ZÁŘÍ 2018

NECHTE DÍTEK A NEBRAŇTE JIM JÍTI KE MNĚ…
ALE CO MY OSTATNÍ?
Verš z Matoušova Evangelia mi byl odcitován, když jsem se kdysi dovolil ozvat, že přes dětský
křik při mši svaté, toho moc neslyším. Také mi bylo řečeno, že rodiče s malými dětmi, chtějí jít
v neděli do kostela jako rodina. Dovolte mi zamyšlení nad snad nikdy nekončícím „konfliktem“
mezi rodiči „akčních“ dětí a zbytkem zúčastněných lidí v kostele.

Líšeňská farnost je úžasně živá, se spoustou rodin s hodně dětmi, a to mě naplňuje velkou
radostí a optimismem. Počty křtů, svateb, dětí u prvního Svatého přijímání jsou pro nás všechny
velkým příslibem do budoucna. To jen na objasnění toho, že nejsem protivnej suchar, co nemá
rád děti. Ale jako ochotník, který i pro děti hrával divadlo vím, jak dlouho udrží třeba předškolák
pozornost, když ho něco zajímá. A nalejme si čistého vína: např. tříleté dítě obřady mše
nezajímají vůbec. Líbí se mu, když ti pánové v šatech projdou zahaleni dýmem okolo a potom
když to vpředu při proměňování cinkne. Jinak nechápe, proč má hodinu sedět a ještě k tomu
být potichu, když je vyspané a najezené, tedy plné energie. Takže dělá, co je mu přirozené: hraje
si, povídá si, nejraději by si prošlo celý kostel. To není zlobení, to je jen důsledek toho, že
maminka s tatínkem trochu nepřemýšlí. Rodiče malých dětí mají přirozeně trochu posunutý
„práh ticha“, takže pokud si jejich ratolest v kostele jen tiše povídá a k tomu si podupkává
nožičkou, tak je to pro ně úplné ticho. Ale ono není! Kdo jste někdy vedli nějakou přednášku,
četli v kostele čtení nebo i jen povídali kamarádům zážitky z cest, jistě se mnou budete souhlasit,
jak je nepříjemné byť i šeptání publika.
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Z FARNÍ MATRIKY 16. 6. – 16. 9. 2018
Udělené křty ve farnosti
Monika Jana Groscheová, nar. 12.12.2017, pokřtěna 16.6.2018
Barbora Marie Klímová, nar. 9.12.2017, pokřtěna 17.6.2017
Inna Anna Plevová, nar. 19.3.2018, pokřtěna 23.6.2018, SaSM
Kryštof Pavliňák, nar. 22.4.2018, pokřtěn 24.6.2018
Jindřich Alois hládek, nar. 2.10.2012, pokřtěn 24.6.2018
Šimon Josef Chládek, nar. 15.3.2016, pokřtěn 24.6.2018
Kryštof Hořejš, nar. 1.12.2017, pokřtěn 24.6.2018
Evelína Adéla Machalová, nar. 25.2.2016, pokřtěna 8.7.2018, Slatina
Anna Apolena Machalová, nar. 6.3.2018, pokřtěna 8.7.2018, Slatina
Laura Mikettová, nar. 23.2.2018, pokřtěna 14.7.2018
Diana Korčeková, nar. 8.3.2018, pokřtěna 21.7.2018
Julie Magdalena Tomanová, nar. 22.1.2018, pokřtěna 22.7.2018, Slatina
Pavel Střecha, nar. 25.12.2009, pokřtěn 12.8.2018
Matyáš Střecha, nar. 1.8.2017, pokřtěn 12.8.2018
Ina Marie Dostálová, nar. 7.7.2018, pokřtěna 12.8.2018
Samuel Zdeněk Horváth, nar. 10.5.2018, pokřtěn 12.8.2018
Alžběta Pučálková, nar. 8.2.2018, pokřtěna 26.8.2018
Anna Marie Vaňková, nar. 26.5.2018, pokřtěna 2.9.2018
Eduard Tomáš Trávník, nar. 28.7.2018, pokřtěn 9.9.2018
Klára Marie Tulková, nar. 16.5.2017, pokřtěna 16.9.2018
Ludmila Konečná, nar. 28.6.2018, pokřtěna 16.9.2018
Julie Anna Edlerová, nar. 28.5.2018, pokřtěna 16.9.2018
Markéta Veronika Simandelová, nar. 7.6.2018, pokřtěna 16.9.2018
Blahopřejeme

Manželství uzavřeli
Martin Čupr a Sabina Pecová, oddáni 16.6.2018
Ivan Rajčan a Lucie Příhodová, oddáni 16.6.2018, Kostelíček
Tomáš Král a Alena Lejsková, oddáni 23.6.2018, Kostelíček
Jan Heider a Dominika Polanská, oddáni 23.6.2018, Kostelíček
Martin Svoboda a Anna Herfortová, oddáni 30.6.2018
Michal Vrbacký a Marika Drinková, oddáni 8.8.2018, Kostelíček
Ladislav Havlík a Kateřina Bučíková, oddáni 9.8.2018
Michal Klíma a Eliška Švachová, oddáni 11.8.2018, Kostelíček
Bronislav Hamšík a Jana Klementová, oddáni 11.8.2018
Richard Poláček a Anežka Hranáčová, oddáni 1.9.2018
Michal Váňa a Zuzana Hájková, oddáni 8.9.2018
Blahopřejeme
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(A o zvonícím mobilu možná někdy příště..:-)). Jistě by se ke mně někdo přidal, kdybych
takové chování nazval jako nevychovanost. Ale třeba se najde i někdo další a označí jej jako
bezohlednost. Ano uznávám, že jsou to silná slova.
Žijeme v relativně velkém městě, kde je možností navštívit mši Svatou téměř v kterýkoliv
nedělní čas. Ve staré Líšni jsou dvě mše ráno a jedna večer. Nežijeme na vesnici v severních
Čechách, kde je jedna jediná mše Svatá široko daleko. Takže možnost, aby se rodiče u svých dětí
doma vystřídali, určitě jsou. Proč je rodiče nevyužívají? Chtějí se zúčastnit nedělí mše jako
rodina? Ale ostatní se nechtějí jen zúčastnit. Chtějí ukázat své ratolesti kamarádům? Určitě ano,
ale jiných možností je nepřeberně. Nezvládnou tatínci pohlídat hodinu děti, zatímco je maminka
v kostele? Ale zvládnou, jen nechtějí. Když bude malej zlobit, je tam boční kaple? To je obzvlášť
nepříjemný rodičovský zlozvyk. Náš kostel má docela obstojnou akustiku a zastal bych se našich
varhaníků, kteří hrají všemi čtyřmi končetinami k tomu zpívají a do toho jim zezadu brblá, svačí,
dupe či jezdí s autíčkem několik dětí věkem patřících spíše do jeslí. Maminky, Vás baví v zimě
Vaše ratolesti oblékat do všech těch vrstev oblečení? Rodiče, Vám nevadí, že si ze mše odnášíte
jen poznatek, že příště je lepší klukovi vzít autíčko, než aby roztrhal Kancionál? Babičky a
dědečci, vzpomenete si, co jste v kostele nepromíjeli svým dětem, ale vnoučatům ano?
Milí rodiče malých dětí, prosím, berte ohled na nás nevrlé, hůře slyšící, špatně se
soustřeďující a především na kněze, lektory varhaníky. Zvažte, jestli je Vaše dítě už schopné
mši Svatou v tichu alespoň přečkat. Náboženská výchova Vašich pokladů je na Vás, na
každodenním příkladu. Třeba v ohleduplnosti.
farník Vítek Sedláček
Pohřby z kostela
Miroslav Fexa, 80 let, pohřben 15.6.2018
Filip Musil, 32 let, pohřben 22.6.2018
Marie Kračovská, 79 let, pohřbena 29.6.2018
Jan Krčma, 71 let, pohřben 29.6.2018, Slatina
Tomáš Máca, 72 let, pohřben 29.6.2018, Slatina
Josef Zoubek, 69 let, pohřben 2.7.2018
Vladimír Hausler, 86 let, pohřben 9.7.2018
Ladislav Pospíšil, 72 let, pohřben 17.7.2018
Jarmila Švehlová, 86 let, pohřbena 30.7.2018
Rudolf Unzeitig, 83 let, pohřben 9.8.2018, Slatina
Božena Čechová, 89 let, pohřbena 10.8.2018
Marta Peratová, 80 let, pohřbena 10.8.2018
Božena Kladivová, 87 let, pohřbena 17.8.2018
Helena Kašíková, 87 let, pohřbena 18.8.2018
Božena Doležalová, 96 let, pohřbena 31.8.2018
Františka Hudcová, 84 let, pohřbena 7.9.2018
RIP
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PERSONÁLNÍ ZMĚNY V KOMUNITĚ SALESIÁNŮ V BRNĚ - LÍŠNI
Komunita Salesiánů zůstává i nadále v sídlišti v Líšni. Od 1. 9. 2018 zde bude působit ve
složení:
P. Petr Kopřiva – ředitel komunity a ředitel SaSM
P. František Ptáček – farář budoucí farnosti
P. Jiří Banďouch – sportovní pedagog
Nově příchozím spolubratrům jsme položili pár otázek, aby se představili farnosti.
1. Kde jste se narodil a odkud pocházíte?
2. Kdo Vás nejvíce ovlivnil na Vaší cestě ke kněžství a ke komunitě salesiánů?
3. Kde bylo Vaše poslední působiště?
4. Jaké máte záliby, koníčky - pokud na ně máte čas?
5. Kde Vás budou moc farníci potkávat?
6. Co byste prostřednictvím farního časopisu vzkázal farníkům a naší mládeži?

P. FRANTIŠEK PTÁČEK SDB
1. V mém případě je to trochu zašmodrchané. Rodiče pocházeli z Valašska a šli za prací na
Ostravsko. Zakotvili tehdy v nově budovaném městě Havířově. Narodil jsem se v Ostravě a do
osmé třídy jsem chodil do základní školy v Havířově. Pak se rodiče vrátili zpátky na Valašsko do
Vsetína. Tam jsem také na gymnáziu maturoval a hlásil se na studium teologie tehdy ještě do
Litoměřic.
2. V mém dětství mi pohled na činnost kněze ukázal kaplan v Havířově P. Josef Holek. Nebyl
salesián, ale s mladými to uměl náramně a byl skvělý člověk i kazatel. Později jsem poznal více
salesiánů, jezdili jsme jako parta na prázdninové chaloupky. Hodně se nám věnoval Josef
Kopecký starší.
3. Kromě diecéze plzeňské a brněnské jsem ve všech dalších diecézích působil nebo nějaký čas
pobýval. Teď mi už zbývá jen diecéze plzeňská. Do Brna přicházím z ostravské komunity, která
je v naší provincii počtem spolubratří druhá největší. Tam jsem měl na starost kostel sv. Josefa
v salesiánském areálu, kterému místní neřeknou jinak než Don Bosko. Ostravy jsem si moc
neužil, po dvou letech přicházím do Brna.
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4. Ve volných chvílích se zajímám o sport, za mých mladých let jsem hrával volejbal, fotbal,
košíkovou, stolní tenis. Od aktivního provozování sportu jsem se posunul k jeho sledování.
Poslechnu si rád populární hudbu nebo country, v naší rodině se také zpívaly lidové písně.
5. Nejčastěji se budeme potkávat ve středisku, kde budu nějaký čas na recepci, při bohoslužbách
v tělocvičně i střediskové kapli, také v kostele ve Slatině a v přípravách na svátosti.
6. Nenechejte se odradit od konání dobra, i když vás za to nikdo nepochválí. Věnujte čas
a energii vztahům ve farnosti, scházejte se a společně promýšlejte, co vaše konkrétní situace
v danou chvíli potřebuje. A mladým? Ať nejsou povrchní a nepapouškují názory většinové
společnosti, ať umí jít proti proudu.

P. LADISLAV BANĎOUCH SDB
1. Narodil jsem se ve Vyškově na Moravě a pocházím znedaleka z Hrušek u Slavkova.
2. Nejvíce mě ovlivnil v cestě za kněžstvím P. Heřman Rakowský, který byl naším farářem
v Křenovicích. Mezi salesiány potom vděčím hodně Jaroslavu Mikešovi a Jaroušku Kopeckému.
3. Do Brna přicházím z Prahy Kobylis, kde jsem vykonával funkci farního vikáře.
4. K mým zálibám patří především sport, fotbal, florbal, cyklistika, kanoistika, běh a hra na
kytaru.
5. V Líšni na Salesku jsem ve funkci sportovního pedagoga. Nejvíce se se mnou tedy budou
potkávat děti na různých sportovních kroužcích, nebo nedělní oratoři, nebo při mších svatých.
6. Že jsem se do Brna, na Brno, na Kometu, na novou farnost, která má vzniknout, moc těšil.
Moc se těším, až vás všechny potkám osobně.

Děkujeme oběma otcům za rozhovor a přejeme jim, aby se pro ně Líšeňská farnost
stala působištěm, kde se budou cítit jako doma.
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POZVÁNKY
POUŤ DO SLOUPU
Tradiční děkovnou pouť líšeňské farnosti k Panně Marii Bolestné do Sloupu letos vykonáme
20. října 2018. Od 16.00 hod. se modlíme křížovou cestu a růženec, v 18.00 hod. bude mše
sv. Všichni farníci jste srdečně zváni.

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. Bude možné zapsat se k adorační
službě.

SVATOHUBERTSKÁ MŠE

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA
HŘBITOVĚ

V neděli 14. 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
v neděli 4. 11 v 15.00 h. V NOVÉ ČÁSTI
HŘBITOVA.

Dušičková pobožnost bude spojena
s žehnáním nového hřbitova.
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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. Věřící,
kteří ze závažného důvodu nemají možnost navštívit hřbitov ve výše uvedených dnech, mohou
plnomocné odpustky získat již od 25. října. Podmínky pro získání odpustků zůstávají
nezměněny.
(na základě žádosti kardinála Duky povoleno Apoštolskou penitenciárií dne 8. října 2012)

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek 1. listopadu – Slavnost Všech svatých, mše sv. v 8.00 a 18.00 hodin
Pátek 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. v 7.00, 8.00 a 18.00 hodin
Neděle 25. 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 farní
oktet.
Neděle 2. 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 farní Oktet.

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
V tomto školním roce bude v naší farnosti opět zahájena příprava
na biřmování. Od září se mohou hlásit zájemci z řad mládeže
a dospělých v kostele nebo v SaSM.
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SALESKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
SALESKO - Salesiánské středisko mládeže - DDM, Kotlanova 13, Brno-Líšeň
Právní subjektivita: Školská právnická osoba, Typ zařízení: Středisko volného času
Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha Datum vzniku: 1. září 1995 IČO: 65348699
Ředitel: Petr Kopřiva, Počet zaměstnanců: 15 osob,
přepočtený počet úvazků 12 (během roku se mění)
Zájmové kroužky
V uvedeném školním roce probíhaly kroužky: sportovní pro 533 dětí, hudební pro 70 dětí,
tvořivé pro 24 dětí, taneční pro 127 tanečníků a ostatní (deskové hry, rytířská stezka, drobný
chovatel, angličtina, anglická konverzace, vaření) pro 57 dětí. Kroužky navštěvovalo celkem 811
účastníků.
Zájmové kroužky zajišťuje 5 zaměstnanců, 16 pracovníků na DPP a 5 dobrovolníků, kteří
odpracovali 160 hod.
Sportovní kroužky
V uplynulém roce se těšil velkému zájmu horokroužek a badmintonový kroužek, kde jsme se
dostali na celkový počet 6 zaplněných kroužků pro každý sport. Během tohoto roku probíhaly
v Salesku i jiné sportovní aktivity: in-line bruslení pro mírně pokročilé, pokročilé i začátečníky,
cvičení na balónech, capoiera, taneční skupina Angels crew. Mezi oblíbenými nechyběla
lukostřelba, míčové hry a florbal.
Hudební kroužky
Ve školním roce bylo možné hrát na kytaru, zobcovou flétnu, klavír a keyboard.
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Tvořivé kroužky
V uplynulém roce mohly děti navštěvovat keramiku a keramiku s výtvarkou.
Během tohoto roku děti z rytířského nacvičili vystoupení v podobě rytířského klání, které
předvedli během Dětského dne či se zúčastnili s pomocí na dni Země, kdy jsme společně čistili
naše okolí.

Klub rodičů a dětí
Ve školním roce jsme nabídli 35 pravidelných aktivit (pololetní i celoroční) pro 361 dětí a 289
rodičů. Aktivity zajišťuje 1 zaměstnanec, 7 pracovníků na DPP a 6 dobrovolníků. Tři aktivity
podpořili kolegové zaměstnanci. Dobrovolníci odpracovali 907 hodin.
Procentní zastoupení různých aktivit:
23% výtvarné, 23% hudební, 34% sportovní, 20% ostatní / Salíček, Všeználek, Dopolední klub
maminek/
Počet akcí pro veřejnost:
7x – 2x burza, Večerní hlína, Uspávání zvířátek, Adventní věnce, karnevaly, Hrajeme si na
závodníky
4x Čtvrtkování pro 31 maminek
4x akce s jinými organizacemi – s Pastelkou Líšeňské Vánoce a Vynášení Moreny, Společnost pro
ranou péči malování na obličej v rámci Brněnského půlmaratonu a Family Day Zetor

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).
Na realizaci činnosti Otevřeného klubu se podíleli 4 zaměstnanci, od pololetí tři.

AKTIF
Ve školním roce jsme v rámci AKTIFu realizovali 29 dopoledních programů. Celkem
dopoledními programy pro třídní kolektivy prošlo celkem 531 dětí ze sedmi škol.
Na realizaci programu se podílel jeden zaměstnanec a čtyři vedoucí na DPP.
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Prázdninové tábory v létě 2018
Uspořádali jsme 21 příměstských táborů pro 444 účastníků, 6 pobytových táborů pro 177
účastníků. Tábory zajišťovali všichni zaměstnanci střediska, 28 pracovníků na DPP a 22
dobrovolníků, kteří odpracovali 880 hod.
SaVIO
V uplynulém školním roce proběhlo celkem 5 přednášek s průměrnou návštěvností 35 osob.
Na všech setkáních přednášel Mgr. Karel Opravil, dětský terapeut. Témata: Jak přežít výchovu
svých dětí…, Máma s tátou se už nemají rádi… (porozvodový vztah s dětmi), Otec a syn, aneb
jak se neztratit v chlapském světě, Babička nám kecá do výchovy – jak ji vypnout?, Máme
doma školáka, aneb jak nepokazit dítěti školní docházku.

Aktivity pro veřejnost
Statistika účasti za školní rok u jednotlivých aktivit: horolezecká stěna 300 účastníků, stolní
tenis 126 účastníků, cvičení Pilates 385 účastnic a cvičení Latino Fit 197 účastnic.

Kluziště
V zimní sezóně 2017/2018 jsme nabídli 90 otevíracích dnů, z toho 25 dnů víkendových, 12 dnů
prázdninových a 53 dnů všedních. Přišlo celkem 22 105 návštěvníků, z toho například 2 653
dětí v rámci bruslení pro školy. Činnost zajišťovali všichni technicko-administrativní pracovníci
střediska, tři pedagogové a 8 pracovníků na DPP.

Rozpočet kalendářního roku 2017:

Náklady*
Spotřeba materiálu
Energie
Náklady na služby
Osobní náklady
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem

1 189 593,00 Kč
580 904,00 Kč
1 965 137,00 Kč
5 422 058,00 Kč
34 886,00 Kč
135 949,90 Kč
9 308 594,00 Kč

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

631 376,00 Kč
2 970 758,00 Kč
97 329,00 Kč
5 648 103,00 Kč
18 588,00 Kč

Výnosy celkem

9 366 154,00 Kč
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Hospodářský výsledek za rok 2017 – zisk 57 560,00 Kč
Provozní dotace
MŠMT ČR
MČ Brno-Líšeň
Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
Jihomoravský svaz st. tenisu
Provozní dotace celkem

5 024 000,00 Kč
290 000,00 Kč
205 000,00 Kč
127 000,00 Kč
2 103,00 Kč
5 648 103,00 Kč

*zaokrouhleno na celé koruny

Výroční zprávu zpracoval Petr Kopřiva

FARNÍ KAVÁRNA NA FAŘE - PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování všem dobrovolníkům, kteří se přihlásili na výzvu hledání zájemců do farní
kavárny. Přihlásilo se tolik farníků, že po vypracování rozpisu na celý školní rok se každá skupina
vystřídá jen 3x od září do června. Máme celkem 14 skupin, které jsou ochotny se o nás postarat
v neděli po desáté mši svaté v kavárně na farním dvoře.
Pro úplnost dodáváme, že jedná se dobrovolnickou práci, všichni obsluhující tuto práci
vykonávají pro ostatní farníky bez nároku na odměnu.
Kavárna je otevřena každou neděli od 11.00 do 12.00 hodin.
Veškerý výdělek z provozu kavárny je použit na koupi a údržbu vybavení jak kavárny, tak celého
farního dvora (lavice, stoly, sekačka, trampolína, houpačky apod.).

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: 30. září 2018
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 15.30 hod.
fara
Markéta Svobodová

Úterý 16.15 hod.
fara
Markéta Svobodová
SaSM
Domluva termínu na
tel.č. 604 469 235
SaSM
Domluva termínu na
tel. č. 604 469 235

4. třída

5. třída

7. třída

9. třída

8. třída

6. 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 16.15 hod.
fara
Markéta Svobodová
SaSM
Domluva termínu na
tel.č. 604 469 235
SaSM
Domluva termínu na
tel. č. 604 469 235

Úterý 15.30 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 16.15 hod.
fara
Markéta Svobodová
SaSM
Domluva termínu na
tel.č. 604 469 235
SaSM
Domluva termínu na
tel. č. 604 469 235

Úterý 15.30 hod.
fara
Markéta Svobodová

Pondělí 14.00 hod.
Marie Tomášová

Pondělí 14.00 hod.
Marie Tomášová

Středa 17.00 hod, fara
Zdeňka Nečasová

Pondělí 13.00 hod.
Marie Tomášová

Pondělí 13.00 hod.
Marie Tomášová

ZŠ Horníkova

Úterý 16.15 hod.
fara
Markéta Svobodová
SaSM
Domluva termínu na
tel.č. 604 469 235
SaSM
Domluva termínu na
tel. č. 604 469 235

Úterý 15.30 hod.
fara
Markéta Svobodová

Úterý 14.00 hod.
Helena Kohoutková

Úterý 14.00 hod.
Helena Kohoutková

Středa 17.00 hod, fara
Zdeňka Nečasová

Úterý 13.15 hod.
Renata Lorencová

Úterý 13.15 hod.
Renata Lorencová

ZŠ Masarova

výuku zahajujeme 17.9.2017 (ZŠ Masarova, 6. a 7. třída až 1. 10.)

Výuka náboženství ve školním roce 2018/19

info u M. Pospíšilové,
tel. 736 523 614

info u M. Pospíšilové,
tel.736 523 614

info u M. Pospíšilové,
tel.736 523 614

info u M. Pospíšilové,
tel. 736 523 614

info u M. Pospíšilové,
tel. 736 523 614

info u M. Pospíšilové,
tel. 736 523 614

Čtvrtek 16.15 hod
Radmila Pechová

Čtvrtek 16.15 hod.
Marie Pospíšilová

Čtvrtek 16.15 hod.
Marie Pospíšilová

oratoř+skaut.klubovna

Slatina –

