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Zpravodaj farnosti při kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy
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P ŘEČTETE

SI :

Rozhovor s Pavlou Novákovou o dětské schole v mníšeckém
kostele
Příběh poustevníka ze Skalky
Z farní kroniky – Vánoce 1933
Vzpomínka na P. Ladislava Kubíčka

Stručný zápis z farní rady:
 Farní rada má novou členku, paní
Sašu Merunkovou, která nahradila
Romana Češku

 Stopy je třeba vydávat ve větším
nákladu, protože se stále stává, že
na někoho vůbec nevybydou; toto
číslo vyjde v nákladu 70 výtisků

 Farní charita bude 5. 1. pořádat
tříkrálovou sbírku a hledá nové
dobrovolníky

 1. patro fary je vymalováno a dveře
nalakovány; kvůli škrábání mnoha
vrstev staré malby překročila faktura původní rozpočet

 Mníšecký chrámový sbor také hledá nové dobrovolníky, kteří disponují hudebním sluchem, hlasem
jakékoli výšky či hloubky a ochotou věnovat kousek svého volného
času dobrému dílu; vítáni jsou
zejména pánové

 Na Skalce jsou hotové „oltáříky” v
kapličkách křížové cesty; budou se
osazovat kamennými sokly, na které přijdou kamenné reliéfy zobrazující jednotlivá zastavení křížové
cesty

 Českou mši vánoční J. J. Ryby si
budeme moci letos vyslechnout 25.
12. v 16 hod v kostele sv. Václava
a 26. 12. v 10:30 při mši sv.
v Líšnici

 Mše sv. pro děti bude na Štědrý
den v kostele sv. Václava od 16
hod; doprovodí ji farní rodinná kapela Familion společně s dětskou
scholou; před ní bude od 15:30
zpívání u jesliček

 Na minule avizovanou mříž pro
líšnický kostel ještě není návrh, což
nevadí, protože farnost je momentálně finančně vyčerpaná díky instalaci žaluzií na věži mníšeckého
kostela

 30. 12. bude v kostelech naší farnosti obnova manželského slibu
 A dobrá zpráva nakonec: manželé
Balíčkovi mladší čekají přírůstek
do rodiny – dvojčátka, která tímto
svěřují do vašich modliteb

 V Líšnici je potřeba opravit střechu, která je v havarijním stavu
 U zvonu v Trnové upadlo srdce
kvůli špatné instalaci

Daniela Feltová
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R ECEPT

NA ŠŤASTNÉ MANŽELSTVÍ

Tímto číslem končí anketa Recept na šťastné manželství. Odpovídalo
v ní celkem 14 manželských párů. Ráda bych jejich odpovědi krátce zrekapitulovala.

I

když všichni víme, že zaručený a univerzální recept na
šťastné manželství neexistuje, většina ostřílených manželských dvojic se
shodla na tom, že nejlepším tipem je
vědomé naplňování manželského
slibu – usilovat o lásku, úctu a věrnost, odpouštět (nenechat zapadnout
slunce nad svým hněvem), neopouštět, nést společně dobré i zlé. Uvědomovat si, že manželství je závazek.
To samo o sobě přitahuje tolik potřebné Boží požehnání.
Dalšími doporučenými přísadami
receptu na šťastné manželství jsou:
tolerance, humor, trpělivost, sebeovládání, odvaha a střízlivý rozum.
Kořením, které rozhodně nesmí chybět, je modlitba. Důležitá je také ingredience zvaná tři P: Pochválit, Poděkovat, Pohladit.
Jinou radou, na které se většina
shoduje, je: komunikujte! Problémy
řešte včas, než vám přerostou přes
hlavu. A dopřejte si čas na společně
strávené chvíle, na vědomé práci na
vašem vzájemném vztahu (není totiž
radno ho považovat za samozřejmost
či za jakési perpetuum mobile). Může to být čas strávený při sklence
vína, víkend bez dětí, zkrátka nějaký
společný příjemný zážitek. Zároveň
může být velmi přínosné dočasné
odloučení (služební cesta, pobyt u
rodičů), při němž manželé pocítí, že

si navzájem scházejí, a mohou se na
sebe zase těšit.
Když se vše nedaří, jak bychom
chtěli, je dobré nebát se nebýt perfektní a požádat o pomoc – manžela/
manželku či poprosit o radu rodiče –
a problémy s vírou a důvěrou svěřovat Pánu. Brát vážně důležitá Ježíšova slova: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“
A ještě pár praktických rad: někdy může pomoct odstranit televizi.
Manželky, nezapomeňte, že láska
prochází žaludkem a nic neřešte, dokud manžela pořádně nenakrmíte.
Nechte svého muže důkladně utahovat zavařovací sklenice, ať vám je
pak musí zase otvírat a vy si můžete
uvědomovat, že se bez jeho pomoci
neobejdete. Manželé, vyznávejte své
ženě lásku klidně beze slov – třeba
květinou.
A nakonec to nejdůležitější. Nezapomínejte, že na prvním místě má
být Bůh, na druhém partner a na třetím děti. Že manželství je společná
cesta ke společnému cíli, jímž je nebeské království. A že je to cesta
vlastního i vzájemného posvěcování.
Hezky to vyjádřil blahoslavený Karel
Habsburský těsně před svatbou se
Zitou Bourbon-Parmskou (i ona je
nyní v procesu blahořečení): „Teď si
musíme vzájemně pomáhat do nebe.“
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R ECEPT

NA ŠŤASTNÉ MANŽELSTVÍ

Kéž se to daří všem manželským
párům v naší farnosti tak, jako se to
dařilo jim.
Daniela Feltová

Od příštího čísla se můžete těšit na anketu „Co ti v dospívání pomohlo
přijmout víru za svou a co jsi oceňoval/a na výchově a přístupu svých rodičů?“

P r a co v n í p ř í l e ž i t o s t
Radio Proglas hledá redaktora pro studio Kristián v Praze
Přijmeme redaktora pro pražskou redakci s působností v Praze, Středočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji. Předpokládáme vysokoškolské vzdělání nejlépe humanitního typu, všeobecný rozhled, komunikativnost, výbornou orientaci v křesťanském prostředí, organizační
schopnosti, znalost práce na počítači, řidičské oprávnění sk. B. Zkušenosti s prací v mediální sféře jsou výhodou. Nástup je možný ihned.
Náplní práce je tvor ba kr átkých r epor táží, zpr áv a publicistických pořadů.
V případě zájmu nám pošlete svůj životopis s motivačním dopisem (příp. fotografií)
elektronicky na adresu personalie@proglas.cz a připojte,
prosím, prohlášení, jež najdete
na webu Proglasu, záložka
Kontakty a info/ Pracovní příležitosti.
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R OZHOVOR
Dětské hlasy už na mníšecké mši nechybí
Dětská schola v mníšeckém kostele? Od letošního podzimu to není
sen, ale příjemná realita. Dětské hlásky můžeme v kostele na mších slýchat díky Pavle Novákové, která si sbor nejmenších vzala na starosti.
už je nás patnáct. Nejmladšímu členovi malé scholy jsou čtyři roky, nejstaršímu 12 let. Máme tam i kluky,
dokonce jich je šest. Všechny děti
zpívají moc hezky, jsem z nich
opravdu nadšená.

Než jste odešla na svou třetí mateřskou dovolenou, pamatuji si Vás
ze ZUŠ v Mníšku. Takže máte hudební vzdělání?
Absolvovala jsem konzervatoř
v Kroměříži, poté hru na klavír na
Masarykově univerzitě v Brně. No a
pak už jsem celou dobu učila, naposled tady na základní umělecké škole. Když jsem odešla na mateřskou,
říkala jsem si, že až Markétka trochu
povyroste, pustila bych se do té dětské scholy.

Kdy se scházíte?
Není to časově náročné. Nacvičujeme na faře jednou týdně v pátek
odpoledne od 15.15 do 16:10 hodin.
Je to, jako by děti chodily na kroužek. Nacvičíme jednu písničku, a tu
pak děti, když přijdou s rodiči na
nedělní mši, mohou zazpívat.

Bez výuky dětí prostě nemůžete
být?
Už když jsem byla na základní
škole, tak jsme s mou sestrou u nás
ve farnosti ve Valašské Bystřici založily malou scholu, bylo nás tak 15
školáků a předškoláků. A každou
neděli jsme s dětmi zpívaly liturgické
písničky. Prostě jsem na
tom vyrostla. Když jsem
přišla do Mníšku a viděla,
že tady malé děti nezpívají,
rozhodla jsem se využít
svou zkušenost.
Kdo může být členem
dětské scholy?
Kdokoliv, koho baví zpívání. Na první říjnovou
schůzku přišlo pár dětí, teď

Jak to vypadá s hudebním doprovodem?
Beru do kostela z fary klávesy.
Časem bych ráda sehnala lepší nástroj. A také bych chtěla, aby se
k nám přidal nějaký kytarista. Děti si
i nosí své hudební nástroje, třeba
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R OZHOVOR
Alžbětka Romová přišla se saxofonem, Martinka Krejčová donesla flétnu…Pak pro ty nástroje třeba vymýšlím mezihry. A samozřejmě využíváme i různé rytmické nástroje, bubínky, triangl…

dětské půlnoční mši chceme zpívat
koledy.
Ještě mi prozraďte, jak to máte
doma. Váš manžel hraje na violoncello v České filharmonii. To váš
dům musí stále žít hudbou?
Děti to vidí u nás, a tak jim připadá hraní přirozené. Je normální, že si
každý přes den na svůj nástroj zahraje. Nijak děti nedrezírujeme, aby
z nich byli profesionální muzikanti.
Ale Maty si každý den na klavír zahraje své oblíbené písničky a cvičí,
to holt musí…

Můžeme dětskou scholu slyšet
na každé mši v Mníšku?
Na začátku jsme zpívali jen na
některé mši, ale chtěla bych zavést
pravidlo, aby se zpívalo na každé.
Když nás už bude víc, nevadí, když
někdo právě tu neděli nebude moci
přijít. Dětskou scholu jsme do liturgie zařadili do chvíle, kdy nehraje
paní varhanice, takže na dobu přijímání, kdy bývá jinak ticho. Rodiče
mi po mši chodí říkat, jak je to milé,
takže mám radost.

Holčičky také na něco hrají?
Šestiletá Anička má housličky, už
s námi i hrála ve schole v kostele.
Pětiletá Verunka zatím říká, že hraje
na cello. Občas už na něj něco zkouší, ale zatím je to v plenkách. Tatínek
jí dovezl úplně maličkaté cello, a tak
ho Verunka občas suverénně vytáhne, dá si pod nohy knížky, protože
židle je moc vysoká, všechno si připraví i s podstavcem a pak zaujatě
jako že hraje. Je to takové roztomilé,
jak se snaží. Říkáme tomu melodramy: brnká, tahá smyčcem a do toho
zpívá, kde ji co napadne.

Jaký máte repertoár, které písničky děti nejvíc baví?
Nejoblíbenější jsou ze zpěvníku
Hosana a od Ztracené kapely. Samozřejmě vedou ty živější, třeba Hosana
na výsostech Bohu nebo Chtěl bych
jít za Tebou. Hodně dám na to, co si
vyberou samy děti. Časem bych byla
ráda, kdyby se mezi staršími dětmi
našli potenciální sólisté, kteří by třeba zazpívali žalm. O Vánocích na

Zdena Lacková

Pavla Nováková
 S manželem Markem žili na Zbraslavi, nyní bydlí dva roky v novém domě na
mníšeckých Madlenkách

 Mají 12 letého syna Matyho, šestiletou Aničku, pětiletou Verunku a desítiměsíční Markétku.
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Z LITURGIE

které jinak patří sv. Marku. Vlastní
látkou sv. Jana jsou tři rozsáhlé epizody, které starobylá tradice spojovala s přípravou ke křtu. Je to rozhovor
se Samaritánkou (kap. 4.), uzdravení
slepce od narození (kap. 9.) a vzkříšení Lazarovo (kap. 11.). Čtou se o
třetí, čtvrté a páté neděli postní
v roce A. Každoročně čteme na Hod
Boží vánoční slavný začátek evangelia sv. Jana, dále z něho čteme o druhé velikonoční neděli a o slavnosti
Seslání Ducha svatého. Desátá Janova kapitola, i když v různých úryvcích, se čte ve všech letech vždy o
čtvrté
neděli
velikonoční,
v posledních velikonočních nedělích
se předčítají Ježíšovy řeči na rozloučenou.
Je zřejmé, že evangelium nepředčítáme proto, abychom studovali literární nebo vykladačské otázky. Čtení
evangelia Ježíše Krista podle sepsání
různých evangelistů umožňuje, abychom plasticky poznali učení našeho
Pána. Čtyři autoři umožňují vidět
činy Kristovy a slyšet jeho řeči
z různých hledisek. Naše víra pak je
prvkem, který nám umožňuje, abychom se připojili k Ježíši. Abychom
pohledem čtyř evangelistů dosahovali Ježíše živého, hovořícího k nám
aktuálně i dnes, když se jeho evangelium předčítá v církevním shromáždění při mši svaté.

Evangelium

V

šechno, co četbu evangelia
obklopuje, je mnohem slavnostnější, než při ostatních čteních.
Už věta, kterou jáhen nebo kněz zahajuje posvátný text, je příznačná:
Slova svatého evangelia podle…
Evangelium je svaté samo v sobě zvěstování je jen jediné, i když se
mění podle podání evangelistů. Proto
můžeme mluvit plným právem o
evangeliu Ježíše Krista.
Tím, že čteme z evangelia jednoho autora delší čas, zjišťujeme, že sv.
Matouš je rozsáhlejší, že je v jeho
díle více rozhovorů a že pečlivě ukazuje, jak se na Ježíši vyplňují předpovědi proroků. Sv. Marek je ze
všech evangelistů nestručnější, ale je
velmi konkrétní v detailech, všímá si
zázraků, čímž chce ukázat božskou
všemohoucnost Ježíšovu. Sv. Lukáš
je citlivý, aby se nedotkl smýšlení
pohanů, je evangelistou Božího milosrdenství, vyjadřuje radost těch, kteří
jím byli obdarováni. Nejvíce ze
všech evangelistů mluví o Panně Marii i o ostatních ženách evangeliu.
Kde je místo pro evangelium sv. Jana? Je to evangelium, které nepatří
k synoptickým, obsahuje mnoho událostí, které nemají ostatní evangelisté. Sv. Jan však nemá k četbě ucelený rok. Přesto místo, které je mu
v celém systému vyhrazeno, odpovídá jeho důležitosti. Jeho šestá kapitola o chlebu života nalezla umístění,

P. Jan Dlouhý
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konají vždy v půl páté večer každou
neděli a svátek až do 2/2. Na počátku
jest promluva kněze, na to tři dítky
školní přednášejí básničky, což střídá
se s vánočními koledami. Pak jest
litanie ke Jménu Ježíš a u hlavního
oltáře požehnání. Kostel jest pokaždé
plný, mládeže i těch nejmenších dítek, které s utajeným dechem naslouchají přednášejícím dítkám. A což
hlavní – též se jich zúčastnili dospělí
i dítky jinověrci. Snad dá Bůh, že
milost Boží jimi pohne a oni jsouce
nadšeni našimi krásnými obřady,
kterých oni postrádají, vrátí se tam,
kam už dávno patřily, ale snad
z bázně nebo jiných malicherných
důvodů stojí mimo nás. I jedna Izraelka bude přednášeti, která až dospěje 14 let, dá se pokřtít. Dítky školní
jsou podělovány modliteb knížkami a
obrázky vánočními. Při této příležitosti musí se též poděkovati šlechetným dobrodincům, Mariánské Družině dívek v Praze u Voršilek za překrásnou výzdobu našeho svatostánku, a tak Ježíšek měl nový pěkný
příbyteček ke svým narozeninám!
Tak nepatrná námaha byla skutečně
odměněna velikou účastí. Bylo radostné a dojímavé naslouchati přednášejícím dítkám, s jakou vřelostí a
láskou se své úlohy zhostily…

B

lížily se Vánoce. Mým dávným přáním bylo, konati
pobožnosti u jesliček tak, jak jsem je
viděl za mých bohosloveckých studií
v kostele v Římě. Příležitost naskytla
se mi zde v české farnosti a výtečnou
pomůcku poskytla mi knížečka
„Jesličky“. I opsal jsem 33 básniček,
které mi dítky školní již ve 3 třídách
rozebraly a v ostatních třídách chtěly
rovněž básně přednášeti, takže jsem
je musil těšiti až na druhý rok. Dle
mého dávného zvyku vyzdobil jsem
zdejší farní kostel stromky vánočními nejen u jesliček, ale i u hl. oltáře a
pak i vedlejších oltářů byly stromky
umístěny, a nad svatostánkem stál
bohatě ozdobený stromek se svíčičkami, které při půlnoční mši sv. a na
Hod Boží hořely. Půlnoční mše sv.
byla při nynějším náledí hojně navštívena, a byli přítomni i jinověrci a
bez vyznání… Celou pastorální mši
sv. nacvičil p. ředitel kůru, a tak ve
skvostně osvětleném kostele nesly se
radostně melodie vánočních písní.
Rovněž na Hod Boží vánoční byla
návštěva obrovská a zatím co tutéž
dobu konala bohoslužby církev československá ve škole – jichž se zúčastnilo 6 osob!!! Co nejvíce ale mne
dojalo a dalo podnět k těmto řádkům,
jsou pobožnosti u jesliček, které se

Karel Novák, farář
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KTERÝ MNE ZAUJAL

P

opravdě. Když jsem byl osloven k napsání pár vět o svém
oblíbeném svatém, byl jsem zaskočen. Ani ne snad proto, že bych měl
sepsat pár řádků, ale spíše kvůli samotnému tématu. Takto exaktně
jsem totiž nikdy nad svým
„oblíbencem“ nepřemýšlel. Moje
úvahy se ubíraly napřed mariánskou
cestou: mám rád mariánská poutní
místa, mariánské písně a obecně
všechno pojící se k Panně Marii.
Mám-li však identifikovat jediného
svatého, jasně, bude jím Svatý Jan.
Na Jana Evangelistu jsem byl pokřtěn (dnes už si pamatuji, že to bylo
31. 10. 1981) v mníšeckém kostele
tehdejším duchovním otcem P. Janem Blažkem. Ovšemže si na samotný obřad nevzpomínám, nicméně již
k výběru jmenovce se pojí určitá
symbolika. Moji rodiče knězi sdělili
jméno, které mi chtěli věnovat. Následný dotaz, o jakéhože se má jednat Jana, však nebyli připraveni odpovědět. Proto P. Jan (křtěný Evangelista) jaksi automaticky určil svého
jmenovce a ochránce i pro mě. Vzpomenu-li časy svého dětství, často
jsem Svatého Jana nevnímal zrovna
pozitivně. Nositelé jména, případně
znalejší církevního kalendáře, jistě
víte, kdy je slaven svátek Svatého
Jana – je to 27. prosince. Možná tušíte, v čem tkví pro malého kluka nevýhodnost nošení jména Jana Evangelisty. Ano, mít tři dny po Štědrém
dnu svátek, je přeci 3. nejhorším termínem v roce na oslavu čehokoliv!
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Snad každý rok jsem očekával
skromnou nadílku dárků po té velké
ze Štědrého dne. Ale každý rok jsem
byl znovu a znovu překvapen
„nešizenou“ regulérní dávkou nových (zejména čtyřkolových) hraček,
pravda s (pochopitelnou) absencí
svátečního dortu.
Dnes už dávno povánoční datum
svátku neřeším, ale naopak si ho již
několik let téměř tradičně užívám
slavením
eucharistie
společně
s naším P. Janem – též nositelem
shodného jména. Svátek je spojen
s žehnáním vína a symbolickou větou před samotnou konzumací „Pij
lásku svatého Jana“. Svatého Jana
odmala vnímám hned vedle Ježíše
jako největší apoštolskou autoritu a
„premianta“ mezi učedníky. Však i
oslovení „miláček Páně“ patrně nevzniklo samo od sebe. Zejména každoroční čtení pašijí o velikonočních
svátcích mi evokovalo srovnání a
jakýsi důkaz Janova příkladu. Onu
bilanci jsem viděl zejména v kontrastu známé Petrovy zrady Ježíše po
zakokrhání kohouta. Petr, který ostatní učedníky v mnohém převyšoval,
selhal. O Janovi se však něco podobného v evangeliu nedočteme. Důkazem Janovy výjimečnosti je kupříkladu osobní přítomnost ve známém
příběhu o proměnění vody ve víno
v Káně galilejské. Život Svatého Jana nebyl zrovna procházkou růžovým sadem. Dokázal však přežít i
příšerné mučení pronásledovatele
křesťanů císaře Domiciána, který
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s ním hodlal skoncovat vhozením do
vroucí olejové lázně. Svatého Jana
zkrátka vnímám jako opravdovou
osobnost.
Před sedmi roky jsem byl účastníkem dálniční dopravní nehody, kdy
jsem jako spolujezdec prožil několikanásobnou rotaci vozidla s dopadem
na část střechy přímo nade mnou.
Následně
jsem
vzhledem
k mechanismu úrazu samozřejmě
putoval do traumacentra. Událost
popisuji konkrétně z jediného důvodu – ze zcela zdemolované oktávky
jsem vylezl „po svých“, pouze s pár
oděrkami a lehkým otřesem mozku.
Takže v zásadě zcela zdráv a „po

svých“ domů. Jednoduše shrnuto:
jednalo se o přímou a konkrétní
„ukázku Boží milosti“. Věřím, že za
tímto zázrakem stojí někdo jednotlivý, někdo, kdo mě zkrátka podržel.
Tím jednotlivcem může být zrovna
Svatý Jan, ke kterému jsem vždy
zhlížel. Proto už se těším na brzkou
oslavu mého svátku společně se Svatým Janem. Na závěr se ještě vrátím
k termínu jmenin. Východní kultury
oslavují Svatého Jana 26. září, což je
datum narození mojí ženy. Tak trochu přemýšlím o tom, že bychom
mohli obě oslavy spojit.
Jan Balíček

Ten člověk tu hrůzu nepřežije

J

ako mladá holka jsem krátce
potkala jednoho lékaře, na kterého jsem pak po celý svůj život nemohla zapomenout. Byl pro mě živou připomínkou toho, jak komunisti
dovedli bezcitně zničit cenný lidský
život.
Bylo mi tenkrát dvacet let a dostala jsem umístěnku do Vratěnína, vykonávala jsem práci na traktorové
stanici. Psal se rok 1956 a Vratěnín
byl v pohraničním pásmu - nedovedete si představit, jak tam vypadalo.
Polovina domů měla vymlácené okna, strašné místo. Blízko dráty a Rakousko, vstup jen na povolenku.
V jedné takové polorozbořené

vile bydlel i pan doktor. Mladý, velmi pohledný a laskavý, působil
v kraji i jako gynekolog a porodník.
Setkávali jsme se na obědech,
jedna z místních žen vařila pro něj,
zaměstnankyni pošty, školy a mě. O
panu doktorovi se vědělo, že je věřící. Před jídlem se modlil, mezi lidmi
se také svérázně se vymezoval proti
straně. To ale nebyla jediná věc, která soudruhům vadila – od té doby co
přišel, odmítala většina žen rodit
v nemocnicích. Zůstávali doma a
chtěly mít u sebe pana doktora, tak
šikovný a laskavý byl. Dokonce některé děti po něm pojmenovali. Lidi
se za ním doslova táhli, vyhledávali
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jeho přítomnost, kdo se s ním jednou
setkal, nezapomněl.
Pak jsem jednou přijela od rodičů
a ženské plakaly - pana doktora nám
vzali. Prý ho soudruzi poslali do ostravských dolů. Muži byli naštvaní a
říkali, takový jemný člověk tam dole
nevydrží. Do týdne s ním bude konec, to on nemůže zvládnout. Už
jsme pak o něm neslyšeli.
Ale já na něho nemohla zapomenout po celý můj život, myslela jsem
na něj stále a říkala jsem si, jak to
s ním tenkrát asi dopadlo. Často jsem
o něm také vypravovala svým známým, jak soudruzi tenkrát zničili
takového krásného člověka.
A pak, po šedesáti letech, jsem
dostala nádherný dar - pana doktora
jsem zase potkala! Na srazu spolužáků mi jedna věřící kamarádka strčila
do ruky rozhovor Katolického týdeníku s P. Ladislavem Kubíčkem, kde
byla i jeho fotka a já říkám – vždyť

to je náš pan doktor! Byla jsem šťastná. Dočetla jsem se o něm spoustu
věcí, také to, že z Vratěnína tenkrát
neodešel do dolů, ale na psychiatrii
do Havlíčkova Brodu. Také jsem se
dozvěděla, že už není mezi živými a
jakou smrtí zemřel.
To už jsem byla na stáří
v Domově pro seniory v Mníšku pod
Brdy, známá paní mi doporučila
knížku Až k prolití krve a já jsem se
o něm dozvěděla všechno. Z knížky
hodně čerpám a duchovně mě velmi
povzbuzuje a vede. Měla by patřit
mezi povinnou literaturu.
Není to náhoda. Často cítím, že i
seshora se náš pan doktor Ladislav
stále snaží pomáhat, mě určitě a věřím, že i mnohým dalším.
Karásková
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vot až do jeho přirozeného konce?
Nejen o těchto věcech hovoří v knize
rozhovorů zakladatelka hospicové
péče u nás, Marie Svatošová. Mluví
zde také o své rodině, o studiu medicíny, o vztahu ke svému trapistickému fan-clubu a o vlivu, jaký na ni
měl P. Ladislav Kubíček.

Král David
Louis de Wohl

Román o klíčové postavě biblických dějin. Malého chlapce Bůh prostřednictvím proroka Samuela povolá
od stáda, jež jako nejmladší z osmi
bratří pásl pro svého otce. David se
proslaví, když jako mladíček porazí
nepřemožitelného obra Goliáše. Neproslaví se však jen jako bojovník,
ale i tím, že chce ve svém životě se
klást na první místo Boha. Není dokonalý, není bez hříchu, ale umí se
pokořit před Bohem a litovat svých
provinění. Je básník i bojovník, je
soudce i vrah, je král i Boží služebník.

Očekávání vánoc
Richard Rohr

Kniha známého duchovního autora, františkána, nabízí zamyšlení pro
každý den adventu. Vychází
z liturgického čtení na daný den a
nabízí podněty k objevení Boží lásky, velkorysosti a jeho touhy po lidské svobodě. V krátkých, ale moudrých promluvách vybírá na každý
den adventu téma, které je možné
celý den promýšlet.

Neboj se vrátit domů
Aleš Palán, Marie Svatošová

Má se pacientovi o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lhát? Má vážná choroba nějaký smysl? Proč nepovolit eutanazii? Proč respektovat ži-

Marie Skalická
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D

zorňován, že jdu po nesprávné cestě.
Jemné, ale i tvrdší napomenutí. Informace, sdělení od druhých lidí. A
tak, jak to umí on nejlépe, působit i
přes umění, knihy, filmy, obrazy,
sochy... A člověk začne pomalu chápat, rozumět, hledat, ptát se...
Ale pozor! Ta "druhá strana" se
nikdy nevzdá. Hrubě i úlisně se snaží
vás strhnout na svou stranu zpět. Začal jsem pracovat s koňmi, které
jsem od dětství miloval. Pocítil jsem
dar jim rozumět a umět řešit i problémy mezi lidmi a koňmi. Po čase
jsem najednou však byl ten "dobrej",
ten zaříkávač, jako Redford ve filmu. Občas zvítězila i hrubost. Jedna
"vědma" mi jednou řekla "Jste duchovně na úrovni Mistra. Měl byste se dál rozvíjet! Co Reiki? Otvírat
Universum...“ Uf...! A Náš Pán Ježíš
Kristus mě najednou naprosto zřetelně povolal na cestu víry v Našeho
Otce Boha Všemohoucího a skrze
něho v Ježíše Krista působením Ducha Svatého.
Stalo se to ústy mé tehdejší klientky přes koně, nyní kamarádky Mirky,
která
mne
pozvala
na
"Mužské Cursillo", církevní společenství, které pořádá "Malý kurz víry". Ocitl jsem se mezi deseti chlapy,
kteří se modlili, sdíleli své životní
cesty. Najednou jsem poznal, co je to
Boží Trojice, růženec, Anděl páně...
Před tím jsem sotva znal Otče náš.
Od spirituála, který kurz duchovně
vedl, P. Mirka, který je dodnes mým
přítelem a rádcem, i když je z Olo-

á se to vyjádřit, napsat jednou dvěma větami. Může se
o tom však napsat i celá kniha, nebo
dvě... Bůh je v našem životě již od
našeho narození, je ale jistě i před
ním. Ne vždy a ne každý však Boha
ve svém životě vnímá a do svého
života jej bere. Bůh nás miluje a nechce nic jiného, než abychom žili s
ním a v něm a on v nás.
A tak to bylo i v mém životě. Od
dětství jsem cítil, že něco je, že něco
vnímám a že mi něco pomáhá... Jsem
ročník 1960 a tak mne ideologie tehdejší mocné politické situace silně
ovlivňovala. Díky Bohu jsem na přání mé babičky byl ještě v porodnici
pokřtěn a tím ochrana Boží měla cestu otevřenější.
Můj život se ubíral cestou: Vyučit
se řemeslo, jít na vojnu na dva roky,
oženit se, co nejdříve děti, abychom
postoupili v pořadníku bytového
družstva, a v řadě s ostatními budovat socialismus... Brzy však začalo
to něco, co jsem cítil od dětství, nějak působit. Cítil jsem stále více, že
je zde také život duchovní a to
"duchovno" jsem začal hledat... A
jako u mnoha lidí i křesťanů, kteří
víru nepraktikovali, se o mne nejdříve přihlásila ta "druhá strana". Mám
tím na mysli esoteriku, východní kulty, keltské kulty, horoskopy, kameny,
zaříkávání, vyvolávání... A na pomoc
tomu přišel alkohol a lehké drogy. V
tuto dobu se však najednou přihlásil
ke vstupu do mého života Ježíš Kristus. Pomalu, zlehka, jsem byl upo-
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stěhovali jsme se s ženou, dcerou a
jejími dvěma synky do Mníšku. Sehnal jsem k pronájmu jediné dva byty v Mníšku, co byly tenkrát na přelomu roku nabízeny...
Zvolna jsem se nadechoval... Začal pracovat... Pomoc přišla od kamaráda Jardy v jeho podniku. Podařil
se pronájem pastvin Na Rovinách
pro mé zbylé koně. Začal jsem vozit
děti. Pořádat pro ně kroužek a tábory...
Přišla však další rána... Manželka
těžce onemocněla... Lékaři mi oznámili, že umírá a že pomoc již není...
Pronajal jsem si další byt a ženu tam
později převezl z nemocnice. Z bytu
byl oknem vidět kostelík na Skalce.
Začal jsem se modlit i tím směrem.
Odevzdal jsem vše do rukou a vůle
Boží a modlil se, aby skrze Ježíše
Krista jsme oba došli odpuštění a
duše mé ženy vešla do Božího království, byla nevěřící...
Odešla vedle mne 10 minut po
půlnoci na Neděli Božího milosrdenství 2017...
Stál jsem ten den ráno v kostele,
byly křtiny, radost kolem. A v zástupu při čekání na svaté přijímání mne
najednou osvítilo slunce okny kostela... "Jsem s tebou Jiříku, stůj pevně
na nohou..."
Syn, dcera, dva vnoučci, další na
cestě... Co bude dál...?
Vdolky...? Holky....? Víno...? Becherovka...? Práce v zahraničí....?
Život v řeholi...?
Ne ne... "Ježíši Kriste, tobě jsem

mouce, jsem přijal svou první svátost
smíření, obnovu křtu, rady jak jít
dál...
Začala nová cesta, poznání, hledání, ale i boje o mou duši. Ale již tady
byli kněží, řeholní bratři, duchovní
obnovy, skrze které mi Bůh ukazoval
cestu. Chodil jsem pravidelně na mše
do kostela, přijímal Boží tělo. Bůh
mě poslal i na přednášku P. Vojtěcha
Kodeta O. Carm., od kterého
jsem přijal exorcistické rozvázaní od
zaříkávání a působení zla...
Další léta plynula zčásti pokojně,
jako u běžného praktikujícího křesťana. Zčásti krkolomně, co se týče pracovního života... Dostavily se náhle
nezdary v podnikání, hypotéky, půjčky, hrozba exekuce... Tentokrát jsem
již nečekal a sám jsem zavolal Ježíše
Krista na pomoc! Pozval jsem Našeho Pána do mého života, který jsem
mu plně odevzdal. Zřekl jsem se znovu všeho zla s oporou další exorcistické modlitby, tentokrát
od P. Mirka v Olomouci. Znovu jsem
opakoval volání k Ježíši Kristu a
odevzdání mého života pro něho. A
najednou jsem stál v kostele v Mníšku pod Brdy a poslouchal působivé
kázání pana faráře... Začal jsem dojíždět pravidelně...
Exekuci se podařilo 24 hodin před
zahájením odvrátit díky nezištné
půjčce od podnikatele Františka
z Řitky (když byly děti malé, bydleli
jsme tam 5 let), i když jsme přišli o
dům a já o podnik (stáje, koně). Pře-
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Je jen Boží vůlí, kde jsem. Po
roce, který jsem si dal jako zkušební,
formační, se otvírá možná nová cesta. Vnímám Boží ochranu, lásku a
požehnání. S Ježíšem Kristem jdu
dál. Přestal jsem pít alkohol. Žiji v
modlitbách. Pomalu se začíná uklidňovat
moje
vznětlivá
povaha... Možná budu znovu pracovat s
problémovými koňmi, ale s Ježíšem
Kristem... Možná vstoupím do Třetího řádu františkánů, kde jsem se byl
včera podívat a představit se (u sv,
Josefa, vnoučci chodí nedaleko do
školy).
Možná budu dál poustevníkem... Možná se znovu ožením...
Možná se postěhuji dál... Ale jen a
jen pokud to bude cesta pro mne určená Naším Nebeským Otcem Bohem Všemohoucím - skrze Našeho
Pána Ježíše Krista - s působením Ducha Svatého - s přímluvou Matky
Boží Panny Marie.
Amen.

dal svůj život. Ukaž mi cestu a pomoz mi, jsem slabý a nevím, jak
dál..."
V létě po tom, co jsem z posledních sil uskutečnil již naplánované
tábory pro děti, mě navštívil P. Mirek, vracející se z pobytu v klášteře
trapistů v Novém Dvoře. "Povím ti
pohádku" řekl mi při obědě v restauraci. "Byl rytíř Jiří a ten hledal draka,
kterého chtěl zabít. Když však zabil
člověka, zjistil, že zlo je v nás, zahodil meč a stal se poustevníkem, kterého měli lidi rádi a navštěvovali
ho" (zkráceno z knihy od kard. Tomáše Špidlíka Ulipispirus).
Poustevník... Začal jsem chodit na
Skalku, modlit se a rozjímat na schodech poustevny. Srdcem jsem se stával poustevníkem. A před adventem
najednou inzerát ve zpravodaji města: "...hledáme brigádníky jako dozor
na Skalku...".
" A mohl bych tam žít jako poustevník....?“ otázal jsem se v telefonu... A tak jsem se v únoru v novém
roce, po tom co jsem i Štědrý večer
strávil na schodech poustevny, na
Skalce usadil...
A rok poté...? Dcera mezitím přijala křest, vdala se v kostelíku v Kytíně a odstěhovala se s manželem na
Zbraslav. Chlapci začali chodit do
církevní školy v Praze.

Poustevník Strejda Jiří
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODLITBA

Ranní modlitba s vnoučaty a chleba se sádlem pro všechny

P

aní Marii Skalickou vídáme
pravidelně v neděli v kostele,
kolem sebe vnoučata. Je to milá,
usměvavá dáma, která vede farní
knihovnu.
Skalických žijí v Mníšku už šestým rokem a vlastně se sem
z pražského Chodova vrátili po více
než 30 letech. Maruška odsud pochází a jako mladí manželé tu prožili
několik hezkých let. Na „stará kolena“ si v místě rodiště postavili domeček, s primárním důvodem, aby
vnoučata měla nějaké zázemí mimo
Prahu. Vnoučat mají zatím šest – od
syna a dcery. Ta první trojice už odrostla a jsou z nich středoškoláci se
svými aktivitami, zatímco ta druhá
trojice
se
stále
ještě
drží
„maminčiných sukní“ a jsou tady
téměř každý víkend a tak je u Skalických stále veselo.
Trochu jsme se k povídání
„naháněly,“ Maruška Skalická stále,
kromě starosti kolem vnoučat ještě
dojíždí do Prahy do práce, času se
leckdy nedostává. O to jsem radši, že
mi odpověděla.

Na otázku po nejoblíbenější modlitbě umím odpovědět jen stěží. Snažím se, aby prostupovala celým mým
dnem a je tedy nutně vázána na mnoho proměnných. Vedle ústřední modlitby „Otče náš…“, jejíž každý verš
formuluje hluboké myšlenky, mám
nesmírně ráda útržky některých žalmů (např. 23, 91, 120, 121), rovněž
písně Taize, které si lze pobrukovat
takřka kdekoliv. Když mě pak kupříkladu čeká perný den, tak se k Bohu
obracím s prosbou „Žehnej, Pane
dnes mé práci, ať svůj smysl neztrácí, neboť bez Tvého přispění, je marné vše mé snažení.“ Samotnou kapitolou jsou modlitby s dětmi,
s vnoučaty. Když nám ráno udělají
halasný „budíček“, tak pak také společně halasně Pána pozdravíme písničkou „Díky za každé nové ráno,
díky…“. Nejraději si ovšem s Ním
povídám úplně o všem a ráda s ním
také mlčím…
Alexandra Merunková

Přidejte se i vy se svým vyprávěním o tom, jaká je vaše nejoblíbenější modlitba!
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M

yslím, že takovým oblíbeným pokrmem celé rodiny,
je klasická svíčková na smetaně,
knedlík a plno brusinek. Ty nejen
rádi konzumujeme, jako kompot, ale
i rádi v létě sbíráme na brdských náhorních plošinách. Ale pokud chci
všem udělat opravdu radost, tak vyškvařím sádlo. Čerstvý chléb se sádlem, teplými škvarky a cibulkou, to
je pochoutka! To má opravdu velký
úspěch. Bohužel to manžel obvykle
zakončí žlučníkovou kolikou. A tak
nakonec ještě vařím cholagol...
A ze sladkostí u nás všichni milují
můj Jablkový piškot - (skoro jako
sachr).

Přidat se mohou případně oříšky,
rozinky, dle chuti. Můžeme péct v
dortové formě, naplnit džemem a
navrch šlehačku, nebo jen na pekáči,
s čokoládovou polevou a šlehačkou
(i bez ní).
Je to velmi jednoduché a rychlé a
velmi rychle to zmizí (alespoň u
nás).
Alexandra Merunková

30 dkg cukru
8 dkg másla
2 žloutky
ušlehat a přidat
30 dkg strouhaných jablek
30 dkg polohr. mouky
1 prášek do pečiva
2 lžíce kakaa
2 ušlehané bílky
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