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Pan kostelník Kaška JUBILANTEM
V neděli odpoledne jsem uvítal ve farním kostele pana kostelníka
Vladimíra Kašku s turistickými holemi. Přišel si „po svých“ pro Pána
Ježíše v eucharistii. Pak mi předal uspořené peníze, které měl
uschovány v sakristii. Sakristie byla po mnoho let jeho druhým
domovem. On sám nejlépe ví, kolik roků sloužil Pánu Bohu, kněžím a
farníkům. V poslední době se nechal slyšet:„Rád bych tu službu
kostelníka vykonával do osmdesátky, a pak ji předám někomu
dalšímu.“ V sakristii bylo vždy vše na svém místě, on sám měl nejlepší
přehled, kde co hledat. Také jeho léty naučený rituál – otevřít kostel,
příprava liturgických věcí před mši svatou, rozžíhání svící, světel,
úklid po mši svaté. Bral každou službu jako modlitbu, která mu dělá
radost. Kolik to bylo cest na kole, i vícekrát denně za každého počasí,
a všechno v lásce. Osobně si vážím jeho nasazení pro naše farníky,
hlavně při úklidech a zapisování intencí. Nikdo mu nebyl cizí, dokázal
se přiblížit i příchozím a mimořádným návštěvníkům kostela. Provést
je kostelem, zavést je do kaple sv. Viktorie a vyprávět jim historii bylo
jeho štěstím. V tom se cítil jako ryba ve vodě. Dokázal „ztratit čas“ a
návštěvníkům kostela předat nejen historickou, ale především vlastní
zkušenost s posvátným místem. Častokrát jsme mohli vidět, jak se
poutníci třeba i únavou posadili a on toho hbitě využil a „zajel na
hlubinu“ svých pamětí. Zde budu mít na pana kostelníka prosbu: byla vydána barevná brožura
o našem kostele, ale chybí tam mnoho historických artefaktů a získaných historických
pramínků a zajímavosti, které zná právě jedině on. Při dobré vůli aby je dal na papír, ty různé
historky a zkušenosti s jezuitským řádem a jiné okolnosti.
Jménem svým chci Vám PODĚKOVAT za
často skrytou službu v kostele sv. Františka
Xaverského, i v kostele v Mařaticích při
stovkách pohřbů. Mše svatá v neděli 31.
ledna 2021 v 8:30 hodin bude spolu s farníky
naším společným poděkováním za Vaši
službu a budeme vyprošovat Boží požehnání
a dar potřebného zdraví do dalších let.
Vždycky se s Vámi v kostele rádi uvidíme.
Ad multos annos.
P. Josef Říha
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Srdečný pozdrav z Beskyd
Jsou různé plusy i mínusy kněžského života, ale jeden z
"benefitů", který mě napadne mezi prvními je skutečnost,
že potkáváte úžasné duchovní i lidské osobnosti. Protože
Bůh si takové lidi přitahuje. Častokráte je potkáte právě
ve společenství farnosti a nejsou tam jen ozdobou, ale
dělníky na vinici Páně, díky nimž je pak to prostředí čisté
a krásné, přitažlivé. Farnost Uherské Hradiště měla v
minulosti štěstí na takovéto osobnosti. V lavicích farního
kostela se modlívala sestra Hasmandová, P. Šuránek a
jiní. Vždy říkávám, že v každé farnosti, kde jsem byl,
jsem měl štěstí na kostelníky. V Uherském Hradišti to byl
pan Vladimír Kaška. Jeden z posledních Mohykánů
klasického vzdělání. Jeho latinské sentence okysličovaly
průměr slov i rozhovorů a povyšovaly je o úroveň výše.
Měl rád svůj pořádek ve slovech, v knihovně i v kostele.
Když jsem použil nějakou nepřesnost, věděl jsem, že to
jeho pozorné mysli neunikne. Opravoval i mě a jsem za
to vděčný. Píšu v minulém čase, protože je to už 11 let, co jsem měl tu čest s ním sloužit Pánu
Bohu i lidem v Uherském Hradišti, a najednou zjišťuji, že je mu už 80 let. (Dnes má osmdesát
už kdejaký mladý synek.)
Člověk vnímavý může v pohledu na zrno i srdce člověka konstatovat, že ani zrno, ani srdce
nestárne, prostě zraje, tož milá rodino Kašková stůjte při sobě v tom zrání, ať se užijeme co
nejdéle ... a bratru Vladimírovi přeji Boží požehnání a radost v srdci
P. Petr Dujka

Víte, že

?

➤ pan Kaška je dlouholetým sběratelem známek? Známky sbírá už od základní školy.a
má jich ve své sbírce opravdu hodně. Jeho největším zájmem jsou české známky, dále
pak téměř celá kolekce Vatikánu a známky Velké Británie na obálkách prvního dne.
➤ pan Kaška je třetí kostelník z rodu Kašků? Stal se jím po svém dědečkovi Josefovi a
tatínku Vladimírovi. Co na to Vladimír Kaška nejml.? Že má ještě čas...
➤ pan Kaška vystudoval gymnázium v Uh. Hradišti a chemickou školu ve Zlíně, kde
také roky pracoval? Do kostela sv. Františka Xaverského to pak vzal přes Jarošovský
pivovar a Centrální tepelný zdroj. I takové jsou cesty Páně…
➤ pan Kaška je už 50 a půl roku v manželství s jedinou ženou? Anička Vlkojanová mu
své 3x ano řekla 12. července 1969 v kostele sv. Františka Xaverského v Uh. Hradišti.
➤ pan Kaška má jednu sestru, jednoho syna, dvě dcery, jednu snachu, dva zetě, pět
vnuček a tři vnuky? Ti obsadili území od Uh. Hradiště přes Staré Město až k Břestku.
➤ pan Kaška umí rozčílit svou ženu i pomocí kolíčků? Stačí, když si je po příjezdu na
kole nesundá s nohavic a ministruje s nimi při mši svaté
➤ pan Kaška ovládá kromě svého milovaného mateřského jazyka i latinu? Ani další cizí
jazyky jako angličtina či němčina mu nejsou cizí, což mnohokrát dokázal při
průvodcovské službě v našem kostele.
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