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Žijeme v době, která až agresivně nabízí
spoustu možností k rozptýlení, stačí
kliknout, nic víc a jsme ve víru maření
s drahocenným časem. Možná na naši
omluvu si říkáme, vždyť neděláme nic zlého,
ale v čem je největší problém, že neděláme
nic dobrého s výsledkem, který se rovná
nule.
Ale vždyť my jsme přece byli povolání
milovat Boha a bližního. Milovat znamená
chtít dobro pro druhého. Nezapomínejme,
že skutky pro druhé nás nejvíce obohatí a my
se stáváme více šťastnými.
100-leté výročí zjevení Panny Marie ve
Fatimě, kde ona vyzvala 3 portugalské
pasáčky Hyacintu, Františka a Lucii
k modlitbě a k oběti za druhé, nás může
vyburcovat k lepšímu a smysluplnějšímu
trávení času, než u obrazovek nebo před
monitory.
Panna Maria jim tehdy řekla: „Kolik duší
přichází do pekla, neboť nemají nikoho, kdo
by se za ně modlil a obětoval!“ Kolik duší
můžete zachránit před ohněm zatracení a
uvést je do ráje, když se budete denně

modlit za ně a obětovat. Panna Maria i nás
tedy volá, abychom se ztišili a modlili svatý
růženec, takovým způsobem, aby modlitba
byla provázena vnitřním a plodným
sebezáporem. Máme ovládat své smysly,
abychom mohli kralovat nad sebou a nad
svými náruživostmi.
Modlitba růžence je velikou zbraní,
kterou můžeme použít v těchto časech
velikého zápasu o spásu duší. Panna Maria
doslova vyzývá, abychom ji darovali
modlitbu růžence, abychom se modlili
intenzívněji a častěji. Růženec je
hromosvod, který od vás a od vašich milých
odvádí oheň trestů, jedná se o spolehlivý
prostředek, kterým mne přivoláváte do své
blízkosti.
V dřívějších
dobách
se
musel
marnotratný syn obtěžovat a odejít do
daleké země, aby mohl vše rozmařilým
životem rozházet, ale dnes je vše připraveno
doma. Myslím si, že můžeme drahocenný
čas využít efektivněji a prostřednictvím
modlitby růžence i v blízkosti Matky Boží
i naší, než nesmyslně brouzdat v počítači.
P. Milan Mihulec
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JUBILEUM FATIMY
V letošním roce si připomínáme 100. výročí
zjevení Panny Marie třem malým pasáčkům
v portugalské Fatimě. Tato zjevení probíhala
každý měsíc od května do října 1917. Při
posledním zjevení v říjnu byly desítky tisíc
přítomných věřících svědky tzv. Slunečního
zázraku.

1984 tehdejší papež sv. Jan Pavel II. celý svět
Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
Dvě z dětí – František a Hyacinta –
byly v letošním roce kanonizovány. Třetí
z dětí – Lucie – zemřela v roce 2005. Jejím
prostřednictvím
byl
svět
postupně
seznámen se všemi třemi částmi fatimského
tajemství, které obsahovalo řadu dnes již
naplněných proroctví.

Panna Maria během svých zjevení
vybízela děti k úctě k Neposkvrněnému srdci
Panny Marie, zprostředkovala jim úděsné
vidění pekla, prosila je o modlitby a pokání
za neúctu, rouhání, lhostejnost, kterými je
Bůh ve světě urážen, nabádala je
k pravidelné modlitbě růžence.

V rámci oslav jubilea Fatimy budeme
svědky putování sochy Panny Marie
Fatimské po všech diecézích naší vlasti.
Máme tedy vzácnou příležitost tuto sochu
osobně uctít.

Na základě těchto zjevení a v souladu
s požadavkem Panny Marie zasvětil v roce

ŽAROŠICE, POUTNÍ KOSTEL - sobota 30. 9. 2017
17:00 hod. slavnostní přivítání milostné sochy Panny Marie Fatimské a modlitba sv. růžence
18:00 hod. slavná pontifikální mše sv. - hl. celebrant světící biskup českobudějovický J.E.
Mons. Pavel Posád, zásvětná modlitba a mariánský průvod s Pannou Marií Fatimskou
20:00 hod. adorace, svátostné požehnání a rozloučení se sochou Panny Marie
20:45 hod. odjezd do Křtin

KŘTINY, POUTNÍ KOSTEL - sobota 30. 9. 2017
22:00 hod. uvítání Panny Marie Fatimské ve Křtinách a noční bdění v bazilice u Panny Marie
Neděle 1. 10. 2017
6:00 hod. Anděl Páně a ranní modlitba
7:30 hod. mše sv. - P. Jan Krbec
8:30-10:30 hod. modlitby růžencových tajemství s příležitostí osobního uctění sochy Panny
Marie Fatimské
10:30 hod. slavná mše sv. - hl. celebrant Mons. Pavel Dokládal - společná modlitba zasvěcení
Panně Marii a jejímu Neposkvrněnému Srdci
12:00 hod. Anděl Páně a odpolední poutní program
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Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii
Zasvěcení Panně Marii, které sv. Jan Pavel II. pronesl v roce 1984.
Ó Matko lidu a národů, ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, ty, která
s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají
současným světem, přijmi naše volání, kterým se silou Ducha Svatého obracíme přímo k tvému
srdci: obejmi láskou Matky a Služebnice Páně tento náš lidský svět, který ti svěřujeme
a zasvěcujeme, plni starostí o pozemský a věčný úděl lidí a národů. Zvlášť pak ti svěřujeme
a zasvěcujeme ten lid a ty národy, které tento projev důvěry a zasvěcení nejvíce potřebují.
Pod tvou ochranu se utíkáme, svatá Matko Boží! Neodmítej naše prosby, když jsme v těžkých
zkouškách!
Hle, stojíme před tebou, Matko Kristova, před tvým Neposkvrněným Srdcem, a společně s církví
se toužíme připojit k zasvěcení, které z lásky k nám učinil Tvůj Syn svému Otci: ,A pro ně se
zasvěcuji’ – řekl – , aby i oni byli posvěceni v pravdě’ (Jn 17,19). Chceme se připojit k našemu
Vykupiteli v tomto zasvěcení pro svět a pro lidi, které má v jeho Božském srdci moc získat
odpuštění a dosáhnout smíření.
Moc tohoto zasvěcení přetrvává po všechen čas, zahrnuje všechny lidi a národy, překonává
každé zlo, které je duch temnot schopen podnítit v lidském srdci a v dějinách a které skutečně
v našem čase roznítil.
Jak hluboce pociťujeme potřebu zasvěcení celého lidstva a celého světa, našeho současného
světa: zasvěcení, které uskutečňujeme ve spojení se samotným Kristem! Vždyť na Kristově díle
spásy má mít prostřednictvím církve účast celý svět.
Buď velebena nad všechny tvory ty, Služebnice Páně, která jsi v naprosté poslušnosti
následovala Boží volání! Buď pozdravena ty, která jsi nejúžeji spojena s vykupitelským
zasvěcením svého Syna!
Matko církve! Dej světlo Božímu lidu na cestách víry, naděje a lásky! Dej světlo zvlášť těm
národům, jejichž zasvěcení a odevzdání od nás očekáváš. Pomoz nám, ať v pravdě žijeme
Kristovo zasvěcení pro celou lidskou rodinu současného světa.
Matko, svěřujeme Ti svět, všechny lidi a národy i samotné zasvěcení světa, vkládajíce ho do
tvého mateřského srdce.
Ó, Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám vítězit nad hrozbou zla, které se tak snadno zakoření
v srdcích dnešních lidí a které již svými nezměrnými účinky doléhá na současný život a zdánlivě
uzavírá cesty k budoucnosti.
Od hladu a války, vysvoboď nás!
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Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakéhokoliv druhu války, vysvoboď
nás!
Od hříchů proti lidskému životu od jeho počátku, vysvoboď nás!
Od nenávisti a od pohrdání důstojností Božích dětí, vysvoboď nás!
Od každého druhu nespravedlnosti ve společenském, národním a mezinárodním životě,
vysvoboď nás!
Od lehkovážného přestupování Božích přikázání, vysvoboď nás!
Od pokusů zatemnit v lidských srdcích pravdu o Bohu, vysvoboď nás!
Od ztráty povědomí o dobru a zlu, vysvoboď nás!
Od hříchů proti Duchu Svatému, vysvoboď nás! Vysvoboď nás!
Přijmi, ó Matko Kristova, toto volání plné utrpení všech lidí! Plné utrpení národů!
Pomoz nám mocí Ducha Svatého překonat každý hřích, hřích člověka a hřích světa, hřích
v jakémkoliv jeho projevu.
Ať se v historii světa znovu projeví nekonečná spásná moc Vykoupení, moc milosrdné Lásky!
Nechť ona zastaví zlo, změní smýšlení lidí! Ať se v tvém Neposkvrněném Srdci ukáže všem světlo
naděje!

Takto 25. března 1984 na Svatopetrském náměstí sv. Jan Pavel II., duchovně
sjednocen se všemi předem ,svolanými’ biskupy na celém světě, svěřil
Neposkvrněnému Srdci Mariinu lid a národy, aby uposlechl výzvu fatimského
proroctví, jehož sté výročí si letos připomínáme.
Převzato z brožury Fatimské poselství, vydaného Kongregací pro nauku víry
(s mírnou úpravou).

POZVÁNKY
POUŤ DO SLOUPU
Děkovnou pouť líšeňské farnosti k Panně Marii Bolestné do Sloupu letos vykonáme
21. října 2017. Od 16.00 se budeme modlit růženec a křížovou cestu, v 18.00 hod.
bude sloužena mše svatá. Všichni farníci jste srdečně zváni.
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RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI
NA KOSTELÍČKU

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
Čtvrtek 27. října

K modlitbě růžence se budeme scházet
každou neděli od 15.00 h. v kapli
Panny Marie na Kostelíčku.

Po celý den budeme mít možnost tiché
modlitby před vystavenou Nejsvětější
svátostí (8.30 – 18.00 hod.).
Prosíme farníky, aby se zapisovali
k adorační službě na arch v kostele.

SVATOHUBERTSKÁ MŠE

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA
HŘBITOVĚ

V neděli 15. 10. zazní v kostele při mši
sv. v 10.00 hodin v Svatohubertská
mše. Společně se členy místního
mysliveckého sdružení uctíme památku
jejich patrona – sv. Huberta.

K pobožnosti za zemřelé se sejdeme na
místním hřbitově v neděli 29. října v 15.00
hodin.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,
sv. přijímání a modlitba na úmysl svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné
pouze duším v očistci: 1. a 2. listopadu máme navštívit kostel a pomodlit se vyznání víry,
v dalších dnech pak navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek 28. září - Slavnost sv. Václava, mučedníka, mše sv. v 8.00 hodin.
Pátek 13. října – Výročí posvěcení kostela, mše sv. v 18.00 hodin.
Středa 1. listopadu – Slavnost Všech svatých, mše sv. v 8.00 a 18.00 hodin.
Čtvrtek 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. v 7.00, 8.00, 9.00
a 18.00 hodin.
Neděle 26. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv. dle obvyklého pořadu nedělních
bohoslužeb. Zakončení Svatého roku milosrdenství. Při mši sv. v 10.00 hod. v kostele zpívá
chrámový sbor.
Neděle 3. prosince – 1. neděle adventní, mše sv. dle obvyklého pořadu nedělních bohoslužeb,
při každé mši sv. žehnání adventních věnců. Při mši sv. v 10.00 hod. v kostele zpívá chrámový
sbor.

INFORMACE
ŘEMESLNICKÉ PRÁCE BĚHEM LÉTA
V posledním prázdninovém týdnu proběhla v našem kostele částečná výmalba bočních zdí
hlavní lodi a předsíně. Předcházelo jí osekání a oprava strávené omítky v dolních částech zdí
kostela. Cena malířských prací byla 9 872,- Kč.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na úklidu kostela po těchto stavebně – malířských pracích.
V srpnu nastoupila kamenická firma na opravu kněžských hrobů na místním hřbitově – byl
obnoven vyvrácený sokl a opraveny náhrobky. Náklady na tyto práce činily 17 700,- Kč. Finanční
prostředky byly použity z výnosu farní kavárny za uplynulý rok.
Děkujeme všem, kteří se bez nároku na odměnu podílí na provozu a přípravě farní kavárny.
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HODY 2017
Tak jako každým rokem měli návštěvníci hodů možnost navštívit o hodové sobotě farní dvůr,
kde bylo připraveno občerstvení. I letos tuto příležitost využilo velké množství lidí, posezení pod
pergolou bylo tentokrát spojeno s poslechem líšeňské hudební skupiny Cimbal Classic, která se
tentokrát představila jako cimbálová muzika.
Výnos z prodeje občerstvení letos činí 35.000,- Kč a bude použit na opravu schodů ke kostelu.
Děkujeme všem, kteří přípravu a prodej občerstvení zajišťovali (bez nároku na finanční odměnu)
a také těm, kdo se podíleli na úklidu po hodech.

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA KOSTELA
Děkujeme všem, kteří v letním období přinášíte květiny z vašich zahrad k výzdobě našeho
farního kostela. Příprava čerstvé výzdoby probíhá vždy v pátek dopoledne. Proto prosíme,
abyste květiny nosili nejlépe po čtvrteční ranní mši sv., jinak po domluvě s paní Válkovou
(tel. 728 089 462).
Děkujeme za pochopení.

Z FARNÍ MATRIKY 13. 3. 2016 – 28. 8. 2016
UDĚLENÉ KŘTY VE FARNOSTI
Laura Monika Röserová, nar. 26.5.2013, pokřtěna 28.5.2017
Ondřej František Vlaha, nar. 11.1.2017, pokřtěn 28.5.2017
Sebastian Radovan Streit, nar. 10.4.2017, pokřtěn 3.6.2017
Stella Marie Šlegrová, nar. 2.4.2017, pokřtěna 3.6.2017
Alžběta Františka Maliňáková, nar. 23.1.2017, pokřtěna 4.6.2017
Amálie Ludmila Líčeníková, nar. 24.6.2007, pokřtěna 11.6.2017
Adéla Kučerová, nar. 1.5.2011, pokřtěna 11.6.2017
Dominik Bílek, nar. 3.1.2017, pokřtěn 11.6.2017
Adam Sebastian Mikauš, nar. 4.4.2017, pokřtěn 11.6.2017
Pavel Vítek Pražák, nar. 9.9.2016, pokřtěn 17.6.2017
Andrej Peter Blažo, nar. 14.12.2016, pokřtěn 18.6.2017
Stella Marie Věra Štipčáková, nar. 22.10.2016, pokřtěna 24.6.2017
Tomáš Frank, nar. 4.4.2017, pokřtěn 25.6.2017
Vratislav Michael Fučík, nar. 27.4.2017, pokřtěn 25.6.2017

Šárka Kristýna Tesařová, nar. 10.2.2017, pokřtěna 25.6.2017, Slatina
Lukáš Vojtěch Kovářík, nar. 11.5.2017, pokřtěn 9.7.2017
Leonardo Milan Hoang Grove, nar. 31.10.2016, pokřtěn 9.7.2017
7

KUKÁTKO – Září 2017

Jan Kouřil, nar. 23.7.2009, pokřtěn 23.7.2017
Eileen Stefania Pomjanová, nar. 1.4.2016, pokřtěna 20.7.2017
David Matěj Musil, nar. 12.4.2017, pokřtěn 6.8.2017
Klára Mikeštíková, nar. 28.8.2016, pokřtěna 5.8.2017
Zara Anna Závodská, nar. 3.5.2016, pokřtěna 13.8.2017
Natalie Ellen Jaroščáková, nar. 3.6.2017, pokřtěna 13.8.2017
Dominika Marie Hyacinta Bočková, nar. 20.6.2017, pokřtěna 27.8.2017
Ludvík Cajetan Ladislav Erwein Richard Egbert Karel Martin Jiljí Kašpar Melichar Baltazar Belcredi, nar.
22.1.2017, pokřtěn 4.9.2017
Jindřich Eduard Robin Ivan Bohuslav Richard Ludvík Karel Jiří Kašpar Melichar Baltazar Belcredi, nar.
18.8.2015, pokřtěn 4.9.2017
Sebastian Michal Ivan Petr Richard Egbert Karel Ludvík Pio Kašpar Melichar Baltazar Belcredi, nar.
23.9.2013, pokřtěn 4.9.2017
Blahopřejeme

POHŘBY Z KOSTELA
Eva Otisková, 71 let, pohřbena 5.5.2017
Vladislav Sojak, 91 let, pohřben 6.5.2017, Slatina
Jiřina Juračková, 77 let, pohřbena 1.6.2017
Miloslav Matyáš, 73 let, pohřben 2.6.2017
Marie Häringová, 93 let, pohřbena 16.6.2017, Slatina
Eva Hutská, 95 let, pohřbena 16.6.2017, Slatina
Věra Růžičková, 89 let, pohřbena 29.6.2017
Věra Nedbalová, 87 let, pohřbena 30.6.2017
Josef Juřička, 81 let, pohřben 7.7.2017
Eduard Kadlec, 69 let, pohřben10.7.2017
Jiljí Šedý, 80 let, pohřben 10.7.2017
Jaroslava Novotná, 72 let, pohřbena 20.7.2017, ústřední hřbitov
Bohuslav Šmaha, 41 let, pohřben 22.7.2017, Slatina
Božena Fikrová, 96 let, pohřbena 21.7.2017
Marie Gricová, 86 let, pohřbena 1.8.2017
František Sedlinský, 79 let, pohřben 5.8.2017, Slatina
Anna Pijáčková, 75 let, pohřbena 10.8.2017
Jaroslav Keprt, 80 let, pohřben 25.8.2017
Václav Perna, 81 let, pohřben 14.9.2017
RIP

SVATBY
Martin Kučírek a Tereza Nehybová, oddáni 17.6.2017
Michal Grosche a Hana Straková, oddáni 17.6.2017
Jakub Tichý a Barbora Oščipovská, oddáni 17.6.2017
Lukáš Marek a Dora Spoustová, oddáni 8.7.2017
Zbyněk Trýska a Martina Kolaciová, oddáni 8.7.2017
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Michal Havlík a Lucie Zrůstová, oddáni 1.8.2017
Jiří Kutil a Tereza Kijacová, oddáni 12.8.2017
Vít Bureš a Magdaléna Hamzová, oddáni 19.8.2017
Zdeněk Řehák a Adéla Přikrylová, oddáni 26.8.2017
Jan Matuška a Kristýna Prachařová, oddáni 9.9.2017
Lukáš Ott a Eliška Kondéová, oddáni 9.9.2017
František Vlach a Eva Lazarová, oddáni 9.9.2017
Radek Pokora a Klára Sluková, oddáni 16.9.2017
Blahopřejeme

KATOLICKÝ TÝDENÍK: FARNÍCI, ČTĚME HO!
V souvislosti se změnami objednávání a
distribucí Katolického týdeníku, které se
udály před několika lety, rozhodl pan farář,
že se toto periodikum nebude pro farnost
hromadně odebírat a doporučil, aby si
farníci Katolický týdeník objednávali
individuálně. Nemám žádný přehled o počtu
líšeňských odběratelů tohoto týdeníku,
odhadoval bych, že se počet čtenářů snížil.
Odhaduji to i z toho, že jednotlivé výtisky
v úhledném igelitovém obalu rozváží po Líšni
nějaký distributor v osobním autě. Obálku
s novinami dostáváme tak do poštovní
schránky zpravidla ve čtvrtek.

Papež František je nepochybně sympatický
nejen nám, katolíkům, ale všem křesťanům i
nekřesťanům. Avšak teprve, když si
přečteme jeho kázání či projevy a vyjádření,
zahoříme jako on sám radostí z toho, že
známe Boha a že patříme do církve, mezi
Boží děti. Nechme se nakazit touto radostí,
nechme se našim pastýřem povzbudit ve
víře. Každé číslo Katolického týdeníku má i
samostatnou přílohu, ve které má každá
diecéze svou stránku s aktualitami a nechybí
ani program radia Proglas, televize Noe
a dalších stanic.
Jako pravidelný čtenář KT zvu vás,
všechny farníky, rovněž mezi jeho
odběratele a čtenáře. Je to jediný církevně
schválený katolický týdeník a nabízí nám
nejen novinové informace, ale především
možnost náboženského vzdělávání ve
zdravém učení katolické církve. Objednávky
předplatného posílejte na adresu Redakce
KT, Londýnská 44, 120 00 Praha 2, tel. 224
250
395,
nebo
e-mailem:
podhorska@katyd.cz

Způsob doručování však není
podstatný, zkrátka funguje. Důležitější je
však obsah: ten se důkladně proměnil
a nabízí čtenářům širokou paletu článků ze
světa víry, z katolické církve i ze současné
politiky a kultury. Co oceňuji zvlášť, to je
nedělní Boží slovo, s komentářem tak
poutavým, jako slýcháváme od našeho pana
faráře. Je to opravdu nejlepší příprava na
nedělní farní mši svatou. Celá zadní strana je
věnována katechezím, nebo homiliím
papeže Františka a také článkům o něm.

A. Svoboda
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STŘÍPKY Z KLASU
V letošním roce jsme si mohli připomenout
300. výročí narození jediné ženy, která
usedla na český trůn. Vládla 40 let, zavedla
školní docházku, díky ní jsou číslovány domy
v ulicích, provedla velké osvícenské reformy
v oblasti zdravotnictví, armády, měnovou
reformu a mnohé další. Mluvíme
o Marii Terezii, celým jménem
Marie Terezie Valpurga Amálie
Kristýna. Narodila se 13. 5. 1717 ve
Vídni, zemřela 29. 11. 1780 ve věku
63 let také ve Vídni. Marie Terezie
byla v letech 1743 - 1780 česká
a uherská královna, 1741–1780
arcivévodkyně rakouská, 1740–
1748
vévodkyně parmská
a panovnice v desítkách dalších malých
územních celků. Byla vychovávána Jezuity.
S manželem
Františkem
Štěpánem
Lotrinským měla 16 dětí. Její naplněný život
nám ukazuje, že byla více než jen vzdělanou
a energickou feudální panovnicí, pravou
německou měšťankou, pilnou hospodyní,
milující a věrnou manželkou a starostlivou
matkou.

táhnoucí se od pohoří Taurus směrem na
sever až k Pontu Euxinu – dnešní Turecko. Je
tvořena sopečnými usazeninami pocházejícími z vulkánů místních hor. Láva
vyvržená téměř před 2000 lety díky malému
množství srážek zvětrává velmi pomalu.
A tak v lávové hornině vznikala
celá města – kostely, kláštery,
školy, domy..... Na tomto místě
hledali úkryt i první křesťané.
Poslední
předprázdninové
setkání jsme mohli radostně
prožít s paní Mílou Čechovou.
Spolu
s touto
výbornou
hudebnicí jsme mohli „zapět
píseň dokola“ a vyžádat si tu
svou nejmilejší. Paní Míla nám také zazpívala
něco z rodinného repertoáru a protože se jí
s námi líbilo, slíbila, že nás zase někdy
navštíví. Po znalostním testu a trénování
paměti jsme se zamysleli nad tím, jak čas
plyne rychle … všechno v životě má svůj čas
a předem určenou chvíli.. (Kazatel 3).
Vědomí naší smrtelnosti nás vede
k přemýšlení nad tím, jak žít, abychom svůj
život žili moudře (Ž 90:12). V různých
životních etapách jsou pro nás důležité jiné
věci. Nejde o to, jestli se nám v životě vždy
všechno povedlo, ale je potřeba se zamyslet
nad tím, jak jsme se zachovali, když se něco
nepovedlo. Nemá nás zneklidňovat to, že
jdeme kupředu pomalu, ale to, když stojíme
na místě. „Prosba o všední den“ nás vybízí
k tomu, abychom Pána neprosili o zázrak,
nýbrž o sílu pro každý všední den.… A je
důležité si v každém věku uvědomit, že jsme
tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž

Už jste někdy slyšeli o úžasné
Kappadokii (v překladu země krásných
koní)? V KLASu nám o ní vyprávěl náš host
p. Miroslav Boris. Poutavé vyprávění bylo
doplněno zajímavou prezentací. Se
zatajeným dechem jsme sledovali putování
Sv. Pavla a jeho druhů. Pan Boris v nás
probudil touhu blíže se seznámit s touto
krajinou
plnou
zvláštních
útvarů,
připomínající velké komíny, nebo homole,
s životem, kulturami a mentalitou místních
obyvatel. Ve starověku se jednalo o oblast
10
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tváři můžeme vykouzlit úsměv. Přijďte si to
s námi také vyzkoušet. Spolu s účastníky
srdečně zve animátorka Iveta Kolářová.

6. 10. Domovní odpad a co s ním? (host Ing.
Bohdan Stejskal, PhDr.)
20. 10.
Vaněk)

Na co se můžeme dále těšit?

Nový Zéland (host p. Theodor

22. 9. První poprázdninové setkání

JAKO VÁHY V ROVNOVÁZE...
V posledních číslech Kukátka jsme se
věnovali tématu rozlišování duchů v různých
situacích a fázích duchovního života.
V dnešním čísle se pokusíme posunout
o další krok dále, k tomu, co si možná většina
lidí pod pojmem rozlišování vybaví na
prvním místě: hledání Boží vůle. Každý, kdo
se ve svém životě poctivě snaží jít za Bohem,
tuto situaci a otázku zná. Jak poznat, co
mám dělat, co je Boží vůle v mém životě?

Vnější podmínky

Nejprve si ale zkusme
ujasnit, jak na otázku hledání
Boží vůle pohlíží svatý Ignác. To,
čemu říká správná volba, pro něj
není rozhodování mezi dobrem
a zlem, dobrou a špatnou
alternativou. V těchto situacích
nám odpověď nabízí morální učení církve.
Správná volba v našem slova smyslu
znamená rozhodování mezi dvěma
alternativami, z nichž obě jsou dobré, a my
se ptáme, která z nich je více k Boží chvále.
Svatý Ignác nabízí hned několik způsobů,
které nám mohou pomoci lepší volbu
uskutečnit. Dříve, než si je přiblížíme, se však
ještě zkusme zastavit u toho, co je pro ni
z naší strany potřeba.

Při
různých
duchovních
obnovách a aktivitách občas
dávám účastníkům následující
otázku. Představte si, že nyní
Bohu řeknete: „Zde je můj
život, udělej s ním, co chceš.“
Jaký je to pocit? Mnozí z nich
přiznávají, že v něčem děsivý. Ano, mluvíme
o dobrém a milujícím Bohu, přesto nám jaksi
podvědomě naskočí, že nechat Jej dělat, co
bude chtít, jistě znamená nějakou
katastrofu. Nebude to znamenat, že přijdu
o své blízké, přátele, úspory, dobré
postavení, zdraví, pověst...? A nebudu
muset dělat něco, co se mi nebude líbit,
třeba jít do kláštera (zrovna tato obava je u
mladých lidí poměrně častá)? A tak, v zajetí
svých strachů a pokřivených představ
o Bohu, se vlastně často ptáme a neptáme,

Rozlišování vyžaduje vnitřní klid a schopnost
rozhodování. Ne vždy je to možné, ale
přesto, pokud má člověk čas a prostor, měl
by rozlišování dělat ve chvíli, kdy není příliš
vyčerpaný,
nesoustředěný,
uprostřed
hektického dění.
Úmysl dělat, co Bůh bude žádat, ať to stojí
cokoliv
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navenek říkáme, že chceme Boží vůli znát,
ale v hloubi duše se jí obáváme a doufáme,
že by Bůh alespoň pro tuto chvíli nemusel
chtít nic, anebo ještě lépe, mohl chtít to, co
chceme my.

vypočítat. Ani Boží vůle není šifra, kterou
musíme rozluštit a realizovat jako úkol při
bojové hře. Náš život s Bohem je pozváním
k tanci, ke kreativní spoluúčasti na Božím
díle. Každý den k nám Bůh tisícerým
způsobem promlouvá a jemnými i silnějšími
náznaky nás vede dál. Ne vždycky možná
pochopíme napoprvé, ale Bůh je dost veliký
umělec, aby si dovedl poradit i s naším
zaváháním a zaškobrtnutím. Vždyť to je Jeho
touha, vést nás k sobě! Někdy se chováme,
jako bychom v tomto procesu byli sami
a jakoby každá naše chyba, i nechtěná, měla
být osudová. Zapomínáme, že Bůh je
na naší straně. Vede nás k našemu
cíli jako GPS, která ve chvíli, kdy
řidič přejede odbočku, prostě
přepočítá trasu a poklidně
pokračuje dál. Nemusíme se tedy
bát, že se s cílem mineme, když si
uchováme své nasměrování!

V této chvíli je na místě říci si dobrou zprávu:
Ano, Bůh skutečně chce to, co chceme my!
Toto je Boží vůle! Samozřejmě, má to háček,
nikoliv však na straně Boží, ale na straně
naší. Boží vůle skutečně rezonuje
v nejhlubších touhách našeho nitra. Je
voláním k životu v plnosti a v radosti. To jen
my sami bohužel mnohdy nevíme, co
skutečně chceme. Náš život má
mnoho vrstev a my často můžeme
zakoušet protichůdné touhy a
motivy. Zajet na hlubinu a potkat
se se skutečnou touhou svého
srdce je výzva, která je nesnadná
a leckdy i bolavá právě proto, že se
nám do cesty staví naše vlastní
neuspořádané náklonnosti. Nebojujeme
tedy s Bohem a Jeho vůlí, ale sami se sebou,
s touhou i strachem následovat volání, které
je skryto v naší hlubině. Ale když to uděláme,
můžeme zažít, že náš život získá celistvost i
barvy, o kterých se nám ani nesnilo. To je
Boží vůle, a jestliže na ni budeme pohlížet
jakkoliv jinak než na láskyplné vedení
a volání k životu v plnosti a v souladu s
našimi nejhlubšími touhami, nebudeme se
schopni posunout o moc dále. Jen pak také
můžeme následovat to, co poznáváme jako
správné, opravdu odhodlaně a vytrvale.

Indiference
Svatý Ignác říká, že proto, abychom se
dokázali dobře rozhodnout, potřebujeme
být indiferentní. Jinými slovy, máme být jako
lékařské váhy v rovnováze, které nejsou
předem nakloněny na žádnou stranu, a tak
ukáží správnou váhu toho, co bude položeno
na misku. Takováto odpoutanost má ovšem
daleko od jakékoliv letargie či pasivity. Spíše
si ji můžeme představit jako rovnováhu
v našem těle, která je také výsledkem
kontrolované souhry mnoha vnitřních
procesů. I my máme cíleně usilovat o vnitřní
svobodu a odpoutanost, která nám umožní
nepreferovat předem žádnou alternativu,
ale aktivně se zajímat o to, co se zdá být více
k Boží slávě.

Intenzivní trvalá touha znát Boží vůli
a důvěra, že mě Bůh povede
Hledání Boží vůle není jednorázový akt, ale
celoživotní proces. A jak říká jedna báseň,
život není šachová hra, kde máme vše
12
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Udělat to, co můžeme, abychom Boží vůli
poznávali

zvenčí, postupné získávání zkušeností i naše
vlastní reflexe toho, co prožíváme.

Chceme-li se dobře domluvit v cizí zemi,
musíme věnovat čas a úsilí tomu, abychom
se naučili jejímu jazyku. Život prožívaný jako
trvalé hledání Boží vůle je také procesem
neustálého učení se Boží řeči. Může nám
přitom pomoci vnímání vlastních vnitřních
hnutí, hledání vhodné metody pro dobré
rozhodnutí i pomoc někoho zkušenějšího

Toto jsou tedy předpoklady pro to, abychom
se mohli v konkrétních záležitostech dobře
rozhodovat. V příštím čísle Kukátka si
představíme, v jakých typech situací se
takovéto rozlišování může odehrávat a jaké
jsou možné přístupy pro vykonání dobré
volby.
Klára Maliňáková

STALO SE
Začátkem září jsme pro vás opět připravili
akci „Vítání nového školního roku“,
abychom vám usnadnili zápis do našich
kroužků a jiných aktivit. Drobné hry a malé
mlsání pro děti samozřejmě nesměly
chybět. Zde malé fotografické ohlédnutí…
Kroužky V letošním roce jsme opět
otevřeli spoustu kroužků, kde děti a mládež
mohou trávit svůj volný čas. Celkem máme
71 kroužků, které vede 21 lektorů, z nichž
jsou tři zaměstnanci střediska. V některých
kroužcích nám pomáhají dobrovolníci,
většinou z řad studentů. Již tradičně je vždy
největší zájem o florbal, proto jsme letos
navýšili tři florbalové kroužky navíc oproti
minulému roku. Z nesportovních aktivit je
největším lákadlem kroužek Rytířská cesta,

která byla jako jeden z prvních kroužků
okamžitě zaplněna. Letošní velkou novinkou
je taneční skupina Angles crew, která začíná
tancovat s dětmi a mládeží od 3 do 25 let.
Momentálně máme v kroužcích víc jak 700
dětí a ještě pár posledních míst čeká právě
na vás.
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KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
V letošním roce pro vás, mimo pravidelné aktivity, připravujeme:
14. 10. 16.30-18.30 Podzimní salesková burza (prodejci se mohou hlásit do 6. 10. Více
informací na https://www.salesko.cz/nadchazejici-akce/).
19. 10. Zveme Vás, milé maminky, na první Čtvrtkování na téma Podzimní věnce. Přihlašování
od 9. 10. na https://www.salesko.cz/nadchazejici-akce/.
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OTEVŘENÉ KLUBY
ORATOŘ
… a je tu zase školní rok.

Připravili jsme pro vás zajímavý slavnostní
program a možná přijde i ...?

Pro děti školou povinné je to jistě smutná
skutečnost, ale vy, kteří navštěvujete
Oratoř, máte důvod k radosti, protože
v Oratoři startujeme 4. října 14.30 hod.!

Těší se na tebe náš útulný klub VeSPOD,
spousta kamarádů a tým Oratoře.

KLUB VESPOD
Čas výletování, příjemného nicnedělání
a hromady volného času vystřídají
povinnosti spojené se školním rokem. Ale ty,
klubáku, nemusíš naštěstí propadat
beznaději, protože nový školní rok taky
přináší otevření klubu VeSPOD, kde se
setkáš s kamarády, zahraješ svoje oblíbené
hry a povykládáš o prázdninových zážitcích.

Provoz klubu začne ve středu 4. října klasicky
od 17 do 20 hodin a slavnostní startovací
párty, bude v pátek 6. října 18-21 hodin.
Téma párty je karneval, takže si nezapomeň
kreativní masku, za kterou dostaneš
welcome drink grátis. Těší se na tebe tým
klubu VeSPOD.

Salesián Libor Všetula s týmem mladých
i profesionálů představili novou mobilní
aplikaci Izidoor.
Nechci o ní psát, prostě si ji stáhnete a vše
so o ní dovíte. Včetně toho, proč se takto
jmenuje. Je určena k podpoře duchovního
života. Zatím je iZIDOOR ke stažení pouze
pro telefony a tablety s Androidem (tzn.
z Google play). Časem se podaří i na IOS
(iPhone). Aplikace vznikla jako jeden
z produktů Mediální školy k 90. Výročí
příchodu salesiánů do republiky.
15
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
SALESKO - Salesiánské středisko mládeže - DDM, Kotlanova 13, Brno-Líšeň
Zájmové kroužky
V uvedeném školním roce probíhalo 81 zájmových kroužků. Největší zastoupení měly kroužky sportovní
- 40, dále hudební - 4, tvořivé - 3 a ostatní - 9 (dramaťák, deskové hry, rytířská stezka, drobný chovatel,
angličtina, vaření). Kroužky navštěvovalo celkem 633 účastníků.
Zájmové kroužky zajišťují 3 zaměstnanci, 26 pracovníků na DPP a 9 dobrovolníků, kteří odpracovali 270
hod.
Sportovní kroužky
V uplynulém roce se těšil velkému zájmu horokroužek a florbalový kroužek, proto jsme rozšířili nabídku
tohoto kroužku na osm skupin horokroužku a 5 skupin florbalu. V letošním roce jsme otevřeli nový
kroužek – dívčí fotbal. Během tohoto roku probíhaly v Salesku i jiné sportovní aktivity: in-line bruslení
pro pokročilé i začátečníky, cvičení na balónech, tanečky či capoiera. Mezi oblíbenými nechyběla
lukostřelba, volejbal, míčové hry a badminton.
Hudební kroužky
Ve školním roce 2016/2017 bylo možné hrát na kytaru, zobcovou flétnu, klavír a keyboard.
Tvořivé kroužky
V uplynulém roce mohly děti navštěvovat leteckého modeláře, keramiku a keramiku s výtvarkou.
Novinka Rytířská cesta, kde se děti proměnily v rytíře a vyráběly si štíty, meče i jiné výrobky se těšila
velké oblibě. Během tohoto roku děti pod vedením lektorky dramatického kroužku Zuzany Novákové
úspěšně nastudovaly a uvedly divadelní hru „Karcoolka“, kterou předvedly na dětském dni a na Vánoční
akademii.

Klub rodičů a dětí
Ve školním roce jsme nabídli 23 pravidelných aktivit pro 378 dětí a 265 rodičů. Aktivity zajišťuje 1
zaměstnanec, 12 pracovníků na DPP a 6 dobrovolníků. Dobrovolníci odpracovali 928 hodin.
Struktura činnosti: nabízíme 35% sportovních, 22% hudebních, 26% tvořivých, výtvarných a
keramických a 17% ostatních aktivit (Salíček, Všeználek, Dopolední klub maminek).
Akce Klubu rodičů a dětí ve školním roce 2016/2017 - celkem 21 akcí: 7x Čtvrtkování pro 57 maminek;
9x akce pro veřejnost; 2x akce ve spolupráci s RC Pastelka; 3x Dopolední klub maminek pro 20 maminek.

Otevřený klub
Nabízeli jsme letos tři otevírací dny. Průměrná denní návštěvnost mladších dětí do 14 let (Oratoř) byla
10 osob, starších dětí nad 14 let 11 osob. Děti měly také možnost pravidelně navštěvovat klubovou
činnost (cyklus přednášek a workshopů), zúčastnilo se celkem 95 účastníků. V rámci Otevřeného klubu
jsme realizovali také tři akce probíhající více dní, na kterých bylo 31 účastníků.
16
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Na realizaci činnosti Otevřeného klubu se podíleli 4 zaměstnanci, přepočteno 1,5 úvazku. Pomáhalo
nám 6 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 348 dobrovolnických hodin.

AKTIF
Ve školním roce jsme v rámci AKTIFu realizovali 26 dopoledních programů. Celkem dopoledními
programy pro třídní kolektivy prošlo celkem 478 dětí z pěti škol.
Na realizaci programu se podílel jeden zaměstnanec a dva vedoucí na DPP.

Prázdninové tábory v létě 2017
Uspořádali jsme 21 příměstských táborů pro 408 účastníků, 6 pobytových táborů pro 143 účastníků.
Tábory zajišťovali všichni zaměstnanci střediska a 27 pracovníků na DPP a 32 dobrovolníků, kteří
odpracovali 1860 hod.

SaVIO
V uplynulém školním roce proběhlo celkem 16 přednášek s průměrnou návštěvností 50 lidí. Z hlediska
tematiky jsme se rozhodli zaměřit na oblasti psychologie a osobnostního růstu. Zde jsme se potkali
s velmi pozitivní zpětnou vazbou a poptávkou po podobných tématech od návštěvníků. Hosté z těchto
oblastní, jako Peter Tavel či Andrej Drbohlav byli z hlediska návštěvnosti také nejvýraznějšími
osobnostmi tohoto školního roku. Otestovali jsme si i nové formy propagace – skrze reklamy na
Facebooku. Na serveru Youtube překročilo množství zhlédnutí lidí za 10 let magické číslo 150 000, což
indikuje mimořádný zájem o program z hlediska veřejnosti.

Minigalerie Salesko
V uplynulém roce jsme v Minigalerii uspořádali čtyři výstavy:
„Dobrý den" autorská výstava obrazů brněnské výtvarnice Jaroslavy Fišerové 1. 9. – 30. 10. 2016.
"Fotografie z archívu" výstava fotografií herce Pavla Zatloukala 1. 11. – 31. 12. 2016.
"Fotoobrazy" výstava scénáristy, kameramana a režiséra Petra Barana 3. 1. – 28. 2. 2017.
„Portréty ze života" výstava fotografií malířky Jany Ostrčilové 6. 3. – 30. 4. 2017.

Aktivity pro veřejnost
Statistika účasti za školní rok u jednotlivých aktivit: horolezecká stěna 377 účastníků, stolní tenis 135
účastníků, cvičení Pilates 413 účastnic a cvičení Latino Fit 198 účastnic.
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Kluziště
V rámci dlouhodobého společného projektu s Úřadem městské části Brno-Líšeň jsme otevřeli kluziště.
Od prosince do února jsme nabídli 70 otevíracích dnů a přišlo celkem 14 227 návštěvníků. Činnost
zajišťovali všichni technicko-administrativní pracovníci střediska a 11 pracovníků na DPP.

Rozpočet kalendářního roku 2016:
Náklady
Spotřeba materiálu
Energie
Náklady na služby
Osobní náklady
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem

1 219 727,02 Kč
507 221,00 Kč
1 369 350,62 Kč
5 331 516,00 Kč
22 077,12 Kč
135 949,90 Kč
8 585 841,66 Kč

Výnosy
Tržby z prodeje služeb - pronájmy
Účastnické poplatky
Dary
Provozní dotace
Jiné ostatní výnosy

389 597,00 Kč
1 866 654,00 Kč
104 291,00 Kč
6 435 923,00 Kč
6 328,00 Kč

Výnosy celkem

8 802 793,00 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2016 – zisk 216 951,34 Kč
Provozní dotace
MŠMT ČR
MČ Brno-Líšeň +
Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
Jihomoravský svaz st. tenisu
Provozní dotace celkem

5 425 000,00 Kč
695 000,00 Kč
148 000,00 Kč
167 034,00 Kč
889,00 Kč
6 435 923,00 Kč

+ účetní součet za dva roky

Výroční zprávu zpracoval Petr Kopřiva
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KUKÁTKO DĚTEM

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: 17. září 2017
Neprodejné!
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat
s obsahem zveřejněných příspěvků. Anonymní příspěvky nezveřejňujeme.
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Úterý 15.00 hod.
ZŠ Novolíšeňská
Hana Slavíčková
Úterý 15.45 hod.
ZŠ Novolíšeňská
Hana Slavíčková
Úterý 16.00 hod.
fara
Markéta Svobodová

Úterý 16.00 hod.
SaSM
P.Petr Kopřiva
Úterý 16.00 hod.
SaSM
P.Petr Kopřiva
Úterý 16.00 hod.
SaSM
P.Petr Kopřiva

4. třída

7. třída

9. třída

8. třída

6. třída

5. třída

3. třída

2. třída

Čtvrtek 13.30 hod.
fara
Hana Válková
Čtvrtek 13.30 hod.
fara
Hana Válková
Středa 17.00 hod.,fara
Zdeňka Nečasová

1. třída

ZŠ Holzova

Úterý 16.00 hod.
SaSM
P.Petr Kopřiva
Úterý 16.00 hod.
SaSM
P.Petr Kopřiva
Úterý 16.00 hod.
SaSM
P.Petr Kopřiva

Úterý 16.00 hod.
fara
Markéta Svobodová

Úterý 15.45 hod.
Hana Slavíčková

Úterý 15.00 hod.
Hana Slavíčková

Středa 17.00 hod, fara
Zdeňka Nečasová

Úterý 14.00 hod.
Hana Slavíčková

Úterý 13.00 hod.
Hana Slavíčková

ZŠ Novolíšeňská

Úterý 16.00 hod.
SaSM
P.Petr Kopřiva
Úterý 16.00 hod.
SaSM
P.Petr Kopřiva
Úterý 16.00 hod.
SaSM
P.Petr Kopřiva

Úterý 16.00 hod.
fara
Markéta Svobodová

Středa 14.00 hod.
Helena Kohoutková

Středa 14.00 hod.
Helena Kohoutková

Středa 17.00 hod, fara
Zdeňka Nečasová

Středa 13.00 hod.
Helena Kohoutková

Středa 13.00 hod.
Helena Kohoutková

ZŠ Horníkova

Úterý 16.00 hod.
SaSM
P.Petr Kopřiva
Úterý 16.00 hod.
SaSM
P.Petr Kopřiva
Úterý 16.00 hod.
SaSM
P.Petr Kopřiva

Úterý 16.00 hod.
fara
Markéta Svobodová

Úterý 13.00 hod.
Helena Kohoutková

Úterý 13.00 hod.
Helena Kohoutková

Středa 17.00 hod, fara
Zdeňka Nečasová

Úterý 13.15 hod.
Renata Lorencová

Úterý 13.15 hod.
Renata Lorencová

ZŠ Masarova

Čtvrtek 16.30 hod.
P.Milan Mihulec

Čtvrtek 16.30 hod.
P.Milan Mihulec

Čtvrtek 16.30 hod.
P.Milan Mihulec

Čtvrtek 16.30 hod.
P.Milan Mihulec

Čtvrtek 16.30 hod
Radmila Pechová

Čtvrtek 16.30 hod
Radmila Pechová

Čtvrtek 16.30 hod
Radmila Pechová

Čtvrtek 16.30 hod.
Marie Pospíšilová

Čtvrtek 16.30 hod.
Marie Pospíšilová

oratoř+skaut.klubovna

Slatina –

výuku zahajujeme 18.9.2017 (ZŠ Masarova a Horníkova až od 25.9., ZŠ Novolíšeňská až od 2.10.)

Výuka náboženství ve školním roce 2017/18

