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CESTA 121
Pomáháme 

spolu s vámi 

stárnoucím 

kněžím

Domnívám se, že 
letošní epidemie, rychle 
přerůstající v pandemii 
zasahující téměř 
celou naši zeměkouli, 
měla své důsledky na 
život našich farností 
podobné těm, které 
zakoušely i jiné státy, 
kraje, diecéze a farnosti.

Obavy z rychle se šířícího nebezpeč-
ného viru, dle mého mínění, našly 
„úrodnou“ půdu tam, kde se jedině 
spoléhalo na lidské schopnosti a dů-
vtip, jako bychom my lidé byli přinej-
menším polobohové. Nejsme jimi, 
nikdy jimi nebudeme, avšak naštěs-
tí zůstaneme lidskými živými tvory, 
stvořenými podle Božího obrazu. Bo-
ží obraz je krásný, ale není to bůh. Zů-
stávají nám lidské křehkosti, slabosti 
a nedostatečnosti. Ve svých schopnos-
tech jsme omezeni. Nemíním tvrdit, 
že se nás, křesťanů a katolíků, žijících 
v našich farnostech diecéze, zmíněné 
obavy nedotkly. 

Čím vlastně bolely? Vědomím, že 
neznámý virus byl a stále ještě je zcela 
nový, proto neznámý, a pak, že nebylo 
a zatím není léku, který by účinně léči-
vě zapůsobil. Pandemie, s vyhlášením 
nouzového stavu, jako by byla válka, 

s karanténními opatřeními, resp. ome-
zeními volného pohybu osob, nemile 
se dotýkajícími svobody člověka, ne-
pochybně způsobila mnoho neklidu 
a nejistot. Přinesla však i jakýsi plamí-
nek, někdy až vydatný plamen, naděje 
a solidární, až nečekané pomoci. 

V časech všeobecného ohrožení, 
a v naší litoměřické diecézi se v ne-
dávných letech obdobná ohrožení na-
živo zakoušela při povodních a zápla-
vách, si lidé a ve farnostech křesťané 
vzpomněli, že tak jako tehdy stoupala 
hladina vody a ničivě zaplavovala uli-

ce a domy, člověk zůstával člověkem. 
Často se stávalo, že přívalem vody 
ohrožený jedinec jako záchranář po-
máhal ostatním lidem, ještě více ohro-
ženým, než byl on. 

Zvedla se vlna solidarity tehdy před 
lety a zvedla se i nyní, v době pande-
mie. Snad denně se s nabídkou po-
moci ozývali dobrovolníci, ochotní při 
zabezpečení všech hygienických opat-
ření pomáhat starším lidem, nemoc-
ným a v rodinách např. s hlídáním dě-
tí, jejichž rodiče museli odcházet do 
zaměstnání. Jistě, vykonávat mnohé 

profese nebylo možné. Pracovní pro-
vozy se zastavovaly. Ale jak mělo být 
postaráno například o děti lékařů, lé-
kařek, zdravotních sester a nemocnič-
ního personálu, když jich se přerušení 
pracovní povinnosti netýkalo? Ba prá-
vě naopak zintenzivnila. 

Dobrovolnické ruce a dobré du-
še, dle vlastních možností, nastupo-
valy do „služby“. Solidární smýšlení 
nevymřelo! A když hned na počátku 
pandemie se ustanovilo nasazení rou-
šek-ústenek a posléze téměř všude 
používání dezinfekčních prostředků, 
jako z nebe, tedy zadarmo, prostřed-
nictvím našeho přítele Antonína Ran-
dy z Cesty 121, do naší diecéze padl 
velký dar v podobě hektolitrů dezin-
fekce a zásoba stovek roušek. Doslo-
va nebeské dary padaly i nadále. Od 
našich příznivců z liberecké Technické 
univerzity a tamního Krajského úřadu 
přes Arcibiskupství pražské dorazily 
i nanoroušky a od místních studentů 
ochranné štíty. 

Pandemií jsme byli různým způso-
bem postiženi všichni. Leccos nebylo 
snadno dostupné, veřejné bohoslužby 
se nekonaly, setkávat se s přáteli by-
lo karanténními omezeními nemož-
né, ale v průběhu pandemie jsme by-
li i obdarováni. Díky Bohu a dobrým 
lidem! A navíc, me-
ziosobní komunika-
ci s využitím elektro-
nických prostředků 
nám zakázat nemohl 
nikdo.

JAN BAXANT,
litoměřický biskup

Pozvedám své oči k horám, odkud mi 
přijde pomoc? Tuto větu jsem si nej-
častěji kladl v roce 2018, kdy mou 
maminku zastihla vážná nemoc. By-
lo potřeba něco udělat. Ale co? Ja-
ko kněz působím v ostravsko-opav-
ské diecézi, ve farnosti Spálov, a moje 
maminka v té době bydlela v Trenčí-
ně na Slovensku. Její zdravotní stav 
nedovoloval, abych si ji vzal na fa-
ru. Potřebovala odbornou hospita-
lizaci a permanentní zdravotní a so-
ciální pomoc. Napadlo mě oslovit 
Cestu 121. Znal jsem jejího ředite-
le Antonína Randu a naše farnost ve 

Spálově této organizaci finančně po-
máhala. Nakonec mě Cesta 121 tak 
nadchla, že jsem se stal její prodlou-
ženou rukou v ostravsko-opavské
diecézi.

Pomoc mé mamince ze strany Ces-
ty 121 byla doslova „na míru“ a kro-
mě praktické stránky obnášela po-
moc psychickou a finanční, vzhledem 
k místům její hospitalizace. Sám bych 
vše nezaplatil. Rovněž se v mé diecézi 
povedlo dostat do povědomí, že Ces-
ta 121 je určena nejen pro staré a ne-
mocné kněze, ale pro kněze v jakém-
koli věku, zvláště pokud se nachází ve 

složité situaci. Diskrétnost této služby 
mi nedovoluje zmiňovat jména kně-
ží, kterým se pomohlo v naší diecé-
zi, ale chci napsat, že bez této služ-
by by jejich situace byla velmi složitá. 
V této souvislosti jsem rád za důvěru 
biskupů, že smíme naše služby nabí-
zet v diskrétnosti, abychom nenaru-
šovali důvěru, která se mezi kněží-
mi a Cestou 121 za léta její existence
vytvořila.

Chci proto povzbudit kněze, kte-
ří potřebují pomoc, aby se nebá-
li na Cestu 121 obrátit (v ostravsko-
-opavské diecézi skrze mou osobu).

Rád bych povzbudil také ty, kte-
ří se starají o kněze nebo ví, že je-
jich kněz by potřeboval pomoc, aby 
se nám neváhali ozvat. Rovněž uví-
táme, pokud se k nám přidají kně-
ží, kteří by mohli, podobně jako já 
v ostravsko-opavské diecézi, slou-
žit ve svých diecézích jako prostřed-
níci. 

Děkuji za jakoukoli pomoc Cestě 
121: za modlitby, finanční i materiální 
pomoc, za osobní nasazení. A děkuji 
řediteli Antonínu Randovi za to, že je 
vnímavým člověkem v Božích rukou.

P. ZDENKO VAVRO

Přidejte se! Povzbuzuje nadšený kněz

Přes dva tisíce litrů dezinfekce rozvezla Cesta 121 do diecézí v celé České re-
publice. Jedna ze zásilek putovala i do italského Bolzana, které bylo nejvíce 
postiženou oblastí nákazou koronaviru. Fotografie je z předávání dezinfekce 
na biskupství v Litoměřicích. Snímek MARTIN DAVÍDEK



Kolikrát v životě jste se stěhoval?
Jako kněz jen dvakrát, jako biskup víc-
krát, i když to bylo stále v rámci Plzně. 
Jenom toto poslední stěhování bylo 
o kus dál, ale uvnitř diecéze.

Říká se, že je lepší vyhořet, než 
se stěhovat. Kněží se přitom 
musí stěhovat častěji, než bývá 
zvykem. Jak tuto nutnost podle vaší 
zkušenosti z plzeňské diecéze snáší?
Je to různé, záleží na povaze. Jde pře-
devším o vztahy s lidmi, které opouští, 
a snaží se navázat vztahy s těmi, kte-
ré do své péče přijal. Ty věci hmotné 
znamenají také námahu, ale jsou to 
„jen věci“.

Platí, že s přibývajícím věkem 
se kněz stěhuje nerad? Že 
už není tak vnitřně flexibilní 
jako v mladém věku?
Asi máte pravdu. Jednak si často hůř 
odvyká od těch, které opustil, a hůř 
zvyká na nové, ale ani s těmi „věcmi“ 
to není jednoduché, protože se stářím 
jejich množství přibývá. Má to však 

i svoji výhodu. Stěhování je příležitost 
vzít si jen věci potřebné a ostatní roz-
dat nebo zlikvidovat. To je teď i moje 
živá zkušenost, když jsem dost silně 
zreduoval svou knihovnu a diskotéku. 
Byl to kus sebezáporu, loučit se s ně-
kterými knihami i s CD, a byl jsem rád, 
že si je vzali bratři z jednoho kláštera. 
Co si ponechali a co zlikvidovali, je je-
jich věc, mě to už nebolelo. 

Na jakou „štaci“ vzpomínáte 
vy osobně nejradši? Kde 
jste to měl rád? 
To je těžká otázka. Mně se líbilo všu-
de, protože všude to mělo své klady 
i zápory, ale těch kladů bylo vždyc-
ky mnohem víc. Kdybych to měl po-
drobně rozepisovat, bylo by to na 
knížku. Vždycky jsem potkal mimo-
řádné osobnosti, od nichž jsem mno-
ho získal. Jako červená niť se však po 
všechna léta táhlo společenství v rám-
ci Hnutí fokoláre, jehož spiritualita se 
stala mou velkou životní oporou, a ne-
dovedu si představit svůj život bez ní. 
A v tomto hnutí jsem se setkal – u nás 

i ve světě – s mnoha mimořádnými 
osobnostmi, mohu říci světci, kteří pro 
mne znamenali velmi mnoho.

Dne 27. června uplyne padesát 
let od vašeho kněžského svěcení. 
Vzpomenete si ještě na časy 
studií na Cyrilometodějské 
fakultě v Litoměřicích?
Samozřejmě rád vzpomínám. Byl 
jsem spolužákem např.nynějšího kar-
dinála Duky, o dva roky výše byl poz-
dější kardinál Vlk, bylo tam mnoho 
později velmi význačných kněží. Pro-
žili jsme tam rok 1968 a následující, 
kdy k nám přišlo mnoho starších bo-
hoslovců, především řeholníků, kte-
ří museli svá studia přerušit v roce 
1950. Prošli pronásledováním, pra-
covními tábory v rámci PTP, mnozí 
měli za sebou několik let vězení a ně-
kteří byli tajně vysvěcení. Jejich zku-
šenosti a svědectví byla pro nás, pů-
vodní bohoslovce, velká škola života. 
Taky chci vzpomenout aspoň na ně-
které představené v semináři, zvlášť 
na otce rektora P. Josefa Poula, na 
spirituála P. dr. Josefa Hermacha a na 
mnohé naše učitele na fakultě. Da-
li nám mnoho i v tehdy nelehkých
podmínkách.

Na fakultu jste nastupoval 
v době před Pražským jarem, 
kdy se atmosféra ve společnosti 
uvolňovala. Kněžské svěcení 
jste přijímal se začátkem 
normalizace. Jak jste to jako 
bohoslovec a novokněz vnímal?
Ta svoboda byla vždy omezená, někdy 
vice, jindy méně. Například když jsem 
se rozhodoval vstoupit do kněžského 

semináře, bylo mi jasné, že za sebou 
pálím všechny mosty civilního života. 
Věděl jsem, že když takto veřejně pro-
jevím svou víru, už nebudu moci pra-
covat jako matematik ve výzkumném 
ústavu, tedy že moje rozhodnutí stát 
se knězem je definitivní. Normalizační 
přitahován bylo postupné a my jsme 
už byli zvyklí na horší poměry v pade-
sátých letech. I když nás mnohá ome-
zení a také příslušníci Státní tajné bez-
pečnosti otravovali. Dnes už je to jen 
jako zlý sen.

Jaké jste měl jako mladý 
kněz sny a přání? Splnilo 
se z nich alespoň něco?
Chtěl jsem především sloužit lidem ve 
všech možných situacích života, což 
se mi za těch padesát let bohatě na-
plnilo. 

Vždy jste byl známý jako 
člověk, který má rád techniku, 
moderní technologie. Kde se 
ve vás tato vášeň vzala? 
Vyrostl jsem v truhlářské dílně, řemes-
lo mě vždycky bavilo. A navíc jsem 
vystudoval na Matematicko-fyzikál-
ní fakultě UK praktický obor, mate-
matickou statistiku, a naučil jsem se 
hodně i z fyziky. Jako dlouholetý ad-
ministrátor farnosti Františkovy Lázně 
jsem měl na faře truhlářskou a zámeč-
nickou dílnu, kde mohli řemeslníci při 
opravách fary a kostela hodně udělat. 
Od nich jsem se také dost naučil.

Co je nejtěžší na vedení diecéze, 
když je člověk biskupem?
Všechno. Je to velice mnohostranná 
služba. Biskup musí být dobrým teo-
logem, právníkem církevním, ale ori-
entovat se i ve státním právu, být dob-
rým hospodářem a také manažerem. 
A také, a to především, být dobrým 
pastýřem, který má velice rád všech-
ny, kdo jsou mu svěřeni, zvláště kně-
ze a jáhny, ale i všechny věřící a také 
všechny ostatní, kterým jsme zvyk-
lí říkat nevěřící, i když oni jsou často 
hledající, ale i ty, kteří nehledají a jsou 
spokojeni se svým životem. A také mu-
sí být dobrým liturgem, protože litur-
gie musí být hluboká i krásná, aby v ní 
zářila a přitahovala božská krása (ni-
koliv ten liturg, ten musí jako pokorný 
služebník zůstávat v pozadí). A přede-
vším musí být blízko Ježíši Kristu, bez 
něhož je celá jeho služba jen pouhé 
řemeslo a on sám ztrácí smysl své 
služby i celého života. A musí být blíz-
ko jeho církvi, se kterou musí mít hlu-
bokou jednotu skrze Svatého otce 
i spolubratry biskupy a kněze. A mohl 
bych pokračovat ještě dál: ekumeni-
smus, mezináboženský dialog a také, 
zdaleka ne na posledním místě, celý 
svět zasvěceného života a spiritualit, 
které Duch Svatý dává církvi a světu 
jako odpověď na potřeby doby.

Pokračování na str. 12
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Opatření 
související 
s pandemií 
koronaviru 
zasáhla celou 

republiku a ovlivnila 
i život organizace 
pomáhající kněžím. 
Jak uplynulé období 
hodnotí ředitel Cesty 121 
ANTONÍN RANDA? 

Jak zasáhl koronavirus do 
činnosti Cesty 121?
Zpočátku chyběly ochranné pomůc-
ky, takže ubylo osobních setkání a při-
bylo telefonátů a e-mailů, kdy jsme ře-
šili věci, které bychom jinak probírali 
nejspíš někde na faře. Moderní tech-
nika je skvělá věc, sám ji rád využívám, 
ale minulé období odhalilo její limity. 
Nikdy nemůže plně nahradit osob-
ní setkání. Když hovoříte s člověkem, 
kterého něco tíží, snažíte se citlivě re-
agovat na řeč jeho těla, mimiku, vní-
mat prostředí, v němž bydlí, všímat si 
drobností, které vám mohou pomoci 
nacházet vhodná slova. Pro naši služ-
bu kněžím je zásadní, aby věděli, že 
jsou přijímáni. Že žádné téma není 
tabu a že to první, co se jim dostane 
dřív, než začneme řešit praktické věci, 
je naše objetí a láska. O tom všem mů-
žete hodiny mluvit do sluchátka nebo 
psát na klávesnici, ale nikdy to nebude 
totéž, co osobní setkání.

Jak se s tím podařilo 
Cestě vypořádat?
Všechno jde, když se chce. Musí to jít. 
Cestu 121 nechápeme jako běžnou 
práci. Je to vztah. Když vám v sobotu 
večer zvoní „pracovní“ telefon, nevní-
máte to tak, že volá nějaký „klient“, jak 
se dnes říká. Volá vám přítel. Často jde 
jen o obyčejné popovídání. O církvi, 
o politice, o sportu. Takové to: Víme 
o sobě, vše je v pořádku… Občas však 
jde o něco vážnějšího. Život na faře, 
kdy je kněz sám, nemusí být v určitém 
životním období zrovna snadný. 

V praktickém provozu 
jste všechno zvládli?
Nejvíc mi zatrnulo, když mi volal kněz, 
že se mu rozbila schodišťová sedačka. 
Je na ní závislý, ale firma, která ji kdy-
si instalovala, nemohla kvůli karanté-
ně reagovat dostatečně flexibilně. Po-
slední roky spolupracujeme s firmou 
Bravo Lift. Jsou skvělí, kromě montá-
že udělají stavební úpravy, ti mohli při-
jet okamžitě, ale na servis jsou potře-

ba speciální součástky, takže oprava 
byla nemožná. Chystal jsem se shánět 
dobrovolníky, aby měl kněz zajištěnu 
péči, dostatek potravin, možnost si za-
topit. Naštěstí se toho ještě dříve cho-
pili místní lidé. 

Jak kněží snášeli období, kdy 
byly kostely prázdné?
Nemám detailní přehled, ale setkával 
jsem se s obavami typu: K čemu jsem? 
Nikdo mi nevolá, nikdo mě nepotře-
buje. Naopak jinde jsem viděl nebý-
valou aktivitu. Online bohoslužby, ši-
tí roušek, telefonické oslovování lidí 
z farnosti, organizování pomoci se-
niorům, přenosy chval. Někdo neče-
kaně získaný čas využil k úklidu fary 
či zahrady. Každý jsme zkrátka jiný. 
A že někoho úzkostný stav doháněl 
k temným myšlenkám? To není žádná 
ostuda! Takový kněz mívá často citli-
vější srdce, dar naslouchání, modlit-
by… Má-li kněz bezstarostnou povahu 
nebo žije v komunitě, čelí se obtížím 
snáze. Myslím však, že právě čas pan-
demie ukázal, jak moc je důležité spo-
lečenství, lidská pospolitost.

Sledoval jste vy sám 
online bohoslužby?
Aktivita křesťanů na sociálních sítích 
mě nadchla. P. Radek Tichý udělal 
skvělý manuál k prožívání Velikonoc 
v rodině. Byli jsme nadšeni z promluv 
kněze mé domovské farnosti P. Karo-
la Matloka. Poslouchal jsem zvonění 
zvonů z farnosti v Ústí nad Orlicí, sle-
doval bohoslužby ze svatovítské ka-
tedrály, z pražského Karlína či Břev-
nova, z Rybářů v Karlových Varech… 
nemohu ani všechna ta místa vyjme-
novat. Skvělý byl projekt Chytni mši. 
Na řadě míst sloužil kněz sám, případ-

ně jen s pár lidmi a mohlo to působit 
až apokalypticky, když si vezmete, že 
i ulice byly bez lidí. 

Pro věřící to byla veliká posila 
v čase uzamčených kostelů.
Rozhodně. Sám jsem to tak vnímal. 
Vzpomínám na esemesku od mého 
spolupracovníka a přítele z farnos-
ti Spálov v ostravsko-opavské diecé-
zi P. Zdenka Vavra. Zval mě, abych 
se připojil k online mši, kterou slou-
žil. Já seděl v chalupě v horách ved-
le košíku se dřevem, otec Zdenko stál 
v místnosti s dvěma válendami a při 
každém větším pohybu mu pod noha-
ma zapraskalo v podlaze. Bylo to tak 
živoucí a krásné, že jestli se dala pro-
jevit ryzí láska člověka k Bohu a cítit 
Boží objetí, bylo to právě v této prosté
chvíli. 

Do diecézí darovala Cesta 121 
přes dva tisíce litrů dezinfekce.
Hlavně starší a nemocní kněží se mu-
seli chránit. Počítali jsme s tím, že 
s otevřením kostelů bude třeba zajistit 
zvýšenou hygienu. Ceny za litr dezin-
fekce se přitom zpočátku šplhaly do 
neuvěřitelných výšin. Chodily nabídky 
i 800 Kč za litr! Později se začaly obje-
vovat na čerpacích stanicích a v e-sho-
pech, ale jen v omezeném množství. 
Hledali jsme možnosti, jak nakoupit 
za přijatelných podmínek, a nakonec 
nám pomohla kontaktem sestra Kon-
soláta, boromejka, která nás propojila 
s firmou Avanti – koberce. Seznámil 
jsem se tak s vedoucí paní Procház-
kovou. Od ní jsme získávali dezinfek-
ci prakticky za nákupní cenu a získali 
i nano roušky, které se jinde prodávaly 
po 200 Kč za kus, pokud se k nim vů-
bec dalo dostat.

Takže i v době, kdy se na krizi 
snažili někteří vydělat, se našli 
tací, kteří chtěli hlavně pomoci.
Přesně tak. Naše spolupráce s fir-
mou Avanti – koberce měla ještě jed-
nu úsměvnou dohru, která by se da-
la nazvat – za vším dobrým hledejte 
arciopata Siostrzonka. Když jsem se 
paní Procházkové zmínil, že je pan ar-
ciopat ve vedení Cesty 121, rozzářila 
se a s jistotou mi oznámila, že se na 
něj pamatuje a že si u ní v roce 1991 
kupoval fialový koberec. Prý byl vel-
mi kvalitní a šlo o rozumný výběr. Tak 
jsme se tomu zasmáli a v tomto du-
chu se pak odehrávala naše další spo-
lupráce.

Budou se tedy k těžkému období 
vázat i dobré vzpomínky?
Určitě ano. Vždyť je to krásné, když 
se vám sám od sebe ozve sponzor, 
že chce pomoci, a vy jen sdělujete, co 
je potřeba. Nebo když nám dobíha-
la smlouva k zapůjčenému autu a my 
hledali prostředky na nákup vlastního 
vozu. Potřebovali jsme „čtyřkolku“ a ty 
nové jsou příliš drahé, a tak jsme si 
řekli, že by bylo nejlepší odkoupit stá-
vající. Jenže ani tři roky staré auto ne-
stojí zrovna málo. A najednou kama-
rádka pošle padesát tisíc. Přidávali se 
další, s podporou přispěchala některá 
biskupství, což nás ohromně potěši-
lo. A když pak společnost Finest Invest 
splnila příslib finanční podpory, věděli 
jsme, že všechno dobře dopadne. Člo-
věk by rád těm mnoha dobrodincům 
z řad jednotlivců i firem jmenovitě po-
děkoval, ale vím, že to nejde. Přesto 
je krásné vědět, že i v těžkých časech 
za námi lidé stojí. Moc si toho vážíme 
a děkujeme za to. Bez této podpory by 
Cesta 121 nemohla existovat. 

ROZHOVOR S ŘEDITELEM CESTY 121 ANTONÍNEM RANDOU

Cesta 121: Kdo naslouchá, miluje Co dělá emeritní biskup? Jezdí po diecézi s kytarou 
Největší české lázeňské město Karlovy Vary má 
od loňského srpna biskupa. Je jím FRANTIŠEK 
RADKOVSKÝ, člověk, který si svou skromností 
a lidským přístupem dokázal získat srdce celé 
diecéze. 27. června uplyne padesát let od jeho 
kněžského svěcení. Cesta 121 ráda podpořila 
rekonstrukci bytových proctor pro pana biskupa 
i sestru Moniku, která se o něj Františka stará.

Automobil Cesty 121 by občas měl být nafukovací. Kufr, zadní sedadla i sedadlo spolujezdce jsou plné. Řidič se sotva 
vejde. Snímek archiv Cesty 121

Kytara k biskupu Radkovskému patří. Snímek archiv Františka Radkovského



Cesta 121  / 1312 /  Cesta 121 

Dokončení ze str. 11

Vzpomínám si, že jsem byl jednou 
hostem na jedné vikariátní 
konferenci. Řešil se na ní problém, 
který způsoboval poměrně značné 
emoce. Debata byla vzrušená, 
někteří kněží se na věc dívali 
opačně než vy, ale dodnes si 
pamatuji, s jakým respektem vůči 
vám argumentovali. Ne proto, že 
by se vás báli, ale bylo vidět, že 
vás mají opravdu rádi. Do té doby 
jsem nic podobného nezažil. Je 
láska a dobrosrdečnost receptem, 
jak otevírat lidská srdce?
Naprosto jednoznačně. Bez nich to 
nejde. A navíc je důležitá pokora. Mám 
jako Boží dar povahu, kdy mi tyto věci 
jdou snadněji. A navíc, a to je další vel-
ký Boží dar, se už přes padesát let sna-
žím žít spiritualitu jednoty a vzájemné 
lásky, Hnutí fokoláre, a za tu dobu 
jsem z ní přece jen něco pochytil.

Co když jste musel učinit 
nepopulární rozhodnutí? Trápilo 
vás to? Nebo jste si řekl – je to 
má práce, nedá se nic dělat, 
patří to k mým povinnostem, 
a dál jste to neřešil?
Vždycky jsem se ptal a ptám, jestli to, 
co mám udělat, je vůle Boží. Ta je pro 
mě rozhodující. Pak mám jistotu, že 
Bůh pomůže i těm, kterým mé jedná-
ní způsobí bolest nebo nepříjemnosti.

Často se dnes hovoří
o rozdělené společnosti, ale
jak se zdá, toto dělení je stále 
výraznější i v církevním
společenství. Na sociálních 
sítích probíhají souboje různých 
názorových proudů, které se 
vzájemně osočují, zesměšňují, 
ušetřen není nikdo, kdo se vyjádří 
k ožehavým tématům dnešní 
doby. Co se s tím dá dělat?
Tam je výrazně vidět, jak moc na-
ší společnosti chybí láska v mezilid-
ských vztazích. To je do značné míry 
věc výchovy a zlepšit to mohou rodi-
če, škola a také zájmová společenství, 
například skauting nebo společenství 
v rámci církve. Dá se na tom praco-
vat i v dospělém věku, i když je to těž-
ší. Tam pomohou motivační okolnosti, 
třeba společenství s dobrou a působi-
vou spiritualitou. 

Utěšuje mě, že mezi našimi lid-
mi existuje dosti velká solidarita, což 
se pozná, když jde o vážnou potře-
bu a pomoc. Tehdy jsou lidé velkory-
sí, je to vidět například na sbírkách, 
nebo to bylo vidět teď s ohledem na 
potřebné lidi ohrožené pandemií ko-
ronaviru. Našlo se hodně těch, kdo 
pomáhali s donáškou nákupu a ji-
ných potřeb, i těch, kdo šili potřeb-
né roušky. Odborníci vymýšleli velmi 
vhodné a účinné respirátory, případ-
ně vylepšené ventilátory pro vážně
nemocné.

Bavíte se o tom i v rámci ČBK?
Ano, a sami se učíme jednat v klidu 
a hledat společné názory a rozhod-
nutí. Někdy to vyžaduje námahu, ale 
vždy se dohodneme.

Jak se vám líbí v Rybářích?
Líbí se mi tu. Především mám kolem 
sebe velmi dobré lidi: sestru Moniku, 
P. Romualda i milého a obětavého far-
ního dobrovolníka Salvatora Arcaru. 
Jsme jako jedna rodina, velmi často, 
téměř denně jíme společně a vaří buď 
sestra Monika, nebo Salvatore. Kaž-
dý je specialista na něco jiného. Sestra 
spolu se Salvatorem dbají na pořádek, 
Salvatore se stará o květinovou výzdo-
bu kostela i kaple; má na to mimořád-
ný cit i zkušenost. Velice pozitivní je 
také přijetí od farníků. Je-li třeba, vy-
pomáhám o nedělích i v jiných farnos-
tech, např. v Jáchymově, Hroznětíně 
i jinde. Mám také velmi hezké bydle-
ní. Na tom má velkou zásluhu i Cesta 
121, které velice děkuji. V životě jsem, 
díky ní a dalším přátelům, tak hezké 
bydlení neměl.

 
Jak vypadá váš běžný den?
Poslední dva měsíce to bylo omezené 
koronavirem, nemohl jsem navštěvo-
vat charitní zařízení, takže jsem praco-
val doma. Studoval jsem a psal texty 
pro pracovníky i klienty naší Diecézní 
charity k jejich povzbuzení i nábožen-
skému vzdělávání. Tím jsem se snažil 

naplňovat svou povinnost prezidenta 
Diecézní charity, který je odpovědný 
za její duchovní rozměr. Každý večer 
v 18.00 a v neděli v 9.00 mám v kapli 
na faře mši sv. přenášenou přes Face-
book. Má to svůj smysl, navštěvují ji i li-
dé, kteří by do kostela nepřišli, neměli 
by odvahu. Dnes bylo při mši sv. Ko-
lem 59 účastníků. Je to nová zkušenost, 
kterou je třeba vhodně využít. Chtěl 
bych, aspoň někdy, v určitý čas, mít 
na Facebooku katecheze a přednáš-
ky. Uvidíme, snad to nebude příliš vel-
ké sousto. Teď se už začne uvolňovat 
možnost navštěvovat domovy seniorů, 
a tak už mi přibývají sjednané termíny 
návštěv. Jak klientů, tak charitních pra-
covníků. To opět budu hodně na ces-
tách. Vezmu kytaru a s babičkami a dě-
dečky budu zpívat lidové písně a písně 
jejich (i mého) mládí. Při uvolněné at-
mosféře lze pak mluvit i o duchovních 
tématech a oni je přijímají. S charitní-
mi pracovníky také probíráme převáž-
ně duchovní témata. Jsou za to vděční.

Co vás nejvíc baví?
Tato práce s lidmi. Někdy jsou rovnou 
vidět plody, jindy nikoli, ale to není dů-
ležité. Věřím, že Bůh sám dává vzrůst 
v srdcích těchto lidí. Vždyť je jejich 
i náš milující Otec.

Co byste si v životě ještě přál 
zažít? Máte přání, touhu…?
Moje veliká touha je skončit jednou 
v Ježíšově náruči. Učím se říkat mu to 
často a učím to i seniory v charitních 
domovech. S každým dnem se přibli-
žuje ono životní finále, kdy doputu-
jeme domů, do našeho definitivního 
domova. Možná se to někomu bude 
zdát jako velká slova, jako póza, ale je 
to zcela praktické. Na smrt se netěší-
me, z ní spíš máme obavy, jaká bude 
a kdy. Proto je mnohem lepší se těšit 
na to krásné, co přijde po ní. A snažit 
se, abychom si to nezkazili hříšnými 
hloupostmi a pošetilostmi. Znamená 
to úsilí být stále lepší. Říká se tomu sva-
tost všedního dne a je to věrnost v ma-
lém a někdy i velkém. Ale nebojme se, 
Duch Svatý je Mistr, a když mu nechá-
me prostor, dělá a bude dělat divy.

ANTONÍN RANDA

Na milá setkání v bývalém františkán-
ském klášteře v Plzni, kde tehdy bis-
kup František bydlel, vzpomínám moc 
rád. Jezdil jsem za ním asi půl roku 
a on mi trpělivě vykládal o svém ži-
votě. A poctivě odpovídal i na otázky, 
které mu možná nebyly moc příjem-

né. Knihu jsem nazval v Boží režii, pro-
tože jsem z vyprávění nabyl dojmu, že 
Bůh měl jeho život skutečně pevně 
v rukou. Vždyť František Radkovský 
se nemohl dostat ani na školu a i jeho 
přijetí do semináře byl malý zázrak. 
O pár let dříve či později by to zřejmě 

vůbec nebylo možné. I ve „vyhnanství“ 
v západočeském pohraničí měl pak ja-
ko mladý kněz poměrně volné ruce, 
aby se mohl věnovat věřícím. Ve Fran-
tiškových Lázních mu procházely vě-
ci, za něž jiní kněží přicházeli o státní 
souhlas. A setkání s Hnutím fokoláre, 
které zásadně ovlivnilo jeho život? Ani 
to nebyla náhoda. „Každý den začí-
nám a končím tím, že ho dávám Ježíši 
– se všemi radostmi, bolestmi i selhá-
ními. Na to máme docela hezké mod-
litby. Myslím, že je opravdu důležité 
začínat i končit den s Kristem, to dává 
úplně jinou perspektivu,“ skromně po-
pisuje v knize podstatu své spirituality. 
A myslím, že na jeho životě je to vidět.

Neméně zají-
mavé pro mne by-
lo povídání o za-
kládání diecéze 
„na zelené louce“ 
i objevování názo-
rů biskupa Fran-
tiška na současný 
svět i církev. Kni-
ha totiž není zda-
leka jen o vzpo-
mínání, František Radkovský má co 
říct k řadě aktuálních témat. Však ta-
ké celou svou aktivní biskupskou služ-
bu prožil v úzké spolupráci s vedením 
města Plzně i celého kraje.

TOMÁŠ KUTIL

Karlovy Vary – Rybáře 
jsou nenápadná 
farnost mimo centrum 
města. V loňském 
roce dostala nového 
vzácného obyvatele. 

Fara v Rybářích byla vždy plná lidí. Na 
konci roku 2018 se odstěhovaly ses-
try sv. Josefa z Chambéry, jejichž řád 
v Česku skončil. K zabydlení jejich pat-
ra navíc vyzval plzeňský biskup Tomáš 
Holub. Administrátor farnosti P. Ro-
muald Štěpán Rob měl netradiční plá-
ny. „Mým hlavním nápadem bylo při-
jmout jednu vícedětnou uprchlickou 
rodinu,“ uvádí. Chtěl tak následovat 
žádost papeže Františka, aby každá 
farnost a každý klášter jednu takovou 
rodinu přijaly. Rybářská farnost je sice 
schopná jednu rodinu integrovat, za-
bránily tomu ale úřední překážky. 

P. Rob nechtěl nechat prostory 
dlouho volné, a tak se hledalo dál. 
„Nabízel jsem pak možnost využití vol-
ného patra na všechny směry a také 
v diecézi se o možnosti vědělo. V srp-
nu loňského roku mě oslovil otec bis-
kup František, zda by bylo první pat-
ro fary k dispozici pro jeho bydlení,“ 
vysvětluje. Není totiž tajemstvím, že 
si emeritní plzeňský biskup přál po 
skončení služby v čele diecéze pasto-
račně působit v některé z farností.

Důležité zkušenosti
S novým obyvatelem fary se P. Rob 
potkává několikrát denně, ačkoliv ka-
ždý žije samostatně – otec biskup ve 
zmíněném prvním patře a karlovarský 
farář ve druhém. Přízemí je zase k dis-
pozici farníkům pro jejich aktivity, tak-

že je na faře vždy živo. K „ponorkové 
nemoci“ tak prý nedochází. „Otec bis-
kup František je živoucí kronika a cho-
dící zkušenost kněze (50 let) a bisku-
pa (30 let). Když skončila válka, chodil 
do první třídy, biskupské svěcení mu 
udělil kardinál Tomášek. Pro mě je to 
jedinečná zkušenost a škola. Takže se 
mu snažím naslouchat a vyptávat se. 
Jsem rád, že mu mohu oplácet to, že 
mě před pěti lety přijal do plzeňské 
diecéze,“ pochvaluje si P. Rob.

Spolu s biskupem přišla do Karlo-
vých Varů sestra Monika, která se o je-
ho domácnost stará už bezmála 30 let. 
„Otec biskup byl jmenován do Plzně, 
a tak se přestěhoval z Prahy. V Plzni se 
asi rok staral o svou domácnost sám. 

Při jeho působení se to všechno těžko 
dalo zvládat, a tak požádal představe-
né naší kongregace o pomoc sester. 
Protože jsem se jezdila léčit do Franti-
škových lázní, znali jsme se už několik 
let,“ vzpomíná na téměř tri desítky let 
staré události sr. Monika. 

Pozitivní impulz přinesla i změna 
působiště. „V Rybářích jsem si zvyk-
la velmi rychle, nikdy bych neměnila. 
Snad je to také tím, že poslední roky 
jsem cítila potřebu takové změny, takže 
jsem za ni opravdu vděčná,“ dodává.

Pokora se špetkou humoru
Je snad něco, na co si biskup potrpí? 
„Otec biskup František je velmi skrom-

ný člověk, a tedy i v jídle a ve všem. 
Má rád všechna jídla, a zvlášť má rád 
houby, jakkoliv připravenou hlívu ús-
třičnou,“ popisuje sestra, která má na 
starost domácnost. „A protože jsem 
působila také jako vrchní sestra ve sta-
cionáři, snažím se udržovat především 
čistotu a pořádek.“

Podle P. Roba si na přítomnost 
biskupa Radkovského rychle zvykly 
i farnost a město. „Co se týká města, 
je otec biskup František přesně ten 
typ pastýře, kněze a biskupa, za kte-
rého je každé město vděčné a se kte-
rým se každé město domluví. K to-
mu je totiž třeba pokora, hluboká 
víra, naslouchání a špetka humoru,“
uzavírá. KAREL PUČELÍK

Co dělá emeritní biskup? Jezdí po diecézi s kytarou 

U stolu s biskupem Radkovským

Za biskupa Františka by bylo vděčné každé město

Když mě předloni Karmelitánské nakladatelství 
oslovilo, zda bych připravil knižní rozhovor 
s biskupem Františkem Radkovským, rozmýšlel 
jsem se jen pár sekund. A rád řekl ano. Jeho 
životní příběh si totiž o zachycení sám říkal.

P. Rob si cení biskupových zkušeností. Snímek P. Romuald Štěpán Rob

Změnu bydliště biskupa Fran-
tiška vnímám především ja-
ko velký dar pro Karlovy Vary 
a celý region. Do Plzně to pře-
ci jenom není z okrajových ob-
lastí diecéze blízko, a tak je vý-
borné, že můžeme říct, že již 
i Karlovarský kraj má biskupa 
skutečně na dosah. Vážím si 
jeho energie, kterou po celou 
dobu jeho kněžského a bis-
kupského působení těší druhé. 

Tomáš Holub,
plzeňský biskup

Na dovolené s kolegy biskupy. Snímek archiv Františka Radkovského
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Kdy tě poprvé napadlo, že 
by ses mohl stát jáhnem? 
Bůh má pro každého člověka nabíd-
ku dobrých a šťastných cest, i když 
někdy třeba náročných. Občas nás 
zve k většímu nasazení nebo k po-
moci při nesení kříže. Nenechává 
nás však v tom samotné. Je s námi 
při rozhodování a hledání cesty, jde
s námi. 

Moje zkušenost je, že je třeba mít 
otevřené oči a srdce, abychom Bo-
ží volání zaslechli. Podnět k jáhenství 
jsem dostal několikrát, v různém život-
ním období. Jsem rád, že jsem před 
třinácti roky řekl „ano“.

Dostal jsem v životě mnoho darů, 
ale z těchto pozvání byla u mne nej-
důležitější: pozvání k manželství, po-
zvání do salesiánské rodiny a pozvání 
k jáhenství. Když řekneš Bohu ano, ži-
vot se promění. 

 
V čem si myslíš, že je služba 
jáhna v církvi potřebná? 

Zjednodušeně řečeno: biskup má 
dvě ruce – kněze a jáhny. Každý má 
svůj úkol a poslání, a to nejen pro far-
nost, ale všude tam, kde se vyskytuje. 
Jáhnem jsem v zaměstnání, v rodině, 
v tramvaji, v kostele. Úkolem jáhna je 
služba a ukazování Boží krásy a lás-
ky. Každá oblast života je přitom ně-
čím specifická. Stačí mít otevřené oči, 
a Pán dá poznat, co je třeba.

Také se říká, že jáhen je mostem 
mezi laiky a knězem, mezi hledajícími 
a církví. Jáhen má zkušenosti z obou 
prostředí a může pomáhat spojovat, 
zvát, přinášet s sebou Pána. Ne pořád 
se to daří, ale pro mne jáhenství zna-
mená hlavně toto.

Co dává služba jáhna tobě? 
Prožívám Boží blízkost. Rád se mod-
lím, jsem rád s Pánem v kostele, nejvíc 
když jsem tam sám, dokud před boho-
službou nepřijdou lidé. 

Vnímám, že to, co dělám, opravdu 
někomu ukazuje cestu k Pánu. Můj ži-

vot se dál krásně proměnil, ale nejen 
můj, ale i mé manželky Ivany. 

Rád jsem též připravoval snouben-
ce ke svátosti manželství, ale bál jsem 
se oddávat. Jednou jsem odstřihl roh 
občanky svědkovi místo ženichovi.

Tvé jméno bude pro farníky
z Prahy-Hostivaře navždy 
spojeno se vznikem komunitního 
centra Farní dvůr. Jak ses 
cítil, když se po tolika letech 
chátrání otevřelo veřejnosti? 
Prožíval jsem radost a vděčnost Bohu. 
Rekonstrukce bývalých „chlívků“ na 
komunitní centrum ale není moje zá-
ležitost. S návrhy začal už P. Mariusz 
Kuzniar a podíleli se na tom všichni 
další kněží v naší farnosti. Jako jáhen 
jsem byl tak trochu garant kontinuity 
tohoto díla. Poděkování patří řadě lidí, 
nedovedu je ani všechny vyjmenovat, 
včetně těch, co se za zdárný výsledek 
modlili, i těch, co se modlí dnes, aby 
to dílo bylo k dobrému a pomáhalo li-
dem na cestě k Bohu.

Pak lékaři zjistili, že máš závažné 
onemocnění… Jak se na to přišlo? 
Na něco divného v krvi mne upozornil 
endokrinolog a poslal mne na vyšetře-
ní do nemocnice na hematologii. Ne-
bylo mi dobře, myslel jsem, že mám 
chřipku, a tak jsem to odkládal. Když 
jsem do nemocnice dorazil, hned si 
mne tam nechali.

Lékaři ti sdělili, že máš 
akutní leukémii a před 
sebou pár týdnů života.
Nemocnice byla prudká změna. Bůh 
mi odebral činnosti, před koncem ro-

ku je toho hodně v zaměstnání i ve 
farnosti, a dal mi prostor k děková-
ní, chválení, prosbám, k učení se Bo-
ží blízkosti. Na JIP jsem byl sám, a tak 
jsem měl na vše dost možností i času. 
Stále to prožívám jako velký dar. 

Musím také poděkovat personá-
lu hematologie za milý, osobní i pro-
fesionální přístup. Rodina i řada dal-
ších lidí mne navštěvovala, hodně lidí 
se modlilo, což mne přenášelo přes 
všechny trable. 

Stále udržuješ kontakty
s lidmi ve farnosti, byť hlavně 
písemně či telefonicky.
Povídáš si s nimi, vyřizujete 
pracovní věci, předáváš úkoly.
Co ti dává sílu být stále
aktivní? 
Můj odchod z řady rolí věcem ve far-
nosti i v zaměstnání pomohl. Je to 
všechno lépe rozdělené, víc odborné, 
neleží to na jednom člověku. Jsem za 
to rád. Občas ještě nacházím drobné 
věci, které je třeba dotáhnout – např. 
teď převedení webové domény far-
nosti.

Jsem přitom ješitný a sleduji, jak 
se co teď dělá, a mám chuť do toho 
mluvil. Ale učit se nechat věci na Pá-
nu a dalších lidech je pro mne dobrý 
a důležitý úkol. 

Na svět kolem sebe se nyní 
díváš jinýma očima. Co ti 
leží nejvíce na srdci?
Bůh se na nás všechny s láskou dívá, 
nabízí cestu i pomocnou ruku. Přeji li-
dem okolo mne ve farnosti i v církvi, 
aby to viděli, prožili to a mluvili o tom.

ANTONÍN RANDA

Zámeček Hoješín, který 
je už desítky let klášterem 
školských sester, prochází 
velkou rekonstrukcí. 
Po jejím dokončení by 
zde kromě řeholnic 
měli najít své místo 
k dovolené i odpočinku 
duchovní pastýři. 

Zámek Hoješín v Seči obývají od kon-
ce padesátých let minulého století 
Školské sestry sv. Františka z Assisi. 
Sestry se do oblíbené rekreační oblas-
ti uchýlily v době, kdy byly režimu ob-
zvláště nepohodlné. Cesta k novému 
domovu samozřejmě nebyla snadná. 
„Sestrám v padesátých letech všech-
no sebrali a je samotné poslali do cen-
tralizačního tábora. Poté sestra Eliška 
Pretschnerová sháněla dům, proto-
že sestry neměly žádný další objekt, 
kde by jejich komunita starších ses-
ter mohla žít. Nebylo to jednoduché, 
protože předsedové Národních výbo-
rů řeholníky na svém území nechtěli. 
Za jejich přítomnost měli minusové 
body,“ shrnula nedávnou historii ob-
jektu provinční představená českých 
školských sester Baptista Nožková. 

Nakonec se povedlo získat zmíně-
ný zámeček v rekreační oblasti na po-
mezí Vysočiny a dnešního Pardubic-
kého kraje. Přes rok tam žije poměrně 
málo lidí (i málo věřících, což bylo pro 
komunistické úřady patrně nejdůleži-
tější), ale v létě se do blízkosti zámeč-
ku sjíždějí lidé na dovolenou. Objekt 
byl potřeba zejména pro starší sestry 
v důchodovém věku. Když byly řehol-
nice propuštěny z internace, mohly 
pracovat v domovech důchodů nebo 

v zařízeních pro mentálně postižené, 
kde také bydlely. Jenže když odešly do 
důchodu, neměly se kam vrátit.

Nutná rekonstrukce
Školské sestry v zámečku zůstaly 
i po roce 1989. Objekt ovšem v po-
sledních letech potřeboval už znač-
né úpravy, některé jeho části totiž 
neprošly rekonstrukcí od zmíněné-
ho začátku šedesátých let. „Zejmé-
na topení na lehký topný olej bylo 
velmi neekologické a neekonomic-
ké, provozní náklady byly neúnos-

né,“ vysvětlila sestra Baptista. Pro 
veřejnost byl dům k dispozici jen 
v letních měsících a v zimě zde ses-
try žily ve zdravotně nevyhovujících
podmínkách. 

V současnosti kompletní rekon-
strukce již probíhá. „Chtěly bychom 
opět pořádat pravidelné pobyty pro 
farnosti i pro rodiny,“ uvedla Baptista 
Nožková s tím, že hlavně akce pro ce-
lé rodiny jsou dlouhodobě oblíbenou 
událostí na Hoješíně. „Manželé mají 
čas pro sebe, věnuje se jim kněz i psy-
cholog. Děti mají vlastní program,“ 
dodala. 

Stalo se tradicí, že v areálu kláš-
tera bydlel kromě sester kněz. Čas-
to to byl i třeba kněz na odpočin-
ku nebo na rekonvalescenci. Mohl 
tedy využívat možností rekreační-
ho střediska, rehabilitovat a zároveň 
vykonávat potřebnou svátostnou 
službu pro místní sestry – tedy bez 
náročného cestování a správy obvyklé
farnosti. 

Zázemí pro kněze
I současné vedení kláštera by si přá-
lo na tuto tradici navázat. „Při re-
konstrukci počítáme se zázemím pro 
kněze, kteří by sem mohli jezdit na 
dovolenou. Budou tu mít připravený 
pokoj s kuchyňským koutem a přístu-
pem do kaple, po domluvě i stravová-
ní u sester. Budou si zde moci odpo-
činout na těle i na duchu. Je to vlastně 
prevence proti různým neduhům,“ 
přiblížila provinční představená s tím, 
že po deset let budou mít kněží uby-
tování na Hoješíně zdarma. „Uvítáme, 
pokud se budou chtít zapojit do pro-
gramu, třeba slavit bohoslužby, ale 
rozhodně to není podmínkou,“ zmíni-
la. Na tomto zázemí pro kněze školské 
sestry spolupracují s Cestou 121, kte-
rá na jeho vybudování věnovala 450 ti-
síc korun. V současnosti je objekt stá-
le v péči řemeslníků, nicméně hotovo 
by mělo být už letos na podzim. Prů-
běh rekonstrukce je možné sledovat – 
a v případě zájmu finančně přispět – 
na stránkách www.hojesin.signaly.cz. 

KAREL PUČELÍK 

Poslední rozhovor s jáhnem Josefem Bernardem Domov pro komunitu i zázemí pro kněze

Jáhenská služba Josefovi Bernardovi proměnila život. Snímek autor 

Tři týdny předtím, než se životní pouť jáhna JOSEFA 
BERNARDA na tomto světě dovršila, souhlasil 
s rozhovorem. „Teď se o mně ale všude píše, 
počkejme s jeho uveřejněním ještě nějaký čas,“ kladl 
mi na srdce. Jeho otištění se jáhen Josef nedožil. 
Josef Bernard však nikdy nebažil po popularitě. 
O dobré dílo se snažil ve skrytosti a nenápadně. 
Děkujeme, Josefe, za tvou službu a dílo. Tvá 
slova mají pořád sílu otevírat lidská srdce.

Takto vypadá zámeček v průběhu rekonstrukce. Snímky Školské sestry sv. Františka z Asissi.

Dokončení je naplánováno na podzim.
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Chcete na činnost Cesty 121 přispět?

Pokud vás oslovila činnost Cesty 121 a chtěli byste přispět na pomoc stárnoucím kněžím, můžete tak učinit na číslo účtu:

2102001767/2700
Variabilní symbol: 2620. Budete–li chtít rozdat ve farnosti či jinde složenky Cesty 121, napište si o ně, rádi vám je zašleme. Děkujeme za vaši ochotu a přízeň!

KONTAKTUJTE
NÁS!
Je ve vašem okolí kněz, který po-
třebuje pomoc? Žije v nevyho-
vujících podmínkách, má zdra-
votní problémy či byste ho jen 
rádi ve farnosti potěšili hezkým 
dárkem k narozeninám či výro-
čí kněžského svěcení? Budeme 
rádi, když se nám ozvete! Pomá-
háme kněžím v České republice 
i v zahraničí.

randa@cesta121.cz
736 500 704

Cesta 121 
Antala Staška 511/40
140 00 Praha 4

�  Ve spolupráci s otci biskupy pomáháme 
stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi.

�  Poskytujeme zdarma zdravotní pomůc-
ky: chodítka, mechanické a elektrické vo-
zíky, zvedáky, sedačky do vany, toaletní 
program, pomůcky při inkontinenci, po-
lohovací lůžka.

�  Do domova kněze instalujeme schodiš-
ťové sedačky, schodolezy, přispíváme
na výtahy.

�  Pomáháme při havarijních událostech, 
kdy je fara poškozena požárem, vodou, 
povětrnostními vlivy apod.

�  Nabízíme speciální náramky, jimiž si 
kněz v nouzi může přivolat pomoc.

�  Zasíláme zdarma mobilní telefony s vel-
kými tlačítky.

�  Spolufinancujeme stavební úpravy, kte-
ré umožní prodloužit pobyt stárnoucích 
kněží v prostředí, v němž jsou doma.

�  Zajišťujeme dveřní telefony s obrazov-
kou, aby byl kněz chráněn před zloději 
a násilníky.

�  Nabízíme zdarma biblickou literaturu 
pro slabozraké kněze.

�  Přispíváme na ozdravné a lázeňské
pobyty.

�  Zprostředkováváme diskrétní pomoc 
psychoterapeuta.

�  Zajišťujeme léky zdarma, ve vybraných 
případech uhradíme doplatky za léky, 
které neproplácí pojišťovna.

�  Hradíme operace.

�  Spolupracujeme s kněžskými domovy
a hospici.

�  Finančně podporujeme osoby, které
pečují o nemocné kněze.

Čím vás Cesta 121 oslovila? Proč 
jste se jí rozhodli pomoci?
Cesta 121 nás oslovila primárně tře-
mi způsoby. Prvním bylo její předsta-
vení z úst našeho přítele Davida Mac-
ka. Druhým záměr této organizace 
– jednoduše se starají o ty, na které se 
v moři potřebných mnohdy zapomí-
ná. A třetím bylo zosobnění předse-
dy Cesty 121 velmi přátelským a lid-
ským Toníkem Randou. Vnímáme, 
že úspěch a pomoc by měly jít ruku 
v ruce. S ohledem na to, že naši klien-
ti jsou i z církevního prostředí, bylo lo-
gickým krokem upínat náš zrak i tímto 
směrem.

Nepomohli jste jen finančně, 
ale Cestě 121 jste dodali 
i nedostatkové respirátory.
Cítíme, že přes negativní zkušenosti 
spojené s koronavirem nám toto ob-

dobí přineslo silnější vnímání potřeb 
ostatních a vzájemnou sounáležitost, 
která se, myslím, začala ze společnos-
ti a mezilidských vztahů vytrácet. Tím, 
že jsme s Cestou 121 spolupracovali 
již v minulosti a respirátory jsme měli 
v té době k dispozici, bylo jasné, kam 
poputují… 

V církevním prostředí
začínáte být známí a vaše
služby se těší stále větší oblibě.
Čím se vaše skupina zabývá?
S kým aktuálně spolupracu-
jete?
Investiční skupina DRFG se zaměřuje 
především na investice do nemovitos-
tí, telekomunikací a finančních služeb. 
Všechny tyto tři oblasti se v nedávné 
i současné době ukázaly jako velice 
stabilní, neboť v oblasti nemovitostí 
se orientujeme především na prodej-

ny s potravinami, drogerie či lékárny, 
které byly potřebné i během této kri-
ze. A o obrovském významu teleko-
munikací v posledních měsících ne-
třeba mluvit. 

Specializací naší dceřiné spo-
lečnosti Finest Invest je především 
správa kapitálu obcí, církví, družstev 
a firem. Konkrétně z církevního pro-
středí jde například o ostravsko-opav-
ské biskupství či Diecézní charitu
Olomouc.

Pandemie koronaviru výrazně 
ovlivnila ekonomiku všech zemí. 
Jaká je to zpráva z pohledu
investic? Vybízí spíše ke 

zdrženlivosti, nebo je lepší 
současný stav využít?
Pandemie nám opět ukázala, že s jis-
totou nelze říci zhola nic a je klíčové 
držet se základních pravidel. Je tře-
ba více dbát na rizikový profil a zku-
šenosti konkrétního klienta. Náš ty-
pický klient je spíše konzervativnější 
povahy, což je v harmonii s naším 
typem produktů. Jako všechny kri-
ze i tato skýtá příležitosti k investová-
ní a právě nyní je vhodná doba. Jsou 
segmenty jako komerční nemovitos-
ti či telekomunikace, kde jsou z po-
hledu mnoha odborníků dlouhodo-
bě výnosné a udržitelné investiční
příležitosti. (ran)

Finest Invest podporuje Cestu 121
Díky tříleté pomoci investiční skupiny 
DRFG Cesta 121 mohla využívat 
automobil Škoda Yeti k zajištění
péče o stárnoucí kněze v těžko
dostupných lokalitách. „Ušetřilo nám to 

nemalé finanční prostředky a i díky tomu jsme se 
nyní, po uplynutí tříleté smlouvy, mohli rozhodnout 
vůz odkoupit,“ říkají zástupci Cesty 121. Jedním 
z významných podporovatelů byla dceřiná
společnost skupiny DRFG - Finest Invest, která podala 
pomocnou ruku. Na důvody jsme se zeptali
ALENY TRČKOVÉ.

Vedení společnosti Finest Invest. Snímek Finest Invest




