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Milý Tomáši,
děkuji za důležitou otázku, z  níž vysvítá 
tvoje poctivost a odhodlanost. Říká-li Je-
žíš, že jsme světlem světa (srov. Mt 5, 14), 
a svatý Pavel, že máme v tomto zlém poko-
lení zářit jako hvězdy (srov. Flp 2, 15), pak 
je výsměch neklamným znamením toho, 
že svítím. Křesťan provokuje, zvláště 
když jsou druzí proti víře „naočko-
vaní“. Chce-li někdo být ve tmě, 
zhasíná světlo. Lidé nemohou 
jednoduše „zhasnout“ křesťa-
ny, a tak nám dávají pocítit svou 
nelibost. Není proto potřeba 
slovně bránit víru za každou 
cenu: bráním ji už tím, že za 
ní stojím. Kdy tedy mluvit 
a  kdy ne? Pokud cítím zá-
jem o solidní diskusi, určitě 
obhajuji a vysvětluji. To platí 
tím spíše pro situace vznik-
lé přímo ve výuce nebo při 
nějakém vážném sporu: 
tehdy je křesťanská zvěst 
velmi potřebná a nejspíš ji 
ode mne druzí i očekávají 
(včetně učitelů). Pokud se 
ovšem někdo jen vysmívá 

Pro rOK 2017
Už před začátkem postní doby bude všem v kostele váš kněz 
připomínat, že by si v postní době měli vybrat nějaké postní 
předsevzetí. To znamená, aby se zřekli něčeho, na čem jsou 
zbytečně závislí, a modlili se za to, aby se dokázali ovládat, 
byli trpěliví a hlavně vydrželi alespoň do Velikonoc.

Co platí pro dospělé křesťany, platí i pro vás. Také vy byste si měli vy-
zkoušet, jestli máte pevnou vůli a dokážete se překonat. Možná to bude 
mlsání nebo zbytečně strávený čas na počítači, které zkusíte omezit 
a nahradit třeba čtením a sportováním s kamarády. Anebo si zkusíte víc 
hlídat svůj čas, vše stihnout a nechodit pozdě. Nevím, ale každého z nás 
tlačí něco jiného, každý máme jinou slabost. Proto si budete muset svůj 
půst naplánovat sami, anebo se poradit s někým, kdo vás dobře zná. 

Hlavně však nezapomeňte, že ten, kdo má druhého rád, víc také pro 
něj vydrží. Každý poctivý půst je těžký, ale když ho budeme dělat z lásky 
k Pánu Ježíši, půjde nám to snadněji, o tom nepochybujte!

Proto bychom se měli v postní době také aspoň třikrát zúčastnit po-
božnosti křížové cesty anebo se ji aspoň pomodlit v soukromí. Náměty 
najdete na stránkách: deti.vira.cz (krásná i  s omalovánkami je napří-
klad: http://deti.vira.cz/kalendar/Postni-doba/krizova-cesta-s-oma-
lovankami/)

Pozorujeme při ní lásku Pána Ježíše k nám a prosíme ho, abychom i my 
dokázali mít rádi druhé, pomáhat jim a odříkat si vše, co tomu brání.

otec Jiří Kaňa

Kněz v misiích obvykle nemívá žádný plat a musí vyžít jen z milodarů. Území, které má na 
starosti, navíc bývá tak rozsáhlé, že se do farnosti mnohdy dostane jen několikrát za rok. 
A zatímco u nás na jednoho katolického kněze připadá průměrně zhruba 1 500 věřících 
(v ostravsko-opavské diecézi se číslo pohybuje kolem 2 000, v litoměřické „jen“ cca 1 200), 
v Asii je to přibližně 2 300, v Africe se počet blíží číslu 5 000. V Latinské Americe dokonce 
přesáhl hranici 7 000 věřících, kteří statisticky spadají pod jednoho kněze. V celosvětovém 
měřítku pak připadá na jednoho katolického kněze něco málo přes 3 000 věřících.

Bohoslovec. Kdo to je? Co to je za divný typ člověka? 
Potkal jsi někdy nějakého? Pokud ano, tak už jistě víš, 
že bohoslovec je člověk, který se připravuje na kněž-
ství. Takových bohoslovců, kteří se připravujeme na 
službu druhým, je v Olomouci celkem 32. Naším úko-
lem je se co nejlépe nachystat na to, abychom přinášeli 
lidem Boží slovo, abychom rozšiřovali Boží království 
tady na zemi. 
zajímavé ale je, že se Boží slovo nepředává pouze slovem, ale 
vším, co děláme, celým životem. Naše snažení není neucho-
pitelné, zaměřujeme se na samotný život, a to ve třech oblas-
tech – opravdový duchovní vztah s Kristem, lidská vyspělost 
ve vztahu k druhým a studijní rozměr, který nacházíme na 
naší teologické fakultě. Na cestě k tomuto nelehkému úkolu 
jsou nám oporou naši představení kněží, dále spolužáci, se 
kterými budujeme hluboké přátelské vztahy, ale obrovskou 
zásluhu mají také všichni naši dobrodinci a všichni ti, kteří se 
za nás modlí. A o to i vás všechny chceme prosit a za to vám 
velmi děkujeme.

CO VLASTNě DěLáME?
Často se nás lidé ptají, co vlastně celé dny a týdny děláme. 
Mnozí mají představu, že mlčky pochodujeme a odříkáváme 
Otče náš. Není tomu úplně tak, v pravém vztahu s Bohem 
jde o to „vpustit“ ho do svého života. Dovolit Bohu, aby mě 
proměňoval. Velkým vzorem v odevzdání se je Panna Ma-

vlídnost, poslušnost… Dobrým životem druhé 
hned nepřesvědčíš, ale zaseješ do nich semínko 
vnímavosti k víře, které pak může v jejich životě 
růst. A nezapomeň na modlitbu: za sebe i  za 
všechny ty posměváčky. V ní se spojuješ s  Je-
žíšem, který proměňuje lidská srdce, dává sílu 
ke svědectví a učí rozlišovat, kdy mlčet a kdy 
mluvit.

otec Vojtěch Janšta

Posměváčci 

Ve třídě se spolužáci často vysmívají 
Kristu a tomu, že v něj věřím. Chci se 
vás zeptat, jestli mám bránit víru i za 
cenu toho, že mne nebudou poslou-
chat, nebo se mi budou smát.

Tomáš, 14 let

a nechce naslouchat, nemá smysl se pouštět do žádné 
slovní potyčky. Posměšné věty navíc bývají vedeny úmy-
slem vyprovokovat „oběť“, a tak se pobavit na její účet. 
Myslím, že takto jednal i Ježíš. Mnoho kázal, vysvětloval, 
diskutoval a bránil pravdu… Ale při zlovolném výsle-
chu před veleradou mlčel. Pouze potvrdil, že je Boží Syn 
(srov. Mt 26, 63n), a z lásky šel za nás zemřít. Svědec-
tví slova přenesl do svědectví života. To platí i pro nás: 
bránit víru je třeba především vlastním chováním. To 
druzí bedlivě pozorují a někdy také prozkoušejí. Denně 
bojujeme o pravdivost, poctivost, odpuštění, pomoc, 

Boho

bude mít smysl. Myslím, že 
nejdůležitější je najít životní 
smysl. Tím ale neříkám, že 
mají jít všichni do semináře. 
Spíš jde o to začít svůj život 
brát vážně. Ve škole, doma, 
s přáteli, prostě všude tam, 
kde právě jsem.

Pokud byste Papežská misijní díla rádi podpořili anebo se chtěli do misijní práce přímo aktivně zapojit, 
navštivte stránky www.missio.cz nebo www.facebook.com/PapezskaMisijniDila, kde získáte potřebné 
informace a kontakty.

Kolik ovečeK má kněz v misiích?

ria, která řekla Bohu své „Staň se“, a  to je 
náš každodenní úkol. Náš denní řád je slo-
žen ze společných programů v kapli i u jídla, 
z doby vyhrazené na studium i na odpoči-
nek. rádi trávíme čas spolu a troufám si tvr-
dit, že jsme opravdu jako jedna rodina. To 
se projevuje i na spotřebě kávy, která není 
malá a tvoří důležitou součást našeho spo-
lečenství. Kromě pravidelného programu se 
podílíme i na dalších činnostech. zajišťujeme 
ministrování v katedrále, pořádáme duchov-
ní obnovy pro mladé muže, pracujeme s mi-
nistranty na diecézní úrovni, připravujeme 
pro ně ministrantské dny a celkově se snažíme využívat naše kapacity 
pro službu druhým. Výkon ale není vše a nezbytnou součástí vždy a vše-
ho je osobní modlitba. Bez poctivého vztahu s Bohem to prostě nejde.

TAK MLADí...
Ač trávíme většinu času v olomouckém semináři, čas od času vyjedeme 
do farnosti, abychom viděli fungování v praxi. Jednou jsme s pár boho-
slovci prožívali neděli ve farnosti. Při bohoslužbě jsme dostali prostor, 
abychom něco o sobě řekli, a po mši jsme ještě rozdávali obrázky s pros-
bou o modlitbu. Přišla k nám jedna paní, spínala ruce a povídala: „Tak 
mladí… táák mladí a táák nerozumní.“ Všem nám ztuhl úsměv a nevě-
děli jsme, co říct. Když jsem o tom přemýšlel, uvědomil jsem si, že jsme 
opravdu nerozumní. Kněžství není finančně výhodné, nezaručuje dobré 
postavení ve společnosti a není z nejjednodušších povolání. Ale krásné 
je, že i přes všechno těžké to má smysl! Každý z nás v semináři zaslechl 
nějakým způsobem Boží volání a rozhodl se na ně odpovědět. V lidských 
očích je naše rozhodnutí nepochopitelné, ale Bůh se dívá jinak. Víra nám 
neříká, že život s Bohem bude jednoduchý, ale zaručuje, že život s Bohem 

Pokud vás zajímají další postřehy ze seminárního života nebo chcete 
vědět, co v nejbližší době chystáme, můžete se podívat na naše stránky: 

www.knezskyseminar.cz. Děkujeme vám za vaši podporu.
seminarista Jiří Dyčka
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