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Keška v kostele 

Nedávno volal muž a ptal se, kdy je otevřený kostel. Ochotně 

jsem mu řekl časy, kdy je možné se do kostela podívat. Jenomže… 

on nechtěl vidět kostel, ale hledal kešku. A otevřeně to přiznal. 

Pokud nevíte, co to keška je, já to také nevěděl úplně přesně. Jde 

prý o vodovzdornou krabičku, ve které je umístěno několik věcí. 

Hledač kešky najde na internetu souřadnice GPS a jde hledat. Nejdříve mne rozčílilo, že si 

někdo dovolí dát do kostela něco takového bez vědomí faráře (doufám, že to nebyl nikdo 

z vás). Asi by si nikdo nepřál mít něco takového doma nebo by si nedovolil dát ji k souse-

dovi do bytu. Později mne napadlo, že je to snad i dobře, kostel je tu 80 let a teď se díky této 

dobové módě hledání kešek do něj dostane třeba víc lidí. Navíc je tu někdo, kdo je pro ně 

důležitější než keška. Oni o tom sice nevědí, ale On to ví moc dobře. Ve svatostánku zde 

přebývá Ježíš, kterého mnoho lidí nezná. A přitom je pro ně důležitější najít Ho než kešku, 

která jim nezmění život a nespasí je. Ježíš však ano. A kdo by jim měl pomoci s hledáním 

Ježíše - caché  (čti kašé) = ukrytého ve svatostánku, když ne my sami. Až někoho uvidíte 

něco hledat, usmívejte se na něj. On asi ani neví, jak se zde chovat. Pomozte mu zoriento-

vat se v tom, co vlastně hledá. Ale opatrně, aby se nepolekal. Ale zase se toho tolik nebojte, 

Duch svatý vás povede. 

Díky, že tu máme kostel a že přitahuje lidi. Jen je někdy potřeba některé nasměrovat na tu 

správnou kešku - Ježíše, který skrytý se dává najít. A oni hledají, nemám pravdu? 

P. Petr* Beneš
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„80“ – výročí posvěcení našeho 
kostela

Už jste se setkali s takto zajímavě ztvárně-

nou „80“ ? Co nám může říci?

• Osmička, která se položí, vyjadřuje neko-

nečno.

• Proud osmdesátek pak vyjadřuje život, 

který plyne dál.

• Přijímáme a dáváme. Předáváme dalším 

generacím - tradice (z latinského tradere 

- dávat, odevzdávat). Proud může ale 

také znamenat každého z nás ve společ-

ném díle.

Letošní jubileum našeho farního kostela 

můžeme společně prožít při následujících 

okamžicích :

10.10.2015 (sobota)

Průřez historií kostela slovem i hudbou.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

16:30 hod.

24.-25.10.2015 (sobota a neděle)

Tradiční židenické hody - ve spolupráci 

s Jednotou Orla Brno-Židenice

1.11.2015 (neděle)

MODLITBA NA HŘBITOVĚ

Tradiční modlitba za zemřelé na místním 

hřbitově v 15:30 u kříže.

7.11.2015 (sobota)

BOHOSLUŽBA SMÍŘENÍ

Ekumenické setkání s jinými církvemi 

v 16:00 hod.

Přejme si, aby připomínka výročí posvěcení 

našeho kostela v nás probudila k novému 

odhodlání pokračovat v díle předků, aby-

chom se i my stali součástí tradice. 

P.Petr Beneš
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P. Jan Kabeláč – vzpomínka

„Milý Otče, čtyřicet let jste bloudil pouští 

a teď jste se navrátil do země zaslíbené.“ 

Těmito slovy vítala židenická farnost Otce 

Jana v roce 2013, kdy zde byl ustanoven 

jako výpomocný duchovní, aby se s ním po 

dvou letech navždy rozloučila. Tato slova 

nepostrádala poetickou nadsázku, která 

vycházela ze skutečnosti, že od roku 1973, 

kdy od nás jako mladý kaplan odcházel 

na nové působiště do Prušánek, uplynulo 

právě 40 let. Ostatně smysl pro humornou 

dvojznačnost projevil sám Otec Kabeláč, 

když okomentoval rozloučení s předchozí 

farností u kostela na Křenové: „…když jsem 

odcházel, farníci zpívali na rozloučenou Te 

Deum – Bože, chválíme Tebe.“

Vzpomínka na 33letého kaplana Kabeláče, 

který od roku 1970 věnoval své kněžské úsilí 

spolu s tehdejším administrátorem P. Fran-

tiškem Baťkou židenické farnosti je spojena 

s výukou náboženství, s pečlivě připravo-

vanými kázáními a s prací pro mládež. Byla 

to pravidelná úterní setkávání tehdy mladé 

generace, na kterých si témata dělil s JUDr. 

J. Svobodou (řečeným Fousem) a s panem 

Dvořáčkem (řečeným Sirem). Mezi pozva-

nými hosty Y gurovalo i jméno P. Ladislava 

Kubíčka, které zde reprezentovalo snahu 

o otevření praktických manželských otá-

zek (včetně plánovaného rodičovství), které 

v té době nebyly ještě v naší církvi obvyklým 

tématem. Dějištěm setkávání často bývala 

„márnice“ našeho kostela a obvyklé byly 

i výlety do okolí Brna, které O. Kabeláč coby 

zdatný sportovec s mládeží podnikal.

Snaha o poctivé řešení lidských vztahových 

problémů jej vedla k soukromému studiu 

psychologie, kterou pak využíval ve své 

celoživotní zpovědní praxi. Mnozí takto 

poznali jeho soukromý byt v Husovicích, 

který fungoval jako neformální zpovědnice 

pro brněnské věřící v době, kdy působil na 

odlehlých místech jižní Moravy. Jiní měli 

příležitost projít jeho formačními cykly, 
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například přípravou na biřmování, a to 

hlavně v době, kdy už působil jako farář na 

Petrově. Důvěru budila noblesa jeho vystu-

pování, naprostý zájem o konkrétního člo-

věka, kterému se momentálně věnoval, 

nahlížení do lidských povah a praktické, 

lidské řešení problémů oproštěné od šab-

lon a frází. Na druhé straně si pečlivě hlídal 

soukromí své vlastní osobnosti. To, že do 

lidského života doléhá i materiální stránka, 

připomínaly jeho povinnosti při opravách 

brněnské katedrály v 90. letech, které měl 

jako dómský farář na starosti.

Po jeho návratu do Židenic jsme mohli obdi-

vovat skvělou paměť, s jejíž pomocí si vyba-

voval celé rodinné vztahy tak, jak je poznal 

před desítkami let. Jistě k ní dopomohly 

i četné návštěvy farníků v dalších místech 

jeho působení, v Prušánkách, Litobratři-

cích, ve Vranově nad Dyjí. Ještě v době jeho 

posledního pobytu v nemocnici letos v létě 

jsme byli svědky jeho starosti o zajištění 

bohoslužeb v Židenicích, na nichž se už 

nemohl sám podílet.

Tato vzpomínka jistě nemá být výčtem dob-

rého, které lze na Otci Janovi nalézt. Napl-

něný lidský život dokonale ocení jen Bůh. 

Ale má být výrazem vděčnosti za dar obě-

tavého kněze a pobídkou k modlitbě za něj 

tak, jak on sám celý kněžský život přednášel 

v modlitbách prosby za nás všechny, kteří 

jsme byli svěřeni do jeho péče.

Ivan Pohanka

Výročí

1.  9.  1990 slavil P. Bernard František 

Palka, OPraem., slavnou primiční mši 

svatou ve farnosti Mysločovicích na Zlín-

sku. Tehdy byl tajně vysvěcen na kněze již 

od roku 1968. (25 let)

12. 10. 1995 zemřel P. Arnošt Alois Till, 

OPraem. (20 let) V letech 1940 – 58 půso-

bil střídavě v Zábrdovicích a v Židenicích. 

Od září 1991 až do své smrti sloužil jako 

kaplan v naší farnosti.

1. 10. 1920 se narodil náš farník – básník, 

publicista a literární kritik PhDr. Zdeněk 

Rotrekl. Zemřel 9. 6. 2013.

6. 10. 1920 se narodil Mons. P. Vladimír 

Petrů. V Židenicích působil jako admini-

strátor v letech 1971–1978. Zemřel 15. 5. 

2002.

31.10. oslaví své padesáté narozeniny žide-

nický rodák P. Marcel Javora. V současné 

době působí ve farnosti Brno – Komín.

Zprávy nejen z diecéze

7. září až 2. října 2015 je v prostorách 

Diecézního muzea v Brně ke shlédnutí 

výstava s názvem „Zaslouží si, abychom 

na ně nezapomněli“. Výstava je věnovaná 

památce kněží brněnské diecéze, do jejichž 
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životů mimořádným způsobem zasáhla 

válka, nebo kteří se podle svých sil pokusili 

zasáhnout do ní.

V září – listopadu 2015 se uskuteční 

biblický kurz s názvem Prorok Jozue a list 

Jakubův formou pěti večerních čtvrtečních 

setkáních se čtrnáctidenní periodicitou: 

24. září, 8. a 22. října, 5. a 19. listopadu 2015 

od 17.00 hodin v brněnském Biskupském 

gymnáziu. Přihlášky jsou k vyzvednutí 

u duchovních správců farností, na recepci Bis-

kupství brněnského Petrov 5, či ke stažení na 

www.pastorace.biskupstvi.cz

Kostel u sv. Jakuba se bude opět otví-

rat. Přijměte srdečné pozvání  k návštěvě 

nově zrekonstruovaných prostor kostela 

v rámci projektu „Monumentum sacrum 

Brunense - Rekonstrukce a rehabilitace 

chrámu sv. Jakuba v Brně“, a to ve středu 

7. října 2015 v 10.45 hodin. Mons. ] Lic. 

Václav Slouk

Novými kanovníky Královské stoliční kapi-

tuly sv. Petra a Pavla v Brně jmenoval brněn-

ský biskup Vojtěch Cikrle R. D. Mgr. Ing. 

Pavla Konzbula, Dr. (*1965), faráře ve 

farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně 

a člena Kněžské rady, R. D. Mgr. Romana 

Kubína (*1973), biskupského delegáta pro 

pastoraci, církevní školství a vzdělávání v 

brněnské diecézi, člena Kněžské rady a rek-

tora kostela sv. Michala v Brně pověřeného 

duchovní péčí pro oblast církevní turistiky 

v brněnské diecézi. 

Současné aktivity Diecézní charity 

Brno v aktuální uprchlické vlně: 

• spolupráce s cizineckou policií v 

příhraničních evakuačních cent-

rech – zásobování oddělení cizinecké 

policie základními životními potře-

bami, výjezd krizového týmu DCHB 

při záchytu a nabídka psychosociální 

pomoci 

• aktivizace dobrovolníků a pracov-

níků na nádražích – rozdávání vody a 

materiální pomoci 

• vyhlášení Y nanční a materiální sbírky 

- dary budou použity v Přijímacím 

středisku Zastávka u Brna, v Maďar-

sku, Srbsku a Makedonii, k dnešnímu 

dni je na kontě DCHB 475 tis. Kč. 

• spolupráce s Charitou Maďarsko – 

aktivní pomoc v Budapešti a na jihu 

Maďarska v Röszke. 

S ohledem na platnou legislativu v ČR, 

se uprchlíci nemohou volně pohybovat po 

území ČR, dokud nezískají azyl. Azylová 

procedura může trvat i několik měsíců, 

aby byl důkladně posouzen každý individu-

ální případ žadatele o mezinárodní ochranu. 

Po tuto dobu musí pobývat pouze v přijíma-

cích. Charita ČR se dlouhodobě snaží vyjed-

nat a docílit zjednodušení azylové procedury. 

Více informací poskytne D. Kosinová, tel. 

604 337 905, diana.kosinova@charita.cz
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Opravy

Oprava jednotné kanalizace kolem 

našeho kostela

Na jaře letošního roku byla v Siardu uve-

řejněna informace o plánované opravě 

jednotné kanalizace kolem našeho kostela 

vzhledem k provlhlým suterénním pro-

storám. Během léta byl zpracován projekt, 

který opravu starého netěsného a zarost-

lého potrubí včetně svislé izolace základů 

řeší. Avšak na základě jednotlivých vyjád-

ření (Brněnské vodárny a kanalizace aj.) je 

nutné provést dílčí změny v projektu, čímž 

bylo prozatím znemožněno podat na místní 

stavební úřad žádost o územní souhlas 

a vypsat soutěž na zhotovitele prací. Vzhle-

dem k náročnosti celé akce a blížícímu se 

podzimu práce nakonec nebudou zahájeny 

ještě letos, ale až v jarních měsících příštího 

roku. Proto tedy vydržme a buďme trpě-

liví, některé věci nevyjdou dle našich plánů 

a krásně se v tom odráží „člověk míní, Pán 

Bůh mění“. 

Libor Holán 

koordinátor opravy kanalizace

Opravy provedené na střeše kostela

Práce je v našem kostele opravdu, jak 

se lidově říká, „jak na kostele” a nut-

ných oprav ještě více. Jednou z takových 

významnějších oprav, která nedávno na 

našem kostele proběhla, byla oprava stře-

chy. Mnozí z vás jistě ve druhé půlce června 

a první půlce července zaregistrovali lešení 

na kostele, vedoucí až ke komínu. Důvo-

dem byla objednávka stavebních prací 

na komíně (kompletní rozebrání a přez-

dění komínového tělesa včetně zhotovení 

nového věnce), dále celková renovace sys-

tému sněhových zachytávačů na střeše 

apsidy (původní stav byl již zcela nefunkční, 

většina zachytávačů chyběla úplně a ostatní 

měly svou živostnost již také za sebou), 

dále drobnější úpravy na oplechování stře-

chy v místech, která způsobovala potíže při 

větším množství srážek (zejména úprava 

některých svodů, kolen a kotlíků z hlavní 

střechy na střechu levé křížové lodi), dopl-

nění 2 ks rozbitých tašek – tzv. vrcholových 

neboli rozdělovacích hřebenáčů a instalace 

drátových sítí proti holubům v závětrných 

místech nad zadním vchodem.  

Impulsem k této opravě bylo zjištění, 

že komín kostela je v havarijním stavu 

(nefunkční věnec, chybějící malta mezi cih-

lami, deformace tělesa). Dle slov prováděcí 

Y rmy nechybělo mnoho k samovolnému 
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uvolnění některé z cihel. Během opravy, 

kdy se díky lešení bylo možné dostat do 

míst, kam běžně nelze, bylo zjištěno ještě 

velmi vážné navětrání betonového trámu 

/ betonové konstrukce v místech spoje 

hlavní střechy a střechy apsidy. Proto byla 

také doobjednána a provedena sanace této 

konstrukce.

Výsledkem realizovaných oprav je kom-

pletně rekonstruované těleso komína, nové 

sněhové zachytávače zabraňující rozbití 

níže položených křehkých obloukových 

tašek (prejzů) na střeše chodby mezi zpě-

várnou a oratoří, oprava betonové kon-

strukce mezi hlavní střechou a apsidou, její 

penetrace a omítnutí, oprava krytiny na 

vrcholech střechy nad zpěvárnou a oratoří, 

oprava nefunkčních míst na oplechování a 

konečně také instalace sítí v místech, kde 

holubi rádi stavěli hnízda. 

Jak vidíte, nebylo toho nakonec málo, ale 

všichni věříme, že je teď střecha v dobrém 

stavu a nějakou dobu tak také vydrží.

Za technickou správu kostela 

Dominik Jurásek

Chaloupka Za zdí 2015 

Hned první den prázdnin jsme se vydali 

do Hrubé Vody u Olomouce na chaloupku 

nazvanou Za zdí. V 6.55 hod. jsme se 

na hlavním nádraží rozloučili s rodiči 

a nastoupili jsme spolu s ostatními tábor-

níky do vlaku směřujícímu do Olomouce. 

Byli jsme plni očekávání, co nás letos čeká. 

V Olomouci jsme přestoupili na lokálku, 

která byla plná výletníků. 

Při příchodu do cíle se nám dostalo vřelého 

uvítání místním hostinským a jeho půvab-

nou ženou. Z hostinského a jeho ženy se 

následně vyklubali naši dva vedoucí. 

Ubytovali jsme se ve skautské chatě, kde 

kluci zabrali dva menší pokoje a holky obý-

valy jeden větší, kde se také konaly večerní 

modlitby. Jako každoročně jsme spali 

na zemi na karimatkách ve spacácích. 

Budíček byl každý den v 7.30 hodin, poté 

jsme si oblékli plavky a šli jsme se osvěžit 

do nedaleké tůňky. Po snídani následovaly 

různé hry, od vědomostních až po pohy-

bové. Při těchto aktivitách jsme se setkali 

s různými nadpřirozenými bytostmi. 

Po velmi namáhavém dopoledni a chutném 

obědě jsme měli polední klid. Po odpoled-

ním klidu jsme pokračovali v hrách až do 

večera. Každý den jsme zakončili společnou 

modlitbou.  

Domů jsme měli odjet v pátek. Na zpáteční 

cestu jsme se vydali již o dva dny dříve, 

než bylo původně plánováno, kvůli nemoci 
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a parazitům. Přestože jsme díky předčas-

nému odjezdu nestihli plánovaný celodenní 

výlet, nic to nemění na tom, že se mi cha-

loupka líbila.

Adéla Zralá 

(redakčně kráceno a upraveno)

Báseň Svatý Václave

Ó kníže, chlebů pekaři, 

v něž zajímána láska Páně,

vinaři rév, jež proměňovány v krev 

a muka Páně,

kněže statečný, jenž k obětem jsi klekal s 

mečem po boku,

vojvodo mírumilovný, 

jenž zdvíhals nelítostný boj

jen proti nepříteli jedinému…

Kéž děti naše nevinné již rovnou mají cestu

do středu země vedoucí a k branám nebes…

a díl, jenž svěřen národu, ať nesou

v síň Josafatu šťastným podzimem

pod klenbou zvonů,

pod křídly tvého chorálu,

ó svatý Václave.  

(Václav Renč)

Akce dětí a mládeže v měsíci 
říjnu

• Ministrantské schůzky pro mladší 

(z 1. stupně základních škol) i starší kluky 

(z 2. stupně základních škol) začínají 

každý pátek v 16 hodin za kostelem.  

• Stejně tak se od 25. září rozbíhají i hol-

čičí schůzky. 

• Potáborové přespání spojené s promí-

táním fotek bude 25. září po mši svaté.  

• Tradiční židenické hody se uskuteční 

24. října (odpoledne se bude u kostela 

stavět mája a tancovat Moravská beseda). 

Zábava se večer přesune do Dělnického 

domu. Následovat bude nedělní (hodová) 

mše svatá.

Národní eucharistický kongres 
2015

Národní eucharistický kongres (NEK) je 

záležitostí celé naší církve. Eucharistické 

kongresy se v církvi konají na různých úrov-

ních – diecézní, národní či celosvětové – od 

druhé poloviny 19. století. Tento kongres 

je první NEK od vzniku samostatné České 

republiky. Je určen k prohloubení naší 

úcty ke Kristu Pánu v eucharistii. Slavením 

eucharistie 17. 10. 2015 v Brně směřujeme 

k obnově smlouvy člověka s Bohem.

Zahájení 15. 10. v 10.30 hodin v katedrále 

sv. Petra a Pavla.
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Na Biskupském gymnáziu od 15. do 17. 

10. probíhá konference za účasti delegátů 

z diecézí.

Permanentní tichá adorace od pátku 19 

hodin do soboty 16 hodin v kostele sv. Maří 

Magdalény. 

Výstavy a doprovodný program (před-

nášky, divadelní inscenace, modlitby) 

17.30–20.30 hodin - beneS ční kon-

cert „Podané ruce“; náměstí Svobody 

Vystoupí písničkář Pavel Helan a slovenská 

křesťanská kapela ESPÉ. Závěr bude patřit 

kapele studentů a absolventů školy Jedlič-

kova ústavu ] e Tap Tap. Koncertem nás 

provede jáhen Jan Špilar, známý brněnský 

kadeřník, který si na pódiu bude povídat se 

zajímavými hosty o víře v běžném životě.

Mše svatá na náměstí Svobody a eucha-

ristický průvod 

sobota 17. 10. 2015 – 10.30 hodin

9–10 hodin – předprogram Biskupského 

gymnázia ze Žďáru nad Sázavou pod vede-

ním P. Mgr. Jana Davida, SAC; písně, mod-

litby kněží, svědectví

10.30 hodin – mše svatá – celebruje papež-

ský legát kardinál Paul Cordes, emeritní 

předseda Papežské rady Cor Unum; hudební 

doprovod Schola brněnské mládeže

12.30 hodin – eucharistický průvod na 

Zelný trh

Odpolední doprovodný program – před-

nášky, divadelní představení, varhanní kon-

cert, setkání, modlitba chval a další. 

Více podrobností najdete na webu 

www.nek2015.cz

Dobrovolníkem na východní 
Ukrajině

Zdravím všechny čtenáře a čtenářky. 

Chtěla bych se s vámi podělit o zkušenost 

s dobrovolnictvím na východní Ukrajině, 

kde jsem 3 týdny pomáhala lidem ohrože-

ným válkou. 

Jak jsem se k tomu dostala? Na jaře jsem 

se zúčastnila přednášek vedených dobro-

volníkem Michalem, který již více jak půl 

roku žije a pracuje pro kostel Dobrá zpráva 

ve Sloviansku a který s kamarády v Brně 

založil spolek Chuť pomáhat. Michal mlu-

vil o situaci ve válkou zasažené východní 

Ukrajině, o lidech přežívajících ve sklepích, 

lidech utíkajících před tímto kong iktem na 

západ země a o pomoci, kterou jim můžeme 

poskytnout. Spolek Chuť pomáhat organi-

zoval materiální a Y nanční sbírku a nabí-

zel možnost zapojit se přímo na Ukrajině 
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rozdáváním chleba nebo nasbíraných věcí 

(např. hraček, dioptrických brýlí, hygie-

nických potřeb, zdravotnických potřeb, 

kočárků a kol). Michalovo svědectví mě 

velmi zaujalo, rozhodla jsem se tedy zapojit 

do pomoci a poté i odjet na Ukrajinu do Slo-

viansku. Jela jsem ještě s jedním dobrovol-

níkem Karlem z Třebíče. Po příjezdu jsme se 

seznámili s Tomem, který pomáhal ve Slo-

viansku již třetím týdnem.

Jaká byla naše práce? Naše první kroky 

vedly do dětského domova a azylového 

domu Parus Naděždy (Plachta Naděje) na 

okraji města, který v době kong iktu ve 

městě sloužil jako vojenská základna a byl 

zničen nálety raket separatistů. Domov je 

již opraven a nyní v něm žijí matky s dětmi 

a děti, se kterými jsem strávila příjemné 

dopoledne plné her a skotačení po zahradě. 

Odpoledne jsme odklízeli a rovnali povrch 

kolem skladu na zahradě, kde se nacházela 

spousta jeho původních, teď rozbitých částí 

a suti. 

Hlubokým zážitkem pro 

mě byly návštěvy města 

Popasno vzdáleného asi 

4-5 km od fronty. Samotné 

město je od Sloviansku 

tři hodiny drkotavé jízdy 

po neudržované hlavní 

silnici hlídané vojáky u 

tzv. blokpostů. Blokposty 

jsou kontrolní stanoviště 

postavené z betonových 

kvádrů a pytlů s viditel-

nými stopami po střelbě a se zátarasy přes 

silnici pro projetí jednoho auta. Kontrolu-

jící vojáci vyžadovali pasy a informace o cíli, 

účelu cesty a délce jejího trvání. Neminula 

nás ani prohlídka vnitřního prostoru auta. 

Po příjezdu do Popasna jsme se seznámili 

s místním pastorem a jeho ženou, kteří 

ve městě působí a organizují modlitební 

setkání. Společně s misionáři poskytují 

duchovní podporu a roznášejí starším a 

nemocným lidem potravinové balíčky. V 

tomto městě jsme rozdávali chléb (zapla-

cený z české Y nanční sbírky), který patří 

mezi levnější potraviny, ale i tak na něj 

spoustu lidí, převážně starších, nemá. Měli 

jsme 500 pecnů a při jejich rozdávání jsme 

zjistili, že nám jich ještě hodně zbývá, i když 

každý dostal dva a mnozí si byli i víc jak dva-

krát pro další dva pecny. Díky tomuto pře-

bytku jsme se mohli přesunout do jiné části 

města a ještě i tam rozdávat. Při této druhé 

roznášce chleba nás lidé upozornili na starší 

skoro slepou paní Naděždu, tu jsme navští-
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vili s chleby a odnesli si její příběh o zázrač-

ném přežití dvojího zásahu střepin z rakety 

při ostřelování města. Při druhé návštěvě 

města jsme se zúčastnili modlitebního 

setkání s kapelou muzikantů objíždějících 

frontová města. Na této modlitbě byl dva-

krát vyšší počet místních než obvykle (asi 

80 lidí). V dětském koutku jsme si pohráli 

s dětmi a rozdali jim hračky, ze kterých měly 

velkou radost. Také jsme darovali většinu 

dioptrických brýlí považovaných zde za 

nedostatkové a drahé zboží. Oba dny byly 

naplněné příjemnými obohacujícími setká-

ními a pozitivní, prosluněnou atmosférou, 

a to i přes dunění střel z nedaleko probíha-

jících bojů.  

Naší hlavní prací a prioritou byla však pří-

prava Tábora bezpečí. Tento Tábor bezpečí, 

jak název napovídá, měl umožnit dětem 

z ostřelovaného města Krasnohorovka 

prožít 10 dnů opravdových prázdnin na 

bezpečném a klidném místě daleko od 

války, blízko přírodě 

a pod Boží ochranou. 

Tábor bezpečí je 

umístěn ve vesničce 

Jiskra vzdálené 100 

km od fronty, takže 

pro tyto děti ideální 

a vhodné místo. Pro 

lepší představu je to 

obrovský pozemek s 

pěti domy, ve třech 

se spalo, jeden slou-

žil jako sklad a jeden 

jako kuchyně. Prostor kolem nich tvořila 

velikánská louka se stromy, houpačkami, 

betonovým bazénem a schůdky vedoucími 

přes lesík k řece, ve které se dalo koupat 

i chytat ryby. Prostě perfektní místo pro 

děti, které doma téměř denně zažívaly 

ostřelování a schovávání ve sklepech, což 

není správné a takhle to nemá být. Tyto děti 

si zaslouží prožít alespoň deset dnů oprav-

dových prázdnin nabitých hrami, koupá-

ním, smíchem, dostatkem jídla a bezpečí. 

Toto všechno jim poskytl v Jiskře skvělý 

česko-ukrajinský tým dobrovolníků (včetně 

kuchařek, zdravotní sestry a pastora), kteří 

si pro děti připravili denní program plný 

her, biblických příběhů, malování, modelo-

vání, zpívání, procházek, koupání, mlsání 

i pečení chleba a dalších aktivit, které k 

táboru patří. 

Příprava takového tábora spočívala v úpravě 

samotného místa: uklízení domků pro děti, 

opravy sprch, zavedení vodního potrubí, 
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zavedení elektřiny do kuchyně, úpravy 

zeleně, vytváření skladovacích prostor pro 

zásoby potravin, pro zásoby na potřeby 

programu (hlavně výtvarné potřeby), pro 

hygienické potřeby, lékárničku, pro deky 

a spacáky. Všechny tyto věci a potraviny 

jsme již předem chystali ve Skladu humani-

tární pomoci patřící kostelu Dobrá zpráva 

ve Sloviansku a většina z nich byla z české 

sbírky. 

Zmínila jsem misionáře, kteří poskytují 

duchovní podporu lidem a rozdávají potra-

vinové balíčky. Misionářem se může stát 

kdokoliv, kdo se přihlásí do misionářské 

školy, která připravuje tyto dobrovolníky na 

jejich poslání ve frontových městech. Velice 

si těchto lidí považuji. Mnohé jsem měla tu 

čest poznat a u některých jsem byla opravdu 

šokována jejich mládím (i 20 let). Misionáři 

na mě opravdu zapůsobili svou statečností 

a vírou, se kterou se vydávají do nebezpečí 

a ohrožení života, aby mohli pomáhat jiným 

ohroženým lidem.

O Táboru bezpečí, rozdávání chleba a dění 

v ostřelovaných městech se můžete dozvě-

dět více na Facebooku na stránce Válka na 

Ukrajině aneb Chuť pomáhat, také na strán-

kách www.chutpomahat.cz.  Zde naleznete 

více informací o možnosti zapojení se do 

pomoci, protože válka bohužel neskončila. 

Znovu se rozbouřila a zasáhla obyvatele 

měst, ničí jejich domovy, v nichž se bude 

v zimě jen těžko přežívat.                               

 Katka Uhlířová

Tábor Ztracený město, 
Hoštejn 2015 

Letošní stanový tábor se konal na severu 

Moravy na louce u obce Hoštejn. Zúčast-

nilo se ho 31 dětí a 13 vedoucích. Celým čtr-

náctidenním pobytem provázel účastníky 

místní kmen Aztéků. Mládežníci nejprve 

(už ve vlaku) dostali pracovní povolení. Už 

od začátku je však provázely různé nesnáze. 

Nejprve zjistili, že jejich tábor je nutné 

znovu postavit. Dále se nechali najmout 

agenturou, která jim zprostředkovala práci. 

Jejich vedoucího ale postihla nehoda (uštkl 

ho had). Našel se však u něj deník, ve kte-

rém se ukrývala šifra odkazující k bájnému 

aztéckému Ztracenému městu, dobytému 

Španěly.  

Místní kmen Aztéků byl k novým návštěv-

níkům značně nedůvěřivý. Několik z nich 

nejprve zajal a chtěl sníst. Tuto nedůvěru 

však zrušily všemožné aztécké zkoušky, 

kterými si kopáči vydobyli respekt u míst-

ních, a to i za pomoci velitelova potomka 

Tarzana. Nakonec je mohli Aztékové při-

jmout do svého kmene.   

Po celý pobyt táborníci plnili táborové 

zkoušky (získávali za ně pírka do svých 

čelenek), četli deník, bojovali s nemocemi 

a koupali se v řece protékající hned vedle 

stanů. Každodenně také stavěli aztécké 

chýše, k nimž získávali materiál za body 

utržené ve hrách.  
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Nakonec zjistili, že jsou prokletí,  a toto pro-

kletí šlo zrušit pouze nalezením Ztraceného 

města. Trojdenní putování bylo úspěšné a 

poslední úkol, totiž přemoci nepřátele, ode-

vzdat prokletý náhrdelník a zrušit kletbu 

pomocí posvátné hole, se jim rovněž poda-

řil. Na všechny pak v táboře čekal poklad a 

samozřejmě večerní táborák. 

Jan Krejčí

Poděkování

Děkujeme vedoucím letošního tábora v 

Hoštejně, zvláště zdravotnici Monice Něm-

cové, za rychlý a profesionální zásah při 

nečekané krizové situaci.

Jsme rádi, že jsme svěřili naše dítě do zod-

povědných rukou.

 Zikmundovi
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Okénko nejen pro děti

Milé děti a milí kamarádi! Dne 28. září si tradičně připomínáme svátek sv. Václava, všem 

Vašíkům, Vaškům a Václavům tak můžeme potřást pravicí. Proč je ale pro nás sv. Václav 

tak významnou osobou? O jeho výchovu se velmi zasloužila jeho babička Ludmila, která 

ho naučila křesťanským zásadám a ctnostem. Samotný Václav dospěl v panovníka a svým 

příkladem vedl lid ke křesťanskému životu. Zaplatil však za to životem u dveří kostela. 

O jeho životě a činech vypráví mnoho legend a písní. Jedna koleda pochází z Anglie 

z 19. století. Přečteš-li slova po sobě (začátek „Na“), dostaneš první sloku této oblíbené 

koledy. A pokud budeš chtít, můžeš si ji zazpívat.    

T. Veselá






