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VŽDYŤ JE POTŘEBA TOHO TOLIK STIHNOUT...

Za Matkou Terezou jednou přišly sestry si postěžovat, že potřebných lidí je
momentálně velká spousta a ony se jim nestačí věnovat. A prosily, jestli by
nebylo možné dočasně trochu ubrat z předepsaného času modlitby, aby zbylo
více času a sil na službu nejpotřebnějším.
Matka Tereza velmi prostě odpověděla: „Sestry, máme málo lásky,
potřebujeme více modlitby.“ A určenou hodinu na adoraci zdvojnásobila. Po jisté
době sestry zakusily, že všechnu službu zvládají a dělají ji laskavěji.
Vlastní zkušenost je mnohem více než jakákoliv slova.
Začíná měsíc říjen, který je měsícem modlitby svatého růžence. Je to
modlitba velmi účinná. Obsahuje v sobě stále se opakující volání po Mariině
přímluvě a zahrnuje v sobě všechnu bídu doléhající na člověka.
Přijměme tedy toto pozvání církve ke každodenní modlitbě růžence. Jen
ten, kdo to zkusí, může také zakusit to stejné, jako sestry Matky Terezy.
Všem vám žehná
P. Ladislav Štefek

ÚKLID NA FAŘE A V KOSTELE

Milí farníci, po rozhovoru s otcem Petrem jsem se rozhodla napsat tento článek.
Skončily prázdniny, doba dovolených, a odpočatí se opět vracíme do koloběhu
života. Chtěla bych se s vámi podělit o svůj prázdninový zážitek. O dovolené
jsme navštívili město Hranice na Moravě a mimo jiné jsme se vydali poděkovat
Pánu na večerní mši sv. Když jsme vešli do kostela, mše sv. se nekonala, ale
probíhal zde úklid. Poptali jsme se paní, která rovnala tiskoviny. Řekla nám, že
o prázdninách večerní mše sv. ve čtvrtek nejsou, ale mají rozdělený úklid
kostela. Dnes uklízí rodiny s dětmi. Moc se mi tato myšlenka líbila. Hlavní bylo,
že mají stanovený úklidový řád a také to, že jsou pravidelně zapojeny i děti, aby
si uvědomovaly, že kostel je potřeba také uklízet.
Chtěla bych tímto článkem oslovit všechny zájemce o úklid v kostele i na
faře. Mohli bychom podobný systém zavést i u nás na Křenové. Jsou vítáni
všichni, i kdyby mohli jenom občas. Zapište se, prosím, v kostele vzadu na
stolku.
Chtěla bych také moc poděkovat Anežce Trmačové - Biebrové, která se
poslední dobu velmi pečlivě starala o organizaci úklidu v kostele, za její elán
a pracovitost. Děkuji.
Hana Holubová
MISE TACEPO 2017 – FARNÍ TÁBOR

V sobotu 5. 8. 2017 jsme z Brna vyrazili
na naši misi TACEPO. Tématem letošního
tábora byla totiž TAjemná CEsta POuští.
Vlakem z Brna jsme dojeli do Blatce a
odtud jsme šli pěšky na faru v Charvátech,
kde jsme se
ubytovali.
Odpoledne
jsme batikovali šátky. Spousta dětí batikovala vůbec
poprvé, a tak s napětím očekávali, jak to dopadne.
Než byly šátky hotové, objevili se na faře
tajemní pomocníci, kteří dětem přislíbili ochranu na
jejich cestě pouští. Byl to Šimon Petr, Matka Tereza,
Augustin, Pina Suriano, Terezie Benedikta, Jiří, Maří
Magdalena a Zdislava. S tajemnými pomocníky se
děti ocitly v poušti, kde je překvapila písečná bouře.

Proto si museli zavázat oči šátkem a poslepu se
znovu najít. Další překážkou na cestě byly tekuté
písky, kde děti hledaly kousky mapy.
Večer jsme šli na mši svatou. Mši sv. jsme
slavili každý den, obvykle večer a otec Petr nám
vždy při promluvě představil jednoho z tajemných
pomocníků.
V neděli jsme vstávali až v osm, protože
byla neděle. Dopoledne bylo věnováno přípravě na
mši. Každý si vzal něco na starosti. Část dětí
nacvičovala s Julčou písně, další pak s Majkou
připravovali úkon kajícnosti a ti ostatní nacvičili se
Slávkou ukazovací modlitbu Otče náš. Po mši jsme šli na oběd a odpoledne nás
čekala cesta do pomerančovníkového háje. Jenže ten je vidět pouze za dobré
skutky. Cesta byla namáhavá a příležitostí ke konání dobrých skutků tak bylo
dost. Hned zpočátku děti ošetřovaly Toma s Pájou, kteří dostali úpal a úžeh.
Potom celou skupinu postihla malárie a malomocenství, odpadávaly jim části
těla, mnozí také oslepli, a tak si museli vzájemně pomáhat.
V pondělí jsme si všichni sáhli
na dno svých sil. Čekal nás přechod
Kritickým pásmem. Bylo potřeba
překonat pavučinu z provázků,
proplazit se pod sítí a při hře na
pastýře zahnat stádo ovcí do ohrady.
Jenže pastýř byl němý a nemohl
chodit. A ovce byly slepé a taky
němé. Před začátkem hry si ale
mohly ovce s pastýřem domluvit nějaké
signály. I tak ale nejeden pastýř zažil
při této hře opravdovou bezmoc.
Odpoledne
byly
workshopy
s tajemnými pomocníky. Byly to takové
dílničky, kde si děti mohly něco vyrobit
nebo něco zahrát. Sv. Jiří učil děti
střílet z luku, s Matkou Terezou děti
vyráběly květiny z ubrousku, u sv. Au-

gustina se malovaly obrázky na zadané téma, např. namaluj hlad. Maří
Magdaléna hrála s dětmi hry, Šimon Petr skládal s dětmi lodičku z papíru,
u sv. Terezie Benedikty se malovaly kříže, u Piny se vyráběl duchovní deník a
u sv. Zdislavy zase růžence.
Večerní program si pro ty mladší děti nachystali naši „náctiletí“. Každý si
ale musel koupit vstupenku za ušetřené dináry (táborové peníze). Po několika
zábavných hrách jsme se přesunuli na hostinu, abychom zakončili den
v Zeleném údolí. Občerstvení bylo v ceně vstupenky a naše kuchařky připravily
opravdu luxusní raut. A ten, kdo si zakoupil předem VIP vstupenku, dostal navíc
i pohár.
V úterý nás čekala dračí
stezka. Děti musely překonat
překážkovou dráhu a přenést 7 pomerančů a džbán vody, aniž by jim
cokoli spadlo. Dál musely dát pozor
na padající kamení (držely v rukou
padák, na kterém byl míč a ten jim
nesměl spadnou na zem). A nakonec
musely zabít draka. Složily si 3 kopí
a těmi měly drakovi shodit jeho
koruny. Odpoledne byly opět workshopy.
Ve středu byl výlet na Svatý Kopeček. Jeli jsme vlakem z Blatce do
Olomouce a potom MHD. Nejprve jsme měli mši svatou v bazilice. Svou vlastní
mši sv. Nebyli jsme tam však úplně sami. Spolu s námi ji slavili i ostatní
poutníci, kteří tam v tu dobu zrovna byli. Obědvali jsme na louce pod bazilikou
ve stínu stromů a pak jsme se
přesunuli do zoo. Cestou jsme stihli
i stánek se suvenýry a zmrzlinu. V zoo
byl asi největší atrakcí výběh s kozami, kam se mohlo vcházet a krmit je
a hladit. Tady vydržely děti asi nejdéle, takže pak bylo potřeba přidat
trochu do kroku, abychom stihli autobus zpět. V noci přišla bouřka, ale do
rána bylo po dešti, takže jsme mohli
pokračovat v naší misi.

Byl čtvrtek a nás čekal přechod přes Pustou
pláň. Pustá pláň však po dešti trochu obrostla,
neboť nás uvítal příjemný rybníček schovaný
mezi stromy. V jeho okolí hledaly děti pracovní
listy, nad kterými mohly přemýšlet o svém vztahu
k ostatním lidem a k Bohu. Večer jsme se
rozloučili s několika dětmi, které na táboře
onemocněly, a pro které si přijeli rodiče. Potom
jsme se vydali na stezku odvahy. Sotva jsme se
vrátili ze stezky na faru, začala bouřka. Už zase.
Abychom se dostali ke studni a k Pastýři,
museli jsme v pátek nejdřív překonat propast.
Děti postavily most ze židlí a musely pomocí něj
překonat určenou vzdálenost. Háček byl v tom, že na židle přilepily izolepou
kartičky se jmény svých nejbližších. Pokud některá kartička spadla, musely jít
znovu. Za propastí následovala cesta z hvězdiček, kde se plnily různé úkoly.
A nakonec jsme se dostali až
k mostu, kde mohl každý
nahlédnout do studny, aby se
uviděl takový, jaký je. Ale
Pastýř se neukázal. Tak jsme
ho navštívili v jeho domě. Šli
jsme společně do kostela, kde
jsme mu zazpívali.
Odpoledne jsme balili
kufry a fotili se. Po večeři byl nástup. Tentokrát netradičně ve sklepě. Děti
dostaly diplomy a každý si vybral malou odměnu. Nakonec jsme se přesunuli na
slavnostní hostinu do jídelny. Zpestřením večera bylo taneční vystoupení
vedoucích. V sobotu jsme si raději
přivstali, abychom stihli všechno sbalit
a uklidit. Z fary jsme odcházeli v 9 h.
Do Brna jsme přijeli ve 13 h a tábor
jsme zakončili společnou mší sv. u nás
na Křenové.
Petra Blaháková

MLÁDEŽ NA TÁBOŘE

Letos jsme měli na táboře poprvé
program zvlášť pro mladší a zvlášť
pro starší děti. Pro nás vedoucí to
bylo pochopitelně o něco náročnější chystat téměř všechen
program dvakrát, na druhou stranu
si to zase všichni více užili. Mládež
měla tak na táboře příležitost se
lépe poznat a zahrát si hry, které
byly náročnější jak fyzicky, tak
psychicky. Se staršími dětmi jsme měli příležitost opustit areál fary a vydat se na
nebezpečnou misi. Mimo akční hry jsme při hrách měli i možnost přemýšlet
a řešit morální i jiné otázky. Během tří večerů jsme také stihli prodiskutovat
témata týkající se nejen víry. Mládež měla tak čas jak pro sebe navzájem, tak pro
děti, o které se starší starali téměř jako o své mladší sourozence.
Zdislava Sychrová
FILMOVÝ VEČER

Konec školního roku je potřeba oslavit,
a proto se dne 27. června sešla mládež
na faře, aby zhlédla film a užila si
přátelské atmosféry za přítomnosti
dobrého jídla a pití. Film, který jsme
viděli, se jmenuje „I'm Not Ashamed“
(ve volném překladu „Nestydím se“).
Byl natočen v roce 2016 a popisuje
život a víru dospívající dívky Rachel
z Columbine High School, kde se v roce 1999 odehrává největší masakr
amerických škol. Snímek byl velmi inspirativní, i když místy trochu moc
„slad'árna“.
Po něm následovala diskuze, při které jsme mluvili o našich dojmech,
které v nás zanechal. Za organizaci děkujeme otci Petrovi a Slávce Sychrové
a už se těšíme na další!
Anna Grézlová

OBNOVA MARIÁNSKÉHO SLOUPU V PRAZE

Dne 14. září 2017 pražské zastupitelstvo v usnesení zrušilo již vydané územní
rozhodnutí o přípustnosti stavby. Tímto rozhodnutím došlo ke zmaření další
naděje na obnovu Mariánského sloupu.
Odpůrci obnovy popírají historickou pravdu o příčině postavení sloupu.
Místo poděkování za záchranu Prahy, stále v rozporu s historickou skutečností
tvrdí, že podnětem byla oslava vítězství na Bílé hoře. Mariánský sloup v Praze
na Staroměstském náměstí stál, a zase jistě bude stát, a nic na tom nezmění
hlasování pražských zastupitelů.
Boží díla vždy narážejí na
protivenství těch, kdo nemají rádi
církev. Ale až nastane čas, nikdo
tomu nezabrání!
Jak víte, naše farnost také
vstoupila do tohoto příběhu
obnovy, a to pravidelnými modlitbami jedenkrát měsíčně za naplnění proseb úcty k Panně Marii. Prosíme vás
tedy, spojme naši snahu, pokračujme a nepolevujme v intenzivních modlitbách.
Dnes si možná mnozí z nás ani neuvědomují, jak velké milosti si můžeme
vyprosit a jak obnova Mariánského sloupu v Praze přinese smíření a požehnání
pro celý náš národ.
Na závěr vám chceme předat slova, která nám napsal sochař Petr Váňa den
po hlasování pražského zastupitelstva, tj. 15. září 2017, na svátek Panny Marie
Sedmibolestné: „Slibuji v den dnešního
svátku s kamarády kameníky Panně
Marii, že budeme pracovat na
Mariánském sloupu dál. Tento příběh je
krásný a nadějný přes všechna úskalí.
A právě proto důvěřuji Bohu. Všem,
kteří jdou v tomto příběhu s námi,
a všem, kteří se za to modlí, děkuji.“
manželé Dohnálkovi

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.
ADORACE V NAŠÍ FARNOSTI

Příležitost k soukromé adoraci je vždy na první pátek ráno od 8 do 10 h a po
večerní mši sv. do 20 h.
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 roku 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 pátky 20. října
a 24. listopadu od 19:15.
ÚKLID FARY

Každý pátek probíhá úklid naší fary od 17 do 18 hodin.
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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