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Santiago de Compostela je město ve Španělsku, od roku 1982 hlavní město autonomního společenství 
Galicie. Zaujímá plochu 220 km² a čítá přes 95 000 obyvatel. Od středověku je jedním z nejvýznamnějších 
poutních míst Evropy.
Bylo založeno na přelomu 4. a 5. století. Název města je odvozen z latinského Campus Stellae, tj. hvězdné 
pole resp. Mléčná dráha. Později pak byl zkomolen na Compostela. V 9. století zde byly objeveny údajné 
ostatky svatého Jakuba Staršího, jednoho z dvanácti apoštolů. Od vrcholného středověku až dodnes je 
Santiago jedním z nejvýznamnějších katolických poutních míst s velkou katedrálou, kde jsou uloženy 
ostatky svatého Jakuba Staršího, který se ve španělštině jmenuje Santiago.

Katedrála je cílem Svatojakubské pouti, ve španělštině El Camino de Santiago. Historie pouti navazuje na 
legendu, podle které byl svatý Jakub Starší jako jeden z Kristových učedníků poslán konat misijní činnost 
na Pyrenejský poloostrov.
Celé staré město s chrámy, kláštery a obytnými domy, postavenými v rozmezí od 12. do 19. století, je 
památkovou rezervací zapsanou v seznamu UNESCO.
Oficiálních poutních cest je několik – Francouzská, Primitivo, Portugalská, severní a neoficiálních je 
nepočítaně. Hodně lidí chodí pěšky už ze svého bydliště. 
Toto všechno si můžete kdekoli přečíst a my jsme o tom nic moc nevěděli.
První „setkání“ s poutí a velký impulz byl někdy v roce 2015 článek o putující právničce a o tom, jak ji 
tato cesta změnila život, který přečetla Jana.
Od té doby měla velký sen, jít aspoň kousek té „zázračné“ cesty. Nejdříve jsme začali chodit po poutních 
cestách u nás v Česku. Na začátku roku 2018 se naskytla řada okolností, které způsobily, že Jana objednala 
letenky, jízdenky a ubytování na trase a v sobotu 21. dubna před čtvrtou hodinou ráno začala naše pouť. 
Vyrazili jsme z Nových Hvězdlic od kostela sv. Jakuba Staršího do katedrály sv. Jakuba v Santiagu de 
Compostella. Letěli jsme do Madridu, kde jsme přespali a odpoledne jeli vlakem na start do městečka 
Saria. I tam jsme měli ubytování na jednu noc. Ráno jsme už vyrazili na 4 etapy cesty něco málo přes 100 
km. Na cestě jsme zažívali z dnešního pohledu úsměvné situace cestovatelů, kteří mluví anglicky velmi 
málo a špatně. Příhody, které se nám udály, dnes vidíme jako malé zázraky.
Cestou zpět jsme letěli přes Barcelonu, kde jsme měli den na prohlídku města, neboť jsme siříkali, že už se 
do Španělska asi nikdy nedostaneme.

Krátká ukázka zápisu v rodinné kronice:
Ráno jsme vyrazili, u cíle už začalo být trochu víc lidí, šli jsme kolem letiště a pak už bylo předměstí 
Compostely. Ještě dlouho trvalo než jsme došli ke katedrále, ale až jsme tam došli, oba dva jsme byli dojatí. 
Šli jsme se podívat do kadedrály, vystáli si dlouhou cestu na certifikát, najedli jsme se – hříšně drahého 
hovězího stejku, opět s hranolkami a šli se ubytovat.
Byli jsme ubytovaní v hostelu Costa Azul kousek od katedrály, z oken jsme viděli věže. Ubytování bylo moc 
hezké. Objevili jsme blízkou kavárnu, kde jsme byli ráno na snídani a druhý den na obědě po slavnostní mši, 
která byla ve 12 hodin. Jako třešinka na dortu bylo to, že s námi došli vojáci s kapelou, kteří při mši hráli.  

Dobro a zlo není jako plus a minus – dvě rovnocenné skutečnosti.
Spíše je to plus a nula. Svatý Tomáš Akvinský, učitel Církve, to vyjádřil slovy:

„Zlo je nedostatek dobra...“
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A když nastoupilo na konci mše šest mužů v bílém, zapálila se velká kadidelnice a rozhoupala se –
napřed létala nahoru dolů a pak do stran přibližně deset metrů nad hlavami lidí. Byl to zážitek, na který 
určitě nezapomeneme.

Nikdy neříkej, že nikdy. V roce 2019 – od 25.4. do 5.5. jsme vyrazili do Santiaga de Composella znovu, 
tentokrát portugalskou cestou cca něco přes 200 km, celkem 8 etap. Letěli jsme do Porta, kde jsme 
přespali a druhý den vyrazili na cestu. Také na této cestě se nám udály malé zázraky a když už jsme mysleli, 
že nemůžeme, tak se k nám přidal Francouz, který bydlel v Lanžhotě a při tom vyprávění jsme my i on došli 
do cíle cesty toho dne. Spojili jsme dvě etapy do jedné a vybyl nám jeden den, který jsme využili k cestě 
„na konec světa“. Viděli jsme Atlantický oceán a nikde v dálce žádná pevnina.
Katedrála se zrovna vevnitř opravovala, takže jsme byli jen na prohlídce a mši svatou jsme slavili v jiném 
kostele. Druhý den jsme byli také na mši v jiném kostele a tu jsme si vzpomněli si na naši farnost ve 
Hvězdlicích. Na mších bylo opravdu málo lidí, přestože na ulicích a u jídla a pití pobývalo lidí dost. Jako by 
se ta duchovní stránka vytrácela i tady.

Další krátká ukázka z denního záznamu cesty:
A čekala nás 8. etapa pátek 3. května z Padronu do Compostely. Díky za mapy.cz, které nám krásně 
ukázaly, kde se napojíme na naše camino. Délka trasy 22 km., ale cesta byla nakonec delší. Na 
patníčcích, které nás provázely, psali ještě 25 km. Cesta vedla dost do kopce a zase z kopce, už šlo 
hodně lidí, které jsme potkávali poslední 4 dny. Ráno byla velká zima. Konečně jsme z jednoho místa 
uviděli katedrálu. Šli jsme ještě dlouho městem, už ne podle značek, ale podle mobilu a dál už jsme 
cestu znali. Ubytovali jsme se v Hostelu Costa Azul, kde jsme byli 2 noci za 65 Eur. Nocovali jsme tam  
i v loňském roce. Pak jsme se šli najíst, vyřídit si certifikát a odebrali se na večerní mši, kde bylo jen asi
12 lidí. V sobotu 4.května jsme si na autobusovém nádraží koupili lístky za 36 Eur tam i zpět do Fisterry  
a v 9 hod jsme jeli na konec světa. Jeli jsme přes 2 hodiny – cesta vedla kolem oceánu, moc krásné výhledy. 
Při dojezdu jsme si dali kávu a šli pěšky asi 3 km na mys Finistere,po prohlídce místa jsme si odpočinuli a šli 
zpátky. Autobus odjížděl v 15 hod, cesta trvala 3 hodiny. Na mši svaté, v jiném kostelíku v Santiagu, jsme 
potkali naše staré známé „tetiny“ a pár dalších věřících. Celkem asi 30 lidí. Pak jsme ještě zašli na chvíli do 
katedrály, zabalili kufry a šli spát.

V roce 2020 jsme si v lednu naplánovali ještě cestu Camino primitivo, koupili letenky, zajistili ubytování, 
říkali jsme si potřetí a naposledy, ale vše nám překazila pandemie.
Takže závěrem, co nám cesty daly a vzaly – úžasný pocit svobody, kdy prostě jdete, soustředíte se jen na 
to, že jdete, cestou máte příležitost se najíst a napít, my jsme museli dojít tam, kde jsme měli zajištěné 
ubytování, poznali jsme kousek krajiny, města ve Španělsku a Portugalsku, viděli jsme, jaké je tam počasí, 
co se tam pěstuje, co se obléká, že jsou lidé všude stejní. Poznali jsme, že se člověk nemusí bát cestovat  
i když se moc nedomluví. Taky nás bolely nohy i celé tělo, ale stálo to za to.
Báli jsme se rozhodnutí, jestli jet, jestli to zvládneme, ale někdy se člověk prostě musí rozhodnout  
a skočit a někdy se z toho vyklube dobrá věc.

  Takže všem: BUENO CAMINO.
   
                                                              Zdeněk a Jana



DOBRO A ZLO   

Čeho je víc?

Při duchovních cvičeních dal exercitátor posluchačům otázku: „Co myslíte, čeho je celkově víc? Dobra 
nebo zla?“ Současně jim ukázal bílý list formátu A3, na kterém byly dvě plochy černě vyšrafované fixem  
a zbytek byl bílý. Ty dvě šrafované plochy zaujímaly asi polovinu papíru. S nákresem v ruce řekl: „Tady máte 
nápovědu: Řekl bych, že poměr dobra a zla ve světě je podobný jako poměr bílé a černé plochy na tomto 
papíře – bílá plocha na nákresu představuje dobro, černá zlo. Tak jak to odhadujete?“ Protože čistě bílá  
a černě šrafovaná plocha byly na papíře přibližně stejně velké, názory posluchačů se lišily: jedni optimisticky 
doufali, že snad dobra je více, jiní – snad pod vlivem špatných zkušeností – se přikláněli k opačnému 
názoru. A někteří tvrdili, že se jim to zdá na obrázku, a snad i ve skutečnosti tak
nastejno... „Vidíte, zdání klame,“ usmál se exercitátor. A dodal: „Zdání klame na tomhle náčrtku, ale  
i ve skutečnosti...“ Potom ukázal na šrafovanou část listu a povídá: „Kdo vám, prosím vás, namluvil, že 
tohle je černá plocha? Vždyť je tam daleko víc bílé...“ Jeho posluchači si znovu prohlédli šrafovanou plochu  
a začali se také usmívat. A pochopili, jak je to s dobrem a zlem i ve skutečnosti. Ano, možná to někdy 
vypadá tak vyrovnaně. Může to dokonce vypadat ještě o něco hůře... Ale nenechme si jen tak něco 
namluvit. Skutečnost je úplně jiná. Zcela zlý není snad žádný člověk ani žádná situace. I tam, kde je zlo, je 
současně přítomno mnoho dobrého. Sám Bůh to tam vložil. To jen zlo se nafukuje a snadněji padne do 
oka. „Ale to ještě zdaleka není vše,“ pokračoval exercitátor. „Otázka na začátku zněla: ‚Čeho
je celkově víc?‘ Zatím jsme poměřovali zlo a dobro ve světě. Ale existuje ještě Bůh a ten je nekonečné 
Dobro. A to zcela mění situaci...“ Jako křesťané víme, že sám nekonečný a všemohoucí Bůh je Dobro  
a Láska. Proto nemusíme mít obavy z toho, co zvítězí, čeho je a bude víc... A můžeme, netísněni zbytečným 
strachem, napřít všechny své síly k tomu, aby dobro převládlo i v nás samotných a v našem okolí. A také 
víme, že při tom můžeme počítat s pomocí Toho, který je nezměrným Dobrem.
P. Pavel Zahradníček

Co říká katechismus?
Proč Bůh dopouští zlo?

Víra nám dává jistotu, že Bůh by nedopustil zlo, kdyby ze samého zla nevytěžil dobro. Podivuhodným 
způsobem to Bůh uskutečnil při smrti a zmrtvýchvstání Krista: vždyť z největšího mravního zla, zabití 
Božího Syna, vytěžil největší dobra, oslavu Krista a naše vykoupení.
Srov. „Kompendium Katechismu katolické církve“,
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2006

převzato z časopisu Milujte se! 59.číslo

MODLITBA SVATÉHO RŮŽENCE

Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá také jeho matka. 
Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: 
vzkříšením, píše francouzský kněz Guy Gilbert v knize Setkání s Marií.

Každá první sobota v měsíci je zasvěcená Panně Marii a tak i my se tyto soboty setkáváme k modlitbě 
svatého růžence. Není to jen opakování toho samého dokola, jsou různé možnosti, jak se růženec modlit. 
Třeba rozjímavý růženec nebo s modlitbou Písma svatého.
Někdy se setkáváme v kostele a občas si modlitbu oživíme výletem na blízké poutní místo nebo jen tak do 
přírody, ke kapličce nebo ke křížku. 
Máte - li zájem přidejte se k nám.
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CO NÁS ČEKÁ

5. července v 11.00 hod - hodová mše svatá ve Starých Hvězdlicích

17. července ve 14.00 hod - Farní den v Brankovicích (od 15.00 společenský program)

23. července cca v 17.00 hod - požehnání hodové chase v Nových Hvězdlicích

24. července v 8.15 hod - hodová mše svatá v Nových Hvězdlicích

22. srpna v 11.00 hod - hodová mše v Brankovicích - Mariánské hody

26. srpna -  Pěší pouť na Velehrad

28. srpna v 9.30 hod - hodová mše svatá ve Chvalkovicích

17. září ve 14.00  - pobožnost k Panně Marii Bolestné v kapli u mlýna ve Chvalkovicích

18. září v 11 hod -  poutní mše svatá U Svaté -  u studánky mezi Brankovicemi a Malínkami

Milé čtenářky a čtenáři, přejeme Vám, 
abyste neměli nedostatek dobra. Pěkné prázdniny!

FARNÍ POUŤ

22.května 2022 na 6. neděli velikonoční jsme se vydali na společnou pouť farností do kostela sv. Václava 
v Sazovicích. Je to zajímavá moderní stavba kostela, která nabízí člověku krásný duchovní prostor. Prostor 
harmonie, ztišení a pokoje. Po slavení mše svaté a poutavém vyprávění paní průvodkyně jsme se přesunuli 
do Luhačovic, kde jsme strávili pěkné slunečné odpoledne v lázeňském městě. Naši pouť jsme ukončili 
adorací, svátostným požehnáním a prohlídkou kostela Svaté Rodiny, odkud jsme se vrátili do svých domovů 
obohaceni o mnoho duchovních zážitků. 

DP

Při vstupu do kostela mě zaujala krása a prostota zařízení interiéru a kříž ze skla za obětním stolem a za 
křížem Kristus v póze jako kdyby vstoupil skrze zeď a žehnal nám. Jen mě mrzí, že jsme nemohli poslechnout 
zvonkohru. Snad někdy příště. Procházka lázeňským městem Luhačovice a odpolední požehnání v kostele 
bylo krásným zakončením naší pouti. Díky o. Miroslavovi za tuto pouť a budu se těšit zase na pouť v příštím 
roce. 

EM

Obec Sazovice se nachází na rozhraní Hané, Valašska a Slovácka. Myšlenka postavit zde kostel vznikla již ve 
30. letech minulého století, avšak zrealizovat se ji podařilo až po několika desetiletích. Kostel sv. Václava 
byl postaven v letech 2015 -2017 a 13. května 2017 vysvěcen Mons. Janem Graubnerem, tehdejším 
olomouckým arcibiskupem.

Kostel Svaté Rodiny v Luhačovicích je jen o několik let starší, základní kámen posvětil v roce1990 papež Jan 
Pavel II. při návštěvě Velehradu. Stavba začala v dubnu 1996 a již 12. června 1997 olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner posvětil novou budovu kostela.


