Postní doba 2017

Obraťte se ke mně celým svým srdcem,
v postu, nářku a pláči.
Roztrhněte svá srdce, a ne pouze šaty
a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu,
neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý
a plný lásky, slituje se v neštěstí.
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Z FARNÍ MATRIKY 20. 11. 2016 – 17. 2. 2017
Udělené křty ve farnosti
Vilém Maria Javora, nar. 2.9.2016, pokřtěn 20.11.2016, Slatina
Josef Ferbar, nar. 9.8.2016, pokřtěn 26.11.2016
Jakub Jan Kříž, nar. 30.8.2014, pokřtěn 26.11.2016
Šimon Ondřej Pokorný, nar. 22.8.2016, pokřtěn 4.12.2016
Simona Terezie Dostálová, nar. 15.10.2016, pokřtěna 4.12.2016
Nikola Kateřina Mlaskačová, nar. 11.10.2016, pokřtěna 11.12.2016
Lara Marie Stejskalová, nar. 30.8.2016, pokřtěna 8.1.2017
Jakub Smekal, nar. 1.11.2016, pokřtěn 12.2.2017
Blahopřejeme
Pohřby z kostela
Josef Remeš, 76 let, pohřben 24.11.2016, Slatina
Alexandra Veselá, 85 let, pohřbena 26.11.2016, Slatina
Helena Brávková, 81 let, pohřbena 30.11.2016
Olga Fexová, 71 let, pohřbena 9.12.2016
Vladimír Hlásenský, 91 let, pohřben 21.12.2016
Marie Kavínová, 89 let, pohřbena 9.1.2017
Ladislav Mazel, 60 let, pohřben 13.1.2017
Ludmila Brzobohatá, 93 let, pohřbena 17.1.2017
Josef Šaur, 86 let, pohřben 12.1.2017
Karel Hrbek, 85 let, pohřben 26.1.2017
Hermína Malčíková, 93 let, pohřbena 26.1.2017
Božena Procházková, 80 let, pohřbena 3.2.2017
Oldřich Preisler, 97 let, pohřben 6.2.2017
Božena Weberová, 95 let, pohřbena 10.2.2017
Drahomíra Rutarová,90 let, pohřbena 15.2.2017
František Kalandra, 89 let, pohřben 17.2.2017
RIP
Manželství uzavřeli
Roman Juruška a Lenka Kopřivová, 21.1.2017
Blahopřejeme

KUKÁTKO zpravodaj farnosti Brno - Líšeň
Redakce: P. Mgr. František Vavruša, Ing. Markéta Svobodová, Renata Lorencová,
Zdeňka Nečasová, Ing. arch. Hana Válková
Adresa redakce: Pohankova 18, 628 00 Brno, tel.:544 211 258
Web: http://www.farnost.katolik.cz/lisen
E-mail: marka12@seznam.cz
Vyšlo: 5. března 2017.
Neprodejné!
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s
obsahem zveřejněných příspěvků. Anonymní příspěvky nezveřejňujeme.
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POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ
Vatikán. „Slovo je dar. Druhý člověk je
dar,“ tak nadepsal papež František své
poselství k letošnímu postu. „Postní
doba
je
příhodným
časem
k intenzívnějšímu duchovnímu životu
prostřednictvím posvátných prostředků,
které nám církev nabízí, totiž půstu,
modlitby a almužny. Základem všeho je
Boží slovo, které jsme povolání rozjímat
v tomto čase s větší horlivostí,“
připomíná Svatý otec a předkládá
věřícím
tři
témata
vyvozená
z podobenství o boháči a chudém
Lazarovi (srov. Lk 16, 19-31).

biskup. Vybízí nás k otevření srdce pro
druhého a k uznání jeho hodnoty, ať jde
o člověk blízkého nebo neznámého
chudáka. „Postní doba je příhodným
časem k tomu, abychom otevřeli dveře
každému potřebnému a rozeznali v něm
Kristovu tvář. Každý život, s nímž se
setkáváme, je dar, a zaslouží si přijetí,
úctu a lásku, zejména je-li slabý,
připomíná papež.
Hřích
oslepuje. V
příkrém
kontrastu líčí podobenství osobu
boháče, anonymního člověka, charakterizovaného pouze přehnaným
luxusem, v němž má zalíbení. Purpur
byl vzácnější než stříbro a zlato, a proto
byl vyhrazen božstvům a králům. Kment
byl zvláštním typem plátna, který
dodával držení těla téměř posvátný ráz
– rozvíjí papež jediné atributy, které dal
boháči svatopisec, spolu se zmínkou
o každodenních hostinách. Boháč je
tedy
ztělesněním
zkaženosti,
způsobené hříchem, která se projevuje
v lásce k penězům, marnivosti a pýše.
V chamtivosti spočívá hlavní důvod
závisti, hádek a podezírání. Peníze se
mohou stát dokonce předmětem
modloslužby (srov. Evangelii gaudium,
55). Tato žádostivost činí boháče
marnivým člověkem, jemuž záleží
pouze na povrchních věcech, které jako
maska zakrývají vnitřní prázdnotu.
Předstupněm všech těchto projevů
morálního úpadku pak je pýcha,
zdůrazňuje František. Člověk, zkažený
láskou ke svému bohatství, nevidí už
nic jiného než sám sebe. Plodem
přilnutí k penězů je tedy jistá slepota:
boháč nevidí hladového chudáka,
plného ran a sraženého k zemi ve svém
ponížení. Právě tato postava ukazuje,
proč evangelium tak zřetelně odsuzuje
lásku k penězům: „Nikdo nemůže
sloužit dvěma pánům. Buď jednoho

Na prvním místě nám toto
podobenství z Lukášova evangelia
připomíná, že druhý člověk je darem.
Papež si všímá, že evangelista v líčení
charakterů obou postav věnuje daleko
větší pozornost zoufalé situaci Lazara.
Dokonce i jeho jméno je obdařeno
hlubokou symbolikou, protože doslova
znamená „Bůh pomáhá“. Zatímco
boháč zůstává téměř neviditelný,
chudák takto vystupuje z anonymity,
nabývá jasných obrysů a dostává tvář.
Díky tomu ho můžeme vnímat jako dar,
„jako bytost chtěnou a milovanou, na
kterou Bůh nezapomíná, navzdory jeho
bídné situaci.
Podobenství nás učí, že druhý
člověk je darem, konstatuje římský
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bude zanedbávat, a druhého milovat,
nebo se bude prvního držet, a druhým
pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu
i mamonu,“ cituje papež z Matoušova
evangelia (6,24).

bratry, pak je poselstvím adresovaným
všem
křesťanům.
„Mají
Mojžíše
a Proroky, ať je uposlechnou!“ (v. 29)
odvětí Abrahám s tím, že pokud je
neposlouchají, nepřesvědčí je ani to,
kdyby někdo vstal z mrtvých (srov. v.
31). Právě v tomto bodě se dostáváme
k jádru boháčovy špatnosti, poukazuje
papež František. Nevěnoval pozornost
Božímu slovu a to ho vedlo
k zapomenutí na lásku k Bohu
a posléze k pohrdání bližním. „Boží
slovo je životnou silou, která dokáže
obracet lidská srdce a znovu je
orientovat k Boží osobě. Zavírání srdce
před darem Boha, který promlouvá, má
za důsledkem uzavřenost srdce k daru
bratra,“ shrnuje papež František.

Ve třetím bodu svého postního
poselství, nadepsaném Slovo je dar,
papež František připomíná závěrečnou
část podobenství, která se odehrává na
druhém břehu. Právě tím směrem nás
odkazuje také obřad udílení popelce při
zahájení postní doby, při kterém
slyšíme „Pomni, že jsi prach a v prach
se obrátíš“, připomíná papež. Dlouhý
dialog boháče s Abrahámem, kterého
nazývá „otcem“, ukazuje jeho život ještě
rozporuplnější. Na zemi totiž neuznával
žádného Boha, pouze sebe. Teprve
nyní si povšimne také Lazara a prosí ho
v podstatě o totéž, co mu sám na zemi
upíral. Abrahám však vysvětluje, že na
onom světě dochází k určitému
vyrovnání, těžkosti života jsou vyváženy
dobrem.

„Duch svatý kéž nás vede, abychom
prošli pravou cestou obrácení
a znovu objevili dar Božího slova,
byli očištěni z hříchu, jenž nás
oslepuje,
a
sloužili
Kristu
přítomnému v potřebných bratřích,“
– končí papež František své
poselství k letošní postní době.

Závěr podobenství, v němž boháč
prosí, aby Lazar varoval jeho ještě žijící

Zprávy Vatikánského rozhlasu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Celá postní doba je časem kající praxe církve.
Neděle 5. března – 1. neděle postní – mše sv. dle obvyklého pořadu bohoslužeb.
Při mši sv. v 10.00 hod. v kostele zpívá farní oktet.
Pondělí 20. března – Slavnost sv. Josefa – mše sv. v 7.00 a 18.00 hod.
Sobota 25. března – Slavnost Zvěstování Páně - mše sv. v 7.30 hod.
Neděle 9. dubna – Květná neděle – mše sv. dle obvyklého pořadu bohoslužeb. Při
každé mši sv. žehnání jívových ratolestí. Při mši sv. v 10.00 hod. v kostele zpívá farní
oktet.
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OHLÉDNUTÍ ZA 8. FARNÍM PLESEM
V sobotu 28. ledna se v Dělnickém domě v Líšni uskutečnil již osmý farní ples.
Jeho výnos, který činí 52 655,-Kč, bude určen na opravu schodiště u farního
kostela sv. Jiljí.
Schody jsou poškozeny v důsledku povětrnostních vlivů a na jejich současném
stavu se také podepsal kořenový systém okolních stromů, které již byly v minulých
letech pokáceny. Schodiště bude kompletně vyměněno a osazeno novým zábradlím.
Náklady na opravu se budou pohybovat kolem 460 000,- Kč.
Děkujeme všem, kteří zakoupením vstupenky, lístků do tomboly
a občerstvení přispěli na tuto opravu. Poděkování patří také těm, kdo se bez
nároku na odměnu podíleli na přípravě tomboly, sálu, tisku vstupenek
a programu, občerstvení pro kapelu a úklidu po plese.
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90. VÝROČÍ PŘÍCHODU SALESIÁNŮ DONA BOSKA DO ČR
Letos si připomínáme
90.
výročí příchodu
Salesiánů Dona
Boska do České
republiky.

2/
tyto
příběhy
neslouží
ke
vzpomínání, ale i k pohledu do
zrcadla. Chceme, především s mladými
lidmi, vyprávět o tématu života jako
povolání: Proč a jak vzít odpovědnost
za svůj život? Jak se stát hlavním
strůjcem, hybatelem, svého životního
příběhu? Může mi Bůh něco říci, může
být Bůh aktivní a k něčemu konkrétnímu
mne pozvat?

Dne 28. 9. 1927
přijel první český salesián Ignác Stuchlý
do
Fryštáku
s
prvními
hochy
a salesiány, se kterými se již tři roky
před tím připravovali na tento příchod
v severní Itálii.
Výročí
si
připomínáme
základními způsoby:

Hlavní den oslav výročí 90 let
příchodu bude čtvrtek 28. 9. 2017
v Brně – Žabovřeskách. V těch dnech
bude v České republice na návštěvě i
hlavní představený SDB don Ángel
Fernández Artime a zúčastní se
brněnské oslavy. Bližší informace
o tomto setkání a návštěvě hlavního
představeného ještě ohlásíme.

dvěma

1/ stavíme si před oči devět životních
příběhů salesiánů ve třech obdobích
života SDB v Čechách, na Moravě
a ve Slezku (1927 - 1950, 1950 - 1989,
1989 – 2017). Tyto životní příběhy
najdete na www.sdb.cz/90let/. A určitě
od nás salesiánů v Líšni se můžete
mnohé dovědět.

O dalších aktivitách, především
na sociálních sítích, se dozvíte na výše
uvedených webových stránkách. Na
celém programu oslav je i líšeňská
stopa: autorem loga je Petr Maliňák.
Petr Kopřiva

KLAS - OHLÉDNUTÍ
Na prvním povánočním setkání
jsme přijali příležitost k tomu, abychom
se ohlédli po tom, co jsme zažili,
poděkovali
za
právě
prožívané
okamžiky a s důvěrou a radostí pohlédli
do budoucna. Povzbudili jsme se
výzvou papeže Františka, že tento rok
bude dobrý do té míry, v jaké se každý
z nás bude denně snažit s pomocí Boží
prokazovat dobro. Takto se vytváří mír:
odmítnout skutkem nenávist a násilí
a přitakat bratrství a smíření. Sv.

Terezie říká, že naděje vyvěrá ze
živého vztahu s Bohem, opírá se
o lásku a věrnost a čerpadlem je
odvážná důvěra. Neuzavírejme tedy
svá srdce, ale pamatujme: pokud
chceme bližním pomoci, musíme sebrat
odvahu překročit svůj vlastní stín,
překonat pohodlí a možná i předsudky.
Podobně jako biblický Zacheus, který
vylezl
na
strom,
aby
spatřil
procházejícího Ježíše (Mons. P. Posád). Seznámili jsme se s několika tipy
6
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na udržení mozku v kondici, které nám
mohou velmi dobře posloužit pro
vybudování tzv. rezervní mozkové
kapacity (pro případ úrazu hlavy,

karet. Myšlenka na den byla zvolena k
svátku Obrácení sv. Pavla:
„Děkuji
Kristu, že mě určil ke své službě“(1 Tim
1,12-16).
Setkání s názvem Čísla kolem
nás zahájily děti z MŠ Neklež 1a. Přišly
nám zazpívat, zahrát na flétničky
i potěšit zimní pohádkou. Za toto krásné
číslo děkujeme p. učitelce Jitce
Svobodové
a
jejím
Motýlkům.
P. Ladislav Simajchl v Desateru Božích
přikázání
–
pravidla
dobrého
člověčenství uvádí, že deset velkých
svobod člověka sestává ze 47 slov.
Bývalý předpis EHS o dovozu karamel
sestává z 27 000 slov. Čísla nás
obklopují téměř všude, ale ne vždy je
právě jimi vyjádřené množství tím
nejdůležitějším.

mozkové
příhody
aj.).
Takové
procvičování podle „Desatera pro
udržení mozku v kondici“ od Markéty
Cvachové lze praktikovat v běžném
každodenním počínání. Na závěr
setkání jsme si s chutí zazpívali koledy.
Oprášili jsme i ty u nás v Brně méně
zpívané, například koledu z Valašska
„Vinšuju vám dobrý deň“.

Navozením do přicházející postní
doby je setkání „Poutní místa“. P. Jan
Peňáz (poutník Jan) říká, že základem
každé pouti je cíl. O tom, zda je to
opravdu pouť, rozhoduje cíl, ne počet
kilometrů, kolik ujdeme, ne rychlost,
nebo způsob přepravy. Důvody k pouti
mohou být různé: za pokání, za
uzdravení, na poděkování, dárek
k narozeninám, prosba či znamení
a příklad pro ostatní. Sv. K. M.
Hofbauer, rodák z Tasovic, šel 11 x

Odpoledne věnované deskovým
hrám jsme zahájili představením
účastníků, do něhož jsme zapojili hru
hledání dvojic Pexeso. Deskové hry
jsou ty, jejichž průběh probíhá na
herním plánu. Podle druhu je můžeme
dělit na strategické (šachy, dáma),
závodivé (člověče nezlob se), poziční
(Mlýny, Go – nejstarší asijská hra),
pátrací... Nejvíce nás ale zaujala hra na
procvičování paměti a vědomostí
BrainBox – Česká republika v kostce.
(70 karet s obrázky z ČR/otázkami).
Soutěžící si vytáhne kartu a snaží se
během 10ti vteřin zapamatovat co
nejvíce údajů. Pak hodí kostkou a
výsledné číslo určí otázku na rubové
straně karty. Za správnou odpověď si
může hráč kartu ponechat. Vítězí ten,
kdo získá během 10ti minut nejvíce

pěšky do Říma a zpět. Jak dobře
známe poutní místa v našem okolí?
7
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Náš líšeňský Kostelíček jsme si
nedávno připomněli při 100. výročí
obnovení kaple Panny Marie na
Kostelíčku (2014). Před časem byl do
Diecézního muzea v Brně převezen
obraz Madony z Veveří, která pochází
asi ze 14. století a je dílem Mistra
vyšebrodského oltáře. Tento meditativní
obraz
přivezl
na
Moravu
pravděpodobně Karel IV. V knize P.
Marka Hlávky „Madona z Veveří - jak
promlouvá symbolika obrazu“ se
dovídáme o koncepci díla, co vyjadřují
tři roviny obrazu, jaký význam má jeho
rám. Můžeme se snažit pochopit
význam jednotlivých symbolů: ptáčka
v Ježíšově ruce, kříže za jeho hlavou,
svatozáře, korunky či čelenky P. Marie,
pohledy očí, nebo jen lemování šatu a
moha dalších. Je jisté, že obraz byl
vytvořen, aby obohatil naši víru, aby
pomáhal hledat odpovědi na otázky
v pochybnostech a aby nás posiloval.
Meditovat a obracet se k Matce Boží
můžeme také na dalším známém
poutním místě nás Brňanů – na
Vranově. Klášter vznikl kolem roku
1240 na místě, kde stál dubový les a
P. Maria se zjevila zemskému
maršálkovi Vilémovi z Rožmberka a
uzdravila ho ze slepoty. Dřevo
z jednoho z těchto dubů je možné vidět
za oltářem poutního kostela (dub byl ve

středověku
symbolem
stálosti,
nesmrtelnosti a věčnosti). Socha
P. Marie Vranovské patří k tomuto
místu, patří k řádu Paulánů, ale také
k životu všech, kdo na toto poutní místo
přicházejí. S největší pravděpodobností
bylo záměrem řezbáře ztvárnit setkání
Madony a Alžběty. Před vranovskou
sochou dochází k mnoha setkáním,
člověka s Bohem i člověka s lidmi
okolo. Je harmonickým propojením
myšlenek o kráse, pokoře, službě, Boží
lásce a spáse člověka. Je jedno, zda se
vydáme do Sloupu, Křtin, Tvarožné,
Tuřan, Rajhradu, na Staré Brno, nebo
do Líšně. Je potřeba vyjít ze své
zabydlenosti, pohodlí i únavy a vydat se
na pouť. Na pouť k Bohu, našemu Otci,
abychom se otevřeli jeho náruči,
abychom se nechali ujistit, že s každým
z nás počítá, má nás rád a poskytne
nám vše, co potřebujeme zde ve světě,
do něhož nás poslal.
Přijměte pozvání a připojte se k nám
třeba:
10. 3. - S knihou v ruce - čas na
českou poezii
24. 3. - Mlýny na Říčce
Za účastníky KLASu
Iveta Kolářová.

zve animátorka

KDYŽ SE BŮH ZDÁ DALEKO
V minulém čísle Kukátka jsme se
věnovali úvodu do pravidel rozlišování
duchů podle sv. Ignáce z Loyoly. Jistě
všichni známe chvíle, kdy se Bůh zdá
blízko, modlitba je příjemná a my cítíme
radost a chuť dělat pro Boha něco více.
Tento stav jsme si již představili jako
útěchu. Jistě ale také známe chvíle,
které se nám zdají temné, kdy se Bůh

zdá daleko a my zápasíme s pocity
smutku, beznaděje a nechuti k modlitbě
a duchovním věcem. Řekli jsme si již,
že sv. Ignác tento stav označuje jako
neútěchu. Pojďme si ji ale představit na
modelovém případu.
Paní Jana je zbožná žena,
pracující matka 2 dospívajících dětí,
8
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která dostala před rokem poprvé
příležitost zúčastnit se duchovních
cvičení. Byla to pro ni hluboká
zkušenost, která jí pomohla začít
prožívat
vztah
k Bohu
novým
způsobem. Začala se více věnovat
modlitbě a činnosti ve farnosti. Po
nějakou dobu ji to vše plní radostí
a motivuje ji to k dalším činnostem.
Postupně se ale zdá, že její modlitba se
vrací do původních kolejí a nic už v ní
neprožívá a zdá se jí, že je to ztráta
času. Hned po prvních exerciciích se
sice
pevně
rozhodla, že si na
ně vyhradí čas
každý rok, ale když
se
začínají
přibližovat
ty
letošní,
je
na
vážkách. Nebude
to
ztráta
času
a peněz? Nemá si
raději plnit své
povinnosti tam, kde
je? Co se stane, když by se tam
někomu svěřila se svým rozpoložením?
Nebude ještě nakonec za blázna?

zpytujeme
a
konáme
nějakým
přiměřeným
způsobem
velkoryseji
pokání.“ – Neútěcha nás vede k „nižším
a přirozeným věcem“, kdyby Jana
jednala podle ní, pokusí se možná svou
duševní/duchovní
nepohodu přebít
nějakou lacinou úlevou, např. by mohla
namísto frustrujících pokusů o modlitbu
zvolit sledování televizního seriálu.
Když se neútěše postaví, zkusí si
naopak poctivě pojmenovat, co se děje,
a modlitbu raději 5 minut protáhne, než
by ji byť je o chvíli zkrátila.
„Kdo je
v neútěše, ať
uvažuje,
jak
ho Pán ponechal na zkoušku s jeho
přirozenými
schopnostmi
za tím účelem,
aby odporoval
různým znepokojováním a útokům nepřítele. To
může s pomocí Boží, které se mu stále
dostává, i když ji zřetelně nepociťuje ...“
I když to Jana právě necítí, Bůh je a
bude stále při ní. Možná jí může pomoci
i uvědomění si, že kdyby tomu tak
nebylo, neměla by sílu dosud neútěše
vzdorovat.

Podívejme
se,
co
nám
v takovýchto případech radí svatý Ignác
(úryvky z pravidel jsou kráceny):
„V době neútěchy nedělat nikdy žádnou
změnu,
nýbrž
zůstat
pevným
a
vytrvalým
v
předsevzetích
a v rozhodnutí, jež udělal člověk
v předcházející útěše. Neboť jako nás
v útěše vede a nám radí dobrý duch,
tak v neútěše zlý.“ Sv. Ignác tedy Janě
rozhodně doporučuje zachovat se podle
původního rozhodnutí a nenechat se
zviklat rádoby rozumnými argumenty
zlého ducha.

„Kdo je v neútěše, ať se snaží
vytrvat v trpělivosti,… Ať uváží, že se
mu brzy dostane opět útěchy.“
V neútěše se nám může zdát, že se
jedná o stav, který už nikdy neskončí,
a toto pomyšlení situaci jen zhoršuje.
Sv. Ignác Janě radí, aby se opřela o
naději, že útěcha přijde již za krátký
čas.

„I když v době neútěchy nemáme
měnit dřívější předsevzetí, přece velmi
prospívá, že se např. více věnujeme
modlitbě,
rozjímání,
mnoho
se

„Kdo je v útěše, ať přemýšlí, jak
se zachová v neútěše, která přijde
později, a ať shromažďuje pro tu dobu
nové síly.“ Tento výrok nás nemá
9
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postrašit, ale má nám připomenout, že
světlé
i
tmavší
chvilky
tvoří
neoddělitelnou
součást
našeho
duchovního života a že reflexe (příp.
zaznamenání či jiné zachycení pocitů)
právě ve chvíli, kdy vidíme věci jasně,
nám může pomoci lépe zvládat chvíle
neútěchy.

prostor, začne jeho agresivita narůstat.
Když si uvědomíme, o co se jedná,
a rázně se mu s Boží pomocí
postavíme, vzdává se mnohdy rychleji,
než bychom doufali.
„Stejně tak se chová jako nepravý
milenec. Přeje si zůstat ve skrytu
a nebýt odhalen...“
Sv. Ignác nás
nabádá nenechávat si své vnitřní boje
a pochyby pro sebe, ale sdílet je
s někým, kdo nám na naší duchovní
cestě může pomoci. I paní Janě by
pomohlo, kdyby o svém rozpoložení
mohla mluvit a díky tomu si uvědomit,
kde a jak ji zlý duch škodí.

„Kdo je v útěše, ať se hledí
pokořovat, jak jen může, a ať přemýšlí,
jak málo zmůže v době neútěchy bez
této milosti nebo útěchy. Naopak, kdo je
v neútěše, ať uváží, že zmůže mnoho
s milostí, která dostačuje, aby
odporoval všem svým nepřátelům,
bude-li čerpat síly u svého Stvořitele
a Pána.“ Jinými slovy, v období útěchy
i neútěchy si máme připomínat, že Bůh
je ten hlavní. Že vlastní silou si útěchu
nevyzískáme a že na druhou stranu
nikdy nejsme ponecháni jen sami sobě.

„Také si počíná jako nějaký
velitel,... Neboť jako náčelník nebo
vůdce
tábora
zaujme
postavení
a vyšetří síly a stav pevnosti a napadne
ji na nejslabším místě, tak stejným
způsobem obchází nepřítel... A kde nás
najde nejslabšími a nejubožejšími pro
naši
věčnou
spásu,
tam
nás
napadne,...“ Vyplatí se tedy znát svá
slabá místa. Když se ve chvíli neútěchy
zastavím a uvědomím si, co se děje
a čeho ve mně se toto dění dotýká,
možná zjistím, že to je něco, co již
dobře znám, a kde se přesto nechám
nachytat. I toto uvědomění již však nese
úlevu. Co více, může nám také ukázat,
kde ve svém životě více potřebuji Boží
pomoc a kde je tedy prostor pro další
růst.

„Jeho (nepřítelovy) síly jsou
slabé, rád by však dělal dojem
silného… Ochabuje a ztrácí odvahu
a jeho pokušení ustávají, když se
člověk, rázně postaví proti jeho
pokušením a dělá pravý opak…“
Zkusme si představit reklamního
agenta, který si stanovil za cíl získat
nás pro nový telefonní tarif. Vlastně
vůbec nezáleží na tom, že jej
nepotřebujeme
a
hlavně
vůbec
nechceme.
Pokud
se
rázně
nevyjádříme hned v počátku, může se
nám
stát,
že
zabředneme
do
nekonečné
debaty,
vysvětlování
a zdůvodňování. Možná z rozhovoru
vyjdeme šťastni, že jej nekončíme
s nově podepsanou smlouvou, cenou
ovšem bude již ztracený čas, který jsme
mohli využít mnohem produktivněji.
Stejně tak se zlý duch snaží vypadat
silnější, než je, a když mu dáme

Tolik tedy alespoň stručné
představení pravidel sv. Ignáce pro
jednání v neútěše. Příště se ještě
zkusíme podívat na to, jaké mohou být
její možné příčiny.
Za Sestry Dítěte Ježíše
Klára Maliňáková
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SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÝSTAVĚ FOTOGRAFIÍ
V roce 2017 oslaví naše brněnská
diecéze 240. výročí od svého založení.
Při této příležitosti bude mimo jiné
uspořádána výstava nazvaná Brněnská
diecéze ve fotografiích, do které jako
autor může do 30. června přispět každý
z nás.

dodání max. 2 ks fotografií s kratší
stranou o rozměru 15 cm (na adresu
Petrov 1) a dále elektronická verze ve
formátu
JPG
(na
adresu
muzeum@biskupstvi.cz).
Každá fotografie by měla mít
název, příp. popis, krátký komentář,
vzpomínku nebo příběh, který se k ní
váže. K fotografiím autor připojí také
osobní údaje a prohlášení, které najde
na
výše
uvedených
stránkách
biskupství. Nejzajímavější fotografie
bude možné zhlédnout od soboty 2. září
2017 na výstavě ve Žďáru nad Sázavou
během 14. diecézní pouti rodin
a později také v katedrále na Petrově.

Témata pro zaslané fotografie
jsou dvě. Prvním tématem je Katedrála
sv. Petra a Pavla – hlavní chrám
diecéze a druhým Ze života naší
farnosti (toto téma má zobrazit společně
prožité události a akce v jednotlivých
farnostech). Organizační informace pro
zaslání
fotografií
jsou
na
http://www.biskupstvi.cz. Podmínkou je

Na 29. 6. 2017 v 11.00 hodin je plánováno na Petrově
vypuštění 240 balónků!!! Balónků poslaných jako
poděkování „nahoru“, které se nevidí každý den. Možná ani
každý rok…

CHLÉB SLOVA
Téměř při každé mši svaté nám
pan farář v kázání připomíná:
Nepřeslechněme dnešní Boží slovo,
vždyť to k nám mluví náš Bůh, toto
slovo je světlem na cestu, po které
půjdeme dnešní den, pokrmem, který
dává sílu ke každému
dobrému dílu, má moc
nás povzbudit, potěšit
v soužení, chránit nás od
nebezpečí…

příspěvku jsem vybral ze stejného
zdroje několik pozoruhodných výroků
církevních otců o spojitosti Božího slova
a Eucharistie a svědectví Písma o
Božím slově jako o chlebu života.
Boží slovo a Eucharistie,
chléb života Církevní
Otcové, kteří vyjadřují
způsob myšleni prvotní
církve, stavějí často
Kristovo Tělo – duchovní pokrm - na
stejný stupeň se Slovem Božím.

V minulém čísle Kukátka jsem
čtenářům připomněl pár myšlenek o
Božím
slově
ze
starých
čísel
Katolického týdeníku. Do dnešního

Již sv. Klement Alexandrijský
poukazuje na to, že se musíme živit
11
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semenem života, které je obsaženo
v bibli, právě tak jako v Eucharistii. Také
sv. Ignác z Antiochie píše: „Moje
útočiště je evangelium; pro mě je to
Tělo Kristovo." A sv. Jeroným: „Jíme
jeho Tělo a pijeme jeho Krev nejen
v Eucharistii, nýbrž také v Písmu
svatém“.
Sv. Řehoř Naziánský
srovnává čtení Písma s požíváním
velikonočního beránka, Také Origenes
píše, že slovo, které živí duši, je takřka
druhé tělo, kterým se Syn Boži oblékl.

Buďme vděčni, že nám Církev
(tedy aspoň papež František a náš pan
farář) předkládá při mši sv. chléb slova,
chléb života. A víme, že Boží slovo
bude pro nás chlebem tehdy, když mu
budeme s čistým srdcem naslouchat
a řídit se jím. To slyšíme v listu sv.
Jakuba: A proto odstraňte veškerou
špínu a přemíru špatnosti a v tichosti
přijměte zaseté slovo, které má moc
spasit vaše duše. Podle slova však také
jednejte, nebuďte jen posluchači - to
byste klamali sami sebe! (Jk 1, 21.22).
A jak je to pro každého člověka
důležité, to nám připomínají
slova starozákonního proroka
Amose: Hle, přicházejí dny, je
výrok Panovníka Hospodina,
kdy pošlu na zemi hlad, ne
hlad po chlebu ani žízeň po
vodě, nýbrž po slyšení slov
Hospodinových.
Budou
vrávorat od moře k moři a ze
severu na východ; budou
pobíhat
a
hledat
slovo
Hospodinovo, ale nenajdou
(Am 8,11). Nedopusťme, aby
na nás nepadla taková bída a nouze.

Sv. Augustin se ptá své
církevní obce: „Povězte mi
bratři, co je cennější: Slovo
Boží, nebo Tělo Kristovo?
Chcete-li
mluvit
pravdu,
musíte souhlasit, že Slovo
není menší než Tělo Kristovo.
Když jsme velmi pozorní, aby
z našich rukou nic nepadlo na
zem při podávání Kristova
Těla, pak musíme stejně
dávat pozor, aby Boží slovo,
které je nám sdělováno,
nevymizelo z našeho srdce,
protože jsme zaměstnáni myšlenkami
a slovy jinými. Kdo přijímá Boží slovo
nedbale, činí se neméně vinným jako
ten, kdo nechává z nedbalosti padnout
Kristovo Tělo na zem".

V Božím slově – chlebu života - je
tedy přítomen Ježíš jako v Eucharistii.
Připomeňme
si,
s jakou
úctou
přicházíme ke svatému přijímání, jak se
dovedeme ztišit, když máme v ústech
Ježíšovo tělo. Stejnou úctu máme
vyjádřit i ke slyšenému Slovu.
Nastávající postní doba by mohla být
příležitostí, jak se naučit pozorně
naslouchat Božímu slovu a jak ho uctivě
přijímat, aby nevymizelo z našeho
srdce, ale našlo v něm úrodnou půdu.

To říkají církevní Otcové. A jaké
je učení církve dnes? II. vatikánský
církevní sněm píše v konstituci „Boží
slovo“: „Církev ctila Svatá písma jako
samo Tělo Páně, protože — především
v liturgii — bere ze stolu Božího slova
stejně jako ze stolu Kristova Těla bez
ustání chléb života a poskytuje jej
věřícím" (Dei Verbum 21).

A. Svoboda
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STALO SE
První časový úsek - období 1927-1948
s osobností „staříčka Stuchlého“. Zde
děti měly za úkol stavbu salesiánského
domu.

Slavili
jsme
Dona
Boska
a začali si připomínat letošní výročí
90 let příchodu salesiánů do ČR.
Ani ladovská zima v podobě
chumelenice
a
větru
neodradila
návštěvníky, kteří si přišli užít oslavu
Dona
Boska
v Salesku.
Začalo to tím, že bruslit za „dvacku“

Druhé období 1948-1990 – osobnost
“Dominus“. Zde šlo o tajné působení
salesiánů a schovávání se během
režimu. Děti na tomto stanovišti
soutěžily s pamětí a kreslily postavu
poslepu.
Třetí období, to zobrazovalo vše od
roku 1990. Osobností byl P. Toník
Nevola, salesiánský kněz, který loni
předčasně zemřel. Šlo o to, zažívat
přítomnost salesiánského díla. Děti
měly za úkol namalovat, co rád dělám
v Salesku nebo co vše je zde za
aktivity.

mohli všichni ti, kteří donesli ukázat
„vízo“. Po řádném vymrznutí venku
čekalo na děti několik stanovišť uvnitř
Saleska. Stanoviště byla rozdělena do
tří časových úseků se salesiánskými
osobnostmi.

V klubu VeSPOD pak na všechny
čekalo malé občerstvení a hry.
Zakončením celého odpoledne byla
slavnostní mše svatá v sále. Těšíme se
na vás zase při dalších našich akcích,
které pro vás rádi připravujeme. rl

Valentýn na ledě
Že je Valentýn svátek, který k nám
nepatří? Ano, může být i takový názor,
ale proč nevyužít každý den, kdy se
mají mít všichni rádi a oslavit jej?
Ať je pondělí, úterý nebo středa, je to
fuk. Vždyť dle legendy tento den začal
být známý jako Den svatého Valentýna

až díky knězi Valentýnovi. Claudius II.,
vládce Říma, zakazoval svým vojákům,
aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál
se, že by chtěli zůstat doma u svých
rodin a nešli do boje. Valentýn
vzdoroval vládci a tajně oddával mladé
páry. Byl zatčen a později popraven
13
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14. února. No a právě v úterý na
Valentýna jsme se sešli na akci
Valentýn na ledě. Co tato akce
obnášela? Prvních třicet příchozích
jednotlivců a párů dostalo malý dáreček
v podobě kytičky nebo sušenky a na
ledě na ně čekalo pár soutěží, třeba
rybičky rybáři v páru či slalom
s podjížděním pod tyčí, která se
nekompromisně snižovala, fotokoutek
a také zamilované písničky v podobě
našich mladých nadaných hudebníků,
kteří chodí do klubu VeSPOD. Celou
dobu nás provázely tóny romantických
písniček a atmosféru dotvářely plameny

svíček. Děkuji všem zúčastněným, kteří
si přišli tento úterní podvečerní den užít
s námi.
Jana Žáková

CHYSTÁME PRO VÁS
Saleskové tábory 2017
Na některých táborech máme pořád ještě volná místa. Nepropásněte
šanci! https://www.salesko.cz/nase-programy/tabory/
KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
4. 3. Jarní salesková burza
Chcete nabídnout k prodeji pěkné věci po svých dětech nebo naopak sháníte věci pro
své děti? Burza v Salesku je tu pro Vás!
Chcete-li prodávat, přihlaste se na recepci Saleska od 13. 2. do 28. 2., poplatek za
prodejní místo /stůl/ činí 50 Kč.
Chcete-li nakupovat, zapište si termín 4. 3. 16.30-19.00 do diáře a přijďte!
Možnost dát si kávu, čaj, místo pro pohrání pro děti /herna bez dozoru/.
21. 3. 16.00 v Mariánském údolí ve spolupráci s rodinným centrem Pastelka
Vynášení Moreny – společné loučení se zimou a vítání jara.
Zveme Vás, milé maminky, na Čtvrtkování v těchto termínech: 30. 3. Jarní věnce, 27.
4. Kvítí z organzy, 25. 5. Zvonkohry a hrátky s drátky, 8. 6. Recy tvoření. Čtvrtkování
pro Vás připravuje Marie Tomášová a Klára Simandelová.
6. 4. 10.00 v rámci Dopoledního klubu maminek přednáška paní psycholožky T.
Šimečkové – Dětský strach a zacházení s ním. Nutné přihlášení na mail
https://www.salesko.cz/nadchazejici-akce/ .
Mgr. Taťána Šimečková – psycholožka a psychoterapeutka
Krátká přednáška a diskuse o dětském strachu zaměřená především na batolata a
děti předškolního věku.
Až na Františka Nebojsu se většinou každé dítě občas něčeho bojí. Některé strachy
dokonce přirozeně souvisí s konkrétními vývojovými fázemi, kterými dítě ve svém
14
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životě prochází. Jak je poznáme a jak s nimi máme zacházet? Podle čeho se
rozhodujeme, když volíme, jestli dítěti dovolíme vyhnout se situacím, kterých se bojí,
nebo jestli je podpoříme v překonání strachu? Umíme dobře rozlišovat, co je strach a
co je například stud nebo smutek? Jak můžeme s dětmi o jejich obavách mluvit a jak
jim můžeme pomoci, když jsou jejich obavy hodně velké.
20. 4. zveme všechny malé závodnice a závodníky na hřiště do Saleska, kde se
uskuteční Odrážedlové závody.

KROUŽKY
V sobotu 25. 3. chystáme akci florbalový maraton, který dříve v Salesku probíhal a
má již několikaletou tradici. Jedná se o dvanáctihodinový zápas ve florbale mezi
dvěma mužstvy, kde není až tak důležité vyhrát, ale zúčastnit se a zdárně dohrát
zápas až do poslední minuty.
Otevřený klub - Oratoř
10. 3.-12.3. strávíme s Oratoří víkend na faře v Ochoze u Brna.
Děti se můžou těšit na víkend plný her a možná prozkoumáme i nějakou tu jeskyni
v okolí...
Otevřený klub – VeSPOD
V průběhu března se mohou klubáci těšit na pokračování filmáče, který proběhne jako
obvykle některý čtvrtek v měsíci.
V rámci našeho cyklu pátečních workshopů a přednášek mezi nás zavítá Michal
Nečas se svojí přednáškou o jeho putování do španělského poutního města Santiaga
de Compostela.

SAVIO - SALESIÁNSKÉ VZDĚLÁVACÍ INFORMAČNÍ OKRUHY
- cyklus besed, přednášek, vzdělávacích programů pro širokou veřejnost
Děti neklidné, zlobivé a zlé
Beseda o příčinách a projevech poruch chování a agresivity u
dětí. O moci, bezmoci a nemoci výchovy. O nemocné
společnosti a jejím vlivu na osobnost dítěte včetně různorodých
cest narušeného nebo zcela patologického chování.
PhDr. Andrej Drbohlav (Institut Neuropsychiatrické péče
Praha) se věnuje výzkumu, analýze a terapii patologického
chování a osobnosti. Je autorem mnoha úspěšných knih o
temných hranicích lidské duše. Druhou profesí je výtvarník a
designer, přičemž v uměleckém světě užívá pseudonym Andy
Reiben.
Kdy: úterý 7. 3. 19.00 hod.
Kde: Sportovní sál
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Moje představa Boha
Jsme takoví, jaká je naše představa o Bohu, tedy buď zotročeni,
nebo svobodní. Jakou představu o Bohu tedy ve skutečnosti
podává Bible?
Dr. Ing. Ladislav Heryán, ThD., je knězem (římskokatolické
církve) a řeholníkem kongregace salesiánů. Pochází
z Petřvaldu, od roku 2002 působí v Praze. Věnuje se vyučování,
práci s mládeží, je znám též jako "pastor undergroundu".
Kdy: úterý 21. 3. 19.00 hod.
Kde: Sportovní sál

MINIGALERIE SALESKO "PORTRÉTY ZE ŽIVOTA"
Od 1. března do konce dubna zveme na výstavu malířky Jany Ostrčilové. Jedná se
většinou o portréty kreslené tužkou nebo pastelkovou technikou.

MODLITBA ZA BRNĚNSKOU DIECÉZI
240. výročí založení brněnské diecéze (1777-2017)
Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.
Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.
Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali jako Otce a záruku naplnění smyslu života.
Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí i s celou církví o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
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KUKÁTKO DĚTEM

17

KUKÁTKO – Postní doba 2017

NABÍDKA POUTNÍCH A POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ
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POZVÁNKY
Jubilejní 240. výročí založení brněnské diecéze (5. prosince
1777) bude v roce 2017 připomínáno řadou akcí a aktivit.
Patří k nim také tři pontifikální děkovné bohoslužby.
Ve čtvrtek 29. června 2017 v den slavnosti diecézních patronů
sv. Petra a Pavla bude bohoslužbě v 17.30 hodin předsedat
moravský metropolita arcibiskup Jan Graubner. Mši předchází
v 16.30 hodin adorace.
V sobotu 2. září 2017 oslavíme založení diecéze s brněnským diecézním biskupem
Vojtěchem Cikrlem na XIV. diecézní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou.
Biskup Cikrle jubilejní rok ukončí v sobotu 2. prosince 2017 děkovnou bohoslužbou
spojenou s oceněním farníků.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA VE FARNOSTI
Pátek 10. března
18.15 hod. - mše svatá (sportovní sál SaSM)
19.00 hod. - přednáška (sportovní sál SaSM)
Dále do 21.00 hod. možnost tiché modlitby v kapli SaSM a možnost přistoupit
ke svátosti smíření.

Sobota 11. března
8.30 hod. - přednáška (sportovní sál SaSM)
9.30 hod. - přednáška (sportovní sál SaSM)
11.00 hod. - mše svatá (sportovní sál SaSM)

STÁLÁ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA V BRNĚ
Kde


Kostel sv. Maří Magdaleny, Masarykova ulice, Brno

Kdy

v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hodin
Rozpis zpovědníků
 http://www.biskupstvi.cz/
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KŘÍŽOVÉ CESTY

SVÁTOST SMÍŘENÍ

Během postní doby se budeme pravidelně
modlit křížovou cestu.

Pravidelně ½ hod. před každou mší sv.
a v neděli po křížové cestě v kostele.

V KOSTELE:

ZPOVĚDNÍ DEN FARNOSTI
Neděle 2. dubna - Slatina

Pátek v 17.30 hod.
Neděle v 15.00 hod.

Neděle 9. dubna - Líšeň

V SaSM (kaple):
Neděle v 17.00 hod.
Po každé nedělní křížové cestě v kostele Pro udělování svátosti smíření bude
přítomno více kněží.
příležitost ke svátosti smíření.

.

KVĚTNÁ NEDĚLE

UPOZORNĚNÍ!!!

Neděle 9. dubna 2017

Velký pátek je dnem pracovního volna
(státní svátek).

Při každé mši sv. žehnání jívových
ratolestí.

Bude změna času velkopátečních
obřadů – v kostele i v sídlišti
v 15.00 hodin!

Začíná Svatý týden.
Obstarejte si včas ratolesti k žehnání.

Podrobný rozpis obřadů velikonočního
tridua najdete v příštím Kukátku, které
vyjde na Květnou neděli.

Při mši sv. v 10.00 hod. v kostele zpívá
farní oktet.

BIBLICKÉ HODINY NA FAŘE
Scházet se budeme každý čtvrtek v 18.00 hod
na faře nad biblickými texty následující neděle.
První setkání bude 2. 3. 2017.

Setkání povedou manželé A. a V. Svobodovi

20

