
 14  15Máš-li nějaký dotaz, napiš nám ho na e-mail: vrtak@tarsicius.cz

Počátkem každého roku se slaví slavnost 
Zjevení Páně (víte, kdy přesně?), kdy si při-
pomínáme, že se Pán Ježíš ukázal jako Bůh 
nejen věřícím – židům, ale i nevěřícím – po-
hanům. Jejich zástupci, tři mudrci, tři králové 
mu přinesli na důkaz své úcty dary, kterými 
vyjádřili, že je Bůh, že zemře, že je Král (víte, 
který dar ke kterému vyjádření patří?). 

Po mnoha obcích v republice se kolem to-
hoto svátku rozejdou tříkráloví koledníci, 
kteří prosí lidi na ulicích i  v domácnostech 
o příspěvek na službu naší Charity. Výtěžek 
této Tříkrálové sbírky je určen hlavně pro 
pomoc lidem v nouzi v oblasti, kde se vybírá. 

Chtěl bych moc pochválit a ocenit každé-
ho ministranta, který se nestydí obléct za 
jednoho z králů a spolu s dalšími a dospě-
lým doprovodem takto vyrazit do terénu. 
Není to služba lehká, musí se často překo-
nat nepříznivé počasí a  zpočátku i  ostych 

Milý Jirko, díky za dotaz. Hodně lidí se ptá 
na podobnou věc: jak to, že Bůh dopouští 
zlo ve světě, různé nemoci, nespravedlnosti 
a podobně.
Spravedlnost se ve světě hledá jen velmi těž-
ko. Někteří zlí lidé se mají dobře, někteří 
dobří lidé mají těžkosti a problémy. Něko-
mu něco jde samo a  jiný musí dřít… Je to 
nespravedlivé? Je. To musím uznat. Ale jak 
je to s Bohem? Chtěl bych Ti nabídnout tři 
možné odpovědi. 

1. Jsem pevně přesvědčen, že Bůh se dívá 
nejen na výsledky, ale také na práci. A proto 
Tvá trojka může mít v Božích očích daleko 

Půjdeš i Ty? 

na podzim roku 2016 byly v římě 
a  mnoha dalších kostelích po 

světě uzavřeny „svaté brány“. sym-
bolicky tak skončil „rok milosrden-
ství“. asi všichni souhlasíme s tím, že 
„rok milosrdenství“ skončit může, 
ale naše ochota být milosrdný vůči 
druhým by nikdy skončit nemě-
la. naopak, měla by se povzbudit.

z toho, co si o mně druzí řeknou. Je to ale 
služba, za kterou se nikdy nestyďte, proto-
že pomáháte těm, kteří se často ocitnou 
v tak těžké situaci, že nemají na jídlo nebo 
na základní životní potřeby.

Chtěl bych vás všechny poprosit, abys-
te to letos zkusili všichni, a ukázali tak svoji 
odvahu. Své kamarádky ve farnosti můžete 
poprosit, jestli by vám spolu s  maminkami 
neušily oblečení. Všem dárcům budete za 

jejich příspěvek nabízet „bílé zlato“, které od 
Charity dostanete, ale připojte i poděkování 
a úsměv!

A  až tříkrálovka skončí, domluvte se 
s ostatními a pozvěte na schůzku paní ře-
ditelku nebo ředitele vaší Charity, aby vám 
povyprávěli víc o jejich práci a o lidech, kte-
rým – vy spolu s Charitou – pomáháte.

žehná otec Jiří Kaňa

Boží 

větší hodnotu, než jednička někoho, kdo se 
neučil. Protože jsi tomu obětoval čas, úsilí 
a trpělivost. A to se u Boha počítá. Bůh, kte-
rý vidí všechno, bude Tvou trojku považovat 
za Tvé vítězství. A Ty z ní můžeš mít radost. 
2. Nejde jen o  známky ve škole, ale také 
o překonávání překážek. A Ty se už ve ško-
le učíš, že s některými věcmi se člověk musí 
porvat. A to se vždycky hodí, i když to někdy 
bolí. Časem na to přijde každý člověk – i ti 
jedničkáři, ale Ty už to budeš umět a  bu-
deš mít náskok. Na vysokých školách se učí 
všichni. I ti, kterým to jde dobře, i ti, kterým 
to jde hůř. Nejde jen o to se naučit, ale umět 
se něco naučit.

3. A ještě jednu věc se můžeš naučit. Mít ra-
dost z  toho, co máš, a  netrápit se tím, co 
nemáš. Vždycky se najde někdo, kdo je v ně-
čem úspěšnější (lepší známky, síla, vzhled 
atp.). Ale i Ty máš svoje obdarování. I Ty jsi 
v něčem výjimečný a  jedinečný. A  i Ty máš 
svoje silné stránky. A určitě i Ty si najdeš v ži-
votě místo, na kterém máš šanci být šťast-
ný. I když to třeba nebude s jedničkami, ale 
s  trojkami. Kolik slavných osobností mělo 
problémy ve škole – a přesto něco dokázali, 
a dnes je proto obdivuje celý svět. 
Takže hlavu vzhůru – svět je nespravedlivý, 
ale Bůh je spravedlivý a vidí i naši snahu, a ta 
se počítá. 

jak může být Bůh spravedlivý, když já 
se učím hodiny a mám trojky a čtyřky 
a spolužáci se tolik neučí, někteří vů-
bec, a jde jim to mnohem lépe než mně.

Jirka, 11 let
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ministroval jsi jako kluk? 

Ministrovat jsem začal v sedmi letech. Pan 
farář se na náboženství zeptal: „Kluci, chtěl 
by někdo z vás ministrovat?“ Já se hned při-
hlásil, protože mě služba u oltáře velmi lá-
kala. Vzpomínám si, že jsme se tehdy v roce 
1990 přihlásili jen dva. 

Jaká byla Tvoje cesta ke kněžství?

Od chvíle, kdy jsem začal ministrovat, jsem 
nad kněžstvím přemýšlel, ale přiměřeně 
věku. Tehdy se mi líbily především vnější 
věci: kněžské roucho, zpěv pana faráře, vel-
ká kniha na oltáři atp. Postupem času jsem 
si začal všímat mnohem důležitějších věcí. 
Často jsem si povídal s  naším panem fará-
řem a tiše jsem pozoroval jeho kněžský ži-
vot. Byl pro mě velkým vzorem, co říkal, to 
se snažil také uskutečňovat. Byl na všechny 
milý a také radostný. 

Přemýšlel jsi i o manželství?

Ano, prosil jsem Pána, aby mi pomohl roz-
poznat, kterou cestou se mám vydat. I mně 
se líbily holky a říkal jsem si, že by bylo krás-
né mít manželku a děti. Potom jsem se za-
miloval a  zdálo se mi, že moje životní ces-
ta je jasná. V průběhu našeho vztahu jsem 
začal intenzivně vnímat, že mě Pán volá ke 
kněžství. Je velmi těžké to vysvětlit, jedná se 
o mou niternou zkušenost s Pánem, ale vím, 
že jsem prožíval nepopsatelný pokoj. A tak 
jsem se „paradoxně“ pro kněžství rozhodl ve 
chvíli, kdy jsem byl ve vztahu s holkou. 

Bylo těžké se rozejít? 

Věděl jsem, že jí to musím říct, ale vůbec 
jsem nevěděl jak, abych ji nezranil, měl jsem 
ji velmi rád. Radil jsem se s naším farářem 
a  prosil jsem Pána, aby dokázala přijmout 
mé rozhodnutí. Když jsem jí sdělil, že se chci 
stát knězem, hezky mi odpověděla: „Vůbec 

tomu nerozumím, měla jsem dojem, že Bůh 
nás stvořil pro sebe navzájem, ale když je to 
tak, budu se snažit to přijmout. Ale nebude 
to snadné.“ Rok poté jsem nastoupil do se-
mináře v Košicích. 

Teď působíš na Příchovicích, jak 
vypadá váš den? 

Když je u nás mládež, vstáváme v 8 hodin, 
následuje snídaně, slovo na den – myšlen-
ka z  Bible, kterou se pak snažíme uvádět 
do praxe. Dopoledne uklízíme faru, občas 
i kostel a okolí. Poté probíhá katecheze a po 
ní oběd. Pak je prostor pro krátký odpoči-
nek a následují sportovní, procházkové a jiné 
skupinky. Po skupinkách začíná hudební a li-
turgická příprava na mši svatou. Je možnost 
přijmout svátost smíření kdykoli v průběhu 
dne. Po mši je třeba posilnit se večeří a ná-
sleduje večerní program, který mívá různé 
podoby: scénky, hry, sdílení o životě s Bo-
hem nebo beseda s hostem. Po programu se 
vracíme ke slovu na den, abychom se navzá-
jem povzbudili a ujistili, že žít podle Božího 
slova je možné a důležité. Následuje večerní 
modlitba, kterou celý den zakončíme. 

může k vám přijet kdokoli a musí 
se ohlásit?

Ano, skutečně kdokoliv. Cílovou skupinou 
je především mládež ve věku 14–30 let, pro-

gram, který připravujeme, je především za-
měřen na mladé. A určitou samozřejmostí je 
i to, že se k nám nikdo nemusí hlásit předem. 
Centrum je otevřeno celoročně a vždy je tu 
někdo, kdo rád přijme všechny příchozí. Ale 
pokud se někdo ozve telefonicky nebo e-
-mailem, usnadní nám to situaci. 

Jaké jsou Tvoje koníčky?

Hraji fotbal závodně od svých 11 let. Po 
odchodu na vysokou školu a  později jako 
kněz jsem měl možnost zahrát si v  několi-
ka klubech. Dodnes hraji na pozici krajního 
nebo středního záložníka, mým současným 
klubem je TJ Jiskra Tanvald. Kdysi jsem měl 
velké fotbalové ambice, dokonce jsem pře-
mýšlel, že bych byl profesionálem. Nakonec 
je všechno jinak a  jsem rád, že dnes můžu 
hrát alespoň na amatérské úrovni a využívat 
i sport jako prostředek k evangelizaci. 

Co bys vzkázal našim čtenářům?

Milí kluci, chtěl bych vás povzbudit, abyste 
se nebáli ve svém životě poznávat Pána Ježí-
še, neboť Jemu na nás opravdu záleží. Ať se 

i vám daří mít zájem 
o lidi kolem sebe. 

Boží požehnání 
do nového roku 

přeje redakce

oTeC JoZeF kaDliC
Vedoucí iDCžm 

Příchovice
Narozen: 29. 5. 1983 
v michalovcích (Sk)

kněžské svěcení: 
21. 6. 2008, košice 

(Sk)
Farnost Příchovice 

je nejvýše obsazenou 
farností. 

Nachází se 
v nadmořské 

výšce 802 metrů.

otec Jožka kadlic je vedou-
cím interdiecézního centra 
života mládeže v  Příchovi-
cích. Zeptali jsme se, jaká 
byla jeho cesta ke kněžství 
a  jak se žije v  centru pro 
mládež v Příchovicích. 

Být tu 
pro druhé 

Velikonoce na Příchovicích 
(kromě pomlázky ještě po slovensku polévám 
holky vodou)

Teen tábor - pro 
teenegary od 13 let

Pokračování rozhovo-
ru najedete na webu: 

http://tarsicius.cz/clan-
ky/clanek.php?id=376&-

cislo=1&rok=15

S týmákem 
Martinem 
vydáváme 

jídlo

Mše svatá 
o Velikonocích
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