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Milí čtenáři,
vítejte v dalším školním roce. Doba 

dovolených a prázdnin je již za námi, 
ale přesto bych se k ní chtěl vrátit. 
V hlavě mi totiž pořád rezonuje jeden 
prázdninový rozhovor, který se 
odehrál se v okrajové části Londýna, 
kde jsem byl na měsíční stáži v jedné 
malé salesiánské komunitě. Jako 
bývalý učitel zeměpisu velmi rád 
poznávám cizí země, obzvláště mne 
zajímají zvyky a kultury rozličných 
částí světa.  I proto jsem byl velmi rád, 
že jsme v komunitě měli spolubratra z 
Indie. Poměrně často jsme se bavili o 
tom, jak to funguje a vypadá v Indii a 
jak v České republice. Jednou při 
obědě jsem se ho zeptal: „Jaké jídlo 
máš rád? Co ti nejvíce chutná?“ Dost 
nechápavě se na mne podíval a zeptal 
se: „Počkej, jak to jako myslíš? Jak jako 

co mám rád?“ Zopakoval jsem mu tedy 
svou otázku. Jeho údiv a nechápavý 
pohled se stal ještě výraznějším. Po 
chvilce ticha mi však odpověděl: 
„Podívej se, my tam u nás v Indii 
neřešíme, jestli nám jídlo chutná nebo 
ne. My jsme rádi, že nějaké máme.  
Jíme proto, abychom žili, chuť není až 
tak důležitá.“ Uvědomil jsem si, že 
mám před sebou člověka, který velmi 
dobře ví, co znamená mít hlad. Později 
mi popisoval, jak se jako vedoucí 
sirotčince v Indii snažil obstarat jídlo 
pro 300 sirotků. Někdy sehnal dostatek 
jídla pro všechny, ale nebylo nic 
neobvyklého, když jídla bylo málo a z 
jedné porce se museli najíst tři chlapci. 

 Za takové situace je asi fakt celkem 
jedno, že jídlo není výtečné a otázka, 
zda chutná či ne, je tak trochu mimo 
mísu. Nechci se tu pustit do pravdi-
vých tvrzení, o tom jak se máme dobře 
a jak se jinde mají zle. Jde mi o to, že 
někdy není vůbec jednoduché vidět to, 
co je podstatné. Někdy se můžeme 
nechat otrávit chutí, jež však není ta 
nejdůležitější.

Tento rok bude poměrně nabitý, je 
naplánována spousta činností a 
někteří jedinci budou lítat z akce do 
akce. Možná ne vždy všechno přinese 
očekávanou chuť, ale důležité je 
zaměřit se na podstatné věci. Na 
otázku, jaké to jsou, si může odpovědět 
každý zvlášť. 

Vlastík Vajďák, SDB

Vidět podstatné a neřešit chuť

úvodník

- 3 -



- 4 -

kalendárium

3. 10.                      18.00                              Setkání post - Olomouc
6. 10.                      18.00                              Setkání rodičů letošních prvokomunikantů (2016/17)
7. 10.                      14.00                              Křest Terezy Štefaňákové ve mši
8. 10.                       15.00                              Drakiáda na Medláneckém kopci
11. 10.                     19.00                              Večer chval
13. 10.                                                            Plnomocné odpustky fatimského jubilea
                               16.30-19.00                   Ministranti 5-9 let 
                               17.50-20.30                   Ministranti 10-13 let 
14. 10.                    9.00                                Výlet dětí
15. 10.                     9.00                                Požehnání sochy Vzkříšeného Krista od pana Netíka
                               12.00                              Křest Angeliny Kos mimo mši
                               14.00-17.00                   Výlet dětí z přípravky na 1. svaté přijímání (2017/18)
                               15.30-16.30                   Bedruňka: Královská dovolená
18. 10.                     19.00-21.00                   Žabovřeské rozmlouvání: s Martinem Bedřichem o Portálu
21. 10.                     11.00                              Svatba: Alena Grycová + Antonín Kovář
                               19.00-20.00                   Misijní most modlitby 
22. 10.                                                            Misijní neděle + Misijní koláč
                               12.00                              Křest Julie Šteflové mimo mši
                               19.00-21.00                   Pastorační rada farnosti 
25. 10.                     16.00-18.00                   Setkání seniorů
25.-28. 10.                                                     Podzimní prázdniny s mladšími ministranty v přírodě
26.-29. 10.                                                     Podzimní prázdniny - středisko zavřeno
28. 10.                     12.00                              Křest Aničky Štěrbové mimo mši 
                               18.00                              Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách 

farnosti a střediska mládeže

Říjen

1. 11.                                                              Slavnost Všech svatých - mše v 7.00 a 18.00
2. 11.                                                              Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - mše v 7.00 a 18.00
3. 11.                       16.30-19.00                   Ministranti 5-9 let 
                               18.00-19.00                   Začíná příprava na 1. svaté přijímání
                               17.50-20.30                   Ministranti 10-13 let 
5. 11.                       15.30-16.30                   Happy eater: Nitsui
8. 11.                       15.30                              Martinská slavnost
11. 11.                                                            Farní charita: Zimní burza
12. 11.                     19.00-21.00                   Rada Výchovně pastoračního společenství
17. 11.                                                           Státní svátek - středisko zavřeno
                               16.30-19.00                   Ministranti 5-9 let 
                               17.50-20.30                   Ministranti 10-13 let 
18. 11.                    9.00                                Výlet dětí
19. 11.                     15.00-17.00                   Cecilka
20. 11                                                             Otevírání baru, ORC od 15 hod
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1. 12.                       16.30-19.00                   Ministranti 5-9 let 
                               17.50-20.30                   Ministranti 10-13 let 
1. - 3. 12.                                                        Adventní duchovní obnova pro mládež
2. 12.                       9.00 – 13.00                  Duchovní obnova farnosti
                               14.00-18.00                   Tvoření adventních věnců
                               18.00                              Žehnání adventních věnců
3. 12.                                                             1. neděle adventní - žehnání adventních věnců
5. 12.                       9.00 - 11.45                    Mikuláš v Klubu maminek
6. 12.                       19.00-21.00                   Žabovřeské rozmlouvání: s Marií Svatošovou
8. 12.                                                              Slavnost Neposkvrněného Početí P. Marie - mše v 7.00 a 18.00
                               19.00                              Setkání farníků v Sále pod kostelem
8.-10. 12.                                                       Duchovní víkend pro 14-19leté
9. 12.                       9.00 – 15.00                  Duchovní obnova ASC
10. 12.                                                            2. neděle adventní
                               15.30-16.30                   Bedruňka + Happy eater: Vánoční dárek
14. 12.                     19.00-21.00                   Předvánoční animátorské setkání
15. 12.                     16.30-19.00                   Ministranti 5-9 let 
                               17.50-20.30                   Ministranti 10-13 let
                                                                      Adventní přespávačka pro mládež v ORCu 
16. 12.                    9.00                                Výlet dětí
17. 12.                                                            3. neděle adventní
22. 12.                     16.30-19.00                   Ministranti 5-9 let - nácvik na Vánoce 
                               17.50-20.30                   Ministranti 10-13 let  - nácvik na Vánoce
23. 12. - 2. 1.                                                  Vánoční prázdniny - středisko zavřené
23. 12.                     7.00-12.00                     Roráty, snídaně a hry pro děti
                               18.00                              Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
24. 12.                                                            4. neděle adventní - mše v 7:30, 9:00 a 10:30
                               15.00                              Vigilie Narození Páně pro rodiny s dětmi
                               22.00                              Noční slavnost Narození Páně
25. 12.                                                            Slavnost Narození Páně - mše v 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00
26. 12.                                                            Svátek sv. Štěpána - mše v 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00
                               14.00-16:30                   Živý betlém
27.-31. 12.                                                     Pobytovka v Jeseníkách pro mladší ministranty
31. 12.                                                            Svaté Rodiny – obnova manželských slibů - mše v 7.30, 9.00 a 10.30
                               15.00                              Adorace
                               16.00                              Mše na poděkování za uplynulý rok, Te Deum

Prosinec

25. 11.                     18.00                              Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
26. 11.                                                           Slavnost Ježíše Krista Krále
28. 11.                     19.00-21.00                   Žabovřeské rozmlouvání: s Ladislavem Heryánem
29. 11.                                                            Začátek novény k Neposkvrněnému Početí Panny Marie
                               16.00-18.00                   Setkání seniorů
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Hrejte Hospodinu na citeru...

naše farnost
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Se začátkem školního roku byla zahájena činnost sborů, schol a hudebních těles, 
která doprovází mše svaté a různé duchovní a kulturní události v kostele Panny 
Marie Pomocnice. Možná ani nevíte, kolik takových uskupení v naší farnosti 
máme! A že jsou otevřená pro nové zájemce, hudebníky a zpěváky...

Sboreček
Vede: pastoračně Jaroslav Němec a Eva 
Liškutinová, hudebně Václav Vlach a Aleš 
Král
Setkává  se: v neděli v 8:30 ve farním sále
Společenství, kde se děti učí křesťanské 
písničky a jsou doprovázeny k prožívání 
nedělní mše svaté způsobem odpovídajícím 
jejich věku. Do Sborečku je možné chodit i 
v doprovodu rodičů.

Čtvrteční schola
Vede: Anežka Hesová
Setkává se: ve čtvrtek v 17 ve farním sále
Schola doprovází čtvrteční studentské mše 
svaté pro mládež (v 18 hodin). Pravidelná 
účast není nutná.

Schola S NÁMI
Vede: Tomáš Přikryl
Setkává se: v neděli v 10:30 ve farním sále
Schola pro dospělé, doprovází příležitostně 
nedělní mše svaté nebo slavnosti.

Hudební skupina Večerů chval
Vede: Petra Ryšavá
Setkává se: v neděli v 10 ve farní učebně
a ve středu před Večerem chval, zkoušky
se svolávají po domluvě.
Schola pro mládež a dospělé, doprovází 
středeční Večery chval v kostele Panny Marie 
Pomocnice (dvakrát měsíčně).

Cappella Polyphonica Salesiana
Vede: Jiřina Pleská
Setkává se: v neděli od 18 do 21 hodin 
ve farním sále
Pěvecký sbor převážně mladých lidí (od 15 let) 
a dospělých, zpívají renesanci, baroko, pravo-
slavné skladby, skladby 20. století i spirituály. 
Příležitostně pořádají koncerty a zúčastňují se 
přehlídek. Tento sbor je zájmovou aktivitou 
Salesiánského střediska mládeže, k účasti je 
nutné přihlášení přes systém salesiániválí.cz.
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„Stojí mi to za to? Zase ty davy, 
fronty, nepohodlí a nic extra zábavné-
ho? No ale co, už jsem se přihlásil, tak 
pojedu. Před rokem z Krakova i v roce 
2015 z oslav 200 let od narození Dona 
Boska v Turíně jsem se vrátil nadšený, 
tak by to snad mělo být fajn.“ Takhle 
nějak jsem uvažoval před tím, než jsem 
odjel do Olomouce. 

Pravdou je, že přeplněný kostel 
Panny Marie Sněžné při zahajovací 
mši mi připomínal tyto obavy, ale už i 
tam na mě dýchla atmosféra, kterou 
jsem znal z ostatních setkání mládeže. 
A pak se to postupně začalo rozjíždět. 
Během úterý a středy jsem potkal dost 
známých lidí, zažil první části progra-
mu a už jsem věděl, že jsem s rozhod-
nutím jet do Olomouce rozhodně 
neudělal chybu.

Kombinace nabitého programu a 
docházení na něj z kolejí, kde jsme byli 
ubytováni (byly nejvzdálenější) nám 
neumožňovala příliš zevlování. Tyto 
dny bylo třeba žít naplno, soustředit se 
na to, co se děje tady a teď. Ve všech 

kláboseních s kamarády, při hraní 
ultimate frisbee, při koncertech, 
desetikilometrovém putování na Svatý 
Kopeček, svědectvích i tiché modlitbě 
jsem mohl zakoušet radost v sobě i 
kolem sebe. Radost z toho, že jsem 
tady, jsem prožíval já a řekl bych, že i 
většina ostatních účastníků. 

Jsem přesvědčen, že za těmi 6 dny 
stál kromě všech obětavých organizá-
torů Bůh. On je přece šťastný, když se 
jeho lidé radují. Já jsem Jeho přítom-
nost cítil asi nejvíc při vigilii v sobotu 
večer. V rukou jsme drželi svíčky, které 
nádherným způsobem osvětli ly 
Korunní pevnůstku. Každý z těch 6500 
plamínků se na této kráse podílel. 
Stejně tak se každý z nás 6500 mladých 
lidí, co jsme v Olomouci prožili těch 6 
skvělých dní, na těch zážitcích podíleli. 
Přál bych si, aby se to krásné, co jsme 
v Olomouci zažili, projevilo v mém 
životě i životech všech ostatních 
účastníků.

Vojtěch Krusberský

Bůh je šťastný, když se jeho lidé radují
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CSSM Olomouc 2017
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Odkud Jarko a Petře pocházíte, 
jak jste se vlastně ocitli v Brně a 
v naší salesiánské farnosti? 
Jarka: Pocházíme oba dva z Hukvald 
(rodiště Leoše Janáčka). S Petrem jsme 
spolu začali chodit už na střední škole, 
když pak Petr odešel studovat do Brna, 
pro mě bylo rozhodnuto a za dva roky 
jsem šla do Brna studovat za ním. Teď 
už jsme sice už 12 let Krpoláci, ale 
po studiích jsme bydleli v podnájmu 
nejprve v Bystrci a pak krátce v Žabo-
vřeskách. V tomto období jsme se 
seznámili s žabovřeským kostelem.

Máme dvě děti: Bětku (12let) a Emilku 
(5 let). Když Bětka už jako miminko 
začala mít zdravotní komplikace 
(opakované zápaly plic, od roku 
diagnostikované astma), bylo rozhod-
nuto: v žabovřeském kostele je teplo. 
Důvod, proč jezdíme z Králova Pole 
do Žabin, byl tedy na začátku zcela 
pragmatický.
Petr: Ale musíme uznat, že si nás 
žabovřeská farnost i tamní salesiánská 
komunita a středisko mládeže rychle 
získaly a dnes už ani trochu nepochy-
bujeme o tom, že patříme sem.

Na svatodušní novéně jsi 
mluvila o dlouhodobé nemoci, 
která zapříčinila invalidní 
důchod, jak se s ní žije?
Jarka: Mám demyelinizační poruchu 
periferních ner vů (neuropatii) , 
v podstatě to znamená, že se budu čím 
dál hůř hýbat a pohyb je pro mě 
náročnější. Mám za sebou nějaké 
operace, občas bývám dost unavená, 
ale zatím se to dá. Progrese není 
naštěstí moc rychlá a doufám, že 
vydržím chodit, než děti odrostou.
Upřímně pro mě bylo daleko těžší 
vyrovnat se s nemocemi dětí. Začalo to 
u Bětky, když dostala astma, alergii na 
mléko a pak nějaké podivné reakce 
na mnoho potravin. Když měla rok, 
skončili jsme v Praze v nemocnici, 

Rozhovor s Jarkou a Petrem Elbelovými

(ne)obyčejní lidé naší farnosti
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

neprospívala. Přesto se diagnózu 
podařilo stanovit až v 9 letech. Má 
enzymatickou poruchu, která vyžaduje 
vyloučení mnoha potravin a speciální 
přípravu jídla (uvařené jídlo se nesmí 
skladovat a ohřívat, nic nesmí projít 
kvašením atd.). No a Emilce prokázali 
ste jnou enzymatickou poruchu 
ve dvou letech, dále má taky alergii 
na mléko, asi celiakii (vzhledem 
k špatnému stavu se lepek vyřazoval 
narychlo, bez podrobných vyšetření), 
astma, silný atopický ekzém. Takže 
můj život se odehrává hlavně u plotny. 
Tady to ale Pán Bůh uměl zařídit, můj 
invalidní důchod je vlastně výhodou, 
že s dětmi můžu být doma.
Petr: Musím říct, že jsem vděčný za 
Jarčin přístup k vlastní nemoci i za její 
odhodlání pečovat o naše děti. Myslím, 
že leckdo jiný by se dávno sesypal.

U jedné z holčiček bylo podezře-
ní na ADHD, jak jste to zvládali? 
Jarka: U Bětky se nakonec ADHD 
neprokázalo. Enzymatická porucha, 
kterou má, může způsobit mimo jiné 
potíže s pozorností. takže se nakonec 
vše vešlo do jedné diagnózy. Dnes 
s odstupem času mi ale připadají potíže 
u Bětky, které měla s pozorností a 
hyperaktivitou, celkem malicherné. 
Po letech jsme nuceni se potýkat 
s daleko náročnější situací u mladší 
Emilky. Té byla ve 4 letech diagnostiko-
vána Porucha autistického spektra – 
Aspergerův syndrom. A jak to zvládá-
me? Někdy líp a někdy hůř, chce to 
hodně velký ranec trpělivosti jak 
s dítětem, tak často s nechápajícím 
okolím.
Petr: PAS má řadu různých projevů, 
typická je přecitlivělost na smyslové 
vjemy.

- 9 -
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Emilce třeba stále více vadí hudba, a 
proto jsme nejen museli přestat chodit 
do sborečku, ale nemůžeme už ani 
doma zpívat, což jsme kdysi dělávali 
moc rádi. Navíc máme často problém 
se společnou návštěvou kostela . 
Paradoxní je, že Emilka má dobrý 
hudební sluch a sama si pořád dokola 
zpívá své oblíbené písničky.

Máte oba s Petrem velmi zajíma-
vé profese, jak jste se ke svým 
povoláním vlastně dobrali?
Petr: Já jsem se rozhodl už asi v 15 nebo 
16 letech, že určitě chci studovat 
historii, ze které mne už tehdy nejvíc 
zajímal pozdní středověk – především 
doba Lucemburků a husitství. Nako-
nec jsem skutečně vystudoval historii a 
vedle ní tzv. pomocné vědy historické, 
což je soubor disciplín, spojených 
se  zpř ístupňováním a  analý zou 
historických pramenů. Každý asi zná 
heraldiku nebo numismatiku, já mám 
ale nejblíž k diplomatice, to je věda 
o  v ý v o j i  ú ře d n í c h  d o k u m e ntů . 
Po doktorském studiu jsem v letech 
2004–2014 pracoval  především 
na Rakouské akademii věd ve Vídni, 
na oddělení s latinským názvem 
Regesta Imperii .  Toto oddělení 
zkoumá a zpřístupňuje listiny středo-
věkých římských králů a císařů, a já 
jsem tam mohl pracovat na výzkum-

ném projektu zkoumajícím listiny a 
listy císaře Zikmunda Lucemburského. 
Přestože už je jich známo kolem 
30.000, v archivech celé Evropy se 
dosud ukrývají tisíce dalších. Postupné 
odkrývání neznámých dokumentů a 
jejich zpřístupňování přináší mnoho 
nových poznatků o Zikmundově době, 
která se v Čechách překrývá s husit-
skou evolucí.
Po letech práce v Rakousku spojených 
s neustálým dojížděním, které bylo 
v naší rodinné situaci velkou komplika-
cí, se podařilo zřídit detašované 
pracoviště tohoto vídeňského projektu 
na Masarykově univerzitě v Brně, kam 
jsem postupně přesídlil. Od roku 2014 
vedu na zdejší filozofické fakultě nejen 
toto pracoviště, ale také malý Ústav 
pomocných věd historických a archiv. 
Práce na MU mne baví, protože je to 
kombinace vědy, výuky a vedení 
pozoruhodného týmu lidí, který má 
v mezinárodním srovnání  velký 
potenciál. V práci jsem sice pořád dost 
vytížený, ale oproti ježdění do Vídně 
jsem každé ráno a večer doma a Jarka tu 
nebývá sama.
Jarka: Já jsem původně chtěla dost 
studovat medicínu. Ale zdravotní 
potíže se objevily právě včas, abych se 
nakonec rozhodla pro učitelství 
matematiky a fyziky. Protože mě to 
bavilo, udělala jsem si na matematice i 
doktorát. 
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Co si Jarko myslíš o způsobu 
výuky matematiky na českých 
školách? 
Jarka: To je složité. Celkově jsem 
zastánce názoru, že méně může být 
více. Časová dotace matematiky je 
dnes nižší, přesto je učiva docela dost. 
Běžně se mi stávalo, že když jsem učila 
na vysoké škole, student správně 
zderivoval výraz, ale došel ke špatné-
mu výsledku, protože neuměl sečíst či 
vynásobit dva zlomky, nebo třeba 
upravit rovnici. To je učivo základní 
školy, tady je prostě něco špatně...

Jak přitáhnout děti k matemati-
ce?
Jarka: Tak tohle je ještě složitější, ty 
které to baví, je potřeba neznechutit, 
učit děti prostě přemýšlet, ne jen je učit 
postupy. Ale pak zůstává dost těch, 
které to prostě nebaví, vidím to doma.  
Tam považuji za důležité hlavně dětem 
vysvětlit, že se bez toho nedá obejít, že 
je to prostě všude, třeba zajímavě 
formulovat slovní úlohy a tak. Nejhorší 
u matematiky mi připadá, že když se 
jednou dítě "ztratí" a přestane rozumět, 
tak pak rozumí čím dál méně, až mu to 
celé připadá jako čínština a to je hrozně 
demotivující. Přitom může jít jen 
o důsledek delší nemoci, ne o nedosta-
tek nadání.

Jak tráví rodina Elbelova svůj 
volný čas?
Jarka: Svůj volný čas musíme hodně 
přizpůsobovat Emilce a jejím potře-
bám. Rádi ale jezdíme na kratší výlety 
na Vysočinu, oblíbené je taky koupání 
(moře, bazén...). Já jsem taky v poslední 
době trochu propadla návštěvám 
divadla, kam chodívám především 
s Bětkou, protože u Emilky se musíme 
s Petrem střídat.
Petr: Já třeba rád zpívám a taky hraju 
na kytaru; však jsem taky pár let chodil 
v Žabinách do scholy. Ale v poslední 
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době na to není čas. Snažím se být 
aspoň o víkendu doma a vařit, ať si 
Jarka odpočine od každodenní rutiny. 
Mě navíc vaření baví a víkendové 
obědy – i když vařím všechny možné 
diety, jak už to Jarka podrobně popsala 
– si nakonec docela užívám. I to vaření 
tak vlastně můžu označit za způsob 
trávení volného času.

Čím teď duchovně žijete, co vás 
inspiruje?
Jarka: Pro mě je nejvíce inspirující 
každý rok Katolická charismatická 
konference. Je to pro mě takové 
duchovní nadechnutí. Čtení teď moc 
nestíhám.
Petr: Na charismatickou konferenci 
sice nepravidelně taky chodím, ale 
úplně můj styl to není. I když nejsem 
matematik ani fyzik , jsem svým 
založením příliš racionální. Více než 
hnutí charismatické obnovy nás 
s Jarkou spojuje obdiv ke knihám 
Tomáše Halíka; ty nejstarší jsme 
čítávali společně, hned po jejich 
vydání. Myslím, že Halík dokáže skvěle 
spojit ty nejlepší katolické tradice 
s podněty jiných církví a náboženství a 
klade si otázky, které jdou na nejhlubší 
podstatu naší víry. V neposlední řadě je 
to jeden z největších českých intelektu-
álů dnešní doby. Bohužel moc nedoká-
že oslovit méně vzdělané lidi, kteří jsou 

často náchylní k jednoduchým řešením 
sp ole čensk ých i  náb ožensk ých 
problémů dneška.
Druhá osobnost, která mne v poslední 
době silně oslovuje, i když je v někte-
rých ohledech téměř Halíkovým 
protipólem, je papež František. Jeho 
veřejné vystupování a projevy jsou 
docela prosté, ale nikdy nejsou 
populistické. Papež sice o víře příliš 
neteoretizuje, ale ve svých promluvách 
i ve svém životě vždy důsledně 
naplňuje ty nejnáročnější principy 
Ježíšova učení, které dokáže aplikovat 
na různé situace dnešního světa

Děkuji za rozhovor.
Milena Alday Delgado
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Křížovka

měřím metr, no a co...

Ahoj děti! Ve škole je to samé opakování a úkoly, tak aspoň tady něco pro zábavu.
Po čase je tady pro vás opět křížovka. Tajenku si můžete zkontrolovat na str. 25.

1. Dlouhá sedátka, na kterých sedávají lidé i děti.
2. Velký stůl vpředu kostela.
3. Několikrát za den bimbají na věži.
4. Socha pána s dětmi nad místem, kde sedává v kostele kněz, je Don…
5. Stojí na tom svíčka.
6. Náš nejdelší obraz v kostele znázorňuje křížovou…

od ucha k uchu

1

2

3

4

5

6
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Promarněný čas

duchovní ponor

Lidé jsou mrtví, a čím jsou starší, tím 
jsou mrtvější. Čtu v jejich očích a čtu 
v nich seriály, čtu v nich zábavu, 
odpočinek, relax, oddych, křížovky, 
Růžovku, krimi, čtu v nich jako v zrcad-
le zprávy z Blesku, zprávy o našich 
celebritách, zprávy kdo s kým randí, 
kdo se s kým rozešel, kdo co natáčí, jak 
komu pejsek změnil život, kdo spáchal 
sebevraždu, kdo má infarkt, kdo je 
na červeném koberci, kdo zhubl, kdo 
přibral, kdo má jaká prsa, kdo kam 
chodí a co snídá, kdo se léčí na protial-
koholním, kdo cvičí, jak na koláče a co 
se zvěřinou. Na co se díváme, nám 
mění tvář. Myšlenky nám vytesávají 
vrásky. Co vidíme, co čteme, filmy a 
časopisy a knihy a rozmluvy s blízkými, 
nám modelují jak jemný, ale naprosto 
neúprosný sochař rysy tváře, všechno 
tam je, každý tah z cigarety a každá 
sklenička alkoholu, každý rozhovor, 
užitečný i neužitečný, všechno.

Čas promarněný, čas nepromarněný, 
čas je sochař a naše tvář je hustě 
popsaným deníkem, kde jsou všechny 
filmy, všechny knihy, všechny barevné 
časopisy, všechny myšlenky a všechny 
rozhovory. Úzko je mi z mrtvých lidí. 
Jsme lidé žijící sotva na pár procent. 
Když kopretina umí být dokonale 
kopretinou, a není ničím než kopreti-
nou, když vlk je zcela a do posledního 
vlčího pohybu vlkem, proč se nám 
nedaří být zcela člověkem, naplnit 
svoje lidství do poslední chvíle a 
posledního milimetru, být člověkem, 
kterým mám být, využít čas?

převzato z knihy Marka Váchy 
NEVYŽÁDANÉ RADY MLÁDEŽI, 
(vydalo nakladatelství Cesta, 2017)

připravila Jana Šlachtová
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Úzkou cestou

co proběhlo ve farnosti

V neděli desátého září, právě dva dny 
po narozeninách Panny Marie, vyráží 
nevelký hlouček salesiánských farníků 
z Útěchova na Vranov, aby ve zdejším 
chrámu v rámci farní pouti slavil mši 
sv. s novoknězem P. Petrem Soukalem 
z Chrudimi. Aby však nebylo kněží 
poté na Vranově málo, vyskytoval se 
zde i P. Pavel Hertl jako celodopolední 
zpovědník veškerých poutníků a také 
P. Jan Stuchlík jako vedoucí žabovřeské 
skupiny. Nechyběl ani kněz z řad 
paulánů.

Poutníci svoji cestu na mši protkali 
slavným růžencem a v místech, kde se 

cesta rozděluje na dvě možnosti - 
úzkou a širokou - šli dle doporučení 
Pána Ježíše tou úzkou. 

Pauláni také slaví 777. výročí pout-
ního místa postaveným lešením a 
obnovou fresky, což připomíná jinou, 
tentokrát církevní moudrost: modli se 
a pracuj. Zkrátka bylo na pouti o čem 
přemýšlet, na závěr dostali všichni 
novokněžské požehnání a venku pak 
pár kapek životodárného deště přímo 
z nebes, aby dál mohli růst ve víře.

Jaroslava Cýrusová
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Obrazem

Žehnání školních pomůcek

Foto: Dominik Polanský, Člověk a víra
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Obrazem

Tábory 2017

Salesiánské středisko mládeže Brno-Žabovřesky zorganizovalo během letních 
prázdnin 19 příměstských a pobytových táborů pro všechny věkové kategorie. Svůj 
letní dobrodružný týden si užili i ministranti z farnosti Panny Marie Pomocnice.
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Hlavní představený v Brně-Žabovřeskách

28. září 2017 navštívil Českou republiku hlavní představený salesiánů P. Ángel 
Fernández Artime. V Brně-Žabovřeskách se setkal s mládeží z různých salesián-
ských středisek. Při odpolední mši složili věčné sliby dva salesiáni: Jakub Švanda a 
Jan Fojtů. Foto: Člověk a víra.

Obrazem
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Obrazem

Hodová mše svatá

Foto: Dušan Kadlec, Člověk a víra
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Tento název jsem si s dovolením 
(bez dovolení) vypůjčila z knihy Maxe 
Kašparů  Do výšky volím pád. 

Teď (píšu tento text na konci srpna) 
už máme za sebou velkou část letního 
období, ve kterém jsme si měli všichni 
najít nějaký ten čas na odpočinek. 
S rodinou, dětmi, partnerem, přáteli – 
ale především sami se sebou a pro sebe.   
Dnes už nikdo nepochybuje o tom, co 
nám radí psychologové a nejrůznější 
věci odpočinku znalí odborníci, že 
totiž odpočinek ke svému životu bez-
podmínečně potřebujeme. Kdo se 
domnívá, že tomu tak není, dříve či 
později více či méně bolestně pochopí, 
že tomu tak přece jenom JE.

Čas, jak trávíme své volné dny, se 
samozřejmě liší v závislosti na naší 
situaci v rodině, možnostech čerpat 
volno v zaměstnání, na tom, zda volno 
trávíme sami, s dětmi, vnoučaty, 
kamarády, na tom, zda pobýváme 
doma, na chatě, v tuzemsku nebo 
v zahraničí. Ale jednu věc by měl mít 
náš odpočinek společnou. Dny volna 
bychom měli trávit jinak než ostatní 
dny v roce. Měli bychom si dopřát čas 
na odpočívání. Nespěchat. Plánovat 
jen nezbytně nutné. Dívat se kolem 
sebe, obdivovat nádheru božího díla 
v přírodě a všude kolem nás. Kochat se. 
Dlouho spát anebo brzy vstát a radovat 
se z východu slunce. Jít brzy do postele 
s knížkou – anebo být dlouho vzhůru, 
pozorovat hvězdy, přemýšlet o tom, že 

jsme nedílnou součástí toho všeho 
vesmírného zázraku kolem nás.

Všímat si lidí kolem sebe, zastavit se a 
jen tak poklábosit – o počasí, suchu, 
horku… Usmívat se a uvědomovat si 
to. Být prostě tady a teď, v přítomnosti, 
v radosti. Odpočívat. 

Dalajláma doporučuje, abychom 
každý rok strávili pár volných dnů 
na místě, na kterém jsme nikdy nebyli. 
Abychom poznávali nové prostředí, 
lidi, krajinu, přírodu, zvyky, mravy,… 
Cvičíme si tím svůj mozek, kultivuje-
me své chování, stáváme se citlivějšími 
k potřebám a zvykům jiných lidí, naše 
schopnost tolerance se posiluje.

A tak vám všem, kteří máte ještě své 
dny odpočinku před sebou, přeji, 
abyste si dovedli odpočinek vychutnat 
a především, abyste si na něj našli dost 
času. A abyste dokázali odpočívat 
s takovým klidem a skromností, jako to 
uměl  rybář v povídce, kterou uvádí 
Max Kašparů ve své knize.  

Helena Komínková

Buď odpočinku čest!

senior club
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Křížovka na str. 13 - tajenka: VÁNOCE

„V první řadě je potřeba pochopit, že 
odpočinek není nicnedělání. Lenošení 
je něco zcela jiného. Spousta lidí umí 
pracovat, ale neumí odpočívat. Není 
pravda, že lidé dnes nemají dostatek 
volného času, jenom si nedovedou 
zorganizovat práci tak, aby jim volný 
čas vybyl.

Mnohdy se jedná o chorobný stav, 
tzv. workoholismus, což je návyk 
na práci, podobně jako bývá návyk 
na alkohol. A tak jako alkoholik, když 
nepije, má abstinenční příznaky, tak 
workholik, když chvilku nepracuje, 
začne být neklidný, nervózní, roztěka-
ný. Říká si: „Já nic nedělám, jen sedím, 
měl bych už zase něco dělat, to je jinak 
hrozná ztráta času…“ Odpočinek je ale 
také činnost. Odpočívám-li, konám 
odpočinek – a on mne uschopňuje 
k další práci. Je potřeba si osvojit 
pojem „dělat odpočinek“. Existuje 
jedna povídka o moudrém rybáři: 
Majitel obrovské továrny na zpracová-
ní ryb šel po mořském břehu a viděl 
vytaženou lodičku, vedle které ležel a 
odpočíval rybář.

„Proč nelovíš? Je krásné počasí, 
klidná hladina, a ty tady lenošíš.“

Rybář mu odpověděl: „Dneska už 
mám naloveno. Ráno jsem nahodil sítě 
a vytáhl je plné.“

„Tak proč nelovíš dál, když je tak 

úrodný den?“ říká průmyslník. „Já už 
nepotřebuji, když mám naloveno. Proč 
bych měl lovit dál?“

„Proč, proč!? Protože kdybys šel ještě 
lovit, tak nalovíš ještě víc, ryby pak 
prodáš a koupíš si dvě loďky.“

„A co bych dělal s dvěma loďkami?“ 
diví se rybář.

„Nalovil bys dvakrát tolik a pak by sis 
mohl zaplatit jednoho zaměstnance a 
už byste lovili dva na dvou loďkách.“

„A proč bych to dělal? Ptal se dál 
rybář.

„Proč, proč? Protože byste nalovili 
třikrát tolik, ty bys to prodal a mohl by 
sis koupit motorový člun. S ním bys 
nalovil pětkrát tolik ryb prodal je 
do mé továrny, já bych ti dobře zaplatil 
a mohl by sis koupit dva motorové 
čluny a najmout si čtyři rybáře na 
práci.“

„A proč bych to dělal?“ řekl nechápa-
vě rybář.

„Kdybys měl dva čluny a čtyři 
dělníky, tak už bys nemusel pracovat, 
oni by pracovali na tebe a ty by sis mohl 
lehnout na břeh a odpočívat.“

„A co myslíš, že právě teď dělám?“ 

senior club
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Max Kašparů o umění odpočívat
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4. 6. 2017 P. Jan Stuchlík
Charismata dává Duch svatý svobod-
ným způsobem. 

11. 6. 2017 P. Pavel Hertl
Bůh se dokonce Marie zeptal, jestli 
chce být matkou vykupitele...

11. 6. 2017 P. Pavel Hertl
Bůh není samotář.

18. 6. 2017 P. Jan Stuchlík
Vzpomeň si, kdy ti bylo s Bohem 
dobře. Kdy tě vynesl na orlích křídlech 
do svých výšin?

25. 6. 2017 P. Zdeněk Jančařík
Když je někdo z nás slabý, nebo už 
nemůže, pomozme mu, ujměme se ho!

2. 7. 2017 P. Jaroslav Němec 
Pamatujme, abychom dávali Boha 
vždy na první místo.

9. 7. 2017 P. Jan Stuchlík 
Mé jho netlačí a moje břemeno netíží 
– to je nový zákon, zákon lásky!

20. 8. 2017 P. Pavel Hertl
Boží  mlčení  může být  dobr ým 
impulsem k prohloubení mojí víry.

27. 8. 2017 P. Zdeněk Jančařík
Když se mě někdo zeptá, proč chodím 
do kostela, tak bych mu měl umět 
odpovědět.

10. 9. 2017 P. Jan Stuchlík
Dávejme prostor k tomu, aby se Boží 
láska v nás mohla co nejvíce rozšířit.

Perly z kázání

perly z našich kázání
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pozvánky a nabídky
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RÁNO

Budík mě za uši z postele tahá ven.
I když je všude tma, začíná nový den.

V zrcadle někdo divně se tváří.
Že jsem to já?!
To ne, ty lháři!

Žehnám všem v domě a cítím, jak mám je rád.
Venku mě po tváři pohladí chlad.

Podzimní ráno se do mlhy halí
ptáci svým zpěvem Boha už chválí.

Chvílemi zdá se, že ještě sním
s modlitbou na rtech přidám se k nim.

Tak jak už tolikrát ptám se tě Pane:
„Co je dnes přede mnou? Co se dnes stane?“

Ať jsou to vítězství anebo pády,
vím, že jsi nablízku.

Vím, že jsi tady!
Na nebi hasne poslední hvězda.

Tvá láska ke mně překážky nezná.

Jan Šlachta


