
                       Noviny Vacenovské farnosti 

10.4. – Květná 

neděle 

14.4. – Zelený 

čtvrtek 

15.4. – Velký 

pátek – den 

přísného postu 

16.4. – Bílá 

sobota 

17.4. – Slavnost 

Zmrtvýchvstání 

Páně – Boží hod 

velikonoční 

23.4. – Svátek 

svatého Vojtěcha, 

biskupa a 

mučedníka  

25.4. – Svátek 

svatého Marka, 

evangelisty 

29.4. – Svátek svaté Kateřiny Sienské, dominikánské terciářky, učitelky církve a patronky     

Evropy 

Dobrý den milí farníci 
Na úvod vám připomeneme, o čem jsme psali minulý rok, v dubnových novinách. 

Začali jsme Ježíšovou poslední večeří na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy 

a ustanovuje tajemství eucharistie. Zároveň je zrazen od Jidáše. Druhou událostí je 

Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a zmínili jsme se i o odletu zvonů do 

Říma. Pak jsme pokračovali nejtišším dnem v roku a dnem přísného půstu – Velkým 

pátkem. Popsali i Bílou sobotu – Velikonoční vigilie, kdy se zvony opět rozezní, 

protože pominula doba smutku. Boží hod velikonoční - který je největší slavností 

křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí                                                                                                  

(a vykoupení celého lidstva). Vzpomněli jsme i zvykoslovné předměty velikonoc a  

poutní místo Svatý Hostýn – perlu  Moravy. Na závěr jsme pokračovali  příběhem na 

pokračování „Bílý mučedník  -  P. Antonín Zgarbík SJ “. 

Poněvadž bychom nechtěli psát pořád o stejných věcech, vzpomeneme dnes jen ve 

zkratce významné události měsíce dubna a napsali jsme vám o sv Vojtěchu, Marku 

evangelistovi a Kateřině Sienské. Dále zavzpomínáme na historii v naší farnosti, při -  

pomeneme zajímavý křesťanský artefakt „Turínské plátno“, najde se i pár vtipů pro 

zasmání, či krátké příběhy pro zamyšlení. Závěr bude patřit „Příběhu na dobrou noc“ 

kde vzpomeneme na slavného polského kněze Jerzy Popieluszka, kterého zabila 
komunistická tajná policie.                                        Přejeme Vám příjemné počtení. 



 Svátek sv. Vojtěcha připadá na 23. duben. 

Svatý Vojtěch, v zahraničí známý 

spíše pod biřmovacím jménem 

Adalbert, byl druhým pražským 

biskupem. Pocházel z rodu 

Slavníkovců. Vystupoval proti 

některým jevům v tehdejší 

společnosti, které se neslučovaly s 

církevním učením, zejména proti 

pohanství, obchodování s otroky, 

kněžským manželstvím a velmi 

rozšířenému alkoholismu. Kromě 

toho se zasloužil o rozvoj domácího 

latinského písemnictví, zároveň 

však respektoval staroslověnskou 

kulturní tradici. Je mimo jiné 

pokládán za autora nejstarších 

českých a polských duchovních 

písní, např. známé písně Hospodine 

pomiluj ny. Jeho působení bylo 

komplikováno krizí českého státu, která se mimo jiné projevovala i rostoucími spory mezi 

Přemyslovci a Slavníkovci. 

Vojtěch byl synem Slavníka, jehož rod sídlil v Libici nad Cidlinou. Přesné datum jeho 

narození není známé, stalo se tak pravděpodobně mezi léty 956–957. Základní vzdělání 

Vojtěchovi zprostředkovali kněží z Libice. Ve studiu pokračoval v Magdeburku, kde jako 

nadaný žák působil devět let (972–981). 19. února 982 byl magdeburským biskupem 

Adalbertem a za účasti Boleslava II. v Levém Hradci biřmován. Také zde získal první stupeň 

vyššího kněžského svěcení – podjáhenství. Po návratu do Prahy se stal pomocníkem prvního 

českého biskupa Dětmara; po jeho smrti se Vojtěch stal druhým pražským biskupem. 

Nový biskup byl odhodlaným šiřitelem křesťanské víry. V převážně pohanských krajích - v 

Čechách, na Moravě a Slovensku - se snažil vymýtit největší nešvary tehdejší společnosti, 

zejména obchod s otroky, mnohoženství a alkoholismus. Jeho radikální pokusy o očistu 

věřících v diecézi však narazily na zažité stereotypy. Po pěti letech v úřadu Vojtěch v roce 

988 znechuceně opustil Prahu a odcestoval společně s bratrem Radimem k papeži Janu XV. 

Z Říma odešli do kláštera Monte Cassino, později do řeckého kláštera ve Valle Luca a 

nakonec do reformního benediktinského kláštera na římském Aventinu. Zde s podporou 

papeže složil 17. dubna 990 řeholní slib. 

Odchod biskupa z jeho působiště nebyl pro české knížectví dobrou vizitkou. Proto český 

kníže Boleslav II. vyslal poselstvo, které mělo Vojtěcha přesvědčit k návratu. Ten žádosti v 

roce 992 vyhověl. Do Prahy s sebou přivedl skupinu italských mnichů a pro ně založil 

Břevnovský klášter, který byl jako první mužský klášter v Čechách vysvěcen 14. ledna 993. 

Poměry v českém knížectví se však od Vojtěchova odchodu nijak nezměnily, proto se roku 

994 rozhodl opustit svůj úřad podruhé. Vyvraždění slavníkovského rodu, ke kterému došlo o 

rok později bylo hlavním důvodem, proč byl tento druhý odchod definitivní. V roce 996 se 

ještě pokoušel dohodnout na podmínkách opětného návratu, tyto snahy však vyzněly 

naprázdno. 



Po vyvraždění Slavníkovců Vojtěch pobýval v klášteře sv. Alexia na Aventinu, později se 

odebral do Polska ke knížeti Boleslavu Chrabrému s cílem podniknout misijní cestu k 

pohanským Prusům. Zde byl 23. dubna 997 i se svými druhy zavražděn. 

Boleslav Chrabrý se chopil příležitosti získat pro mladé polské knížectví vlastního 

mučedníka a světce. Vojtěchovy ostatky od Prusů vykoupil (prý je vyvážil zlatem) a uložil je 

v sídelním Hnězdně. 

V roce 999 byl Vojtěch papežem Silvestrem II. na žádost císaře Oty III. prohlášen za 

svatého. Vzápětí císař vykonal pouť k jeho hrobu a udělil polskému knížeti Boleslavovi 

Chrabrému významná privilegia. Část Vojtěchových ostatků pravděpodobně odvezl do Říma 

a nechal nad nimi vystavět chrám sv. Bartoloměje na Tiberském ostrově. Kolem jeho portálu 

býval v minulých staletích nápis, který oznamoval, že v tomto kostele spočívají dvě ruce sv. 

Vojtěcha, z nichž jedna držela arcibiskupskou berlu v Praze a druhá křtila v Uhrách sv. 

Štěpána. 

Od 11. století byl svatý Vojtěch pokládán za druhého patrona české země po svatém 

Václavovi, stal se také hlavním patronem polské církve a Uher (roku 994 měl Vojtěch podle 

tradice pokřtít budoucího prvního uherského krále Štěpána I.). Papež Pavel VI. jej 

apoštolským listem Praga urbis z 26. listopadu 1965 prohlásil hlavním patronem pražské 

arcidiecéze (stolec sv. Vojtěcha). 

Vojtěchův nevlastní bratr Radim se roku 1000 stal prvním hnězdenským arcibiskupem. 

Vojtěch se do své vlasti vrátil roku 1039, kdy kníže Břetislav I. podnikl válečnou výpravu do 

Polska a v Hnězdně slavnostně vyzvedl ostatky sv. Vojtěcha, sv. Radima a Pěti svatých 

bratří. Světcovy ostatky byly uloženy na Pražském hradě, kde později kníže Spytihněv I. 

založil novou baziliku a dal ji zasvětit společně sv. Vítu, sv. Václavu i sv. Vojtěchu. 

 

 



              Svátek sv. Marka, evangelisty – pondělí 24. dubna 

24. dubna slavíme svátek autora druhého 
evangelia, svatého evangelisty Marka. Víme o 

něm, že doprovázel na misijních cestách 
svatého Petra i Pavla. Marek je považován za 
„vynálezce“ nového literárního druhu, 

který se nazývá evangelium. Jako jsou 
literární druhy básně, romány, životopisy, 

kroniky, povídky aj., tak Marek napsal spis, 
později nazvaný evangelium. Ačkoliv je tedy 

jeho evangelium v pořadí jako druhé v Novém 
zákoně, podle původu je prvním spisem tohoto 

druhu, a Matouš i Lukáš mnoho čerpali 
právě z evangelia sv. Marka. Evangelium 
není kniha historická, ani to není životopis. 

Každý z evangelistů má svůj vlastní symbol: U 
sv. Matouše je to anděl, u sv. Lukáše býk, sv. 
Jan má orla a konečně svatý Marek má za 
symbol lva. Pán Ježíš v Markově evangeliu se 
skutečně podobá lvu. Ukazuje svou sílu, vyhání 
zlé duchy, uzdravuje nemocné a vítězí nad smrtí. To jsou hlavní témata evangelia 
podle sepsání Markova. Zdá se, že druhý evangelista měl dvě jména – totiž původní 
hebrejské Jan, a potom římské – Marcus, čili Marek. Byl synem jedné z 
jeruzalémských žen, které zbožně a odvážně následovaly Ježíše a potom hostily jeho 
první následovníky. V jejich domě se scházely první generace křesťanů a čiperný 
mládenec Marek byl při všem. Vraceli se tam z misijních cest apoštolé a vyprávěli – a 
Marek pozorně naslouchal. Všeobecně se věří, že Marek ještě jako chlapec viděl, jak 
Ježíše zajali na hoře Olivetské, a že na dveře Markova domu zabušil svatý Petr v noci, 
když ho anděl vysvobodil z okovů. Mladý Marek sice neznal Vykupitele z přímého 
osobního kontaktu, ale dozvěděl se od sv. Petra vše, co Ježíš vykonal a řekl. Následoval 
Petra jako svého duchovního otce i do Říma, a tam pravidelně a pilně naslouchal jeho 
„katechezi“, čili učení prvního papeže. A právě v Římě a pro Římany napsal sv. Marek 
své evangelium. Nevíme, zda bylo napsáno ještě před smrtí sv. Petra anebo až po ní. 
Jisté však je, že ve slovech sv. Marka jasně cítíme bezprostřední ohlas slov svatého 
Petra. 

 Můžeme říci, že svatý Marek byl nejvěrnějším tlumočníkem knížete 
apoštolů svatého Petra. Bratři a sestry, mezi lidmi už kolovala sbírka Ježíšových 
výroků, samozřejmě v ústním podání. Byla to sbírka o Ježíšových mocných činech, 
divech, o jeho sporech s představiteli židovského národa. Bylo to vyprávění o 
Ježíšových podobenstvích a také o Ježíšově umučení. A svatý Marek tyto sbírky spojil 
a sepsal. Neměl v úmyslu napsat Ježíšův životopis v časové posloupnosti od narození. 
Sepsal – a tak pro nás zachránil, co se o Pánu Ježíši zachovalo. Nejprve o jeho 
působení v Galileji, potom o cestě do Jeruzaléma, a závěrem o Ježíšově smrti a 
zmrtvýchvstání. Markovo evangelium je křesťanská věrouka – je to učebnice 
víry v Krista Pána. 



Jestliže evangelium bylo a dosud je největším zdrojem Markovy slávy, tradice naproti 
tomu tvrdí, že nejvíce ze všeho proslavila sv. Marka jeho mučednická smrt. 
Nestačilo evangelium jen napsat, bylo je třeba i hlásat a nakonec podepsat i vlastní 
krví. Marek nešířil evangelium jen v Římě, ale též v egyptské Alexandrii, kde založil 
první kostel a podstoupil mučednickou smrt. Skonal právě o velikonocích, kdy pohané 
slavili slavnost tamějších božstev. Vláčeli sv. Marka surově dlouhý kus cesty po zemi, 
takže na kamenech zůstaly stopy jeho krve. Ještě po smrti pohané chtěli hodit jeho 
mrtvé tělo do plamenů, ale Bůh to nedovolil. Náhle se strhl prudký uragán, pohané se 
rozutekli a liják uhasil oheň na hranici. Křesťané pak mohli jeho mrtvolu odnést a 
důstojně ji pochovat. Markův hrob v Alexandrii, vybudovaný z mramoru, byl 
předmětem úcty i za mohamedánského panství. V devátém století dva benátští kupci 
tajně odnesli evangelistovy ostatky, aby neodpočívaly v zemi, kde vládli pohanští psi. 
Vypravuje se, že z obavy, aby mohamedáni u nich ostatky nenašli a nevzali jim je, 
kupci je schovali do čerstvě poraženého vepře, protože dobře věděli, že muslimové se 
vepřového ani nedotknou. A tak se nakonec ostatky sv. Marka dostaly po moři až do 
Benátek, kde byly uloženy do chrámu, který je až dodnes nejkrásnější perlou tohoto 
města – do dnešní katedrály sv. Marka na stejnojmenném náměstí. Jeho symbol – 
okřídlený lev s knihou mezi drápy – je až dodnes znakem města Benátek, které se 
proto nazývají též „městem svatého Marka“. 

Bazilika svatého Marka v Benátkách 

Dílo svatého Marka, kniha jeho srdce – jeho svaté evangelium, zůstává a žije přes 
vzdálenost tisíciletí stále v srdcích všech křesťanů. Obnovujme stále v sobě úctu 
k evangeliu. Mějme na paměti, že evangelium, to je přítomný a k nám 
promlouvající Kristus Pán. A vpravdě „lví podíl“ na tom, že se dodnes můžeme 
dát uchvátit svatým evangeliem, má ten, který měl lva jako svůj symbol, a který jako 
první tento nový literární druh vytvořil.           Svatý Marku, oroduj za nás!  



                      sv. Kateřina Sienská 
     29. dubna si připomínáme památku sv. Kateřiny Sienské – učitelky církve. 

Narodila se 23.3.1347 v italské Sieně jako 24. dítě barvíře vlny. Již 

v šesti letech měla první zjevení Pána Ježíše. Toto vidění nad 

basilikou sv. Dominika pak považovala za pozvání k 

bezvýhradnému následování Krista. Již v dětském věku se mu 

zasvětila a žila mimořádně zbožně.  

Matka, ač zbožná katolička, nechtěla nic slyšet o jejím rozhodnutí. 

Projevy Kateřiny však byly plné pokory a vytrvalosti, s níž chtěla 

docílit vstupu do třetího řádu dominikánů. Na svou stranu získala 

nejprve otce. Dle některých životopisů s ním pohnulo vidění záře a 

holubice nad dcerou. Podstatné je, že přemluvil i matku k souhlasu s 

Kateřininým přáním. 

Ve svých šestnácti letech požádala o přijetí k dominikánským 

terciářkám. Kateřinin život se odvíjel hlavně na čtyřech místech. Byl 

to kostel sv. Dominika, rodný dům, nemocnice della Scala a 

leprosárium sv. Lazara, kde s hrdinskou láskou ošetřovala nejvíce postižené pacienty. 

Žila velmi asketicky, neustále se postila od masa, odříkala si i vařené pokrmy a požívala 

syrovou zeleninu, chléb a vodu. Třikrát denně se bičovala, konajíc tak pokání za druhé. Jen 

velmi málo spala a to ještě na tvrdém lůžku. Od Boha byla obdarovávána mnoha milostmi, 

vedle vidění a extází obdržela moudrost a její prosby za obrácení konkrétních hříšníků 

bývaly často vyslyšeny. Někteří ji obdivovali, jiní záviděli a nenávistně uráželi, mezi takové 

patřily i řeholní osoby. 

Za doby pontifikátu Urbana V., to měla kolem dvaceti let, byla ve vidění Kristem vyzvána, 

aby se věnovala apoštolátu. Tak začala žít veřejnějším životem. Chodily za ní významné 

osoby ze Sieny, z Florencie a Pisy, žádajíc její radu či duchovní vedení. Někteří s ní 

udržovali korespondenci, ale ona neuměla číst a psát (nenavštěvovala žádnou školu a nikdo ji 

to nenaučil). Jinak ale byla velice schopná, jak vyplývá z toho, že dovedla diktovat i třem 

písařům najednou, každému jiný obsah.  

Při apoštolátu v Pise v roce 1375 dosáhla dalšího stupně spojení s Kristem skrze bolestivé 

znaky jeho utrpení - stigmata. Při jednom zjevení začalo z ukřižovaného Krista vycházet pět 

krvavých paprsků k jejím rukám, nohám a srdci. Ona však vznesla prosbu, aby stigmata, 

která měla obdržet, nebyla na těle viditelná, ale byla jen uvnitř cítit. V té chvíli se prý krvavá 

barva změnila ve zlatou a světelné paprsky jí zasáhly oněch pět míst, jen ostré bolesti 

připomínaly místa Ježíšových ran. Stigmata tedy mohla před světem tajit. 

Bohatý a vyčerpávající život Kateřiny skončil v jejích 33 letech. Zanechala bohaté literární 

dílo, které tvoří 382 dopisů (z nich 23 bylo papežům a 11 hlavám států), dále kniha Dialog a 

26 modliteb. Její kniha Dialog (uváděná i jako "Boží prozřetelnosti") byla diktována po 

uzavření míru mezi papežem a italskými městy. Je psána ve formě otázek nebeskému Otci a 

jeho odpovědí. Mluví se v ní o Božím milosrdenství i o mystické cestě lásky, kterou jde duše 

vstříc spojení s Nejsvětější Trojicí. Dílo bylo podnětem k zařazení Kateřiny mezi učitele 

dokonalosti. Všechny její spisy ukazují na velkou lásku k Církvi. 

Sv. Kateřina Sienská je patronkou celé Evropy, dominikánských terciářek a pradlen; je 

pomocnicí proti moru, bolestem hlavy a přímluvkyní umírajícím. 

Atributy: dominikánka s trnovou korunou, chudí, kříž nebo srdce s křížem, kniha, lilie, 

růženec, prsten, stigmata. 



                  Turínské plátno 
Turínské plátno obklopuje mnoho „nej“. Jde o jeden 

z neslavnějších, nejpřísněji střežených a zároveň také nejvíce 

zpochybňovaných křesťanských artefaktů současnosti. Lněné plátno 

o délce přibližně 4,4 metru a šířce 1,1 metru se nachází za 

neprůstřelným sklem v katedrále svatého Jana Křtitele v italském 

Turíně, kde bylo uloženo již v roce 1578. Na plátně připomínajícím 

fotografický negativ je zřetelný obraz nahého muže zepředu a 

zezadu s rukama založenýma v klíně. Jakou technikou byl tento 

obraz vytvořen a kdy přesně, nikdo netuší. Podle legendy, která se o 

artefaktu vypráví, jde o plátno, do kterého bylo po sejmutí z kříže 

zabaleno tělo Ježíše Krista a uloženo v jeskyni. Někdy mezi 

Ježíšovou smrtí a jeho zmrtvýchvstáním se nějakým zázračným 

způsobem, měla do tohoto plátna na věky vtisknout Spasitelova 

podoba. Je to pouhá legenda, nebo může jít o pravdivý příběh? 

Na žádnou jinou relikvii snad neexistuje takové množství 

protichůdných názorů, jako právě na turínské plátno. Vědci jsou 

k němu z většiny skeptičtí, nedokážou se však shodnout, jak vlastně 

mohl být zvláštní obraz vytvořen. A věřící jsou rozpolceni mezi 

touhou uvěřit, že tvář na plátně patří skutečně Ježíšovi, a 

respektem k postojům vedení církve. Už v roce 1389 sepisuje 

francouzský biskup ve městě Troyes Pierre D´Arcise memorandum 

označující relikvii za padělek. O dokument se později opírá tehdejší vzdoropapež Klement 

VII. (1342 – 1394), když povolí vystavování plátna za předpokladu, že církev uzná, že jde o 

člověkem vytvořenou náboženskou ikonu, nikoli o historickou relikvii. Plátno podle jeho slov 

není autentickým pohřebním rubášem Ježíše Krista. Podobný postoj si udržují i jeho 

následovníci. Proč tedy stále velké množství lidí věří v jeho pravost?  

Zásadní úlohu ve sporu o autentičnost plátna hraje jeho historie. Ta je ovšem z velké části 

zastřena tajemstvím. Stopy relikvie můžeme s jistotou sledovat až od 15. století, ale existují 

i dřívější zprávy z dob byzantské říše. Tamním vladařům prý patřilo jakési vzácné pohřební 

plátno, které bylo ztraceno  v roce 1204 při dobytí Konstantinopole, a mnozí historikové 

věří, že jde o Turínské plátno. Tomuto tvrzení ale odporuje datování radiokarbonovou 

metodou, provedené v roce 1988. Vědci ze tří nezávislých laboratoří tehdy dospěli k závěru, 

že Turínské plátno je středověký padělek s nejvyšší pravděpodobností vyrobený někdy mezi 

lety 1260 až 1390 a nemůže být starší. Znamená to, že se historici, kteří plátno s velkou 

jistotou umisťují do Konstantinopole v roce 1204, mýlí? Nebo snad chybovaly tři různé 

laboratoře?  

Vzorky, které jsou následně odeslány do laboratoří v americkém Tucsonu v Arizoně, 

švýcarském Curychu a anglickém Oxfordu, jsou z plátna za přítomnosti vědců i zástupců 

církve odebrány 21.dubna 1988. Všechny tři laboratoře obdržené vzorky porovnávají 



s kontrolními vzorky tkanin, z nichž nejstarší byl 

kus látky z egyptské mumie z roku asi 200, a 

všechny tři dojdou k podobnému závěru, že 

tkanina z turínské katedrály pochází ze 13. nebo 

14. století. Případ je uzavřen. Nebo snad ne? 

Téměř okamžitě se začínají ozývat kritické hlasy 

usilující o přezkoumání získaných dat. Dočkají se 

však podivné, možná až podezřelé reakce. Žádná 

z laboratoří není ochotná se o syrová data 

s vědeckými kolegy podělit. Vyhovět odmítá i 

Britské muzeum, které na datování Turínského 

plátna dohlíželo. Proč s daty k testování turínské 

tkaniny dělají takové tajnosti, když údajně vše 

proběhlo, jak mělo?  

Přístup muzea a laboratoří budí pochybnosti. 

Dlouhá tři desetiletí však nikdo nedokáže za 

hradbu mlčení proniknout. S jednoduchým 

řešením uspěje až francouzský právník a historik Tristan Casabianca, kterého napadne opřít 

se o zákon o svobodném přístupu k informacím. Legální žádosti totiž muzeum musí vyhovět. 

Poté, co znalec získá tolik tajená data a řádně je prozkoumá, dospěje k jednoznačnému 

závěru. Nejsou spolehlivá a plátno může být starší! Za problematický Casabianca považuje 

už samotný odběr vzorků. Všechny tři totiž byly odebrány ze stejného místa na okraji 

plátna. Je přitom známo, že v minulosti na tkanině nejméně jednou proběhly restaurátorské 

práce, při nichž bylo plátno zašíváno a nastavováno. Je tedy možné, že vzorky byly 

nevědomě odebrány z nepůvodní části tkaniny. Ke skutečně spolehlivým výsledkům tak 

měly být odebrány vzorky z různých částí plátna. 

Dalším problematickým faktorem v dataci plátna 

je požár v Chambéry ve východní Francii, kde bylo 

plátno uloženo, než se dostalo do Turína. Při 

požáru se sice podařilo artefakt před naprostým 

zánikem na poslední chvíli zachránit, ale přesto jej 

plameny stihly poškodit. Oheň tehdy do plátna 

vypálil několik děr a místní jeptišky jej poté samy 

zašívaly. Ke zkreslení výsledků datování tedy 

mohla přispět i tato událost. „Neexistuje žádná 

záruka, že všechny tyto vzorky odebrané 

z jednoho konce plátna jsou reprezentativní pro 

celou látku. Není proto možné dospět k závěru, že 

Turínské plátno pochází ze středověku,“ uzavírá 

Casabianca. Možnost, že jde o autentický 

pohřební rubáš, tak zůstává stále ve hře. Budou 

se pokusy o dataci tkaniny opakovat? 



                                      Pro zasmání 

„Mami, je pravda, že čáp nosí děti a Bůh nám dává lásku a chléb?“ „Ano, to je pravda, 

dceruško.“ „Tak na co ještě potřebujeme tátu?“  

Vypráví jedna závistivá sousedka druhé, ještě závistivější. 

„Tak si představte, Miluško, byla jsem na dovolené v Itálii a ve svém nádherném 

hotelovém pokoji jsem si připadala skoro jako doma.“ 

„Ach chudinko, to je mi vás opravdu líto. Hold někdy je prostě na výběr hotelu smůla.“ 

Jaký je rozdíl mezi vdaným mužem a svobodným? 

Svobodný se jde kouknout do lednice a jde do postele. Vdaný se koukne do postele a jde se 

podívat, co je v lednici.  

Kolik lidí zakřičelo během havárie v Černobylu? Pouze dva. První volal: „Vypni ten krám!“ 

A druhý: „To nejde!“ 

Tlustá žena se ptá svého lékaře: „Co mám dělat, abych se zbavila toho všeho tuku?“ 

„Je to prosté.“ Odpoví doktor. „Vždy pohybujte hlavou zprava do leva, pokaždé, v jeden 

určitý moment.“ „Jaký moment?“ Chce vědět žena. 

„Pokaždé, když se vás někdo zeptá, jestli nechcete něco k snědku.“ 

Dva sousedé se potkají na ulici. „Vaše kočka zabila mého rotvajlera!“ 

„Co? To je nějaká blbost. Jak by moje malá Micka mohla zabít toho Vašeho obřího psa? To 

je nemožné.“ „Ale ano, zabila! Chudáček se na ní udusil!“ 

Malá holčička jde po pláži a v ruce má kornout se třemi kopečky zmrzliny. Než dojde k 

rodičům, jeden kopeček jí sklouzne a spadne do písku. „To je ale škoda,“ říká smutně, „teď 

jsem upustila tvoji zmrzlinu, tati.“ 

Na dovolené se setká mladý, krásný muž s ještě krásnější brunetkou. Celý týden si užívají, 

popíjí spolu, milují se na pláži, v moři, v bazénu, prostě všude. Přijde den rozloučení a 

mladík, kterého tíží svědomí praví: „Drahá, musím se ti k něčemu přiznat. Jsem 

zasnoubený, za měsíc se žením a svou přítelkyni velmi miluji. Proto už se nesmíme nikdy 

vidět.“ 

„To jako myslíš vážně? Přijedeš sem, zamotáš mi hlavu, 3x denně se mnou spíš a teď mi 

řekneš, že se budeš ženit? Přijde ti to normální? Jsi obyčejný prase! Tohle by si Jindřich 

nikdy nedovolil!“ „Kdo je Jindřich?“ „No, kdo je asi Jindřich? Můj manžel, samozřejmě!“ 

„Obžalovaný, proč jste ukradl to auto?“ „Musel jsem se rychle dostat do práce, pane 

soudce.“ „A to jste nemohl jet autobusem?“ „Zbláznil jste se? Vždyť já na autobus nemám 

řidičák!“ 

„Proč jdeš tak pozdě z práce?“ Ptá se manželka svého muže úředníka. „Ale miláčku, to byl 

jen hloupý vtípek mých kolegů. Nevzbudili mě!“ 

Proč úředníci vždy tak dlouho ráno snídají? Aby pracoval alespoň jejich žaludek. 

„Tak co kolego, jaká byla dovolená?“ 

„Stejná jako v kanceláři. Jen jsem seděl, nic nedělal a čekal na oběd.“ 

 „Mami, jak dlouho jste s tátou manželé?“ „Deset let, Verunko.“ 

„A jak dlouho to ještě budete muset vydržet?“ 



Malý chlapec sleduje úředníka při práci Za dvě hodiny, co tam chlapec sedí, přišli za 

úředníkem pouze tři klienti, kteří byli maximálně do deseti minut pryč. „Tak co chlapče, 

pohodička, ne? Chceš být taky úředník?“ „Nene, pane, já ne, ale můj bratr ano. Ten je 

taky línej jako svině.“ 

Dva sousedi. „Slyšel jsem, že váš pes pokousal vaši tchýni?“ 

„Ano, je to tak. Ale já nemám to srdce ho utratit. I když mi to žena nařídila.“ 

„Utratit? To by byla věčná škoda, takový šikula. Za kolik mi ho prodáte?“ 

Proč byl Adam nejšťastnějším člověkem na světě? Protože Eva neměla matku. 

Na pláži přijde malý chlapec za pánem ve středních letech. „Strýčku, co to tady děláte?“ 

Muž přátelsky odpoví: „to samé, co ty chlapče. Opaluju se, plavu, prostě odpočívám.“  

„A strýčku, támhleto drahé auto, jak jste s ním přijel, to je vaše?“  

Cizinec trpělivě přikyvuje: „Ano chlapče, to je moje.“ 

V tu chvíli se chlapec otočí a volá: „Mamííí, na co se ho mám ještě zeptat?“ 

Dva desetiletí rošťáci vidí nevěstu s ženichem, jak vcházejí do kostela. „Sleduj, trošku je 

vyděsím,“ říká jeden druhému a rozeběhne se ke svatebčanům. „Mami, mamííí, koupíš mi 

potom zmrzlinu?“ 

Velice tlustá žena stojí před kouzelným zrcadlem a ptá se: „zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě 

nejkrásnější?“ „Uhni kus stranou, ať se můžu rozhlédnout.“ 

Vesnický Pepa Bartoška se rozhodne pozvat svou manželku poprvé v životě do divadla. Ve 

frontě před nimi stojí pár a Pepa zaslechne, jak muž před ním praví: „Dvě vstupenky, 

Romeo a Julie, prosím.“ Když se dostanou na řadu Bartoškovi, Pepa zpustí: „Taky prosím 

dvě vstupenky, Pepan a Maruna.“ 

Po dlouhé hádce spolu manželé už tři dny nekomunikují. Muž se rozhodne udělat první krok 

a napíše ženě vzkaz na lednici. Zítra ráno musím nutně v sedm vstávat, tak mě prosím tě 

vzbuď. Druhý den ráno vstane, koukne na hodiny, 9:30. Vyletí z postele, šine si to do 

kuchyně a na ledničce čte vzkaz od manželky: Sedm hodin. Vstávej!“ 

„Řekni mi, Jirko,“ povídá vyčítavě maminka, „proč se zrovna kamarádíš s tím Kájou. Vždyť 

je to nejhorší žák ve třídě. Co se ti na něm tak líbí?“ „No právě to, že je nejhorší. 

Kdybychom ho tam neměli, tak bych to byl já.“ 



                 Okénko 
   do historie farnosti 

Svěcení pomníku padlým vojákům 

Tam, kde dnes před obecní kanceláří stojí památník padlých 

vojínů, stávala původně hasičská zbrojnice. Před r.1948 jí obec 

prodala Ludvíku Letochovi, hostinskému ve Vacenovicích 

asi za 16 000 Kčs. Týž po rozbourání materiál prodán Josefu 

Bábíčkovi, pilaři, který z tohoto materiálu postavil si domek 

na „frajčurech“. Z podnětu místního národního výboru na 

místě rozbořené zbrojnice postaven byl památník padlým 

vojínům I. světové války a obětem II. světové války. Náklad 

70 000 Kč uhradily zejména rodiny po padlých vojínech a dobrodinci. Nejsou tam však 

vyryta jména umučených židů z Vacenovic (manželé Robert a Regina Polákovi) a jména 

cikánů zahynuvších v koncentračních táborech (rodina Nováků a Malíků). Svěcení pomníku 

vykonal dp. Alois Tkadleček, administrátor zdejší v neděli odpoledne 9. května 1948. 

 

P. Alois Tkadleček zemřel 11.7.1948 

V ranních hodinách červencové neděli VII. po sv Duchu, 11.července 1948 

roznesla se bleskem po Vacenovicích zpráva, že ve farní zahradě byl 

nalezen mrtev zdejší velebný Pán. (Tady mi dovolte jen „pro mne“ zajímavou 

poznámku, že ve farní kronice jde jasně poznat, jak je papír pod tučně označenými slovy 

vyškrábaný a písmo přepisované. Kdo a proč toto udělal, ví už asi jen Pán Bůh). Kde 

kdo běžel k místu a přesvědčil se že skutečností a smutnou pravdou jest „velebný Pán 

zemřel“. Dp. Alois Tkadleček dle údajů lékařských trpěl delší dobu vysokým krevním 

tlakem. Pro všechnu práci jak v kostele, ve škole, v hospodářství, ve včelíně, v péči o celou 

krevní rodinu nevěnoval se léčení až přišla katastrofa. V neděli časně ráno asi kolem 2.hod.v 

noci vyšel na dvoreček zahrady v domnění zda to nejsou zloději podle křiku drůbeže. Blíže 

trnky vedle chléva klesl k zemi raněn mrtvicí. Nalezen už mrtev. Náhlé úmrtí vyvolalo u 

leckterých občanů různé domněnky, které vydávali za pravdivé a začalo se mluvit o vraždě. 

Tato zpráva se zásluhou mnohých žen brzy roznesla široko daleko, ovšem nález lékařský 

potvrdil, že se jedná o hypertensio arterioselerocita – mrtvice. Tyto řeči mnohým lidem 

zavinily úřední šetření a své neuvážené výroky museli brzy odvolávat. Za takového duševní- 

ho rozpoložení farnost se rozloučila se svým prvním duch. správcem ve středu 14. července 

za veliké účasti kněží a bohoslovců v počtu 50 a věřících z celého okolí. Pohřben byl vldp. 

Antonínem Kučerou, děkanem v Osvětimanech na místním hřbitově. Působil ve 

Vacenovicích 17 let nejprve jako eposita a kaplan milotický, po zřízení samostatné fary jako 

administrátor. Byl knězem horlivým, působil jako dobrý organizátor v katol. spolcích, Orlu, 

Omladině, věnoval se činnosti politické, vynikal zvláště ve včelařství a vedl si i hospodářství 

Při úspěších v pastoraci zakusil též nevděku a to i tam, kde nejméně se mělo očekávat. 

Zasloužil se o zřízení samostatné duchovní správy ve Vacenovicích. 

Bůh buď svému věrnému služebníku štědrým odplatitelem!    Ave anima pia !  



Marie Tkadlečková zemřela 21.7.1948 

Po smrti dp. Aloise Tkadlečka rozezvučel se často umíráček 

na kostelní věži. Brzy oznámil, že dne 21.července 1948 

odebrala se na věčnost i matka velebného Pána pí. Marie 

Tkadleč – ková ve stáří 80 let. Příčina úmrtí: hypertensio 

arterioselerotica. Pohřbena 23.července 1948 na místním 

hřbitově vedle svého syna kněze, kterému vedla domácnost 

ve Vacenovicích. Bůh jim dej lehkého odpočívání ! 

 

Osiřelou duchovní správu prozatímně převzal dp. ThDr. 

Metoděj Trunečka, farář milotický, který sem o nedělích a 

svátcích dojížděl. Vacenovice osobními deputacemi žádali 

konsistoř o obsazení duch. správy, ale nedostatek kněží, 

nedávné vyfaření a malá vzdálenost do Milotic byly vážnými 

předpoklady, že se zdejší duch. správa hned neobsadí. 

Arcibiskupská konsistoř dala návrh, aby si vacenovští hledali 

nějakého kněze sami. Ačkoliv fara vacenovická byla vypsána 

konkursem „liberae collationis archiep“ ke dni 30.června 

1948 a dp. Tkadleček o faru žádal, od obsazení fary bylo již opuštěno. Vacenovští dověděli 

se o pisateli těchto řádků a žádali jej, zda by byl ochoten Vacenovice převzít. Týž jenom 

proto, že kostel a fara nedávno postaveny a kněze není, požádal arcibiskupskou konsistoř 

v Olomouci o zdejší faru. Byla mu udělena a dnem 1.prosince 1948 jmenován P. Rudolf 

Matěna, administrátorem ve Vacenovicích. 

P. Rudolf Matěna, administrátor 

Narodil se 14.března 1912 v Hronově, okres Náchod, Čechy, z rodičů Rudolfa a Františky 

rodem Rábovy. Otec byl řeznickým mistrem. Obecnou školu navštěvoval v Hronově, 

gymnasium v Náchodě, odtud přešel do tercie na klasické gymnasium v Hradci Králové, kde 



r.1931 maturoval. Pak vstoupil do bohosloví v Hradci Králové, kde byl 29.června 1936 vy – 

svěcen na kněze od biskupa Královéhradeckého ThDr. Mořice Píchy. Jako novosvěcenec byl 

poslán do Nového Bydžova k výbornému knězi a organizátoru mládeže, spisovateli a cesto – 

vateli vldp. děkanovi Josefu Mádlemu, knězi „Brynychovci“. Zde působil jako I. kaplan do 

března 1938 a jmenován I. kaplanem v Novém Městě nad Metují. R. 1939 1.března  povolán 

do vojenské služby, pro chatrné zdraví superarbitrován. 15. března 1939 jmenován adminis -

trátorem v Ostružně a Samšině, okres Jičín. Poslední tři farnosti v nichž působil byly obtížné. 

1.dubna 1940 jmenován administrátorem v Dobrém v Orlických horách, farnosti nevelké 

čítající asi 1 700 katolíků, ale nadmíru obtížné a roztroušené po horách. Cesty do škol- 65km 

za týden -bylo nutno konat pěšky. Zde působil do r.1947 a zanechal po sobě velký kus práce. 

Opravil uvnitř i zevně velký farní kostel s celým zařízením, farní budovu, přifařené kaple, 

kříže, sochy a vše co sloužilo ke cti a chvále Boží. Věnoval se činnosti mezi mládeží i 

dospělými i mimo kostel. Lid byl zde obětavý a zbožný. Působení jeho bylo přerušeno 

těžkou nemocí kloubovým reumatismem, zánětem kloubů, nemocí žaludku. Nemoc se stále  

stupňovala, r.1946 léčen 4 měsíce v nemocnici náchodské, takže byl nucen žádati o zdravotní 

dovolenou a konečně dle úsudku lékařů žádati o trvalý odpočinek. Dnem 1.srpna 1947 byl 

pensionován pro neschopnost a odešel do kláštera Milosrdných bratří v Novém městě nad 

Metují, kde vedl duchovní správu. Jak poměry dovolovaly, léčil se vytrvale v Pieštanech na 

Slovensku i doma, takže díky Pánu Bohu v r.1948 zdravotní stav se značně zlepšil. Lékaři 

doporučili vyhledat podnebí pokud možno velmi teplé a byt naprosto suchý (fara v Dobrém 

byla velmi studená a vlhká), chce-li se vrátit do duchovní správy. Poněvadž při takovém 

nedostatku kněžstva nechtěl být nečinným, přijal tedy místo duch. správce ve Vacenovicích. 

Odchází z rodné diecéze, která ho vychovala, z kraje kde vyrostl, který miloval, od lidu se 

kterým žil, do sesterské Moravy, do Vacenovic 18.prosince 1948. Po uvítání, které mu 

dědina připravila ujímá se s nejlepšími úmysly duch. správy v předpokladu, že pro své ideály 

najde plné porozumění mezi věřícími, kteří si toužili míti kněze. 

Oprava farní budovy 

Delší dobu nebyly na zdejší faře podnikány žádné opravy. Nově jmenovaný duchovní 

správce se zatím zařídil provisorně, bez domácnosti, než se fara uvnitř opraví. Opravy se 

prováděly v zimě r.1948-49. Vodovod rozšířen do kuchyně, do klosetu a koupelny. Elektri – 

cká instalace zavedena na verandu, obě půdy, do všech sklepů, na chodbě v podkroví, u dveří 

venku na dvůr. Vymalována kancelář , jídelna, ložnice, pokoj pro hospodyni, koupelna, 

kloset, podkrovní pokoj, chodba, zasklena okna (ve sklepích byla úplně rozbita) bíle natřeny 

všechny dveře, okna a okenice. Do ložnice a jídelny pořízena nová stáložárná kamna značky 

„Club“ (dřívější kamna, ač inventární členy rodiny dp. Tkadlečka byla prodána). Pro farní 

kancelář z pozůstalosti dp. Tkadlečka zakoupen slohový dubový stůl a 6 slohových židlí, 

darling na čerpání vody a zařízení koupelny tj. vana a kamna. Na jaře r.1949 opraveny uvnitř 

chlévy, prádelna, odbourán chlévek pro vepře před prádelnou vyzděno a vybetonováno 

hnojiště, dostavěna ohradní zeď z bílých cihel kolem zahrady, opraveny ploty, vybetonován 

chodníček na dvůr a kolem chléva. Opraveny střechy na faře a hospodářských budovách. Ke 

konci května 1949 duch. správce přistěhoval své zařízení, též i rodičů, kteří mu vedou 

domácnost. Práce malířské a natěračské ve farní budově vyžádaly si nákladu 40 372 Kčs, 

zařízení vodovodu a odpadního potrubí 10 492,75 Kč.  



 PRO ZAMYŠLENÍ 
Strávil jsem hodinu v bance se svým tátou, 
když potřeboval převést peníze. Nemohl 
jsem se udržet a tak jsem se ho zeptal….. 
„Tati, proč ti nemůžeme aktivovat internet 
banking?„ „Proč bych to dělal?“ Ptal se. 
„No, víš, pak bys tady nemusel strávit 
hodinu jen kvůli převodu peněz. Můžeš 
online dokonce nakupovat. Všechno je tak 
mnohem jednodušší.“ Byl jsem nadšený, že 
ho můžu uvést do světa online bankovnictví. A on se zeptal: „Když to udělám, tak nebudu 
muset ani vyjít z domu?„ „Ano, ano.“ Řekl jsem. Vysvětlil jsem mu, že si může nechat domů 
doručit i jídlo a že třeba Amazon doručí cokoli. Jeho reakce mě ovšem donutila se zamyslet. 
Řekl: „Protože jsem dnes musel sem do banky, po cestě jsem potkal čtyři své přátelé. 
Povídal jsem si ze zaměstnancem banky, který mě už teď dobře zná. Víš, jsem sám a toto je 
společnost, kterou potřebuji. Rád se přichystám a vydám se do banky. Mám dost času a 
toto je lidský dotek, který mám rád. Před dvěma lety jsem byl nemocný. Majitel obchodu, 
kde nakupuji ovoce, přijel ke mně, sedl si na okraj mé postele a plakal. Když tvá máma před 
několika dny upadla při ranní procházce. Majitel našeho místního obchodu jí uviděl a naložil 
do auta a okamžitě odvezl domů, protože věděl, kde bydlíme. Dostalo by se mi takového 
lidského doteku, kdybychom vše kupovali online? Proč bych měl chtít vše doručené ke mně, 
když by mě to donutilo komunikovat jen s mým počítačem? Rád poznám člověka od kterého 
něco kupuji a nejen obchodníka. Vytváří to pouto a vztah. Dodá ti Amazon pocit vytvoření 
pouta a vztahu? Technologie není život. Je důležité trávit čas s lidmi, nejen se zařízeními.“  
 

Moje babička říkávala mé matce: ,,Nikdy nedopusť 
to, aby tvoje pánvičky v kuchyni zářily jasněji než ty. Neber 
úklid domu tak vážně!“ Moje matka přesto trávila nejméně 
10 hodin denně tím, že neustále uklízela, aby měla jistotu, 
že je všechno dokonale čisté, pro případ, že „někdo přijde“ 
Najednou jsem si uvědomil, že je to hrozně hloupé, dělat 
úklid pro ostatní, jen proto, aby nás nepomluvili. Život je na 
to příliš krátký. Lidé se tolik nezajímají o to kde jsou, ale jak 
se tam cítí. V případě nutnosti je sice občas třeba utřít 
prach, ale ještě důležitější je mít čas na hraní s dětmi, na to 
pohladit svou kočku, vydat se na procházku se psem nebo 
návštěvu kamaráda. Také si dopřát  čas na sport, poslech 
hudby, čtení knih.... Když jednou neutřete prach život půjde 
dál, ale žádný den se už nikdy nevrátí! Pamatujte, že dokud 
jste ještě mladí, existuje mnoho věcí, které nyní můžete 
snadno dělat, což později nebude tak snadné. 
A až jednou zemřete a my všichni někdy zemřeme, nakonec se z nás všech také stane 
prach! A nikdo si nebude pamatovat nic z toho, jak jste drhli podlahu anebo jak často jste 
běhali po domě s hadrem, ale bude si pamatovat váš úsměv, lesk vašich očí, sílu přátelství 
a to, co jste je naučili svým osobním příkladem. 



         S y n o d a - cesta za Ježíšem - proces naslouchání Božímu lidu –  

                od prostých křesťanů, přes kněze, biskupy až po papeže 

Motto:     Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání 

 

             Synodální výzva je určena všem farníkům: „Jak probudit skutečný život z víry, jak 

hledat nové cesty evangelizace, jak se vzájemně obohatit nasloucháním Duchu Svatému?“ 

Nabídla se jim možnost vyjádřit své názory, podněty, osobní poznatky, které by „oživily“ 

duchovní projevy církve. Do pracovních skupinek  synodálního procesu se mohli zapojit 

nejenom věřící, ale také hledající Boha nebo zástupci jiných vyznání.  Hledala  se odpověď 

na Kristovu otázku: „Co si o mně a o mé církvi myslíš Ty?“ (srov 16,15).  

             Synoda byla zahájena papežem Františkem 9. října 2021 a následně pokračovala od  

17. 10 v každé diecézi. V naší farnosti se  vytvořily tři pracovní skupinky žen a zvolená  

koordinátorka odeslala (25. 2. 2022) souhrn jejich poznatků  diecéznímu koordinátorovi P. 

Josefu Mikuláškovi.  Mezinárodní shromáždění biskupských konferencí poté zahájí  

zpracování všech diecézních výstupů a v říjnu 2023 biskupská synoda v Říme závěrečným 

dokumentem  synodu vyhodnotí.  

            Naše farní  synodální  skupinky se scházely od října 2021 až do konce dubna 2022. 

V tomto čase se zamýšlelo 21 žen  nad jedním z deseti předložených témat. Uskupení  

mladých žen sdružující se  ve společenství Modlitby matek I. (většina má  vysokoškolské 

vzdělání, převládá učitelské povolání, věk 29 až 45 let) se zamýšlelo nad tématem  „Jak vést 

dialog v církvi a ve společnosti“. Zhodnotily své  zkušenosti, které mají  s řešením rodinných, 

školních a společenských konfliktů. Druhou skupinku  tvořily  členky  Modlitby matek II. – 

většinou jde o vdovy ve věku 75 až 90 let.  Jejich vybrané téma „Slavit“ (společné 

naslouchání Božímu slovu)  bylo výzvou jak „oslovit“ své děti a vnuky hledající  cestu k Bohu. 

Do synodálního procesu se ve třetí skupince zapojily členky pěveckého sboru Marijánky. 

Zastoupily uskupení  farnic (vdaných, rozvedených, svobodných)  ve věku 55 až 70 let. 

Předložená tématika   „Na společné cestě“ nabízela zase  možnost hledání odpovědi na 

otázku, jaká jsou kritéria budování   úspěšné  komunikace na všech úrovních života. 

Marijánky  mají  osobní zkušenosti nejenom z oblasti farního, ale i  kulturně-společenského 

života.                            

               Hlavní náplní setkávání členek synodních skupinek byla modlitba, meditace nad 

úryvky z Písma a  následná diskuse s „otevřeným“ srdcem. Ženy se učily  pokornému 

naslouchání i odlišných názorů a   respektu   k důvěrným  informacím. Všechny chtěly být 

nejenom farnosti, ale i celé společnosti prospěšné, protože jejich osobní postoje mají své 

základy postaveny na víře v Boha. 

 Slovní výstupy širokého „záběru“  našich žen   mohou oslovit ostatní farníky, jak vytvářet 

nová společenství a jak obohatit duchovní život celé obce.  



                                                 Modlitby matek I.                

              Vybrané téma jim navodilo problém úrovně komunikace ve farnosti. Účast malých 

dětí a jejich „tolerantních“ rodičů při mši sv. je považována některými farníky (patřící 

vesměs k jiné sociální skupině) za rušivý prvek.  Schází empatie na obou stranách. Není 

dobré převážně „generační“ konflikt ututlat – k „pěstování“ dobrých vztahů je nutná 

odvaha k dialogu.  Pozorným nasloucháním a pokornému hledání „kompromisu“ by se mělo  

předcházet nedůvěře, nevraživosti a psaní anonymních dopisů.  

Problémem věřících  maminek je, že jejich děti vyrůstají v ovzduší společnosti, kde se bere 

Boží jméno nadarmo, většina kamarádů není rodiči vedena k víře, nemají příležitost  mluvit 

o Bohu, cítí negativní postoje, pokud upřednostňují účast na nedělní mši sv. před 

sportovními, společenskými či jinými aktivitami.  Maminky těžce snášejí, když jejich 

dorůstající děti tráví velký čas u počítače a mobilu. Potřebují pomoc farnosti, aby dorůstající 

mládeži nabídla prostor klidu k  naslouchání Božímu slovu, k tvořivým aktivitám, k zařazení 

se do společenství, kde se budou posilovat ve víře a učit se dobrým vztahům. 

                   Doporučení 

             Umožnit rodičům, kteří chtějí být účastníky  nedělní bohoslužby,  aby jejich děti (věk 

3 až 6 let)  byly určenými zástupci farnosti  odvedeny z hlavní části mše sv. do Pastoračního 

centra. Než budou vráceny rodičům, bude jim nabídnut – s ohledem na věk – náhradní 

program (výklad probíhajícího obřadu, učení  modliteb, společný zpěv apd.). 

             Farnost by měla rodičům pomáhat ve formaci mládeže. Předškoláci a děti základní 

školní docházky z  katolických rodin potřebují  vytvořit společenství, kde se naučí budovat 

dobré společenské  vztahy, kamarádství, budou seznamovány s průběhem  církevního roku 

a naučí se aktivně zapojovat do života farnosti. Jeden den v týdnu by měl být vyhrazen 

dětským mším svatým. Mohou se zapojit  jako začínající lektoři (čtení přímluv) nebo 

ponesou obětní dary (poděkování za úrodu, poutní, výroční  slavnosti apd.). Věkově starší 

děti se mohou podílet na úklidu kostela a přilehlého okolí, na výzdobě oltářů při přípravě  

probíhajících svátků nebo  rodinných, dětských oslav. Svátek matek je bude inspirovat 

k tvoření „přáníček“, mariánský měsíc nabízí recitaci básní, zpěvu  a  přenesení „ověnčené“   

sochy Panny Marie k obětnímu stolu, v „dušičkovém čase“ mohou zase vzpomenout 

zemřelé kněze farnosti, radost z víry pocítí společnou  účastí  na veřejné „Křížové cestě“ 

obcí. Jejich vedoucí mohou využívat k formaci širokou nabídku výchovných, rekreačních a 

duchovních služeb řeholních řádů.  



Modlitby matek II – „stařenky“ 

           Vidí dobu jako umírající civilizaci, která nemá mravní základy  postaveny  na víře 

v Boha. Největší odpovědnost cítí za své děti a vnuky, kteří jsou zaplaveni nabídkami , jak si 

co nejvíce „užívat  světa!“ Stařenky obtížně hledají vhodný přístup, jak je oslovit a pomoci 

v hledání správné cesty k Bohu. 

           Katolická víra  jim byla předána venkovským způsobem života minulého století, který 

je odkazoval  na předané hodnoty, tradici (tj.  „živá  víra mrtvých“).  Dospěly k názoru,  že 

jejich cesta předání evangelia musí mít jiné základy. Dnešní mladá generace jim  „nerozumí“ 

, mnoho členů jejich rodin   „neslyší  radostnou  zprávu – recept na život věčný“.  Jako 

„farizejský“ se jim jeví  „zakonzervovaný“ přístup: „Co by temu řekli druzí, dyž nebudeš 

chodit do kostela?!“ Ale jak  udržet oheň víry,  čím „přikládat“, aby nové pokolení  „nesedlo 

na lep“ konzumnímu způsobu života?  

          Jedinou cestu vidí v  usilovné, upřímné, „nepovýšené“ modlitbě  a v projevech  

nesobecké lásky. Milovat je  bez výčitek, bez podezírání, nepředhazovat jim špatné jednání, 

nevyčítat. Musí je „přesvědčit“  svým konkrétním jednáním. Předat hodnotu  trpělivosti a 

pokory, naslouchání, odpouštění. Nementorovat,  „nepodplácet“ dárky za chození do 

kostela a přijetí svátostí. Nepodporovat špatné chování, ale  s láskou ukazovat správný 

směr. Modlitba je jejich pilířem,  posilou a  „lékem“ je pravidelné přijímání svátostí. 

V obraze Ježíše – člověka ukřižovaného – vidí svůj „životní styl“: vzor obětí přinesených 

z lásky. 

Doporučení 

         „Stařenkám“ by měla církev  pomoci při formaci  ohrožené skupiny dětí a dospívající  

mládeže. Nemají farní společenství, které by se pravidelně scházelo a mělo dobré duchovní 

vedení. (Oni měly např. Orla, Omladinu). Pokud nemá mladá generace rodičovský vzor ani  

zázemí v rodině, tak „visí ve vzduchoprázdnu“.  

Chybí jim také „výchova“ dospělých farníků – otcové a matky rodin nejsou zváni do Farního 

centra na besedy, setkání, kde by jim byla  

nabízena odborná, duchovní pomoc  

pedagogů, psychoterapeutů, psychologů a 

specializovaných kněží,  kteří se zabývají 

problémy rodinného života.  

Dnešním osmdesátnicím chybí veřejné 

projevy víry a Boží štědrosti! Jako by  se 

věřící za Boha „styděli!“ Farnost je 

„uzavřená do sebe“, neoslovuje  okolí. Měla 

by  věnovat  pozornost občanům, kteří 

zažívají nečekanou bolest, trpí zdravotním 

postižením, špatnými rodinnými  vztahy.  



Modlitební společenství –Marijánky 

     Zamýšlení nad tématem (Na společné cestě) je přivedlo k hledání principů, které vedou k  

dobré komunikaci.  Úspěšnost v navazování dobrých vztahů -  na  úrovni života  rodiny, 

farnosti, společnosti - vidí v budování vlastní osobnosti tj. „v práci na sobě“. Křesťanský styl 

života předpokládá mít  na prvním místě Boha a  pokornou modlitbou, posílen svátostmi 

poznávat jeho vůli. O „první pomoc“ v prožívaných životních těžkostech prosit především 

Ježíše Krista i s tím rizikem, že  se „ponese kůže na trh“.  

 Pevné  životní  postoje by se měly stavět na hodnotách katolické víry. Nelze ji vnucovat, ale 

trvat na  nezastupitelné roli  manželství, ctít život od početí až po přirozenou smrt, 

podporovat sociální spravedlnost, respektovat jiná vyznání. K tomu, aby byly „šiřitelkami“ 

pokoje a „radostného ducha“, je potřebné poznávat  dobrotu druhých. Prostřednictvím 

zpěvu, laskavého humoru, vnímavosti k potřebám bližního se musí přijmout i vlastní díl  

zodpovědnosti za  stav společnosti. 

        Doporučení 

           Farníci by měli rozšiřovat znalosti a poznávat hodnoty, 

na kterých stojí  základy naší židovsko-křesťanské civilizace. 

Měli by se umět „orientovat“ v Bibli a  správným výkladem 

pochopit radostnou evangelijní zprávu.  Starý zákon je  pro ně 

- svými žalmy a  „krvavými“ příběhy   – většinou 

„nepochopený“.  Scházení „Nad Biblí“ všech věkových 

kategorií by mělo být pravidelné.  Získaný „přehled“ pomůže i 

ke správnému hodnocení uprchlické krize, politické 

korektnosti,  úrovně katolického  tisku, problematiky 

uplatnění náboženství v politice, ke znalosti jiných duchovních 

směrů, nabídne odpovědi na otázky ekumenismu. 

          Protože  Marijánky  žijí ve  “smíšených rodinách“ (kde 

jsou matky, manželky,  vdovy, svobodní, synové a dcery 

rozvedení nebo žijí v neuzavřených manželstvích,  katolíci 

„vlažní“ i  praktikující, ateisté )  cítí potřebu, aby farnost „otevřela své srdce“ všem  těmto 

skupinám. Aby byli přijímáni na své úrovni a dostali možnost zapojit se do života farnosti.  

(Osobní pozvání  na  Veselice, Farní dny, Poutní výlety, Noci kostelů, na besedy -  různého 

zaměření - s osobnostmi společnosti a církevního  života).   

        Aby se k víře  „připravily a podchytily“ děti (nastávající prvokomunikanti, pozdější 

biřmovanci), měly by dostat nabídku k vytvoření  společenství. Musí být „odborně“ vedeno  

lektory, učiteli náboženství nebo farníky, kteří mají autoritu a dobrý vztah k dětem. Naučí se  

„zapojovat“  do duchovního života farnosti v průběhu celého  církevního roku a svátků 

(Vánoce, Velikonoce, Pouť, Hody, Dušičky apd.). Náplní bude tvořivá činnost, pracovní 

aktivity (přiměřené věku),  promítání filmů, návštěva nemocných kamarádů, domovů 

seniorů, historických památek. K duchovní, pastorační práci se nabízí pomoc řeholních řádů.  



                              PŘÍBĚH NA DOBROU NOC 

SLAVNÝ POLSKÝ SVĚTEC: 
K lůžku, na němž leží těžce nemocný Francios, přistoupí kněz. Pacient totiž umírá na 
rakovinu. Po udělení posledního pomazání se kněz přesto pustí do modlení. „Popieluszko, 
jestli můžeš pro Franciose něco udělat, prosím, udělej to,“žádá kněz. Ve svých modlitbách 
se obrací na umučeného Jerzyho Popieluszka. A zázrak na sebe nenechá dlouho čekat. 

 
Mladý kněz Jerzy Popieluszko (1947 – 1984) se dává do kázání. „Křesťanovi nemůže stačit, 
že jenom odsoudí zlo, lež, zbabělost, násilí, útisk a nenávist, nýbrž musí být také hlasatelem 
spravedlnosti, dobra, pravdy, svobody a lásky, “nechává se slyšet. Píše se rok 1983. Přestože 
v onom roce dovršil polský duchovní pouhých 
36 let, o rok později je již na pravdě boží.  

Na vině jsou praktiky tajné policie. Popieluszko 
se totiž pustil do boje proti totalitnímu režimu. 
A po smrti má začít konat zázraky. Katolická 
církev proto nyní uvažuje o jeho svatořečení. 
Na církevní dráhu se okopský rodák ze 
severovýchodního Polska dá již v mládí. Přesto 
ale musí následně podstoupit povinnou 
vojenskou docházku, po jejímž skončení ho 
postihne závažné onemocnění. 
Upadá do bezvědomí a ocitá se na pokraji 
smrti. Lékaři mu tehdy už moc nadějí nedávají. 
Mladík ale nakonec přežije. Podle některých 
proto, že se za jeho vyléčení usilovně modlili 
jeho duchovní bratři. 
O řadu let později pak začne Popieluszko kázat 
dělníkům v ocelárnách a spolupracovat se 
Solidaritou (hnutí proti komunistickému 
režimu), kvůli čemuž se o něj začne zajímat 
polská tajná policie. 
Až na pár nitek světla se kolem vyděšeného 
Popieluszka rozprostírá tma. Mladý kněz totiž 
leží spoutaný v kufru Fiatu 125. Jeho 
protikomunisticky laděná kázání se ani trochu 
nelíbila tehdejším politikům. 
„V roce 1984 byl proto od ledna do července 13krát vyslýchán,“ píše současný publicista Jan 
Chlumský. Ani poté ale Popieluszko svá kázání nezmění. Tajná policie se proto rozhodne 
nepohodlného duchovního zlikvidovat. Dne 19. října agenti převlečení za dopravní policisty 
zastaví Popieluszka na cestě do Varšavy, spoutají ho a hodí do kufru svého auta. Následně 
zamíří do nedalekého lesa, kde kněze několik hodin mučí. Pak ho se závažím hodí do Visly, 
kde se Popieluszko utopí. 



Z pokoje, v němž leží 56letý Francios, vyjde doktor a sklesle se podívá na pacientovu 
manželku, jež na něj čeká na chodbě. „Nemám pro vás dobré zprávy. Váš manžel brzy 
zemře,“ sdělí jí nekompromisně. Francios totiž trpí velmi zhoubnou formou rakoviny. Žena 
proto začne zařizovat pohřeb, vybere pro svého muže rakev a pošle za ním kněze. Když ale 
otec Bernard dorazí do pokoje, je už Francios v kómatu. Píše se 14. září 2012. Kněz se po 
chvíli  dá do tichého modlení. Vzhledem k tomu, že si v ten den církev připomíná narození 
blahoslaveného Popieluszka, obrátí se s prosbami o uzdravení právě na umučeného 
polského duchovního. Nic se ale neděje. Večer se proto Bernard odebere zpátky na faru. Do 
pokoje, v němž má ležet 56letý Francios, vstoupí jeptiška. V její tváři se ale hned objeví 
zděšení. Lůžko je totiž prázdné a ustlané. „Myslela jsem si, že je to konec, že určitě umřel,“ 
vypoví později. Když se ale do pokoje vrátí o 20 minut později, spatří u postele postávat 
elegantně oblečeného Franciose. Modlitby totiž podle všeho zabraly a Popieluszko muže 
zachránil. Rakovina z jeho těla přes noc naprosto nevysvětlitelně zmizela. Umučený polský 

duchovní by díky zázraku mohl být v blízké době svatořečen.   

Ať radost ze zmrtvýchvstání Ježíše Krista naplní váš život       

a dá mu nový směr a naději. 

Je to jeden chléb a my, ač je nás mnoho, tvoříme jedno tělo, vždyť 

my všichni jsme účastni jednoho chleba a jednoho kalicha. 

Velikonoční svátky plné Boží milosti, požehnání a 

hojnosti Vám ze srdce přeje pastorační rada. 
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