnými nitkami času 
protkané, srostlé obočí, středně velký nos a samozřejmě vrásčitou tvář. 
Jediného společníka mu dělal slepý pes, který klidně odpočíval u pánových nohou. 
Onen muž dopil čaj a řekl: „Tak pojď Starouši, půjdeme na návštěvu.“ Pes se ihned 
ochotně zvedl jenže narazil do stolku a prázdný šálek sklouzl na zem, kde se rozpadl 
na desítky malých střípků. Stařík zanaříkal: „To ne, tys tomu ale dal, to byl ten, co 
jsem dostal od babičky.“ Byla to jeho jediná památka, vyjma starých fotografií. 
Poté co uklidil střepy se oblékl, nazul si teplé boty, připnul psa na vodítko a vyrazili. 
Nebylo to daleko. Přešli kluzký chodník, prošli alejí listů zbavených kaštanů, nyní 
zapadaných sněhem, až dorazili k brance vévodící starému hřbitovu. Konečně se 
zastavili u obyčejně vypadajícího náhrobku, na němž bylo vytesáno jméno nějaké 
ženy, jeho ženy. Před hrobem byla malá dřevěná lavička. Muž ji oprášil od silné vrst-
vy sněhu a posadil se. 
Ve světle, které vrhaly omšelé elektrické lampy, bylo vidět, jak po starcově tváři sté-
ká slza, pohlíží vzhůru proti pomalu se snášejícím sněhovým vločkám, zašeptal: „Pa-
ne, děkuji Ti za tento dar, prožít život s tak úžasnou osobou, jakou byla ona.“ 

Libor, 17 let 
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K d y  a  k a m  v e  v á n o č n í  d o b ě

Vánoční bohoslužby ve farním kostele sv. Janů v Bystrci  
Čtvrtek  24. 12. – Štědrý den: v 16.00  mše pro děti 
 ve 22.00  „půlnoční“ mše – zpívá chrámový sbor 

Pátek    25. 12. – Boží hod vánoční: mše v 7.30, 8.45, 10.00, 18.00 

Sobota  26. 12. – Svátek sv. Štěpána: mše v 7.30, 8.45, 10.00 

Neděle 27. 12. – Svátek Svaté rodiny: mše v 7.30, 8.45, 10.00, 18.00 

Čtvrtek  31. 12. – Silvestr: mše v 16.00 na poděkování a prosbu o Boží pomoc do 
nového roku, ve 23.30 děkovná modlitba před půlnocí. 

Pátek 1. 1. 2016 – Slavnost Matky Boží Panny Marie: mše v 7.30, 8.45, 10.00, 18.00. 

Kostel s betlémem bude možné navštívit ve dnech 25. 12. a 1. 1. od 14 do 17.30 hod. 
 
Pořad vánočních bohoslužeb v Arše: 
Čtvrtek  24. 12. – Štědrý den: 24.00  půlnoční mše svatá 

Ve dnech 25. 12. a 1. 1. bude od 14.00 do 18.00 hodin otevřena Archa s betlémem. 

– – – – – 

ŽIVÝ BETLÉM. V pátek 25. prosince v 16 hodin Vás zveme k Živému betlému před 
kostelem. Můžete se těšit na setkání se Svatou rodinou a společně si zazpíváme ko-
ledy. Do průvodu k jesličkám se mohou zapojit i další příchozí 
(děti i dospělí) v pastýřském oblečení s dary pro Ježíška (cukro-
ví, ovoce pro potřebné).  

BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Máte-li zájem, aby zahořelo na Štědrý den  
i u Vás doma, vhoďte lístek s adresou (jméno, ulice, patro) 
v neděli 20. 12. dopoledne do krabice v předsíni kostela nebo 
zašlete e-mail na betlembystrc@gmail.com. Betlémské světlo 
budou roznášet skauti v Bystrci a v Kníničkách na Štědrý den. 

NOVOROČNÍ KONCERT. Srdečně Vás zveme na Novoroční kon-
cert v neděli 3. ledna 2016 v 16:00 h v kostele sv. Janů v Bystrci. 
Účinkuje flétnové kvarteto Flautas de Colores, soubor staré 
hudby Ensemble Serpens cantat a další. Výtěžek z koncertu 
půjde na Ligu vozíčkářů v Brně. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Její 16. ročník se uskuteční v době 1. - 14. ledna 2016. Naše 
tříkrálové skupinky budou koledovat především ve vestibulech supermarketů. Pozná-
te je podle zapečetěných pokladniček s logem Charity ČR a vedoucí skupinky u sebe 
musí mít průkaz koledníka. Více na www.trikralovasbirka.cz.         Farní charita Bystrc 
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V Ježíši Kristu se zvláštním způsobem setkává 
čas s věčností.  
 
Ať hodnota i těch nejnepatrnějších věcí vy
naných z lásky vstoupí pro spojení s
z našeho omezeného času do věčnosti.
 
Za to se modlím a k tomu Vám žehnám
 
 
          

                Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Z  n a š e h o  f a r n í h o  ú ř a d u
 
Do náruče našeho Otce se vrátili 

  2. 10. Marie Škapová 
15. 10. Ludmila Muzikářová 
15. 10.  Jiří Nejedlý 
  7. 12.  Rostislav Chvátal 

Z vody a z Ducha svatého se narodili 

17. 10. Daniel Michael Mikulík 
18. 10. David Jiří Gabriel 

18. 10. Sára Jaroslava Kaštylová
18. 10. Karolína Anna Ščevková
18. 10.  Petr Pavel Juran 
18. 10. Tereza Marie Smejkalová
15. 11. Matyáš Urban 
28. 11. Marek Gabriel Keprt

Svátost manželství si udělili

28. 11. Petr Juran a Emilie Ščevková
 

 

 

 

Téma příštího čísla: Schola slaví 30 let 
• Předběžná uzávěrka příštího čísla: 5. 3. 2016
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Ježíši Kristu se zvláštním způsobem setkává 

Ať hodnota i těch nejnepatrnějších věcí vyko-
lásky vstoupí pro spojení s ním 

našeho omezeného času do věčnosti. 

tomu Vám žehnám 

Vojtěch Cikrle, biskup brněnský 

n a š e h o  f a r n í h o  ú ř a d u

Sára Jaroslava Kaštylová 
Karolína Anna Ščevková 

Tereza Marie Smejkalová 

Marek Gabriel Keprt 

Svátost manželství si udělili 

Petr Juran a Emilie Ščevková        -em- 

 
5. 3. 2016 • 

ZDARMA. Vydává římskokatolický farní úřad 
Bystrc. Příspěvky, náměty a připomínky předávejte osobně na faře nebo pište na 

Spolupracovali: E. Máchová, K. Malinková, J. Mrkvová. Vedoucí  
ková, jazyková korektura: L. Moravcová •  

Příští číslo vyjde v březnu 2016.   
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