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Rozhovor 
A proto, že je otec Matěj prozatím skoupý na slovo, co se týče jeho osoby, položili jsme mu několik málo otázek, na 
které jsme naléhavě hledali odpovědi. 
 

Otče, takže kdy a kde jste se narodil, jak jste prospíval ve škole, kde jste nejvíce doma, čím byste se živil, 
kdybyste se nestal služebníkem Božím, kolik máte sourozenců, jak dlouho jste v Čechách? 
Všechny Vás moc zdravím! Takže k Vašim otázkám. Narodil jsem se 21. března 1976 v Levoči, kde již většina z Vás 
byla s Otcem Mikulášem. Zde jsem také navštěvoval základní školu, nicméně s rodiči jsem bydlel v malé vesničce 
Kurimany, která leží poblíž. Maturoval jsem s odřenýma ušima na Báňské geologické průmyslovce ve Spišské Nové 
Vsi, což je také samo o sobě odpovědí na Vaši otázku, jak jsem prospíval ve škole :-). Po střední škole jsem 
plánoval najít si práci, nicméně jsem začal pociťovat povolání ke kněžství, které mě přivedlo do Čech a zpět ke 
studiím. Když jsem, ještě jako kluk, odešel z domu do Prahy, těžce jsem nesl změnu prostředí. Byl jsem kluk 
z vesnice, který si najednou musel zvykat na velké město. Prahu jsem si však nakonec oblíbil, stejně jako jsem 
poté měl rád i všechna svá další působiště. Jsem člověkem, který rád poznává nová místa a nové lidi, proto jsem 
rád, že mi to mé povolání umožňuje. V některých farnostech jsem si zvykal rychleji, v některých mi to trvalo déle, 
všechny jsem si však nakonec oblíbil a dodnes na ně rád vzpomínám. Nicméně při svém povolání, kdy neustále 
střídám svá působiště, jsou pro mě tím „stabilním“domovem, kam se stále rád vracím, neustále Kurimany, zřejmě 
i proto, že zde žije většina mých blízkých, včetně mých sourozenců – bratra a sestry -, kteří mají již své vlastní 
rodiny. Po studiích v Praze jsem byl poslán zpět na Slovensko, konkrétně do farnosti Vráble, okres Nitra. Zde jsem 
působil tři roky. Mé další působiště bylo již v České republice, a to ve farnosti Milevsko, kterou dobře znáte, neboť 
zde nyní působí Otec Mikuláš. Odtud jsem dojížděl do farností, které mi byly přiděleny – Bernartice, Veselíčko a 
Chrášťany. 
 

Jaké jsou vaše největší koníčky, vaše oblíbené jídlo, dáváte přednost spíše českému nebo slovenskému pivu, 
váš oblíbený měsíc v roce, místo kde jste nebyl a kam se chcete jednou podívat? 
Mezi mé koníčky patří v první řadě sport. Například rád hraji fotbal, lyžuji, jezdím na kole a na kolečkových 
bruslích, nicméně také si velmi rád přečtu kvalitní knihu. Co se jídla týká, nemám své oblíbené jídlo. Rád 
poznávám různé místní tradice a zvyky, což se týká i jídla. Rád ochutnávám nová jídla, přijde mi velmi zajímavé 
poznávat, jak se liší kuchyně právě třeba na Slovensku v různých oblastech, v jižních Čechách, kde jsem působil, a 
tady, na Vysočině. Samozřejmě mám rád, jako téměř každý Slovák, halušky :-) Ale netroufal bych si říct, že je to 
mé nejoblíbenější jídlo. Máte nicméně pravdu, že k dobrému jídlu je také potřeba dobré pivo :-) Neřekl bych, že 
bych upřednostňoval české nebo slovenské. Mám rád kvalitní pivo nezávisle na tom, je-li slovenské nebo české. 
V současnosti jsem si oblíbil jihlavské pivo Ježek, které také nikdy nezapomenu přivézt domů při svých návštěvách 
na Slovensku. A místo, kam bych se chtěl jednou podívat a kde jsem nebyl? Do nebe;-) 
 

Co se vám líbí nebo nelíbí na Vysočině (resp. na Zhoři), kromě toho, že v létě je zima a v zimě teplo :-) ? 
I přes své krátké působení v tomto kraji jsem si Vysočinu velmi oblíbil pro její malebné vesničky a krásnou přírodu, 
kterou poznávám také sám procházkami a výlety na kole. Jak jste již sami předeslali, nepříliš mi vyhovuje zdejší 
podnebí, silný vítr, který tu fouká téměř neustále, a chladnější počasí, než na jaké jsem byl ze Slovenska i z jižních 
Čech zvyklý. 
 

Když proti sobě hraje Česko a Slovensko, komu fandíte? 
Jasně že Slovensku!!!;-) 
Děkuji Vám za Váš zájem o mou osobu. Ve zhořské farnosti působím velmi rád a nesmírně si vážím milého přijetí, 
kterého se mi u Vás dostalo!  Zde, ve Zhoři, mě také potěšilo, že tu funguje živé společenství a že se farníci aktivně 
zapojují do dění ve farnosti. Děkuji za rozhovor a těším se na další spolupráci s Vámi, farníky.       Váš farář, Otec Matěj 
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My, otče, děkujeme za vaše vyčerpávající odpovědi a budeme doufat, že i to počasí se zlepší, abyste se v naší 
farnosti s námi cítil dobře a Vaše služba byla co nejpříjemnější. :-)                                                                                 MBK 
 

Prodejní trh a adopce 
   Jak je již několik let zvykem, tak i letos se víkend před Květnou nedělí uskutečnilo vyrábění dětí s rodiči.Vyráběli 
různá velikonoční přání, dekorace, věnečky, zdobili sáčky a tašky. Dalšími  vlastními výrobky nebo moučníky  
přispěli ostatní farníci.  V neděli po mši se vše na faře prodávalo. Celková částka byla 13 478,- Kč.  
   Peníze jsme zaslali nadaci do Paraguaye, kde máme jako farnost adaptovanou dívku Perlu. A co je u Perly 
nového? Má  9 sourozence, sestřičku Belen. I když Perla úspěšně postoupila do dalšího ročníku, maminka slíbila, 
že když je teď doma, bude se dětem více věnovat. Díky za vaše přispění na dobrou věc.                      Ála + Radek Mutlovi 

 

Jak jsme jeli do Sepekova 
   Na víkend 19. – 20. 5. jsme byli jako schola pozváni od Otce Mikuláše do jeho farnosti. V Sepekově je poutní 
kostel Jména Panny Marie (doporučujeme navštívit). Po mši svaté a vřelém přivítání jsme strávili pěkný večer na 
faře povídáním si při dobrém jídle a pití. Po krátké noci a rychlé zkoušce jsme odjeli zazpívat na mši do Jistebnice a 
pak Sepekova. Nechceme se chválit, ale zpívání se nám opravdu povedlo :-). Hlavně v Sepekově, kde je výborná 
akustika a z celé mše jsme měli velmi hluboký duchovní zážitek. Po zajímavé prohlídce celého poutního areálu 
s odborným výkladem otce Mikuláše nás čekal výborný oběd- gulášek, který vařil Mikulášův spolubratr z kláštera 
v Milevsku. Pak jsme ještě prolezli faru od půdy až po sklep – a to doslova. Uteklo to všechno nějak rychle a už byl 
čas loučení a cesta domů. Tak snad zase brzy na viděnou.        Schola 

 

Co nás čeká 
•  První svaté přijímání  - se uskuteční 17.6.2012 při mši svaté v 8:30 (zpovídání pro děti 15.6.2012 od 16:00). 
•  Farní den -  se uskuteční 24. 6. 2012, mše svatá bude v 11:00, pak společný oběd a odpolední program. Sledujte 
kostelní nástěnku, brzy se objeví plakát. 
•  Prázdniny - v pátek  29.6. 2012 po mši svaté se uskuteční na farské zahradě přivítání s prázdninami (dle počasí). 
• Pouť ve Zhoři - poutní mše sv. ve Zhoři bude 15. 7. v 8.30hod, celebruje p. Matěj, a v 10.30hod, mši sv. 
celebruje Grzegorz Bajon,OFMConv. 
 

Brigády na faře a v kostele 
Po zkušenostech z nedávna ale i z dřívějška nelze, než napsat pár řádků k situaci s brigádami kolem fary a kostela. 
Vyhlášením brigády v ohláškách je myšleno a počítáno, že také na ohlášenou brigádu někdo dorazí. Proto si, 
prosíme, udělejte alespoň jednou za rok čas 4 hodiny a na brigádu přijďte! Farní rada se nerovná pracovní 
skupina. Brigády jsou i pro ostatní farníky, kterých doráží na brigády velmi málo. Aby se na posekání 
několikasetmetrové zahrady sešli 3 brigádníci, je velice málo a jen to lidem, co jsou ochotni něco kolem fary a 
kostela udělat, bere elán a chuť pokračovat. Děkujeme a doufáme.             členové farní rady 

 

Pozvání 
• Letní tábor 
Stále platí pozvání na letní tábor, pro ty děti, které se ještě nerozhodly, jak stráví letošní prázdniny. Přihláška a 
ostatní informace jsou na stránkách farnosti Zhoř pod odkazem: http://www.farnost-zhor.cz/tabor.htm 
• Celostátní setkání mládeže 
Chceš zažít akci, kde budeš mít možnost - poznat nové kamarády, dozvědět se nové věci v 
zajímavých přednáškách, užít si koncert s křesťanskou kapelou, zasportovat si, ale také 
zamyslet se nad tím, proč vůbec věřím a co mi víra v Boha přináší? Tak se podívej na 
https://zdar2012.signaly.cz a přijeď na celostátní setkání mládeže do Žďáru nad Sázavou, 
které proběhne 14.-19.8.2012. V rámci Celostátního setkání mládeže zveme rodiče a rodiny  s 
dětmi na Pouť rodin, která se koná v sobotu 18. srpna 2012. 

Venda Vacek 

Závěrem 
Omlouváme se za minulé číslo, že bylo vydáno v tak malém nákladu. Ale takhle si zase můžeme myslet, že o něj 
byl velký zájem. Nicméně pro druhé číslo a čísla následná se polepšíme a dáme k dispozici snad dostatečný počet 
výtisků, abychom nasytili poptávku. :-)              MBK 


