
18. - 25. 10. 2015

ZPRAVODAJ
Misijní

Misie zdaleka nejsou jen záležitostí Afriky… 
Je to šíření víry, které je tolik potřebné i v naší zemi! 

Víra a její prohloubení je důležitá v životě každého z nás. Dejme do 
pořádku svůj život! Bez víry, bez Boha je i milionář chudákem…

Z PROGRAMU
HUMORNĚ I VÁŽNĚ
Seznamte se: 
 MISIONÁŘI
O ŽEHNÁNÍ DOMŮ

Pro děti:  
COMICS
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NE  18. 10. 2015
 800 mše svatá s misijní promluvou
 1030 mše svatá s misijní promluvou
 1400 Hon za klíčem k pokladu - hra pro děti na Karlově nám. 
 1700 misijní promluva
 1730 svatý růženec
 1800 mše svatá

PO - PÁ  19. - 23. 10. 2015 
 730  svatý růženec
 800  mše svatá
 900  misijní promluva 
   930 - 1400 soukromá adorace před Nejsvětější Svátostí
 1400 - 1430 duchovní promluva
 1530 - 1600 duchovní promluva
 1700 - 1730 duchovní promluva
 1730 svatý růženec 
 1800 mše svatá s misijní promluvou
 1900 stavovské kázání

 1600 - 1715 PRO DĚTI  MĚSTSKÁ KNIHOVNA
  Mše svatá
  Následuje zábavný tvůrčí program
 1800 PRO MLÁDEŽ  HŘBITOVNÍ KOSTEL
  Mše svatá 
  Nás leduje beseda s misionáři

SO  24. 10. 2015
 500 mše svatá (po celonoční adoraci)
 830 svatý růženec
 900 mše svatá a svátost nemocných 
 1400 - 1430 duchovní promluva
 1530 - 1600 duchovní promluva
 1700 - 1730 duchovní promluva
 1730 svatý růženec
 1800 mše svatá s misijní promluvou

NE 25. 10. 2015
 800 a 1030 mše svatá

SVÁTOST SMÍŘENÍ
 ST: 1400 - 1900

 ČT - SO: 730 - 1900 (a dle potřeby)
  S možností hlubšího duchovního pohovoru 
  Zpovědníků bude dost a čas nebude limitující.

PO 19. 10. 2015 
 1900 Stavovské kázání pro ženy

ÚT 20. 10. 2015 
 1700 Bohoslužba s požehnáním a besedou v Řípově
 1900 Stavovské kázání pro muže

ST 21. 10. 2015 
 1900 Kající průvod ke Kostelíčku (po mši svaté)

ČT 22. 10. 2015 
 1900 Stavovské kázání pro manžele

PÁ 23. 10. 2015 
 1800 Při mši svaté stavovské sv. přijímání pro ženy
 1900 Stavovské kázání pro rodiče
 2000 Celonoční adorace   

 vede mládež + příležitost ke svátosti smíření

SO 24. 10. 2015 
 1800 Při mši svaté stavovské sv. přijímání pro muže
 1900 Požehnání a vztyčení Misijního kříže (po mši svaté)

NE 25. 10. 2015
 800 a 1030 Při mších svatých stavovské sv. přijímání pro rodiny

Základní program Rozšiřující program

INFO PRO RODIČE: Při misijních a duchovních promluvách je zajištěno hlídání dětí!  
Pokud není uvedeno jinak, program se odehrává ve farním kostele sv. Martina ve farnosti Třebíč - město.

Známe se?
aneb Stručné představení misionářů

Tak kdo to k nám přijede? To je asi 
otázka mnohých z vás. Když přijde 
někdo nový, je slušnost se předsta-
vit. Tedy, misijní tým dalších spolu-
pracovníků povedou kněží  a jáhni:

Mons. Jindřich Bartoš (60) Znojmo – kostel sv. Mikuláše, dě-
kan znojemský a vranovský, hlavní misionář a kazatel. Bude k dis-
pozici i pro duchovní rozhovory v komplikovaných životních situ-
acích. Je vhodné se domluvit předem.  
Mobil 603 290 082, E-mail jindrichbartos@seznam.cz

Mons. Jan Peňáz (64) Křtiny - farář - misionář a kazatel. Kromě 
bohoslužeb a promluv bude k dispozici i pro pomoc při řešení 
komplikovanějších vztahů a pro ty, kdo se trochu bojí svaté zpo-
vědi třeba i po létech. Je vhodné se domluvit předem.  
Mobil 736529221, E-mail penaz.vm@seznam.cz

P. Milan Plíšek (47) Vranov nad Dyjí, víceděkan děkanství vra-
novského a znojemského, farář ve Starém Petříně, Šafově, Stál-
kách, Korolupech, Bítově, Chvalaticích a Lubnici. Má na starost 
akce pro děti, katecheze ve školách a školkách, návštěvy nemoc-
ných, vdov a vdovců spojené s udělováním svátostí, zpovídání.  
Mobil 723 693 455, E-mail mipli@seznam.cz

P. Marek Dunda (46) Vranov nad Dyjí, moderátor týmu, farář 
ve Vranově, Lančově, Štítarech a Olbramkostele. Koordinátor li-
dových misií, má na starost akce pro mládež, zpovídání a celou 
organizaci - včetně dlouhodobé přípravy misií.  
Mobil 731 402 742, E-mail marek@fatym.com  

P. Jan Richter, zvaný o. Nik (44) Kaplan ve Vranově nad Dyjí 
a farář ve Vratěníně.  Žehnání domů, přednášky ve školách, akce 
pro děti, zpovídání, ochoten poradit v oblasti sekt.  
Mobil 731 402 743, E-mail richterjan@seznam.cz  

František Řezníček (62) Jáhen ve Vranově nad Dyjí. Žehnání 
domů, asistence při bohoslužbách, ochoten navštívit ty, kdo mají 
zájem o rozhovor na jakékoliv téma.  
Mobil 608729962, E-mail vranov@fatym.com

Ladislav Kinc (56) Trvalý jáhen v Rovečném. Bude mít stavov-
ské a další promluvy. Připraven povzbudit manžele a rodiče. Na 
požádání navštíví v rodinách.   
Mobil 606 948 970, E-mail kinc@biskupstvi.cz

Kromě duchovních přijede do vaší farnosti i několik laických spolupracovníků 
z řad FATYMu. Ti budou mít na starost další služby související s hladkým průbě-
hem lidových misií.

Nastav tvář 
Slunci
Lidové misie jsou za dveřmi.  
Možná se stále ptáte: „Co to pro 
mě znamená? Je to vůbec pro 
mě? Má to nějaký význam?“ 

Jistě si vzpomínáte 
na nějakou 
dovolenou, kdy jste 
dokázali, lidově 
řečeno, vypnout. 
Poodstoupit od 
denních starostí, 

věnovat se sobě a svým nejbližším. 
Nešlo ani tolik o to, kde jste byli na 
dovolené, zda doma či v zahraničí. 
Ale chvíle oddechu a zastavení 
byly pro vás načerpáním nových sil 
a získání nadhledu nad svou prací 
a starostmi. A takovým zastavením 
pro duši, mohou být lidové misie. 
Nemusíte nikam složitě jezdit. Jen je 
dobře si vyhradit čas, abyste mohli 
spočinout v Boží blízkosti. Je to jako 
nastavit tvář slunci, nechat se jim 
zahřívat a vychutnat je. A víme, 
že sluneční paprsky dokáží hřát 
i v mrazivé zimě. A možná právě 
tehdy je nejvíce oceníme. Přijďte 
na kázání, bohoslužby, modlitby, 
mši svatou do našeho kostela sv. 
Martina. Přijďte kdykoliv budete mít 
čas a trochu chutě udělat něco pro 
svou uspěchanou, podrážděnou 
duši. Dovolte, aby k vám Bůh 
promluvil skrze ticho v kostele, 
skrze kazatele, bohoslužbu či čtení 
nebo pěkný zpěv při mši svaté. 
Najděte si čas na svou duši a na 
svého Boha. Takové zastavení není 
nicneděláním, není to lenost, není to 
přepych, ale je to čas milosti, kdy se 
Bůh k vám sklání. Najdete odvahu 
poopravit svůj život, dostanete sílu 
se poprat se se svými starostmi. 

Odvahu k setkání s Bohem a se 
sebou samým v nitru své duše přeje 
a vyprošuje 

P. Jiří Dobeš, farář

Pátky jsou postní dny.  Prosíme, aby se  
k přísnému půstu připojili všichni,   

kteří pochopí…  
A aby ho obětovali za zdar lidových misií. 
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Pozvání ke  
stavovským promluvám
V programu lidových misií se objevuje pozvání na sta-
vovské promluvy. Komu jsou určeny? 

Všem, kteří patří do jednotlivých stavů. Týkají se totiž na-
šeho základního povolání a tím je být dobrým křesťanem 
– dítětem Božím. Každý z nás je jiný, cesta k Bohu je pro 
každého jiná, ale něco – úkoly – máme společné nebo po-
dobné – jiná je cesta (úkoly) muže, ženy, rodičů a manželů.  

Na tyto čtyři stavy jsou zaměřeny promluvy, které za-
čínají po večerní mši svaté (kolem 1900 hod), a to v pon-
dělí pro ženy, v úterý pro muže, ve čtvrtek pro manžele 
a v pátek pro rodiče. Zveme i Tebe!      

Lidové misie v Třebíči
Ve farnosti Třebíč město proběhnou  
od 18. 10. 2015 lidové misie.  
Jedná se o akci poměrně významnou,  
a proto je dobře jí věnovat pozornost  
a řádnou přípravu. 

S misijním týmem FATYM Vranov nad Dyjí se lidovým 
misiím věnujeme už od roku 1997 a postupně jsme 
navštívili více než 60 farností. I v Třebíči bývaly misie 
pravidelně, ale od těch posledních nás dělí už víc než 
šest desítek let. Misie se mají stát povzbuzením úplně 
pro všechny, kteří zde žijí. V první řadě jsou samozřejmě 
zaměřeny na lidi, kteří jsou věřící. U nich mají znovu 
přispět k prohloubení víry a radosti z toho, že mohou 
patřit mezi křesťany. Misie však přinášejí pozvání i pro 
všechny ostatní, kteří třeba sami sebe označují za 
nevěřící. I oni se mají v misijních dnech víc rozhodnout 
pro život podle svého svědomí a jednoznačně se přihlásit 
k dobru. S dětmi zpíváme při misiích písničku „K misiím 
se připojím, dobro v sobě probudím.“ A o to vlastně při 
misiích jde – probudit v sobě to nejlepší a už to nenechat 
usnout.

V jistém smyslu je možné přirovnat misie ke 
generálnímu úklidu, který známe třeba i z našich 
domácností. Jednou za čas je dobré pohnout úplně se 
vším – znovu všechno srovnat a dát na své místo. Podobně 
je tomu i při misiích. Každý je zván, aby pohlédl na svůj 
život trojím pohledem. Ten první se týká minulosti: 
Mám vše v pořádku? Udělal jsem, co jsem udělat měl? 
Vrátil jsem všechno, co jsem měl vypůjčené? Nedlužím 
někomu něco, např. lásku? Nenechávám ve svém životě 
nějaký hřích, za který jsem už dávno měl dělat pokání…? 
Další pohled nás vede k přítomnosti. Je totiž třeba znovu 

si srovnat priority a ujasnit si svoje stavovské povinnosti, 
které za mě nemůže udělat nikdo jiný. A třetí pohled se 
týká budoucnosti: Zbývá mi už jen zbytek života, i když 
může být poměrně velký. Čemu věnuji svůj čas, své síly, své 
prostředky? Jak využít to vše, abych se přiblížil k pravému 
cíli?

Jak už bylo zmíněno – misie jsou jedním velkým 
pozváním úplně pro všechny – po misiích to nikdy 
není stejné jako předtím. Mnozí budou naplněni radostí 
a vděčností, že se podařilo to, co už dlouho očekávali 
a potřebovali. Nebo to ale i pro někoho, může být 
promarněná šance, která se už nemusí opakovat.

A právě proto, aby to byla šance využitá, už nyní jménem 
nás misionářů prosím: připravte sebe i lidi ve svém okolí 
na to, aby tento čas milosti nepromeškali. Zakončím 
slovy, kterými zhruba před 150-ti lety končívali kázání 
někteří misionáři při lidových misiích, když nechtěli strašit, 
ale připomenout důležitou realitu, na kterou někteří 
pozapomínají: „Mysli si, co chceš, dělej, co chceš, ale 
pamatuj, že jednou zemřeš a souzen budeš“.

P. Marek Dunda 
koordinátor lidových misií 

FATYM Vranov nad Dyjí

K lidovým  misiím
Stále slyšíme, jak stará křesťanská Evropa s „unave-
nou“ vírou potřebuje novou evangelizaci. 

Potřebuje oživit svůj upadlý vztah s Bohem. Žije stále 
jaksi samozřejmě ještě z toho, co křesťanství minulosti 
zde vytvořilo a tak se zdá, že nějaká změna není aktuální. 
Ale současná situace může lehce uvést společnost 
do zkoušky, kdy odpověď na to : „Za koho pokládáte 
Krista?“, bude rozhodující.

Situace ve společnosti je jen obraz toho, 
co se děje v jednotlivém člověku. 

Víra má vždycky tendenci zevšednět, zpovrchnět,  
upadnout do formálnosti. Lidové misie se mají 
dotknout právě těch, kdo potřebují oživení, navrácení,  
prohloubení. Jenže dnes zvlášť cítíme, že jinak se 

přibližuje evangelium chudým a jinak 
bohatým. A to nejde jen o ekonomickou 
situaci jednotlivců, ale jde o to, jak 
se člověk cítí před Bohem. Ježíš přišel 
přinést radostnou zvěst chudým, to 
znamená těm, kdo ví, že si sami nestačí, 

kdo cítí potřebu stále Boha hledat, kdo ví,že se bez něj 
neobejdou, zvláště v potřebě odpuštění a v touze po 
životě věčném. Bohatý nikoho nepotřebuje, nemusí se 
před nikým sklánět a o něco prosit, cítí se zajištěn, proto 
těžko vejde do Božího království. Ale i bohatého osloví 
opravdovost, nelíčená láska, věrnost.

Je mou touhou, aby misie přinesly prohloubení lásky ke 
Kristu, zážitek Božího doteku ve svátostech. O to budeme 
celý týden společně usilovat.  Přiblížení ke Kristu mění 
člověka samotného a to pak pomáhá mění svět. 
 o. Jindřich Bartoš

Nechme se inspirovat zkušenostmi 
Lidové misie Jaroměřice nad Rokytnou, 2011

Žehnání domů
K misiím patří i žehnání domů a bytů. O co jde? Před mi-
siemi (5. - 15. října) budou kněží navštěvovat jednotlivé 
domácnosti a nabídnou požehnání. 

Pomodlí se žehnací modlitbu za všechny, kdo přebývají 
v tomto domě (bytě). Žehnání znamená vyprošování dobra. 
Následuje pokropení svěcenou vodou. Dále předá potvrze-
ní o žehnání domu. Je vhodné, aby se žehnací modlitby zú-
častnili všichni, kdo jsou zrovna doma. V duchu se připojí 
k modlitbě kněze. Prosí se v ní, aby všichni zde žijící získali 
požehnání ke konání dobra a překonávali všechno, co je 
rozděluje a vede ke zlému. Je možné se společně pomod-
lit základní modlitbu křesťanů Otče náš (není to však nutné 
a  nemusí se bát ani ti, kdo tuto modlitbu úplně neznají). 

Křesťané věří, že kněžské požehnání trvale ovlivňuje 
prostředí a ty, kterým bylo požehnáno: mají větší sílu 
rozhodovat se pro dobro a vytrvat v něm a snadněji 
překonávají zlo. Pokud se někdo v požehnaném domě 
modlí, zvyšuje se účinnost požehnání.      

P. Jan Richter (o. Nik)

„Konání lidových misií mělo 
pro mě hluboký význam sa-
mozřejmě duchovní. Ale všim-
la jsem si, že se jich zúčastnili 
lidé, kteří do kostela nikdy ne-
chodili a co mě nejvíc zaujalo, 
bylo to, jak jsme se mezi sebou 
krásně chovali. Byla mezi námi 
ohleduplnost, láska. A to jsou 
věci, které by nás všechny věřící i nevěřící měly provázet 
celý život. 

A když se ohlédnu, musím říct, že někteří lidé s těmito vlast-
nostmi pokračují a u některých se přidalo i to duchovno. 

Byl to nádherný, nezapomenutelný týden. Bohu díky za něj!“

Anna Reslová, Jaroměřice

„Lidové misie jsou časem  

• příležitostí k urovnání problémů v rodinách; 
• příležitostí k oslovení každého člověka; 
• uvědomit si na čem vlastně záleží 
• uvědomit co bylo důležité pro generace před námi; 
• promluvit si s lidmi, které jenom potkáváme; 
• k navázání nových přátelství; 
• ke sjednocení a poznání farností; 
• možností otevření nových projektů; 
• zastavení se a nabrat odvahu k novým věcem. 
• To vše nám misie daly a jsme za to moc vděčni.“

Mgr. Jiří Šplíchal (zemědělec)  
Mgr. Eva Šplíchalová (pedagog)

Páteční noční adorace
V pátek 23. ve 2000 začne celonoční adorace před vy-
stavenou Nejsvětější svátostí oltářní, kterou povede 
naše mládež. Během adorace bude také příležitost ke 
svátosti smíření.

V sobotu 24.10.2015 ráno na závěr adorace bude  
v kostele sloužena mše svatá (nejen pro mládež). 
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Dějiny lidových misií
Nejdříve je dobré si uvědomit smysl tzv. Svatých lidových 
misií (tak dřív byly oficiálně jmenovány). 

Lidové misie byly a jsou určeny pro prostředí, kde křesťan-
ství má už své kořeny a to hlavně pro „obnovu“ farností. Far-
nost je chápána jako území pod správou daného duchovní-
ho správce – jsou zde zahrnuti všichni lidé, nejen ti, kteří se 
křesťanství snaží praktikovat. 

V první řadě se vždy jednalo o prohloubení osobního vzta-
hu s Bohem a s Církví pro praktikující katolíky, ale byla na-
bídnuta pomoc i ostatním. Lidové misie prováděli dobře 
vyškolení a připravení duchovní. Příprava spočívala nejen 
v dobrém vzdělání, řečnictví a ochotě stát se služebníkem 
pro druhé, ale hlavně svědectvím osobního vztahu s Pá-
nem. Vlastní Svaté lidové misie se vždy dopředu připravo-
valy nejen „technicky“, ale především modlitbou a postem. 
Misionáři si byli vědomi, že se jedná o duchovní boj a oni, 
že jsou jen nástroje přijetí ve zprostředkování Boží milosti. 

Prvopočátky můžeme vidět už ve středověku. V křesťan-
ském prostředí ve velké míře u věřících docházelo k povrch-
nosti, formálnímu plnění „náboženským úkonům“ a díky 
každodenním starostem i k zhasínání živé víry. Nemalou roli 
hrála i nevzdělanost a pohanské „dědictví návyků“. Místní 

Heslo misií 
Heslem misií v Třebíči je věta: „Za víru, naději a lásku pro 
Třebíč!“. Vystihuje podstatu misií. Myslí se tím probudit 
v sobě dobro a nechat je, aby ovládalo všechna naše roz-
hodnutí a činy. 

Někdo by mohl namítnout, že je dost dobrý, a že mu toho 
není zapotřebí. Myslím si však, že každý z nás tuší, kde by 
mohlo jeho ,,lepší já“ ještě zvítězit. Často jsme už v ja-
kýchsi vyjetých kolejích a sami sobě i jiným namlouvá-
me, že takoví jsme a už to lepší být nemůže. A přesto 
sami tušíme, že je možné být milejší na nejbližší, slušnější 
k těm, kdo sami nemají sílu být vůči nám lepší. Někdo mož-
ná čeká na příležitost, kdy se vzdá nějakého zlozvyku nebo 
začne dělat něco dobrého, ale stále to odkládá. Jiný možná 
tuší, že by měl udělat nějaký krok blíž k Pánu Bohu, ale říká 
si: „Až přijde vhodný čas.“ A právě misie jsou dobou, kdy 
misionáři prosí všechny, aby v sobě probudili dobro, které 
mají v  srdci a připojili se k tomuto základnímu úmyslu misií. 

Asi nepůjde všechno hned. Ale chceme poprosit 
všechny čtenáře tohoto zpravodaje a všechny 
obyvatele farnosti Třebíč-město, aby se nad 
tím zamysleli, dobro v sobě probudili a už ho 
nenechali usnout. Protože právě na tomto 
rouhodnutí každého z obyvatel krásné Třebíče 
záleží, jak silná zde bude víra, jak veliká bude 
naděje a kolik zde bude lásky.

Doufám, že si nikdo nebude vysvětlovat můj článeček tak, 
že v této farnosti žijí lidé, v nichž dobro pouze spí. Doufám, 
že to tak není. Avšak každý z nás máme v sobě ještě  rezervy. 

P. Marek Dunda

duchovní správa neměla síly sama si s tím poradit. To jsou 
problémy stálé – i naše a dneška. Proto Bůh probouzel u ně-
kterých lidí touhu s tím něco dělat. Ze středověku jsou nej-
známější lidovými kazateli (předchůdci lidových misií) mni-
ši z Františkánského a Dominikánského řádů (ale nejen oni).

Začátkem novověku v našich zemích zasažených husitstvím 
a protestanstvím velkou roli při duchovní obnově hrála čin-
nost mnichů a to svým svatým životem, nejen kázáním. 
Velký podíl na pokřesťanštění lidových mas (obyčejný lid 
hodně klesl kvůli zmatkům, hádkám, nepřátelství, … nejen 
duchovně, ale i morálně) měli především nepřátelsky špi-
nění jezuité, ale i kapucíni, premonstráti, cisterciáci a další. 

Systém obecných pravidel moderních Svatých lidových 
misií propracoval zakladatel redemptoristů sv. Alfons 
Maria z Liguori (1696 – 1787). Tato pravidla byla schválena 
Vatikánem a přijata celou katolickou církví. Na těchto zákla-
dech pracují různé skupiny misionářů dodnes. Forma se 
přizpůsobuje dané situaci v dané farnosti. Misionáři li-
dových misií mohou působit v dané farnosti jen se sou-
hlasen místního biskupa a na pozvání odpovědného 
duchovního správce. Vlastní průběh lidových misií nebyl 
a není určen jen praktikujícím katolíkům dané farnosti, ale 
všem zájemcům a nabízejí „službu“ i pro hledající.

R. Zahrádka

Lidové misie v Třebíči
Misionáři v Třebíči (tzn. i okolí Třebíče – protože samostatné 
obce a předměstí v těsné blízkosti města se spojovala až 
v 19. a 20. století) působili poměrně často na pozvání jed-
notlivých farností, ale účastnili se jej lidé z celého okolí. 

V kronikách je zaznamenáno opětovné hlubší probuzení 
duchovního života – nebývalé množství lidí u svátosti smí-
ření a přijetí svatého přijímání – to v té době nebylo moc 
běžné.

V době lidových misií si většina lidí nacházela čas (a dostá-
vali volno i od svých „zaměstnavatelů“) na účast na progra-
mu této duchovní obnovy.

Ve 20. století se Svaté lidové misie  
ve farnosti sv. Martina v Třebíči konaly:

1906 Redemptoristé z Brna
1912 (květen) Jezuité
1915 (duben) Redemptoristé
1925 (duben) není uvedeno kdo je vedl, ale na zá-

věr farnost byla slavnostně zasvěcena  
Nejsvětějšímu Srdci Páně a P. Marii

1933 (červen) Dominikáni
1936 (červen) Dominikáni

V pozdějších letech z politických důvodů neproběhly ve 
farnosti sv. Martina žádné lidové misie, jen vzdělávací pro-
gramy a duchovní obnovy.

Týkají se misie jen Afriky?
Co to jsou vůbec misie? Když se řekne misie, vybaví se 
nám snad exotika dalekých krajin, palmy, černoši a in-
diáni. A přitom jsou misie něco, co se týká celé Církve. 

Latinské slovo „missio“ zna-mená „poslání“. Ježíš Kristus, 
Bůh, který se stává člověkem (od tohoto 

významného okamžiku dějin, jeho narození, počítáme náš 
letopočet), dává na kříži svůj život za naše hříchy, třetí den 
vstává svou božskou mocí z hrobu a otevírá i nám cestu 
k věčnému životu v Božím přátelství. A nám, kteří jsme toto 
přátelství přijali (to se děje ve svátosti křtu), dává poslání 
(missio) přispívat k jeho šíření. 

Máte někoho, kdo Vám důvěřuje, kdo s vámi počítá? Zcela 
jistě je jím Bůh. Nabídl nám své odpuštění a své přátelství 
a posílá nás, abychom je šířili dál… Každý má své místo 
v jeho plánu lásky, i ten, kdo jej ještě nezná…

P. Pavel Zahradníček

Kající 
průvod

Prvním vrcholem lido-
vých misií je kající proce-

sí. V Třebíči se bude konat 
ve středu po mši svaté, která 

začíná v kostele u sv. Martina 
v 18.00 hodin, tedy přibližbě v 
19.15 hod. 

Bývá zvykem, že při lidových mi-
siích se mají lidé zamyslet nad 
tím, co kazí kvalitu jejich života. 
To, co se na první pohled může 

zdát jako nejhorší, nemusí být 
zlé. Skutečným zlem jsou hříchy – 

například nenávist, neodpuštění, 
msta, nedodržení slibu, zanedbá-

vání vztahu k nejbližším, narušová-
ní rodinného pokoje, neláska mezi 

lidmi, sobectví a chamtivost, která 
někdy jde až za hrob. Ve výčtu těchto 

a podobných hříchů bychom mohli ještě 
dál pokračovat. Každý z nás už byl určitě 

některou z těchto hrozných skutečností 
zasažen. Po pravdě jistě musíme přiznat, že i 

my jsme svými hříchy přispěli k šíření zla ve svě-
tě. Rostoucí zlo přináší své „ovoce“. Kde se člověk vědo-
mě nezřekne zla, nezaujme postoj kajícnosti a nesnaží 
se odčinit to, co způsobil, tam se zlo stále rozrůstá. Při 
lidových misiích by se aspoň někteří měli vědomě roz-
hodnout, že přetnou tento řetězec zla a znovu vezmou 
věci za správný konec. 

Při kajícím procesí půjdeme od kostela sv. Martina 
průvodem ke Kostelíčku a cestou budeme odprošovat 
za hříchy, které se udály v Třebíči od posledních lidových 
misií (a to už je pěkných pár desítek let). Budeme 
odprošovat jménem svým i jménem těch, kteří už nejsou 
mezi živými, anebo se z různých důvodů průvodu 
nezúčastní. I oni přispěli svým podílem a svým hříchem. 
Nastávající šero znázorňuje tmu hříchu, která se vkrádá 
do tohoto světa. Přineste si s sebou, prosím, svíce 
a pochodně. Během cesty se budou zpívat starobylé kající 
žalmy z Bible.   P. Milan Plíšek

Pro zasmání z misií v Africe:   
Představený misionářského řádu se loučí se skupinkou mla-
dých kněží. Mají jít do pralesa a nést víru domorodcům, u nichž 
se předpokládá kanibalismus: „A jedno si dobře pamatujte,“ 
říká otec generál na konci své promluvy „žádné unáhlené 
jednání! Nechci mít v řádu mučedníky, po kterých nezů-
stanou žádné ostatky!“
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Zamířit k cíli
aneb Humorně i vážně o smyslu lidových misií

,,Dědečku, zajdi do obchodu a kup tam rohlíky a mlé-
ko,“ říká babička a podává mu peněženku se slovy: 
,,Nezapomeň, že máš koupit dvě věci - rohlíky a mlé-
ko!“ Za půl hodiny se dědeček vrací a v ruce třímá 
kartáček na zuby. Babička se zlobí, jak je zapomnětli-
vý: ,,Vždyť jsem ti říkala, že máš koupit dvě věci. Jak to, 
žes nekoupil taky zubní pastu?“ 

Nechci se tímto vtipem dotknout žádného ze starších ani 
z mladších lidí, kteří trpí nemocí, při níž sice nic nebolí, ale 
člověk se mnoho nachodí. I já sám zapomínám… Čím vět-
ší shon, tím víc se zapomíná. A protože se kolem nás spě-
chá stále usilovněji, nedivím se  té hrozné zapomnětlivosti 
i v nejdůležitějších věcech. Lidé zapomenou, kam vlastně 
jdou. Nemají čas myslet na to, zda má život nějaký cíl. Jsou 
jako ty děti, které se po cestě do školky zastaví u každé-
ho kvítečku, a maminka je musí pořád pohánět, aby tam 
vůbec došly. Je proto potřeba si stále připomínat, kam že 
máme dojít, kde že je náš životní cíl, abychom se nenechali 
zlákat krásou květin na cestě nebo dokonce reklamních pa-
nelů podél ní a neztroskotali u nich. 

Je potřeba si stále připomínat, že široké a pohodlné cesty 
vedou k cíli, který Pán Ježíš nazývá záhubou. Je potřeba 
udělat něco proti té hrozné životní skleróze. Když se za-
pomene na cíl života, ztratí se i jeho smysl, nezná se pak ani 
jeho cena. Až příliš se to podobá tomu, co tak často vidíme 
a sledujeme kolem sebe. 

Prakticky se to projevuje tím, že rodiče zapomenou, jak při 
křtu svých dětí slibovali křesťanskou výchovu. Manželé za-
pomenou na svou první lásku i na to, jak slibovali, že spolu 
ponesou všechno dobré i zlé a při prvních nesnázích mají 
chuť jít tou pohodlnější cestou. Mladí zapomenou na to, 
k čemu je vedli rodiče, někdy dokonce úplně zapomenou, 
že by jim měli vrátit jejich péči. Lidé zapomenou na kostel, 
na přikázání, na své svědomí, na svou lidskost. 

Jednou z možností, v katolické církvi osvědčených, jsou li-
dové misie. Do farnosti jsou posláni kazatelé, aby všem při-
pomněli právě smysl a cíl jejich života a cenu, kterou mají 
před Bohem. Jak pěkně říká otec Marek Dunda, který je už 
vedl na více místech, misie jsou na to, abychom se všichni 
přiblížili k Bohu. Ti, kteří ho znají, aby ho poznali ještě více 
a ti, kteří jsou zatím daleko, aby po nich byli aspoň o trochu 
blíž. Proto jsou misie příležitostí pro každého. Prosím všech-
ny, kterým záleží na misiích, aby se za jejich úspěch modlili.      

Jan Peňáz, farář

Co je svátost smíření
Svatá zpověď zkrátka „svátost smíření“ - otvírá 
nás Bohu, který je štěstím našeho života a upra-
vuje náš postoj k němu i k lidem.

Je jasné, že kněží nejsou zázračné bytosti, které znají odpo-
vědi na všechny otázky. Ve svaté zpovědi (svátosti smíření) 
jde ale o něco jiného. Především je zde nabízeno zvláštní 
občerstvení, jinde nedosažitelné. Prostým slovem kněze 
se zde rozpouštějí kořeny zla a smutku, které ohrožují náš 
život. Odpuštění hříchů je něco, co může unikat našim po-
citům, co ale přesto může zcela nečekaně postupně nasmě-
rovat náš život směrem k radosti. Obyčejné vyznání chyb, 
prostá lítost a obyčejný kněz mohou otevřít cestu k „nevý-
slovné radosti“. Snad každý hledá odpovědi na určité pro-
blémy, které jeho život znejišťují. Jak může v tomto hledání 
pomoci kněz? Je zjištěno, že i ten největší odborník na du-
chovní život je obvykle bezradný, má-li poradit sám sobě. 
Potřebujeme slyšet názor druhého člověka. U kněze je jisté, 
že si naše problémy nechá pro sebe, že nám poradí z pohle-
du hlubšího než je světská psychologie a že je pravděpo-
dobně v řešení podobných otázek zkušenější než jiní lidé. 

P. Leo Zerhau

Dřívější misie
Odpověď na to, co jsou mi-
sie, najdete jinde v tomto 
zpravodaji, ale tady bych 
rád vysvětlil, jak jsme se 
k nim dostali. Farní tým (FA-
TYM) má jednu ze svých 
zásad: věnovat se důleži-
tým činnostem, kterými 
se jiní zatím dostatečně 
nezabývají. Proto jsme se 
například začali starat o far-
nost Jeníkov u Duchcova, 
kde už delší dobu žád-
ný kněz nepůsobil. Dále 
jsme si před několika lety 
pořídili tiskárnu a vydali už víc než 
sto publikací s duchovní tematikou 
srozumitelnou široké vrstvě čtená-
řů. Pravidelně pořádáme pěší poutě 
na Velehrad a na další poutní místa.  

Před čtrnácti lety přišel otec Pavel Za-
hradníček s myšlenkou, že by nebylo 
špatné zkusit udělat lidové misie. Pro-
zkoumali jsme staré materiály, jakým způsobem lidové misie probíhaly před ná-
stupem totality, poučili jsme se v cizině a pak jsme začali... Byli jsme překvapeni. 
I když naše společnost vypadá dost ateistická, přesto lidé cítí, že svůj ži-
vot chtějí postavit na základních křesťanských hodnotách (pravda, věrnost, 
seriózní jednání, spravedlnost, soucit se strádajícími). Mnohdy se setkáváme 
i s lidmi, kteří v sobě mají bolest nebo otázku, kterou by chtěli řešit s ně-
kým, ke komu by mohli mít důvěru. My kněží jsme už při lidových misiích vy-
slechli stovky lidských příběhů a zpovědí. Někdy se otevřely velmi staré bolesti, 
které byly jako hnisající vřed. Misie jsou příležitostí otevřít se také víc Pánu Bohu 
a duchovním hodnotám.  P. Marek Dunda

Žádný pokus změnit svůj život k lepšímu, ani když 
vyšel naprázdno, není marný a zbytečný, pokud je 
upřímný. Bůh pamatuje na každého a jeho milost bude 
jednoho dne úměrná tomu, kolikrát jsme sebrali odvahy 
začínat znovu, jako kdyby sto zklamání nic neznamenalo.

• Počítal jsem ve svém životě s Bohem?   
(pravidelná modlitba)

• Prožíval jsem správně neděli?   
(neúčast na bohoslužbách, práce v neděli)

• Jaké vztahy jsem měl s rodiči? (dokud žili)
• Vychovával jsem křesťansky své děti?
• Ublížil jsem někomu (potrat), pomáhal jsem vždy dru-

hým, poškozoval jsem si zdraví? (kouření, alkohol, drogy)
• Byl jsem nevěrný v manželství, nežiji v partnerství církví 

neuznaném, nepřispěl jsem k rozpadu cizího manželství, 
co čtu a na co se dívám v televizi, nevedu nemravné řeči?

• Kradl jsem? (i ze společného)
• Ublížil jsem lží, pomluvou, podváděl jsem?
V případě církevně neplatného manželství je třeba před 
svatou zpovědí kontaktovat kněze a domluvit se, jak je 
možné své manželství dát do pořádku!

Příprava  
ke svaté  
zpovědi  

po letech

Pomůckou pro zamyšlení při přípravě  
na svátost smíření mohou být tyto body:

Ztišení  
a naslouchání 
Hlavní příčina neshod a všech ne-
porozumění mezi lidmi je v tom, že 
se nesnažíme poctivě naslouchat 
druhému, pochopit ho. Málo mlčí-
me v pravý čas. Na tomto příkladu 
si můžeme uvědomit duchovní roz-
měr mlčení. 

Tak, jak mluvíme s lidmi, stejným 
způsobem mluvíme s Bohem. 
Jestli chceme pochopit Boží plá-
ny s našim životem, Boží svět, ve 
kterém žijeme, měli bychom mu 
naslouchat. 

Lidové misie nám nabídnou mož-
nost mlčet a naslouchat Bohu. Věř, 
že lidové misie nabízí možnost ob-
novit život. 

Možnost udělat změnu,  
která ti pomůže lépe žít.

O misiích  
humorně
Misionář: „Zdála se mi strašná 
věc. Ve snu jsem kázal vašim far-
níkům.“ – „Co je na tom tak straš-
ného?“ – „No to, že když jsem se 
probudil, stál jsem před farníky, 
kterým jsem kázal doopravdy.“

Misionář před kostelem potká 
tatínka s dítětem: „Máte zdatné 
dítě. Doufám, že z něj vychováte 
pořádného a zbožného muže.“ – „To 
nedokážu, pane faráři.“ – „Ale do-
kážete to, dáte mu dobrý příklad, 
dáte si záležet a bude z něj řádný 
chlap.“ – „Ale to by vůbec nepo-
mohlo. To dítě je totiž holčička.“

Na hábit misionáře-řeholníka si 
sáhl tram a pronesl: „Vole, vole, 
to je dobrý, kdes to sehnal?“

Misionář: „Proč byl Adam s Evou 
vyhnán z ráje? Ale stručně, pro-
sím.“ Mladík: „Zahrada, strom, 
z jednoho se nesmí jíst, jedlo se, 
marš ven.“

„Milí farníci, kdo z vás mi řekne, 
co musíme udělat nejdřív, aby nám 
byly odpuštěny hříchy?“ – „No, nej-
dříve musíme zhřešit,“ ozvalo se.

„Jsem misionář Petr Bobčík. Při-
šel jsem na pozvání do vašeho 
města kázat. Před vstupem do 
semináře jsem kopal fotbal. Teď 
je mým úkolem vás dokopat do 
nebe.“

„Pane faráři, včera jsem kvůli 
vašemu kázání upadl.“ – „To snad 
není možné?“ – „Ano, do hluboké-
ho spánku.“

Misionář: „Zdalipak víte, mladý 
muži, co představuje předmět, co 
nosíte na krku?“ – „Ty vole, kdybys 
to věděl, co ten pro nás vytrpěl, 
nosil bys ho taky.“

s Riki- 
tanem

Mládež vás zve v pátek 16. října 2015 večer na 

Noční 
křížovou cestu 

se mší svatou 
na Pekelňáku 

 
Sraz účastníků u Polikliniky-Vltavínská ve 20.00 hod.

 
Před půlnocí bude přistavený autobus  

rozvážet zdarma účastníky akce po Třebíči.
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FATYM – co to je?
FATYM je zkratka ze slov farní tým. Jde o takový expe-
riment v řídce obydlené pohraniční oblasti na Znojem-
sku. Farní týmy (Vranov n/D a Přímětice) mají na starosti 
dohromady celkem 24 farností v pásu 55 x 15 km pře-
vážně podél hranice s Rakouskem na západ i na východ 
od Znojma. 

Bydlíme na těchto farách: ve Vranově n/D, ve Ští-
tarech, v Lančově, ve Stálkách, v Olbramkostele, 
v Jeníkově a v Příměticích (jde o severozápadní 
předměstí Znojma), ve Chvalaticích, v Korolupech 
a ve Vratěníně. Kromě sedmi kněží a jednoho 
jáhna patří do farních týmů ještě pastorační asi-
stenti a několik děvčat – katechetek, které patří do 
našeho společenství a na rok nebo i déle nám po-
máhají.  Kromě duchovní správy ve svěřených farnostech 
se staráme o provoz centra pro mládež ve Vranově nad 
Dyjí, pobyty pro děti a mládež na dalších našich farách, 
letní tábory a chaloupky, exercicie (duchovní cvičení) pro 
mládež i dospělé, Tiskový apoštolát FATYMu – máme tis-
kárnu a tiskneme brožurky, které potom za příspěvek na 
tisk dále nabízíme (některé vezmeme i s sebou na misie 
do Lanžhota), projekt internetové knihovny  křesťanské   
literatury  www.knihovna.net. a internetovou televizi  
www.TV–MIS.cz. Podílíme se na vydávání časopisu pro no-
vou evangelizaci Milujte se! – více na www.milujte.se. Další 
informace o FATYMu je možno najít na internetové adrese 
www.fatym.com. P. Marek Dunda

Tiskový apoštolát FATYM
Společenství FATYM, které lidové misie vede, má svou 
tiskárnu a tiskne knihy a brožury, které mají přispět 
k duchovnímu povzbuzení všech, ke kterým se dosta-
nou. 

Jsou velmi levné (jen za příspěvek na materiál 2 - 20,- Kč), 
čtivé a s řadou duchovních impulsů, které vedou čtenáře k 

přemýšlení nad hlubšími hodnotami. Postupně bu-
dou některé výtisky v kostele nabídnuty. Budeme 

jen rádi, když se dostanou k co nejširšímu okruhu 
čtenářů. Ve snaze zpřístupnit duchovní literaturu 
co nejvíce lidem jsou úplné texty našich knih i na 
internetu (www.fatym.com), kde si je můžete nej-

dříve sami přečíst a pak objednat ve více kusech 
k rozdávání svým známým, sousedům, nemocným, 

spolupracovníkům… Hodně 
titulů jako například poutavý 
cestopis „Pouť do Říma od 
A do Z“ nebo „Desatero“ je 
napsáno tak, aby zaujaly i širší 
okruh čtenářů.

P. Jan Richter (o. Nik)

Časopis  
Milujte se!
Již dlouho nám chyběl poutavý 
barevný křesťanský časopis „magazínového stylu“ se 
čtivými články. Takový, který by zaujal každého, i toho 
kdo zatím není moc věřící. Schválně to píši takto, pro-
tože si myslím, že úplně nevěřící člověk je větší vzác-
ností než například úplně slepý… 

No, a když něco není, tak lepší, než se nad tím jen rmoutit, 
je si to udělat… A tak jsme ve spolupráci s dalšími (napří-
klad Hnutím pro život ČR a s Misionáři obláty Panny Marie 
Neposkvrněné) začali vydávat časopis Milujte se! Jeho ná-
zev je odvozen od slov Pána Ježíše:

„Nové přikázání vám dávám, milujte  
se navzájem, jako jsem já miloval vás!“ 

Podařilo se zajistit, že nad vydáváním časopisu Milujte se! 
převzaly záštitu Sestry Matky Terezy v ČR. Časopis vychází 
čtvrtletně a je nabízen jen za příspěvek na tisk. 

Doporučená cena příspěvku je 20,- Kč,  
což u časopisu, který má zhruba 64 stran není mnoho. 

Sídlo redakce je na vranovské faře:  
ŘKF, Náměstí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí. 

Další informace, kompletní starší čísla a možnost objedná-
vek najdete na webu www.milujte.se

o. Pavel Zahradníček
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papež František

Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.
Jan 15,12

Časopis pro novou evangelizaci 

„Není žádná situace,  kterou by Bůh nemohl změnit, a není hřích, který by nemohl odpustit, pokud se mu otevřeme.“

www.milujte.se

http://www.knihovna.net
http://www.tv-mis.cz
http://www.milujte.se
http://www.fatym.com
http://www.milujte.se
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BIBLE 
kniha knih
P. Pavel Zahradníček, Th.D.

Budete si moci sáhnout na materiály, na kterých 
byla nejen Bible, ale i další knihy starověku, původ-

ně napsány: na egytský papyrus a na pergamen. 
Můžete si prohlédnout, jak vypadá Bible v pů-

vodních jazycích: v hebrejštině, aramejštině 
a  řečtině. 

Dozvíte se, že Bible není kniha, ale celá 
knihovna a kolik knih nejrůznějších  

„žánrů“ ji tvoří. 
Poslechnete si ukázky jednotli-

vých „žánrů“ obsažených v bib-
lických knihách.
A dozvíte se, jak různé „žán-

ry“ neboli „literární druhy“ po-
dávají skutečnost jiným způsobem - 

jinak mluví básník, jinak přirodověcec...  
A přitom mají oba pravdu! 

Budeme pátrat po tom, jakou máme jisto-
tu, že to, co dnes v českém překladu čteme, odpo-

vídá původnímu textu. A na závěr se podíváme na 
některá z míst, kde se události líčené v Bibli odehrály.  

Po přednášce prostor pro dotazy.

Úterý 6. 10. 2015
1900 hod. 
Hudební oddělení  
Městské knihovny v Třebíči
Hasskova 2

Proč tu vlastně jsem?
Má život vůbec nějaký smysl?  
A pokud, tak jaký?
Existuje Bůh?
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Kurz Alfa je krátkým praktickým úvodem 
do křesťanské víry a pochází z Anglie. Je určen  
především těm, kdo se chtějí seznámit  
s obsahem křesťanské víry, ale i pro nové křesťany 
nebo ty, kdo si chtějí zopakovat základy víry. 

Kurz začíná 5. 11. 2015 v 1800 večeří v Řízkovně ve Stříteži, pokračuje promluvou na 
dané téma. Následuje diskuse, v níž hosté mohou téma dále rozvinout, či se podělit 
o své zkušenosti. Celý kurz má 12 dílů a je ZDARMA. Pořádá je římskokatolická cír-
kev v Třebíči.  Kontakt: Jaroslav Kršek, T: 732 118 210, E: KrsekJaroslav@seznam.cz Té
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Přihlásit či informovat se můžete telefonicky či mailem. Nezávazně lze navštívit úvodní večer.
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