
Pán nikomu nestraní 
Na pracovní praxi jsem byl první dva týdny v srpnu. Dostal jsem se díky věřícímu panu řediteli 
do třebíčské továrny Tipafrost, kde se vyrábí zmrzliny, polárkové dorty, nanuky a různé další 
mražené potraviny. Jednalo se o pásovou výrobu. Pro mě osobně to byla úplně nová 
zkušenost, která mi v mnoha ohledech otevřela oči. Zažil jsem, že hned po večerní směně 
následovala ranní, a byl jsem moc rád, že jsem nemusel chodit na dvanáctky. 
První den pro mě bylo velkým překvapením, že mými kolegy budou i vězni z okresní věznice, 
ale nakonec jsem měl právě s nimi jedny z nejhezčích rozhovorů za celé prázdniny. Jako bývalý 
gymnazista jsem se nejdřív trochu bál, o čem si budu s kolegy povídat, ale pak jsem zjistil, že 
když se člověk naučí naslouchat, tak si může povídat s každým.  
V tom pro mě byl asi také největší přínos celé praxe. Zjistil jsem, že lidé ochotní přemýšlet a 
ptát se jsou všude. Pán opravdu nikomu nestraní. Za tuto zkušenost jsem všem, kdo ji umožnili, 
velmi vděčný. 
Honza Kříž, bohoslovec 3. ročníku brněnské diecéze 
 
Není klerik jako klerika 
Uvídíte-li někoho v klerice či kolárkové košili mějte na paměti, že nemusí jít vždy o kněze. 
Stejný oděv totiž v našich zemích nosí už bohoslovci. Podle kodexu kanonického práva 
vstupuje člověk do stavu klerika jáhenským svěcením. A už od starších spolubratří jsem slyšel 
o této ontologické proměně, jíž se svěcený dostává „do jiného stavu“. Pro mě byl tímto 
přelomovým datem 23. červen 2018. Při návštěvách různých rodin si uvědomuji, že ač navenek 
mnoho nepřináším, pozoruji Boží moc, která působí v lidském nitru. Společná modlitba 
zakončená požehnáním jaksi dostává nový rozměr. V této nové dimenzi jsem mohl prožívat i 
letošní misijní působení Antiochie v Březové nad Svitavou. Denní modlitba církve, adorace 
a bohoslužba slova s přijímáním Eucharistie tvořily denně nezbytný duchovní základ nejen pro 
misijní tým. Na jednu stranu mi přibylo povinností, na stranu druhou jsem prožíval radost 
a naplnění z toho, že mohu druhým umožňovat alespoň částečně přístup ke zdroji a vrcholu 
křesťanského života. Mnoho viditelných úspěchů je zhmotněním předcházejících duchovních 
bojů a cest uzdravení. Děkuji proto všem, kdo i drobnými kapkami svých modliteb přispívají 
k růstu Božího království mezi námi. 
S vděčností žehná 
jáhen Ondra Talaš 
 
Pastorační praxe s otcem Kuffou 
V červenci tohoto léta jsem strávil dva týdny v Institutu Krista Velekněze v Žakovcích na 
Slovensku, který zde vede P. Marián Kuffa. Knihy a přednášky tohoto (ne)obyčejného kněze ve 
mě zažehly touhu podívat se za ním osobně a také přiložit svou ruku k dílu. Po příjezdu jsem 
byl překvapen rozsáhlostí místní komunity. Práce je zde dost a je opravdu pestrá: od kopání a 
betonování, přes práci v lese, až po starání se o koně a další hospodářská zvířata. Ihned jsem 
se také zapojil do duchovního života, který je duší celého díla. Celkově zde žije asi 250 lidí. 
Kromě klientů je tu samozřejmě celý tým lidí, řídící jednotlivé práce a pečující o potřebné. 
Pobyt mě naplnil úctou právě k těmto lidem, díky kterým toto požehnané dílo roste. A v 
neposlední řadě jsem začal silněji vnímat vděčnost za "startovní čáru", kterou mi dali rodiče a 
blízcí. Jak totiž říká otec Marián, hodně z jeho chlapců dostalo krumpáč, zatímco my bagr. 
Proto se nad ně nevyvyšujme, ale raději si navzájem pomáhejme budovat společné dílo. 
Josef Biernát, bohoslovec 3. ročníku olomoucké arcidiecéze 
 


