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Naslouchejte svým dětem, třebaže jsou malé ... 
 

Když je držíte za ruku,  

nespěchejte na ně,  

jděte jejich tempem,  

protože vás chtějí  

vyléčit ze spěchu.  

 

 

Nedávejte jim dárky,  

ale darujte se jim vy sami.  

Dárky jsou záminkou,  

abyste se jim nemuseli darovat.  

Vydejte se jim do rukou,  

protože mají moudrost,  

kterou jste dávno ztratili… 
 

Naslouchejte svým dětem, i když dospívají ... 
 

Velkou část zdi, kterou v těch dnech mezi vás stavějí,  

neskládají ze svých cihel, ale z vašich.  
 

Nepožadujte od nich věci, které už sami neděláte.  

Neutiskujte je omezeními, aniž byste jim ukázali cíl.  

Raději jim odhalte, co je krásné, a získáte víc,  

než kdybyste poukazovali na nebezpečí možných pádů.  

Netrapte se, jestli nebudou respektovat pravidla,  

podle kterých je vychováváte.  

Ve skutečnosti by se třásly strachy, kdyby taková pravidla neexistovala.  

Přestoupením si ověřují jejich pravost.  

Jindy tak chtějí naopak vyvolat vaši výčitku,  

aby se přesvědčily, že je milujete. 

Někdy vás opustí s bouchnutím dveří,  

ale i když je uvidíte mizet v dáli,  

jejich lodě jsou plně naložené dary vašich dobrých slov,  

k nimž se při první bouři uchýlí.  

Jste rozsévači, kteří na jejich pole sejí,  

ne ženci, kteří jejich úrodu sklízejí. 
 



Svým dětem naslouchejte také, když dospějí ... 
 

S údivem zjistíte, že vás překonaly,  

že jejich loď zdolala všechny první útesy  

a že před nimi zůstal ten nejnebezpečnější: vy.  
 

Budou je totiž volat cesty, které neznáte,  

a slepě jim v nich budete bránit.  

Ale rostlina je od toho, aby rodila, ne aby své plody schraňovala.  

Považujete své plány za větší, než jsou plány Života?  

Nebraňte jim tedy.      Převzato z knížky Prorok větru 
 

K tomu není co dodat.  "Jenom": Veni, Sancte Spiritus. Požehnaný školní 

rok 2016/17.                   P.Z.V. 
 

 

1) Co se událo o prázdninách 

 

a) Peší pouť ke sv. Markétě 17. července 

Již druhým rokem vyšli farníci z Jamného na pouť do kostela sv. Markéty 

do Zhoře. V Rybném se přidalo několik poutníků, především mládež. Účast 

byla proti prvnímu ročníku bohužel slabší. To však nic neubralo na radostné 

náladě všech zúčastněných. Počasí bylo krásné, nálada povznášející. 

Tradičně jsme se vyfotili před značkou obce Zhoř a odebrali se do kostela. 

Mši svatou svými zpěvy doprovázela také zpívající zhořská schola.  

Po mši svaté občerstveni na duchu bylo třeba občerstvit i tělo. 

Ti prozíraví vytáhli řízky nebo domácí klobásky a s těmi méně prozíravými 

se rozdělili. Vše bylo zapito limonádou nebo dobrým plzeňským pivem 

v hospůdce u Vítků. Těšíme se na další ročník.      
Antonín Kubín 

 

b) Posezení u kostela 29. července 

Dne 29. 7. 2016 se uskutečnilo setkání farníků jamenské farnosti. 

V příjemné atmosféře teplého podvečera se pod lípou u kostela sešly 

všechny generace a všichni jsme si měli co říci. Témata rozhovoru byla 

velice rozmanitá od vaření, pečení přes cestovní zážitky až po zkušenosti 

s výchovou dětí a vnoučat.  

Občerstvení přítomných se vzal na starost otec Zdeněk Veith, který nedávno 

oslavil 58-mé narozeniny a nutno říci, že si počínal velice šikovně. Seznámil 

nás také s plánem postupu prací na opravě fary.  
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Setkání se také zúčastnil bývalý oblíbený učitel pan Arnošt Suk, kterého 

jsme všichni přivítali s otevřenou náručí. Dal k lepšímu některé historky 

ze svého působení na ZŠ Velký Beranov, kde učil naše děti.  

 Podvečer se pomalu šeřil a my se rozešli s krásným pocitem 

sounáležitosti do svých domovů. 
Marie Formáčková 

 

 

c) Setkání mládeže v Krakově 

Ve dnech 25. - 31. července jsem se zúčastnila XXXI. Světového dne 

mládeže (SDM), konaného tentokrát v polském Krakově. Z naší farnosti 

jsme společně vyrazily s Verčou, Terkou a Maruškou Novákovými.   

Předprogram SDM (20. - 25.7.) pro brněnskou diecézi proběhl 

ve farnostech diecéze Tarnów. Při příjezdu do krásné vesnice Ocieka se nám 

od místní mládeže, kněží a řádových sestřiček dostalo srdečného uvítání. 

Ubytovali jsme se v místní škole a každý den nás čekal bohatý, pečlivě 

připravený duchovní a poznávací program. Navštívili jsme například 

zkušební střelnici raket z druhé světové války, koncentrační tábor Pustków, 

vystoupení folklorních souborů v Dębice a také jsme prožili pěší pouť 

na mariánské poutní místo v Zawadě. Téměř každý den po návratu do školy 

jsme hráli česko-polský volejbal a fotbal a učili se polský jazyk. Poslední 

večer v Ociece jsme strávili u táboráku a společnými hrami. Dny v diecézi 

nám uplynuly jako voda a po rozloučení se skvělými lidmi jsme se plni 

očekávání vypravili na cestu do Krakova.    

Krakov byl úplně jiný šálek kávy. Malebné 

historické město sv. Jana Pavla II. a sv. Faustyny 

Kovalské zcela zahlcené lidmi z celého světa, 

přelidněné tramvaje, které především večer prostě 

nejely, nekonečné fronty na cokoliv, náročné přesuny, 

ale též skvělá atmosféra v českém národním centru 

(ČNC) i při hromadném programu v parku Błonia. ČNC se nacházelo 

v areálu cisterciáckého kláštera v Mogiłe a každé dopoledne zde probíhal 

duchovní program pro české poutníky (přibližně 6000). Závěrem setkání 

byla vigílie a nedělní mše se Svatým otcem na Campu Misericordiae, kde 

také bylo oznámeno, že příští Světový den mládeže se uskuteční v roce 2019 

v Panamě.  

Odvezli jsme si z Polska spoustu neopakovatelných zážitků. Jsem moc 

ráda, že mi bylo umožněno to všechno prožít. Bohu díky.   
Helena Nováková 
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d) Tábor pro děti 1. – 3. srpna 

První tři dny v srpnu se ve Zhoři uskutečnil příměstský tábor pro malé děti. 

Celkem 26 dětí ve věku od tří do sedmi let každý den dojelo na faru, kde 

jsme spolu strávili krásné tři dny. Z naší farnosti se zúčastnilo pět dětí. 

Tématem táboru bylo „Putování za hvězdou“. Během dne děti strávili čas 

na písku, hráli hry na zahradě či vyráběli různé výtvory, zpívali a mnoho 

dalšího. Tábor jsme ukončili společnou mší svatou.   
Eliška Vacková 

 

2. Co nás čeká 

 

a) Pouť Klokoty, Svatá Hora  

V sobotu 17. září 2016 se uskuteční poutní 

zájezd na Klokoty v Táboře a na Svatou Horu 

u Příbrami.  

Přihlásit se můžete v sakristii nejpozději 

do pátku 9. září 2016. 

Platba bude až po zájezdu a děti do 15 let jsou zdarma.  

Program poutě: 

- odjezd asi v 6 hodin 

- v 8:30 mše svatá na Klokotech – Svatá brána milosrdenství, poté 

prohlídka poutního místa s průvodcem (asi 40 min.) 

- možnost zakoupení suvenýrů, kávy, atd., odpočinout si 

- přejezd na poutní místo Svatá Hora; na cestě společný oběd 

- na Svaté Hoře prohlídka poutního místa; v 15 h pobožnost k Božímu 

milosrdenství (případně mše svatá) 

 

b) Poděkování za úrodu 18. září 

Podzim je období sklizně z našich stromů, polí i zahrad. Máme tedy nyní 

příležitost uskutečnit to, na co velice často zapomínáme – poděkovat. 

A jak lépe poděkovat než mší svatou? Myslím, že musíme s pokorou 

uznat, že když se nám něco urodí, není to samozřejmé. My se namáháme 

a pracujeme, ale stále jsme odkázáni na Boží požehnání. To Bůh nám posílá 

slunce i déšť ve správný čas.  

Proto v neděli 18. září budeme společně s vděčností přinášet chléb, 

víno, ovoce, zeleninu i obilí a děkovat našemu Pánu, že se o nás s láskou 

stará a dopřává nám všechno, co potřebujeme. Poděkování za úrodu by mělo 

být slavností celé naší farní rodiny. Dary, které budeme přinášet, bychom 

měli po mši svaté společně užít (sníst a vypít). Můžeme se tedy ještě chvíli 

zastavit a udělat si čas jeden pro druhého.   
Pavla Formáčková 



3. Oprava fary 
 

a) Proběhlé opravy na faře 

Několik informací, jak pokračuje rekonstrukce jamenské fary. S pracemi 

na rekonstrukci budovy fary bylo započato již v březnu letošního roku. 

Do dnešních dnů jsou odstraněny podlahy v celé budově. Dále je odstraněn 

násyp pod podlahami a část zeminy do hloubky 40 cm. V některých 

místnostech byly podlahy ve velmi špatném stavu. Jsou osekány vlhké 

omítky uvnitř budovy a částečně i omítky vnější. Vybouraly se stávající 

zárubně dveří a část příček. Jsou odstraněny půdní dlaždice a násyp 

na dřevěném trámovém stropu. Nyní se provádějí stavební práce na dvorní 

přístavbě. Stávající přístavbu bylo nutné z důvodu velmi špatného 

statického stavu zcela odstranit. Ve větší části budovy v obvodových 

stěnách je provedena izolace proti vzlínání vlhkosti. Práce provedla odborná 

firma.  

 Následně je nutné provést zhotovení vnitřní kanalizace a dále 

pokračovat v navezení podkladové vrstvy štěrku a zhotovit podkladní 

betony podlah. 

 O jednáních s pracovníky Památkového ústavu a projekce má nejvíce 

informací otec Zdeněk a členové ekonomické rady. 

 Velké poděkování patří všem, kdo se jakkoli podíleli na všech pracích, 

které jsou dosud provedeny. Poděkovat je nutné všem ostatním, kdo 

přispívají finančně a modlitbou za zdárné pokračování v pracích. 

Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání. 
Za firmu Jelínek a spol. s. r. o. František Jelínek a Marek Pecina 

 

b) Další postup při opravě fary 

V těchto následujících týdnech bude brigádnicky probíhat výkop rýh 

pro odpady, jejich zavážka a zásyp spodních vrstev podlah, pod hlavičkou 

Marka Peciny a Pepy Pešouta. Proto nebojme se říci svým příbuzným 

a známým s prosbou o pomoc.  

Tyto a veškeré předchozí stavební práce byly pouze ze sbírek a darů 

farníků. Každým dnem očekáváme přijetí schválené dotace 300 000,- Kč 

z Ministerstva kultury ČR. 

Příští rok bude největší investice pořízení nových oken a dveří, 

vodoinstalace, elektroinstalace, vnitřní omítky a přípojky plynu a elektřiny. 

Tyto práce si vyžádají nemalé finanční prostředky.  

Děkujeme všem, kteří přispívají na rekonstrukci fary, která je součástí 

kulturního dědictví obce a kterým záleží na tom, aby naše (vaše) obec byla 

krásná.  
Josef Vacek 



4. Další info 

- zpívání pro malé děti bude bývat opět jednou za čtrnáct dní, v pátek 

přede mší svatou. Poprvé bude zpívání v pátek 23. září v 15:30 

v kostele. Zpívání je pro děti od čtyř let do konce 1. stupně. Starší 

mohou zpívat se scholou. 

- schola bude od 9. září, každý pátek, vždy po mši svaté 

- spolčo – setkávání mládeže – v sobotu od 19:00 

- modlitby matek každé pondělí v 17:30 

- náboženství tento školní rok bude vždy v pátek v 13:10; začátek bude 

ohlášen v kostele 

- ke svátosti smíření je možné jít vždy přede mší svatou nebo kdykoliv 

na požádání 

- Myšlenka na týden – na internetových stránkách 

farnosti je nově uvedena v horní liště „Myšlenka 

na týden“, kde bude uváděno slovo z neděle, které by 

nás mělo provázet na nadcházející týden.  

- Dnes v neděli 4. září 2016 je v Římě 

na Svatopetrském náměstí slavena kanonizační 

liturgie, při které je Matka Tereza z Kalkaty 

prohlášena za svatou. 

- více informací, ohlášky, fotky, atd. na www.farnost-jamne.cz 

  

Homilie papeže při mši svaté na závěr SDM, Krakov  
Drazí mladí, přišli jste do Krakova, abyste se setkali s Ježíšem. A dnešní 

evangelium mluví právě o setkání Ježíše s jistým mužem, Zacheem v Jerichu. 

Ježíš tam nejenom káže nebo někoho zdraví, ale – jak praví evangelista – 

prochází tímto městem. Jinými slovy, Ježíš si přeje přiblížit se životu každého 

z nás a projít naši cestu až do dna, aby se Jeho a náš život opravdu potkaly. 

Tak došlo k tomu nejpřekvapivějšímu setkání, a to se Zacheem, vrchním 

celníkem, tedy výběrčím daní. Zacheus byl totiž bohatý spolupracovník 

nenáviděných římských okupantů, sdíral vlastní lid a byl z těch, kteří se pro svoji 

špatnou pověst nemohli k Mistrovi ani přiblížit. Avšak setkání s Ježíšem mu 

změnilo život, jako se stalo a denně se může stávat každému z nás. Zacheus však 

musel čelit určitým překážkám, aby se s Ježíšem setkal, nejméně třem, které 

mohou něco říci také nám.  

První je malá postava: Zacheus nemohl Mistra spatřit, protože byl malý. 

Také dnes nám hrozí, že zůstaneme daleko od Ježíše, protože se necítíme na výši, 

protože o sobě máme nízké mínění. Je to nemalé pokušení, které se netýká pouze 

sebeúcty, ale také víry. Víra nám totiž říká, že se „nejen smíme nazývat Boží děti, 

ale že jimi také jsme“: jsme stvořeni k Jeho obrazu; Ježíš na sebe vzal naše lidství 

a Jeho srdce se od nás nikdy neodloučí; Duch svatý si přeje přebývat mezi námi; 
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jsme povoláni k věčné radosti s Bohem! Jsme milované děti Boha, navždy. 

Chápete tedy, že nepřijímat se, žít nespokojeni a myslet negativně znamená 

neuznat naši nejopravdovější identitu. Je to jako otočit se opačným směrem, když 

na mně chce Bůh spočinout zrakem, znamená to zhasit sen, který pro mne má. 

Bůh nás miluje takové, jací jsme, a žádný náš hřích, poklesek či pochybení 

nezmění jeho mínění. Pro Ježíše, jak ukazuje evangelium, není nikdo podřadný 

a vzdálený, nikdo není bezvýznamný, ale všichni jsme milovaní a důležití: jsi 

důležitý! A Bůh počítá s tebou, takovým jakým jsi, nikoli kvůli tomu, co máš. 

V jeho očích nemá žádnou cenu oděv, který nosíš, nebo mobil, který užíváš; 

nezajímá jej, zda jsi podle módy, zajímáš jej ty, takový jaký jsi. V jeho očích máš 

platnost a tvoje hodnota je nedocenitelná. 

Když se nám v životě stane, že zamíříme dolů místo nahoru, může nám 

pomoci tato velká pravda: Bůh je v lásce věrný, ba dokonce umíněný. Pomůže 

nám pomyšlení, že nás má rád více než my sami sebe a že v nás věří víc než my 

sami v sebe, je vždycky naším „fandou“ jako ten nejneochvějnější z fanoušků. 

Vždycky nás očekává s nadějí, i když se uzavíráme do svého smutku neustálým 

přemítáním o utrpěných příkořích a o své minulosti. 

Oblíbit si smutek však není hodné našeho duchovního 

formátu! Je to přímo virus, který infikuje a zablokuje 

všechno, zavírá každé dveře, znemožňuje restartovat život, 

začít znovu. Bůh však umíněně doufá, vždycky věří, že 

můžeme povstat, a nerezignuje, když vidí, že jsme sklíčeni 

a bez radosti. Je smutné vidět někoho mladého bez radosti. 

Je užitečné každé ráno se modlit: „Pane, děkuji ti, že mne 

máš rád; jsem si jist, že mne máš rád, dej ať si zamiluji svůj 

život!“ Nikoli svá pochybení, která je třeba napravit, nýbrž život, který je velkým 

darem: je čas milovat a být milován.  

Zacheus potkal na cestě k Ježíši druhou překážku: ochromující ostych. 

Můžeme si představit, co se dělo v Zacheově srdci než vylezl na onen fíkovník. 

Nastal pořádný boj: na jedné straně velká zvědavost, totiž poznat Ježíše; na druhé 

straně riziko děsné ostudy. Zacheus byla veřejná osoba; věděl, že když zkusí 

vylézt na strom, stane se on, šéf a mocný, ale velice nenáviděný muž, směšnou 

podívanou pro všechny. Překonal však ostych, protože Ježíšova přitažlivost byla 

větší. Když zakusíte, že je někdo natolik přitažlivý, že se do něho zamilujete, pak 

se snadno stane, že rádi děláte věci, které byste nikdy nedělali. K něčemu 

podobnému došlo v Zacheově srdci, když pocítil, že Ježíš je natolik důležitý, 

že by pro Něho učinil cokoliv, protože On byl jediný, kdo jej mohl vytáhnout 

z tekutých písků hříchu a nemilosti. Proto ochromující ostych nepřevážil: 

Zacheus – říká evangelium – „běžel napřed“, „vylezl“ a potom, když jej Ježíš 

zavolal, „rychle slezl“. Riskoval a vydal se všanc. A to je tajemství radosti i pro 

nás: nezhášet hezkou zvědavost, ale vydat se všanc, protože život netřeba zavírat 

do zásuvky. Na Ježíše nelze čekat vsedě se založenýma rukama. Tomu, který 

nám dává život, nelze odpovědět pouhou myšlenkou nebo „esemeskou“! 



Drazí mladí, nestyďte se přinést mu do zpovědnice všechno, zvláště slabost, 

únavu a hříchy. On vás dokáže překvapit svým odpuštěním a svým pokojem. 

Nemějte strach mu přitakat vší silou svého srdce, velkodušně mu odpovědět 

a následovat jej! Nenechte si umrtvit duši. Vaším cílem ať je láska krásná, která 

vyžaduje také odříkání.  

Kromě malé postavy a ochromujícího ostychu existuje třetí překážka, se 

kterou se Zacheus musel vyrovnat už nikoli v sobě, ale kolem sebe. Je to reptající 

zástup, který mu nejprve překážel a potom ho kritizoval: Ježíš prý neměl 

vstupovat do jeho domu, do domu hříšníka! Jak obtížné je přijmout Ježíše 

doopravdy, jak těžké je akceptovat „nekonečně milosrdného Boha“. Budou vám 

moci bránit a snažit se vám namluvit, že Bůh je vzdálený, rigidní a málo vnímavý, 

dobrý vůči dobrým a zlý vůči zlým. Náš Otec však „dává vycházet slunci pro zlé 

i pro dobré“ a pobízí nás k pravé odvaze, totiž abychom byli silnější než zlo tím, 

že budeme milovat všechny, dokonce i nepřátele. Budou se vám moci smát, 

protože věříte v tichou a pokornou sílu milosrdenství. Nemějte obavy 

a přemýšlejte o slovech těchto dnů: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 

milosrdenství“. Budou vás moci označovat za snílky, protože věříte v nové 

lidství, které nepřijímá nenávist mezi národy, nepovažuje státní hranice 

za bariéry a nesobecky a bez zášti střeží vlastní tradice. Neklesejte na mysli: svým 

úsměvem a svou otevřenou náručí hlásejte naději a buďte požehnáním jediné 

lidské rodiny! 

Zástup onoho dne Zachea soudil, shlížel na něho zvysoka. Ježíš však jednal 

opačně a „podíval se nahoru“. Ježíšův zrak vidí za nedostatky a spatřuje člověka; 

nezastavuje se u minulého zla, nýbrž tuší budoucí dobro; nevzdává se před 

uzavřeností, ale hledá cestu jednoty a společenství; mezi všemi nezůstává 

u zdání, ale hledí do srdce. Ježíš hledí do našeho srdce, tvého i mého srdce. 

S tímto Ježíšovým pohledem můžete dát vyrůst jinému lidstvu, nečekat, až vám 

řeknou, že jste „dobří“, nýbrž usilovat o dobro kvůli dobru samému, spokojit se 

s čistým srdcem a mírumilovně bojovat za poctivost a spravedlnost. Radost, 

kterou jste od Boha zadarmo dostali, prosím, zadarmo dávejte, protože na ni 

čekají mnozí! 

Slyšme na závěr Ježíšova slova adresovaná Zacheovi, jako by byla určena 

dnes každému z nás: „Pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě“, otevři 

mi bránu svého srdce. Ježíš zve také tebe: „Dnes musím zůstat v tvém domě“. 

Pán si přeje přijít do tvého domu, přebývat denně v tvém životě: studiu 

a pracovních začátcích, přátelství, citech, plánech a snech.  Jak se těší z toho, 

když se Mu v modlitbě toto všechno přináší! Jak jen doufá v to, aby mezi všemi 

každodenními kontakty a chaty byla na prvním místě zlatá nit modlitby! Jak jen 

si přeje, aby Jeho Slovo promlouvalo do každého tvého dne a aby se Jeho 

evangelium stalo tvým a bylo ti „navigátorem“ na životních cestách! 


