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ÚVODNÍ SLOVO

Milí farníci! Období prázdnin a dovolených není časem nicnedělání. Lenošení je
něco zcela jiného. Většina z nás umí pracovat, ale neumí už tak odpočívat. Není
ani pravdou, že dnes nemáme dostatek volného času, spíše si práci nedovedeme
zorganizovat tak, aby nám volný čas zbyl. To krásně ilustruje příběh o jednom
moudrém rybáři.
Jeden majitel obrovské továrny na zpracování 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 nechápavě 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?“
Komu se podobáme více, tomu rybáři, nebo spíš tomu majiteli továrny?
Bůh po nás nechce čím dál větší výkon, ani se nás nesnaží vyždímat jako citrón
s příslibem, že nám to jednou vynahradí. Chce naopak, abychom si pořádně
odpočinuli a načerpali nové síly. Máme-li dobře pracovat, musíme také dobře
odpočívat, jinak výkon naší práce bude poloviční. Ani stroj nemůže pracovat

nonstop, potřebuje čas od času technickou kontrolu. O co víc potřebuje člověk
odrazit se a na chvíli vypnout. K tomu jsem našel pár takových tipů pro rodinné
prázdniny od Marie Mesanyové, najdete je v zadní části tohoto čísla.
Chtěl bych, abychom se navzájem povzbudili a udělali si pořádnou dovolenou. Je to takový úkol na prázdniny pro všechny. Dobře se zotavme a osvěžme, abychom s obnovenými silami mohli pokračovat v tom, kam nás Pán posílá.
o. Petr Polívka
PŘEDTÁBOROVÉ SETKÁNÍ

V neděli 4. 6. 2017 se děti sešly na
mši svaté k předtáborovému setkání a
na posledním spolču v tomto školním
roce. Společně s nimi přišli i jejich
rodiče, aby se dozvěděli, kam pojedou letos děti na tábor. Po úvodních
informacích a formalitách následovala zábava.
Při první hře se hádali vedoucí.
Nebylo to ale tak, že by následovala
nějaká rozepře. Spíš šlo o to, uhodnout podle třech vyslovených indicií jméno
toho, na kterého se nápověda vztahuje. Nápověda vždy prozradila to, kde vedoucí pracuje nebo co studuje, jaké je jeho oblíbené jídlo a co by dělal, kdyby měl
volný den.
Některé nápovědy dětem trochu zamotaly hlavu. Když měly třeba uhodnout, která z osob skončí možná v polepšovně, tipovali často Tomáše. Později se
ale ukázalo, že tou osobou je překvapivě Slávka, která studuje speciální pedagogiku, a tak možná v rámci svého
působení navštíví i diagnostický
ústav.
V další hře měly pro změnu děti za úkol popsat nebo napodobit
některého z vedoucích a ostatní měli
hádat. Celé dopoledne bylo zakončeno před farou, kde otec Petr rozdával
na rozloučenou ledňáky. Mňam.
Petra Blaháková

BIŘMOVÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI

V neděli 21. 5. 2017 u nás ve farnosti
proběhlo biřmování. Svou návštěvou
nás poctil i biskup Vojtěch, kterému se
dostalo vřelého přivítání nejen od našich biřmovanců. Hned v úvodu byl
přivítán slovy: „…už je to nějaká doba,
co jste u nás byl naposledy na oficiální
návštěvě, někteří si to už nepamatují a
někteří si to ani pamatovat nemohou.“
Biskup Vojtěch ušetřil naše biřmovance od vyptávání a přede všemi si raději
vyzpovídal otce Petra. Biřmovanců byl hojný počet a bylo hezké vidět, že o tuto
svátost nestojí jen mládež, ale i dospělí lidé, kteří už mají něco za sebou.
Po slavnostní mši svaté se otec biskup sešel s biřmovanci na faře a po poledni zavítal spolu s pastorační radou a našimi kněžími do nedaleké restaurace
na oběd. Všichni jsme se smáli jeho
vtipům a potěšilo nás, že jsme měli
možnost poznat našeho biskupa nejen
jako biskupa, ale i jako normálního
člověka. Biřmování dobře dopadlo,
a tak už se těšíme na další a taktéž se
těšíme na další návštěvu otce biskupa,
která bude jistě dříve než za dvacet let.
Tím, že se budeme za otce biskupa
modlit ale určitě nic nezkazíme.
Zdislava Sychrová
NOČNÍ ADORACE PRO MLÁDEŽ

Dne 12. 5. 2017 se v našem kostele uskutečnila „Noční adorace pro mládež“.
Zahájili jsme ji večerní mší svatou, kterou
jsme doprovázeli spolu s naším varhaníkem
Vaškem písničkami z Koinonie. Po mši nám
Slávka ukázala pár fotek z SDM (světových
dnů mládeže) v Krakově a následně nás
mile pozvala, abychom se k ní připojili na
celostátní setkání mládeže v Olomouci
(CSM).

Pak už jsme zahájili dlouho očekávanou
adoraci. Následně jsme se odebrali na připravený program na faru, zatímco se za nás za
mládež farníci v kostele modlili. Tam už na
nás čekala dobrá večeře, spousta zábavných
her a aktivit. Například jsme si zahráli na
pobřežní hlídku a žraloka, šestý smysl anebo
jsme utíkali před bombou a chránil nás štít.
K půlnoci jsme se ale zklidnili a diskutovali o heslu letošního CSM, a to:
„NEBOJTE SE!“. Každý měl možnost sdílet se s námi o svých obavách a strachu. Po pěkném rozhovoru jsme šli do kostela chválit Boha. Naučili jsme se
spoustu nových písniček a poznali, že Bůh se dá chválit mnoha způsoby. Každý
měl možnost jít i spát, odchytnout si někoho z organizátorů a promluvit si s ním.
Každý z nás měl možnost půlhodinové až hodinové osobní adorace v těsné
blízkosti našeho milujícího Otce.
Ráno jsme adoraci zakončili modlitbou a snídaní. Čas, který jsme spolu strávili byl plný zábavy. Mohli jsme se navzájem lépe poznat a utvořit pevné společenství. Byli jsme smutní, že to tak rychle
uteklo, ale těšíme se na další akci!
Julie Konečná
VARHANNÍ OKÉNKO

Být manželkou varhaníka a k tomu matkou dvou dětí, z nichž ani jedno není
schopno sedět v kostele pět minut v klidu, být přiměřeně zticha a nic nechtít, jest
úděl dosti neradostný. Znamená to disponovat schopností mluvit každou polovinou úst jinak a na jiné téma a každou polovinou mozku přemýšlet o zcela jiných
věcech; znamená to i disponovat darem bilokace a uměním chodit kanály nebo si
neustále opakovat „nikomu z věřících do mého chování nic není“. K tomu je
třeba připočíst, že člověk by se měl na mši zabývat i jinými věcmi, než jak udržet v poklidu dvě ratolesti nejméně 45 minut. Kdybych neměla babičku, která
jest velmi obětavá a dobrovolně se vzdává týden co týden práva na vlastní tichou
modlitbu a usebrání při nedělní bohoslužbě (tímto ji vzdávám hold a díky!),
vůbec nevím, zda by se ze mě nestal ateista – ne z přesvědčení, ale z nedostatku
sil vodit děti do kostela.

Většina spořádaných katolických rodin se skládá ze dvou manželů a přiměřeného či nepřiměřeného počtu ratolestí – zkrátka, jsou na ně dva. To já taky,
ale s babičkou. Manžel sedí nahoře na bidýlku a snaží se rozpohybovat varhany
i tiché věřící pod sebou, aby jedny hrály a druzí zpívali. Jsou dny, kdy se mu to
daří virtuózně, a pak dny, kdy se mu to daří již méně virtuózně – musím však
kajícně dodat, že za to můžu hlavně já a mladší ratolest. Ta totiž tatínka miluje
a občas v kostelní lodi vyvádí natolik, že chce za ním, že v rámci zachování
klidu při bohoslužbě ji vyvedu na kůr. Ona potom pobíhá před i za varhanami,
leze tatínkovi do pedálů i kláves, ruší ho při zpěvu a všemožně se stará, aby se
soustředil převážně na ni, a ne na hru. Dělám, co můžu, ale moc toho nezmůžu.
Občas si taky vzpomene, že je potřeba zkontrolovat měchy nad varhanami, zda
jsou správně nafouknuté. Vyžaduje klíč, tudíž odemykáme mříž a po točitých
schodech šplháme několik závitů věže nahoru podívat se na varhanní stroj. Tento
výlet jsme podnikali zpočátku až třikrát za mši, teď se již měch okoukal, a tak
tam lezeme z povinnosti nakouknout pouze jednou za neděli. Co je však v kurzu
nyní víc, je opuštěné harmonium na vedlejším kůru. Metoděj si k němu sám
přistrkuje židli (já musím přiskočit, aby skřípot a vrzání nepoděsilo účastníky),
leze mi na klín, odkrývá klaviaturu a „hraje jako táta“. Tato zábava je pro mě
oddychová, protože se u ní můžu poněkud zasoustředit na bohoslužbu. Horší
bylo, když nás manžel, který při kázání běhává z kůru dolů, aby využil pauzy
v hraní a pomohl mi s dětmi, jednou na bočním kůru přehlédl (byli jsme opravdu
krásně potichu, to byla skvělá vizitka) a kůr zvenčí zamknul. Odešel vysvětlovat
promluvu staršímu Vendovi do přední lavice. Byli jsme s Metůdkem jako vězni
na Bezdězu po celou promluvu, po níž jako z udělání následoval ještě křest dvou
dětí. O to by nebylo, ale Metůdek viděl tatínka shora, nemohl se k němu dostat,
a tak jeho zoufalé poplakávání neuniklo jistě všem, kdo díky tomu neslyšeli
mnoho ze slov pana faráře. Normálně bych s ním šla ven, ale to bych musela
vyskočit z okna. Jaké bylo manželovo překvapení, když nás po dvaceti minutách
našel nahoře, netušíc, že jeho mladší dítě nebrečí zezadu kostela, ale z kůru…
Těchto a podobných situací není málo, takže je s podivem, že mě ještě Pán
Bůh bere do party katolíků, i když podobně to znají rodiče malých dětí všichni,
a to ani nemusí mít doma varhaníka. Věřím, že angažovanost při mších přinese
mému manželovi i všem okolo plody a Pán Bůh si to v nebi přebere podle svého...
Marie Trmačová

TIPY PRO RODINNÉ PRÁZDINY

Jak příjemně strávit prázdniny? Každý člen rodinného společenství si představuje něco jiného. Svou roli hraje věk, dispozice (nebo indispozice) táty, mámy
i dětí, k tomu spousta dalších okolností. Připravili jsme pro vás několik tipů,
které mohou pomoci letní dny volna správně „seřídit“.
1) Příležitost být spolu
Během školního roku má každý své povinnosti, a tak se členové rodiny
více či méně potkávají nebo míjejí. Rodiče se často musí se svou dovolenou
vystřídat, aby pokryli dlouhou dobu dětských prázdnin. Stojí však za to vyhradit
si dobu společně strávenou. A to i za cenu, že s hlídáním pomůže někdo z širší
rodiny.
2) Strávit čas podle vlastních přání
Při plánování prázdninového programu berte vážně i představy dětí. Ptejte se jich. Možná budete překvapeni, že chtějí být celé dva měsíce na jednom
místě, nebo že na tábor, kde se jim vloni líbilo, letos už nechtějí. Ne všechno
ovšem musíte nebo můžete uskutečnit. Co přesahuje vaše možnosti, zkuste
nahradit něčím v podobném duchu.
3) Budování vztahů k místům, lidem a kamarádům
Společně prožité chvíle pomáhají budovat přátelství. Pozvěte dítěti kamaráda na chatu nebo pobuďte nějaký čas společně s jinými rodinami. Lze tím také
do jisté míry ovlivnit, s kým se bude dítě kamarádit.
4) Povinnosti nemají prázdniny
Musí se: obstarat jídlo, uklidit, prát, pečovat o domácí mazlíčky nebo ty,
kteří nám jsou svěřeni – děti, nemocní. A volno neznamená nicnedělání. Naučte
děti rozvrhovat si svůj čas. Ve školním roce (podobně jako u dospělých v pracovních dnech) je čas výrazně strukturován povinnostmi, určují ho okolnosti.
5) Čas na hru
Ne každý okamžik prázdnin musí být naplánován a naplněn programem.
Volná hra je základní dětská potřeba, rozvíjí tvořivost a fantazii. Nechte je si
dosyta vyhrát a hrajte si s nimi – ale podle jejich pravidel.

6) Pořádně prožít
Nedovolte prázdniny zredukovat na videoklip. Naučte děti těšit se. Společně plánujte a připravujte, rozmýšlejte, co budete potřebovat. I to je součást
prožitku – příjemná, pokud je to v klidu a včas.
7) Doba poznávání
Podle Komenského je nejvyšším stupněm vzdělávání cestování. Mladý
člověk jím získá zkušenosti, ke kterým se nedostane. Pro malé děti může být
poznávací cesta „od hradu k hradu“ zajímavá jen za určitých okolností. Historická nebo zeměpisná fakta jim mnoho neřeknou, potřebují slyšet příběh. Když se
tedy chystáte navštívit nějaké zajímavé místo, připravte se: přečtěte si o něm
něco (pověst, historii, zajímavost).
8) Čas na odpočinek všech
Dovolená je i stres. Naplánovat, připravit věci a zabalit pro několik dětí
i dospělé je úkol hodný nejvyššího managementu. Možná by mohl tatínek tento
výkon ocenit osvobozením maminky z některých aktivit, aby si i ona mohla
odpočinout. Plánujte dovolenou tak, aby byla odpočinkem i pro dospělé, abyste
si to užili všichni a nemuseli se několik týdnů vzpamatovávat.
9) Být sám sebou
Nejen tělo, i duše potřebuje obnovit síly. Společná modlitba a duchovní
život rodiny jsou součástí výchovy. Během roku je dost důvodů, pro které se
mohou dostávat do pozadí. Tu se nestihne to, jindy ono. O prázdninách, kdy si
svůj čas rozvrhujeme sami, se ukáže, nakolik se jedná o důvody „objektivní“
anebo o projev toho, jakou jim přikládáme důležitost. Zamyšlení nad životem,
pořadím hodnot, vztahem s Bohem i lidmi vyžaduje vnější podmínky a návod.
10) Možnost uplatnit, co už umím
Zpravidla není nutné se o prázdninách s dětmi učit. Spíše se snažte aranžovat situace tak, aby dítě mohlo uplatnit to, co se ve škole naučilo – místo
telefonování může psát dopisy, při hrách počítat body, vyměřovat hřiště, vést
„palubní deník“, v cizině se ptát na cestu a chodit nakupovat. Pokud je nutné se
učit, udělejte z toho krátkou, ale pravidelnou událost ve stabilním čase, abyste se
vyhnuli každodenním diskusím a smlouvání. Tím totiž celá událost zabere mnohem větší myšlenkový prostor, než si zaslouží.
Marie Mesanyová, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Praha

MŠE SVATÉ

Neděle:
Všední dny:
Sobota:

8:00, 9:30 (s katechezí pro děti), 11:00, 18:30
6:00, 18:30 (pondělní večerní mše svatá není)
18:30
14:20 v kapli sv. Kříže v psychiatrické nemocnici
v Brně-Černovicích (s nedělní platností)
ZPOVÍDÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou nebo kdykoliv na požádání na faře.
ADORAČNÍ DEN

V pátek 21. července 2017 je adorační den. Je to den, kdy se farnost modlí za
sebe i za celou diecézi. Kostel bude otevřený po celý den. Nejsvětější Svátost
bude vystavena od 6:30 do 18:00 k soukromé adoraci. Přijměte pozvání
k setkáním s naším Pánem.
ADORACE V NAŠÍ FARNOSTI

Příležitost k soukromé adoraci je vždy na první pátek ráno od 8:00 do 10:00 a po
večerní mši sv. do 20:00.
ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA MŠE SVATÉ

Pokud máte nějaký úmysl, na který byste chtěli dát sloužit mši svatou, můžete si
ho přijít zapsat do sakristie po každé mši svaté. Úmysly mše svaté se zapisují do
konce srpna 2017.
ÚKLID NAŠEHO KOSTELA

Jednou za měsíc v pátek po mši svaté večer probíhá úklid našeho kostela. Jsme
vděčni za každého pomocníka. Úklid kostela je plánovaný na pátek 14.7. a 18.8.
2017 od 19:15.
NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH

Okolo každého prvního pátku v měsíci nabízíme návštěvu kněze s příležitostí ke
sv. smíření a ke sv. přijímání. O nedělích Vás rádi navštíví naši akolyté.
Přihlásit se můžete v sakristii, na faře nebo telefonicky 543 249 933, případně
739 521 857.
o. Petr Polívka
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