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Odvážný provazochodec se vydal k Niagarským vodopádům a za přihlížení překvapeného publika si nad vodou natáhl
lano. Přešel tam a zpět a nadšení diváci
ho odměnili bouřlivým potleskem. Znovu
a znovu kráčel tam a zpátky. Tentokrát si
vše ztížil tím, že před sebou tlačil sud.
Znovu si počínal znamenitě. Nechyběl
aplaus. Když pak lidem položil otázku,
zda věří, že tento kousek zvládne zopakovat, dostal jednoznačně souhlasnou
odpověď: „Věříme.“ – „To mám radost.
A věříte taky, že dokážu přejít na druhou
stranu s tímto sudem a s člověkem
uvnitř? Všichni opět nadšeně volají: „Jasně, dokážeš to, věříme ti". Provazochodec však klade otázku: „Kdo z vás se hlásí
jako dobrovolník?" Hrobové ticho...

Člověk bez víry je jako
pocestný, který putuje
bez cíle. Jako někdo, kdo
bojuje bez naděje na vítězství.
svatý Augustin
Téma čísla:
Kdo mě vyzná před lidmi…

Podobně je tomu s vírou, pokud se nijak
neprojeví v našem životě. K čemu je víra
beze skutků?
Víme-li v koho jsme uvěřili, nebude pro
nás problém, vydat o Něm svědectví.
A co za to? Příslib je obsažen v desáté
kapitole Matoušova evangelia, jehož
úryvek nám byl inspirací k tématu tohoto
číslo farního občasníku.
Požehnanou misijní neděli
vám přeje redakční tým Setkání
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Inspirace

Bezejmenní stateční
Motto: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým
Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
(Mt 10, 32-33)
Dostát tomuto morálnímu nároku asi nebylo nikdy jednoduché.
ché. Přesto máme v Písmu svatém Starého i Nového
ového zákona bezpočet hrdinných mučednických svědectví
o věrnosti Bohu a víře v něho; bezesporu nejdrastičtější v sedmé kapitole druhé knikn
hy Makabejské.
Vzpomínáme letos sté výročí vzniku samostatného Československa. Ani během těchtěc
to minulých let nebylo vždy snadné zůstat věrný ve víře, zvláště pak v období nacistické a komunistické totality.
y. Tu první jsem nezažil, na tu druhou nerad vzpomínám.
Přesto jsem se ve svém okolí setkal s celou řadou bezejmenných statečných lidí, kteří
raději volili ztrátu svobody nebo horší společenské postavení své či svých rodin, než
by podlehli nátlaku komunistického
ického režimu. A tak nepřestali chodit do kostela, nen
přestali své děti posílat na výuku náboženství, nestali se spolupracovníky Státní tajné
bezpečnosti, nevstoupili do Komunistické
strany, i když je k tomu všemu nutili
a slibovali nejrůznější materiální výhody.
V současné době není na jedné straně
tlak na věrnost víře ze strany společnosti
tak dramatický, na druhé straně přibylo
mnohem více lákadel, které lidi od víry
v Boha odvádějí. Věřící člověk se způsozpůs
bem prožívání svého každodenního života
značně odlišuje
lišuje od většinové společnosti
a není snadné vytrvat. Velmi složité to
jistě mají školní děti zvláště ve městech,
když například do náboženství nechodí
z celé třídy žádný další spolužák. Přesto
jsem přesvědčen, že stát se bezejmenbezejme
ným statečným dnešní doby za to stojí,
zvláště s ohledem na úryvek Matoušova
evangelia v úvodu tohoto zamyšlení.
Nezapomínejme proto ve svých modlitmodli
bách na rodiny a modleme se za ně, aby v nich vyrůstali noví bezejmenní stateční.
Náš národ je bude moc potřebovat.
F.Z.
2
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Očima farníků

HRDINSTVÍ SPOJENÉ S RIZIKEM
Vzpomínám si na dobu svého dětství, jak táta vždy večer poslouchal zprávy BBC nebo
Svobodné Evropy (rozhlasové stanice, které vysílaly objektivní informace ze Západu).
Vysílání bývalo patřičně rušeno, poslech často nepříjemný, až nemožný. Táta nás děti
upozornil, že kdyby se někdo ptal, zda takové vysílání poslouchá, musíme říct, že ne.
Naštěstí se nás nikdy nikdo nezeptal ...
I akce spojené s duchovním životem se prováděly opatrně a tajně. Aktivní mladý
kněz, který nás vedl, byl sledován StB. Nakonec ho přeložili do odlehlé pohraniční
oblasti s rozpadající se farou. Proto pro mne Ježíšova věta z evangelia „Kdo mne
vyzná před lidmi“ měla příchuť hrdinství spojeného s rizikem. Bylo ve mně dost
ostražitosti. Když jsem však později mluvila před lidmi, které jsem považovala za
nevěřící nebo neznala jejich postoje, o víře a o Bohu, byla jsem překvapená, že se
často k Bohu hlásili nebo měli o duchovní věci velký zájem. Se zápornými reakcemi
jsem se setkávala spíše výjimečně.
Možná máme někdy představu, že k vyznání Boha před lidmi je třeba mít zvláštní
výřečnost, znalosti nebo zkušenosti. Určitě tomu tak není. Duch svatý vane kam chce
a reakce člověka nebo jeho obrácení nezávisí na nás.
Jednou jsem se v nemocnici setkala s pacientkou, která na první dojem působila dost
svérázně. Ve svých 40 letech měla 3 děti, každé s jiným mužem. Říkala však, že ji
kdysi babička vzala do kostela a ona si na nástěnce přečetla, že potrat je vražda hřích. Tuto informaci brala velmi vážně. Celkově byla hodně otevřená a svými postoji
možná pravdivější, než mnohý věřící.
Také jsem se setkala s mladou řádovou sestrou. Jako jediné dceři nevěřících rodičů jí
babička v 8 letech vysvětlila u obrazů křížové cesty, kdo je Ježíš. V tu chvíli ucítila
touhu, která v ní neustále přetrvávala, tohoto Ježíše utěšovat. Uvěřila, a když se později doslechla o řádu klarisek věčného klanění, věděla, že to je ono a do řádu vstoupila. (Dnes je tam velmi šťastná).
Myslím, že je dobré se před rozhovorem s hledajícím pomodlit k andělům strážným
a k Duchu svatému a ostatní už nechat na Pánu.
MH

Můj život ve víře
Narodila jsem se v katolické rodině na venkově a větší část života jsem tam i žila. Do
farního kostela jsme v zimě, v létě chodili pěšky – 4 km tam a 4 km zpět. Tehdy nebyla
televize, rádio měl málokdo a osobní auto nikdo. Byla 30. léta minulého století.
Více o víře jsem se počala dovídat až ve škole v hodinách náboženství. Naše venkovské
maminky na nás neměly mnoho času, zvlášť jednalo-li se o početnou rodinu.
3
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Pan kaplan, který k nám tehdy do obecné školy docházel a dojížděl, byl mimořádně
laskavý a milý člověk a nám, malým dětem, srozumitelným způsobem vyprávěl o Ježíši
Kristu, o jeho životě, učení a činech. Dodnes si jeho některé výroky pamatuji.
Že Ježíš Kristus žil a zemřel mučednickou smrtí – víme. Letopočet „před Kristem“ a „po
Kristu“ to dokazuje.
Ježíš Kristus založil křesťanství, veřejně učil a kázal, kritizoval, káral a vytýkal. To vše
bylo trnem v očích tehdejším vládcům, a proto jej pronásledovali, týrali a lynčovali
a posléze ukřižovali. Jeho víru však hlásali dále jeho přátelé – učedníci a vše je obsaženo
v evangeliu.
Jsem věřící, Desatero Božích přikázání se snažím dodržovat. Za svoji víru se nestydím,
veřejně ji však nevystavuji.
A proč chodím do kostela? Neděle je dnem svátečním. Účast na mši je pro mne oáza
klidu od všedního dne. Poslouchám kněze, rozjímám a zpytuji svědomí. I poslech bystrcké scholy doplňuje atmosféru.
M. Č.

Někdo tady chodí do kostela!
Byl rok 2003. Já jsem po mateřské dovolené nemohla najít práci, a tak jsem byla moc
ráda, když jsem našla inzerát, že přijmou pracovnici na úklid v nejmenovaném zařízení pro seniory. Moje radost byla o to větší, když mě vrchní sestra zavolala a sdělila
mi, že na tuto pracovní pozici vybrali právě mě. Začátky nebyly vůbec jednoduché,
náročná fyzická i psychická práce, ale … byla to práce mezi seniory a já se v jejich
společnosti cítila dobře, ráda jsem si s nimi při práci povídala. Horší to bylo mezi
kolegyněmi, které kohokoliv nového velmi těžko a nerady přijímaly … Bylo to prostředí, kde Bůh neměl své místo … Při rozhovorech s klienty to bylo jiné, tam jsem se
mohla bavit o čemkoli, tedy i o duchovnu, Bohu, víře … a bylo to oboustranně obohacující. Jen ty kolegyně byly ateisticky založené, a to všechny. Jednou, když jsme
o přestávce v šatně svačily, doslova přiletěla jedna starší kolegyně do šatny a oznámila nám přítomným, tónem, který nesl známky rozhořčení „někdo tady chodí do
kostela!“ Přiznávám, že mi to tenkrát nebylo příjemné, byla jsem nová, těžko přijímaná a teď ještě tohle … věřící. Ale Pán mě v tom nenechal a dal mi sílu a já řekla
„Já jsem věřící a chodím do kostela“. Bylo ticho, známky překvapení v jejich tvářích …
ještě chvíli trvalo, než mě kolegyně poznaly, jaký jsem člověk, jak pracuji, než mě
přijaly mezi sebe … a pak se děly věci: našly jsme k sobě cestu, zažily spoustu legrace
a nakonec se za mnou chodily, samozřejmě po jedné, ne přede všemi, ptát na věci
duchovní. A tak jsem měla možnost předávat osobní svědectví o své cestě k víře,
k Pánu, k lásce, radosti a pokoji, který mně Pán dává. A tehdy jsem nabyla cennou
zkušenost, že víru nesmíme druhým lidem vnucovat, nejdříve musíme dát lidem
možnost nás poznat, aby k nám mohli najít cestu, a pak můžeme začít s rozhovory
o víře, Bohu, sdílet osobní svědectví víry …
-jm4
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HRADY Z PÍSKU
Pracuji v domově pro seniory jako pečovatelka, pastorační a paliativní koordinátor.
Není jednoduché, zvláště v dnešní době, svůj postoj k víře obhájit a vůbec nabídnout
pomoc v duchovní oblasti.
Mnohokrát se mi stalo, že za mnou po nějaké době přicházeli různí lidé, kolegové,
občas klienti a jejich blízcí a měli různé dotazy, z kterých bylo patrno, že jsem pro ně
„exotický tvor“, protože neví, zda ze mě mají strach, nerozumí mi, obdivují, či ke mně
cítí něco negativního. Člověk, který má relativně dost sil a ne moc nemocí, si většinou
duchovní starosti tolik nepřipouští. Ale jak jde čas, začneme si všichni uvědomovat naši
konečnost. Většina lidí pochopí, že musí s pravdou ven, že se musí rozhodnout, na
které straně stojí. Zda se přiznají k Bohu, či ke světu. Někdy pak nastává boj s časem.
Kolikrát jsem si s ulehčením řekla: „Díky Pane za čas, který jsi nám dal, aby se ten, či
onen mohl navrátit do Boží náruče.“
Nedávno jsem doprovázela (při umírání) jednoho pána, který celou dobu, t.j. víc než
3 roky, stále jakoby hrál s Pánem Bohem šachy. Když mu bylo dobře, byl připraven
věřit, když se jeho zdravotní stav horšil, jeho víra ochabovala.
Celou tu dobu, co jsme spolupracovali, jsme stavěli společně takové hrady z písku.
Vždy, když jsme hrad postavili, přišel nějaký problém a hrad se sesypal tak, jako když
cvrnknete prstem do nejvyšší věže, a my začali stavět znova. Jenomže najednou už
nebyl čas, ani dost sil, znovu začít se stavbou, já jsem začala trochu podléhat panice.
Chodila jsem k němu velmi často na návštěvu, často i vícekrát během dne a zkoušela
nabídnout zprostředkování svátostí (svatou zpověď, pomazání nemocných a svaté
přijímání). Má nabídka byla odmítána. Co dělat? Nakonec jsem viděla, že musím
něco udělat jinak. Při jedné návštěvě jsem oznámila (už jsem nedávala na výběr), že
k dotyčnému přijde kněz. A pak jsem se modlila, aby duchovního neodmítl a také,
aby jeho čas nedozrál dříve, než by návštěva kněze proběhla.
Pán je milosrdný a dal nám vše, oč jsem prosila.
Je to jen několik dní, co se tento náš bratr v Kristu odebral na věčnost.
Člověk se má přiznat ke své víře, i když to není snadné, ale Pán se pak také přizná
k němu, k nám.
-km-

OPRAVENÁ SOBOTA
Výtvarná výchova na základní škole zrovna nepatří k předmětům, které by někoho
mohla nasměrovat k otázkám souvisejícím s vírou. Ale stalo se.
Psal se rok 1985 a třídní učitelka s námi měla výtvarnou výchovu. Bylo krátce před
velikonočními prázdninami a zatímco my žáci jsme pilně malovali jakési zátiší s vázou,
třídní napadlo vykládat nám u toho o lidových zvycích spojených se „svátky jara“. Bylo
to zajímavé povídání, nikdo ani nedutal. Až do chvíle než nám paní učitelka začala sdělovat, jaké pojmenování má blížící se čtvrtek, pátek a sobota. Říkala to přesvědčivě
a nebyl sebemenší důvod pochybovat o správnosti vyřčeného. Jenže… I když jsem zda5
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leka nepatřil mezi nejprůbojnější děcka ve třídě, našel jsem náhle odvahu její výklad
přerušit. Nechápala sice proč se hlásím, ale vyvolala mě. A já jsem si dovolil ji opravit.
„Paní učitelko, ten pátek není bílý a sobotě se neříká velká. Je to přesně naopak.“ Byla
zjevně zaskočená. Ale hned se usmála a uznala, že se možná spletla. Pár spolužáků
zvedlo hlavu a jinak nic. Až o přestávce za mnou někteří přišli a ptali se mě, odkud to
vím. Tu odpověď ani v nejmenším nemohli čekat: „Chodím do kostela.“ Z osmi set dětí
na naší základce tohle platilo pouze o dvou. Tím druhým byl můj starší bratr…
-pš-

Exot nebo osobnost?
Rád občas vzpomenu na setkání spolužáků ze střední školy po deseti letech od maturity. S většinou z nich jsem se po celou tu dobu nepotkal, a tak jsem byl rád, že jsme zase
chvíli spolu, můžeme zavzpomínat a s odstupem let se mnoha situacím s chutí zasmát.
Shodli jsme se, že uděláme kolečko, kde každý řekne něco o tom, jak žije, co dělá, a tak
podobně. Nebyla to pro mě chvíle úplně snadná, protože o víře se v naší třídě rozhodně nemluvilo, a o tom, že jsem věřící, až na výjimku, nikdo nevěděl. „Jak to kamarádi
přijmou, co jsem a co dělám?“ honilo se mi hlavou. Když na mě přišla řada, sdělil jsem
opatrně pravdu, že momentálně pobývám v Římě a studuji teologii. „Co to je?“ vyhrkl
okamžitě někdo. „Studuji na faráře,“ odpověděl jsem jednoduše. Na chvíli zavládlo
užaslé ticho. A pak se, pro mě naprosto nečekaně, spustil gejzír radostných výkřiků:
„Tak to je super, mám firmu na výrobu nábytku, tak kdybys potřeboval takové ty budky, co jsou vzadu v kostele, musíš říct!“ „Já dělám zabezpečovačky, přijedu ti to namontovat do kostela,“ přidal se další. „Co zabezpečovačku, postavíme nový kostel,
mám stavební firmu,“ rozvíjel plány další. A tak to jelo. Jedna spolužačka si u mě „objednala“ křtiny dítěte, jiná se rozhodla počkat se svatbou, až budu hotový. Během večera jsem pak několikrát vysvětloval, jak vypadá studium v Římě nebo jak často chodím
na kávu s papežem, ale také jsem stranou hlučící společnosti naslouchal bolestem
a zklamáním, které už život stačil přinést. S ulehčením jsem zjišťoval, nejen že nikdo
nemá potřebu bojovat ani proti mně, ani proti církvi, ale vlastně jsem se stal hlavním
„trhákem“ večera. Skoro každý potřeboval k mé situaci zaujmout a vyjádřit svůj postoj
a žádná reakce nebyla negativní. A pak tomu dala korunu profesorka historie a češtiny,
které jsem si, třebaže nebyla věřící, velmi vážil pro její vzdělanost a obdivuhodný kulturní rozhled. Vzala si mě na chvíli stranou a nadšeně mi svěřila, co jsem opravdu netušil: „To jste mi, Pavle, udělal ohromnou radost. Velice si vážím kněží, protože v dějinách
vždycky byli statečnými nositeli vzdělanosti, a jsem hrdá na to, že jsem vás mohla učit.“
A pak jsem s úžasem sledoval, jak si všechno pamatuje, jak s láskou a obdivem vzpomíná ještě na další čtyři své studenty, kteří se také stali kněžími.
Vypotácel jsem se tenkrát z tohoto setkání s hlavou omámenou nikoli alkoholem, protože na něj opravdu nebyl čas, ale množstvím nečekaných a překvapivě radostných
zážitků.
otec Pavel Svoboda
6
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Cesta k víře
Pocházím z nevěřící rodiny a před deseti lety jsem se seznámil s věřící dívkou, dnes
mojí manželkou. Bylo to asi stejného roku, kdy jsme šli kolem vršovického kostela
v Praze, a na nástěnce byla upoutávka na kurz Alfa. Den i čas mi vyhovoval, tak proč
se nedozvědět něco nového?
Mezi těmi, kteří se mne tam tehdy ujali, byl polský farář p. S. Góra a katecheté, včetně Míly M., který je otcem, vědcem, členem KDU-ČSL i pastorační rady, katechetou,
skautem a já nevím čím ještě. Mám v paměti, jak mi tam jeden věřící řekl, že on jako
Slova setníkova
otec by nechtěl, aby za ním přišel syn
(Matouš, 27, 54)
v motýlku se sklopenou hlavou a bez emocí
odříkal, co vše pokazil. I já bych byl raději,
Že z římské chudiny zrozen
kdyby můj syn, špinavý jako marnotratný
(stroze o mně bible píše)
syn, ke mně přiběhl, skočil mi kolem krku
ač sloužit chtěl jsem veršům Múz
a vyplakal se mi na rameni. Po absolvování
vojska hořký vzal jsem hrozen
kurzu Alfa jsem využil i možnost chodit na
na východní výspě říše,
následný kurz Beta. A po těchto dvou kurkde vládne Pilát Pontius,
zech následoval katechumenát završený
v zbroji, prachu, vedru, potu
křtem, biřmováním a 1. svatým přijímáním.
Dlouho jsem se domníval, že ve víře je nejvězně vodím na Golgotu
důležitější „komunikace“ s Bohem. ModlitDnes vedou proroka či krále,
ba a čtení Bible, jakožto naslouchání jeho
únavou dvakrát padl již,
slovu. Když jsem se ale při nedávném ducestou posměch slyšet stále
chovním rozhovoru jednomu knězi mimo
bystrckou farnost svěřil, že právě toto činím
a Šimon za něj nese kříž
málo, vyvedl mě z omylu. A ujistil mě, že
Hlava v trní s ostřím dýky,
nejdůležitější je milovat bližního svého…
tvář na šátku Veroniky
Uvědomuju si, že zapojením do církve získá
člověk mnohé. Je však důležité dát se Pánu
Úder kladiv, kříž je vztyčen...
k dispozici.
Že náhle temný zakryl stín
A na závěr mi dovolte, možná trochu netranebe, dosud do zlatova,
dičně, přidat doporučení na čtyři pozoruzvolám nad dav, co zde sklíčen
hodné filmy: V jednom ohni (v originále
"To vpravdě byl Boží syn"
Fireproof), Odvážní (Courageous), Bůh není
Za pokoru, za ta slova,
mrtev (God's Not Dead) a Modlitby pro
král s pažemi rozpjatými
Bobbyho (Prayers for Bobby). Pro mě osobně a moji víru byly všechny velmi inspirativsmiluje se, odpustí mi?
J.C.
ní. Věřím, že budou i pro vás.
mH
7
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Léto už se s námi rozloučilo, a tak na něj zůstanou jen vzpomínky. Vrátili jsme se
nedávno s mladším synem z třídenní dovolené v blízkém zahraničí.
Byli jsme na Slovensku. Potřebovala jsem si trochu urovnat myšlenky a nechtělo se
mi samotné jet, tak jsem se zeptala, zdali nechce vyrazit někam se mnou.Nejdřív
trošku váhal, přece jen začal školní rok, ale pak svolil, a tak jsme se rychle pobalili
a vyjeli naším autem znaje směr, nikoli však cíl. Jak jsme se tak vzdalovali od domova
dorazili jsme až do Těrchovej, do Jánošíkových dier a vydali se do skalnatých rozsedlin. Nejdříve jsme přecházeli jen úzké lávky a postupně začali šplhat pomocí lan
a řetězů výš a výš. Cestou jsme dostihli skupinu středoškoláků, protože jich bylo asi
dvacet, trvalo jim déle, než postupně překonali překážky. Byli jsme rádi, když si udělali přestávku v lese a my je mohli předejít. Dostali jsme se až do místa „Pod Tanečnicou“ s výškou 1186 m n.
m. Usadili jsme se na
vyvýšené skalce, odpočívali a vyhřívali se na
sluníčku. Když v tom
k nám dolehly hlasy oné
skupiny studentů a za
chvíli jsme je i viděli, jak
celí rozjaření vybíhají
směrem k nám. Vedli je
dva profesoři, tedy my
jsme si to mysleli, pravda
to byla však jen z půlky.
Jeden z nich byl kněz, ale
to nám došlo až ve chvíli,
kdy se začal pídit po
tom, kdo prý nese misál
a vše ostatní na mši svatou. Bylo před polednem
a onen duchovní si nachystal obětní stůl na jednom vyvýšeném kameni a začal sloužit
mši. Nenápadně jsme se přisunuli blíž, ale on si nás samozřejmě všiml, obracel se
k nám už při kázání, a pak během celé mše. Ta pokračovala podle obvyklého pořadu,
ale když přišlo na svaté přijímání, neodvážili jsme se synem přistoupit, duchovní nám
však pokynul. Po požehnání se nám představil i spolu s celou třídou. Byli to studenti,
z Bratislavy-Petržalky, na duchovním cvičení. Také my jsme o sobě řekli pár slov,
a pak jsme poděkovali za přijetí a rozloučili se tradičním "S Pánem Bohem."
-km8
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Prožili jsme společně

MARIA NÁS PROVÁZÍ NA CESTĚ K BOHU
Letošní již 5. ročník bystrcké zářijové pouti k Panně Marii ve Vranově u Brna připadl na sobotu 15. září. Skladba poutníků byla různorodá.
Nejpočetnější zastoupení měli farníci z Bystrce, Kníniček a Rozdrojovic. Další část
tvořili příbuzní a přátelé našich farníků jak Bystrce, tak z blízkého či vzdálenějšího
okolí. Hlavní proud poutníků se jako obvykle zformoval v Útěchově a vydal se na pěší
pochod směr Vranov. Počasí bylo krásné, slunečné, nešlo si přát nic lepšího. Avšak
nebyla by to správná pouť, kdyby byly zcela ideální podmínky. Cesta byla místy rozmoklá od deště z předchozího dne.
Na Vranov jsme dorazili včas. Zde jsme se setkali s ostatními poutníky, kteří sem
přijeli vlastními vozidly nebo se vydali přímo z Bystrce.
V 15 hodin začala mše svatá ze svátku Narození Panny Marie, kterou sloužil náš pan
farář. Asistovali velcí i malí ministranti z Bystrce. Pan farář v úvodu homilie připomněl, proč jsme vlastně připutovali k Panně Marii. Přišli jsme poděkovat za všechny
milosti a poprosit za ochranu a přímluvu v životním putování jednoho každého z nás.
Panna Maria udává směr naší životní cesty, podobně jako šipky, které jsme viděli
nakreslené v lese. Jednotlivá tajemství růžence, který jsme se cestou modlili, jsou
momenty ze života Pána Ježíše. Velmi důležité je uvědomit si fakt, že Maria nám
ukazuje cestu nikoli k sobě, ale ke svému Synu. A toto je potřeba si stále znovu uvědomovat, stále hlouběji do této skutečnosti pronikat a žít ji nejenom v okamžiku
pouti, ale i v běžném životě.
Po mši svaté pro poutníky bylo připraveno pohoštění. Všichni zájemci měli možnost
osvěžit se výbornou kávou, čajem nebo vodou. K tomu i něco sladkého na zub. Pak
nás čekal návrat do svých domovů a poděkování za čas strávený s Bohem i lidmi. ZM

POUŤ PRVOKOMUNIKANTŮ NA PETROV
Ve čtvrtek 27. září jsme se ráno sešli na bystrcké faře. Kdo? Já – Šimon, Ruda, Verča,
Deniska, Karolína, Hanka, Alenka - a ještě paní katechetka Eva Máchová. Byl tam i
pan farář P. Svoboda, který několik z nás vyzpovídal, abychom mohli ke sv. přijímání.
Po snídani – palačinkách – jsme s paní katechetkou vyrazili do města na Petrov. Tam
jsme dostali pokyny a vysvětlení k budoucím úkolům. Ale nejdříve začala mše: uvnitř
katedrály jsme neseděli sami, ale dalších asi 500 dětí. Mši sloužil náš biskup Vojtěch
Cikrle společně s velkým množstvím kněží. Během mše nádherně zpíval dětský sbor
a jejich zpěv mě přímo uchvátil!
Po mši jsme se vrhli do okolí katedrály na plnění úkolů, se kterými nám pomáhali
„svatí“: např. jsme pekli hostie (mňam mňam), u sv. Petra jsme z kostek stavěli velké
puzzle s obrazem papeže Františka, u sv. Jana Nepomuckého jsme zase třídili skutky
na zlé a dobré, celník Zacheus rozházel jako-peníze s indiciemi, které jsme měli se9
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skládat do věty. Setkali jsme se i s pomocným biskupem Pavlem Konzbulem, který
nám ukázal věci, které používá pro svou práci - např. vonný olejíček na biřmování.
Potom jsme si p. biskupa mohli vyfotit i udělat selfie. Dostali jsme i nějaké menší
dárečky: třeba já mám obrázek - fotku biskupa s jeho požehnáním a modlitebníček.
Ten je fajn, často třeba využiju modlitbu „pro unavené lidi“: Pane Bože, už jdu spát,
buď dnes se mnou, mám tě rád.
Počasí také bezvadně vyšlo a vůbec celý den byl eňo - ňůňo!
Šimon Francl

Vesmírná historie

Na počátku bylo... Apollo 8
Pojďme se vrátit o padesát let a připomenout si jedinečný okamžik, kdy se takřka
zastavil svět a lidem běhal mráz po zádech. Obyvatelé Spojených států a západní
části Evropy ho zažili v prosinci 1968.
Program letu lidí na Měsíc se potýkal s mnoha technickými peripetiemi, přesto se vedení NASA rozhodlo pro odvážný krok: vyslat loď Apollo 8 k Měsíci. Nápad přišel
v srpnu 1968, zveřejněný byl na konci října. Do startu zbývalo necelých osm týdnů.
Přesně na Štědrý den se chystal televizní přenos a velitel letu Frank Borman tušil, že
půjde o extrémně sledovaný a důležitý moment. Pochopitelně si lámal hlavu s tím, co
by v přenosu mělo zaznít. Obrátil se na svého přítele Si Bourgina, který kývl, že něco
sepíše, ale všechny jeho pokusy skončily v koši. Bezradně zavolal svému příteli Jou
Latinovi a než zavěsil, poznamenal, že to musí být hotové do čtyřiadvaceti hodin…
Tedy do druhého dne ráno. Latin ujistil přítele, že to bude hračka a věc pustil z hlavy
s tím, že text napíše večer před spaním. Uložil děti do postele a sedl k psacímu stroji.
Záhy zjistil, že splnit slib vůbec nebude jednoduché. Na podlaze za chvíli bylo množství koulí ze zmačkaného papíru.“ V jednu chvíli ho napadlo: Co vlastně hledám? a v hlavě uslyšel znít majestátní varhany. Vyběhl po schodech do ložnice a vzal do ruky
Bibli. Kvůli času přenosu hledal inspiraci v Novém zákoně, ale žádná pasáž se mu nezdála vhodná. Opět byl ve slepé uličce. O půl čtvrté ráno sešla po schodech jeho žena
Christine: „Joe, co tady ještě děláš?“
Rozmrzele jí vysvětlil na čem pracuje a ona mu s úsměvem (za vším hledej ženu...)
řekla, že pátrá ve špatné části. Že musí jít do Starého zákona. „Je půl čtvrté ráno a já
ani nevím, kde začít,“ namítl. S úsměvem mu odpověděla: „Proč nezačít na začátku?“
Prsty s námětem televizního poselství se pak jakoby samy rozběhly po klapkách psacího stroje. Ráno zatelefonoval Bourginovi s dovětkem, že jestli se Bormanovi nebude
líbit, ať nápad hodí za hlavu. Bourgin to veliteli mise předal a víc se o věc nezajímal.
Dne 21. prosince 1968 Apollo 8 odstartovalo a vydalo se k Měsíci. Mise nasbírala tolik
prvenství jako žádný jiný let v historii. Lidé poprvé opustili oběžnou dráhu Země, poprvé se vydali se k Měsíci, poprvé na vlastní oči spatřili odvrácenou část Měsíce…
10
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Po riskantního manévru, právě nad odvrácenou stranou Měsíce, kolem něj začalo
Apollo 8 kroužit. Krátce před dalším kritickým manévrem, po dvaceti hodinách - zážehem motoru, který měl posádku poslat zpět k Zemi - byl v plánu hlavní televizní přenos. Začal pozdě v noci, 24. prosince o půl jedenácté východoamerického času. V USA
šlo o běžný pracovní den, slaví Narození Páně až 25. prosince. Obchody každopádně
nechaly déle otevřeno, sousedé se sešli u televizních přijímačů, restaurace pořádaly
společné sledování televize. Amerika měla svoji posádku u Měsíce! Neskutečná zpráva!
„Hlásí se vám Apollo 8 s přímým přenosem od Měsíce,“ vítá diváky velitel letu Frank
Borman. „Každý z nás vidí Měsíc trochu jinak. Na mne působí jako širá, opuštěná a mrtvá
rozloha ničeho, připomínající moře pemzy. Nehostinné místo pro život či práci.“
Následovalo očekávané seznámení s misí i kosmickou
lodí, pohledy z okna na Měsíc, vysvětlení, že se brzy
(a kde) bude přistávat. Když se přenos blížil ke konci,
promluvil pilot lunárního modulu (což byla oficiální
funkce třetího astronauta, i když lunární modul neletěl)
William Anders: „Nyní se blížíme k okamžiku východu
Slunce a pro všechny lidi na Zemi má posádka Apolla 8
vzkaz, který by ráda předala: Na počátku Bůh stvořil
nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla
nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. I řekl
Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. A viděl Bůh světlo, že bylo
dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.“
Pak do přenosu vstoupil pilot velitelské lodi James Lovell: „A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl
večer a bylo jitro, den první. Řekl také Bůh: Buď obloha
u prostřed vod, a děl vody od vod! I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou
pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak. I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý.“
Jako poslední se přidal velitel letu F. Borman: „Řekl také Bůh: Shromážděte se vody
pod nebem v místo jedno a ukaž se místo suché! A stalo se tak. I nazval Bůh místo
suché zemí, shromáždění vod pak nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré.“ A od
posádky Apolla 8 zaznělo: „Končíme s přáním dobré noci, hodně štěstí, krásných Vánoc
- a Bůh žehnej každému z vás, všem lidem na Zemi.“
Konec, obrazovka potemněla. Za okny se tiše snášely sněhové vločky a každý, kdo přenos sledoval, se bál pohnout, aby nenarušil výjimečnost okamžiku. Všem se vyryla do
paměti slova pronesená posádkou i záběr na malou a křehkou Zemi, kterou jim astronauti během přenosu ukázali. Kontrast s šedivým a mrtvým Měsícem nemohl být výraznější.
Jedinečnou událost poté zachytila i americká pošta vydáním známky (viz obrázek) zachycující Zemi nad Měsícem se slovy „Na počátku Bůh...“
Tomáš Přibyl
11
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Co se dělo v naší farnosti
diecéze – PULS. V naší farnosti se vybralo
35 508 korun.
- Setkání letošních prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem na Petrově se uskutečnilo ve čtvrtek 27. září
(viz článek uvnitř).
- Od 1. října začala na bystrckých školách
znovu výuka náboženství.
- V sobotu 20. října proběhl 18. ročník
Farního turnaje v tenisu - Memoriálu Ing.
Pavla Lampartera.
- Klub seniorů od sv. Janů se 4. 9. vydal
na vycházku Stará dálnice – Bosonohy
(6 km), 11. 9. prošel okolí Masarykova
okruhu (5,7 km), 18. 9. vyrazil okolím
Žebětína z Ríšovy na Bartolomějskou
(5,2 km), 25. 9. se prošli z Komína přes
Holednou do Údolí oddechu (4,6 km),
2. 10. následovala vycházka Wilsonovým lesem na Svrateckou (5 km)
a 9. 10. po obou březích přehrady
(5 km).
-pš-

- Farní slavnost v závěru června provázelo
hezké počasí. Dík všem organizátorům
i vám dalším za dary, blahopřání, povzbuzení a modlitby za naše kněze.
- V týdnu od 20. do 25. 8. proběhla XVIII.
pěší pouť na Velehrad. Vyvrcholila v tamní bazilice mší svatou, slouženou o. biskupem Pavlem Posádem.
- Ve čtvrtek 5. července byla v Kníničkách
sloužena poutní mše svatá.
- Každé zářijové úterý od 17 hodin se farníci mohli zapojit do modlitby Korunky
k Božímu milosrdenství v kapli sv. Cyrila
a Metoděje v Kníničkách.
- 10. 9. se po prázdninové pauze do Archy
vrátilo každotýdenní společenství maminek s malými dětmi.
- V sobotu 15. září se uskutečnila farní pouť
na Vranov (více uvnitř čísla).
- V neděli 23. září proběhla ve všech kostelích brněnské diecéze sbírka do Fondu na
podporu kněží a pastorace brněnské

Z našeho farního úřadu
Z vody a z Ducha svatého se narodili
10. 6. Julie Hana Zdeňka Hudečková
17. 6. Sofie Jelínková
1. 7. Natálie Magdaléna Ocásková
15. 7. Lukáš Jokl
12. 8. Vincent Antonín Sedláček
12. 8. Julie Gréta Frajtová
26. 8. Natálie Adéla Hájková
2. 9. Marie Miriam Kolářová
7. 10. Anna Klára Zmrzlá
Svátost manželství si udělili
30. 6. Jakub Šenberger a Daniela Nováková
1. 9. Jan Kohoutek a Tereza Španihelová
13. 9. Miroslav Alman a Monika Bílková

15. 9. Amit Singh a Patricia Ďurčanová
13. 10. Albert Stehlík a Jana Jeřábková
Do náruče našeho Otce se vrátili
16. 6. Josef Jandek
30. 6. Janusz Baprawski
9. 7. Ludmila Podhrázská
12. 7. Libuše Prnková
16. 7. Marie Vašíčková
13. 8. Marie Fulková
25. 8. Marie Navrátilová
15. 9. Ladislav Zobač
27. 9. Růžena Juříková
12. 10. Anna Ondrová
13. 10. Ladislava Slaná
-em-
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