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úvodník

Tak něco napiš! To je dost těžké zadání. Asi 
jako  když vám někdo řekne: Jdi stále vpřed!, 
ale už vám neřekne, jakým směrem. Již po-
třetí od roku 2016 beru do ruky klávesnici a 
myš, abych pro vás napsal několik řádek do 
Žabokuku.  Drazí čtenáři a čtenářky, pojď-
te, vezmu vás na malou procházku krajinou 
mého srdce. Půjdeme spolu ke studánce pro 
vodu.

Začnu tím, že si vzpomenu na školní léta, 
konkrétně hodiny češtiny, když jsme měli 
psát slohová cvičení. Pro mě to bylo vždycky 
velké drama a potil jsem se kvůli své přehna-
né snaze o pečlivost. Z dvakrát 45 minut jsem 
totiž vždycky polovinu času věnoval dlouhé-
mu zvažování tématu a podrobné přípravě 
osnovy. Bohužel jsem ji pravidelně nestačil 
realizovat v  textu. Po zádech stékal studený 
pot, do konce hodiny zbývalo deset minut a 
já jsem byl v polovině příběhu. Závěr se ob-
vykle scvrknul do věty: Takže budeme končit. 
Mnoho let mi trvalo, než jsem pochopil, že 
je potřeba se věnovat tomu podstatnému 
hned a nezdržovat se vytvářením neživých 
schémat.

Tato slova píši dnes, kdy jsem se vrátil ze 
svého posledního výletu s dětmi, při kterém 
jsme se sestrou Evou vedli děti ke kostelíčku 
Panny Marie Pomocnice nad Líšní a pak jsme 
ochutnali, jak se jezdí na brněnské Bobovce. 
Věřím, že si děti výlety užívají, i když někte-
ré situace jsou při pohledu zblízka docela 
dramatické. 

Před třemi roky měla trasa výletu vést 
na hrad Veveří, dále po přehradě lodí a od 

zastávky Cyklistická přes Rozdrojovice zpět 
do civilizace. Zájem byl tak minimální, že se 
výlet nekonal. Ale já jsem při přípravě tra-
sy objevil studánku, kde teče čistá chladivá 
voda. Je to Soví studánka a voda tam teče 
takřka nepřetržitě. Vydatnost je různá, vloni 
dokonce na čtyři měsíce voda vůbec neby-
la. Já sem jezdím od té doby docela často 
a rád. Když se blížím ke kamennému zob-
razení nočního dravce, většinou si vždycky 
vzpomenu na slova Malého prince, který při 
rozhovoru s vynálezcem pilulky proti žízni 
říká, že kdyby měl k dispozici ten čas, který 
se tabletkami ušetří, šel by pomalu ke stu-
dánce s průzračnou vodou. Beru si s sebou 
prázdné láhve, které trpělivě plním průzrač-
ným darem hlubin, který tiše a klidně přitéká. 
A  zdarma. Mně chutná tato voda bez chlo-
ru. Nepotkávám na téhle cestě mnoho lidí. 
Většina lidí nemá čas chodit někam ke stu-
dánce pro vodu a má k tomu i další důvody: 
je to pracné, vodu přivádí potrubí do bytu, 
kohoutková voda je zaručeně nezávadná, 
s  certifikátem. A většina lidí si čisté vody nijak 
zvlášť neváží. Kromě pití se může používat na 
další účely a vody je přece dost. Opravdu je 
vody dost? Pitné vody? A je opravdu ta voda, 
kterou pijeme, čistá? 

Nedávno jsme na společenství mladých 
vysokoškoláků probírali poselství papeže 
Františka, které vyslovil v listě Laudato si’. 
O ekologii přírody a ekologii srdce. Našeho 
srdce, lidského, tvého, mého, srdce křesťana. 
Společenství se jmenuje Stretko a má v sale-
siánském díle v Žabinách víc než desetiletou 

Vydal jsem se na cestu pro vodu
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úvodník

tradici. Bylo přímo kouzelné vidět, jak tyto 
mladé lidi slova papeže z encykliky nadchla, 
přímo elektrizovala. Snad každý měl co říci k 
tématu, všichni měli nějakou zkušenost, s níž 
mohli přispět do velmi živé diskuze. Je to asi 
tím, že papež František dokázal pojmenovat 
a dotknout se toho, co je blízké a drahé srd-
cím mladých lidí naší epochy. Hodně jsme 
tenkrát diskutovali o třídění odpadů a účel-
ném využívání přírodních zdrojů. František 
vybídl každého, aby se snažil na svém místě 
chránit dar stvoření, přírodu. I na mě to velmi 
zapůsobilo a tak jsem se rozhodl, že budu 
šetřit tím, to je v mé moci. Snažím se zalévat 
zahrádku vodou napadanou z oblak. Nosím 
nachytanou dešťovou vodu i ke splachování 
na toaletě. Tedy nic závratného, ale aspoň 
něco. Každý máme nějakou možnost dbát 
o prostředí, ve kterém se pohybujeme, aby 
bylo živé.

Před čtyřmi roky jsem se těšil na přestěho-
vání do Brna, abych byl blízko svému stařič-
kému otci. Často jsem ho předtím navště-
voval a mnohokrát jsme seděli na lavičce u 
Brněnské přehrady. Slavil narozeniny ve stej-
ný den jako současný papež. Tatínek byl pro-
stý muž, měl jen základní vzdělání a nejraději 
pracoval jako zemědělec. Na Vysočině není 
tak pěkná zemina jako v Dolnomoravském 
úvalu. Tady se mu líbilo. Ale byl také mužem 
hluboké víry a bolestných životních zkuše-
ností. Vzpomínám si, jak často s bolestí po-
ukazoval na to, jak se na nádherné, úrodné 
půdě stavějí dálnice, sídliště, tovární haly a 
velkoobchodní sklady. Též ho velmi trápilo, 

jak moc se dnes s mnoha zdroji plýtvá, a 
také s pitnou vodou. Trápilo ho i to, jak bývá 
v  mnoha kostelech stále méně přítomných 
věřících. Tatínek je od loňského listopadu na 
věčnosti. Často si na něho vzpomenu a sly-
ším jeho slova: „Čeho nejvíc máš, tím nejvíc 
šetři!“ Byl skromný, ale rozhodně také štědrý. 
Větší část svého důchodu po léta pravidel-
ně věnoval na nejrůznější charitativní účely. 
Také pro salesiánské dílo v Žabinách věnoval 
postupně P. Petru Baranovi mnoho desítek 
tisíc…  A skromně odmítal poděkování.

Náš život je velmi podobný pramenu živé 
vody, který nám byl svěřen, a moc záleží na 
tom, jak s tímto bohatým a zdánlivě nevy-
čerpatelným zdrojem budeme hospodařit 
a zda ho uchováme čistý pro žíznivá lidská 
srdce, nebo jej necháme nemoudře zanést 
všelijakým odpadem a jedy. Čas, který nám 
byl dárcem života dán, je až marnotratně 
bohatý, ale jednou také pro každého z nás 
zazní ona důležitá věta: Tak budeme končit, 
dopište poslední větu! Přeji vám i sobě, aby-
chom v  ten čas byli se svým dílem hotovi 
a radostně jej odevzdali Učiteli života. A až 
budete v létě o dovolené v přírodě, udělej-
te si čas a jděte pomalu ke studánce s živou 
vodou.      

O. Pavel Hertl, SDB
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perly z našich kázání  

Perly z kázání

7. 3. 2019  P. Zdeněk Jančařík 
V klíčových okamžicích života někdy 
raděj spíme, než abychom museli něco 
udělat se svým životem. 

19. 4. 2019 P. Zdeněk Jančařík 
Abychom uvěřili, že je to on, koho 
hledáme. 

24. 2. 2019 P. Libor Všetula
Buďme velkorysí ve vztazích! Dělejme 
pro druhé víc, než je nezbytně nutné!

3. 3. 2019 P. Pavel Glogar
Raději se soustřeďme na svoje srdce, 
než na svůj zevnějšek! Ať z něj vychází 
dobro, ne zlo. Strom se pozná po ovoci.

10. 3. 2019 P. Pavel Glogar
Nakolik jsme od toho, co jíme, svobodni?                                                                                                
Pokušení moci – nepotřebuji nikoho, 
vše si obstarám sám.

10. 3. 2019 P. Jan Stuchlík
Na kříži držela Ježíše víra a láska Ducha 
svatého více než hřeby.

16. 3. 2019 P. Jan Gacík – postní duchov-
ní obnova
Vy však buďte dokonalí, jako je váš ne-
beský Otec. Dokonalí v lásce, v milo-
srdenství. Nejdokonalejším projevem 
lásky je, že nabízím dar nejvzácnější 
– odpuštění!

30. 3. 2019 P. Pavel Glogar
Vstanu a půjdu k svému Otci… Vím, 
kdo jsem? Ke komu patřím? Kam jdu?

20. 4. 2019 P. Libor Všetula
Nezůstaňme lidmi Velkého pátku!

21. 4. 2019 P. Pavel Glogar
Nic není samo od sebe. Lampička svítí, 
když má zdroj. Čerpejme i my ze zdroje 
Božího slova, Boží přítomnosti!

5. 5. 2019 P. Libor Všetula
Cílem duchovního života není zbavit se 
hříchů – to je iluze, ale milovat Krista.

5. 5. 2019  P. Pavel Hertl 
Slovo života si zaslouží být pro mě slo-
vem nejdůležitějším. 
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Kalendárium

červen
2. 6.  14:30               Dětský den    
9. 6.                                                                     16:00                                Závěrečná akademie
11. 6.    9:00                              Závěrečné dopoledne Klubu maminek
14. 6.                                           Free Stage
15. 6.                                           Výlet dětí z náboženství na konec šk. roku
17. 6.                  Zveřejnění nabídky kroužků
20. 6.                                      18:00                                  Slavnost Těla a Krve Páně
22. 6.  18:00                               Bohoslužba za Brno
23. 6.  19:00                               Setkání nové pastorační rady farnosti
24. - 27. 6.                    HOPLA (hodnocení a plánování střediska)
26. 6.  16:00  Setkání seniorů
28. 6.  18:00  Slavnost Nejsv. Srdce Páně
                                                                             18:00  Závěrečný táborák

Kalendárium farnosti a střediska mládeže

foto: Václav Vlach, Člověk a Víra
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Bylo mi šest let, když jsem začal chodit do oratoře
Radko Fronc byl jedním z prvních oratoriánů a do salesiánské farnosti chodí dodnes. 
Po léta působil v kostele Panny Marie Pomocnice jako varhaník a dodnes je aktivní, 
a občas si za varhany sedne ještě dnes. Zavzpomínali jsme s ním především na staré 
časy.

Pane Fronci, dlouhé roky jste byl regen-
schorim sboru a varhaníkem v našem 
kostele, takže vás mnozí znají. Přesto, 
můžete se krátce představit?
Narodil jsem se v září roku 1933 a od 
začátku jsme bydleli tady v Žabinách. 
Odmalička jsem hrál na klavír a pozdě-
ji jsem vystudoval reálné gymnázium 
v Žabovřeskách a po maturitě varha-
ny na brněnské konzervatoři. Kromě 
Žabovřesk jsem působil také mnoho let 
v kostele v Brně-Králově Poli, kam jsme 
se přestěhovali a kde dodnes žiji.

Vy jste tedy i pamětník příchodu prv-
ních salesiánů do Žabovřesk v roce 1939. 
Pamatujete si na první oratoř, kterou tu 
postavili? 
Když ještě oratoř nestála, scházeli jsme 

se s páterem Františkem Lepaříkem 
u  Danielů na dvoře na Doležalově ulici. 
První oratoř na mě působila jako velká 
stavba, měl jsem tehdy asi šest let, byla 
dřevěná s jednou věží. Zajímavá byla vy-
soká okna a presbytář, vpředu zúžený 
s velkým oltářem. Pamatuji si, že pres-
bytář se dal od zbytku prostoru oddělit 
dveřmi na kolejnicích a v neděli, když 
býval program, se židle otočily a pro-
stor na zvýšené podlaze na konci haly 
sloužil jako pódium, kde probíhala různá 
představení nebo soutěže. Vzpomínám 
si také na vysvěcení první oratoře: kostel 
byl plný, všude světla, přijel biskup… Na 
kůru v té době bylo harmonium, na které 
jsem už jako malý kluk začal hrát. Pak se 
přistavěla další polodřevěná a polozdě-
ná hala, která sloužila jako herna, a za ní 
byly ještě asi čtyři místnosti pro kněze a 
kuchyň. Třetí část oratoře, zděná budova 
se zděnou věží, byla přistavěna z jižní 
strany, byl to tzv. druhý kůr, a tam už byly 
varhany, které lépe zněly.

Kteří salesiáni v Žabovřeskách v počát-
cích působili?
Kromě už zmíněného pátera Františka 
Lepaříka to byli další kněží, například pá-
ter František Hudeček, páter Jan Surý, 
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

na vojnu a pak do civilního povolání. 
Kostel s bohoslužbami fungoval ještě 
dalších deset let pod vedením pátera 
Navrátila a pátera Bradáče. Když oratoř 
vyhořela, bylo cítit mezi lidmi zděšení a 
říkalo se, že požár byl založený úmyslně. 
Hlavní dřevěná budova shořela, přední 
byla dost poničená, takže byla postupně 
zbourána, zbývající část byla opravena a 
nastěhovala se do ní pak hudební škola.

Když se po revoluci začala plánovat stav-
ba nového kostela, měl jste chuť se zde 
znovu nějak zapojit?
Když jsme začali znovu chodit do 
Žabovřesk, zjistil jsem, že moje dcery se 
s Dědečkem (P. Petrem Baranem), který 
znovuobnovení oratoře organizoval, už 
nějaký čas znají. V kostele v Králově Poli, 
kde jsem do té doby působil jako varha-
ník a sbormistr, jsem se rozloučil se slovy, 
že se do Žabovřesk vrací salesiáni a že 
budou potřebovat varhaníka. V  novém 
kostele jsem pak 20 let vedl také sbor 
dospělých a mladých.

Služba varhaníka je asi dost časově 
náročná…
Nevýhodou je, že se člověk nikam ne-
dostane o víkendu. Ve staré oratoři jsme 
se střídali s Karlem Vechetou a Slávkem 
Sadeckým, později s paní Jandekovou a s 
Pavlem Liškutinem. Postupně varhaníků 
přibylo, Maruška Ryšavá, Drlíkovi, Klárka 
Tůmová, Eva Liškutinová…

který se věnoval divadlu, páter Vojtěch 
Tomáš a Eduard Langer, muzikant pá-
ter Jaroslav Elšák a nějakou dobu tu byl 
i  don Štěpán Trochta.

Jaké akce tehdy salesiáni pro děti a mlá-
dež v oratoři organizovali?
V neděli bývalo často divadlo, soutěže 
nebo akademie. Chlapci byli organizová-
ni ve dvou družinách – jedna byla Panny 
Marie Pomocnice a druhá svatého Aloise. 
Na hřišti u oratoře s námi hrával Staříček 
a ostatní kněží i asistenti, všichni v kle-
rikách. Vybavuji si, jak si ji drží vpředu 
trochu zdviženou…  Postupem času se 
zde začala formovat chlapecká dechov-
ka, salesiáni nakoupili hudební nástroje a 
dirigentem byl páter Elšák. Pak jsme spo-
lu s dalšími salesiánskými dechovkami 
hráli v Praze ve Smetanově síni na velké 
akademii pro veřejnost při příležitosti 
jmenování dona Štěpána Trochty bisku-
pem. O prázdninách jsme jezdívali aspoň 
na tři týdny do Dvorku u Přibyslavi. Tam 
jsme to jako kluci milovali.

Jak jste prožívali uzavření oratoře v 50. 
roce a následný požár v roce 1965?
Ráno jsme chodívali hrát na mši, a když 
jsme tam to dubnové ráno přišli, ozbro-
jení pánové v civilu nám řekli: „Kluci, 
běžte domů!“ Dozvěděli jsme se pak, že 
většina kněží byla převezena do Oseku 
u Duchcova a mladí, kteří ještě nebyli 
vysvěceni na kněze, museli jít na tři roky 
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Letos oslavíme 80. výročí příchodu sa-
lesiánů do Brna. Z našeho povídání je 
vidět, že váš život hodně ovlivnili.
Ano, pro nás kluky to bylo výborné, ni-
kde třeba nebyla slyšet sprostá mluva. 
V  oratoři jsem se seznámil i se svou man-
želkou. Páter Bradáč nás připravoval na 
svatbu a dovedl vždycky dobře poradit.

Marie Červenková
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Byly to zakladatelské časy
Brněnské dílo v Žabovřeskách slaví osmdesátiny

Salesiánské dílo v Brně-Žabovřeskách slaví osmdesátku. S Lubomírem Krejčím, 
pamětníkem první oratorní generace v Brně, představeným Nadace Dona Boska, 
jsme si povídali u něj doma. Lubošova manželka Marie nosila z kuchyně bram-
boráky a jiné pochutiny. Luboš je pohodář, dobrá duše seniorského kroužku při 
nedělní kávě po ranní mši, zahradník a velký pěstitel nejrůznějších plodin, které 
člověku zpříjemňují jídelníček a nadlehčují ducha.

Jak jsi zažil zábor salesiánského díla 
v  dubnu 1950?
Přesně si pamatuju, jak jsme se to dozvě-
děli – byla nás taková banda kluků, kteří 
chodili do oratoře a taky se slézali dole u 
kapličky sv. Václava v Žabinách. Rozhodli 
jsme se, že to s těmi salesiány nemůže-
me jen tak nechat, že se tam půjdeme 
podívat. Když jsme přišli k oratoři, bylo 
zavřeno. Kuli jsme samozřejmě klukov-
ské plány, jak to všechno převrátíme a 
jak saloše zachráníme. Nic z toho nebylo, 
co jsme mohli dělat… Nakonec kostel 
zavřený nebyl a byl v něm ustanovený 
za kaplana Josef Bradáč, farář z Komína. 
Staří salesiáni, Radko Fronc, Josef Petřík, 
Otradovec, Sadovský a další staří kozáci, 
co sem chodili a byli oddaní dílu, se toho 

chopili a dál se chodilo do oratoře, podr-
želi ministranty – asi třicet kluků, které 
vedl Josef Petřík, a jeli jsme skoro bez 
přestávky dál. Akorát na hřišti už to bylo 
jinak. Modlitba už byla jenom v kostele. 
Na hřišti se pořádaly zápasy kostelových 
a nekostelových kluků.

A to běželo do kdy?
V šedesátém roce soudruzi oratoř zabra-
li a udělali z toho tělocvičnu. Tím tam 
skončily bohoslužby a bylo hotovo.

A co ministranti?
My jsme jako ministranti byli na úrovni! 
Měli jsme osmistupňové ministrantské 
zkoušky, já jsem se dostal až do šestky. 
Byl jsem turiferář a mohl jsem chodit s 
kadidlem a to nebylo jen tak!

A měli jste nějaké kontakty s internova-
nými a rozprášenými salesiány?
My kluci ne, možná ti starší. Jeden kon-
takt jsem ale náhodou měl. Rodiče roz-
hodli, že se budu učit na housle, což se 
mně nelíbilo. Chodil jsem do někdejší 
oratoře do hudební školy a zrovna se 
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

stavěla Korea – sídliště Jindřichova a 
Spojovací. Tam se kopaly kanály a já šel 
po Puškince s huslema do školy. Ve výko-
pu byl P. Jan Rob, co se dožil sto dva let. 

On byl někdy v Brně?
Jasně, spolu s Hudečkem, Vitáskem – on 
nás kluky měl na starosti.

Tak jste si vyměnili pár slov?
Na nic jsem nečekal, on dělal, že nic, 
tak jsem běžel pro svačinu. Já jsem ho 
poznal a on mě taky, to bylo úžasné! 
Kdybychom spolu mluvili, měl by pro-
blémy. Naposled jsem se s ním viděl, 
když už skoro stál kostel Panny Marie a 
P. Rob měl přijet do Žabin. Petr Baran 
mě poslal pro Roba, abych ho přivezl z 
nádraží. To bylo naposled, co jsem ho 
potkal.

A jak to bylo se salesiány v šedesátých 
letech? Jediný, kdo se kolem vás kluků 
pohyboval, byl koadjutor Ignác Tatýrek?
Ještě když tady byl Josef Bradáč, tak sem 
chodil Jožinek Drábek, Josef Šimčík a 
ještě jeden. Všichni bývali na Šeránkově 
ulici 25. Já jsem se s nimi poznal jako štu-
dák na průmyslovce – všichni jsme spo-
lu zpívali ve Foerstrově sboru. Zkrátka, 
abychom se dostali k Dědovi: V pěta-
šedesátém shořela kaple, všechno to 
vyfajrovalo, dlouho se tam nic nedělo, 
potom z toho udělali hudebku, která se 
pak odstěhovala na Mučednickou na roh 

a do oratoře se nastěhovala technická 
správa družstva Průkopník. Vedoucí byl 
Ivan Lanča, já jsem tam byl taky, motal 
jsem se kolem dílny.

A salesiáni se začali stahovat také do 
Brna.
Ano, P. Hynek bydlel na Maničkách, 
P.  Lepařík tu sice dlouho nebyl, ale v   
osmašedesátém se tady objevil, ale pak 
zase zmizel. Až v devadesátém druhém 
jdu kolem a vidím, že se v oratoři něco 
děje. Vlezl jsem dovnitř. Byla tam parta 
z Oujezda – Jirka Jeniš se svou skupinou 
a bourali hernu. Slovo dalo slovo a já ří-
kám: Nachystejte práce, já zítra přijdu. 
Chodil jsem tam a stavěli jsme kapličku.

Ale ta už tam není, ne?
Ta byla zbourána, když se pak měl sta-
vět kostel. Byla udělaná ze staré herny 
a byla to provizorní kaple. To už tady 
byl také Petr Baran a objevoval se tu 
P. Oldřich Med, Dominus Míša. Chtěli 
totiž splnit slib, který dali v padesátých 
letech, že postaví kostel Panně Marii. A 
najednou jsme se všichni sešli ve staveb-
ní komisi (Radko Fronc, Jožin Drábek, 
Mirek Sobotka, Najman, Zouhar, Boža 
Kovařík…) Později v roce 1994 byla za-
ložena Nadace Dona Boska. Byly to za-
kladatelské časy!
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Jak to bylo s očima Panny Marie na oltář-
ním obraze v žabinském kostele?
Nejdřív jsme se dost dohadovali, jaký 
obraz Panny Marie bude nad oltářem 
v kostele. Nakonec jsme se s Milivojem 
Husákem domluvili, že namaluje obraz 
Panny Marie Pomocnice přímo na stěnu 
kostela. Při poslední předváděčce, než 
se mělo odstranit lešení, nás pozval, 
abychom řekli, jestli na obraze něco 
nechybí. Já se tak dívám a říkám: „Už je 
to namalovaný, jen to má jednu chybu: 
Panna Maria jako by neměla oči!“ Milivoj 
Husák lapl okamžitě penzl, vyletěl po 
lešení nahoru, udělal ťuk, ťuk, sjel dolů 
a říká: „Už je to dobrý?“ A pak už byli 
všichni spokojení.

Text a foto: Zdeněk Jančařík

opékání u Krejčích na zahradě
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Bohumilé výlety s paní Bohumilou

Kam za Pannou Marií o prázdninách?

Bozkov
Při našich výletech o prázdninách ne-
zapomínáme na Pannu Marii a někdy 
se sami divíme, jaké krásy v odlehlých 
koutech objevíme. Zrovna na jedno 
takové místo jsme narazili při toulkách 
v Českém ráji. Už název místa nám byl 
sympatický, když jsme si přečetli název 
obce Bozkov. Jako odchovankyně Dona 
Boska jsem nedbala na malý pravopisný 
rozdíl a chtěla jsem se tam jet podívat. 
Bozkov je jedno z nejstarších poutních 
míst v Čechách a na Moravě. Dětem za 
odměnu jsme slíbili návštěvu nedale-
kých bozkovských dolomitových jeskyní 
a pak jsme se stavili na prohlídku koste-
la a studánky. Kostel Navštívení Panny 
Marie se zázračnou sochou Panny Marie 
Královny hor je kulturní památka České 
republiky. Zvenku není moc zajímavý, 
uvnitř je to ale bohatě zdobený kostel, 
má své kouzlo a moc se nám tam líbilo. 
Historie kostela sahá až do 14. století, kdy 
byl kostel dřevěný. Za husitských válek 
shořel. Nový kostel byl postaven asi 
v  polovině 16. století a řádění švédských 
vojsk přežila jen socha Panny Marie 
ukrytá v nedalekém Hrubém Rohozci. 
Veškeré vybavení pochází až z 18. stolení 
a je na co se dívat.
V obchůdku s turistickými vizitkami jsme 
se dozvědělii o zázračné studánce U 
Matičky. Příběhy o uzdravení z tohoto 
zázračného pramenu uvádí na webu i 
místní pan farář. A pokud si nechcete 

Bozkov - kostel Navštívení Panny Marie
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Šaštín - Stráže

Druhé místo, které jsem vybrala jako 
tip na prázdniny, je Šaštín-Stráže, ba-
zilika Panny Marie Sedmibolestné. Jde 
o velké poutní místo, které sice nepatří 
do České republiky, ale z Brna je, co by 
kamenem dohodil. Místní bazilika nese 
název Basilica minor. Je to od 18. století 
čestný titul, který určitým významným 
kostelům propůjčuje papež. Propůjčení 
titulu má za cíl „posílení vazeb jednotli-
vých kostelů s římským biskupem a zá-
roveň má vyzdvihnout význam kostela 
pro okolí“.

Do Šaštína jezdím ráda, ať už s dětmi, 
nebo sama. Na bočním oltáři je velký 
obraz Dona Boska, a tak si i tady připa-
dám tak trochu jako doma. Slovenští sa-
lesiáni tady totiž po revoluci spravovali 
gymnázium a teprve před několika lety 
odsud odešli.

Letos v dubnu jsem se na toto poutní 
místo vydala sama, protože mne láka-
lo podívat se, co je to Fatimská sobo-
ta. A chybu jsem rozhodně neudělala. 
Pobožnost začínala v 16:00 růžencem a 

v  petlahvích odvážet litry vody, posaďte 
se u pramene a na chvilku si odpočiň-
te od každodenního shonu. Pokud se 
během dovolené chcete tady zastavit 
na mši svatou, stránky farnosti uvádě-
jí, že od úterý do pátku jsou mše svaté 
v  18:00, v sobotu a v neděli pak v 10:00.

Bozkov

Bozkov
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pokračovala slavnou mší svatou s bisku-
pem. Bylo to dlouhé, ale hluboké a v zá-
věru procesí s Pannou Marií, které snad 
u  nás známe jen z vykládání babiček. 
Ráda bych se tam zase někdy jela, tak po-
kud si netroufáte sami, auto mám velké, 
tak vás mohu vzít s sebou. Kdo nechce 
čekat na první sobotu v měsíci, každou 
sobotu je zde mše svatá v 19 hodin a 
v  neděli pak v 7:00, 8:45, 10:30 a v 19:00. 

Výlet do Šaštína můžete spojit i s krás-
nou procházkou u nedalekých jezer, je 
tam i možnost ubytování, krásný les všu-
de kolem a pro nadšené cyklisty spousta 
stezek. V Šaštíne je i kostel Dona Boska, 
ale zatím jsem neměla to štěstí, abych 
ho navštívila, i když jsem se o to snažila, 
tak o tom až někdy příště.

Nakonec ještě malé doporučení pro 
ty, kdo by se chtěli na Fatimskou sobotu 
vydat – je to vždy první sobota v měsíci 
od 16:00 zhruba do 18:00. Přijeďte brzo, 
kostel byl opravdu plný, několik autobu-
sů parkovalo v okolí. A teple se oblečte, 
i  když venku je na tričko, přibalte si tep-
lou bundu – pobožnost trvala skoro dvě 
hodiny a byla tu opravdu zima.

Text a foto:  Bohumila Klangová

Šaštín
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Poslední středu v březnu jsme v našem spole-
čenství seniorů uspořádali židovskou sedero-
vou večeři. Seder znamená řád, pořádek – jde 
tedy ne o pouhé nasycení, ale hlavně o ritu-
ální obřadné stolování s jasným řádem. Moc 
děkujeme manželům Šlachtovým za nabídku 
prožít tuto velikonoční večeři, za celkovou re-
žii našeho odpoledního svátečního společen-
ství, za vysvětlující doprovázení po celý čas 
konání i za všechny dílčí jídelní komentáře. 
Seniorkám, které byly v drtivé převaze oproti 
mužům, se večeře líbila a velmi je obohati-
la. Díky patří všem ženám, na kterých ležela 
tíha připravy dílčích chodů večeře. Naše ženy 
krásně připravily stoly s  prostřenými místy 
pro každého už předchozí den a po skon-
čení je čekal ještě rozsáhlý úklid. Jmenovitě 
chci zmínit alespoň ty nejvíc vytížené – paní 
Vachudovou, Komínkovou a Emerici. Každý 
z nás měl tedy před sebou přichystán talířek 
s nekvašeným chlebem v  podobě obdélní-
kového oplatku, salátový list, zelný list, půl 
vajíčka, charoset – kaši z jablek, oříšků, sko-
řice a vína – kost s masem, pohár na víno a 
číši na vodu, misku se slanou vodou, příbor a 
ubrousek a na A4 text s biblickými událostmi 
a modlitbou vděčnosti vůči Hospodinu.  Na 
stolech bylo několik džbánů s vínem a s vo-
dou. Nechyběly půvabné bílé květiny, svíce 
a barevné ozdobné kaménky. Honza navíc 
jako předsedající a hlava celého večera měl 
před sebou pod pokrývkou tři macesy – ne-
kvašené chleby v podobě velkých placek – a 
Bibli. Celé naše stolování trvalo asi dvě a půl 
hodiny, ale uběhlo jak nic. Na   úvod Honza 

Šlachta výkladem přiblížil svatou tradici židů 
připomenout si paschální události vyvedení z 
egyptského otroctví, přechod Rudým mořem 
a vedení lidu do Zaslíbené země. Vykreslil 
nám i předchozí obřadní prohledání celého 
příbytku, aby bylo odstraněno vše kvašené. 
Dvě ženy jako paní domu zažehly svíce na 
sedmiramenném svícnu a byly zapáleny i 
jednotlivé svíce na stolech. Postupně jsme 
žehnali a nalévali pro každého 4 × pohár vína. 
Po celou dobu byl uprostřed nás jeden po-
hár naplněný a připravený pro Eliáše, kdy-
by snad už tuto noc měl přijít mesiáš. První 
rituální omývání rukou absolvoval Honza, 
později služebnice obešly všechny účastní-
ky a každý dostal vodu na ruce a utěrku na 
osušení. Prvním soustem bylo rituální jede-
ní zeleniny – namáčeli jsme salátový list 2 × 
do slané vody na připomínku slz hořkého 
údělu v  Egyptě i slaných vod Rudého moře. 
Pak jsme upřeli pozornost na tři macesy 
před předsedajícím – to byli tři patriarchové 
Abrahám, Izák a Jákob. Prostředního Izáka 
Honza roztrhl na dvě půlky – z jedné půlky 
se stal afikamen, který v závěru večeře měl 
sehrát dramatickou roli. Pro společenství 
křesťanů tři macesy mohou připomínat Otce, 
Syna Ježíše a Ducha Svatého. Mne osobně na-
padla myšlenka, že právě prostřední lámaný 
nebo trhaný Izák předobrazuje prostředního 
Ježíše. Ježíš byl obětován, jako měl být obě-
tován Abrahámem původně i Izák. A jako je 
lámán Izák, tak kněz při mši láme svatý Chléb 
na znamení oběti Ježíše. Navíc se mne silně 
dotkla spojitost, že den před naší sederovou 

Sederová večeře u seniorů
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večeří jsme v kapličce četli v 1.  čtení úžasnou 
Azariášovu modlitbu v ohnivé peci z  knihy 
Daniel, kdy zaznělo, že Abrahám je miláček 
Hospodinův, Izák Boží služebník a Izrael, 
tedy Jákob, svatý Hospodinův. Četli jsme 
pesachovou hagadu – vyprávění o vyjití z 
Egypta. Během vyprávění jsme si připomněli 
10 egyptských ran: každý z nás 10 × omočil 
prst v číši červeného vína a odkápl „krvavou“ 
kapku do svého talíře. Víno, „krev“, zároveň 
předznamenala spasitelnou Krev Krista. 
Působivý byl i projev vděčnosti lidu vůči 
Hospodinu za jeho záchranné činy v podo-
bě rozsáhlého mnohonásobného literárního 
útvaru: „Kdyby … nám by to bylo stačilo.“ 
Byl požehnán nekvašený chléb. Hořké byli-
ny jsme měli zastoupeny plátky ředkviček. 
Obojí jsme nabírali s charosetem, který asi 
nejvíc chutnal. Kaše charoset připomínala 
maltu, kterou Izraelité vyráběli jako otroci. 
Její lahodnost byla nadějí na budoucí zá-
chranu. Pak byla samotná sváteční večeře 
s jedením „beránka“. Kost s masem nám tak 
připomněla velikonočního beránka, jehož 
krev na veřejích domu zachránila prvorozen-
ce izraelské. Beránek byl předobraz záchrany 
Ježíšem, pravým Beránkem. Vejce nám sym-
bolizovalo jeruzalémský Chrám: skořápka, 
bílek a žloutek odpovídaly nádvoří, svatyni 
a velesvatyni. Během večeře jsme všechno 
načaté dojídali. Pak koloval afikamen, tedy 
půl macesu Izák, z kterého každý účastník 
kus utrhl a podal svému sousedovi. To bylo 
poslední sederové sousto, po kterém židé 
zpívávali Malý a Velký Halel – sadu několika 

žalmů – po kterých Ježíš s učedníky odešel 
do Getsemanské zahrady. Úplně na samot-
ný závěr jsme dostali moučník, který už ale 
nebyl součástí sederové večeře. Ke konci 
naše sederová večeře nabyla rychlých ob-
rátek, protože tlačil čas. Milým obohacením 
v průběhu celého obřadu bylo, že jsme 
z  Honzových úst slyšeli i hebrejštinu a zpěv 
a že ze záznamu jeho manželka Jana pouš-
těla i tradiční židovské zpěvy. Honza s Janou 
to měli vše pěkně připraveno. My jsme tak 
prožili alespoň část toho, co pravověrní židé 
prožívají ve svých domácnostech každoročně 
na připomínku vysvobození z Egypta a co 
Ježíš v nějaké podobě prožil se svými apoš-
toly před jeho Paschou, přechodem z tohoto 
pozemského života skrze umučení do slávy 
vzkříšení. Ježíš to každoročně prožíval s Marií, 
Josefem … a pak po tři léta s apoštoly včetně 
Poslední večeře, až některé prvky přešly i do 
křesťanského slavení mše svaté.

P. Jan Stuchlík
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co proběhlo ve středisku

Animátorské putování do Turína   27. 3. – 1. 4. 2019
Koncem března se skupina mladých animátorů z našeho střediska vydala do Itá-
lie, aby putovala po stopách Dona Boska a nechala se oslovit místy, kde tento 
první salesián vyrůstal, studoval a pracoval a kde celé salesiánské dílo v XIX. sto-
letí vzniklo. O celé cestě nám povypráví Anežka Hesová z našeho střediska, která 
v   Itálii prožila svá vysokoškolská studia a tudíž během akce sloužila mimo jiné 
jako tlumočnice a průvodkyně.

Ahoj Anežko, pokud vím, tak animátoři 
od nás ze Žabovřesk nejeli do Itálie sami?
Kromě mladých ze Žabovřesk  jela 
i  skupina animátorů z Prahy-Kobylis, z 
Českých Budějovic a ze Zlína. Každou 
skupinu doprovázelo několik salesiánů 
a dohromady nás bylo asi 60.

Můžeš nám nastínit program celé akce?
Vyráželi jsme společně autobusem z 
Prahy a a v Itálii jsme byli ubytovaní na 
Colle Don Bosco, v rodišti Dona Boska. 
To se ukázalo jako  velká výhoda, pro-
tože Colle Don Bosco je malá vesnička 
na kopečku v krásné krajině, kde kromě 
velké baziliky a domečku, ve kterém Don 
Bosco s maminkou Markétou vyrůstal, 
není skoro nic. A když jsme se sem nave-
čer vraceli z našich výjezdů, mohli jsme si 

tu užít klidu a v tichu si to tu prochodit. 
Místa, která jsme navštívili, odrážela 

chronologicky život Dona Boska: první 
den jsme byli v kostele, kam v dětství 
chodíval a kde měl 1. svaté přijímání a 
postupovali jsme přes seminář v Chieri 
až po oratoř na Valdoccu. Program jsme 
se snažili připravit zážitkově, takže třeba 
první den měli účastníci projít určitou 
cestu, během které plnili různé úkoly a 
potkávali různé postavy z Don Boskova 
života (bratr Dona Boska, Don Calosso, 
maminka Markéta) a měli se od nich do-
zvědět určité informace. V Chieri jsme 
nahlédli do těžšího životního období 
Dona Boska. Byl zde v semináři, přes den 
musel často pracovat, aby si vydělal na 
živobytí, a po nocích se učil. Bylo super, 
že jsme zde měli italské průvodce, kteří 
nás vzali i tam, kam se člověk běžně ne-
dostane. Třeba do Caffè Pianta, což byl 
bar, kde Don Bosco za byt a stravu přes 
den obsluhoval. Tento „byt“ byl zajímavý 
– úzká chodbička s malým výklenkem, ve 
kterém se nedalo ani stoupnout. A tady 
Don Bosco spal, ale také pravděpodob-
ně studoval… V semináři na dvoře jsme 
prožili také pocit stísněnosti, když se ne-
plánovaně zaklaply dveře a zůstali jsme 
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tam nějakou dobu zavření. Průvodkyně 
nám zrovna vyprávěla, jak byly začátky 
v semináři, kde panoval přísný řád, pro 
Dona Boska těžké a že si možná už tady 
uvědomil, že by to chtěl do budoucna 
pro svoje salesiány nebo pro kluky na-
stavit jinak… Hlavní atrakcí byl Turín, 
kde jsme strávili dva dny. Nejdřív jsme 
si prošli tzv. donboskovský Turín a druhý 
den byla možnost se podívat na další pa-
mátky, např. do katedrály, kde je uloženo 
Turínské plátno.

Kdo celou akci připravil?
Na přípravě se podílel celý tým, který byl 
složený ze salesiánů i laiků. Bylo hezké, 
že s námi jel i provinciál salesiánů Petr 
Vaculík, který si celé putování mohl pro-
žít s mladými a oni zas měli neformální 
příležitost zajít s ním třeba na kafe. Také 
nás doprovázel Jenda Fojtů,  český sa-
lesiánský jáhen studující v Turíně, který 
se připravuje na kněžské svěcení v září 
tohoto roku. Pro děcka bylo inspirující 

vidět salesiána, který je na cestě ke 
kněžství. Hlavním průvodcem byl Libor 
Všetula, který nás uváděl do reálií na 
všech navštívených místech.

Je vidět, že jste zažili nezapomenutelné 
chvíle.
Inspirující byla i návštěva  oratoře na 
Valdoccu. Není to jen nějaké muzeum, 
které by připomínalo, co se dělo v době 
Dona Bosca, ale mohli jsme se podívat, 
jak tam oratoř funguje dneska, mnozí 
z animátorů, i když neuměli italsky, šli 
mezi děcka, zakopali si s nimi a zakusili 
salesiánskou realitu dnešní doby.

Takže si rozuměli i bez znalosti jazyka.
Ano, a bylo vidět, že to jsou animátoři. 
Měli přirozenou odvahu jít mezi děcka, 
třeba s míčem…

Jaký byl účel této akce?
Bylo jich víc. Jednak seznámit se s místy, 
kde Don Bosco žil, a jednak prohloubit 
s ním vztah, což je důležité pro mladé, 
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kteří pracují v salesiánském prostředí. 
Většina animátorů byla na těchto mís-
tech poprvé a mnozí z nich pak zmiňo-
vali, že jim tato cesta umožnila získat 
k  Donu Boskovi osobnější vztah. Dalším 
cílem bylo také seznámit se s animáto-
ry z ostatních středisek. Dál to byl cíl 
duchovní. Cesta nebyla jen turistická, 
ale byl zde i modlitební program. Na 
významných místech jsme mohli svěřit 
Donu Boskovi a Panně Marii své životy 
a byli jsme i vybízeni k tomu, abychom 
historii a vyslechnuté příběhy propojili 
se svým životem a v modlitbě k tomu 
načerpali sílu.

Jaké chvíle byly pro účastníky nejsilnější?
Pro mnohé z nich to bylo rodiště Dona 
Boska, kde bylo možné všechny zážit-
ky v tichu a klidu vstřebat, prožít, a pak 
také hrob Dona Boska na Valdoccu. 
Myslím,  že pro každého to mohlo být 
někde jinde – třeba v kostele, kde jsou 
uloženy ostatky Pier Giorgia Frassatiho 

nebo rodný domeček Dominika Savia…

Byl prostor i na společné sdílení duchov-
ních i jiných zážitků?
Ano, vždycky na jednotlivých místech 
našeho putování. A také poslední večer 
po závěrečné mši, kterou sloužil pro-
vinciál Petr Vaculík. Rozdělili jsme se do 
menších skupin podle středisek a tam 
měl každý prostor říct, co mu putování 
dalo. Každý ve skupince dostal také je-
den dílek puzzle a na rubovou stranu na-
psal nějaké slovo, které vystihovalo, co si 
odnáší. Poskládané puzzle zobrazovalo 
Dona Boska s mladými a vyjadřovalo, že 
ze zážitků všech zúčastněných se skládá 
celý obraz, který chceme přinést zpět i 
sem do Žabovřesk.

Majka Červenková

foto: Anežka Hesová a Libor Všetula
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Ministrantský víkend: Žabiny vs. Senetářov 1:1

Ministrantská v ýprava do srdce 
Moravského krasu (Macocha, Vilémovice, 
Senetářov) přinesla nejrůznější aktivity 
a zábavy. Nejprve jsme slaňovali a ob-
jevovali jeskynní sluje – a všichni minis-
trantíci, mladší i starší (celkem 13), prošli 
bez zaváhání! Na hřišti u Vilémovic jsme 
hráli bojovou hru o to, kdo doběhne dřív 
k volejbalovému míči a dopraví ho za své 
družstvo za danou hranici. Vyhrávala obě 
družstva, občas došlo i k přílišnému zá-
pasení, ovšem beze ztrát na zdraví a 
životech. Jako nejlepší se ukázala přeta-
hovaná o lano a přeskakovaná – kdo dřív 
vypadne za stálého točení lana. K  ve-
čeři sekaná, pak modlitba, Spiderman 
a modlitba.
Ráno skoro všichni vstali a po snídani 
vyrazili do Senetářova, kde v tamním 
krásném kostele, který byl postaven ar-
chitektem Ludvíkem Kolkem po vzoru 
slavných staveb LeCorbusierových, jsme 
slavili s místním ministrantem Vítkem, 
s  kostelníkem Mirkem Málkem a ostatní-
mi farníky nedělní bohoslužbu. Nevěřící 
Tomáš, o kterém bylo kázání, by nevěřil 
svým očím, jak krásné to bylo! No a na 
závěr víkendovky byl fotbálek s místními, 
kteří byli vyzbrojeni novými kopačkami 
a trenérem. Ale obstáli jsme – výsle-
dek 1:1 na zápasy byl pro Senetářovské 
milosrdný.

Text a foto: Zdeněk Jančařík
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Zasměj se každý den

Pozor na konec!

Řidič bezvěrec jede kolem řeky, když si 
všimne, že na břehu katolický kněz a ra-
bín chytají ryby, přičemž opodál stojí ce-
dule s nápisem „Pozor, blíží se konec vaší 
cesty!“ Řidič bezvěrec (takový ten běžný 
tolerantní typ) zpomalí, vytočí okénko a 
huláká: „Starejte se o sebe, pámbíčkáři 
mizerní!“ Načež dupne na plyn a uhání 
dál. Po chvíli se ozve mohutné žbluňk-
nutí. Rabín se otočí na kněze a praví: „Já 
jsem vám říkal, velebný pane, že tam 
bude lepší napsat Most v rekonstrukci!“

Prosba od zproštění vojenské služby    
 
Velevážený pane prezidente, obracím se 
na Vás s prosbou o zproštění od povinné 
vojenské služby vzhledem k obtížné ro-
dinné situaci, ve které se nalézám: Mám 
24 let a oženil jsem se s vdovou ve věku 
44 let. Má manželka má dceru ve věku 25 
let; shodou okolností se stalo, že s touto 
dcerou mé manželky se oženil můj otec, 
čímž se stal mým zetěm, neboť si vzal 
mou dceru. V této souvislosti je má dcera 
zároveň i mou macechou. Mé manželce 
a mně se v lednu narodil syn; toto dítě 
je bratrem manželky mého otce, tedy 
jeho švagrem. Zároveň, jakožto bratr mé 
macechy, je i mým strýcem, to znamená, 
že můj syn je mým strýcem. Manželka 
mého otce, tedy má dcera, porodila na 
Velikonoce chlapce, který je zároveň 
mým bratrem, neboť je synem mého 

otce, a zároveň i vnukem, protože je sy-
nem dcery mé manželky. Jsem tudíž bra-
trem svého vnuka, a vzhledem k tomu, 
že jsem manželem tchyně otce tohoto 
dítěte, jsem tedy v postavení otce svého 
otce a zároveň i bratrem jeho syna. Jsem 
tedy sám sobě dědečkem. Z těchto dů-
vodů Vás, vážený pane prezidente, pro-
sím o zproštění vojenské služby, neboť, 
jak známo, zákon nedovoluje povolávat 
do armády zároveň dědečka, otce i syna 
z jedné rodiny. Věřím, pane prezidente, 
že projevíte pochopení pro mou situaci.

Ale zbav nás od zlého...

Všiml jsem si, že tvůj otec má opuchlé 
líce. To je od zubů?

Ne, od modlitby...

Ale nekecej…

Nekecám. Včera jsme se spolu celá rodi-
na modlili Otčenáš a když jsme došli po 
zbav nás zlého, otec se podíval na mámu 
a ona si toho všimla.

Vybírá Kristy Lekárová
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Nová pastorační rada farnosti
Uteklo to jako voda a po pěti letech jsme se opět mohli podílet na volbě kandidátů do 
Pastorační rady farnosti. Bylo zvoleno celkem osm členů: Monika Bínová, Radim  Bína, 
Eva Kyjovská, Marie Ryšavá, Milena Alday Delgado, Eva Liškutinová, Ondřej Zukal, 
Jan Šlachta. Nedalo nám , abychom se jich nezeptali, jakou mají představu o svém 
působení v pastorační radě farnosti.

Monika Bínová
Ráda bych naslouchala lidem z farnosti, 
sbírala podněty, co by rádi ve farnosti 
zlepšili – a následně bychom tyto návrhy 
na Pastorační radě řešili.

Eva Liškutinová
Chtěla bych postupně zjistit to, co si lidé 
z farnosti přejí nebo co by viděli jako uži-
tečné, a projednávat to na Pastorační 
radě.

Marie Ryšavá
Ráda bych byla v radě užitečná se vším, 
co umím nebo kde mohu pomoci.

Eva Kyjovská
Doufám, že tam budu užitečná a budu 
moci pomáhat rozvíjet naši farnost.

Jan Šlachta
V radě působím už od jejího vzniku, 
takže moje pozice je v tomto možná 
snadnější, když vím, do čeho jdu. Vážím 
si toho, že mě P. Pavel Glogar oslovil 
pro práci i v této nové, tentokrát hodně 
obnovené radě. Takže se těším na další 

A je něco, co byste chtěli za sebe prosa-
dit a na čem pracovat?

Monika Bínová
Hudební doprovázení některých mší 
svatých není dobré. Ráda bych tedy pro-
sadila zlepšení hudebního doprovázení 
při mších. 

spolupráci s těmi, kteří přijali tuto službu 
pro farnost.

Eva Liškutinová
Líbilo by se mi, kdybychom spolu vy-
tvářeli určitý pastorační projekt farnosti 
s  výhledem na několik let dopředu, aby-
chom si ujasnili naše priority, na které 
chceme soustředit své síly, naše zdroje, 
popř. objevovali další možnosti. Sním 
o posílení misijního rozměru  farnosti.
Chtěla bych přispět ke společnému hle-
dání toho, jak vytvářet společenství, ve 
kterém se všichni, kteří chodí do farnosti, 
cítí dobře a zažívají rodinnou atmosféru. 
Chci se zamýšlet nad tím, jak zprostřed-
kovat určité křesťanské vzdělání nejen 
dětem, ale i rodinám a starším lidem.
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Marie Ryšavá
Chtěla bych prosadit větší propojení 
farní rady a farníků. Ráda bych podpo-
řila zejména duchovní život ve farnosti, 
oblast hudby a zpěvu, všechny potřeb-
né opravy a vylepšení kostela a kolem 
kostela (chodník, osvětlení, židle, ztráty 
a nálezy a další).

Eva Kyjovská
Nevím, jestli je rada místo, kde bych měla 
něco prosazovat sama za sebe, ale chci 
pracovat na tom, aby naše farnost dobře 
fungovala, aby se v naší farnosti cítili lidé 
dobře, abychom pomohli panu faráři a 

Jan Šlachta
Nechci nic konkrétního prosazovat za 
sebe, ale chtěl bych pokračovat v akti-
vitách, na kterých jsem se podílel do-
posud, a hlavně vnímat, co lidem schází. 
Naše farnost je velká a potřeby a před-
stavy jsou často různé. Moc bych si přál, 
aby se každý v naší farnosti cítil přijímaný 
a důležitý. Aby měl každý možnost na-
jít si zde svoje místo, kde se bude cítit 
dobře. 

Ondřej Zukal
Musím přiznat, že mě dané otázky tro-
chu zaskočily. Své působení v radě ne-
vnímám jako možnost prosazovat nějaký 
svůj plán či agendu. Spíše jako poradní 
hlas, který reprezentuje mladší generace 
v naší farnosti (ke kterým mám alespoň 
věkem nejblíže). Pokud se časem najde 
nějaké téma, které bude pro mladé z naší 
farnosti důležité, rád je budu ostatním 
z rady tlumočit a případně prosazovat.

Lucka a Vašek Vlachovi
lidem, kteří se o farnost starají ve věcech, 
které budou třeba, a aby více lidí mělo 
chuť zapojit se do dění ve farnosti a ne-
dělali to pořád jen ti stejní. 
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Bílá sobota a křest Terky Hajasové
foto: Dominik a Petr Polanští, Člověk a Víra
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První svaté přijímání  (12. 5. 2019)
foto: Dominik Polanský, Člověk a Víra
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Farní pout´na Křemešník ( 18. 5. 2019 )
foto: Václav Vlach, Člověk a Víra
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Den farnosti ( 25. 5. 2019 )
foto: Dominik Polanský, Člověk a Víra
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Patronka farnosti, královna máje

Zve svoje děti k sobě do ráje

Synáček v náručí s láskou se tulí

Maria přijala vždy Boží vůli

Učí nás pokoře, důvěře v Boha

Přes všechny starosti, trápení mnohá

Za nás se přimlouvá hlas její tichý

Pod svůj plášť ukryje i naše hříchy

Chce jenom jediné, ať lásku máme

Zdarma jsme dostali, zdarma ať dáme

Jan Šlachta

MARIA POMOCNICE KŘESŤANŮ


