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první svaté přijímání    13. 5. 2018



Milí farní přátelé, 
 v době velikonoční jsme při boho-

službách četli souvislou četbu ze Skutků 
apoštolů. Dovídáme se o počátku a 
rozvoji prvotní církve, o liturgii, o 
vzájemných vztazích mezi apoštoly a 
také mezi křesťany. Celé dějiny církve 
začínají sesláním Ducha svatého o 
letnicích. Dočteme se tam: „všichni 
(apoštolové) se svorně a vytrvale modlili 
sp olu  se  ženami ,  Mar i í ,  matkou 
Ježíšovou a s jeho příbuznými.“ (Sk 14) V 
tomto textu je vyjádřeno prvotní 
společenství církve, do kterého vstupuje 
Duch svatý, aby toto společenství 
posvětil a naplnil životem. Vzápětí 
vidíme, co Duch svatý způsobil v srdcích 
apoštolů a prvotních křesťanů. Jejich 
ustrašenost byla pryč a oni neochvějně 
vyprávěli o velikých Božích skutcích. 
Všichni, kteří pobývali v Jeruzalémě, si 
říkali mezi sebou: „všichni je slyšíme 

Ukazujme srozumitelné křesťanství
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úvodník

mluvit v našich jazycích o velikých 
skutcích Božích.“ (Sk 2,12) A všichni 
žasli nad touto událostí. Z tohoto textu 
ze Skutků apoštolů můžeme vyloup-
nout dvě velmi důležité věci pro náš 
farní a duchovní život:

1. MÍT UPROSTŘED MARII

Shromáždění apoštolů,  žen a 
příbuzných má uprostřed sebe Marii, 
matku Ježíše Krista. Toto společenství 
se modlí a očekává příští události. 
Můžeme říci, že se zde jedná o ideální 
model Církve, která se také společně 
modlí, vnímá uprostřed sebe Pannu 
Marii a můžeme také říci, jak to 
ustanovil papež František a jak to 
křesťané už dlouho vyznávají, že 
Maria je Matkou Církve. Pokud v 
rodině chybí matka, není rodina úplná 
a stejně tak můžeme říci, že pokud 
křesťanské společenství nevnímá 
uprostřed sebe Pannu Marii, je 
neúplné, něco mu chybí. My v naší 
salesiánské farnosti jsme ve velké 
výhodě, protože náš farní chrám nese 
titul P. Marie Pomocnice křesťanů, 
takže můžeme její přítomnost stále 
vnímat.

2. BÝT SROZUMITELNÍ

Při seslání Ducha svatého všichni 
lidé, ať už mluvili jakýmikoliv jazyky, 
rozuměli všemu slovu, které říkali 
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úvodník

apoštolové. Výklad tohoto místa 
ve Skutcích apoštolů je různý. My se 
můžeme zaměřit na jeden a položit si 
otázku: rozumí dnešní lidé kolem nás 
našemu slovu a životu o Bohu a jsou 
z toho nadšení, anebo nás hodnotí jako 
nějaké exoty a lidi z minulých dob? 
Ukazujeme jim srozumitelné křesťan-
ství, které mohou ve svém životě 
uskutečňovat?

 Milí přátelé, to je nabídka dvou 
věcí, nad kterými se můžeme zamýšlet 
a pokusit se v naší farnosti uskutečňo-
vat. Vpusťme Ducha svatého do naše-
ho farního společenství, aby nás oživil 
na přímluvu Panny Marie, Pomocnice 
křesťanů a Matky církve.

 Jaroslav Němec

letem světem

Kefasfest je open air festival odehrávající 
se v prostorách bývalého kláštera Rosa 
coeli v Dolních Kounicích již od roku 
2012. Tento nádherný areál vdechuje akci 
neopakovatelnou atmosféru, kterou nelze 
zažít nikde jinde.

KEFASFEST 22. - 24. 6.

Jedná se o křesťanský festival pro mládež s bohatým programem 
plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Program 
doplňují výstavy, filmy, divadlo a přednášky na aktuální témata.
Více na www.kefasfest.cz



2. 7.                                                                začátek přihlašování do kroužků salesiánského střediska (2018-2019)
5. 7.                                                                SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, mše v 7:00 a 18:00
11. - 15. 7.                                                      Katolická charismatická konference
28. 7.                       18:00                              Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách

Červenec

                                                                       
15. 8.                                                              SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, mše v 7:00 a v 18:00    
18. 8.                                                              První sliby českých salesiánů   
25. 8.                       18:00                              Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
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Srpen

Září
2. 9.                          9:00                                Žehnání školních pomůcek
                               19:00                              Táborová afterparty  
7. 9.                                                                Otevření Volné oratoře salesiánského střediska 
15. 9.                                                              Úvodní školení zaměstnanců a dobrovolníků salesiánského střediska
17. 9.                                                              Zahájení střediskových kroužků  a výuky náboženství
22. 9.                       11:00                              Věčné sliby sestry Kláry Maliňákové v kostele Panny Marie Pomocnice
22. 9.                       18:00                              Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách

KALENDÁRIUM farnosti a střediska mládeže

kalendárium

letem světem

„Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10)
Brno, BVV 11.-15.  7.  2018
Zahraničním hostem letošní konference bude: P. René-Luc
konference.cho.cz

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 2018



KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA ZAHRNUJE:

• náboženství pro 1. a 2. stupeň
• schůzky ministrantů
• přípravu na první sv. přijímání
• přípravu na biřmování
• další pravidelné a jednorázové 

aktivity (výlety, přespávačky)

JAK FUNGUJE PŘIHLAŠOVÁNÍ:

• založíte si účet v informačním 
systému salesianivali.cz

• vyberete si aktivitu, kterou chcete 
navštěvovat

• jedním kliknutím se přihlásíte
•   papírovou přihlášku odevzdáte

v salesiánském středisku  

JAKÉ TO MÁ VÝHODY:

• díky přihlašovacímu systému 
salesianivali.cz budou vaše 
osobní údaje chráněny proti 
zneužití

• kontaktní údaje zadáte do systé-
mu jen jednou, pak už se můžete 
zapisovat do libovolného počtu 
aktivit nebo kroužků bez zbyteč-
ného papírování

• pokud dítě navštěvuje i jiný 
kroužek (mimo KV) nebo Volnou 
oratoř (roční registrace 100 Kč), 
může si ve středisku půjčovat hry 
a sportovní vybavení, využívat 
hřiště, hernu a posilovnu

Křesťanská výchova: táhneme za jeden provaz

naše farnost
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Spolupráce žabovřeské farnosti a salesiánského střediska nabírá obrátky. Od září 
2018 bude ve středisku fungovat sekce „Křesťanská výchova“, která usnadní 
přihlašování do pravidelných aktivit pořádaných farností. Jsou to především 
náboženství, ministranti a přípravy ke svátostem. Křesťanská výchova doplní 
zájmové kroužky střediska a tím propojí volnočasové a duchovní aktivity, které 
salesiáni v Žabovřeskách nabízejí. Všechny pravidelné aktivity Křesťanské výchovy 
jsou zdarma.



Pociťovat věci

duchovní ponor

Milovat znamená pociťovat věci 
uvnitř, v srdci, v těle. Je to soucítění. 
Říkám, že pokud vnitřně neprožíváte 
věci se svým partnerem nebo partner-
kou, se svými dětmi, rodiči, sourozen-
ci, nemůžete jim rozumět. Musíte sami 
cítit, co prožívají.

Nepřecházejte bez povšimnutí, když 
se jim něčeho nedostává, jejich trápení 
a volání.

Mít rád znamená dělat aspoň málo, 
co je v naší moci, ale dělat to důkladně. 
Zapojit všechno, co je možné, a 
postupovat metodou malých kroků.

Mít rád znamená vytrvat. Kolik 
manželských párů se vzájemně odcizí a 
rázem jdou od sebe. Kolik rodičů je 
zklamáno, protože jejich dítě není 
takové, jak si je vysnili. Že můj manžel 
není jako Brad Pitt? Já ho mám ale 

přesto ráda. Můj syn bohužel nezvlád-
ne studium na technice. Ale to mi přece 
neubere ani gram lásky, kterou mu 
věnuji.

Zůstaňte stálí, stále k dispozici, 
trpěliví - jenom tak budete milující. 
Mít rád znamená mít potěšení. 
Můžeme se bavit, smát se, hrát si 
v rodině.

Rodina by měla být místem radosti. 
Radosti ze vzájemného objevování, 
překvapování, obdivování, místem, 
kde je možné vyjádřit se humorně beze 
strachu, že mě někdo odsoudí, místem 
prosté radosti z přítomnosti ostatních.

Převzato z knihy 
RODINA Poklad naší doby

(Guy Gilbert, Portál 2018, str. 20-21)
Připravila Jana Šlachtová
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Kde jste se seznámili?
Pepa: Znali jsme se celkem dlouho 
před tím, než jsme se “seznámili”. 
Jezdili jsme na akce s Dědou (otcem 
Baranem) a na jednom Silvestru 
na Hrozenkově jsem se rozhodl, že se 
s Majkou seznámím blíž. Vyrazili jsme 
spolu na běžky a za těch skoro dvacet 
let, co jsme manželé, nás běžkování, 
ale ani společné soužití nepřestalo 
bavit.
Představíte nám vaši rodinu?
Majka: Pepa pochází ze Znojma, ale 
od svých patnácti s malou přestávkou 
žije v Brně. Pracuje jako živnostník 
v oboru elektroinstalace. Já jsem rodilá 
Žabiňačka a učím na Masarykově 
univerzitě francouzštinu. Máme tři 
děti: Kristině je přes 18 a letos maturu-
je na střední pedagogické škole, Jirka 
má 17 let a studuje na Bigy a Vojtovi je 
15 a půl, končí základní školu a půjde 

(ne)obyčejní lidé naší farnosti
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Červenkovi: Jsme rádi, že tu salesiány máme

V našem prázdninami vonícím čísle Žabokuku jsme se tentokrát rozhodli 
představit rodinu Červenkovu. Pepa spolu s dalšími nadšenci několik 
posledních let ze země vydupává znovuobnovení tradice žabovřeských 
krojovaných hodů a společně s Majkou tomu věnují nepředstavitelné 
množství volného času a práce. Pepa se v komunální politice snaží, aby naše 
Žabiny byly místo přátelské rodině a obyvatelům, stojí za ním již několik 
zrealizovaných projektů, které by bez jeho vytrvalosti a vyjednávání 
nespatřily světlo světa. Oba mají můj hluboký obdiv, kombinovat úsilí o pěkný 
rodinný život, pracovní úvazky živnostníka a vysokoškolské pedagožky, 
komunální politiku a zároveň práci pro druhé, to musí dát pořádně zabrat. 



(ne)obyčejní lidé naší farnosti

- 9 -

na střední průmyslovku.
Co máte rádi?
Pepa: Majka ráda čte, jezdí na inlinech 
s Kristou, chodí na procházky do zele-
ně nebo se mnou při vaření poslouchá 
v Českém rozhlase četbu na pokračo-
vání. Já rád jezdím na kole, cvičím 
aikido, dřív jsem hrával fotbal a hokej, 
ale na to už teď nezbývá čas. Mám rád 
deskové hry, nejradši šachy, ale i 
vrhcáby. Semtam hrajeme s Vojtou. 
Společně rádi jezdíme do přírody, dříve 
jsme jezdívali i s dětmi, na lyže, na 
brusle, na kole, pod stan, ale v současné 
době děti raději tráví čas se svými 
vrstevníky. Kristinka jezdí na koni, na 
vandry a vede družinu v Bílovicích, 
ráda cestuje, Jirka nejvíc času věnuje 
fotbalu, občas zajde do posilovny a má 
bohatý sociální život - což znamená, že 
když půjdete o víkendu nočním 
Brnem, zcela jistě ho někde potkáte s 
jeho kamarády. Vojta chodí často do 
posilky, nejraději s Michalem. Dřív se 
rád chodíval posilnit i do KFC.
Majka: Namísto dětí nás teď ven 
doprovází náš pejsek Merlin. Poslední 
čtyři roky trávíme docela dost společ-
ného času organizací svatováclavských 

hodů v Žabovřeskách, hodně času mi 
zabere vyšívání, které mě ale baví. 
Tancovat s námi chodí i Kristina, kluky 
se nám zatím nepodařilo zdolat.
A co naše farnost?
Majka:  Na farnost moc energie 
nezbývá, Pepa spíš věnuje poslední 
roky čas komunální politice a díky 
tomu mohl přispět svou pomocí při 
rekonstrukci kapličky. Kromě pomoci 
s úklidem se v současnosti nijak zvlášť 
nezapojujeme, ale jsme rádi, že tu 
salesiány máme a jsme vděční za mož-
nost společných setkání třeba na far-
ním dni nebo při svatodušní novéně.
Jaké víno vám nejvíc chutná?
Pepa: Já nemám žádnou oblíbenou 
odrůdu vína, jelikož od svých dvaceti 
let nepiju, ale Majka má víno ráda, 
hlavně k jídlu.
Majka: Ale je fakt, že moc často doma 
víno nepiju, když si Pepa nedá se mnou, 
spíš v rámci našich rodinných oslav, 
kdy se sejde celý dům - bydlíme totiž 
s mými rodiči a sestřinou rodinou. 
V domě je nás celkem 13, takže 
v podstatě pořád slavíme něčí naroze-
niny nebo svátek.



(ne)obyčejní lidé naší farnosti
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Kam se chystáte na prázdniny?
Kri st ina :  O prázdninách mám 
naplánovanou spoustu akcí, doma až 
na pár dní nebudu. Kromě obvyklého 
puťáku s koňmi se těším na Ukrajinu a 
do Rumunska na přechod pohoří 
Fagaraš.
Jirka: Na prázdniny plánuju výlet 
stopem do Francie nebo do jiné země a 
těším se taky na vandr s děckama 
ze školy. Z obvyklých akcí pojedu zas 
na fotbalové soustředění.
Vojta: Ve škole mě nejvíc baví tělocvik. 
O prázdninách budu chodit na brigády.
Majka: Loni nám společná dovolená 
nevyšla, přece jen už je těžké se 
domluvit na něčem, co by vyhovovalo 
všem. Nejdřív mně to bylo docela líto, 
ale pak jsme si to s Pepou náramně 
užili. Jeli jsme na vodu na Ohři, Merlin 

nám dělal na přídi lodivoda. Letos to 
vypadá nadějněji - možná pojedeme 
všichni do Tater.
Co děti nejvíc baví ve škole?
Kristina: Ve škole mám nejraději 
literaturu a výtvarku.
Jirka: Mě baví humanitní předměty, 
třeba dějepis nebo základy společen-
ských věd.
Vojta: Mě baví ve škole tělocvik.
Co děláte společně?
Majka: Většinou se všichni spolu 
sejdeme u nedělního oběda, občas 
s námi někdo z dětí vyrazí na nějaký 
výlet, na projížď ku na kole nebo 
na lodi, Krista s námi ráda chodí 
do divadla, kluci byli s Pepou lyžovat 
v Jeseníkách...



(ne)obyčejní lidé naší farnosti
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Máte nějaké oblíbené místo, na 
které se rádi vracíte a které byste 
třeba doporučili k letnímu výletu?
Majka: Spíš rádi poznáváme nová 
místa. Kam bychom se určitě rádi 
vrátili, je Saint Vincent sur Jard na 
pobřeží Atlantiku, kde jsme strávili 
jednu z našich nejhezčích dovolených. 
Ale líbí se nám všude, kde je pěkná 
příroda, třeba i v okolí Brna nebo 
na Vysočině.
Co vás teď zaujalo v církevním 
prostředí - zajímavá osobnost, 
knížka, událost?
Pepa: Už první papežova slova, která 
pronesl těsně po zvolení, mě zaujala a i 
další jeho vystupování mě utvrdila 
v tom, že v této době je to člověk 

na svém místě. Velmi fandím tomu, 
o co se v církvi snaží. V tomto duchu 
již mnoho let probíhají manželská 
setkání, kterých jsme se opakovaně 
účastnili, a v tomto prostředí se 
vyskytuje mnoho velmi zajímavých 
osobností. Z kněží, kteří na manžel-
ských setkáních někdy sloužili, bych 
zmínil letohradského faráře Václava 
Vacka a z naší farnosti Libora Všetulu 
nebo Josefa Brtníka, který byl v Žabi-
nách farářem. Další zajímavou akcí je 
rituál mužské iniciace, kterým jsem 
prošel a je to velmi silný zážitek. Tento 
rituál vymyslel františkánský kněz 
Richard Rohr,  kter ý se zabývá 
spiritualitou mužů, napsal o této 
problematice několik knih.  Na 
začátku své cesty se Richard Rohr 
zajímal o to, proč v západní společnos-
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ti ubývá mužů v kostele a proč muži 
nejsou těmi pravými chlapy. Studoval 
přírodní národy, kde tento problém 
není, a zjistil, že všechny tyto národy 
mají rituál, kdy jsou chlapci přijati mezi 
muže, proto vymyslel rituál pro 
křesťany západní civilizace.

Máte nějakou rodinnou tradici 
nebo rituál, který pořád máte chuť 
všichni udržovat?
Pepa: V současné době žádné rodinné 
rituály nemáme, kromě těch obvyklých 
v rámci svátků v průběhu roku. 
Snažíme se slavit výročí křtu členů 
rodiny, ne vždycky si ale najdeme čas.
Děkujeme vám za rozhovor!

M. A. D.
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18. 2. 2018 P. Libor Všetula
Poušť v našem duchovním životě 
může být jak odloučení, tak i hluboké 
setkání s Bohem.

30. 3. 2018 P. Jan Stuchlík
Moje spojení s Bohem nemůže nikdo 
přetrhnout.

31. 3. 2018 P. Zdeněk Jančařík
Nebojme se vychutnávat si Boží 
dotek.

11. 4. 2018 P. Jan Stuchlík
Začněme žít více láskou.

29. 4. 2018 P. Pavel Hertl
Řekněme si jako učedníci: „Co by 
dělal Ježíš na mém místě?“ To je ona 
míza Ducha svatého.

10. 5. 2018 P. Jiří Baláš
Kristus je  začátek i konec. A my jsme 
v tom prostoru mezi tím. Takže 
každý se může někde „v Bohu“ najít.

10. 5. 2018 P. Jiří Baláš
Každý máme svou cestu k Bohu. 
Písmo svaté nám může pomoci 
objevit tu svou.

20. 5. 2018 P. Libor Všetula
Úkol Ježíše Krista zde na zemi 
skončil. Teď po seslání Ducha svatého 
je to na nás! Jak bych mohl já se 
svými dary posloužit druhým? Tak, 
že když něco bude potřeba, řeknu OK 
a půjdu!

Perly z kázání

perly z našich kázání



Jak to slyší děti
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ty jediný jsi sprchovaný

když mu zpívali, on jim
to zpíváním neoplácel

  trpěl pod portským
pijákem

trpěl pod polským
pirátem

sedí po krabici Otce

jako štítem ho venčíš
svou přízní

vosa na výsostech

Tvá slova, Pane,
jsou vzduch a jsou život

tři království tvé

Vzhůru srdce!
Máme Jeupána!

Kýrie, lev a slon

sytí nás jadernou pšenicí

Pane, nejsem hotel,
abys ke mně přišel

zmrkvívstání vemeno ovce,
i Syna...

ó slaná na výsostech
musí pokleknout
  každé poleno ó slaná na výsostech

tělocvik,
ďábla přemáhám



LETNÍ KŘÍŽOVKA

měřím metr, no a co
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Milé děti!
Žabák má pro vás další luštěnku na letní téma. Kdo už se těší na prázdniny 
a nemůže se už dočkat, může si dlouhou chvíli ukrátit luštěním.
A už se na vás těší... (viz tajenka)

 1
 2

 3
 4

 5

 6
 7

 8

1. Je to velké zvíře, má to 4 nohy, a jen jeden roh u nosu.
2. Je to na loďce, něco jako pádla, ale pevně přidělané.
3. Je to menší zvíře v ZOO, plave, baští ryby a pochází z Madagaskaru.
4. Zpívá se to třeba u ohně, je to ve zpěvníku.
5. Pluje to po přehradě a vozí to moc lidí.
6. Pije (sosá) se tím něco dobrého na pití.
7. Je to dlouhé a zelené, dává se to do salátu.
8. Je to mokré a je toho plná přehrada.

Řešení najdete na str. 26



Celý život se učíme a poznáváme

senior club

Brněnská akademie třetího věku 
pořádá již po několik let přednášky 
„Spirituální dimenze člověka.“ 
Přednášky se konají v sále Břetislava 
Bakaly v Bílém domě. 

 Z naší farnosti nás několik farníků 
důchodců tyto přednášky navštěvuje. 
Témata přednášek jsou velmi zajímavá 
a rovněž přednášející jsou vynikající 
osobnosti. Buď někdo z brněnského 
biskupství, kněží z diecéze, profesoři 
z brněnské filosofické fakulty, z 
pražské Karlovy univerzity i z UP 
Olomouc.

NEDOCENĚNÝ MENDEL 

První přednáška roku 2017/2018 
byla o J. G. Mendelovi, zakladateli 
genetiky. Velmi emotivně ji přednesl 
jeho velký obdivovatel Mgr. Marek 
Orko Vácha, Ph.D. Seznámil nás 
s Mendelovým životopisem, osobou, 
jeho objevy dědičnosti a hlavně, jak 
bylo jeho bádání po jeho celý život 
nedoceněné. Někdy se srovnávají 
životy a objevy dvou biologů žijících 
přibližně ve stejné době – Darwina a 
Mendela. J. G. Mendel znal práci 
Darwina. V Darwinově pozůstalosti se 
Mendelov a  práce  na š la ,  avšak 
nerozřezaná. Darwin ji měl, ale nečetl. 
Mendel se slávy nedočkal. Jeho práce 
byly doceněny ve světě až po jeho 
smrti. J. G. Mendel je slavný ve světě, 
nejen v České republice.

PROROCKÁ TEREZIE

 Jednu z dalších přednášek měla 
Dr. Kateřina Lachmanová o proroc-
kých prvcích v učení svaté Terezie 
z Lisieux. V roce 1997 byla prohlášena 
učitelkou církve, jako třetí žena 
v dějinách římskokatolické církve, 
vedle třicítky otců církve a velkých 
teologů. To znamená, že její učení je 
hodné zvláštní pozornosti, protože má 
v sobě něco prorockého. Musí mít tyto 
vlastnosti, mít mimořádnou kvalitu, 
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být v něčem originální a aktuální pro 
církev své doby, ale i nadčasové. Měla 
vliv na předkoncilní církev, na vnímání 
duchovního života a na učení koncilu. 

V jejím díle mimo jiné jsou tyto 
prorocké prvky: návrat k Božímu 
slovu, „malá cesta lásky a důvěry“, 
povolání všech ke svatosti ,  síla 
přímluvné modlitby a jiné další. Tak 
mladičká světice zanechala velké dílo.

 
NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ

V brněnském kostele sv. Jakuba 
proběhla přednáška pana kanovníka 
Václava Slouka o historii svátku 
Neposkvrněného početí Panny Marie. 
Církev vyznává, že Panna Maria 
od samého počátku je uchráněna vší 
poskvrny dědičné viny. Bůh si ji vyvolil 
a povolal. Toto učení o neposkvrně-
ném početí Panny Marie závazně 
vymezil papež Pius IX. A prohlásil je 
za článek víry 8. prosince 1854.

Teologové se po dlouhá staletí 
s myšlenkou neposkvrněného početí 
nemohli vyrovnat, prostí lidé neměli 
s vírou v ně žádné větší potíže.

MŠE SVATÁ - TAJEMSTVÍ LÁSKY

 Další přednáška generálního vikáře 
Mons. Jiřího Mikuláška byla „Jak 
porozumět mši svaté.“ P. Mikulášek 
zdůrazňuje: „Mše svatá je obětí 

Kristovou, rozum nestačí,  je to 
tajemství lásky.“ Prošel s námi mši 
svatou od našeho příchodu do kostela, 
který má být včasný, je třeba soustředit 
se na začátku liturgie – vstupní zpěv, 
úkon kajícnosti, bohoslužba slova. Při 
naslouchání je třeba mít otevřené srdce 
– Bůh ke mně promlouvá. Credo je naší 
odpovědí na hlásání Božího slova. 
Přinášení obětních darů – plody lidské 
práce, neseme k oltáři i všechna 
utrpení a bolesti světa. Tajemství víry – 
prosba aby se chléb a víno stalo Tělem 
Krista. Otče náš – přípravná modlitba 
na svaté přijímání. Pozdrav pokoje – 
vyprošovat pro sebe i lidstvo pokoj. 
Svaté přijímání – blahoslavený, kdo je 
pozván, přijímám Toho, který se za nás 
obětoval. Sytíme se Bohem na zemi. 
Slova sv. Terezie z Avilly: „Náš skvělý 
Pán nemá ve zvyku špatně platit 
za pobyt v ubytovacím hostinci naší 
duše, když se mu dostane dobrého 
přijetí.“ Modlitbou „Ite, missa est“ jsme 
propuštění.

Všechny přednášky jsou zajímavé, 
doplněné živou diskusí s přednášejí-
cím. Je dobré, že i v důchodovém věku 
chceme něco více poznat a poučit se. 
Také je možnost získat diplomovou 
prací diplom Akademie třetího věku. 
Přihlásit se může každý důchodce, tak 
přijďte mezi nás!

                                                                                                                                                  
Marie Bartoňková



naše farnost
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Je sobotní dubnové ráno jako 
vymalované a na parkovišti u Rubínu se 
schází rozesmáté tváře všech věkových 
kategorií. Začíná v pořadí již 3. pouť 
naší farnosti na Křemešník, tentokrát 
s tématem „Vděčnost“. Autobus je 
přistaven, ještě dobíhají Máničky 
(Majka s Evou) a před devátou hodinou 
vyrážíme.

Každou pouť provází modlitby, a tak i 
my se po úvodní písni zamýšlíme nad 
dary či lidmi, za které jsme v životě 
Pánu vděční, a svůj vděk vkládáme 
do dvouchórového (muži – ženy) 
přednesu Žalmu 103. Otec Pavel nás 
seznamuje s historií cílového poutního 
místa, které je spjato s uctíváním Dona 
Boska. Čerstvě svatořečený Jan Bosco 
totiž v roce 1932 po přímluvných 
modlitbách zajistil příliv darovaných 
prostředků na opravu kostela, a tak se 

poutní chrám pyšní pravděpodobně 
nejstarší sochou světce v Česku.

Krátká přestávka v Jihlavě a už se 
ocitáme v Proseči, našem výchozím 
bodu poutě. Setkáváme se s mladými 
rodinami, které cestovaly vlastním 
autem. Společně je před námi asi 
2,5 km do kopce. 

HLEDÁME SAMI SEBE

První zastávka: zázračná studánka. Je 
teplo, čistá voda přijde vhod k pití i 
na oplach. Rozděleni na 4 družstva 
plníme první úkol cesty, hledání sebe 
sama. Protože na pouť jdeme přede-
vším sami za sebe, je třeba si uvědomit, 
CO chceme Pánu přinést. Zdenda nás  
v autobuse vyfotil, fotky nastříhal a teď 
už každý nalezl tu svoji a lepí ji na obrys 
poutního kostela.

 

Pouť vděčnosti na Křemešník
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DÁVÁME LÁSKU SVÝM BLÍZKÝM

Jdeme dál trasou křížové cesty. 
Druhý úkol. Svým drahým bychom 
měli dávat najevo lásku. Třeba malým 
dárkem. Třeba i lžičkou Nutely. To se 
líbí hlavně dětem. 

Třetí zastavení i úkol. Za koho chci 
Pánu děkovat? Koho beru s sebou na 
pouť ve vděčné mysli? Obraz kostela se 
plní lístečky se jmény našich drahých, 
bez kterých by náš život nebyl tím, čím 
je.

VYTVÁŘÍME SPOLEČENSTVÍ

Jsme pod vrcholem.  Poslední 
zamyšlení. Nestačí být sám sebou, 
nestačí být obklopen dobrými lidmi, 
k Bohu je třeba jít ve společenství 
věř íc ích,  které jedinci  pomůže 
v těžkostech. A tak je mezi stromy 

patřičně vysoko napnuta slackline. 
Úkol zní: Překonat, přelézt, překulit. 
Silní muži pomáhají nejdříve dětem, 
pak odvážným mužům a dokonce i 
seniorům. S pomocí ochotných rukou 
všichni překážku úspěšně zdolají.

   A jsme na vrcholu. Společné foto 
na schodech, kterým se svěřujeme pod 
ochranu Dona Boska, a děkovná mše 
svatá může začít. V po zimě stále 
chladném kostele se svěže nesou 
rytmické písně. Před oltář je umístěn 
námi vytvořený obraz plný díků. 
Uvědomujeme si opět, že je toho 
hodně, za co jsme Bohu vděční. 
Nasáváme atmosféru, přijímáme 
požehnání a v duchu Jirkových slov se 
chceme vrátit domů aspoň trošičku 
lepší.
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SLAVÍME NA SLUNEČNÍ PASECE

Po občerstvení duše si i tělo žádá své. 
Všichni končíme v restauraci poutního 
hotelu, kde brigádnice nezvládají 
obsluhovat nával poutníků. 

Nakonec vše dobře dopadlo a naše 
velká skupina se přesouvá na Sluneční 
paseku, kde čeká již tradiční opékačka. 
Opékají se špekáčky, vlastnoruční 
trdelníky, teče alko i nealko, děcka řádí 
v lese, mamky bez bot srdečně debatují 
na trávě, taťkové zajišťují oheň i čistou 
vodu na umytí, zkrátka pohoda.

Paseka zalitá sluncem dělá čest 
svému jménu, nikomu se nechce zpět 
k autobusu, každý by rád ještě pobyl 
v té nádherné, čisté přírodě. Jenže 
autobus už čeká.

Odjíždíme příjemně unavení, plní 
dojmů i vděčnosti: Vděčnosti Pánu za 
všechno, co jsme dostali. Vděčnosti 
organizátorům poutě.

 Díky, Jirko!
Díky Zdendo!
Díky Tobě, dobrý Bože!

Pavla Fráňová
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Foto: Jaroslav Šťastný a Václav Vlach, Člověk a Víra

Pouť vděčnosti na Křemešník
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Smějeme se a Jana mi místo toho 
nabízí recept na skvělé slané tyčinky. 
„Dovolená je vyšší level,“ říká Honza. 
„Vyžaduje od manželů, aby uměli být 
spolu a to nejde automaticky, to se 
člověk musí učit. Dům taky nejde 
stavět od třetího patra. Pokud nemáte 
dobré základy, do vyšších pater se radši 
nepouštějte.“

„MUSÍME SI PROMLUVIT” - A JÉJE!
Tak dobře, začneme od základů. 

První třída umění být spolu. Povídat si. 
Nejen o tom, co je potřeba nakoupit a 
kdy už bude opravená ta polička 

v koupelně. Povídat si taky o příjem-
ných věcech. „Komunikace mezi 
manželi často probíhá jen tehdy, když 
musí spolu řešit problém. To nás pak 
přirozeně odrazuje,“ potvrzuje Honza. 
Ve skupinkách na setkáních manželů 
se s tím setkal mnohokrát. „Když nám 
partner řekne, že si musíme promluvit, 
hned čekáme nějaký průšvih a na 
promlouvání se moc netěšíme. Jenže 
my se musíme naučit promlouvat si i 
o radostných a příjemných věcech. 
Musíme si promluvit – chtěla bych ti 
poděkovat. Chci ti říct, že si vážím 
něčeho, co děláš... To je hned jiné 
promlouvání!“

Dovolená celý rok

Těšíte se na dovolenou? Blbá otázka. Ne, dobrá! Z reklam na Chorvatsko, Sicílii, 
nafukovací čluny, opalovací krémy a výhodné letenky na nás útočí zářivé úsměvy 
šťastných rodin, které si užívají „báječné chvíle spolu“ a my tak nějak chtě něchtě 
podléháme buď iluzi o naší vlastní báječné dovolené... anebo skepsi, že o něčem 
takovém si naše rodina může nechat tak akorát snít.

„Ahoj Honzo. Nemáš recept na opravdu dobrou společnou dovolenou?”

Zklamání číhá na každém kroku.
Začíná u rozdílných očekávání a 

dohadování se, kam pojedeme a co tam 
budeme dělat. Pokračuje obavami, kolik to 
bude stát a jestli na to máme. Dál nás čeká 
stoprocentně nějaký karambol: nemocné 
dítě, rozbité auto, zapomenuté zavazadlo 
nebo ucpaná dálnice. A pak přijde ten 
nejtěžší úkol. Jsme na báječné dovolené a 
teď má přijít to štěstí. Tři, dva, jedna... 
šťastní?



ŠKOLA MALÝCH DOVOLENÝCH
Jenže, co když na to ti manželé prostě 

nejsou zvyklí? Bude to znít asi dost 
divně, když se o to najednou jeden 
z partnerů začne snažit. Honza kýve 
hlavou. Pokud se na takové komunikaci 
nepracuje od začátku vztahu, tak je to 
náročné. Nějakou dobu to trvá, než si 
vytvoříme ten návyk povídat si spolu o 
hezkých věcech. Ale jde to.

Pomůže například vypadnout z domu 
a povídat si na neutrální půdě. Třeba i 
pravidelně. Zajít si na skleničku nebo na 
procházku. Tam se totiž nemůžeme 
schovat za hradbu svých každodenních 
rituálů, k nádobí, k pračce nebo k 
rozečtené knížce. Být spolu během 
celého roku na takových malých 
dovolených. Užít si vzácný čas, který 
jsme si jeden pro druhého vyhradili.

Velká letní dovolená je pak vlastně už 
jen třešničkou na dortu. Když si 
společnou dovolenou dopřáváme 
během celého roku, umíme si ten 
„báječný čas spolu“ vychutnat dooprav-
dy.

Anežka Hesová

...A TEĎ VÁŽNĚ:
Kdy si s manželem/manželkou 

dopřejeme příští malou dovolenou?

A jak si ji zpříjemníme?

s Honzou o rodině
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Foto: Dušan Kadlec, Člověk a Víra
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naše farnost

Text: Jaroslava Cýrusová, foto: Dominik Polanský, Člověk a Víra

Sobotní nebe bylo vymodleně modré 
a  j e n  p á r  m a l ý c h  m r á č k ů  s e 
zaposlouchalo do pouťového kázání 
P. Jendy Stuchlíka, stejně jako jeho 
spolubratři a farníci. Pobídl žabovřeské 
p a m ě t n í k y ,  a b y  z a v z p o m í n a l i 
na zážitky se stavbou kostela.

On sám vzpomínal na pondělní 
návštěvu zdejšího prvního faráře 
P. Josefa Brtníka, který zatoužil vidět i 
opravenou kapličku sv.  Václava . 
Vzpomněl i na Dona Boska, který dal 
kořeny salesiánskému dílu, aby jeho 
následovníci přidávali křídla.

Don Bosko byl velkým ctitelem 
Panny Marie Pomocnice křesťanů, 
obracel se na ni s neuvěřitelnou 
důvěrou a také o ní napsal: Vskutku 
tato velká žena je symbolizována 
stromem života, který rostl v pozem-
ském ráji. Je hvězdou Jakubovou, 
duhou míru, jitřenkou, která přináší 
útěchu. Ona odčiňuje zlo, jemuž 
podlehl Boží lid.  Je pomocnicí, 

ochranou a stálou oporou křesťanů. 
Hospodin shlíží na velkou pokoru 
Panny Marie a pozvedá ji k roli Matky 
věčného Slova.

P. Stuchlíka také potěšilo, že náš 
mladý kostelník Pavel Gistinger na tuto 
oslavu připravil kadidlo, protože tak 
chtěl podtrhnout slavnostní chvíli.

Padala i další slova vděčnosti všem 
tvůrcům oslavy.

Mší svatou oslava začala a pokra-
čovala tradičně ve středisku na louce s 
vůní již gulášovou, s mnoha dalšími 
připravenými lahůdkami, s hudebním 
tělesem Salsa a ostřílenými mode-
rátory Honzou Šlachtou a Zděňkem 
Jančaříkem.

Zdeněk k moderování přidal i libý 
zpěv a překvapil tak nejen laiky, ale i své 
spolubratry. 

Den byl krásný, voňavý, radostný, 
zkrátka oslava Panny Marie se tradičně 
podařila. Za rok přijďte i vy, co jste 
letos zůstali doma!

měřím metr, no a co
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SEMÍNKO

Zasadil zahradník malinké semínko,
staral se o něho, jak o své miminko.

Moc už se těšil na rajské plody,
rostlina stále však nenesla plody.

Když jednou ve smutku na kompost zašel,
za domem na hnoji rajčata našel.
Měl z toho všeho velikou radost,
jako když hříšník nalezne svatost.

Jaká pak moudrost z příběhu plyne?
Bůh dává růst, bez něj vše hyne!

Jan Šlachta


