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Naši milí čtenáři Čtrnáctideníku,
máme za sebou pár dnů prázdnin - dnů, které s netrpělivostí očekávaly
hlavně děti.
Prázdniny jsou většinou i časem, kdy vyrážíme na různě dlouhou
dovolenou - někdy za hranice všedních dnů, jindy jen tak
odpočíváme doma, ale vždycky se snažíme načerpat nové síly
a potřebný elán pro další období. Proto se i my na krátký (nebo
dlouhý?) čas prázdnin s vámi rozloučíme a budeme se těšit, že si naše
zprávy v září zase rádi přečtete.
Krásné dny přeje redakční rada.

Kalendář:
 5.7. v 11:00 mše sv. v Ratibořicích
 5.7. v 11:00 mše sv. v Lesůňkách
 19.-26.7. ministrantská chaloupka ve Velkém Újezdě
 20.-27.7. chaloupky pro děti z 1.-4. třídy
 28.7.-2.8. chaloupky pro „děti“ z 5.-9. třídy
 7.8. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 16.8. v 11:00 posvícenská mše sv.
 23.8. posvícenská mše sv. v Příložanech, čas bude upřesněn
 30.8. posvícenská mše sv. v Příštpě, čas bude upřesněn
 30.8. v 11:00 žehnání aktovek
 9.9. setkání farní pastorační rady
Mimo naši farnost:
 8.-12.7. charismatická konference Brno
 16.7. Kněžská pouť v Kostelním Vydří, v 10:00 mše sv.
s biskupem Vojtěchem Cikrlem
 4.-7.8. – mezinárodní fórum mládeže v Altöttingu
(pořádá komunita Emanuel z Brna)
 14.-16.8. oslavy povýšení kostela Nanebevzetí Panny
Marie ve Žďáru nad Sázavou na baziliku minor
 29.8. v 9-16 hod. 6. Diecézní pouť rodin s otcem
biskupem ve Žďáru nad Sázavou
 27.9. v 10:00 mše sv. se Svatým otcem Benediktem XVI.
na letišti v Brně-Tuřanech

neděle 5.7. - neděle 30.8. 2009
Aktuální zpráva:

Milí farníci,

Zastupitelsvo města na
své schůzi dne 29.6.
jednalo o koupi Lidového
domu na základě nabídky
od Jednoty sv. Josefa. ZM
se (jednohlasně) usneslo,
že nesouhlasí s koupí
Lidového domu za cenu
14,5 miliónu Kč. Pracovní
skupina vytvořená ZM
byla pověřena dalším
jednáním s Jednotou sv.
Josefa o ceně Lidového
domu a pozemku Míčova
domu a možnosti případné
vzájemné výměny objektů
a způsobu finančního
vyrovnání.

každým rokem mnoho věřících zajímá a ptají se, kolik bude letos novokněží,
kde letos budou primice. V tomto roce, který byl od 19.6.2009 do 19.6.2010
vyhlášen při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye jako Rok kněží,
přijali v sobotu 27.6.2009 v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou
biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení tři kandidáti kněžské služby:
Jan Krbec z farnosti Třešť
Jan Kotík z farnosti Křižanov
Robert Prodělal z farnosti Okříšky.
To, co prožívali tento den naši brněnští novokněží, to podobně prožíval před
60 lety na slavnost Cyrila a Metoděje náš pan děkan P. Václav Küchler. Také on
byl a je pokračovatelem odkazu slovanských věrozvěstů, kteří přinesli naší zemi to,
co vede ke spáse – Ježíše Krista, kteří učili poznávat a oslavovat Boha uprostřed
nechápavého a ztemnělého světa. A jaký je svět dnes? Ten hledá dnes zábavu,
požitky a bohatství – to všechno otupuje lidskou mysl, činí srdce tvrdým
a lhostejným vůči bližním i Božímu slovu. Co ví lidé přesycení televizí, internetem,
filmy, šlágry pop music o tichu kněžského pokoje? Co ví svět přesycený
senzačními zprávami katastrof z obrazovek, novin a časopisů o chvílích strávených
v rozjímání nad Božím slovem? Co ví svět barů a zábavných podniků o chvílích
strávených na kolenou? Co ví svět plný závisti, nenávisti, svárů a manželských
rozvodů o místě smíru, kde se léčí lidská duše Božím milosrdenstvím, kde se vrací
srdcím pokoj? Co ví svět zlata, vkladních knížek a kont o největším pokladu, který
kněz drží v rukou, když na jeho slova sám Kristus sestupuje z nebe? Co ví svět
o lidské samotě a vnitřních bojích, kde se vyhrává jen Ježíšem?
Šedesát let je dostatečně dlouhá doba, aby kněz toto vše poznal, prožil
a vkládal do rukou toho, kterému svěřil svůj život, nehleděl na poklady světa, ale
toužil sloužit celým srdcem. Je velkým darem pro farnost i kněze samotného, když
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může delší dobu ve farnosti působit, prožívat s lidmi jejich život, provázet je
a ukazovat jim cestu k Bohu i po více generací. Co oslovuje nejvíc – poctivý
kněžský život, věrnost Kristu. I když ubývá sil fyzických i duševních donést svůj
kříž až na Kalvárii a ztotožnit se s Ježíšem ukřižovaným, jak vyznává sv. Pavel
( Gal.2,19 ).
Co přinesla a přináší věrnost a oběť duchovního otce pana děkana naší
farnosti? Jeho viditelnou vizitkou je náš chrám, který doslova zachránil, potom
opravil, zvelebil – kolik práce, snášení ponižování, pokory, vypětí a času. Ale jistě
mu šlo o to důležitější, o to, aby se v důstojném prostoru pro Boha mohli setkávat
a společně oslavovat Všemohoucího věřící – „duchovní chrámy“, aby zde mohli
přijímat Boží milosrdenství, dar Božího života ve křtu svatém, aby se mohli
spojovat před Bohem v manželském slibu, potvrzovat svou křesťanskou
dospělost, prožívat tajemství Eucharistie a nakonec se loučit se svými zesnulými.
V kolika duších mladých věřících vykřesal jiskru duchovního povolání. Kolik
slov a především modliteb a rad zaznělo, aby tato duchovní povolání přinesla
ovoce. Kolik požehnání a darů prošlo skrze ruce
a ústa našeho duchovního otce.
Naše farnost přichází s velkými díky a vroucí
prosbou, aby Pán vše odplatil svou nekonečnou
láskou a požehnáním. A jako nepatrný dárek, pane
děkane, přijměte slova písně, která možná zazněla
při vaší primiční mši svaté:
Tvé srdce, Jezu, kněžským jest
a obětí za naše hříchy,
odvádí duše z bludných cest
a vrací jim svůj pokoj tichý.
Ty srdce svaté, věčná zář,
mé srdce přijmi na oltář,
Ty chraň je sám a dej mi sil,
bych vždy tvým svatým knězem byl.
Tvé srdce, Jezu, kněžským jest,
zná naši bídu, utrpení,
chce boly naše s námi nést
a žaly naše v radost mění.
Tvé srdce, Jezu, kněžským jest
a duše touží láskou spojit,
by mohly vzlétnout nad říš hvězd
a do věčného ráje dojít.
60 let kněžství slaví i duchovní otec Mons. Josef Valerián. Vyprošujeme také
jemu pevné zdraví, hodně sil pro duši i pro tělo, aby mohl ještě dlouho působit ve
své kněžské službě.
P. Jan
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Den

Liturgická oslava

Čas
7 30

neděle
16.8.
pondělí
17.8.
úterý
18.8.
středa
19.8.
čtvrtek
20.8.
pátek
21.8.
sobota
22.8.

20. neděle
v mezidobí

pondělí
24.8.
úterý
25.8.
středa
26.8.
čtvrtek
27.8.
pátek
28.8.
sobota
29.8.

za rodiče Kosmákovy a Krátkých

19 00

za rodinu Reslovu, Tomanovu
a Chocholoušovu

sv. Myron

19 00

za rodinu Bohdálkovu, Říhovu a manžela

sv. Helena

19 00

sv. Jan Eudes

7 30

sv. Bernard

19 00

sv. Pius X.

19 00

Panna Maria
Královna

19 00

21. neděle
v mezidobí

za rodiče Holubcovy a Helenu
Komendovou
na poděkování, za rodiče a další Boží
ochranu
za kněžská a řeholní povolání
za Vladimíra Čecha, manžela, dvoje rodiče
a přízeň
za Františka Ošmeru, syna, dvoje rodiče
a přízeň
za farníky

11 00

za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu

19 00

za rodiče Cupákovy, Líbalovy, vnuka a
celou rodinu

sv. Bartoloměj

19 00

za rodinu Kopečkovu a Mácovu

sv. Ludvík

19 00

za zemřelou Ludmilu Jansovou, rodiče
a sourozence

ct . Matrin Středa

7 30

za rodiče Krištofovy a Smutných

sv. Monika

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Augustin

19 00

za rodinu Šellemberkovu a Martínkovu

Umučení sv. Jana
Křtitele

19 00

za manžele Puchnarovy, syna, vnučku
a duše v očistci

7 30
neděle
30.8.

za farníky

11 00

7 30
neděle
23.8.

Bohoslužby

22. neděle
v mezidobí

za farníky

11 00

za rodiče Šabatkovy, Holíkovy, rodinu
Brabcovu a Mílu Nevěčnou

19 00

za Antonína Čecha, rodiče a bratra
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Čas
7 30

neděle
2.8.

pondělí
3.8.
úterý
4.8.
středa
5.8.
čtvrtek
6.8.
pátek
7.8.
sobota
8.8.

18. neděle
v mezidobí

11 00

pondělí
10.8.
úterý
11.8.
středa
12.8.
čtvrtek
13.8.
pátek
14.8.
sobota
15.8.

...tentokrát pana Jiřího Hartmanna.
1. Můžete nám na úvod říct něco o sobě, o své rodině svůj krátký
životopis?
Narodil jsem se rok po 2. světové válce v květnu, v domě, kde jsem ještě
předminulý rok bydlel. Základní školu jsem protrpěl v Jaroměřicích a vyšší
odbornou jsem zvládl v Brně. Po dvou letech vojny v Českých Budějovicích jsem
se oženil s manželkou Marií a máme tři dcery. Nyní jsem v důchodu, a před tím
jsem pracoval u firmy Telecom 33 let. Mám 5 vnuků, hodné švagry a hodného psa
a manželku nevyjímaje, která mě podržela v mé těžké nemoci.
2. Jaký máte názor (pohled) na budoucnost fary?
Budoucnost...Jednoduše řečeno - fara by měla být u kostela. A měl by tam být
prostor pro kněze až zestárne, kdy každý krok a schody mu budou dělat problémy.
3. Četl jste už někdy náš Čtrnáctideník?
Ano, čtu ho.
4. Vidíte ve farnosti nějakou činnost nebo aktivitu, která zde vyloženě
chybí?
Myslím si, že se ve farnosti dělá hodně věcí, hlavně s mládeží a těší mě, když
vidím tu spoustu dětí v kostele.
5. Máte nějakou hezkou vzpomínku z dětství?
Jak jsem řekl, já si moc z dětství nepamatuji ale to si pamatuji, že bylo hezké.
Spousta kamarádů - ať už věřících nebo nevěřících, těch bylo v mém mládí
minimum - hry v lese, koupání v okolních rybnících, sbírání jahod a hub...byly to
krásné chvíle. Lituji dnešní mladé...
6. Jste vedený ve víře od narození nebo jste konvertita?
Moji rodiče i prarodiče byli věřící křesťané a byl jsem jimi veden od malička
k víře. A máme v rodině kněze, který mě ve víře ještě utvrzoval svým příkladem,
zvláště v nemoci a ostatně i nyní, když k němu zajedeme na návštěvu do Měřína,
kde ještě působí ve svých 87 letech, tak si rád vyslechnu jeho moudré rady.
7. Máte své nějaké oblíbené poutní místo? A proč?
Mám, Maria Zell, protože jsme tam mohli vyjet po revoluci, na to poutní
místo, o kterém mi vypravovala moje babička, že tam chodila pěšky! Nyní mám
v oblibě sv. Hostýn, na který mě v posledních letech berou mladí z naší farnosti
a máme tam ještě s věřícími z Brna - Líšně duchovní cvičení s P. Petrem Pilerem.
Je to povzbuzení pro duši a uklidnění pro tělo. Duchovní cvičení každému
doporučuji.
8. Čím jste chtěl být jako mladý?
Ještě nejsem tak starý, aby se mi vracely vzpomínky na mládí, ale asi stolařem
jako tatínek.
9. Co říkáte na dnešní mládež? Myslíte, že v dřívějších dobách byla
lepší?
To si nemyslím. Jen byla vychovanější. A to je chyba společnosti a naše. Ona si
dovolí to, co jim dovolíme. A takoví jsme byli v mládí také.
10. Jaké myslíte, že je postavení ženy v církvi? Pro jakou službu, třeba

za Miroslava Němce, rodiče a přízeň

sv. Lydie

19 00

za Ludmilu Hlochovou a syna Františka

sv. Jan Maria Vianney

19 00

za Vlastimila Dobeše a dvoje zemřelé
rodiče

Posvěcení římské
baziliky Panny Marie

7 30

za Marii Pudilovou a manžela

Proměnění Páně

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Kajetán

19 00

za Jana Prokopa a duše v očistci

sv. Dominik

19 00

za Antonína Kalába, rodiče a rodinu
Košákovu

19. neděle
v mezidobí

za farníky

11 00

za rodiče Martinků a dceru Evu

19 00

za Marii a Bohumila Vybíralovy

sv. Vavřinec

19 00

za Josefa Čecha, syna, dvoje rodiče
a přízeň

sv. Klára

19 00

za Vlastimila Dobeše a dvoje rodiče

sv. Jana Františka
de Chantal
sv. Poncián
a Hippolyt

7 30

na úmysl dárce

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Maxmilián Kolbe

19 00

za rodiče Holčapkovy a vnuka

Slavnost
Nanebevzetí Panny
Marie

7 30
19 00
7 30

neděle
16.8.

Ptáme se...

za Karla Chvátala, celou zemřelou rodinu
a duše v očistci
za Zdenku a Josefa Šimečkovy, rodiče
a duše v očistci

19 00

7 30
neděle
9.8.

Bohoslužby

20. neděle
v mezidobí

11

00

19 00

na vlastní úmysl
za Marii Růžičkovou
za farníky
za rodiče Kosmákovy a Krátkých
za rodinu Reslovu, Tomanovu
a Chocholoušovu
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i při bohoslužbě má obdarování?
Jako věřící křesťan, který akceptuje papeže za nástupce sv. Petra, kterého
vyvolil Ježíš za hlavu Církve, uznávám plně nařízení svatého oficia pro služby
v Církvi.
11. Jak často přicházíte na mši svatou s nadějí ne setkání s Pánem?
(A jak často ze setrvačnosti?)
Tak často, než se přistihnu, že tam chodím z povinnosti. A to bývá v poslední
době pořád méně, protože když je člověk v nemocnici, tak už se těší na shledání
s Pánem.
12. Máte nějaké oblíbené verše z Písma?
Mám a používám je jako střelné modlitby, zvláště v období pokušení nebo
nemoci. Např. Př. 3,5-8 verš, Žl 40, l-4a, Žl 86,12n, ŽL 16,8 a v poslední době
Žl 25,7 a mnoho dalších. Také mám rád Evangelium sv. Matouše.
13. Jaký máte osobní vztah k Panně Marii,
jakou roli hraje ve Vašem životě?
V naší rodině má odjakživa velké místo.
14. Modlíte se růženec?
Ano, každý den.
15. Těšíte se do nebe?
Ano, těším a spoléhám na milosrdenství
Dobrotivého Boha a na přímluvu naší maminky
Panny Marie a všech svatých, zvláště sv. Josefa
a Jiřího a nejen na ty - hříšník musí spoléhat na
celou Svatou Trojici - Lásku.
16. Je něco, co byste nám rád sdělil a my
jsme se na to nezeptali ?
Chtěl bych říci: modleme se zástupně za své
blízké, ať jsou věřící nebo nevěřící… Líbí se mi
úryvek z evangelia Mt, 9 zvláště 2. verš (nebo Mk
2,3-5) – „Když Ježíš viděl jejich víru, řekl
ochrnutému: Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“ To je přece
nádherné! Nezáleželo na víře toho nemocného, ale na víře těch , kteří ho nesli kteří se za něho zástupně modlili! Proč to říkám. Já jsem to zažil „tak říkajíc na
vlastní kůži“, když jsem byl v nemocnici s nádorem, se zhoubnou rakovinou
v hlavě a dokonce doktoři mi nedávali velkou naději, tak se za mne modlilo naše
společenství a mí blízcí a byl jsem uzdraven! Mě svými modlitbami ,,nesli“ k Bohu.
A na závěr: Jak to tak po sobě čtu, tak se nepoznávám. Člověk má tendenci
vidět na sobě jen ty kladné věci. Přeji nám, abychom se k sobě chovali, jak je to
v Mt 7,12 - Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.
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Čas
7 30

neděle
19.7.
pondělí
20.7.
úterý
21.7.
středa
22.7.
čtvrtek
23.7.
pátek
24.7.
sobota
25.7.

16. neděle
v mezidobí

pondělí
27.7.
úterý
28.7.
středa
29.7.
čtvrtek
30.7.
pátek
31.7.
sobota
1.8.

za rodiče Šabatovy, Holíkovy, rodinu
Brabcovu a Mílu Nevěčnou

19 00

za živou a zemřelou rodinu Husovu

sv. Eliáš

19 00

za rodiny Velebovu a Janíčkovu

sv. Vavřinec z Brindisi

19 00

za rodinu Janů

sv. Marie Magdaléna

7 30
19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Kristina

19 00

za Karla Polického, manželku a syna

sv. Jakub Starší

19 00

za rodiče Husákovy

17. neděle
v mezidobí

za Františku Trojanovou

11 00

za farníky

19 00

za rodiče Škrdlovy a přízeň

sv. Gorazd a druhové

19 00

na vlastní úmysl

sv. Nazarius a Celsus

19 00

na vlastní úmysl

7 30

na vlastní úmysl

sv. Marta
sv. Petr Chryzolog

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Ignác z Loyoly

19 00

za manžele Majzlíkovy, Dvořákovy
a duše v očistci

sv. Alfons z Liguori

19 00

za farníky

7 30
neděle
2.8.

za rodiče Plockovy a Míčovy a manžele
Vozábovy

sv. Brigita

Kázání o lásce k bližnímu

Na čem je založena láska k bližnímu? Za prvé: Přát bližnímu dobro. Za druhé: Pracovat
pro jeho dobro při každé nabízející se příležitosti. Za třetí: Snášet a omlouvat chyby bližního.
Na tom spočívá opravdová láska, bez které je nemožné najít milost u Boha a spásu své
duše.
sv. Jan Maria Vianney

za farníky

11 00

7 30
neděle
26.7.

Bohoslužby

18. neděle
v mezidobí

11 00
19 00

za Karla Chvátala, celou zemřelou rodinu
a duše v očistci
za Zdenku a Josefa Šimečkovy, rodiče
a duše v očistci
za Miroslava Němce, rodiče a přízeň
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Den

Liturgická oslava
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Čas
7

neděle
5.7.

Slavnost sv. Cyrila
a Metoděje

Bohoslužby
30

11 00
19 00

pondělí
6.7.
úterý
7.7.
středa
8.7.
čtvrtek
9.7.
pátek
10.7.
sobota
11.7.

pondělí
13.7.
úterý
14.7.
středa
15.7.
čtvrtek
16.7.
pátek
17.7.
sobota
18.7.

19 00

za rodinu Bohdalkovu, Říhovu a manžela

7 30

za rodinu Bohdalkovu, Říhovu a manžela

sv. Veronika
Giulianiová

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Amálie (Libuše)

19 00

za rodiče Koldanovy, Cechovy, Adamovy
a Josefa Šmída

sv. Benedikt

19 00

za farníky

za manžele Vlčkovy

19 00

za živou a zemřelou rodinu Novotnou
a Kabelkovu

sv. Jindřich

19 00

za rodinu Bohdalkovu, Říhovu a manžela

bl. Hroznata

19 00

za rodinu Bohdalkovu, Říhovu a manžela

sv. Bonaventura

7 30

Panna Maria
Karmelská

19 00

sv. Česlav a Hyacint

19 00

sv. Emilián

19 00

16. neděle
v mezidobí

Účast na mši sv.
13

Vojta Vlček

13

2.

Adam Šplíchal

5

3.

Vítek Pokorný

4

1.

Bludiště pro děti
Kluk ztratil na pláži autíčko. Pomůžete mu ho najít? Musíte ale projít
obřím bludištěm.

za Jana Vyskočila, bratra, rodiče a duše
v očistci

11 00

7 30
neděle
19.7.

za Františka Havelku, rodinu Havelkovu
a Mácovu
za rodinu Sobotkovu, Svobodovu
a Veselou

sv. Wilibald

Slavnost sv. Markéty
(15. neděle
v mezidobí)

Jméno
Honza Vlček

za rodinu Krulovu a Krčálovu

19 00

7 30
neděle
12.7.

za rodinu Vrbkovu a Křivanovu

sv. Marie Gorettiová

sv. Kilián

Pořadí

za rodiče Prokopovy a duše v očistci
za kněžská a řeholní povolání
za Jaroslava Hutaře, dvoje rodiče, dva
bratry a švagrovou
za rodinu Soukupovu a Marii
Vašourkovou
za farníky

11 00

za rodiče Šabatovy, Holíkovy, rodinu
Brabcovu a Mílu Nevěčnou

19 00

za živou a zemřelou rodinu Husovu

Prázdniny

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele.
Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření.
Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější.
Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl
naslouchat, abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám
čas.
Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska.
Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou.
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Nejkrásnější prázdniny
Jistě mi dáte za pravdu, že prázdniny jsou krásné vždycky. Některé však
mohou být výjimečné. Právě na takové chvíle chci zavzpomínat.
Od 13 let jsem měla možnost celý měsíc pobývat v klášteře Marianum
v Opavě, kde je moje teta řeholnicí. Marianum je zároveň ústavem sociální péče.
S mou mladší sestrou jsme pracovaly na oddělení s mentálně postiženými dětmi.
Vydělat si peníze bylo pěkné, ale proti zážitkům z tohoto pobytu velmi podružné.
Vše, o čem se zmiňuji, se odehrávalo v době hluboké totality. Bývalo nás
v Marianu 10 - 15 děvčat z různých koutů republiky, tenkrát samozřejmě i ze
Slovenska. I to pro mě bylo vzácné, protože doma, v české pohraniční vesnici
jsem neměla v kostele žádné vrstevníky. Zažily jsme hodně legrace a mnohdy jsme
dost vyváděly, ale klášternímu řádu jsme se ochotně podřizovaly. Kromě svého
"zaměstnání" jsme měly možnost získat plno dalších dovedností. Sestřičky nás
učily háčkovat přízové polštáře, tvořily jsme prostírání a kabelky z lýka, naučila
jsem se šít povlečení na postele. K domu patřila ohromná zahrada s květinovými
a zeleninovými záhony, s ovocnými stromy a keři. Všeho jsme směly užívat, ale
pracovat se nám tam moc nechtělo. Poprvé v životě jsem si trhala meruňky ze
stromu! (Kdepak u nás na severu meruňky!) Pod vedením sestry, která byla
učitelkou, jsme během našeho pobytu nacvičily dvě divadelní představení
s krásnými kostýmy a malovanými kulisami. Sestřičky byly všestranně talentované.
Obě budovy klášterního domu jsou spojeny kostelem, který je průchozí ve všech
patrech. Stačilo otevřít jedny z mnoha dveří na chodbě a člověk se ocitl na kůru
kostela v posvátném tichu, plném "kostelní" vůně. Přijíždělo tam mnoho
novokněží. Kdykoliv se nějaký objevil, zpráva o tom se rychle, ale potají roznesla
po celé budově. Potají proto, že vedoucí ÚSP byla civilní osoba, samozřejmě
proticírkevního smýšlení. Postupně jsme se střídaly v kostele a přijaly novokněžské
požehnání. Pro nás to mělo příchuť dobrodružství. Překrásné bylo, když jsme se
modlily se sestřičkami nešpory z breviáře v setmělém kostele, jen s lampičkami nad
lavicemi. Někdy při večerní modlitbě v jídelně, kde jsme byly jen my brigádnice
s řeholnicí, která modlitbu vedla, jsme dostávaly záchvat smíchu a nebyly jsme
k utišení. Smály jsme se a nevěděly čemu, sice potichu, ale smíchem jsme se úplně
prohýbaly. Sestřička nehnula brvou, modlila se nahlas dál, až jsme byly schopné
postupně se k ní přidat. Nikdy toto narušení nekomentovala, ani nás nekárala.
Měla mnoho zkušeností.
Návrat domů byl smutný, loučení se nikdy neobešlo bez pláče. A zvlášť
deprimující bylo setkání se spolužáky ve škole, kteří nikdy nic podobného
neprožili a vedli jen prázdné
a hloupé debaty.
Jsem vděčná všem sestřičkám
z Mariana za nejkrásnější
prázdniny v mém životě!
Mnoho z nich je už na věčnosti.
Kéž jim Bůh vše odplatí!
M.K.
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Milí čtenáři Čtrnáctideníku, možná k vám ještě nedorazila informace o úspěchu Tomáše
Preiningera, se kterým se setkáváme nejen v našem krásném kostele, ale i ve městě nebo v jeho
oční ambulanci. Tomáš jistě zaslouženě obsadil druhé místo krajské kandidátky připravované
pro podzimní volby. Je to veliký závazek, který na sebe bere a my, sestry a bratři v Kristu,
bychom mu měli podat pomocnou ruku. Co dělat? Jistě nepochybovat o tom, zda jít či nejít
k volbám, protože výmluvy, že kandidáta neznáme, neobstojí. Pak třeba bude v parlamentu víc
slušných lidí a o to nám jde!
Dejme ale slovo Tomáši Preiningerovi:
Jakým stylem bys, Tomáši, vedl svou kampaň?
Budu bojovat všemi prostředky. Předvolební kampaň
bude krátká a nabitá. Nejde o úsilí jednotlivce, ale
o odhodlání všech mi s tím pomoci. Znají mě lidé
v městech, kde ordinuji, znají mě v Jaroměřicích a okolí,
ale to je málo. Rád bych sebe a své myšlenky a představy
o dalším působení v politice představil co nejširší
veřejnosti. Myslím, že mám co nabídnout a jsem odhodlán
své myšlenky obhájit i před oponenty. Bude-li se ve Vašem
okolí konat akce, kde bych mohl vystoupit, rád přijedu.
Rád se zúčastním také besed nebo diskusních večerů, kde
bych mohl promluvit o svých plánech.
Co když uspěješ? Neztratí Vysočina kvalitního lékaře? Tvá žena je také
vyhledávanou lékařkou, nehrozí ztráta dvojnásobná?
Hned úvodem bych chtěl rozptýlit obavy některých z Vás, které kolem sebe
slyším. V žádném případě se ani já, ani moje manželka či celá rodina
nepřestěhujeme do Prahy. V žádném případě nepřestane fungovat oční ambulance
v Moravských Budějovicích a Náměšti nad Oslavou. Po dobu, kdy bych byl
pracovně v Praze, zajistím zastoupení.
Chci být co nejvíce mezi Vámi, abych neztratil kontakt s realitou. Chci zůstat
na Třebíčsku tělem i duší a nohama dál pevně stát v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Líbí se mi náš kraj a smýšlení zdejších obyvatel. Mám velkou motivaci pro tyto lidi
pracovat a obětovat kus svého já. Ne každý vyhledává ruch velkoměsta se všemi
jeho lákadly a možnostmi. A právě k těm patřím, což jistě potvrdí každý, kdo mě
trochu blíž zná.
Chceš říct něco na závěr?
Chci znovu vyzvat všechny členy na Třebíčsku, aby pozvedli hlavu, zamysleli
se nad budoucností svou i svých dětí, přestali věřit planým slibům, které platí pár
měsíců, nechtěli jako správní křesťané být za každou cenu TOP a podpořili ty,
kteří vidí dál, než pouze do příštích voleb. KDU-ČSL takové lidi má a naleznete je
na předních místech naší podzimní kandidátní listiny.
Naše politika má budoucnost, jen je třeba sebrat odvahu a nahlas ji ve svém
okolí propagovat. Pokud vám k tomu chyběla osobnost, na kterou byste se mohli
odvolávat, jsem vám tímto k dispozici.
Krásné léto a dobré rozhodnutí na podzim všem přeje Váš kandidát
Tomáš Preininger
(Ptal se Jaroslav Hrubý, převzato z www.kdutrebicsko.cz)

