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Milí bratři a sestry!
Začala doba postní a s ní přichází naše snahy stát se lepšími, abychom mohli dobře
prožít Velikonoce. Na začátku této doby si sypeme na hlavu popel na znamení pokání.
Máme pamatovat na konečnost tohoto světa a otevírat se Boží velikosti. Máme se odvrátit od svých hříchů a činit za ně pokání. Součástí toho je svátost smíření a podstatou
svátosti smíření je lítost. Lítost je bolest duše nad spáchanými hříchy. Je to bolest duše,
kterou však má pociťovat také tělo ve formě pokání…
Přeji požehnanou postní dobu.
Váš o. Jan
Pastorační rada farnosti
V těchto dnech budeme volit novou pastorační radu farnosti na další čtyřleté období. Chci zde
zveřejnit několik bodů ze stanov pastoračních rad, jak je vydala Olomoucká arcidiecéze:
 Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora nebo moderátora
společné duchovní správy podle kánonu 517 § 1 CIC (dále jen faráře).
 Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou činnost pastorační rady je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost k spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná.
 Na základě povinnosti věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese pastorační rada spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk 1,8),
viz kánon 225 § 1, 2 CIC. Aby mohli plnit své úkoly, snaží se všichni členové pastorační rady
spolu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.
 Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o
nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci
nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu

K úkolům pastorační rady zvláště náleží:
 probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci členů;
 získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování;
 přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního
společenství na liturgii podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s
místní charitou;
 vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační
a charitativní pomoc v jejich potřebách;
 sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy
k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je;
 koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět;
 zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů případně i ostatních spoluobčanů na veřejnosti;
 probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních
hodnot ve světě;
 hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní činnosti;
 podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich samostatnosti; v dialogu s nimi a ostatními skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby;
 hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství;
 pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti;
 společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství;
 v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů, jež je třeba plnit;
 spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních obnovách, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, vývěsku, o farní
kroniku apod.
Věřím, že zvolíme dobrou pastorační radu farnosti, která přispěje k dobrému růstu. Zároveň
bych vás chtěl všechny povzbudit k tomu, abyste se nebáli být aktivní a přiložit ruku k dílu. Třeba
i tím, že přijmete případnou kandidaturu. Děkuji také všem, kteří se do farních dobrovolnických
činností již jakýmkoli způsobem zapojují.
o. Jan
Způsob volby do pastorační rady:
 návrhy doporučujeme předkládat po zralém uvážení a nejlépe po dohodě se skupinou vašich
přátel a známých z farnosti; dohodněte se na společných kandidátech, případně s nimi promluvte, zda by případnou volbu přijali
 bylo by účelné navrhovat takové kandidáty (starší 18ti let), kteří jsou ochotní pracovat
v pastorační radě a je předpoklad, že budou svými schopnostmi přínosem pro celou naši farnost; připojujte u každého kandidáta nějakou oblast činnosti, kterou by tento člověk podle
vašeho názoru byl schopen plnit
 každý farník starší 16ti let může v 1. kole navrhnout 6 kandidátů
 do 2. kola postoupí 18 kandidátů s největším počtem hlasů
 do Pastorační rady bude vybráno z 2. kola 6 kandidátů s největším počtem hlasů
 4 členové Pastorační rady budou jmenováni farářem

Život ve farnosti
25.3. Slavnost Zvěstování Páně
mše svatá v 18 hod.

14.4. Květná neděle
mše svaté v 7.15, 8.30 a v 10 hod.
Čtené pašije v 7.15, zpívané na ostatních mších.

Liturgie Svatého týdne
15.4. pondělí Svatého týdne
v 18 hod. mše svatá

17.4. středa Svatého týdne
v 18 hod. mše sv. (ne dětská)

18.4. Zelený čtvrtek
v 18 hodin mše svatá
na památku Poslední večeře Páně,
21 - 23 hod. adorace v „Getsemanech“

19.4. Velký pátek
v 15 hod. křížová cesta zejména pro
děti a mládež,
v 18 hod. obřady Velkého pátku

20.4. Bílá sobota
od 9 hod. adorace

Velikonoční vigilie
ve 21.00 hod.

21.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Hod Boží velikonoční
mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00, při bohoslužbách se budou žehnat pokrmy.

22.4. Velikonoční pondělí
mše sv. v 7.15 a v 9.00

***
Mše svaté na úmysly dárců

Pobožnost křížové cesty
vždy: v pátek
v neděli

v 17.30 hod.
v 15.00 hod.

Nedělní křížové cesty
1. neděle postní
2. neděle postní
3. neděle postní
4. neděle postní
5. neděle postní
Květná neděle
Velký pátek

senioři
muži
maminky
skauti
kající bohoslužba
rodiny
děti

Postní duchovní obnova
Postní obnovu v naší farnosti povede P. Adam
Rucki a bude se konat 22. a 23. března na téma „Skrze zranění k zrání“.

Křížová cesta na Medlánecký kopec
Tradiční venkovní modlitba křížové cesty se
bude konat v pátek 12. 4. Sraz je ve 20.20 hod.
v Medlánkách u kříže na konci Turistické ulice.
Svíčky s sebou!

Svátost smíření
Do středy 10. 4. se bude zpovídat vždy zhruba
půl hodiny před začátkem bohoslužby. V další
dny bude příležitost ke slavení svátosti smíření
rozšířena takto:
11. 4. čtvrtek
12. 4. pátek

16.00 - 19.00
více zpovědníků
16.00 - 18.00

15. 4. pondělí

16.00 - 18.00

17. 4. středa

16.00 - 18.00

13. 4. odpoledne se bude zpovídat
v královopolském kostele.

18. března, 17. dubna.

V naší farnosti probíhá

Mše svatá za nemocné

Večer chval

8. března.

- 6. 4. ve 20 hodin.

Mše svatá za zemřelé

Adorace se zpěvy z Taizé

30. března.

- 16. 3. ve 20 hodin.
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Snídaně na faře
- 14. 3. a 11. 4. po mši svaté.

Společenství seniorů
- 21. 3. po mši svaté.

Setkání maminek
- aktuální termíny: 15.3., 12.4., 17.5. a 14.6.
Setkání maminek probíhá na faře vždy v pátek
od 9 do 11 hodin. Přijďte i s dětmi, pohlídají je
ochotné babičky a dědečkové z farnosti nebo
je můžete mít u sebe. Nebojte se, přijďte, moc
rády vás uvidíme. Seznámíte se, rozkoukáte se
a pak se rozhodnete, jestli je to pro vás. Na viděnou se těší nejen Markéta, ale i Pavlína,
Verča, Eva, Silvie, Míša, Alenka, Klára a další a
další maminky.

Pozvánky
Přednášky s promítáním
17. března v 17:00
Zaniklé mlýny na Ponávce - promítají Ludmila
a Češa Ulrichovi.
24. března v 17:00
Poutní místa Francie, po stopách Terezie z Lisieux a Jany z Arku - promítá prof. Jan Šálek.
31. března v 16:00
Kongo - promítání o. Jacka.

Kurz Alfa v Řečkovicích
- začíná ve čtvrtek 14. března v 19:00. Prosíme, pozvěte známé, kteří hledají odpovědi na
otázky víry.

Pouť farnosti
Jarní farní pouť by se měla konat 8. května.
Bližší informace budou včas zveřejněny.

Festival Full Of Life
3. ročník farního festivalu se bude konat 25.
května 2019.

Železný poutník 2019
22. ročník noční postní poutě ze Svatého Kopečku na Hostýn startuje letos 4. dubna. Bližší

informace a přihlášky v sakristii, také na
www.zeleznypoutnik.cz.

Farní tábor pro děti
Farní tábor pro děti nejen z náboženství proběhne v termínu od 17. do 24. srpna. Tábor je
pro děti od ukončené 2. do 7. třídy.
o. Jan, Jana a Pavel Rejmanovi

Naše farnost v roce 2018
 bylo uděleno 35 křtů (16 chlapců, 19 děvčat)
 první sv. přijímání přijalo 19 dětí
 svátost manželství uzavřely 3 páry
 37 pohřbů

Farní charita
Přehled hospodaření FCH za rok 2018
Hotovost k 1.1.2018
(z toho 6 407,- Kč náleží adopci)

20 562 Kč

Příjmy:
Vánoční sbírka LL, TBC
Postní sbírka pro Bakhita
Do pokladničky FCH

3 818 Kč
4 332 Kč
10 366 Kč

Výdaje:
Likvidace lepry, TBC
Příze na obvazy
Adopce
Bakhita, o.p.s.

5 033 Kč
2 407 Kč
4 930 Kč
5 000 Kč

Hotovost k 1.1.2019
21 708 Kč
(z toho 5 520,- Kč náleží Adopci na dálku)
Výsledek vánoční sbírky 2018/2019 na LL, TBC:
7.249,- Kč.
Za přízeň a příspěvky na charitu všem srdečně
děkujeme!

Marta Ocetková
Postní sbírka pro Bakhitu o.p.s.
Stejně jako v minulém roce můžeme po celou
postní dobu myslet na maminky s dětmi v
nouzi.
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Své příspěvky vkládejte do pokladničky FCH od
Popeleční středy do Bílé soboty.
Za vaše pochopení i účast děkujeme.

Známky
Sběr použitých známek pokračuje. Krabice k
tomuto účelu je umístěna vzadu v kostele.
Marta Ocetková

Velikonoční zpívání
Velikonoční triduum je krásná liturgie a pro
každého z nás jistě velký duchovní zážitek. Pokud byste se do slavení této liturgie chtěli aktivně zapojit, tak bych vás touto cestou rád
pozval ke společnému zpívání na letošní Velikonoce. Cítíte-li se osloveni a rádi zpíváte,
napište mi na adresu filipsvaca@gmail.com.
Těším se na vás a na zpívání, kterým oslavíme
našeho Pána.
Filip Šmerda

Z farní knihovny
Stát se moudrým
Když mi někdo, jehož si vážím, mezi řádky doporučí nějaký titul či autora, poslechnu jej. Tak
jsem se při čtení rozhovorů s Václavem Vackem seznámil se jménem amerického františkána Richarda Rohra, kněze, který se věnuje
jedné z těch těžších disciplín, totiž mužské spi-

ritualitě, ale nejen jí. Z několika titulů tohoto
autora, které máme v knihovně, jsem sáhl po
pěkném přání, totiž „Stát se moudrým mužem“. Moudrými se přečtením knihy pochopitelně nestaneme, ale můžeme se seznámit
s jevy, jako jsou iniciace či transformace, které
by se měly stát podstatnou součástí našeho života. My bychom se totiž v životě měli neustále měnit, až nakonec změnit. V ideálním případě v toho moudrého muže. To už bychom
nemuseli potřebovat zdi, ploty, petice či žaloby. Paradoxní je, že k tomuto stavu se nedostaneme jinou cestou než zase přes ty zdi, ploty, petice a žaloby. Zdá-li se vám to pozoruhodné, přečtěte si celou knihu. Stojí to za to!
Na ukázku jedno varování: Nejlepším způsobem, jak nenávidět a přitom kvůli tomu necítit
ani zrnko viny, je nenávidět kvůli Bohu.
Závěrem ještě poděkování neznámému, který
zakoupil knihy Proč být křesťan a Jako sžírající
oheň (možná i další, ale na to jsme nepřišli) a
ještě je dle pravidel knihovny zařadil. Věc má
jen jeden malý háček: Stejný nápad jsem měl i
já, a protože máme málo místa a můžeme si
dovolit od každého titulu pouze jeden výtisk,
posíláme duplicitní knihy farnosti v Radostíně.
Honza

Gustovo okénko
- ZAVŘENO -

Něco pro děti …
Milé děti,
začíná doba postní. Často nám to připadá jako strašně dlouhé období smutku, kdy si
pořád dokola opakujeme, jak moc Pán Ježíš musel trpět a jak moc zlé lidi měl kolem
sebe. V letošní postní době to zkusíme trošku jinak - postní doba totiž není jen o velikém utrpení, ale taky o veliké Lásce. Vždyť Pán Ježíš to všechno snesl a podstoupil z
lásky k nám a ke svému Otci. A nejen že z lásky umřel, on lásku šířil, i když ještě žil. Ježíš o lásce učil, Ježíš sám prokazoval svou lásku, a to nejen ke své rodině a svým kamarádům, ale i k úplně cizím lidem. A dokonce i k lidem, kteří ho vyloženě nesnášeli!
Proto se budeme v letošní postní hře dozvídat něco málo o lásce k Bohu a lidem kolem
nás. Budeme se učit nejen přímo od Pána Ježíše, ale i od dalších postav z jeho života,
které ho měly rády. Jako obvykle budeme plnit úkoly a zároveň budeme společně pře-5-

tvářet suchý, mrtvý strom v našem kostele, na strom plný života a lásky. Nezapomeňte
si v kostele vzít pravidla hry a sadu úkolů.
Terka

Informace z FER
Milí přátelé,
poté, co jsme vás nechali vydechnout ve vánočním čísle Rožně, přicházíme znovu se zprávami
z farní ekonomické rady. Je toho dost, tak začněme pěkně zčerstva:
V posledním článku jsme vás vyzývali k zaslání nápadů, jak nejlépe využít objekt kůlny, který je
v havarijním stavu a nevyhnutně nás čeká jeho generální oprava, případně sanace. Bohužel reakcí jsme dostali jako šafránu. Otec Jan proto v kostele před několika týdny vysvětloval, jaké
jsou možnosti a povzbuzoval vás k zamyšlení a vyjádření vašeho názoru. Tablo v kapli je už také
doplněné o popisky k nápadům, o kterých se již dříve uvažovalo. Chápeme, že to je relativně
odborná záležitost, ale nebojte se. Nebojte se zamyslet a napsat svůj nápad. Nikdo si nepředstavuje, že to musí být nějak odborně a promyšleně zpracované. Je ale velmi důležité, abyste se
zapojili. A to hned z několika důvodů. V prvé řadě rekonstrukce kůlny bude, ať už proběhne
v jakékoliv podobě, finančně relativně nákladná záležitost, na kterou se všichni budeme muset
složit. A proto to nechceme rozhodovat v nějaké úzké skupině bez toho, aniž bychom znali názor většiny našich bratří a sester. Za další chceme budovat a stále upevňovat sounáležitost našeho farního společenství. Alespoň mezi námi křesťany by přece nemělo platit pravidlo o té takzvané mlčící, nezúčastněné, ale ex post kritizující většině, jakou vidíme všude kolem sebe. Takže
vás chci znovu povzbudit, nebojte se a dejte vědět, co si o tom myslíte. Stačí jednoduchý popis
nápadu. V pořádku je samozřejmě i takový názor, že není nutné nebo vhodné na tomto místě
budovat něco velkého, ale třebas jen zrekonstruovat stávající a mít pěknou kůlnu s dvojgaráží,
dílničkou a skladem. I to potřebujeme vědět. Předem děkuji za spolupráci a opakuji, že svoje
nápady můžete posílat buď mně na e-mail proks@pfm-group.cz nebo osobně otci Janovi, či kterémukoliv členu farní ekonomické rady.
Další věcí je nabídka poslední volné farní zahrady v lokalitě Zamilovaného hájku. Zahrádkaření
se znovu dostává do popředí zájmu veřejnosti, tak neváhejte a máte-li zájem, ozvěte se mně
nebo přímo otci Janovi. V současné době zahradu nabízíme přednostně farníkům, pokud ale
nebude zájem, nabídneme ji také širší veřejnosti.
Možná můžete zvážit, zda by někdo z vás neměl zájem využít také nějakou část pozemku
v lokalitě Na pískách (neudržovaný pozemek o celkové velikosti něco málo přes hektar navazující na zahrádkářskou kolonii nad Globusem). Tento pozemek byl, jako jediný, vrácen naší farnosti
v rámci církevních restitucí. Přesto, že místo je velmi pěkné, rovinaté, jeho využití je diskutabilní. V územním plánu je to zemědělská půda. Jde ale o zavezenou bývalou pískovnu, na které
roste v současné době jen tráva a náletové dřeviny. Na svém okraji zasahuje i do lesa. Malou
část si zde pro umístění úlů pronajímá jeden včelař. Zbytek je volný. Abychom alespoň snížili náklady farnosti, změnili jsme jeho zařazení z orné půdy na louky a pastviny, čímž jsme dosáhli snížení daně z nemovitostí na jednu třetinu původní hodnoty.
V tabulkách níže bychom vám také rádi podali informaci o tom, jak jsme hospodařili v roce 2018
a představili plán na rok 2019. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte obrátit.
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Hospodaření farnosti v roce 2018
Výnosy:
Sbírky
Dary

1 200 343,00
36 500,00

Nájemné
Obdržené dotace z Biskupství brněnského
Full of life
Vstupy do škol
Manžel.večery
Kurzy Alfa

406 112,00
40 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00

Další příjmy
Zažádané dotace pro FOL a NK (MK, fond Credo)
FOL - vstupné, občerstvení, dary
Příspěvky účastníků kurzů Alfa
Příspěvky účastníků manželských večerů
Příspěvky ostatní (tábor, poutě)
Úroky z běžného účtu
Ostatní

39 883,00
126 183,00
0,00
18 000,00
57 900,00
2 083,88
2 973,00

Výnosy celkem

1 959 977,88

Náklady:
Spotřeba materiálu
Ostatní služby

118 655,40
72 241,33

Spotřeba energie
Náklady na běžné opravy a udržování
Dohody o provedení práce
Odeslané sbírky
Odeslané příspěvky na potřeby diecéze
Mimořádné sbírky - charita

181 275,46
178 735,00
44 100,00
170 020,00
0,00

Dary a charitativní výdaje
Daň z nemovitosti
Farní pastorační a evangelizační projekty
Full of life
Vstupy do škol
Manžel.večery
Kurzy Alfa
Odpisy

129 233,00
4 261,00
272 481,00
222 477,00
21 000,00
29 004,00
0,00
448 632,00

Náklady celkem

1 619 634,19

Rozdíl výnosů a nákladů

340 343,69

Stav peněžních prostředků k 1.1.2018
Rozdíl výnosů a nákladů
Odpisy roku 2018 (nepeněžní náklad)
Investice roku 2019
Stav peněžních prostředků k 31.12.2018

807 367,59
340 343,69
448 632,00
-244 622,44
1 351 720,84

Rozpočet farnosti na rok 2019
Výnosy:
Sbírky
Dary
Nájemné
Schválené dotace z Biskupství brněnského
Full of life
Manžel.večery
Kurzy Alfa

1 200 000,00
30 000,00
408 000,00
40 000,00
15 000,00
10 000,00

Další předpokládané příjmy
Zažádané dotace pro FOL (MK, fond Credo)
FOL - vstupné, občerstvení, dotace, dary
Příspěvky účastníků kurzů Alfa
Příspěvky účastníků manželských večerů

120 000,00
6 000,00
18 000,00

Úroky z běžného účtu
Výnosy celkem

2 000,00
1 849 000,00

Náklady:
Bohoslužebné náklady
Režijní náklady

20 000,00
118 400,00

Spotřeba energie
Náklady na běžné opravy a udržování
Dohody o provedení práce
Předpokládané odeslané sbírky
Předpokládané odeslané příspěvky na potřeby diecéze
Mimořádná sbírka - charita

220 000,00
50 000,00
75 000,00
160 000,00
0,00
13 000,00

Dary a charitativní výdaje
Daň z nemovitosti
Farní pastorační a evangelizační projekty
Full of life
Vstupy do škol
Manžel.večery
Kurzy Alfa

120 000,00
4 200,00
273 000,00

Odpisy

220 000,00
0,00
33 000,00
20 000,00
470 000,00

Náklady celkem
Rozdíl výnosů a nákladů

Stav peněžních prostředků k 1.1.2019
Rozdíl výnosů a nákladů
Odpisy roku 2019 (nepeněžní náklad)
Předpokládané investice roku 2019
Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.2019

1 523 600,00
325 400,00

1 351 720,84
325 400,00
470 000,00
-800 000,00
1 347 120,84

Jak je z tabulek patrné, pro rok 2019 jsme obdrželi schválené dotace z fondu Puls na festival Full
of life, kurzy Alfa a Manželské večery. Vstupy do škol jsou letos placeny přímo z úrovně diecéze.
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Vzhledem k tomu, že donátoři fondu Puls za naši farnost dokázali naplnit požadovanou část odvodů farnosti na potřeby kněží a diecéze (za což znovu upřímně děkujeme), nemusíme již tuto
položku v letošním rozpočtu farnosti plánovat.
Vzhledem k tomu, že chceme udržovat bezpečnou finanční rezervu farnosti ve výši okolo milionu korun, vytváří letošní rozpočet spolu s přebytky z minulých let prostor na investice.
V letošním roce je to 700 tisíc Kč až jeden milion Kč. Chtěli bychom je směrovat do následujících
oblastí:
 Projekt (50.000 Kč) a v případě získání dotace i realizace kuchyňky u farní herny





Nátěr věže 30.000
Zateplení skladu nad oratoří 65.000

Alespoň vypracování projektu rekonstrukce nebo přestavby kůlny na faře 200.000 (viz
v článku výše)
Poslední informací v tomto čísle Rožně je poděkování za výtěžek mimořádné sbírky na stavbu
kostela na Lesné. Částka ve výši 65 tis. Kč byla podle otce Hověze nejvyšší, kterou kdy v rámci
svých cest po farnostech získal. Díky Bohu za naši živou farnost a díky vám za velkorysost.
Ať je nám všem nastávající postní doba příležitostí vyjít z našeho Egypta, země otroctví a sobectví, hříchu a špatných návyků, do zaslíbené země svobody Božích dětí.
Petr Prokš, za farní ekonomickou radu

Palachův týden 50 let po hrdinském činu mezi dvěma katolickými bohoslužbami a v duchu ekumenismu
Myslím, že v tomto roce výročí půlstoletí od českých živých pochodní se nabízí významná příležitost si je opět připomínat, neboť jsem přesvědčen, že jim to všeobecně dlužíme. Rád bych v
tomto svém příspěvku vyjasnil to, co podle mnohých dlouho rozdělovalo, a snad ještě i názorově
rozděluje, českou společnost. Slovy nejen zásadních promluv našich dvou význačných teologů,
profesorů Halíka a Piťhy, bude po jeho přečtení jasné i vám, jak se významní lidé dívají a charakterizují tento čin hrdinské oběti pro náš národ.
Už dříve jsem se o naše dvě živé pochodně (ale bylo jich pak samozřejmě ještě více) dosti zajímal a do dnešní doby mne mrzí, že jsem se také nezúčastnil Palachova pohřbu. Snad je mi
omluvou, že mě tehdy bylo teprve 15 roků a ještě jsem se tak moc studentem ani necítil.
Osud 2. pochodně Jana Zajíce je mi také blízký. Když bývám ve slezském Vítkově na hrobě svého spolužáka Jindry K., který tragicky zahynul v jezu domácí řeky Moravice, jen pár metrů od
něj spí svůj věčný sen právě tento druhý Jan. Toto nádherné náhrobní dílo má na "svědomí" rovněž Olbram Zoubek stejně jako Palachovo na pražských Olšanech.
Když se letos přiblížilo půlstoletí od jeho sebeobětování, které nás mělo vyburcovat jako národ z
letargie, k odporu proti pokračující okupaci a právě začínající normalizaci, uvědomil jsem si ještě více jeho oběť i následnou nebojácnost těch, kteří v tzv. Palachově týdnu 15. -19. 1. 1989 (20
let poté) manifestovali na Václavském náměstí a režim proti nim brutálně zasáhl. Bylo zadrženo
na 1400 lidí. Pět dní trvající protesty byly největším projevem občanského odporu proti režimu
od počátku 70. let a předzvěstí jeho pádu.
A tak jsem si řekl, že na letošním 50. výročí tohoto činu v Praze nemohu chybět a v přeneseném
slova smyslu si toto údobí od činu po smrt Jana Palacha dovoluji také nazvat Palachovým týdnem.
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Podle nejnovějších bádání o pohnutkách Jana Palacha je tu zřejmý vliv i v komunistických novinách popisované živé vietnamské pochodně (1963), buddhistického mnicha Thich Quang Duca,
o které Jan Palach četl a jako o zástupné oběti a protestu, nikoliv sebevraždě, mluvil se zdravotními sestrami po svém činu na klinice. Skoro jistě znal další zprávu Rudého práva z roku 1967 o
stovce buddhistických mnichů ve Vietnamu, kteří byli připraveni se upálit na protest proti tamní
perzekuci buddhistů. To pravděpodobně inspirovalo napsání pasáže Palachova dopisu Pochodně
číslo 1: "pokud do 21. ledna 1969 nebudou splněny podmínky, vzplane další živá pochodeň".
Podle svědectví i dostupných archivů skupina zde v posledním Palachově dopise zmiňovaná patrně vůbec neexistovala.
Také evangelický farář Miloš Reichert, bývalý disident, logicky letos popisoval v LN (16. 1.)
další možné poslední pohnutky pro Palachův čin. Den před svou obětí se totiž zúčastnil v evangelickém kostele v Libiši u Neratovic pohřbu svého strýce. A právě zde upoutává při strohé výzdobě tolerančního kostela návštěvníkovu pozornost jediný figurativní prvek, dřevořezba na kazatelně. Je to obraz pelikána rozpínajícího svá křídla a krmícího přitom svá mláďata. V křesťanské ikonografii je tento obraz odkazem na obětujícího se Krista. Pelikán se často při krmení
mláďat potřísní krví z ulovené potravy a vznikla tak legenda, že tento pták ve chvílích krajní
nouze rozdrásá tělo a své mladé nakrmí vlastním masem a vlastní krví. Sebe dává, aby i oni
mohli žít!
V tomto pojednání se nemohu vzhledem k omezenému rozsahu zabývat všemi vzpomínkovými
akcemi tohoto týdne (zejména výstavami), neboť by to zabralo neúměrně mnoho místa, ale zůstanu jen u těch přímo duchovních či s duchovním přesahem. Nutno však konstatovat, že takovýchto akcí bylo k uctění hrdinské smrti Jana Palacha nejvíce!
Celá připomínka nesla souborný název Jan Palach 2019 a dala by se také jednoduše časově vyjádřit jako období mezi dvěma vzpomínkovými katolickými bohoslužbami (prof. Halíka a prof.
Piťhy).
V předvečer výročí jeho tragického činu v úterý 15.1. v 18:00 totiž začala tato připomínka půlstoletí ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora (Akademická farnost Praha) u Karlova
mostu mší za Jana Palacha, kterou celebroval prof. Tomáš Halík.
Dovolím si z tohoto silného a úžasného téměř čtvrthodinového kázání jeho tehdejšího spolužáka
v ročníku (který jej ale, jak říká, osobně neznal) na FF UK prof. Tomáše Halíka, citovat důležité
myšlenky.
Halík říká: „Zařadil jsem si jej do svého soukromého kalendáře nekanonizovaných svatých... Co tak velkého Jan
Palach udělal? Byl to přece sebevrah a
v katechismu je řečeno, že sebevražda
je hřích! Vždycky jsou lidé, křesťané,
kteří jsou s věcmi příliš brzo hotovi.
Jan Palach ale nebyl sebevrah. Já
jsem odpovídal na tu otázku citátem
Chestertona: sebevrah je člověk, který
pohrdá životem, ale mučedník je člověk, který pohrdá smrtí. Víte, tito lidé
nikdy nepochopili, že křesťanství
vzniklo jako Ježíšova vzpoura právě proti tomu typu náboženství jasných pravidel, příkazů a zákazů, jaké vytvořili farizeové a vykladači zákona.
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Nezmařil dar života, ale daroval vlastní život, aby si lidé uvědomili cenu pravdy a svobody. Jan se neupálil, jak to ještě dnes čteme, na protest proti ruské okupaci samé, nýbrž proti jejím
důsledkům, které se v té době začínaly projevovat. Národní vůle k odporu začala ochabovat. Režim chytře, krůček po krůčku, utahoval smyčku a dusil ty poslední zbytky politických výdobytků
pražského jara. Začala doba normalizace. Doba, kdy lhát, začalo být normální. A mluvit pravdu
naivní pošetilostí. Kdy zbabělost byla normální a statečnost bláznivým hazardem. Kdy krást bylo
normální a poctivost hloupostí. Kdy kolaborovat s nepřítelem bylo normální a vzdorovat bylo šílenství.
A Jan Palach nás tou svoji obětí zavázal. A i když mě potom dalších dvacet let u výslechu slibovali, vyhrožovali, tak jsem si vzpomněl na Jana a řekl jsem si už kvůli němu ne, nemohu se nějakým způsobem zasnoubit se zlem. Víte, já nejsem rozený hrdina. Možná bych to bez vzpomínky
na Jana Palacha nedokázal. Ano zrno pšeničné jestli odumře samo sobě, přinese mnohý užitek.
A co má říct ten Palachův čin naší době a dnešní mladé generaci? O tom rozhoduje každý z nás
svým volebním aktem a ochotou či neochotou se zabývat veřejným životem. Nebýt lhostejný.
Dát najevo svůj názor, měnit klima veřejné debaty aspoň v tom rozsahu, kterému je každému z
nás dáno. Kdo má rozum a schopnost rozlišovat mezi pravdou a lží nebude polykat fake news
propagandy východu, nebude tleskat těm, kdo svěřenou moc zneužívají a místo zájmů své vlasti
háji zájmy svých sponzorů na východě. Jako církev nemůžeme uzavírat registrované manželství
nebo nemravné partnerství s mocnými a být jen ozdobou na jejich slavnostech.
Jan Palach nám znovu připomněl slova Kristova. Já jsem se proto narodil, abych vydal svědectví
pravdě. Kéž na přímluvu tohoto našeho nekanonizovaného světce nám pánbůh dá onu moudrost
rozlišovat hodnoty a onu statečnost o ně zápasit.“
Nastává středa 16.1., 50. výročí dne upálení Jana Palacha (tenkrát v r. 1969 to byl čtvrtek a jeho
smrt nastala v neděli).
První akcí tohoto významného dne je už v 9:30 odhalení pamětní desky Jana Palacha přímo na
nádvoří Univerzity Karlovy na Ovocném trhu. Prof. Jan Royt jako prorektor pro tvůrčí a ediční
činnost tuto slavnost otevírá a vyhlašuje minutu ticha za Jana Palacha. Poté v projevu říká: „Vedle sochy rektora univerzity Jana Husa, který skončil také mučednickou smrtí na kostnické hranici, je deska, která připomíná jiskru, která zažehla oheň v roce 1989.“ Hlavním projevem hned
nato pokračoval rektor prof. Tomáš Zima
Deska se nachází přesně v místech, kde stála v den pohřbu Janova rakev. Autorem dlaždice je
Jakub Vlček, žák Akademie výtvarných umění Praha. Dlaždice má symbolický rozměr 69 x 69
cm, jako připomínka roku 1969. Váží 89 kg jako připomenutí roku, kdy padl režim, proti němuž
Jan protestoval.

Pokračování bude v příštím čísle.
Vilém Urbánek
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A BŮH ŘEKL: „NE.“
Žádál jsem Bohá, áby odňál moji pychu,
á Buh řekl: „Ne.“
Řekl, že to ňeňí ňá ňem, áby ji odňál,
Ale ňá me, ábych se jí vždál.
Žádál jsem Bohá, áby uždřávil moje postižeňí,
á Buh řekl: „Ne.“
Řekl: „Tvuj duch je vecňy,
Tvoje telo vsák jeň docásňe.“
Žádál jsem Bohá, áby mi dářovál třpelivost,
á Buh řekl: „Ne.“
Řekl, že třpelivost je vedlejsím přoduktem utřáp.
Nedářuje se – žískává se.
Žádál jsem Bohá, áby mi dál stestí,
á Buh řekl: „Ne.“
Řekl, že dává požehňáňí,
stestí žáleží ňá mňe.
Žádál jsem Bohá, áby me usetřil bolesti,
á Buh řekl: „Ne.“
Řekl: „Utřpeňí te táhňe od svetskych stářostí
á vede te blíže ke mňe.“
Žádál jsem Bohá, áby muj duch řostl,
á Buh řekl: „Ne.“
Řekl, že musím řust sám,
že me ále bude přostříhávát, ábych ňesl více ovoce.
Tážál jsem se Bohá, jestli me miluje,
á Buh řekl: „Aňo.“
Dál mi sveho jediňeho Syňá, kteřy přo me žemřel,
A jedňou budu v ňebi
přotože veřím.
Žádál jsem Bohá, áby mi pomohl milovát dřuhe
ták, ják oň miluje mňe,
á Buh řekl:
„Ahá, koňecňe ti to doslo.“
autor neznámý
http://www.ccemmaus.com/godsaidno.html
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Pořad bohoslužeb do Velikonoc 2019
11.3.
13.3.
14.3.
15.3.

Po
St
Čt
Pá

16.3. So
17.3. Ne

18.3.
20.3.
21.3.
22.3.

18.00
18.00
7.00
18.00
2. postní

Po
St
Čt
Pá

23.3. So
24.3. Ne

3. postní

7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
12.00
7.15
8.30

25.3.
27.3.
28.3.
29.3.

Po
St
Čt
Pá

30.3. So
31.3. Ne

Zvěstování Páně

10.00
18.00
18.00
7.00
18.00

1.4. Po
3.4. St

7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00

4.4. Čt

7.00

5.4. Pá
6.4. So
7.4. Ne

18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00

8.4.
10.4.
11.4.
12.4.

4. postní

5. postní

Po
St
Čt
Pá

13.4. So
14.4. Ne

Květná neděle

15.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.

Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

Po
St
Čt
Pá
So

21.4. Ne

Zmrtvýchvstání
Páně
Hod Boží
velikonoční

7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
18.00
18.00
21.00

za zemřelého pana doktora Kubáčka a jeho rodinu
za Jana Přibyla a jeho rodinu
za rodinu Novákovu
na poděkování za 50 let života s prosbou o dar zdraví
za živou a zemřelou rodinu Jaškovu
za zemřelého Josefa a Miladu Kazdovy a za živou rodinu
na poděkování za 80 let života a živou a zemřelou rodinu Hudcovu
za farní společenství
za rodinu Havlíkovu a Lesovu
na úmysly dárců
za dar života a dary Ducha Svatého, lásky a pokoje pro celou rodinu
na úmysl dárce
za zemřelého Jiřího Voříška a živou rodinu
za živou rodinu Planíčkovu a Vlčkovu
za Tomáše Raka a rodinu
za zemřelého manžela, oboje rodiče a živou rodinu
za zemřelé rodiče a prarodiče, živé a zemřelé rodiny z obou stran a za
nemocné sestry
za farní společenství
na poděkování za 50 let manželství a živou rodinu
na poděkování za 65 let života a za ochranu celé rodiny
za spásu mojí duše
za zemřelou rodinu Babjakovu a Elekových
za zemřelou rodinu Součkovu
za zemřelé
za farní společenství
za Martu Němečkovou a Luboše Palce a syna Lubomíra
za zemřelého Emila Staňka, oboje zemřelé rodiče a bratra a švagra
za zemřelého manžela Josefa Bořeckého a živou a zemřelou rodinu
za zemřelého manžela a syna a celou rodinu Bližkovských
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti
za zemřelého Karla Procházku a rodiny Procházkovu a Jarošovu
za zemřelou a živou rodinu Svatoňovu a Pěchovu
za farní společenství
za zemřelou Marii a Josefa Hrozkovy a živou rodinu
za živou a zemřelou rodinu Němečkovu a Jánských
za Boží požehnání a dar zdraví pro švagra a celou živou rodinu
za kmotřence a kmotru Stanislavu
za dary Ducha Svatého a Boží vedení
za syna Petra a zetě Martina
na poděkování za 75 let života
na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého
na poděkování
za farní společenství
na poděkování za 30 let společného života
za zemřelou Boženu Čechovou a živou rodinu
na úmysly dárců
za Svatého otce, naše kněze a nová kněžská povolání
--na poděkování za dar křtu

7.15 za farní společenství
8.30 za zemřelého manžela a syna a živou rodinu
10.00 na poděkování za celou rodinu

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 12. 4. 2019. Děkujeme za vaše příspěvky.
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