Ž A B OV ŘE SK É KUK ÁT KO
Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže
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úvodník

Když se otevřeme, bude nám otevřeno

Vyrazil jsem na svou pravidelnou ob‑
chůzku směrem k Jurkovičově vile v ulici
Jana Nečase, na níž obdivuji umělcův
jedinečný smysl pro směs architekto‑
nických stylů: lidové kultury, anglické
moderny a secese. A hned zkraje pro‑
cházky jsem si ověřil to, co mě na Brně
dosud nepřestává fascinovat: sdílnost
místních lidí. Lidé se prostě nestydí za
to promluvit spolu v šalině, na refý‑
ži nebo v trolejbuse – a rádi tak činí.
Jeden postarší muž se zrovna necítil
nejlíp a uprostřed liduprázdné ulice mě

zastavil, zadíval se mi do očí a pravil: „Je
mi ze sebe zle. Nevím, co mám dělat.“
Hleděl jsem na něho beze slov. Nejprve
jsem myslel, že začne vyprávět nějaký
příběh, který skončí žádostí o peníze, ale
ne. Prostě mi to chtěl říct. Pravil jsem:
„Nevím, jak vám pomoci.“ Šli jsme dál
svou cestou. Pak jsem se za něho trochu
pomodlil, ale vím, že to je málo, skoro
nic. Na křižovatce na Přívratě přeběhla
nějaká desetiletá holčička před mýma
očima na červenou a omluvně mi po‑
vídá: „Já vím…, ale zrovna nic nejelo.“
Řekl jsem: „Příště počkej na zelenou.“
A přešel jsem – samozřejmě na zelenou.
Rok milosrdenství nám nastavuje zr‑
cadlo a zároveň nad námi kreslí otaz‑
ník. Co mám dělat, abych byl laska‑
vější a investoval víc do toho, čemu se
biblicky říká „srdce z masa“ (Ezechiel
36,25–27)? Jak pomoci druhým, aby jim
to k něčemu bylo? Jenom neřečnit, ale
něco také dělat? Prožívat charitu, tedy
činnou lásku, skutkem, a ne jen slovem?
Nejen projít bránou milosrdenství, ale
také ji otevřít ve svém srdci? Jak tou‑
žím po tom, aby byly nadcházející roky
proniknuté milosrdenstvím, abychom
vyšli vstříc každému člověku a každé‑
mu přinášeli Boží dobrotu a něhu! píše
František na začátku svého listu k Roku
milosrdenství. Otvírejme se – a bude
nám otevřeno.
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P. Zdeněk Jančařík, SDB

kalendárium
farnosti a střediska mládeže
Březen

16.–23. 3.
17.00
Příležitost ke svátosti smíření
19. 3.		
SLAVNOST SV. JOSEFA – mše v 7.00 a 18.00
		
Jarní burza
14.30
Příležitost ke svátosti smíření
15.00
Pomazání nemocných
20. 3.		
KVĚTNÁ NEDĚLE: žehnání ratolestí + pašije podle sv. Lukáše
15.00
Křížová cesta žabovřeských farníků v Křepicích
22. 3.
14.00–18.00
Velikonoční tvoření
24. – 28. 3.		
Velikonoční prázdniny – středisko zavřené
24. 3. 		
ZELENÝ ČTVRTEK
18.00
Mše na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou
19.30–22.00
Noční bdění v Getsemanské zahradě
25. 3. 		
VELKÝ PÁTEK
8.00
Ranní chvály a modlitba se čtením
9.00 	Křížová cesta pro mladé pěšky do Chudčic s obřady Velkého pátku
15.00
Křížová cesta ministrantů a dětí
18.00
Bohoslužba slova (pašije podle sv. Jana a starobylé přímluvy),
		
obřad uctívání kříže a svaté přijímání
26. 3. 		
BÍLÁ SOBOTA
8.00
Ranní chvály a modlitba se čtením
8.30
Složení vyznání víry a obřad „Efeta“ vyvolených ke křtu
10.00
Adorace u Božího hrobu až do 17.30
		
VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
20.30 	Slavnost velikonoční svíce, bohoslužba slova, křestní bohoslužba a slavení
Eucharistie
		
Agapé s novokřtěnci
27. 3. 		
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
		
Přechod na letní čas
		
Mše jako v neděli s kropením lidu a žehnáním pokrmů
28. 3. 		
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – mše: 7.30, 9.00, 18.00

Duben

6. 4.
18.45–19.45
10. 4.
15.00
16. 4. 		
9.00–15.30
17. 4.
15.30–16.30
19.00–21.00
20. 4.
18.45–19.45
24. 4.
9.00
15.00
29. 4. 		
30. 4. 		

Vzdělávání dospělých: Ezechiel, Zachariáš (otec J.Kř.), Gamaliel
Vystoupení v rámci hudební víkendovky Hrajte na cokoli
Výlet Sborečku do Prahy + zkouška se Ztracenou kapelou
Výlet pro děti do okolí Brna
Bedruňka: U všech čertů
Rada Výchovně pastoračního společenství
Vzdělávání dospělých: Lýdie, Agabos, Achab
Zpěv Sborečku a Ztracené kapely při mši
Koncert Sborečku a Ztracené kapely
Přednáška o keramice a Japonsku
Svatba beze mše: Gabriela Španihelová + Přemysl Svoboda
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kalendárium
farnosti a střediska mládeže
Květen

středy, pátky a neděle v květnu: 17.00 – májová pobožnost
1. 5. 		
Středisko zavřeno – Státní svátek
4. 5.
18.45–19.45
Vzdělávání dospělých: Tabita, Henoch, Melchisedech
5. 5. 		
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – mše v 7.00 a 18.00
		
začíná NOVÉNA K DUCHU SV. – vždy v 20.00
7. 5.
9.00–15.30
Výlet pro děti do okolí Brna
15.00
Svatá zpověď dětí před 1. sv. přijímáním
8. 5. 		
Středisko zavřeno – Státní svátek
10.30
1. sv. přijímání
13. 5.
18.00
Zakončení přípravy na 1. sv. příjímání
15. 5. 		
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.: mše: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
17. 5.
9.30
Letniční slavnost Klubu maminek
18. 5.
18.45–19.45
Vzdělávání dospělých: Bileam, Baal, Saul
20. 5.
12.00
Svatba beze mše: Lenka Skalníková + Petr Jaša
21. 5.
10.00
Farní den
22. 5. 		
SLAVNOST NEJSVĚT. TROJICE: mše: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
24. 5. 		
SLAVNOST PANNY MARIE POMOCNICE – mše v 7.00 a 18.00
26. 5. 		
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ: mše: 7.00 a 18.00
27. 5. 		
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA: mše v 7.00 a 18.00
28. 5.
12.00
Svatba: Anička Žaloudková + Jan Širůček
29. 5.
14.30
Dětský den

Červen

1. 6.
18.45–19.45
3. 6. 		
5. 6.
15.30
19.00
8. 6. 		
9. 6.
17.00
10. 6.
9.00
18.00
12. 6.
15.00
15. 6.
18.45–19.45
17. 6.
19.00
		
18. 6.
10.30
23. – 24. 6. 		
24. 6. 		
19.00
25. 6.
18.00
26. 6.
15.00
		
29. 6. 		
30. 6. 		

Vzdělávání dospělých: Lukáš, Setník, Vdovy ze Sarepty a Naimu
SLAVNOST NEJSVĚT. SRDCE JEŽÍŠOVA: mše: 7.00, 18.00
Happy Theater: Premiéra – Nitsui
Cappella Polyphonica Salesiana: Výroční koncert
Hudební besídka
Poslední bohoslužba slova pro děti na závěr školního roku
Závěrečné dopoledne Klubu maminek
Noc kostelů
Závěrečná akademie ve středisku
Vzdělávání dospělých: Uriáš,Zachariáš prorok,Herodias a Salome
Free Stage ve středisku
Ukončení kroužků ve středisku
Svatba: Petra Kušlová + Josef Přehnal
Fotbalové turnaje ve středisku
SLAVNOST SV. JANA KŘTITELE – mše v 7.00, 18.00
Závěrečný táborák ve středisku
Velká noc malých sportovců s přespáním a ukonč. další den ráno
Primiční mše novokněze Tomáše Žižkovského
Zrušeny mše v 10.30 a v 18.00
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA – mše v 7.00, 18.00
Středisko zavírá
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letem světem

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ – Letní kurzy *2016
Kurz je zaměřený na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině.
Účastnit se mohou manželské páry každého věku. Na programu jsou témata man‑
želská krize, komunikace, rozdíly mezi mužem a ženou, sebevědomí, odpuštění,
naplňování potřeb a sexualita. Účast na tomto kurzu je velkou příležitostí k obnovení
vztahu a posílení partnerské lásky, k výměně zkušeností i k duchovnímu povzbuzení.
Je možné s sebou vzít i děti, pro které je připraven poutavý prázdninový program.
Celý týden probíhá v přátelském, ekumenickém duchu a je otevřený všem. Kurzů
Manželských setkání se v ČR zúčastnilo již přes 6 000 manželských párů.
Kurzy se stejným obsahem se konají:

Čenkovice, 31. 7.–7. 8. 2016,
pořádá CASD
Přihlášky a bližší informace: http://ceskesdru‑
zeni.cz/krestansky-domov/manzelska-setkani/
Jan Ejem, Velké Svatoňovice 390, PSČ 542 35
e-mail: j.ejem@seznam.cz,
mobil 739 345 676

Kroměříž, 2.–9. 7. 2016,
pořádá YMCA Setkání
Přihlášky a bližší informace: www.manzele.
setkani.org , nebo Hana Michalcová, YMCA
Setkání, Ečerova 10, 635 00 Brno,
e-mail: michalcova.hana@setkani.org,
mobil: 608 422 768

Třešť u Jihlavy, 12.-20.8. 2016,
pořádá YMCA Familia
Přihlášky a bližší informace: www.familia.cz,
nebo YMCA Familia, Zdena Hegrlíková,
Lucemburská 7, 130 00 Praha 3;
e-mail: ms@familia.cz, sekretariat@familia.cz
Mobil.: 602 212 734;

Velehrad, 9.–16. 7. 2016,
poř. Centrum pro rodinu a soc.péči z.s.
Přihlášky a bližší informace: www.prorodiny.
cz , nebo Lenka Putzlacherová, CPR Ostrava,
Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava,
e-mail: lputzlacherova@prorodiny.cz,
mobil: 736 185 701
Litomyšl, 16.–23. 7. 2016,
pořádá Centrum pro rodinu z.s. Přihlášky
a bližší informace: www.centrumprorodinu.cz,
www.manzelskasetkani.cz, nebo Iva a František
Růžičkovi, Husitská 128/32, 417 41 Krupka 3;
e-mail: ruzickova@centrumprorodinu.cz
tel.: 731 158 924;
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letem světem

YMCA SETKÁNÍ 2016
Připravované akce:

15.–17.1. 	Expedice Arctos 1– dobrodružný víkend pro otce s dětmi
22.–24.1. 	Duchovní obnova pro sloužící VPS (Komunita Blahoslaventsví)
28.-31.1. 	Expedice Arctos 2 – pololetky pro otce s dětmi
18.–20.3. 	Jarní obnova MS
15.–17.4. 	Víkend pro ženy (Dostálová J., Vyleťalová G.)
15.–17.4. 	Víkend pro muže – Život v manželství (Šlachta J., Vyleťal M.)
22.–24.4. Víkend pro ženy – biblické tance (Vyleťalová G.)
6.–8.5.
Valašské setkání chlapů (Šlachta J., Vyleťal M.)
6.–8.5.
Rodinné tvoření (Ševčíkovi V+R, Tiší J+I, ad.)
13.–15.5. 	Maminky a dcery– dramaticko-kreativní víkend (Strejčková,Vyleťalová)
20.–22.5. Manželský víkend IV. (Kubalovi, Sgallovi, Vyleťalovi)
20.–22.5. 	Víkend pro maminky s dcerami – Tvoření (Sýkorová, Černá)
3.–5.6. 	Expedice Botanicus 1 – víkend pro otce s dětmi (M.Vyleťal)
10.–12.6. 	Expedice Botanicus 2 – víkend pro otce s dětmi (P.Pejchal, L.Koutník)
2.–9.7. 	Manželská setkání – letní kurz
23.–30.7. 	Letní tábor rodin – Krkonoše 1 (M+G Vyleťalovi)
30.7.– 6.8.	Letní tábor rodin – Krkonoše 2 (R+V Ševčíkovi)

Albeřice
Dolany
Albeřice
Kroměříž
Krnov – Cvilín
Albeřice
Albeřice
Rajnochovice
Albeřice
Albeřice
Albeřice
Frýdlant n. O.
Albeřice
Albeřice
Kroměříž
Albeřice
Albeřice

6.–13.8.	Letní tábor rodin – Spálovský mlýn (J+M Křížovi)
21.–27.8.	Work Camp – Letní brigáda na Domě setkání
16.–18.9.	Víkend pro maminky s dcerami – Tvoření (Vyleťalová,Sýkorová,Černá)
23.–25.9.	Víkend pro ženy (Dostálová J., Vyleťalová G.)
23.–25.9.
Expedice Krakonoš 1 – dobrodružný víkend pro otce s dětmi
30.9.–2.10. Expedice Krakonoš 2 – dobrodružný víkend pro otce s dětmi
7.–9.10.
Víkend pro ženy – Posvátné stezky (Šlachta J., Vyleťalovi G+M)
14.–16.10. Modlitba Srdce – obnova pro muže i ženy (P.J.Furtan)
21.–23.10. Podzimní obnova MS
27.–30.10. “Trochu husté podzimky” – pro otce s dětmi 12-16 let (Štula, Brázdil)
4.–6.11.
Víkend pro muže Ostrava – Čtyři dohody (Šlachta J., Vyleťal M.)
11.–13.11. Manželský víkend I. (Sikorovi O+M, Vyleťalovi M+G, ad.)
17.–20.11. Seminář sloužících VPS 2 (P+J Švíkovi, L.Bartůšková, P.E.Tavel)
25.–27.11. Adventní víkend pro ženy (Böhmová F., Černá M.)
25.–27.11. Adventní víkend pro muže i ženy (J.Rybář SJ)
8.–11.12.
Adventní Rodinné lyžování (Y Živá rodina)
27.12.–2.1. Silvestrovský tábor rodin (přednostně pro pomáhající DS)

Spálovský mlýn
Albeřice
Frýdlant n. O.
Krnov-Cvilín
Albeřice
Albeřice
Albeřice
Albeřice
Kroměříž
Albeřice
Albeřice
Albeřice
Albeřice
Český Těšín
Albeřice
Albeřice
Albeřice
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laskavý příběh

Dokonalá manželka
Mulláh Nasredin zrovna seděl v čajov‑
ně, když mu jeden ze sousedů ozná‑
mil: „Chystám se oženit, Nasredine.
Nedokážu myslet na nic jiného. Ty ses
nikdy nechtěl oženit?“ „Ale jistě, chtěl.
Když jsem byl mladý, moc jsem po tom
toužil. Chtěl jsem najít dokonalou man‑
želku, a tak jsem se vydal na cesty. Šel
jsem až do Damašku. Tam jsem uviděl
krásnou, laskavou a velmi oduševnělou
ženu, která však neznala svět. Pokračoval
jsem tedy dál, až do Isfahánu. Tam jsem
našel ženu, která byla oduševnělá i svě‑
taznalá a byla také krásná, ale nějak jsme
si nerozuměli. Nakonec jsem došel až do
Káhiry. Tam jsem ji konečně našel. Měla
krásnou duši, nádherné tělo a rozuměla
věcem světa i těm, které ho přesahují.
Cítil jsem, že ta by byla dokonalou man‑
želkou.“ Přítel ho přerušil: „Tak proč jsi

se s ní neoženil?“ „To máš tak,“ pokrčil
Nasredin rameny, „ona také hledala ide‑
álního manžela“.
Jeden muž si zadal na počítači v se‑
znamovací službě tyto požadavky na
nastávající manželku: „Drobná, milá,
s oblibou vodních sportů a společenských
aktivit.“ Počítač mu odpověděl: „Vhodný
partner: tučňák.“
Milovat znamená přijímat toho dru‑
hého takového, jaký je, jeho odlišnosti
a vady, ne jako kopii nějakého našeho
bláhového snu. Dokonalý manžel je ten,
který nehledá dokonalou manželku.
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Převzato z knihy Bruna Ferrera
Živá voda pro duši, str. 52–53,
vydal Portál.
Připravila Jana Šlachtová

duchovní ponor

Perfekcionalismus
Perfekcionalismus je hřích. Je to ďá‑
belská iluze, protože v tomto světě
není nic dokonalé. Popírat tuto nedo‑
konalost by znamenalo sahat na do‑
konalost lásky Ježíše Krista, který nás
miloval, ač jsme k pomilování vůbec
nebyli. Chceš‑li milovat nadpřirozeně,
miluj lidi v jejich nedokonalosti.
Bratr Efraim
Ani si to možná neuvědomujeme, ale
naše lidská láska je většinou velice pod‑
míněná: Budu ho mít rád, jestli na sobě
změní to, či ono. Přijmu ho, ale musel by
úplně změnit své názory. Odpustím mu,
ale nejdřív musí litovat a odčinit, co mi
způsobil. Nebo alespoň litovat… Ale lás‑
ka Kristova s námi takhle nejedná – to
bychom asi dopadli špatně! Láska Boží
nepřichází až za něco, až se polepšíme,
až něco dokážeme nebo aspoň odčiníme
zlo, které jsme napáchali. Ta předchází
všechno naše snažení i padání, a také
všechno naše snažení i padání provází!
Jak říká Pavel: „Bůh prokazuje svou lás‑
ku k nám tím, že Kristus za nás zemřel,
když jsme ještě byli hříšní“ (Řím 5,8).
On nás miloval odjakživa a stále, ne až
poté, co jsme se obrátili, co jsme konali
pokání! To je možná nejtěžší si uvědo‑
mit: Bůh není jako člověk. Bůh je vždy
věrný sám sobě, neboli je věrný tomu,
co sám je. A on je láska, proto nemůže
nic jiného než milovat a chtít maximální
dobro pro toho, koho miluje. Proto nás

nikdy neopouští, i když se mu vzdaluje‑
me, proto zůstává na naší straně, i když
žijeme ve vzpouře proti němu, a proto
jeho odpuštění je vždycky připraveno
dávno předtím, než my se uráčíme nebo
osmělíme o něj prosit. Vzpomeňme jen
na otce z podobenství o marnotratném
synovi, jak z dálky syna vyhlížel!
„Chceš‑li milovat nadpřirozeně, miluj
lidi v jejich nedokonalosti.“
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Převzato z knihy
O milosrdenství s Kateřinou
Lachmanovou, str. 68–69, vydalo
Karmelitánské nakladatelství.
připravila Jana Šlachtová

(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Lucka a Vašek Vlachovi

Odkud jste se vzali v Žabinách, když
bydlíte v Bosonohách?
V: Medovi (ASC) jsou moji křestní kmo‑
tři, takže mám salesiány ve své mysli již
od dětství.
Mezi salesiány jsem se poprvé aktiv‑
ně zapojil díky finančním příspěvkům,
které jsem jako dítě daroval na stavbu
kostela. Tehdy mi bylo asi 12let a ještě
jsem netušil, že zde zakotvím i se svoji
ženou a dětmi. Důvodem našeho pří‑
chodu do Žabovřesk byla dlouhotrvající
stagnace ve víře.
Já i Lucka jsme ale cítíli, že víru opustit
nechceme a rádi bychom ji více prožívali
i s ostatními lidmi z farnosti. Po spo‑
lečném putování farnostmi v našem

okolí na nás dýchlo teplo domova právě
v Žabinách. Díky vám za milé přijetí!!!
Odkud pocházíte?
L: Vašek je z Troubska a já pocházím
z Popůvek, což obojí patří do farnosti
Troubsko.
Bydlíme ale v Bosonohách, kde jsme
si postavili malý domek. Do Žabin to
máme cca 20 minut autem, ale i tak jsou
naše cesty vždy radostné a těšíme se sem.
Uměli byste nějak definovat, čím se
vyznačuje dobrá farnost?
V: Je to asi hlavně o lidech, kteří farnost
tvoří. Jejich aktivita nebo pasivita ovliv‑
ňuje to, jak farní společenství žije, nebo
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

naopak umírá. Po téměř dvou letech, co
navštěvujeme naši‑vaši farnost, nemů‑
žeme na nějaké umírání ani pomyslet.
Život farnosti je zde doslova hmatatelný
a plný energie :)
Jsem rád, že se na něm můžeme aktiv‑
ně podílet a být tu s vámi. Díky Bohu
a Panně Marii za to, že stále provází
farnost svým požehnáním.

Jaké je vaše povolání?
L: Vašek je vyučený prodavač, ale dělá
už téměř 12 let skladníka a já jsem kera‑
mička. Rok jsem učila na ZUŠ výtvarku
a pracovala na Effetě, a pak už se nám
narodily děti. Ráda bych se ke svému ře‑
meslu vrátila, ale je to celkem finančně
náročné mít pec, dílničku, ale alespoň
ke kreslení se chci vrátit.

Jaké to je bydlet na vesnici?
L: V Bosonohách bydlíme téměř u lesa,
je tam klid. V centru města bych ne‑
rada bydlela, my jsme takoví vesniča‑
né. Máme zahrádku, topíme dřevem,
které Vašek řeže a seká. To děti hrozně
baví, když nosí dřevo pod přístřešek.

Představíte nám vaši rodinu?
L : Terez ka m á 9 le t , Va ší k 7 le t
a Matýsek 6 měsíců. Rádi společně
chodíme do lesa, baví nás pracovat
na zahradě. Terezka strašně ráda ma‑
luje, někdy si spolu sedneme a hrajeme
nějakou hru.
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Před Vánocemi jsme společně psali
Ježíškovi, byl to dlouhý seznam… Velký
a malý Vašek si přáli dohromady bicí
a dostali je! Vašek se našim dětem hu‑
debně věnuje, hraje s nimi na klavír.
Pokud nám to děti a čas dovolí, rádi si
zastřílíme z luku.
Vaše děti chodí do sborečku, že?
L: Sboreček byl příležitost, jak sezná‑
mit naše děti s dětmi z farnosti. Viděli
jsme děcka zpívat při mši, a tak jsme
se obrátili na Majku s dotazem, jak
funguje sboreček. Poté nás Majka po‑
zvala na první zkoušku před nedělní
mší. Teď už mají děti své kamarády
a chodí do sborečku moc rádije tam
živo a veselo.

Jste rádi, že je vás doma víc?
V: Chtěli jsme už od začátku více dětí. Já
i Lucka jsme měli doma každý tři sou‑
rozence. Když jsme spolu začali chodit,
tak jsme asi po týdnu chození malova‑
li z legrace na papírek postavičky dětí
a přiřazovali k nim jména.
Teď jsme nedávno náhodou ten papí‑
rek našli a s úžasem zjistili, že se naše
plánování z minulosti stalo realitou :)
To, že máme více dětí, nás nijak neo‑
mezuje – naopak to vnímáme jako vel‑
kou radost a dar.
Nynější Vánoce jste představovali
Svatou rodinu, neprotestovala děcka,
že tam budou muset v zimě stát?
L: Neprotestovaly, naopak moc se těšily.
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Byl to pro ně i pro nás opravdu velký
zážitek.
V: To, že nás Boris s Maxem oslovili,
jestli bychom do toho nešli, byla pro nás
výzva, kterou jsme rádi přijali.
Vašku, nedá mi to se nezeptat‑že je
tvůj mužský ideál mušketýr? :)
V: Smích :D
Jejda mušketýr… no spíš bych svůj ide‑
ál hledal někde v hudbě mezi rockery, ale
určitě mě neurazí, když mi někdo řekne
mušketýre :) V poslední době mě hodně
oslovil Alice Cooper, který i přes svo‑
je těžké pády z minulosti zůstává stále
věrný své ženě a mluví otevřeně o Bohu.
Podobnou životní linku zažil i zpěvák
z kapely W.A.S.P. Blackie Lawless, který
se sám nazývá marnotratným synem a dě‑
kuje Ježíši, že se má kam vrátit. Také býva‑
lý kytarista z kapely KORN Bryan Welch
totálně převrátil žebříček svých hodnot,
nechal se pokřtít a přijal Krista za svého
vykupitele. A proč o tom vlastně mluvím?
Protože často soudíme podle toho, co
vidíme. Co je však důležité, je očím ne‑
viditelné, a to je právě prostor, kde Bůh
tvoří velká díla.
I moje vizáž je ve své podstatě jen ob‑
raz, ve kterém lidé často vidí mušketýra.
V mém srdci však proudí krev rockera, kte‑
rý děkuje Bohu za výjimečný dar, jímž je
právě hudba. Pokud bych měl jmenovat ně‑
jakého součastného mušketýra, byl by jím
Ladislav Heryán nebo třeba Guy Gilbert.

Podělíte se s námi o nějaký pěkný ro‑
dinný zážitek? (co vás stmelilo nebo
kam byste třeba doporučili jet, co
podniknout)
L: Asi největší zážitek pro nás bylo, když
jsme stavěli náš domek. Každý víkend
nebo volno, téměř za každého počasí,
jsme trávili společně na stavbě. V létě
jsme vařili oběd na zahradě na ohni,
děcka byla úžasná, moc je bavilo, když
dostaly nějaký „důležitý úkol“ nebo
mohly na pískovišti míchat „beton“ :)
Rádi jezdíme na začátku prázdnin na
Velehrad na Dny lidí dobré vůle. Den
před hlavním svátkem je tam pro děti
moc pěkný program. Na konci prázdnin
zase jezdíváme do Žďáru nad Sázavou
na Pouť rodin…také jsme si oblíbili
Neziderské jezero – moc pěkné mís‑
tečko v Rakousku :)
Je něco, na co se letos těšíte?
V: Moc se těšíme, až Matýsek začne
říkat první slova, dělat první krůč‑
ky, pojede s námi na první společnou
dovolenou…
Také se moc těšíme na společné vy‑
stoupen í Sborečku se Zt racenou
kapelou.
A taky na Terezčino první svaté pří‑
jímání… Je toho fakt hodně, je stále na
co se těšit :)
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Milena Alday Delgado

co u nás proběhlo...

Živý Betlém
Tradiční setkání pod betlémskou hvěz‑
dou (26. 12. 2015)
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Foto: Petr Polanský, Člověk a víra
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co proběhlo ve farnosti…

21. farní ples
Vemte svoje mince zlaté,
přijďte pod kůr po mši svaté.
Jistě svůj čas nepromarní,

kdo má lístek na ples farní.
Foto: Petr Polanský, Člověk a víra
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co proběhlo ve farnosti…

Slavnost Dona Boska
Po mši svaté jsme se sešli v sále pod kos‑
telem, kde už byly připraveny stoly, které
se začaly prohýbat pod domácími řízky

a bramborovým salátem…
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Foto: Petr Polanský, Člověk a víra

co proběhlo ve středisku…

Animátorské vepřové hody
Akce se chopili střediskoví animátoři
a odpracovali si poctivé zásoby výživné‑
ho občerstvení na své pravidelné porady.

A zabijačkové zážitky k nezaplacení.
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Foto: Anežka Hesová a PP (ČaV)

co proběhlo ve středisku…

Dětský maškarní ples
Dětský karneval s oblíbenými
Včelími medvídky Čmeldou a Brumdou
(16. a 17. 1. 2016)

Foto:
Dominik a Petr Polanští, Člověk a víra
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co proběhlo ve farnosti…

Popeleční středa
Obraťte se k Bohu, protože je milosrdný…
(biblická SMS vira.cz z Popeleční středy;
Joel 2,13)
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Foto: Petr Polanský, Člověk a víra

senior club

Žabovřeské setkávání seniorů (SeSe)
Tak jako se setkává mládež nebo mladé
rodiny, tak se setkávají i senioři. Letos
tomu bude 10 let, kdy paní Helena
Komínková založila v naší farnosti spo‑
lečenství seniorů.
V roce 2010 mě ze zdravotních důvodů
požádala, abych se tohoto úkolu zhostila
a zastoupila ji. Seniory jsem vedla 5 let
a musím upřímně říci, že velmi ráda.
Od letošního roku se opět vedení ujímá
Helenka. A protože si letos připomíná‑
me 10 let trvání našeho společenství
seniorů, krátce se ohlédněme za naši‑
mi krásně prožitými každoměsíčními
setkáními.
Pro každé setkání si vždy volíme ně‑
jaké téma, motto. Témata setkání jsou
různá, často podle aktuálních událostí,
někdy je to zajímavá přednáška s diapo‑
zitivy. Bývá to vždy velice různorodé!
Vzpomínám si, že právě před rokem
jsme měli téma: „Postní doba je nabíd‑
kou k přijetí Boží blízkosti.“ Také jsme se
jednou podrobně seznámili s právě teh‑
dy vyšlou apoštolskou exhortací pape‑
že Františka „Radost evangelia“ a s ještě
mnoha dalšími zajímavými tématy.
Při letošním únorovém setkání (24. 2.)
jsme si povídali o důstojnosti a povolání
ženy. Seznámili jsme se s přednáškou
sestry Veroniky Barátové, která byla
zamyšlením nad veršem ze Starého zá‑
kona: „V mých očích jsi drahá a vzácná“
(Iz 43,4). Na nejbližší březnové setkání
(bude 30. března) plánujeme povídání

o milosrdenství v každodenním živo‑
tě. Na každém společenství seniorů je
s námi přítomen otec Jan. Jsme za jeho
přítomnost mezi námi velice vděční!
O našich dalších aktivitách a vzdělává‑
ní napíšeme do příštího čísla časopisu
Žabokuk.
Mnoho seniorů, kteří s námi začína‑
li, už mezi námi není. Je nám po nich
smutno, chybí nám tady. Život však
jde dál, pozvolna stárneme všichni.
Stárnout ale také znamená stále začí‑
nat znovu! Kdo toužíte po tom, aby vaše
víra rostla, přijďte mezi nás! Víra roste
ve společenství! Bůh k nám mluví skrze
lidi! Neuzavírejme se do sebe! Když je
člověk sám, život skomírá. Nikdo nemá
být sám! Všichni potřebujeme druhého,
každý z nás ho potřebuje! Někoho, kdo
v nás probouzí a přináší Boha. Nejvíce
však všichni potřebujeme Pána Ježíše
Krista. On má naplňovat naše dny, naše
stáří, naše nemoci, abychom byli zdraví
uvnitř! A naše setkání seniorů jsou k to‑
muto výzvou a příležitostí!
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Jarmila Marečková

měřím metr, no a co!

Pro Boha jsme moc důležití
Milé děti,
nezáleží na tom, jestli jste jedináčci, nebo
je vás dětí doma třeba sedm. Vždycky
platí, že pro své rodiče jste moc důležití.
O Velikonocích si můžeme uvědomit, jak
důležití jsme pro svého nebeského Otce,
Pána Boha. Poslal mezi nás lidi svého je‑
diného Syna. Nechal ho žít obyčejným ži‑
votem. Nechal ho za nás zemřít. A vzkří‑
sil ho, abychom i my mohli jednou vstát
z mrtvých a být s ním už napořád.
Více najdete v této žabokukovské ta‑
jence. Kdybyste tápali, všechna její slova
pocházejí z evangelia sv. Lukáše, nalis‑
tujte 22. a 23. kapitolu.
Tajenka:
1. Římský správce Judska, který odsoudil
Ježíše k smrti.

2. Vězeň, kterého si Židé přáli nechat
propustit místo Ježíše.
3. Z víře, které Židé tradičně jedí
o Velikonocích. Jedl ho při poslední
večeři i Ježíš s apoštoly.
4. Druh chleba, který jedli k tomuto
masu.
5. Den, kdy byl Ježíš ukřižován.
6. Tajný Ježíšův učedník z Arimatie, kte‑
rý sňal z kříže jeho tělo.
7. Muž z Kyrény, kterého vojáci přinutili
nést s Ježíšem kříž.
8. Apoštol, který Ježíše zradil.
9. Město, kde Ježíše ukřižovali.
10. Název hory, kam se Ježíš s apoštoly
šel po poslední večeři modlit.
11. Kolik apoštolů zůstalo, jakmile zrád‑
ce odešel?
Připravila Lucie Kučerová

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

– 24 –

Farnost na prázdninách

S demižonem na vleku
Tradiční lyžovačka rodin naší farnosti se i letos skvěle vyvedla. Albeřice zázraky
přímo oplývaly – nikdo si letos nic nezlomil, na zelené pláně po našem příjezdu
bohatě nasněžilo a Krakonoš uvězněný v láhvi hladil hrdlo. Na albeřickém zabijáku
jsme drtili ski, na hřebenech se zuřivě běžkovalo. Přijel za námi i otec Jirka Baláš,
právě včas na bohatý večerní program sestávající ze scének, písniček, hádanek
i vtipů, na pódiu to vřelo! Holkám také Anetka nachystala tvoření z korálků, jindy
katechetky Klára a Pavla prima program o milosrdném samaritánovi. Vojta, Patrik
a Kryštof profesionálně zorganizovali dechberoucí závod na bobech v kategorii
juniorů i seniorů, nikdo neprohrál a někdo zvítězil, startovné 5 Kč za bobistu
nebolelo. Po večerním odstranění dětí jsme se těšili z Honzovy pokladnice vtipů
a společného posezení, jeden večer jsme si pustili přednášku o skutcích milosrden‑
ství. Přítomní kytaristé Aleš, Marta a Klárka často chutě hrábli do strun a celý dům
si pak v hluboké noci mohl společně zanotovat ruty, šuty, Arizona, Texas, a kdo
neřval z plných plic Caramba, jako by nebyl! Veliké a upřímné díky organizátorům
Janě a Honzovi Šlachtovým, kteří nám i letos nachystali nádherné jarní prázdniny,
na které se nezapomíná!
M.A.D.
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perly z našich kázání

Perly z kázání
25. 12. 2015 P. Libor Všetula
Bůh má sedm miliard tváří. V každé
z nich je dítě Ježíš!
27. 12. 2015 P. Zdeněk Jančařík
Prosme, aby se Svatá rodina přimlou‑
vala za všechny, kteří vstoupili do
manželství.
17. 1. 2016 P. Libor Všetula
Jsme jen nosiči vody. Není naše starost
z něj udělat víno. To nechme na Bohu!
Když máte problém, řekněte to. Pak se
to dá řešit.
Pán Ježíš nás nenachá ve štychu…
31. 1. 2016 P. Zdeněk Jančařík
Každý z nás potřebuje svého přítele,
který mu řekne: „V tomhle jsi dobrý“!

7. 1. 2016 P. Libor Všetula
Aby se člověk přiblížil Bohu, musí stavět
svou hodnotu na tom, co mu nejde. Ježíš
přišel pro ty, kteří si uvědomují, že na
všechno nestačí.
7. 2. 2016 P. Zdeněk Jančařík
Jsme zváni bý t r ybáři lidí, bý t
přitažlivými.
14. 2. 2016 jáhen Tomáš Žižkovský
I nás Bůh zve na duchovní poušť.
Václav Kelnar 27. 2. 2016
Nezahynou pro věčnost ti, kteří žijí dob‑
ře a poctivě..
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od ucha k uchu

Dětské vtipy
Jdou dvě sušenky přes přechod, jednu
přejede auto, druhá se otočí a volá na
ni: „Zvedni se a nedrob.“
Pepíček přijde domů celý nadšený
a chlubí se mamince: „Maminko, dnes
jsme se ve škole učili o výbušninách!“
Maminka se ptá: „A co se budete ve ško‑
le učit zítra?“
Pepíček: „V jaké škole?“
Přijde Pepíček za maminkou. „Mami,
koupíš mi kolo?“
Maminka mu odpoví: „Ne.“
Po chvilce přijde Pepíček opět k ma‑
mince: „Maminko, budeme si hrát na
maminku a tatínka?“
Maminka mu odpoví: „Jistě.“
Pepíček: „Tak pojď, maminko, jdeme
koupit synovi kolo.“
Přijde Mařenka ze školy domů a říká:
„Tak dneska jsem dostala dvojku
a trojku.“
Maminka: „Ale vždyť jsem dnes potkala
paní učitelku a ta mi říkala, že jsi dnes
dostala pětku?!“
Mařenka: „No jo, vždyť dvě a tři je přece
pět.“

Jede had na kole a potká myš, ta se ho
ptá: „Hele, hade, jak to, že jezdíš na kole,
když nemáš nohy?“
„Aha,“ řekl had a upadl.
Ptá se Anička maminky: „Maminko, kdy
jsem se narodila?“
Maminka povídá: „20. července,
Aničko.“
Anička: „Jé, to je ale náhoda. Zrovna na
moje narozeniny!“
„Mami, víš kolik pasty je v zubní pastě?“
„Nevím.“
„Já to vím: od gauče až k televizi.“
Visí netopýři v jeskyni, všichni hlavou
dolů, jen na jednom výčnělku je netopýr
hlavou nahoru. Malý netopýrek se ptá
svého otce, proč je ten netopýr hlavou
nahoru. Tatínek odpoví:
„No, to je přece jasný – omdlel.“

Tatínek se ptá synka: „Víš, Karlíku, proč
odlétají čápi na zimu do Afriky?“
Karlík: „No to je přece jasný, protože
černoši chtějí mít také děti.“
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MŮŽEŠ
Můžeš být sám i uprostřed davu,
můžeš být vězněn, i když jsi v právu.
Můžeš mít hlad i s plným břichem,
můžeš být svatý i se svým hříchem.
Můžeš i v mrazu dát druhým teplo,
a v tmavé noci zářit jak světlo.
Můžeš mít žízeň i blízko studny,
můžeš se smát a v duši být smutný.
Můžeš se ztišit i v bouři a větru
a třást se zimou i v teplém svetru.
Můžeš dnes doletět ke hvězdám, k měsíci,
můžeš mít pochyby, i když jsi věřící.
Můžeš být bohatý a nemít nic,
všechno má rub, ale i líc.
Můžeš být mladý, a přesto mít vrásky,
nemůžeš k Bohu však bez skutků lásky.
Jan Šlachta

