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Úvodní slovo 2

 Tento adventní úvodník chci za ít srde ným pozdravením 
a p áním pokoje všem, kte í budou tyto ádky pro ítat. P eji vám 
a vyprošuji velkou radost, kterou m žeme na erpat u jesli ek
od Dít te Ježíše. 
 Jak je mým zvykem, vrátím se nejprve k minulému úvodníku, 
abych neztratil návaznost. V n m teme: „Jestliže poslední t i roky 
žila naše farnost p edevším starostmi kolem renovace vn jšku 
farního kostela svatého Vav ince, pak tento rok se její pozornost 
pozvolna p esouvá do oblasti pastora ní. To znamená, 
že se za ínáme více zabývat prací s lidmi a pro lidi. Sloví ko „více“ 

samo napovídá o  jde. V úvodníku únorového Zpravodaje jsem se o tom rozepsal. 
Už nyní d láme mnoho, mnohé d láme dob e a mnohým to p ináší radost i užitek. 
Nyní p jde o to, abychom zajistili našemu úsilí pot ebné zázemí a p im ené
trvání. Bez obojího se nám nepoda í vyhnout nep im enému optimismu nebo 
naopak únav  a pesimismu, na jejichž konci je trpké roz arování. Je t eba nalézt 
rytmus, který odpovídá skute ným možnostem naší farnosti, silám jednotlivc
a plán m, které budou co nejvíce odpovídat plán m Božím.“ 
 Bez p ehán ní m žeme tvrdit, že k jesli kám 
nep istoupíme s prázdnýma rukama. Každý neseme náru
plnou r zných událostí. N které jsou velmi osobní a n které 
pat í celé farnosti.  
 N které byly velmi bolestné - úmrtí našich drahých, 
nedorozum ní, zklamání, roz arování a nap tí ve vzájemných 
vztazích, osobní neúsp chy…  
 N které byly velmi radostné - narození dít te, svatba, vyda ené církevní 
slavnosti (namátkou jich n kolik vyjmenuji - celono ní adorace na Zelený tvrtek, 
Misijní den a Svatodušní vigilie, slavnost T la a Krve Pán , žehnání školních 
aktovek na zahájení školního roku, dožínky... atd), pastora ní projekty (výlety pro 
d ti z hodin náboženství do Bílé Vody, Prahy a Špindlerova Mlýna, pou
do Schönstattu, farní chaloupka pro d ti, výprava „Po stopách indián “ atd…). 
Bohatá aktivita Misijního klubka, krásná setkávání senior  a cen ná služba 
Charity na území naší farnosti.  
 N které jsou samoz ejmou sou ástí života farnosti - pravidelné vydávání 
Zpravodaje, služba akolyt , návšt vy nemocných, poutní slavnosti v jednotlivých 
vesnicích, zásv tná pou  do Sloupu, p íprava d tí na první svaté p ijímání, 
p íprava bi movanc  atd…  

N které byly mimo ádné a nebudou se jen tak opakovat - návšt va 
apoštolského nuncia v eské republice arcibiskupa mons. Diega Causera 
ve farnosti, návšt va p. Ji ího Šlégra editele PMMD,  putování po farnosti, 
natá ení Misijního klubka v TV Noe a nakonec práce na vzniku první Pastora ní 
farní rady. Mohu jen opakovat - d láme mnoho, mnohé d láme dob e
a mnohým to p ináší radost i užitek.  Na druhém Farním dnu, který se 
uskute ní v únoru p íštího roku, se budeme snažit vše zmapovat a tak s vd ností 
znovu prožít radost, kterou nám naše úsilí p ineslo. Modleme se, aby byl farní den 
alespo  tak povedený jako ten první. 
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 A protože je jasné, že ne vše se poda ilo, chci pod kovat všem, kte í
s laskavostí snášeli i to, co nebylo správné nebo jen p íliš usp chané. 
  D kuji také všem, kte í chápou, že moje výzvy ke spolupráci 
na vzájemném díle jsou p edevším výzvami ke vzájemnému otev ení srdcí, a jsou 
p ipraveni hledat spolu se mnou Boží v li pro naši farnost.  
 D kuji všem, kte í mi projevovali svoje p átelství i t m, kte í mi dokázali 
do o í íci sv j názor, i když v d li, že jej nebudu sdílet.  
 D kuji za vše! Tento dík ponesu s radostí k jesli kám Dít ti Ježíši, který 
již od 1. prosince putuje po našich domácnostech v podob  pražského Jezulátka 
a chce rozjasnit nejen tvá e d tí, ale tvá e nás všech.  

Pokoj, požehnání a radost vyprošuje o. Roman 

Rok diecéze

 „Rok 2007 budeme v naší diecézi p i p íležitosti jejího 230. výro í
založení prožívat jako Rok diecéze. K této p íležitosti vznikla vlajka diecéze,
reprezentativní publikace Brn nská diecéze - Historie a vzpomínky a Nást nný 
kalendá  pro rok 2007. Dále brn nské biskupství p ipravilo logo, seznam 
osobností diecéze, které nás budou celým rokem provázet 
(Sv. Cyril a Metod j – roku 863 p išli na Moravu, apoštolové víry, patroni Evropy ,  
Sv. Zdislava z Lemberka – (1220-1252) – pochází z K ižanova, patronka rodin,  
Sv. Jan Kapistránský (1386-1456) – v hlasný františkánský kazatel, roku 1451 kázal na Petrov ,
František kardinál Ditrichštejn (1570-1636) – olomoucký biskup, zakladatel kolegiátní kapituly 
v Mikulov ,
Sv. Jan Sarkander (1576-1620) – kn z a mu edník, na Petrov  p ijal roku 1609 kn žské sv cení,  
Ctihodný Martin St eda (1587-1649)- jezuitský kn z, udržel v Brn  nad ji p i  švédském obléhání,  
Jan Blažej Santini Aichl (1677-1723) – významný barokní architekt, autor n kolika kostel  v diecézi,  
Ji í Josef Camel (1661-1706) – jezuita, brn nský rodák, botanik ,  
Sv. Klement Maria Hofbauer (1751-1820) – redemptorista, rodák z Tasovic, misioná  ve Vídni 
a Varšav ,
František Sušil (1804-1868) – teolog, sb ratel moravských lidových písní, 
Johann Gregor ( eho ) Mendel  (1822-1884) – opat augustiniánského kláštera na Starém Brn ,
zakladatel moderní genetiky,  
Leoš Janá ek (1854-1928) – hudební skladatel, spoluzakladatel a editel varhanické školy v Brn ,
Bl. Restituta Helena Kafková (1894-1943) – eholní sestra a mu ednice pocházející z Brna)  

a kalendá  termín  r zných akcí. Naplánovány jsou také pout  jednotlivých 
d kanství do brn nské katedrály.“ 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože, 
d kujeme ti za  všechny dary a milosti,  
kterými jsi zahrnul nás  i p edcházející 
generace  naší diecéze. 

Prosíme t , pomáhej nám, 
a   v rozdílnosti našich služeb 
z staneme v rni svému poslání 
stávat se uprost ed dnešní spole nosti 
znamením a darem tvé lásky. 

 Dej, a  jsme  pevn  spojeni s  Kristem 
 a navzájem mezi sebou, 
 aby t   skrze nás ostatní poznávali - 
 jako Otce a záruku napln ní smyslu života. 

 Na p ímluvu Panny Marie, Matky církve, 
 patron  svatého Petra a Pavla, 
 i všech dalších sv tic a sv tc
 spojených s brn nskou diecézí i s celou církví 
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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„V it pro m  znamená mít sv tlo života...“  (II. ást) 

D kanem na Teologické fakult  - výpomoc v nouzi 

V letech 1991 – 1997 jste vykonával funkci d kana 
Teologické fakulty. M žete posoudit, zda se  zm nila v 
pr b hu posledních let (po roce 1989) p íprava 
student  teologických fakult na kn žská povolání? 
 V roce 1991 jsem nastoupil necelý rok 
po obnovení Teologické fakulty v Olomouci jako 
d kan. Nebyl nás tehdy dost vysoký po et u itel , byly 
to stísn né pom ry. Stal jsem se d kanem, protože 
to nem l kdo d lat, alespo  já jsem to tak vnímal - spíše 
jako výpomoc v nouzi. Snažil jsem se tvo it to základní 
na fakult , jako je p íprava prostor, budování 
knihovny...  
 Studium na fakult  se zm nilo. Do roku 1998 
nebylo v teologii nutné mít diplomovou práci. Zdálo se 
nám, že nebude možné ty diplomové práce zavést, ale 
dnes je to docela b žné. Je to na jednu stranu pro studenty náro né, ale mohou se 
tak nau it pracovat s literaturou, formulovat myšlenky... Celkový po et student
nyní p esahuje tisíc a pokud jde o studenty isté teologie, je ovšem mnohem menší, 
než byl po otev ení fakulty v letech 1990 – 1991.   

Jak vnímáte dnešní studenty?  
 Studenti jsou taková skupina lidí, když to ekneme neutráln , která 
je v jistém smyslu stále stejná. asto se studenti snaží prost  vystudovat zvolený 
obor a volí cestu nejmenšího odporu. Pot ebují splnit požadavky, složit zkoušku 
a to je to hlavní, a co bude pot ebné pro život, je už vedlejší... Dnešní studenti mají 
mnohem více možností, nap . je zde internet. Na internetových stránkách m žeme 
najít spoustu informací, které jsou t žko dostupné a je t eba s nimi pracovat a um t
to využít. Internet není však jen pozitivní, je zde i  spousta nesmysl , názor , které 
jsou úpln  ujeté...  

Nyní  p sobíte na Cyrilometod jské teologické fakult , jste vedoucím katedry 
biblických v d, jaké p edm ty student m p ednášíte? Co je obsahem vašich 
p ednášek? 
 Já te  p ednáším exegezi Nového zákona pro obor teologie, exegezi 
evangelií a novozákonních list . Krom  toho vypisuji seminá e – zájem je menší – 
kreditní systém nutí studenty, aby si zapisovali p edm ty, které mají hodn  kredit .
Pro zájemce jsem vypsal nyní exegezi Pastorálních list .

Kolik pracovník  má katedra Biblistiky? Jaký v kový pr m r na vaší kated e?
 Je to deset pracovník . Ne úpln  všichni jsou na plný úvazek. Pr m rný v k
není p íliš vysoký. V kov  jsem nejstarší já, ostatním je v tšinou do ty iceti let. 
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Máte dostatek mladých doktorand  na vaší kated e, kte í se zabývají v deckou 
innosti – internist  a jaká jsou témata jejich diserta ních prací? 

 Je jich n kolik. Ale zda máme dostatek doktorand , to je relativní. N kte í
pracují pomaleji, n kte í mén . Já sám jsem m l jednoho doktoranda, kterého 
jsem provázel od základního studia až po doktorát. Je to Mgr. Pavel Zahradní ek, 
Th.D., který m   p íjemn  p ekvapil, jak piln  studoval a jak zvládl i cizí jazyky... 
Napsal práci o sv. Pavlovi, o jeho námaze, kterou vynakládal p i své misijní práci. 
Dokonce toto dílo bylo vydáno vlastním nákladem. Byl bych rád, kdyby 
pokra oval ve v decké innosti, ale má jist  spoustu starostí s duchovní správou...  

Studium teologie je náro né, musí každý kn z absolvovat vysokou školu a pro ?
 Já myslím, že je to nezbytné. Samoz ejm  existovaly takové názory, že by 
se mohl vysv tit i n kdo, kdo nemá vysokou školu. Studium teologie je pot ebné 
už vzhledem k prost edí. Dnes je u nás velké procento t ch, kdo mají n jakou 
vysokou školu, n kdo má dokonce dv , a kn z musí být p ipraven na rozhovor 
s t mito lidmi. Takže je to nutné i z hlediska spole enského. 

Pro vás pedagoga práv  kon í p ednášky v zimní semestru, jak odpo íváte 
v  období volna? 
 Relaxace je r zná. Odpo inu si t eba, když zm ním režim dne. Nebo 
se n kam podívám na n jaký den. Nap . zajedu do Vídn ,  kde ovšem v tšinu 
asu trávím v knihkupectvích, kde vyhledávám literaturu, která m  zajímá.  

Nakupujete knihy pouze v knihkupectví? 
 Nakoupil jsem mnoho titul  p es internet, nejlepší zkušenosti mám 
s antikvariáty z N mecka, kde jsem sehnal tituly, které již n kolik desetiletí 
nejsou na pultech. 

Karolinum 31. 10. 2005: jmenování profesorem pro obor teologie 
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Co práv tete? A mohl byste doporu it n jakou knihu, která vás naposledy 
oslovila? 
 Te  mám roze tenou úpln  novou knihu, která vyšla v N mecku: 
„Žít z hloubky“; je to breviá  text  Edity Steinové. Knihu, kterou jsem etl 
v eštin  a kterou mohu doporu it, je „Až k prolití krve“ o kn zi MUDr. 
Ladislavu Kubí kovi.  

V tšinu asu tedy trávíte v Olomouci, co se vám tam líbí? 
 Poznal jsem Olomouc za asu svých studií. Pak jsem tam p išel v roce 
1990. Od dob mých studií se tam mnoho zm nilo k lepšímu. Líbí se mi, jak 
vypadají budovy, jaké jsou tam možnosti... Máme tam nap íklad nov  otev ené 
Arcidiecézní muzeum.  

Který kostel v Olomouci navšt vujete nejvíce a pro ?
 Nej ast ji chodím do kostela Sv. Michala, který se nachází t i desítky 
metr  od domu, kde bydlím. Zastavím se také asto v kostele sv. Mo ice
a Neposkvrn ného po etí Panny Marie (u dominikán ). Do t chto kostel  ovšem 
chodí hodn  turist . Pokud lov k pot ebuje více klidu pro soukromou modlitbu, 
tak to nabízí klášterní kostel kapucín .

Vid l jsem v biblistice detailn jší práci, která pracuje s textem, s významem 
slov a s poselstvím Božího slova... 

Pamatujete si, kdy jste se v mládí poprvé za etl do Bible?
Tatínek m l  Nový zákon Col v a také vydání Starého zákona ve t ech svazcích 
od prof. Josefa Hegera – krajana z  Nyklovic. V t chto  knihách jsem si etl, ale 
nebylo to snadné tení. Mnohem více na m  zap sobilo, když jsem dostal do ruky 
misálek, který vyšel v ím . P eklad biblických text  byl srozumitelný, tivý 
a oslovil m .

Co vás vedlo k hlubšímu studiu Bible?
ekl jsem si: ím bych mohl být užite ný? Práv  p i výkladu Písma svatého 

je pot ebná znalost jazyk . Také p i tení r zných biblických komentá  jsem m l
dojem, že tyto výklady nejsou pro m  až tak nepochopitelné a že bych snad 
dokázal ešit podobné problémy. Vid l jsem v biblistice detailn jší práci, která 
pracuje s textem, s významem slov a s poselstvím Božího slova... 

P ivedla vás Bible k pochopení Boha nebo je B h p edm tem víry?
B h je p edm tem víry. N kte í filozofové sice ekli: „Já nev ím, já vím, že 
je B h.“ Ale B h, o kterém vydává sv dectví Písmo, ten musí být p edm tem 
víry. To, co teme v Písmu svatém, to je poznání Boha, který je mnohem bohatší 
a který, jak je to poznat už ze Starého Zákona, z stává pro nás tajemstvím. Ale 
v Novém zákon  se dozvídáme, že toto tajemství se dá vyjád it tím, co teme 
v prvním listu Svatého Jana ve tvrté kapitole v osmém verši: „B h je láska“. 
Texty Písma nám umož ují Boha poznat, ale žádný text nem že Boha pln
vystihnout, abychom ho pln  pochopili tak, že B h by byl pro nás jen n jakou 
skládankou i p íru kou. 
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K jaké pasáži v Bibli se vracíte a rozjímáte?
 Konkrétn  je to nap . záv re ná ást osmé kapitoly listu íman m. 
V sou asnosti to pokládám za takový nosný text. 

Tajemství Božího slova nem žeme nikdy vystihnout, vysv tlit beze zbytku. 

Má význam tení Bible pro dnešního lov ka?
 Myslím si, že má velký význam. Samoz ejm  Písmo svaté, alespo  podle 
katolického chápání, by m l k es an v první ad  poznávat ve spole enství církve 
p i bohoslužb ... Ale krom  toho by m l k es an mít Písmo svaté doma a íst jej. 
Je pravda, že sice velké procento katolík  podle nedávného pr zkumu v n kterých 
evropských zemích má doma Písmo svaté, ale mizivé procento z nich Bibli te.  

Sta í íst samotnou Bibli nebo je nutné k tomu íst komentá e a výklady?
 Bible je kniha z jiné doby, z jiného kulturního prost edí a není úpln
srozumitelná. Jsou tam texty srozumitelné každému lov ku, ale v tšina text
pot ebuje pou ení, jak k nim p istupovat, i vyložení odborných výraz  a reálií ze 
starov ku. Proto je pot eba ur itých pom cek, komentá , poznámek...  
N kdo ovšem m že mít p edstavu, které íkám zjednodušená: tak já si te
opat ím k ur ité biblické knize d kladný komentá , který napsal n jaký významný 
katolický odborník a budu v d t, co pot ebuji... 
 V žádném komentá i nemáme záruku, že zde najdeme odpov di
na všechny otázky, které v nás biblický text vyvolá. Ani já, když mám k n jaké 
knize Nového zákona t eba patnáct komentá , tak si nem žu d lat iluze, že tam 
naleznu úpln  všechny odpov di...  

Pokud ovšem srovnáme komentá e r zných autor  k jednomu biblickému textu, 
nalezneme asto mnoho odlišností výkladu...
 Jist že se n které komentá e rozcházejí, n který autor íká, že je to t eba 
chápat tak, druhý autor však vykládá text jinak. To nás nesmí p ekvapit, protože 
jsou ur itá místa nebo spíše je to velká ást míst v Bibli, která se dají chápat 
trochu odlišným zp sobem nebo dokonce i zp sobem protikladným. Rozdílnému 
výkladu je pot eba rozum t tak, že nebylo zatím dosaženo jednoty v chápání 
ur itého místa Bible. Tajemství Božího slova nem žeme nikdy vystihnout 
a vysv tlit beze zbytku. Ale základní pravdy a ur itá místa jsou natolik jasná, 
že se k es an má o co op ít, z eho vycházet a má  z eho žít.  

V roce 1992 byla vydána vaše kniha „Úvod do Nového zákona“, která je 
prezentována „jako snaha odpov d t na všechny základní otázky této 
nejrozší en jší knihy sv ta“. M žete stru n  p iblížit co obsahuje? A ím se liší 
od p epracovaného vydání v roce 2003?    
 To první vydání bylo nedokonalé svým rozsahem, n které otázky byly 
rozpracovány p íliš stru n . Je to b žná v c, že knihy vycházejí ve více vydáních 
a pozd jší vydání se snaží prohloubit, doplnit, opravit a rozší it to, co bylo 
nedostate né nebo dokonce chybné v tom p edcházejícím. 
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 Ani to vydání druhé neodpovídá na všechny 
otázky, ale myslím si, že odpovídá na ty základní otázky 
ohledn  jednotlivých knih Nového zákona, co každá kniha 
obsahuje, kdo ji napsal,  pro koho ji napsal, kde ji napsal 
a jaký má význam. Na n které otázky není vždy 
jednozna ná odpov , auto i mají r zné názory, pak se 
zvažuje, co je pravd podobn jší. 

Které evangelium je nejnosn jší pro katolíka a pro ?
 To je otázka, která není tak jednoduchá, jak se na 
první pohled zdá. V d jinách se nejvíce etlo Matoušovo 
evangelium. P ed 2. vatikánským koncilem se etlo 
v liturgii hlavn  o ned lích. Je v n m hodn  pou ení, 
máme tam horské kázání, zásady pro život, modlitbu Pán , ve ejné p sobení 
Ježíše Krista, hodn  Ježíšových zázrak , rozsáhlé Ježíšovy e i. Potom je tady 
také evangelium sv. Lukáše, kde jsou velice krásné texty,  nap . 15. kapitola: 
podobenství o ztracené ovci, o ztracené minci a marnotratném synu. Z literárního 
hlediska je toto evangelium skvostné dílo... Bez Janova evangelia bychom se také 
t žko obešli. 

Již jste uvedl, že práv  láska bylo to hlavní, co vás zaujalo na k es anství. Téma 
lásky v Novém zákon  - to mi nedá nezmínit Velepíse  lásky apoštola Pavla. Jaký 
je váš vztah k tomuto textu?
 Nyní se zabývám velmi d kladn  tímto textem, který se tradi n  nazývá 
Velepíse  lásky. I když souhlasím s   názorem, že to žádná píse  není, vyjad uje 
velice krásn  a p sobiv  centrum a hlavní poselství k es anství, tj. lásku. 
 Svatý Pavel vícekrát hovo í o ví e, ale zárove íká (1 Kor 13,2): 
„Kdybych m l všecku víru, že bych hory p enášel, ale nem l lásku, nejsem nic.“ 
To ukazuje, že pro n ho láska byla rozhodující. Když pak p ipomenu dvacátý verš 
druhé kapitoly Pavlova listu Gala an m: „Život, který žiji nyní v   t le, žiji ve ví e
v Božího syna, který m  miloval a za m  se ob toval.“ Tam slovo láska není, 
ale je p esto vid t, co pro sv. Pavla znamená láska. 

M žete p iblížit nápl  vaší práce o 13. kapitole listu Korin an m?
 Práce má dv ásti. První ást je komentá  k t inácti a p l verš m
biblického textu ( adím tam i druhou polovinu posledního verše 12. kapitoly) 
a druhá ást obsahuje sou ást exgeneze Wirkunksgeschichte – d jiny p sobení 
(ú ink ) toho textu. To je ada autentických text , které se vyslovují, alespo
k n kterým formulacím z 13. kapitoly 1. listu Korin an m. 
 Nejkrásn jším textem, který se sem hodí, je text od svaté Terezie 
z Lisieux. Jedná se o velice známý text, který se te v liturgii hodin o jejím 
svátku, v n mž sv. Terezie mj. íká: „Láska mi dala klí  k mému povolání…“ 
a vychází práv  z textu svatého Pavla. 
P ipravuji v decké dílo, ale snažím se psát i pro ostatní, kte í budou mít zájem si 
n které informace nebo texty p e íst. 



               

           

Rozhovor s prof. Ladislavem Tichým, Th.D. 9

Jaký je pracovní název tohoto díla?
 Pracovní název je Chvála lásky. A tak asi bude také i dílo nazváno. 

N kte í religionisté tvrdí, že zakladatelem k es anství je svatý Pavel? Jak toto 
mín ní vnímáte vy?
 Tento názor je velice zjednodušený. Svatý Pavel je postavou  Nového 
zákona, o které m žeme nejvíce íci. Protože máme spisy, které pocházejí 
autenticky od n ho, od Ježíše Krista nemáme žádný spis. On m l jist  m l
obrovský vliv. Když p ipomeneme ješt  jeho slova z listu Gala an m ve druhé 
kapitole, dvacátém verši „Už nežiji já, ale žije ve mn  Kristus“, vidíme, že on sám 
byl závislý na Kristu. „Vnit ní i vn jší souvislosti mé víry vedou k Ježíši Kristu,“ 
tak by to asi prohlásil apoštol Pavel, ale ne ekl by „já jsem založil k es anství“. 

Pokud byste m l p íležitost se setkat se svatým Pavlem, existuje otázka na kterou 
chcete znát jeho odpov ?
 Svatý Pavel to podstatné zanechal ve svých listech. Spíše by to bylo takové 
radostné setkání, ekli bychom si, že my víme, o co jde. 

Každý p eklad Bible je ur itým výkladem 

P ed šestnácti lety za ala vycházet první sešitová pracovní vydání Jeruzalémské 
bible v eském jazyce. Podílel jste se na p ekladu této bible. Zamýšlí se již její 
kompletní vydání?
 Jeruzalémská bible je p vodn  francouzská. Jeruzalémská bible se nazývá 
proto, že v tšina autor  a p ekladatel  souvisela s Biblickou školou v Jeruzalém .
Je to takový p íklad vydání Písma svatého, které je opat eno úvody, poznámkami 
a které m lo velkou reputaci. Proto vyšly p eklady vydání Jeruzalémské bible i 
v jiných evropských jazycích.  
 P ipravuje se tedy i eské vydání. Já jsem se podílel na p íprav ady knih 
ze Starého zákona a spolupracoval jsem na evangeliu Sv. Matouše... Práce ovšem 
trvá dlouho a není to snadné.Tento projekt se m že zdát trochu kontroverzní, 
 protože n kdo m že mít dojem, že jde o p eklad z francouzštiny. Samoz ejm
poznámky a výklady jsou p eloženy z francouzštiny. Biblický text se pak snaží 
orientovat zp sobem, jak p ekládali francouzští auto i. Je však t eba 
ho kontrolovat podle originálu. 

V dubnu letošního roku byl vydán eský katolický p eklad Bible - P t knih 
Mojžíšových. Pat íte do týmu odborník , kte í se podílejí na tomto p ekladu. 
Mohl byste p iblížit tento projekt?
 U nás nemáme katolický p eklad celého Písma svatého. Posledním celým 
p ekladem byl p eklad Jana Hej la, který p ekládal Starý zákon, a Jana Ladislava 
Sýkory pro Nový zákon ze za átku 20. let dvacátého století. Pak už máme bu
jenom samotná vydání Nového zákona nebo Starý zákon Heger v. Je zde 
Ekumenický p eklad a nedokon ený projekt Jeruzalémské bible (viz výše). 



               

Rozhovor s prof. Ladislavem Tichým, Th.D. 10 

 Projekt Karmelitánského nakladatelství je vydání Písma svatého 
v kompletní podob  s úvody a poznámkami pro katolické v ící. Práce na vydané 
knize Pentateuch trvala asi osm let. Toto vydání m že sloužit jako prubí ský
kámen, p ipomínky by se m ly zapracovat do kone ného vydání. 

Kdy se plánuje další katolické vydání Starého zákona?
 Prorocké knihy by mohly vyjít do dvou let, p eklad pot ebuje jenom revizi, 
ale poznámky budou ješt  trvat. 

Pracuje se již na katolickém p ekladu Nového zákona?
 Máme liturgický p eklad, který existuje v úplnosti pro Nový zákon, ale 
je mnoho míst, která jsou p eložena voln , nebo n kdy tatáž formulace, která je na 
více místech, není p eložena stejn . Komise, která to d lala, tenkrát nem la
po íta e, aby se to p esn  kontrolovalo... Taky jsou tu ur ité nedostatky, které se 
mají odstranit. editel Karmelitánského nakladatelství P. Jan Fatka, OCarm., m
p ed asem pov il, abych knihy Nového zákona za al korigovat, už jsem ud lal
Evangelia a te  pracuji na Skutcích. 

Uvažuje se o vydání eské katolické bible v jednom svazku? Už jen vydaná kniha 
Pentateuch má 550 stran...
 P i pracovních setkáních jsem já sám byl toho názoru, že poznámky by 
m ly být stru n jší. Biblický text k poznámkám je v pom ru 40:60, což je možná 
mén  praktické. Stejn  v t ch poznámkách tená  nenajde odpov di na všechny 
problémy, sta ilo by snad základní vysv tlení. P evládající názor v té pracovní 
skupin  je však odlišný. Ovšem po ítá se s vydáním v jednom svazku, možná 
se budou muset potom n které poznámky trochu zkrátit. 

Pokud si v budoucnu budu chtít po ídit celý katolický p eklad Bible, kolik bude 
stát, když letos vydaná kniha Pentateuch stojí 450 K ?
 Také tuto otázku jsem vznesl v naší pracovní skupin . Bylo mi e eno, že 
do 1500 K  by se to vešlo. Existují dnes možnosti nižších výrobních cen, knihy 
se tisknou v ín  nebo na Filipínách. 

Mohl byste odhadnout, kdy se objeví na pultech knihkupectví kompletní vydání 
eské katolické Bible?

ádov  jsou to roky, než bude existovat vydání celého Písma svatého 
v jednom svazku. Když to vezmu optimisticky, je to n kdy v roce 2012. 
             

Domníváte se, že tuto knihu by si m l po ídit každý katolík?
 Ano, jist . Alespo  ti, kte í mají st edoškolské vzd lání. 

Jaký je rozdíl mezi ekumenickým p ekladem, katolickým p ekladem a p ekladem 
Jeruzalémské bible?
 Musíme rozlišovat, jestliže máme ekumenický p eklad – m li by se s ním 
identifikovat katolíci, evangelíci, eští brat i. Nap íklad protestanté uznávají 
za sou ást Písma svatého menší po et knih Starého zákona než katolíci. 
       



               

           

Rozhovor s prof. Ladislavem Tichým, Th.D. 11 

 Když máme katolické vydání, výklady respektují katolickou nauku. 
V poznámkách se odkazuje ke skute nostem, které jsou vlastní katolické církvi... 
Katolický p eklad je vlastn  p eklad, který by m l být využívaný p i katechezi 
a p i bohoslužb .
 Jeruzalémská bible m že sloužit jako studijní pom cka pro katolíky. I p i
revizi liturgického p ekladu se m žeme od ní nechat pou it. Hlavní p ekladatel 
z francouzštiny, pan profesor Halas, syn známého básníka Františka Halase, 
má nadání pro dobré formulace v eštin .

A pro  je nutné vytvá et další p eklady Bible?
 Žádný p eklad není dokonalý. Každý p eklad je provizorní. M že tedy 
existovat ješt  p eklad, který je lepší než ten p eklad, který už máme. 
 Jazyk se m ní, p eklady se musí aktualizovat. Ale pokud nebereme 
v úvahu zm nu jazyka, je zde více možností podob textu, podob p ekladu... ím 
více p eklad  Písma svatého máme, tím v tší možnost pochopení biblického textu 
zde je. Každý p eklad je ur itým výkladem... Net eba se bát více p eklad .

Korán chápou vyznava i islámu jako knihu, která spadla z nebe 

V sou asnosti se hodn  hovo í o islámu. Jaký máte názor na toto náboženství?
 Problém islámu je ten, že tam není jako v k es anství - zvláš  v katolické 
církvi, n kdo, kdo by ekl, toto je nauka, které je t eba se držet a toto je nauka, 
kterou je t eba odmítnout. Je v tšina vyznava  islámu, kte í jsou mírumilovní, 
kte í mají dobré p edstavy. Ale chybí tu ur itá stupnice hodnot, jako 
je v k es anství. Je v n m také n co jako desatero; je tam t eba uvedeno 
„nezabiješ, le  po právu“. To už je formulace, která p ipouští širší výklad. 

Jaký je hlavní rozdíl mezi Koránem a Biblí?
 Doporu il bych k p e tení knihu „Bibel und Koran“, kterou napsal prof. 
Joachim Gnilka. Moc se mi líbila, jak vysv tluje mnohé shody a rozdíly mezi 
Biblí a Koránem, a napsal jsem na ni i recenzi (Was sie verbindet, was sie trennt - 
Co je spojuje, co je rozd luje). Sledoval jsem jednu diskuzi v rakouské televizi, 
kde jeden ú astník (myslím, že zástupce žid ) ekl: „Muhamad napsal“, 
ale zástupce muslim  vysko il a ohradil se: „to napsal Alláh“. Korán chápou 
vyznava i Islámu jako knihu (když to ekneme jednoduše), která spadla z nebe. 
Pro nás k es any je Písmo svaté Boží slovo, ale je to slovo Boží ve slovu lidském, 
tak jako Syn Boží se vt lil a stal se lov kem.  
 Nevidím jinou cestu, než cestu dialogu s islámem. Dialog je možný s t mi, 
kte í chápou Korán jako duchovní poselství; kde se chápe ve smyslu výzvy 
k násilí, tak to je špatné. P i diskusích je totiž možné najít sty né body.  
 V Koránu jsou n které myšlenky velice p kné, t eba je tam myšlenka, 
která p ipomíná sv. Terezii z Avily „Jediný B h mi sta í“. Najdeme tam nap íklad 
i tuto v tu: „Nedosáhnete zbožnosti, jestliže nedarujete n co, co máte rádi.“ 
Nemáme to takto vyjád eno v Novém zákon , ale v n m je e eno: „Láska… 
nemyslí jen na sebe“ (srov. 1 Kor 13,5), tj. co ud láte pro druhé, ud láte 
i pro sebe. 



               

Rozhovor s prof. Ladislavem Tichým, Th.D. 12 

M  p itahuje to, co je autentické, skute né slovo

Na co se nejvíc t šíte?
 V globální pohledu bych ekl up ímn  do nebe. V té pozemské ásti
se t ším, až dokon ím práci, na které v sou asnosti pracuji. 

Co vás v poslední dob  obzvlášt  pot šilo a naopak zarmoutilo?
 Pot šilo m  to, co koná sou asný Svatý otec – jak se snaží soust e ovat na 
ten základ, jímž je B h, a to je d ležité pro sou asné katolíky i pro další lidi, kte í
jsou schopni to poselství vnímat. Když byl zvolen sou asný Svatý otec, tak i ten, 
kdo nebyl proti n mu, mohl mít obavy, že m že dojít k ur ité polarizaci i v církvi, 
ale nedošlo k tomu.  
 Když vnímáme, nejenom u nás, ale i ve sv t  násilí, které je, tak to je stálý 
zármutek.T žko se hledá n jaký lék. Nap íklad když to vezmeme z pohledu 
k es an , tak je zarmucující, jak to nyní vypadá ve Svaté zemi. Na za átku 
20. století p evážná v tšina obyvatel  Betléma a Nazareta byli k es ané. 
V sou asnosti jsou to již malá procenta k es an , kte í tam žijí. K es ané se tam 
cítí znevýhodn ni, v nebezpe í a odcházejí, st hují se jinam... 

Na stá í se mnozí lidé navrací do míst svého d tství, neplánujete vrátit se 
do Olešnice, až nastane váš d chodový v k?
 Nic takového jsem zatím neplánoval. Vím o hodn  p ípadech kn ží, kte í
si p ipravovali sv j d chod a pak toho neužili a nebo se nedožili. Myslím, že to 
není p íliš efektivní a dob e vynaložený as takto plánovat... 

Váš oblíbený sv tec?
 Na svém mobilu mám postavu mladé dívky s vlasy 
do drdolu - známá fotografie patnáctileté Sv. Terezie 
z Lisieux. P e etl jsem celé její dílo a velmi m  oslovilo. 
M  p itahuje to, co je autentické, skute né slovo. Toto 
mohu íci také o vzpomínkách Sv. Terezie Benedikty od 
K íže - Edity Steinové „Ze života jedné židovské rodiny“, 
které jsem lo ského roku etl. 

Máte n jaké oblíbené období liturgického roku a pro ?
 Dobu adventní a dobu váno ní. Je tam hodn
hezkých myšlenek, které p inášejí pravou pohodu... 

Co pro vás znamená advent? Kde a jak slavíte vánoce? 
 Advent je p íprava na Krist v p íchod – nejenom 
ten první ale i ten druhý –, takže to zahrnuje celý 
k es anský život. To je nejlepší p íprava na Vánoce. Na 

Št drý ve er bývám u sester voršilek a mám tam i p lno ní mši. Je to taková malá 
komunita, ale je to tam velice milé. 

Za rozhovor d kuje a Boží požehnání do dalších let p eje  

Jana N me ková



               

           

Sv tová náboženství 13

Sv tová náboženství : Judaismus - IV. Svátky 

 Mezi další židovské svátky pat í Nový rok - Roš ha-šana - který se slaví 
v podzimním m síci tzv. tišri (zhruba konec zá í za átek íjna), a to 1. a 2. tišri. 
Nový rok je pro Židy dnem stvo ení sv ta. Pro tento den platí podobná 
náboženská pravidla jako pro sabat. Navíc tento svátek má ješt  své zvláštní 
významy. Jejich smysl vyplývá ze t í dalších ozna ení Nového roku jako Dne 
troubení, Dne vzpomínání a Dne soudu. V prvním názvu se odráží biblický p íkaz 
troubit na beraní roh - tzv. šofar. Jeho kvílivý zvuk p i novoro ní bohoslužb  má 
v ící probudit z mravní ochablosti. Sou asn  p ipomíná smlouvu mezi Bohem 
a Izraelem na ho e Sinaj, kdy rovn ž zazn l zvuk šofaru. Druhé ozna ení Nového 
roku - Den vzpomínání - p ipomíná, že se lov k má rozpomenout na své skutky 
a napravit je. Den soudu pak íká, že v novoro ní den je celý sv t souzen. 
Se slavením Nového roku je spojen zvláštní ob ad konaný na b ehu ek i potok
zpravidla odpoledne 1. den svátku, nazývaný tašlich. Toto hebrejské slovo 
lov ku p ikazuje: „odvrhneš” - míní se h íchy. V ící tak symbolicky iní, když 

do tekoucí vody házejí drobty chleba. Novým rokem za íná církevní kalendá .
 Desátý den Nového roku se nazývá Den smí ení - Jom kipur.
Je nejvýznamn jším židovským svátkem, Židé nejen nepracují jako p i ostatních 
svátcích, ale navíc drží celodenní p st. Myšlenka smí ení p edpokládá napravení, 
obnovení vztahu lov ka k Bohu. Aby však k tomu došlo, musí se každý nejprve 
usmí it s lidmi. Židovská tradice proto žádá, aby ten, kdo jiným jakkoliv ublížil, 
požádal poškozené o odpušt ní, ješt  než se za ne modlit. Svátek za íná

úp nlivou modlitbou v aramejštin  zvanou „Všechny sliby” (Kol nidre) 
- prosba o odpušt ní všech nespln ných slib . Ranní bohoslužba za íná 
velmi asn  a s krátkými p estávkami tvá až do ve era, kdy p st kon í
po modlitb  “Uzam ení” (hebrejsky Ne’ila). Odpoledne se po etb
z Tóry p ed ítá biblická kniha Jonáš jako p íklad Božího milosrdenství 
s t mi, kdo napravili své špatnosti. Na Den smí ení Židé rovn ž
vzpomínají na nejbližší zem elé p i zvláštní modlitb
“Upamatování” (hebrejsky Mazkir).

 Necelý týden pod Dni smí ení se slaví další dva svátky: Sukot - svátek 
stan  - jde o devítidenní sváte ní období z n hož však jen první dva dny mají pln
sváte ní ráz a nesmí se p i nich pracovat. Sukot t sn  souvisí s biblickým 
p íkazem pobývat sedm dní ve zvláštních stanech i stáncích. Stánek (suka) 
je nevelký provizorní p íst ešek pokrytý listnatými ratolestmi nebo chvojím. 
Pobyt v suka p ipomíná biblické vypráv ní o tom, jak Židé ty icet dní putovali 
pouští, než se usadili v Zaslíbené zemi. Suka p itom znázor uje obtíže cesty, 
ale je též podobenstvím ochrany, která „jako oblak“ obklopovala izraelský národ. 
Hned po sukotu následuje tzv. Osmý den shromážd ní - Šemini aceret - má jiný 
obsah než Svátek stan . Je to dáno p edevším významem zvláštní modlitby 
za déš  (Gešem), která se te p i ranní bohoslužb . Bez podzimních a pozd ji 
jarních deš  by se Zaslíbená zem  zm nila ve vyprahlou pouš .

Markéta Kone ná
(Použité prameny: M. Langleyová: Víry a vyznání, Slovart, 1994) 



               

Okénko pro nemocné 14 

Slovo nemocným 2/6 

 M že žena zapomenout na své dít ? I kdyby ona zapomn la, já p ece 
na tebe nezapomenu. (Iz 49,15) 

 Když je lov k nemocný, má bolesti, je odkázán na pomoc jiných lidí, 
nemá jistotu, jak se bude nemoc vyvíjet a jak skon í, napl uje ho to strachem 
a úzkostí, se kterými se t žko vyrovnává sám. Proto pot ebuje pomoc od t ch lidí, 
kte í jsou kolem n j a kte í mu mohou jeho situaci usnadnit. Trpící lov k touží 
po pochopení a po v domí, že s ním n kdo prožívá jeho t žké stavy, že není 
opušt ný, ale že na n m ostatním lidem skute n  záleží. Nemocný lov k se musí 
ve svém nitru vyrovnat se skute ností, že ho nemoc postihla a že ji musí p ijmout. 
Musí ud lat všechno, co je lidsky možné, aby  znovu dosáhl zdraví, musí 
d sledn  dodržovat na ízení léka e, p ijímat léky, podstupovat nutné zákroky, 
které dávají nad ji na zlepšení stavu a na vylé ení nemoci. Všichni, kte í jsou 
kolem nemocného, ho musí podporovat v jeho nad ji na uzdravení svým 
optimistickým p ístupem, svojí ochotou mu pomáhat, a usnad ovat nemocnému 
všechno, co prožívá.
 P sobení lidí je pro nemocného velmi d ležité, ale mnohem d ležit jší je, 
aby se spoléhal na Boha, na jeho dobrotu, všemohoucnost a lásku ke každému 
lov ku. Když má lov k vztah založený na d v e v Boha v dob , kdy se mu 

da í dob e, projeví se tento vztah i v dob , kdy je mu zle, kdy je nemocný a nebo 
má jiné trápení. Jen B h zná dokonale stav každého lov ka, jenom on ví, co mu 
m že skute n  prosp t. On nám svoji lásku projevil tím, že dal svého Syna jako 
ob  za naše h íchy. Ježíš Kristus žil náš život se všemi bolestmi, které v lidském 
život  jsou, nakonec zem el potupnou smrtí na k íži. Musíme však stále mít na 
pam ti, že trp l za nás z lásky a ne z donucení. On proto zná všechno, co nás 
trápí, je s námi a pomáhá nám to snášet a dává všemu trvalou hodnotu, kterou my 
budeme um t ocenit až jednou na v nosti. 
 Známe událost v Getsemanské zahrad , kde se Ježíš p ed svým utrpením 

modlil. Tento jeho p íklad vede i nás k tomu, abychom 
se ve všech svých bolestech k Bohu obraceli s naprostou 
d v rou a m li jistotu, že  B h ví, co je pro nás dobré 
a prosp šné a že nám to ve své dobrot  jist  dá. Když nám 
to nedá v dob , kdy my si p ejeme, a ve form , kterou my 
pokládáme za nejlepší, musíme d v ovat jeho dobrot
a mít jistotu, že nás vyslyší zp sobem, který pro nás bude 
nejlepší, a v dob , která bude pro nás nejp íhodn jší. Každá 

modlitba ovlivní lov ka, protože mu dá vyrovnanost, vnit ní klid a sílu, aby se 
um l vyrovnat se situací, kterou prožívá.
 My se musíme asto modlit za sebe, za svoje pot eby, ale také za lidi, 
se kterými žijeme a nebo se stýkáme. Musíme prosit, abychom jim um li
poskytnout tu pomoc, kterou práv  pot ebují a zp sobem, který je nezra uje, ale 
který je povzbuzuje. Když o to budeme prosit stále, budeme schopní tuto pomoc 
poskytnout vždy, když to budou lidé kolem nás pot ebovat.
         Otec Josef Šik 



               

           

Milé d ti,

 prožíváme adventní dobu. Doma jist  máte adventní v nec a ur it  se 
všechny t šíte, až se na n m zapálí poslední sví ka.  
 Víte, že zvyk používání adventního v nce je starý 
p ibližn  pouze sto padesát  let a p edstavte si, že ten 
úpln  první adventní v nec m l podobu d ev ného kola 
od vozu bylo na n m mnohem víc sví ek? Kde se tedy 
vzala tradice adventního v nce vám p iblíží následující 
p íb h: 

 V minulém století žil v N mecku evangelický pastor Johann Heinrich 
Wichern. Bydlel ve starém dom  na samém okraji m sta Hamburk. Nebyl to jen 
tak oby ejný d m, nazýval se „Na drsném rohu“ a bydlely tu opušt né d ti bez 
rodi , které se toulaly po ulicích. Pastor Johann se o n  staral. Jednou p ed 
Vánoci p emýšlel, jak by s d tmi mohli prožívat adventní období. Vzal velké 
d ev né kolo od vozu a p ipevnil na n j dvacet malých ervených sví ek a ty i
velké svíce bílé. Kolo se sví kami p ipevnil ke stropu místnosti. Každý den 
v Adventu se pak s d tmi modlil a spole n  vždy zapálili jednu sví ku, až jich 
kone n  o Št drému ve eru ho elo dvacet ty i.  
 Všem dosp lými, kte í to vid li, se nápad velmi zalíbil a tak i další Vánoce 
byl vyhotoven kruh se sví kami a navíc ozdoben jedlovými v tvi kami. Zvyk se 
za al rychle ší it. První kostel, kde se objevil adventní v nec se ty mi sví kami 
byl v Cáchách.   
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P eji vám Vánoce radostné a na sn hu

Víte správné odpov di?
1. V nec je symbol
A)Vít zství 
B) Smutku 
C) Pokoje 
2. Adventus – latinské slovo znamená 
A) P íjezd 
B) P íchod 
C) Podchod   
3. Advent trvá od p edve era 1. ned le 
adventní až do p edve era: 
A)slavnosti Narození Pán
B)svátku Svaté rodiny 
C)svátku sv. Jana Evangelisty 
4. ty i svíce máme na adventním v nci. 
Každá svíce symbolizuje 
A) jednu sv tovou stranu 
B) jednu mši svatou 
C) jeden adventní týden 
5. Kterou ned li v adventu nazýváme 
ocelovou? 
A) První  
B) T etí 
C) žádnou 
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Zdravím vás mládeži v tomto adventním ase,  

 nedávno mi byly „náctiletými“ 
položeny dv  otázky, které m  velmi zaujaly. 
Myslím, že i mnohé z vás tená  tato témata 
upoutají, a proto jsem se rozhodla je uve ejnit 
a zamyslet se nad nimi: 
 „Mám problém, se kterým si nevím rady. Všechny moje kamarádky se 
malují. Líbí se mi to a také ráda používám šminky. Jednou m  vid li 
namalovanou ostatní d cka ze spol a a d lali si pošklebky. Trápí m  to. M že 
se v bec v ící holka malovat? A taky n jak více upravovat - t eba  barvit si 
vlasy, holit nohy?“ Kamila, 15 let

 Proti úpravám zevn jšku jsou jako námitka slyšet dva d vody – jde 
o zásah do Božího díla a pokud n kdo o sebe pe uje, p íliš dbá na to, aby se líbil, 
p stuje svou ješitnost. Jenže kdo z nás ned lá se sebou nic proto, aby se druhým 
líbil? Aby pro ostatní vypadal p íjemn  a hezky? Každý se myjeme, ešeme, 
muži pe ují o svoje vousy nebo se holí… Také si st íháme vlasy, upravujeme 
nehty, nosíme rovnátka a tedy není t eba mít n co ani proti holení nohou 
i barvení vlas … Kdo ur uje, které úpravy zevn jšku jsou p ípustné a které 

už ne? Jaké jsou hranice? Myslím, že je pot eba si uv domit, že sv t
si v sou asnosti ud lal z krásy modlu a lidé pro svoji vizáž ob tují mnoho, asto
na úkor vlastní osobnosti. Jestliže máme nedostatky v oblastech charakteru, pak 
to vn jší krása nespraví.

„Stane-li se krása prost edkem, který okrašluje sv t, dává radost o ím 
a hovo í o Dárci veškerého dobra i krásy, je darem požehnaným. Stane-li 
se  krása cílem a všechno ostatní jí slouží jako prost edek, bývá pro majitele 
krásných tvá í velikým nebezpe ím.“  
 Snaha líbit se je mládí p irozená. Nemusíš ji potla ovat, jen usm r ovat. 
Aby se nezvrhla v ješitnost a fintivost. Je dobré nau it se užívat kosmetiku 
vkusn  a s mírou. M žeš být krásn  upravená v obli eji, ale je t eba si uv domit, 
že stejná krása a dokonalost by m la být i v tvém srdci.  
  Onehdy jsem si v tramvaji všimla p kné dívky – ú es s nádherným 
melírem, dokonalý make-up. Když sundala rukavice, 
vid la jsem její ruce. Nejd ív jsem si myslela, že 
jsem se spletla a dívám se na ruce n koho jiného. 
Tolik špíny za okousanými nehty… Tak jako d v e
opomn lo, že je t eba v novat stejnou pé i i rukám 
pro dokonalý vzhled, tak my v ící asto 
pozapomínáme, že stejnou pé i o krásu zevn
je t eba v novat i kráse vnit ní.   

Pokud máš krásnou a istou duši, objeví 
se to nejen ve tvá i a o ích, ale i v držení t la,
ch zi a gestech. Když jsi otrávená, hrubá 
a naštvaná - to vše budou vyza ovat tvoje 
sebelépe nalí ené o i i tvá , aniž si to uv domuješ. 



               

           

„Fyzická krása je vlastn  odrazem jejího vnit ního obsahu.“  
Kardinál Henri Nouwen 

  Ovládání nálad a p vab úsm vu dokážou tv j vzhled zkrášlit víc než kvalitní 
kosmetické p ípravky. Nev íš? Vzpome  si na n koho zamilovaného z tvého 
okolí! Nezdálo se ti, že ta osoba n jak zkrásn la, rozkvetla a byla milejší 
a p íjemn jší než d ív? A ur it  i o ona by ti potvrdila, jak jsou okolo ní najednou 
všichni skv lí. Nikdo v jejím okolí se nezm nil, ale zm nila se ona. Dokáže víc 
rozdávat úsm v, radost. Lidé si toho všimnou a stejn  pozitivn  reagují. P itažlivost 
a krása, a koli ji obdivujeme na povrchu, vyv rá zevnit .

  „Zajímalo by m , jak je to s módou? Konkrétn  do jaké míry m že chodit 
k es an modern  oblékaný? A m že mít piercing nebo tetování?“ Gabriela, 17 let

„Všechno je mi dovoleno – ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi 
dovoleno – ano, ale ni ím se nedám zotro it.“ I.Kor 6,12-13 
 Nelze tvrdit, že by nám evangelium íkalo, abychom se oblékali jinak než 
ostatní: lépe nebo h . Je naprosto p irozené a normální, že se dívky rády modern
oblékají. Na tom není nic špatného. Jediné, co m  d sí, je bezhlavé p izp sobování 
se módním trend m. Dnes slovo módní lze jednoduše zam nit za provokativní, 
vyzývavý…  asto za cenu módního výst elku jde do háje vkus a slušivost a také 
slušnost. Myslím, že p evážn  v ící dívky mohou ukazovat, že oble ení m že mít 
sv j styl a originalitu, které vyzdvihnou jejich osobnost, i když nebudou chodit po 
ulici polonahé…   
 Pavel VI. tvrdí, že žena má také zvláštní h ivnu - smysl pro krásu. Využijme 
této h ivny i v oblékání, tak abychom od vem neprovokovaly, nevychloubaly se 
a nesvád ly! Zkus si vybírat oble ení tak, aby šaty zvýraznily barvou i st ihem tvou 
osobu ale ned laly z tebe n koho jiného, než ve skute nosti jsi. Pokus se zamyslet 
nad t mito otázkami: 
Jsem na tom tak špatn , že chci být st edem pozornosti ostatních kv li 
výst ednímu oble ení?
Není pro m  móda nebezpe ná tím, že se jí nedokážu v n em i z íct?
Je pro m  d ležitá zna ka víc než prakti nost a vkusnost? 
 Máš touhu ozdobit své t lo tetováním i piersingem. Co t  k tomu vede? 
P eješ si být odlišný od svých kamarád , prahneš po tom, aby t  obdivovali, snažíš 
se být originální? 
 Zvaž si, zda je lepší ve spole nosti zaujmout nap . svými schopnostmi 
nebo tím, co m že mít každý, když si to zaplatí? 
Nebylo by pro tebe prosp šn jší využít sv j as a energii jinak? 
Naplní a uspokojí m j život, když budu mít super tetování (vytetovaný 
obrázek už zítra vyjde z módy) nebo extravagantní piersing (stojí m  ta bolest 
a p íp. následky za to)?
Copak nemám svoji hodnotu i bez p íkras a ozdob svého t la?  
Jak a ím mi tetování nebo piercing prosp je k tomu, abych dokázal lépe 
milovat Boha a své bližní? 
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               Indiánská výprava 

Naše spole né rozhodnutí - d lat n co pro d ti 
a ímkoliv p ispívat k životu farnosti - které jsme u inili 
v Sch nstattu, se stále rozvíjí. Proto jsme se také pustili 
„plni odhodlání“ do chystání celodenní výpravy, pro 
kterou jsme zvolili téma Indiáni a život kolem nich. 

Všechno za alo tím, že jsme se cht li více 
poznat s d tmi z Prušánek a prožít s nimi hezké chvíle. 
A to se nám, myslíme, nakonec docela povedlo… 

Myšlenka uskute nit takovou akci sice nenapadla nás, ale inspirovala nás 
natolik, že jsme se ze všech sil snažili p isp t k její realizaci. Ani p íprava 
stanoviš  nebyla v bec jednoduchá (toho jsme se samoz ejm  zhostili s velkou 
mírou optimismu). Rozd lili jsme si stanovišt , nachystali v rohodné kostýmy 
a za ali vymýšlet, jaké záludné a obtížné p ekážky na d ti p ichystáme. Pro 
p edstavu vám uvedeme n kolik úkol , které všichni zdárn  absolvovali. A také 
to, jak samotná hra probíhala. 

Nejd ív d ti musely vyluštit šifru, aby dostali mapu trasy. V ní bylo 
napsáno jméno starého indiána („Ten, který když byl mladý, porazil ná elníka 
v kostkách a skákal p es ohe  tak dlouho, až si propálil mokasíny“). Zahrály 
si s ním indiánské kostky a museli mu íct zpam ti jeho jméno v celé kráse, aniž 
by ho spletli. Poté se nau ili, jak zm it strom pomocí metrové ty ky. Po zdárném 
prolezení (prosko ení) pavu inou plnou nástrah pokra ovali na stanovišt , kde 
m li za úkol vylézt na strom a posbírat papírky s textem písn  sv. Františka. Aby 
to nebylo tak jednoduché - jednu sloku se museli nau it nazpam . Píse  m li
potom odrecitovat u dalších indián . Pro namáhavý den si museli ulovit potravu, 
a proto jim další rudé tvá e poskytly luk a šíp za ú elem ulovení jelena 
(vyrobeného ze d eva a slámy). Jelikož jsme po ítali s tím, že možná nebudou tak 
úsp šní jako praví indiáni, byly pro n  p ipraveny párky, které si mohli opéct 
na ohni. Ale byl v tom jeden há ek - k jídlu se nemohli dostat bez aromatického 
amuletu, který získali od ná elníka zvaného „Ten, který sedí na kameni“, 
vým nou za to, že mu museli prozradit své vymyšlené indiánské jméno. 
Indiánského ná elníka p edstavoval Otec Roman, který v  kostýmu vypadal 
opravdu v rohodn .

Po mnoha dalších hrách jsme se dostali znova na faru, kde jsme prožili 
také mnoho zábavy. P íjemným zakon ením náro ného dne a zárove  této 
výpravy bylo sv cení místnosti ur ené misijnímu klubku. 

Výpravu hodnotíme jako velmi zda ilou. Nejen že jsme 
se od prušáneckých skaut  p iu ili mnoho nového, ale také jsme prohloubili stará 
a navázali nová p átelství. Myslíme si, že spolupráce dvou farností je dobrá, a že 
nám m že p inést mnoho zajímavých zážitk . Snad se výprava líbila i ostatním 
tak jako nám. Doufáme, že se do budoucna bude p ipravovat víc takových akcí, 
a že se jich d ti zú astní v tak hojném po tu jako letos.   
                                                                                                  Ver a a Maruška  
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Misijní jarmark 

V ned li 22. íjna se uskute nil v naší farnosti misijní jarmark. 
P edcházely mu velké p ípravy: d v ata z misijního klubka celý rok vyráb la
obrázky, ozdoby do kv tiná , and lí ky, dekora ní skleni ky, p ání ka, 
drátkované kamínky, k ížky a další drobnosti, které pak nabízela za váš 
dobrovolný p ísp vek.  

Všechny p ípravy vyvrcholily sobotní ve erní vigilií v kostele, p i níž 
jsme mysleli na d ti z chudých zemí sv ta a etli jsme p íb hy z jejich života.  

Dozv d li jsme se nap íklad, že každý den zem e 30 000 d tí hladem, 
mnoho jich je sexuáln  zneužíváno, mnoho d tí také musí od mali ka t žce
pracovat a živit své po etné rodiny.  

Uv domili jsme si, že není samoz ejmostí mít co jíst, kde spát, do eho 
se oblékat a mnoho dalších v cí. Vigilii jsme zakon ili modlitbou Papežského 
misijního díla d tí a rozešli jsme se dom .

V ned li ráno jsme se v dostate ném p edstihu sešli na fa e a p ichystali 
stánky na jarmark. A pak už jsme jen napjat ekali, jestli n kdo p ijde a p isp je
na výstavbu školy v Bangladéši...? A do kali jsme se! Ú ast byla opravdu hojná. 
Díky št drosti farník  jsme na PMDD poslali p es 18 000,- K .

PÁN B H ZAPLA !   
     Markéta Bílková a Maruška Adamcová 
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Místnost pro Misijní klubko 

 B hem celého roku se pozvolna, ale cílev dom , uskute ovala prom na
farního sálu, na jejímž po átku stála odvážná myšlenka. Cht li jsme d tem 
vytvo it prost edí, které by bylo „jejich“, ve kterém by se mohly scházet po celý 
rok, a ve kterém by se cítily doma. Vycházeli jsme ze zkušeností získaných 
organizováním „rorát “, tedy sobotního dopoledního programu, který p ipravily 
maminky svým d tem, aby p isp ly k adventní p íprav  na Vánoce. Všichni 
se na „roráty“ t šili a bylo jim líto, že trvají jen ty i soboty. A tak procitla touha 
„roráty prodloužit“ na celý rok. Ale jak?   

V té dob  bylo Misijní klubko ješt  „v  plenkách“, ale myšlenka misií 
pomalu zapoušt la ko ínky v d tských srdé kách našich malých misioná ek. Pan 
fará  si vzpomn l na starobylý zvyk vymalovat místnosti biblickými motivy 
a požádal d v átka, aby si sama navrhla, které události z bible by cht la
v místnosti mít. Ta vzala úkol naprosto vážn , navrhla vymalovat místnost 
událostmi z po átk  d jin spásy a sv j návrh stvrdila vlastnoru ními podpisy. 
A tak vznikla p edstava prom nit st ny sálu v rajskou zahradu a mo e
s Noemovou archou. Ješt  si p ála symbol Božího oka a pan fará  p idal p ání mít 
v novém sále obraz Panny Marie.  
 Psal se prosinec 2005. Nyní nastala doba realizace. Nejprve malí . Kdo 
to všechno namaluje? Nakonec se poda ilo pro tento úkol získat Magdalenu 
Husákovou, která studuje Akademii výtvarných um ní v Bratislav  (její dílo 
známe již z pláten, kterými jsme vyzdobili kostelí ek na Zelený tvrtek). A tak 
31. ledna 2006 za íná namáhavá a nákladná práce. Je t eba zpevnit plochu nát ry, 
nanést základní barvu a po kat, až vše dob e vyschne. Bylo nesmírn  zajímavé 
pozorovat, jak postupn  získává sál novou tvá . Za t i týdny bylo všechno hotovo. 
Díky št drým sponzor m je vše zaplaceno, aniž by se n jak zatížil rozpo et
farnosti.  
 Tím však vše teprve za íná. Nyní p ichází na adu vybavení místnosti. 
Odkud na nás bude shlížet „Boží oko“ a odkud Panna Maria. Na návrh 
Magdalény umis ujeme obojí na pilí  mezi okny sm rem ke kostelu. Tak vzniká 
další úprava, prozatím jen v myšlenkách. Místnost rozd líme na dv ásti - jedna 
bude sloužit innosti a druhá modlitb . Postupn  se ukazuje, že bude t eba nové 
vybavení - stoly, sk í ky, záv sy, osv tlení. Postupn , tak jak se da í získávat 
další sponzorské dary, nabývá místnost svoji nyn jší podobu.  
 Vše sm uje k velkému okamžiku, kdy slavnostn
p edáváme d tem místnost zasv cenou Pann  Marii. Stane se 
tak v pátek 27. íjna, ve er za ú asti více jak šedesáti 
p ítomných - d tí, mladých i n kterých rodi . P enášíme 
„klubí kovou“ Pannu Marii do poschodí, teme z Písma 
svatého, zpíváme hymnu PMDD a d v átka p ipev ují svoje 
jmenovky ke keramickému reliéfu Matky Boží. Žehnáme 
místnost. Vládne posvátná, radostná atmosféra, kterou jsme 
ve svých srdcích p ipravovali celý rok. Zde je modlitba 
z upomínky na tento den:  
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Nyní za íná sál žít svým novým životem. Jeho atmosféra se postupn
za íná p elévat i na ostatní. Místnost, kterou p ipravila d v átka z Misijního 
klubka slouží také n kterým d tem k výuce náboženství a k výuce n m iny. Své 
místo v ní za ínají nacházet také ministranti, v ned li 3. prosince sloužila b hem 
p edváno ního jarmarku jako místnost pro dílni ky (a všem se tu velice líbilo) 
a naposledy zde prožili krásné setkání senio i. 
 D kujeme všem zú ast ným za p íze  a podporu. Naše místnost 
je otev ena všem, kte í cht jí zažít její atmosféru a p ítomnost Panny Marie, 
pro kterou jsme sál p ipravili. 

Misijní klubko

Benefi ní koncert  

ímskokatolická farnost v Byst ici nad Pernštejnem po ádala 
v sobotu 11. listopadu 2006 v kostele sv. Vav ince benefi ní koncert 
k nedožitým 80. narozeninám u itele, skladatele a sbormistra Josefa Kšici. 
Ú inkovali varhaníci Josef a P emysl Kšica (syn a vnuk pana u itele) 
a zp va ka Pavla Kšicová (snacha pana Kšici). Na programu byly skladby 
J. S. Bacha, Leoše Janá ka a hlavn  pana u itele. Byly to duchovní písn  And le
Boží, Desatero, Ot enáš a Písn  na texty z Písma svatého – Jde orá ; Bu
sv tlem, bu  láskou; Sám budu pásti ovce. Mariánskou úctu vyjád il zem elý pan 
u itel ve skladbách Ave Maria; Maria, tys moje radost a Zdrávas Královno. 
 Výt žek dobrovolného vstupného byl v nován na opravu byst ického 
h bitovního kostela. 
 Koncertu se zú astnilo i n kolik olešnických farník . Byl to pro nás 
hluboký zážitek, jednak z duchovních text , z mistrovského varhanního provedení 
skladeb i nádherného altu paní Pavly Kšicové. Sváte ní pocit byl umocn n
i prost edím opraveného kostela. P i poslechu mi p ed o ima živ  vytanul obraz 
pana u itele, který n kolikrát dirigoval i náš sbor v Olešnici. 
           Anna Soukalová 

„Ježíši m j, mám T  rád, jsi m j velký kamarád.  
Má modlitba k Tob  letí, prosím T  za všechny d ti.  
Pot ebným chci pomáhat, lásku, radost rozdávat.  
Pane Bože p i mn  st j, chci být misioná  tv j.  

Maria, Matko t ikrát podivuhodná,  
p ijmi tuto místnost za svoje vlastnictví. Vítáme T  mezi 
námi, vzýváme Tvoji p ímluvnou moc a Tvoji mate skou 
pé i: Ty sama bu  naším vzorem, bu  naší velkou 
Misioná kou. Svatá Maria, Královno nebe o mocnou 
ochranu prosíme Tebe. Amen.“ 
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Adventní  vzpomínání 

 P i rozžaté sví ce na adventním v nci a p i vytvá ení 
svícn  pro nemocné v naší farnosti, jsme my senio i spole n
vzpomínali na to, jak jsme  prožívali adventní dobu  jako d ti. 
 Advent je nejen doba o ekávání p íchodu našeho 
Spasitele, ale také doba mnoha radostí pro d ti. 5. prosince,  
v p edve er  svého svátku,  p icházel s nadílkou svatý Mikuláš  
a n komu prý nad lovala  8. prosince také „ Mati ka“. Advent 
je ale p edevším období rorát . A o t ch budu vypráv t zvláš .
 V Olešnici v kostele za ínaly roráty o p l sedmé  ráno. 
Olešnické d ti a d ti z okolních vesnic, které p icházely p šky, p išly až na p l
sedmou, ale d ti z Kn ževsi musely vstát už o páté, šly pak na rozcestí 
u Kn ževse a odtud autobusem  ve t i tvrt  na šest do Olešnice. Protože byl  
kostel  ješt   zam ený, ekávaly v pr jezdu u Oderských, který byl stále 
odem ený a sloužil tak jako jakási ekárna. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale 
v pr jezdu byly kolem zdí sklen né police a v nich vystavené prázdné rakve. 
V té dob  tam totiž sídlila poh ební služba. To víte jak se d ti bály, vypráv ly 
si strašidelné p íb hy a navzájem se d sily. 
 Po rorátech ve vymrzlém kostele se Oleš áci klidn  vrátili dom  a asto 
ješt  na chvíli šupli pod dosud nevychladlé pe iny. K t novští šli do školy a pan 
školník, i když naoko huboval, jim dovolil, aby si sedli kolem kamen, v kterých 
zrovna zatopil. Kn ževeští zase chvíli po kali mezi rakvemi, než pojede autobus 
a když se vrátili dom , sta ili se sotva nasnídat, p evléknout si mnohdy 
promo ené oble ení  a hajdy do školy. P es všechny obtíže, když n kdo z d tí 
nemohl na roráty jít, tak byl neš astný, protože nedostal od pana fará e obrázek -  
a t ch zážitk  o které p išel! 
 Na konci adventu kone n  p išel Št drý den. To bylo t šení na ve er.
Po celý den jsme se snažili držet p st, abychom ve er uvid li zlaté prasátko. 
V tšinou jsme to nevydrželi a n eho si zobli, takže žádné prasátko nebylo. 
Po ve e i se ješt  zanesly n jaké dobroty dobytku do chléva - nezapomn lo se na 
žádné živé tvory v dom . Když jsme se vrátili, zjistili jsme, že u nás už  Ježíšek  
byl - zase jsme ho propásli. Dárk  bylo pod strome kem o mnoho mén  a byly 
skromn jší než dnes, ale o to byla v tší radost z nich. Potom jsme rozkrajovali 
jablka, abychom zjistili, kdo bude mít v p íštím roce št stí, poušt li jsme po vod
v umyvadle lodi ky z o echových sko ápek, házeli st evícem a  p i tom jsme 
zpívali koledy. Když m l n kdo p íbuzné a dobré známé ve vesnici, tak se 
navzájem navšt vovali, z kostelní v že  muzikanti vytrubovali krásné koledy 
a vítali tak všechny na slavnou p lno ní mši svatou.  
 Na záv r našeho seniorského vzpomínání jsme si potom spole n  p áli,
aby dnešní d ti, až jednou zestárnou, m ly také takové bohaté vzpomínky. 
To, co vidíme v televizi nebo na internetu se rychle vytratí, kéž by se nevytratily 
i p kné zvyky z našich rodin, aby jednou  bylo na co vzpomínat. 

        Jaroslava Kolá ová 
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N co pro kluky  

 Velký impuls našemu scházení dala ministrantská pou  23. 9. 2006 kde 
jsme si ekli, že bychom se cht li scházet.  

Vážení zákazníci, p edevším potenciální ministranté, jak jste asi 
post ehli, ministranti se za ali opravdu 
scházet! Protože jsme nenašli vhodn jší
datum, za ali jsme se scházet v ned li 
dopoledne po ranní mši sv. a kon íme p ed 
hrubou. 
 A co na našich sch zkách d láme? 
N co se nau íme z ministrování, sout žíme 
v sout ži z asopisu Tarsicius, ekneme si 
n co zajímavého a jdeme do Orlovny, kde 
hrajeme bojovky, fotbal a spoustu dalších 
zajímavých her. V zim
bychom cht li chodit hrát hry 

na sn hu. Cht li bychom se taky nau it n co nového, nap . z oblasti 
skautingu, n co o sv tcích, atd. Rádi bychom ob as n kam vyjeli. 

Hlavní cíl je samoz ejm  nau it se dob e
ministrovat a vytvo it spole enství. Na sch zky 
nechodí jenom ministranti, ale i kluci, kte í se na 
službu u oltá e teprve p ipravují.  
 Pokud bys cht l ministrovat, ty, tená i, a neumíš to, chceš 
se to nau it a chodíš na základku, ur it  dojdi na naši sch zku 
po ranní mši sv. Pokud se bojíš, zeptej se pana fará e nebo 
kamaráda, který tam chodí. Už se na tebe t šíme, tak ur it  p ij .

Honza Novotný  

Logo farního asopisu  

 V letošním únorovém ísle farního asopisu jsme vyhlásili Sout ž na návrh 
nového loga farního asopisu. O ekávali jsme, že farníky tato výzva zaujme 
a kreativn  se zapojí. Bohužel do uzáv rky akce se neobjevil ani jeden návrh.  
 Z této skute nosti lze odvodit bu  lhostejný p ístup tená  nebo se jim 

stávající logo líbí a necítí pot ebu ho zm nit. A proto 
asopisu Spole nou cestou bude sou asné logo 

zachováno. 

redakce 
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Pastora ní farní rada ( PFR ) 

 Na tomto míst  budete pravideln  informováni o innosti PFR a záv rech
jejího jednání. 

 1. Nejprve ješt  jednou k p íprav  a pr b hu voleb. 9. zá í vyšlo speciální 
íslo Farního zpravodaje, jehož sou ástí byl nomina ní lístek a pokyny k volbám. 

Vytišt no bylo sto kus  (dotišt no pak ješt  dalších dvacet). Základním 
p edstavou bylo, že PFR bude mít osm len , z nichž polovina bude jmenována 
mnou a polovina bude zvolena. T chto osm len  budoucí PFR m lo rozhodnout 
o definitivní podob  PFR a po tu jejich len  na základ  projednání a schválení 
budoucích stanov PFR (základem tohoto jednání je text stanov Pastora ních rad 
v královehradecké diecézi). Byla ustanovena volební komise (VK) ve složení: 
P. Roman Strossa, fará ; ing Josef Kánský; Markéta Kánská 
a ing Marie Adamcová.  
 Váš zájem nominovat kandidáty do voleb p ed il i ty nejsm lejší 
p edstavy. Celkem bylo nominováno sto devatenáct len  farnosti! lenové VK 
rozhodli, že na základ  slova z Písma svatého: „…shodnou-li se dva z vás na zemi 
v prosb  o jakoukoliv v c...“ ( Mt 18,19 ) vy adí z nominací ty, kte í jsou navrženi 
pouze jedním hlasem. I p esto z stalo osmdesát jedna nominací, které 
p edstavovaly celkem ty ia ty icet návšt v. Bylo totiž t eba nominované oslovit 
a zjistit, zda svoji nominaci p ijímají i nikoliv. lenové VK si rozd lili farnost na 
ty i „volební okrsky“ a postupn  navšt vovali jednotlivce, kte í byli nominováni 

a zjiš ovali jejich postoj. Tyto návšt vy posunuly termín voleb z 8. na 15. íjna. 
Všem, kte í nás p ijali do svých domov  a byli ochotni sd lit sv j názor, d kuji. 
Byl to sice velmi náro ný týden, ale plný zajímavých setkání. Na konci snažení 
VK z stalo dvacet dev t nominovaných. Mezi nominovanými chyb li ti, kterým 
jsem už p ed volbami oznámil, že je chci jmenovat leny PFR a oni m j návrh 
p ijali. 
 Volby prob hly v ned li v kostele po mších svatých a zú astnilo se jich 
dv  st  t i len  farnosti. To je op t velká ú ast. Volilo se celkem osm 
nominovaných. První ty i se stali volenými leny PFR a další ty i jsou zvoleni 
pro p ípad, že by n kdo v první tve ice své lenství v PFR ukon il. Ješt  jednou 
d kuji všem, kte í se p ípravy i pr b hu voleb ú astnili a tak umožnili, aby m ly 
d stojný pr b h. Nyní seznam len  PFR: 

Volení lenové PFR podle abecedy:            Kintrová Magdalena 
                                                                      Novotný Jan, ing 
                                                                      Soukalová Anna 
                                                                      Stejskal Alois 

Jmenovaní lenové PFR podle abecedy:      Adamec Pavel, ing 
                                                                      Kolá ová Jaroslava 
                                                                      Sobotková Jarmila 
                                                                      Vojta František 
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2. První zasedání PFR se uskute nilo v pond lí 27. listopadu 2006. Trvalo 
tém ty i hodiny a p edm tem jednání bylo projednávaní stanov. Byla položena 
zásadní otázka, zda stanovy v bec pot ebujeme a jaké. Poté co jednotliví lenové 
vyjád ili sv j názor bylo rozhodnuto, že n jaká pravidla PFR pro svoji innost 
pot ebuje a za alo se s projednáváním textu stanov pastora ních rad 
královehradecké diecéze bod po bodu. A koli jsme jednali tém  další dv
hodiny, probrali jsme p ibližn  jen t etinu textu. Bylo tedy domluveno, že další 
setkání PFR se uskute ní 9. 12. 2006. Zazn ly r zné názory, na kterých je cenné 
p edevším to, že to nejsou jen názory jednotlivc , zástupc  jednotlivých rodin, 
organizací nebo zájmových skupin, ale postoje, které se snažili vyjád it také 
postoje mnohých ostatních len  farnosti. Proto jednání trvalo tak dlouho. Bylo 
korektní, bez jakýchkoliv osobních výpad  nebo snahy prosazovat svoje názory 
na úkor t ch druhých. Nejvíce asu bylo v nováno otázce, zda stanovy opravdu 
pot ebujeme a otázce po tu len  PFR. Podrobn jší informace budou uve ejn ny, 
jakmile bude celý text stanov projednán a schválen. Na záv r jednání byly 
lenové PFR seznámeni s tématy, které bude t eba projednat, stanovit jejich 

prioritu a zp sob jejich uskute n ní.  

 3. P ehled úkol  a témat, které bude t eba postupn  na zasedáních PFR 
probrat: 

 p. Roman Strossa, p edseda PFR 
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23. 12. 2006 7.00 Roráty - po nich chystání strome ku pro zví átka 

24. 12. 2006 
 Št drý den 

( ned le) 

8.00 

14.00 

22.00 

Po mši svaté od 8.30 do 11.30 roznášení betlémského 
sv tla 

mše svatá pro rodiny s d tmi - d ti hrají a p edvedou 
scénku 

„P lno ní“ mše svatá - zpívá chrámový sbor  
1. mši váno ní od Eduarda Marhuly 

25. 12. 2006 
Slavnost Narození 

Pán
Hod Boží váno ní

8.00

11.00 

mše svatá 

mše svatá - zpívá chrámový sbor  1. mši váno ní
od Eduarda Marhuly 

26. 12. 2006 
 Slavnost Svatého 

Št pána, 
prvomu edníka  

8.00    

11.00 

14.30 

mše svatá 

mše svatá 

Jesli ková slavnost, zpívání koled 

31.12.2006 
Svátek Svaté

Rodiny
Ježíše, Marie a 

Josefa
( ned le) 

8.00 

16.00 

mše svatá - p ehled o život  farnosti  
B hem mše svaté obnova manželských slib

mše svatá - p ehled o život  farnosti a svátostné 
požehnání - následuje spole ná silvestrovská oslava 
pro všechny v Orlovn

1. 1. 2007 
 Slavnost Matky        

Boží Panny Marie    

8.00 

11.00 

mše svatá  

mše svatá 

7. 1. 2006 
Slavnost ZJEVENÍ 

PÁN
( ned le)

8.00 

11.00 

mše svatá  

mše svatá 
Po ob d  za íná T íkrálová sbírka 

8. 1. 2006 
Svátek K tu Pán

( pond lí)
8.00 

17.30 

Adora ní den 
mše svatá 

mše svatá 
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Svátosti a svátostiny 

Na poslední cest jsme vyprovodili : 

  21. 10. 2006  pana Václava Novotného, nar. 25. 5. 1929  

  12. 12. 2006  paní Vlastu Žílovou, nar. 3. 3. 1947

Ve farnosti sv. Vav ince byli pok t ni : 

dne 28. 10. 2006 Tomáš Halámek 
nar. 12. 9. 2006 v Boskovicích 
dne 10. 12. 2006 Aneta Kr ilová 
nar. 10. 7. 2006 v Boskovicích 

Omluva 

Redakce zpravodaje se omlouvá za chybu v minulém ( íjnovém) ísle 
Spole né cesty. V rubrice Svátosti a svátostiny jsme chybn  uvedli jméno zem elé 
paní Františky Hauptové. Byla uvedena jako paní Františka Stejskalová. Jedná se o její 
jméno za svobodna. D kujeme za pochopení a shovívavost.     

redakce 
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„Naše tápající lidstvo eká na tebe, 
betlémské Dít ,

jež p icházíš zjevit Boží lásku. 
Ty, Králi pokoje,

nás vybízíš práv  dnes, 
abychom se nebáli

a svá srdce otev eli doko án
k vyhlídkám nad je.“

    Jan Pavel II. 

     Požehnané Vánoce a správný start do nového roku p eje redakce.


