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Prázdniny neznamenají prázdnotu 
 

I když prázdninový čas už došel svého naplnění, nedá mi, abych se k němu nevrátil. V letních 

měsících jsou školní třídy a chodby prázdné, děti a mládežníci užívají volna. Prázdniny je možné 

chápat jako zkratku pro „vyprázdnění škol“ od jejich pravidelných uživatelů. Jelikož mají děti spoustu 

času, přidávají se k nim jejich milí dospělí, aby spolu tento  

čas prožívali. Rodiče vyprázdní svá místa v zaměstnání 

a vyrážejí se svými ratolestmi do známých i neznámých koutů 

naší země, evropského kontinentu i na jiné světadíly. 

Na čas bez školy a bez činnosti v zaměstnání se v drtivé 

většině velice těšíme. Máme volno, prázdno, můžeme si dělat, 

co budeme chtít! Máme hlavy vyprázdněné od všedních starostí 

a každodenních povinností. Co ale vložíme na jejich místo? 

Neznám nic krásnějšího, než čas s láskou věnovaný lidem kolem mne, 

a to především těm lidem, kteří jsou mi nejbližší. 

Není nutné vydávat spousty peněz na dovolenou snů, cennější je 

být s milými lidmi a prožívat společné chvíle. Jednoduše a prostě žít pospolu. 

Ne tak, aby se ostatní vždycky řídili podle mne, ale abychom spolu 

byli a žili jeden pro druhého. Pak už není důležité, zda jsme u rybníka 

na Vysočině nebo pod tropickým sluncem v Karibiku. 

ČAS prožitý společně – to je to nejcennější, co může člověk člověku 

dát. Po létech už si nevzpomeneme, kde jsme byli na dovolené 

a kolik nás stála, ale nikdy nezapomeneme, zda nám na ní bylo spolu 

dobře či ne. Žádná prázdnota, ale plnost vzájemného obdarovávání, lásky a radosti. 

Ať se vám to podobně daří i mimo dovolené a prázdniny – dobře prožívat události v čase. 

JF 
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Příspěvky čtenářů 
 Tři muži ve člunu 

 
 Tento příběh se udál před mnoha lety. 
Bylo to v dobách, kdy většina dětí musela nosit 
na krku rudé šátky, zaměstnaní lidé se snažili, 
aby měli co nejlepší kádrové hodnocení, nosívali 
domů dětem starý papír a děti ho odevzdávaly 
a získávaly tím odměny za to, jak jsou pilné. 
Automobily se prodávaly pouze na poukaz a ten 
nebylo jednoduché na pracovišti získat, 
existovaly na ně pořadníky, ale často se našlo 
několik soudruhů, kteří měli větší zásluhy a byli 
proto posunuti v žebříčku výše. Do zahraničí se 
jezdilo málo, a pokud k moři, tak většinou 
do Německé demokratické republiky nebo 
do Polska k chladnému Baltu. Na jih do tehdejší 
Jugoslávie se dostali pouze politicky prověření 
a důvěryhodní lidé, pro ty ostatní jiná legální 
možnost vycestovat na jih nebo na západ 
neexistovala. 
 V té době se na břehu Jaderského moře 
rekreovaly tři rodinky tří kamarádů z jednoho 
významného československého podniku. Všichni 
tři mladí pánové byli aktivními členy vedoucí 
politické strany, manželky, sourozenci a rodiče 
bez politického škraloupu a dětičky poslušní 
pionýři. Jejich životní úroveň byla nadprůměrná; 
přivezli si Moskvičem, Volhou a Wartburgem 
s sebou mimo stanů a kempingových potřeb 
(v té době průkopnických) i člun z půjčovny 
sportovních potřeb a jeden z kolegů se plácl 
přes kapsu a zakoupil výkonný a spolehlivý lodní 
motor Tümmler vyrobený soudruhy 
ve východním demokratickém Německu. 
 Rekreovali se, koupali se, vyplouvali 
na člunu na krátké výlety podél břehu a s chutí si 
dopřávali dobrého a poměrně laciného 
červeného vína, které pravidelně přivážel 
na svém člunu nějaký domorodec a na pláži 
ho turistům prodával. Předkládám ukázku jejich 
rozhovoru jedno srpnové odpoledne krátce 
po obědě: 
Líba: „To je ale dnes zase krásné počasí, že?“ 
Karel: „Všimli jste si, že ten dědek s vínem 
přijíždí pokaždé z jednoho směru, asi támhle 
od toho ostrova?“ 
Hana: „Musíme pohlídat děti, aby se moc 
nespálily, Kája se v noci budil, jak ho pálila 

ramínka.“ 
Jan: „No jo, to ale jistě to víno bude na tom 
ostrově levnější, než jak ho tady prodává. To by 
chtělo kupovat ho rovnou tam...“ 
Míla: „Taky se můžeme někdy oblíct a jít se 
podívat po obchodech a nebýt stále jen tady 
u vody na slunci. Jedna pani si včera přinesla 
krááásný zlatý řetízek a nevyšel prý moc draho.“ 
Jiří: „Na co máme člun s motórem? Vezmeme 
každý kanystr, co tam kdo máme, cestou tam 
dopijeme a koupíme si lacinější víno sami 
na místě!“ 
 A bylo rozhodnuto. Pánové šup, šup a už 
byli v loďce, ještě benzín do zásoby a jede se 
obchodovat, těch několik kilometrů zvládneme 
za chvíli.  
 Tehdy málokdo věděl něco o moři, 
o mořských proudech a větrech, které občas 
vanou v určitých oblastech jadranského pobřeží. 
Když měli ujeto větší část vzdálenosti k ostrovu, 
objevily se mráčky, začal foukat vítr od pevniny, 
vlny se nebezpečně zvedaly. Poryvy větru 
směrem k otevřenému moři byly čím dál silnější 
a z hřebenů zlomených vln se vytváří dým až 
oblak, ve kterém se špatně dýchá a nejhorší, 
že není vidět... a motor utichl. Lodník Jiří se 
několikrát pokouší motor nastartovat, ale nejde 
to. Dolijí benzín a motor stále ne a ne naskočit. 
Cítí, že vítr v mohutných vlnách odnáší jejich 
kocábku někam na otevřené moře. Zoufalství, 
co teď? Bojí se, že se převrhnou. Zalehnou 
na dno člunu obličejem vzhůru a tu jeden z nich, 
asi Karel začne zpívat československou hymnu, 
ostatní se přidávají. Dále Internacionálu, i Píseň 
práce,... 
 Manželky na břehu cítí sílící vítr, vidí silný 
opar nad mořem. Do dálky není vidět, neslyší ani 
typické vrčení jejich motoru, co si počít? Děti 
vytuší nervozitu a otravují víc a víc. 
 Jan už se v slzách loučí s rodiči, 
manželkou a dětmi, když Karla napadne ještě 
poslední věc. Umíte se ještě modlit? A tu zaznívá 
z úst soudruhů oddaných materialismu „Otče 
náš, jenž jsi na nebesích,...“, s krátkými 
přestávkami a opravami. A ještě se všichni tři 
jednotlivě modlí a ustavují si předsevzetí, pokud 
se zachráníme, tak,... 
 Po chvíli dochází ke změně. Vlny se 
zmenšují, vítr se zmírnil a za chvíli je už vidět 
i sluníčko. Ostrov je úplně jinde než dříve 
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a pobřeží tak daleko, že ani nemohou rozeznat, 
odkud vypluli. Jiří zakleká k motoru, natahuje 
a motor... naskočí, lodní šroub se otáčí a loďka 
pluje. Namířili příď člunu k pevnině a celou cestu 
o víně nepadlo ani slovo.  
 Tato příhoda se šťastným koncem 
se často vzpomínala mezi kamarády a známými. 
Víceméně byla brána jako humorná příhoda 
o třech vnitrozemských neználcích, kteří dobře 
vyvázli z nebezpečné situace. Přišel rok 1968, 
soudruzi upevnili svou moc a stranou prověření 
ateisté už příhodu přestali říkat celou. Žádná 
vyšší moc přeci neexistuje, vše je řízeno přesně 
danými přírodními zákony a od nevědeckých 
přežitků osvobozeným člověkem. A mluvit 
veřejně o „modlení“ je nanejvýš netaktické, 
dokonce až nebezpečné. 
 Často si lidé říkají, že by rádi na vlastní 
oči viděli nějaký zázrak. Rádi by prožili něco 
neobyčejného, setkali se s nadpřirozeným 
úkazem... A přitom toho tolik přehlížejí... 
„Budete stále poslouchat, a nepochopíte, 
ustavičně budete hledět, a neuvidíte. Neboť 
obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima 
nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima 
a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí 
se...“ (Mt 13,14-15) 

Josef Rada 
 

Ranní modlitba 
„Hospodine, pomoz, k tobě volám, ráno má 
modlitba přichází k tobě.“ (Žalm 88,14) 
 
Děkuji Ti, Pane Bože, že jsi mne probudil 
do nového dne. Je to veliká výsada, že smím 
ve jménu Tvého syna Ježíše Krista přicházet 
v modlitbě k Tobě. Vždyť Ty mne nejlépe znáš, 
víš o mé časté bezradnosti. Děkuji za Tvůj slib, 
že budeš se mnou v každý okamžik mého života. 
Pomoz mi, prosím, zvládnout všechny situace 
a být požehnáním pro všechny kolem mne. Dej 
mi ochotné a laskavé srdce k pravé službě Tobě 
a upřímné pomoci druhým lidem. Dobrý 
a laskavý Bože, svěřuji sebe i své blízké do Tvé 
péče a pod Tvou ochranu po celý tento den. 
Žehnej všem při práci, uzdravuj nemocné, 
podpírej umdlévající. Děkuji Ti. Amen. 

V. Vaníčková 
 
 

Po dvou měsíční pauze bych se s Vámi 
chtěla podělit o hezké zážitky, které jsem 
prožila. Dne 7. června na Slavnost Božího Těla 
pořádala naše farnost zájezd do Międzilesie 
v Polsku. Kromě jablonských farníků jeli i lidé 
z okolních farností. Vyrazili jsme z náměstí 
ve 14:30 a na místě jsme byli asi za hodinu. 
Po menší procházce jsme šli do kostela, kde byla 
mše svatá v polském, ale částečně i v českém 
jazyce. Pak jsme šli na ven, kde byly umístěny 
čtyři oltáře, před každým jsme se zastavili 
a pomodlili. Nejdříve šli ministranti, kteří nesli 
ozdobné polštářky s pentlemi a družičky, které 
nesly košíčky s natrhanými kytičkami 
a rozhazovaly je na zem. Šli jsme v průvodu 
přes celé náměstí a došli zpátky ke kostelu. 
V jednom domě byl vystaven obrázek Pána 
Ježíše nazdobený kytičkami. V kostele jsme ještě 
měli malou adoraci, a pak jsme jeli domů. Zájezd 
to byl pěkný. Chci také podotknout, že z naší 
farnosti byly za družičky Katka, Barunka 
a Dorotka Najmanovy z Jablonného.  

Za zmínku také stojí další zážitek, a to 
9. června, kdy jsem se zúčastnila v Klášterci 
nad Orlicí mše svaté. Ta se konala k 50. výročí 
úmrtí Aničky Tomanové, rodačky z Klášterce 
nad Orlicí. Této mše se také zúčastnil klub přátel 
Aničky Tomanové. Po mši svaté jsme se šli 
poklonit a pomodlit k rodinnému hrobu 
na tamním hřbitově, kde je Anička pohřbena. 
Potom jsme šli do velkého sálu místní Orlovny, 
kde jsme se setkali s příbuznými a blízkými 
přáteli Aničky Tomanové. Vypravovali nám 
o jejím životě, a také jsme vyslechli svědectví 
o tom, jak Anička uzdravovala nemocné. 
Promítaly se rovněž dobové fotografie. Bylo to 
zajímavé, téměř dvouhodinové vyprávění. 
Na závěr jsme ještě zašli do kostela, kde 
proběhla menší adorace a litanie se zpěvy 
k památce Aničky Tomanové.  

Dalším mým zážitkem byl výlet 
24. června do Potštejna. Zde jsem se zúčastnila 
mše svaté, kterou celebroval kardinál Dominik 
Duka. Tato mše byla sloužena za šlechtu, která 
vlastnila hrad v roce 1938 – 1939. Na mši byli 
přítomni i potomci a příbuzní této šlechty. 
Někteří přijeli až z USA, kam emigrovali 
i s rodinami. 

Zúčastnila jsem se i poutě do Koclířova, 
a to 12. srpna. Bylo zde setkání s indickým 
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knězem Jamesem Manjackalem. Poslechli jsme 
si nějaké přednášky, po obědě prožili mši svatou 
a adoraci. Byl to moc pěkný výlet. 

Renata Jasanská 
 

Víra je jistota, 
i když sami býváme často nejistí… 
 

V poslední době občas čteme, že ve světě 
ubývá věřících a že i naše země se stává více 
a více ateistickou. Já bych se proto chtěla s vámi 
podělit o opačnou zkušenost. Mě osobně víra 
v Boha provází a posiluje po celý život. 

Narodila jsem se před 55 lety rodičům 
Janu a Miroslavě Hudcovým. Hned po mém 
narození ale onemocněla maminka 
tuberkulózou, rok strávila v nemocnici, rok a půl 
se sádrou na noze. Jako rodina jsme však silně 
věřili, a jsme proto přesvědčeni o tom, že se 
vyléčila na přímluvu Aninky Tomanové 
z Klášterce nad Orlicí, o jejímž blahořečení 
v současnosti jednají ve Vatikánu. 

Kvůli své nemoci nemohla pak maminka 
mít další děti, vyrůstala jsem proto sama. 
Ale nijak jsem tím nestrádala. Měla jsem hodně 
kamarádek, sečtělý tatínek mi předával svoje 
znalosti, rodiče se mi velice věnovali. Podnikali 
jsme výlety na rozmanitá místa. Ráda 
vzpomínám na naše rodinné dovolené, častokrát 
jsme pobývali třeba v Jeseníkách. Společně jsme 
navštívili poutní místa – Králíky, Turzovku, 
Českou Třebovou, Velehrad, Hostýn. Prožila 
jsem krásné dětství. 

Rodiče mě samozřejmě odmalinka vedli 
k víře. Bývala jsem mnohdy nemocná, 
do čtrnácti let mě trápilo astma. Když jsem tedy 
kolikrát nemohla na Dušičky ven, postavili jsme 
si s tatínkem hřbitov doma z kostek, zapálili 
malinké svíčičky, a tak uctili Památku 
zesnulých… 

Dodnes si pamatuji na jednu výchovnou 

lekci. To bylo tak. Ráno na pouť jsme byli jako 
obvykle v kostele, držela jsem korunku, kterou 
jsem měla odevzdat do kasičky. Jenže já se tak 
těšila potom na kolotoč a houpačky! Tak jsem ji 
tam nedala, abych si ji ušetřila. Když to později 
doma rodiče zjistili, odvedl mě tatínek pěkně 
zpátky do kostela, kde jsem korunku musela 
do kasičky dát. To víte, že se mnou pak na pouť 
šli, i penízek na svezení jsem dostala. Ale člověk 
si tuto příhodu o potřebě poctivosti pamatuje 
celý život, i když mu tenkrát bylo sotva pět… 

V osmi letech jsem byla u svého prvního 
svatého přijímání. Dnes už nevím, kolik nás tam 
bylo pohromadě, tenkrát mi připadalo, 
že hodně. Přesně si ale pamatuji tu slavnostní 
atmosféru, tu důležitost a posvátnost okamžiku, 
na to se zapomenout nedá. 

Další zážitek, který se hluboce vryl 
do dětské dušičky, se odehrál v mých asi devíti 
letech. Při mši svaté a přijímání mi vypadl 
kousíček hostie na zem. Co dělat? Po mši jsem 
to hned řekla tatínkovi a následné vědomí, 
že pan farář to bude umět napravit, mě 
uklidnilo.  

Velikou událostí 
pro nás děti bývala 
Slavnost Božího Těla. 
Průvod vyšel z kostela 
hlavním vchodem a šlo 
se rovnou malou 
brankou ven. 
Pokračovalo se polní 
cestou pod hřbitovem, 
kde tehdy nebyly 
žádné domy, jen pole 
a louka. Po cestě byla 
čtyři zastavení u oltářů 
a zde se četlo 
evangelium a přímluvy. 
První oltář byl u sochy 
Nejsvětější Trojice – 
naproti domu pana 
Václava Hudce, druhý 

na rozcestí dnešní ulice Na Výsluní – 
u Šverákových, třetí pak u brány do urnového 
háje. Celý průvod vlastně obešel dnešní hřbitov 
a vrátil se potom zpět do kostela, ke čtvrtému 
oltáři, kde byl závěr slavnosti.  

Na prahu dospělosti jsem se ráda bavila, 
jako ostatně všichni mí vrstevníci, možná také 
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malinko méně prožívala otázky víry. Ale i když 
jsem se třeba pozdě vrátila ze zábavy, nikdy by 
mě nenapadlo, že bych v neděli ráno snad nešla 
do kostela. 

Život mi v té době ukázal i svou stinnou 
stránku – to když jsem musela mezi osmnácti až 
dvaceti lety podstoupit dvě vážné krční operace. 
Ale vše se v dobré obrátilo.  

Po vyléčení jsem se vdala za Jindřicha 
Stehlíka a narodily se nám dvě děti – dcera 
Zdislava a syn Jindřich. Bylo pro mě velikým 
štěstím, že můj obětavý muž mi nikdy nebránil 
ve víře a umožnil tak vychovávat i děti. 

A právě tehdy, v době, kdy člověk prožívá 
největší radost, udeřila nemoc. Přišla nezvána, 
nečekána. Roztroušená skleróza. Dosavadními 
lékařskými metodami nevyléčitelná, jen 
udržovatelná. Omezující postupně v mnoha 
oblastech života. Co si počít? Jak to zvládnout 
a vydržet? Mám štěstí, že jsem obklopena 
milující a obětavou rodinou. Jsem za to velice 
vděčná! Ale lidské síly přes veškerou lásku, 
ochotu a snahu pomáhat přece jen nejsou 
neomezené. Kde jinde tedy hledat trvalou 
podporu, trvalé povzbuzení?  

Opět jsem se tak více obrátila k víře. Již 
třicet let mi pomáhá překonávat nemoc, díky 
víře jsem se svou nemocí dnes již smířena. Víra 
mi také pomohla vyrovnat se s nedávnou smrtí 
mého milovaného tatínka. Díky ní se dnes cítím 
navzdory své nemoci a životu na vozíku docela 
silná.  
Víra v Boha je moje věrná životní průvodkyně. 

Zdislava Stehlíková 
s pomocí Jany Svoreňové 

 
Zažili jsme 
 Výlet na kole 

 
Vystupuji v Lichkově z vlaku, je jasné 

ráno, slibuje horký den. Projíždím horním 
Lichkovem na hlavní silnici směr Dolní Lipka. 
Provází mě ticho, napravo silueta Suchého 
vrchu, nalevo vrchol Klepáče. Přes železniční 
přejezd odbočuji doleva na Lipky. Silnice 
prázdná, zemědělský kraj jako bez života. 
Nade mnou hlasitě mává křídly čáp, asi shání 
něco do zobáku. Snídám na autobusové 
zastávce v Horní Lipce, jedu k tamějšímu 

kostelu. Ptám se starého muže, komu je kostel 
zasvěcen, nevím, zněla odpověď. Kostel zavřený, 
na pravé straně hřbitov, pomníky soustředěné 
u zdi kostela v jemném bílém písku 
s obrubníkem. Deska hlásí pohřby od r. 1814 
do r. 1946. Po krásné silnici pokračuji vzhůru, 
po stranách chalupy, vysečené zahrady, květiny 
mnohde i na pařezu. Napravo v hlubokém žlabu 
a stínu teče potok a u něho krmelec pro zvěř, 
vedle mohutný smrk asi 80 cm v průměru. 
Ve skále malá jeskyně. Idylické místo 
k zastavení. 3 km stoupání, vlevo asi 100 m 
dřevěná zvonice se zvoncem a křížem na vrcholu 
a turistická červená. Modlím se a posílám 
pozdravy jablonské farnosti a městu. 
 Na parkovišti Dolní Morava jsem sám, 
stojí tu nový dřevěný přístřešek. Jedu dál 
po pěkné lesní cestě, po 5,5 km končí. Vracím se 
a zastavuji u Zbojnické chaty, posedím, usuším 
triko a jedu zpět, na Horní Lipce doprava, 
přejíždím vrcholek a pomodlím se u křížku 
pod Roudným, dále sjíždím do Heřmanic 
pod Klepáčem. Je poledne, stojím 
před kostelem, modlím se Anděl Páně. Kostel 
zavřený, okna jsou neporušená. Vzpomínám, 
P. Jan Mokrý vypravoval, že v něm po válce 
sloužil mše svaté. 
 A teď je na mém kole, aby mě z „chrámu 
přírody“ dovezlo domů. 

o své radosti z cesty se podělil Bohuslav Hanuš 
 

?Víte, komu je zasvěcen kostel zmiňovaný 

v příspěvku pana Hanuše? 
- své tipy můžete vhodit do krabičky 

„Farní časopis“ v kostele 
 

Celostátní setkání mládeže 2012 
(Žďár nad Sázavou 14. – 19. 8.) 

 

„Ovocem Ducha je láska, radost a 
pokoj…“ (Gal 5,22)  

Do Žďáru se sjely tisíce mladých 
ze všech koutů České republiky a nechyběli ani ti 
z Jablonného nad Orlicí! Zastoupení jsme měli 
jak mezi účastníky, tak i dobrovolníky, a dokonce 
i mezi přednášejícími. :-) Program byl opravdu 
pestrý. Denně bylo na výběr až z 35 různých 
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přednášek a modliteb. Čekala na nás zábava 
v podobě koncertů, divadel, muzikálů, různých 
sportovních aktivit či výtvarných dílen. Byla tu 
i možnost přiložit ruku k dílu a udělat něco 
pro město Žďár. Vrcholem každého dne byla 
mše svatá. Na hlavním pódiu nechyběly 
katecheze, svědectví a zábavný program. 
Každého se dotklo a zaujalo něco jiného, 
ale věřím, že všichni jsme si ze Žďáru něco 
odvezli. Byla to skvělá příležitost zamyslet se, 
přiblížit se k Bohu, setkat se známými, poznat 
spoustu nových lidí a vytvořit jedno krásné 
společenství.  

Hana Strnadová 
 

Svatý Šarbel Machlúf 
 
Narodil se jako páté dítě nemajetných 

rodičů Antuna a Brigidy Makhlúfových – katolíků 
maronitského ritu. Rodina žila v malé horské 
vesnici Bekaa Kafra 140 km severně od Bejrútu. 
Když byly Josefovi tři roky, zemřel mu otec. 

Ve čtrnácti letech Josef pocítil první 
náznaky řeholního povolání. V roce 1851 
se rozhodl vstoupit do kláštera v Majfúku. Zde 
prožil rok svého noviciátu. Ve druhém roce 
přešel do kláštera v Annayi, kde 1. listopadu 
1853 složil první sliby a přijal jméno Šarbel. 
Dokončil svá teologická studia a 23. června 1859 

byl vysvěcen na kněze. 
15. února 1875, po mnoha letech 

v klášteře v Annaya, otec Šarbel obdržel 
povolení k odchodu do malé a odlehlé 
poustevny svatých Petra a Pavla. Nacházela se 
ve výšce 1350 m nad mořem. Tam se spojil 
s Kristem modlitbami, manuální prací, přísným 
sebeovládáním a postem. Šarbelova cela měla 
jen 6 m². Pod hábitem stále nosil žíněnou košili, 
spal jen několik hodin denně a jedl pouze 
jednou za den. 

Otec Šarbel zemřel na Štědrý den roku 
1898 během adorace před Nejsvětější Svátostí. 
Jeho spolubratři ho našli na podlaze kaple. Když 
umývali tělo, objevilo se velké světlo 
ze svatostánku. Mniši to považovali za viditelné 
znamení nebe. Venku silně sněžilo, vál ostrý vítr. 
Všechny cesty k poustevně byly zaváté, a tak 
nikdo nemohl informovat vesničany o světcově 
smrti. Přesně ten den lidé v okolí poznali, 
že otec Šarbel byl povolán do nebe. Mladí muži 

se vydali s lopatami odházet sníh, aby se dostali 
do poustevny a donesli tělo do kláštera Annay.  

Neporušené tělo zesnulého bylo uloženo 
v klášteře sv. Marona v Annaya. Bylo podrobeno 
lékařským testům a potvrdilo se, že tkáně nejeví 
žádné známky rozkladu. Tělo vydávalo zvláštní 
vůni a uvolňovalo načervenalou tekutinu 
neznámého původu. 

Otec Šarbel Makhlúf byl papežem 
Pavlem VI. prohlášen za blahoslaveného dne 
5. prosince 1965. Svatořečen byl týmž papežem 
9. října 1977. Světcův hrob v maronitském 
klášteře v Annaya se stal poutním místem. 
Mnozí z poutníků, mezi nimiž jsou i muslimové, 
byli zázračně uzdraveni na těle i na duchu. 

 

Modlitba k svatému Šarbelovi 
Svatý otče Šarbele, který ses zřekl všech 
příjemností světa, žil jsi pokorně v samotě 
poustevny a nyní přebýváš v nebeské slávě, 
oroduj za nás. Rozjasni naši mysl i srdce, utvrď 
naši víru a posilni vůli, rozněť v nás lásku 
k bližním, pomáhej nám volit dobro a vyhýbat se 
zlu, chraň nás před nepřáteli viditelnými 
i neviditelnými a pomáhej nám v našem 
každodenním životě. Na tvoji přímluvu obdrželo 
mnoho lidí dar uzdravení duše i těla a vyřešení 
problémů v situacích 
lidsky bezvýchodných. 
Shlédni na nás milostivě a 
bude-li to ve shodě s Boží 
vůlí, vypros nám u Boha 
milost, o kterou pokorně 
prosíme. Především však 
nám pomáhej jít 
každodenně cestou 
svatosti do života 
věčného. Amen. 

připravil PP 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Maronitsk%C3%A1_katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maronitsk%C3%A1_katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bejr%C3%BAt
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9_mni%C5%A1stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1851
http://cs.wikipedia.org/wiki/1853
http://cs.wikipedia.org/wiki/1859
http://cs.wikipedia.org/wiki/1875
http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_(apo%C5%A1tol)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_z_Tarsu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
http://cs.wikipedia.org/wiki/1898
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eucharistick%C3%A1_adorace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Sv%C3%A1tost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatost%C3%A1nek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_VI.
http://cs.wikipedia.org/wiki/1965
http://cs.wikipedia.org/wiki/1977
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maronitsk%C3%A1_katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Muslim
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Volby? Volby! 
 
Termín voleb do krajského zastupitelstva 

se rychle blíží a jak už se 
v našich krajích stává 
neblahou tradicí, politické 
strany a jejich 
představitelé si jdou 
vzájemně po krku a neštítí 
se ničeho. Žhavým 
tématem jsou církevní 
restituce a už se kolem 
nich popsalo mnoho papíru. Předkládáme vám 
k zamyšlení následující článek od Milana Mareše 
převzatý z internetového portálu Christnet. 
Nechceme nikoho pohoršovat, ale spíše 
pobídnout k zamyšlení – Co která politická 
strana opravdu chce? Komu prospěje svržení 
vlády v jejím současném složení? Co asi udělá 
vítěz voleb, pokud přihlédneme k tomu, 
co všechno udělal, když byl naposledy u moci? 
Po ovoci poznáte je… 

Jsme křesťané, žijeme v naší zemi. Jsme 
za ni a za lidi v ní zodpovědní. Přemýšlejme už 
teď, komu dáme v říjnu svůj hlas. Není možné 
stát stranou. Kdo nic nedělá, sice nic nezkazí, ale 
také nic nezlepší. Křesťan, který nevolí, není 
pravý křesťan, protože takovým postojem říká – 
„Mně je to jedno.“  
 
Volič by měl mít jasno  
  

Je před volbami. Víme, že absolutní 
pravdu nemá nikdo z lidí. To ale neznamená, 
že by nás politické strany měly klamat 
a obelhávat. Pokusme se na problém restitucí 
podívat věcně. Jedná se o politický problém – 
střet mezi zastánci slabého a silného státu. 
Pokud jde o korupci, ta může zavládnout nejen 
při nakládání s restituovaným majetkem, ale též 
jako „neúplatný“ státní úředník při správě 
církevního fondu. 

Ministerstvo kultury připravilo návrh 
zákona částečného majetkového vyrovnání. Stát 
bude postupně omezovat výplatu duchovních až 
na nulu v roce 2030. Církve by měly dostat 
zhruba čtvrtinu majetku, ze tří čtvrtin budou 
tedy možné majetkové nároky církví definitivně 
neuspokojeny. Navracený majetek ve výši 

134 mld. Kč byl specifikován parlamentní komisí 
(se zastoupením ČSSD). 

Zejména finanční náhrada 59 mld. Kč 
za pozemky a budovy, které nebudou vydány, 
je nejčastěji trnem v oku oponentům návrhu 
zákona. Nárokovaný majetek patřil z 98 % 
katolické církvi, návrh zákona rozděluje 
navracený majetek mezi katolickou a ostatní 
církve v poměru 80:20. Ústavní soud potvrdil 
právní nárok církve na vydání zabaveného 
majetku. Referendum na toto téma by tedy bylo 
bezpředmětné, vždyť například Okresní soud 
v Bruntále již v únoru 2012 rozhodl o vydání 
majetku ve prospěch farnosti Heřmanovice. 

Rozhlédněme se mimo českou kotlinu – 
církve se financují převážně z příspěvků věřících, 
nikoliv z majetku. 

Popišme si model německého 
financování církve:  

Většinový příjem německých diecézí 
pochází z církevní daně. Každý katolicky 
pokřtěný, který pobírá mzdu a nevystoupil 
z církve, přispívá na církev osmi procenty svého 
daňového výměru. Daň státu platí katolík 
stejnou jako nevěřící, navíc ale přispívá 
přepočteno zhruba 2 % své mzdy na církev. 
Systém je sociálně spravedlivý – nižší příjem, 
nižší daň a tedy i příspěvek na církev nižší. 
Maximální hranice příspěvku na církev 
pro nejvyšší příjmové kategorie je stanovena 
na 3,2 %. Statisticky přispívá každý třetí katolík 
(děti, studenti, důchodci, ženy na mateřské 
nebo v domácnosti nepřispívají). Významným 
partnerem, se kterým je užití takto získaných 
financí projednáváno, jsou laici – ekonomické 
farní rady a diecézní hospodářské rady. 
Rakouský model je obdobný. 

V Itálii je to jinak – fungují tam daňové 
asignace. Katolíci v Itálii tedy neplatí něco navíc 
oproti nevěřícím. Pouze určí směrování části 
svých daní pro církev – činí tak asi 50 % Italů. 
Asignace se provádí na daňovou část – 0,8 % 
z daně. Španělský model je obdobný. 
Před dvaceti lety doporučoval J. Lux zavést 
daňové asignace také u nás. Ve Francii patří 
katedrály státu, farní kostely a kaple obcím. 
Na církev přispívají věřící – většinou v postní 
době darují doporučené 1 % příjmu. 

Jak je to u nás? Můžeme přispívat 
do nedělní sbírky nebo formou daňově 
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odpočitatelného daru. V pražské arcidiecézi 
součet sbírek a darů vychází tak, jako kdyby 
u nás fungoval německý model, ovšem nikoliv 
s příspěvkem 2 %, ale 0,1 %. Statisticky to 
znamená, že výdělečná osoba přispívá na církev 
u nás dvacetkrát méně než v Německu. Z toho je 
zřejmé, proč v Německu může církev provozovat 
charitní i školskou činnost na vysoké úrovni. 

Bylo by vhodné si nalít čistého vína. 
Pokud podpásovými plakáty ČSSD útočí 
na vládní návrh, měla by představit 
konkretizované řešení. Tedy např. sdělit, jakou 
procentní sazbu daňových asignací navrhuje, jak 
budou řešeny spory církev versus úředník 
církevního fondu a zda výhradně stát bude 
stavebně udržovat všechny kostely a kaple, 
které nám ještě po komunistickém vyvlastnění 
církevního majetku zbyly. Nebo zda všechny 
kostely, které jsou v havarijním stavu, budou 
do dvou let na státní náklady demolovány. 

K dobrému hospodaření s restituovaným 
majetkem by významně prospělo aktivní 
zapojení laiků, tedy ustanovení ekonomických 
farních rad a vznik diecézních hospodářských 
rad. Slovenské restituce i případ Trmice by měly 
být dostatečným poučením. 

JF 
 

Povzbuzení pro rourkaře 
 
Jsou houbaři „mistři“, kteří dokážou 

přinést něco do polívky v průběhu celého roku. 
Od houbaření je neodradí ani sníh, ani to, 
že zrovna tzv. nerostou. Pak je mezi námi málo 
početná kategorie houbařů „odvážlivců“. Ti 
nepohrdnou bedlou, poznají žampion a růžovku, 
seberou kotrče, pýchavku, nebo holubinku. No 
a zbývá skupina houbařů „rourkařů“, která 
drtivě převažuje. Rourkařů proto, že jejich 
úlovky jsou především hřibovité houby, 
které mají výtrusy umístěné v rourkách 
na spodní straně klobouku. Sbírají praváky, 
kozáky, křemenáče a klouzky. Na podzim 
s oblibou vyráží do smrkových plantáží, kde se 
vyskytuje „pančák“ (suchohřib panský) a různé 
druhy babek. Z lupenitých hub vezmou na milost 
lišky a václavky. 

Léto si podává ruku s podzimem, les volá 
a houbaři by měli být ve střehu. Ač vášnivý 
houbař, osobně jsem vždy patřil spíše k poslední 

jmenované skupině, k rourkařům. I když jsem 
méně běžné houby znal, buď jsem neměl 
stoprocentní jistotu, nebo jsem je nesbíral 
prostě ze zvyku. Ale již minulou sezónu jsem 
tento přístup začal měnit. 

Při sbírání hub je třeba znát tzv. 
rozlišovací znaky, tedy ty, které pomohou 
bezpečně určit, co je houba zač. Je dobré znát 
i tzv. znaky vodící. Ty často významně 
napomáhají k určení houby, ale také mohou 
chybět. V některém vývojovém stádiu např. 
nemusí být dostatečně vyvinuté. Není tedy 
dobré se na ně spoléhat. 

Mým loňským objevem byly holubinky. 
Vyskytují se v mnoha druzích a variacích, jsou 
chutné a mají široké využití v kuchyni. 
A především – jsou hojné od jara až do podzimu. 
Plodnice rodu holubinka (Russula) mají různě 
zbarvený klobouk. Nejčastější jsou odstíny 
zelené, fialové, hnědé, červené a oranžové 
barvy. V dospělosti je veliký 4 až 15 cm 
a ze spodní strany má bílé až smetanové lupeny. 
Třeň (nohu) mají holubinky bílý, bez prstence, 
bez plachetky, bez ničeho. Tím je na první 
pohled odlišíme od muchomůrek. Avšak hlavním 
rozlišovacím znakem, vylučujícím záměnu 
s jinými lupenitými houbami, neboli „houbami 
s chladičem“, je zrnitá struktura třeně. Pokud 
do něj rýpneme nožem, nebo štípneme špetkou 
prstů, vylomí se zaoblený, lasturovitý kousek. 
Holubinky mají totiž na rozdíl od ostatních 
lupenitých hub kulovité buňky. Tuto vlastnost 
mají také ryzce. Ty jsou ale vzhledově odlišné 
a z jejich třeně při poranění vytéká mléčná 
tekutina. Ostatní lupenité houby mají buňky 
podlouhlé a při vyštípnutí se jejich tkáň vláknitě 
trhá.  

Většina 
holubinek je jedlých, 
ale jsou i druhy mírně 
nebezpečné. Jde 
především 
o holubinku vrhavku, 
která má červenou 
barvu klobouku 
a hořkou chuť. Při 
sběru tedy nejprve 
jasně odlišíme rod 
holubinka od jiných 
rodů hub. Potom 
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vyloučíme druhy s červenými odstíny klobouku. 
Pouze u rodu holubinka je také možné provádět 
chuťovou zkoušku. Druhy palčivé či hořké jsou 
nejedlé, druhy s mírnou, příjemnou chutí jedlé. 
Necítíme-li hořkost, je to adept pro váš nedělní 
oběd. Možná to bude výjimečně lahodná 
holubinka nazelenalá.  

Při houbařských výšlapech má člověk, 
kromě loveckého zážitku, vnímání krás přírody 
a surovin pro dobré jídlo, také čas na rozjímání. 
Třeba nad tím, jak jsou si houby a lidé podobní. 
Často se stává, že na pohled krásná a chutná 
houba je jedovatá, nebo uvnitř zkažená. 
A naopak, některé ošklivky jsou jedlé a mají 
výbornou chuť. Někdy ale krása je průvodcem 
dobrých vlastností a odpudivost znakem 
škodlivosti. Do některých hub se dobře kope 
a k některým se návštěvník lesa ani nepřiblíží. 
Třeba proto, že je jim dobře na těžko 

dostupných místech. V mladé smrčině, nebo 
vysoké trávě. Lidé se bojí hub neznámých 
a přichází tak o velký dar. Někteří houbaři jsou 
zase lehkovážní a přinesou si do polívky 
například „falešňáky“ (hřiby žlučové). U hub, 
ale i u lidí a jejich skutků je asi třeba naučit se 
vnímat nejen znaky vodící, dobře viditelné, 
ale především ty rozlišovací. Proč to někdy tak 
dlouho trvá nevím. Sbírat holubinky mě napadlo 
už dávno. 

Letošní sezónu jsem se zaměřil 
na muchomůrku růžovku, která bývá 
zaměňována s bájnou metlou houbařů, 
muchomůrkou panterovou. Pokud se dožiji 
dalšího čísla a v kostelní krabičce našeho 
časopisu se objeví alespoň jeden lístek s heslem 
„růžouka“, napíšu o ní příště. 

IR 

 
 
 

 

Pozvání z okolí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Poutní slavnost na Mariánské hoře u Lanškrouna 8. 9. – 9. 9. 2012 

 
V sobotu 8. září bude mše svatá sloužena v 19.00 hod. a ve 20.00 hod. se společně 

pomodlíme křížovou cestu. Program zakončíme adorací Nejsvětější svátosti. 
 

V neděli 9. září budou mše svaté slouženy v 7.30, v 10.00 a v 16.00 hod. Hlavním 
celebrantem mše svaté v 10.00 hod. bude Mons. Josef Růt,  

děkan katedrální kapituly v Hradci Králové. 
 

Ve 14.00 hod. začíná pořad duchovní poezie s hudbou starých mistrů 
 a v 15.00 hod. modlitba křížové cesty. 

 
Mši svatou v 16.00 hod. bude sloužit novokněz P. Filip Foltán. 
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Pro děti 
 

Kluk na obrázku uprostřed si nese výbornou svačinu. Protože ví, že se má snažit dělat ostatním 
radost, chce dát kus svačiny své kamarádce. Pomůžeš mu najít spolehlivou cestu mezi věcmi, které ho 
od dobrého skutku odvádějí? 

 

 
 

zdroj: www.kanan.cz 
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