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Rozhovor s P. Josefem Jelínkem 

Co Vás p�ivedlo k tomu, že jste se stal kn�zem? 
Od druhé t�ídy jsem ministroval, byl ve schole. M�l jsem také št�stí na kn�ze, který mi dal 
impuls. Za totality jsem se setkal s chlapci, kte�í se postupn� stali kn�žími a byl jsem na 
jejich primicích. Byl jsem též na chaloupkách, které po�ádali salesiáni. A v neposlední 
�ad� nesmím zapomenout na Boží slovo a vedení. To rozhodlo o mém kn�žství. 

Co na to �ekli Vaši rodi�e? 
Na kn�žství? Myslím, že to tušili. V každém p�ípad� brali všechno p�irozen�, tak jak to Pán 
pošle. Tak p�išlo, po vojn�, i mé rozhodnutí být kn�zem. To je pot�šilo. Zvlášt� i proto, že je 
v rodin� kn�z. Poté, co jednomu strejdovi nebylo dáno kdysi dostudovat a jeden m�j 
vzdálený p�íbuzný jako kn�z tragicky zem�el. 

�eho jste se ve svých za�átcích nejvíce bál? 
Ani nevím. Snad abych vše ud�lal dob�e. I když život kolem farnosti a oltá�e jsem um�l, 
p�esto d�lat v�ci p�ímo a mít za n� zodpov�dnost je jiné než jen „p�isluhovat“. A potom 
ješt� abych ned�lal v�ci na „vlastní p�st“, ale vždy m�l za sebou církev, tj. biskupa. A vše 
d�lal ve spojení a jednot� s ním. 

S jakými pocity jste p�echázel do nové farnosti?  
P�iznám se, že s o�ekáváním další mozaiky života. Protože jsem po�ítal s tím, že se budu 
jednou st�hovat, tak jsem n�jaké zvláštní pocity nem�l. Jen jsem byl p�íjemn� p�ekvapen, že 
jsem na Slovácku. Jinak jsem byl p�ipraven jít tam, kde m� biskup pošle. 

Na které období svého života vzpomínáte nejrad�ji? 
Když se aktuáln� zamyslím, tak na dobrodružství, které jsme za totality prožili na 
chaloupkách. Když jsme m�li mši svatou v lese, tak vždy �ást lidí musela hlídat, aby n�kdo 
nešel a neprozradilo se, že jsme tam byli. Protože jinak by se chaloupka mohla                    
„rozpustit“,  kdyby ú�ady zjistily že jde o k�es�anský tábor. 
Pak vzpomínám na seminární léta, kde jsme k sob� m�li blíž a tvo�ili partu. 
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Sv�tci m�síce 
Martin de Pores 

 (3. listopad) 

Žil v 16. století, narodil se v roce 1569 jako syn špan�la a 
�ernošky v Lim� v Peru. Od nejrann�jšího d�tství trp�l tím, že je 
mulat a nadávky pat�ily k jeho všedním dnu. V patnácti letech se 
vyu�il ranhoji�em a vstoupil do dominikánského �ádu jako laický 
bratr. Cht�l se stát kn�zem, ale pro svou barvu pleti tenkrát 
nemohl. Ob�tav� se staral o nemocné, chudé a zoufalé lidi, kte�í 
v jeho klášte�e hledali pomoc. �ást kláštera p�em�nil v 
nemocnici a brzy se o n�m rozhlásilo, že má zázra�né schopnosti. 
Protože místo v klášte�e nesta�ilo, ud�lal nemocnici z domu své 
sestry. Sám žil asketickým životem, jedl jen to, co je nutné k 
p�ežití a v noci spal pouhé t�i až �ty�i hodiny. Zem�el ve v�ku 70 
let na tyfus. 

Felix z Valois 
 (20. listopad) 

Felix z Valois, jehož životopis obsahuje zvlášt� v 
prvních desetiletích jeho života n�které nejistoty a je 
p�ekryt legendami, vstoupil do historie jako 
spoluzakladatel �ádu trinitá��. Spolu s Janem z Mathy 
založil Felix �ád Nejsv�t�jší Trojice koncem 12. století, 
když mu papež Inocenc III. ud�lil potvrzení. Podle ústního 
podání p�išel Felix na sv�t v roce 1127 ve Valois, v kraji 
blízko Pa�íže, jako syn vznešené šlechtické rodiny. Po 
svém vzd�lání p�ijal Felix kn�žské sv�cení a uchýlil se do 
opušt�né samoty v blízkosti svého rodišt�. Jeho p�áním 
bylo žít život jako poustevník. Po n�kolika letech se k 
Felixovi p�idružil mladý doktor z Pa�íže. Byl to Jan z 
Mathy, který krátce p�edtím také p�ijal kn�žské sv�cení. 
Oba muži si od po�átku dob�e rozum�li a rozhodli se v�novat sv�j další život velkému dílu 
lásky k bližnímu: založili �ád k osvobozování k�es�anských otrok�, práv� �ád trinitá��. Po 
dlouhém požehnaném p�sobení pro tuto �ádovou myšlenku, která se rychle rozší�ila mimo 
Francii, zem�el Felix z Valois v roce 1212 v Pa�íži.  

Felixe je vid�t na vyobrazeních v od�vu trinitá��, v bílém od�vu s plášt�m a 
škapulí�em, k tomu bílomodrý k�íž. Vedle sebe má Felix v�tšinou jelena, který nese ve 
svém paroží �ervenomodrý k�íž; toto znázorn�ní upomíná na to, že trinitá�i vystav�li sv�j 
hlavní klášter Cerfroid tam, kde se jim zjevil jelen. �asto byl Felix z Valois zobrazován 
také se zlomenými �et�zy, což je známka nejd�ležit�jší �innosti �ádu - vykupování otrok�.  
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PRO CHYTRÉ HLAVY
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
Nastal m�síc listopad. M�síc, kterým kon�í podzimní období a za�íná p�íprava na 

zimu. Tolik barev neuvidíme v žádné jiné �ásti roku. P�íroda už vydala všechny své plody 
a pomalu se za�íná chystat na zimu. V tento �as také slavíme Svátek Všech svatých a 
Duši�ky. Je to doba, kdy nejvíce navšt�vujeme h�bitovy a vzpomínáme na naše kamarády 
nebo rodinné p�íslušníky, kte�í nás už opustili. Nau�ili jsme se také zapalovat sví�ky na 
hrobech zem�elých. Pamatujme na to že to není jen n�jaký zvyk, ale symbol, který 
znamená, že jsme se zem�elým stále spojeni prost�ednictvím vzpomínek a také skrze 
motlitbu.  

            Jarin 
1. Kdo má vp�edu dv� o�i, ale vzadu ješt� spoustu dalších? 

2. Muž je sám na pustém ostrov�. Na nejbližší pevninu to je 5 kilometr� a on 

neumí plavat, ani nemá k dispozici žádný p�epravní prost�edek. Bez cizí 

pomoci se p�esto zachrání. Jak? 

3. Kdo dokázal vyvraždit �tvrtinu lidstva? 

4.  Na po�átku je to �erné, p�i použití je to rudé, na konci je to šedé. Co to je? 

5. Jsem jenom k�že bez masa, sedím na k�ži s masem a nesu k�ži a maso. Co 

jsem? 

6. �ty�i nožky, dva trnožky, v zim� b�ží, v lét� leží. 

7. N�které m�síce mají 31 dn�. Kolik jich má 28 dn�? 



Slavnost Všech svatých

Slavnost "Všech svatých" se mnohokrát  nesprávn� zam��uje za vzpomínku na všechny 
v�rné zem�elé (památka zesnulých, "Duši�ky"). Zatímco posledn� jmenovaný svátek m�že 
mít podobu tradi�ní podzimní návšt�vy h�bitova spojené se zapalováním sví�ek a nez�ídka 
pouze se vzpomínkou bez modlitby, slavnost "Všech svatých" znamená pro k�es�any více. 
          Jde o spole�nou slavnost lidí, kte�í po smrti vstoupili do nebe, to znamená do stavu 
svrchovaného a kone�ného št�stí ve spole�enství s Bohem a se všemi žijícími, kte�í jsou 
spojeni s Kristem, jenž svou smrtí a zmrtvýchvstáním zajistil lidem v��ný život. Toto 
tajemství spole�enství se samotným Bohem p�ekonává jakékoliv chápání a p�edstavivost. 

Ne každý, kdo zem�el, je svatý, proto se svátek "Všech svatých" netýká všech 
zem�elých, jak se �asto uvádí. Všem, kte�í odešli z tohoto sv�ta, je v�novaná vzpomínka  
2.11. Pro v��ící je však také spojena s modlitbou, bu� ve spojení s blízkými zesnulými, 
nebo pokud ješt� nep�išli do nebe, za uvedení duší zesnulých do v��né blaženosti s Ježíšem 
Kristem. 

                   Plnomocné Odpustky

Odpustek je odpušt�ní �asného trestu od Boha za h�íchy, odpušt�né již co do viny 

(ve svátosti smí�ení). Odpušt�ní získává �ádn� disponovaný v��ící po spln�ní stanovených 

podmínek skrze �innost církve, která jako služebnice vykoupení autoritativn� rozd�luje a 

p�ivlast�uje z pokladu zadostiu�in�ní Krista a svatých.
Smyslem odpustk� není pouze pomoci v��ícím od�init tresty za h�ích, ale také povzbudit je 
ke skutk�m zbožnosti, pokání a lásky. 

Plnomocné odpustky (odpušt�ní trest� za h�íchy) pro duše, které pot�ebují o�išt�ní, 
mohou k�es�ané získat v oktávu svátku "Všech svatých", tj. v prvních osmi listopadových 
dnech. Musí p�ijmout svátost smí�ení, eucharistie a pomodlit se na úmysl Svatého otce 
(Ot�e náš, Zdrávas Maria nebo jinou modlitbu). 

	ešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Páv.                                                
    2. Po�ká, až voda zamrzne a p�ejde na pevninu. 

  3. Kain, který zabil Ábela. Na sv�t� pak z�stal jen on,  Adam a Eva.          
  4. Uhlí.        
  5. Jezdecké sedlo.

     6. Sán�. 
                                                           7. Všechny m�síce mají 28 dní. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto �ísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Lud�k Machynka, Josef Jelínek a Martin Moty�ka 
Ur�eno jen pro vnit�ní pot�ebu farnosti Vnorovy.


