
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Věřit neznamená intelektuálně vědět. Věřit znamená nechat se přemoci 

nadějí. Věřit je, dovolit Boží Pravdě proniknout lidské srdce a vyhlížet  

v lásce naplnění toho v co doufáme. (srv. Žid 11,1n) 

 

Věřím v Ducha svatého. 

Věřím, že může odstranit moje předsudky. 

Věřím, že může změnit moje návyky. 

Věřím, že může přemoci moji lhostejnost. 

Věřím, že mě může nadchnout k lásce. 

Věřím, že mě může zbavit zlého. 

Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému. 

Věřím, že může přemoci zármutek. 

Věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu. 

Věřím, že mi může odejmout pocit méněcennosti. 

Věřím, že mi může dát sílu v utrpení. 

Věřím, že může dát na pomoc bratra. 

Věřím, že může proniknout moji bytost. 

Seslání Ducha Svatého 
červen 2019 
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Z FARNÍ MATRIKY 5. 4. – 31. 5. 2019 
 
Udělené křty ve farnosti 
Jan Ferbar, nar. 24.12.2018, pokřtěn 13.4.2019 
Jana Heraltová, nar. 10.12.2018, pokřtěna 27.4.2019, SaSM 
Jindřich Heralt, nar. 10.12.2018, pokřtěn 27.4.2019, SaSM, SaSM 
Dominik Christian Mikauš, nar. 19.12.2018, pokřtěn 27.4.2019 
Linda Dolanová, nar. 1.11.2018, pokřtěna 27.4.2019 
Erik Zadžora, nar. 13.1.2019, pokřtěn 28.4.2019, Slatina 
Matouš Petříček, nar. 7.1.2019, pokřtěn 28.4.2019 
Šimon Filip Zapletal, nar. 25.11.2018, pokřtěn 4.5.2019 
Marianna Terézia Mészárová, nar. 16.12.2009, pokřtěna 5.5.2019 
Samuel Štefan Ejemighaye, nar. 31.1.2010, pokřtěn 5.5.2019 
Sophie Jana Ejemighaye, nar. 16.5.2017, pokřtěna 5.5.2019 
Bára Barbora Odehnalová, nar. 22.10.2018, pokřtěna 5.5.2019 
Soňa Marie Magdalena Vašková, nar. 4.12.2018, pokřtěna 5.5.2019 
Karolína Eva Furchová, nar. 5.11.2018, pokřtěna 5.5.2019 
Jasmin Hájková, nar. 25.12.2018, pokřtěna 12.5.2019 
Artur Jaroslav Alina, nar. 1.2.2010, pokřtěn 12.5.2019, SaSM 
Klara Piler, nar. 6.2.2019, pokřtěna 12.5.2019, Slatina 
Vladimír Pavel Klimčík, nar. 25.9.2018, 25.5.2019, Slatina 
Filip Ondřej Kaláb, nar. 16.8.2018, pokřtěn 26.5.2019 
Julie Barbora Kalábová, nar. 16.8.2018, pokřtěna 26.5.2019 
Blahopřejeme 
 
Manželství uzavřeli 
Piotr Kaszubski a Jana Klímová, oddáni 3.5.2019 
František Říha a Radka Jatelová, oddáni 18.5.2019 
Blahopřejeme 
 
Pohřby z kostela 
Tomáš Weigl, 60 let, pohřben 6.4.2019 
Emilie Nosová, 89 let, pohřbena 26.4.2019 
Ivan Démuth, 75 let, pohřben 7.5.2019 
Ivana Hrstková, 74 let, pohřbena 11.5.2019 
Marie Lánská, 76 let, pohřbena 29.5.2019 
RIP 

 
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: https://farnostlisen.cz           E-mail: marka12@seznam.cz 

Vyšlo: 9. června 2019                      Neprodejné!  
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat  

s obsahem zveřejněných příspěvků. Anonymní příspěvky nezveřejňujeme. 
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CO SI POČÍT S DUCHEM SVATÝM? 
 
 
Kdo je to vlastně – Duch svatý? A jak se 
nás jeho existence týká? Copak nestačí, 
když jako křesťané věříme v Boha a  
v jeho Syna Ježíše Krista? Občas 
dostávám podobné otázky. Mnozí lidé 
zjevně skutečně nevědí, co si s Duchem 
svatým počít. 
  
Ani já to nedokážu pořádně vysvětlit. 
Proto bych se rád držel autorů evangelií 
a Skutků apoštolů. Ti nic nevysvětlují, 
ale jednoduše vyprávějí příběhy. Co se 
to vlastně tehdy o Letnicích přihodilo, 
když apoštolové udělali svou první 
zkušenost s Duchem svatým? 
  
Tenkrát o Letnicích… 
Už předtím toho zažili 
docela dost. Když přišli  
s Ježíšem do Jeruzaléma, 
hodně si toho od něj 
slibovali. Pak, když zemřel, 
v něho ztratili víru. A když 
Ježíš vstal z mrtvých a ve 
svém těle se s nimi setkal, 
zase víru nalezli. Byly to 
takové emocionální skotské 
střiky – oscilace mezi malomyslností  
a nadějí. A nyní jsou shromážděni  
v chrámu, určitě jich tam je hodně, muži 
i ženy, a najednou je všechny zachvátí 
nevídané nadšení. Jakýsi druh opojení. 
A jde to tak daleko, že začnou hovořit 
naprosto neznámými jazyky. V chrámě 

mezitím vládne obvyklý mezinárodní 
poutnický ruch a mezi diváky vznikne 
podezření, že Ježíšovi lidé mají 
pořádnou opičku. A to je právě ten 
okamžik, kdy do nich vstupuje Duch 
svatý. A jeho první účinek: radost  
a nadšení. Jsou opojení štěstím. 
 
Místo strachu láska 
A druhý účinek: nebojácnost. Duch svatý 
je osvobozuje od strachu o vlastní život. 
Od té chvíle už se nedají zastrašit, a to 
ani pod hrozbou smrti. Svobodně 
promlouvají na veřejnosti o všem, co 
prožili s Ježíšem. Jsou za to zatýkáni, 

vězněni a bičováni – a přesto 
to nevzdávají. 
 
Nebojácnost je poznávacím 
znamením prvotních křesťa- 
nů. Najednou dokážou vidět 
Ježíšovýma očima a zjišťují: 
láska je silnější než strach ze 
smrti. Celé Skutky apoštolů 
proto hovoří o mužích  
a ženách, kteří se cítí 
svobodni, protože jim smrt 

už nedokáže nahnat panickou hrůzu. A 
stejné zkušenosti se dostává i dnešním 
křesťanům. Sám to denně zakouším. 
Věřte mi, Duch svatý není jen nějaká 
pěkná teorie. On je nádherná Boží síla. 
 

Podle knihy: Andělé v kurzu 
 
 
 
 

Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, 

trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,  

tichost a sebeovládání.  
(Gal 5,25) 

 



KUKÁTKO – Seslání Ducha Svatého 2019 

4 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
Čtvrtek 20. června – Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. v 8.00 a 18.00  
Pondělí 24. června – Slavnost Narození Jana Křtitele, mše sv. v 7.00 
Pátek 28. června – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně, mše sv. v 18.00 
Sobota 29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, mše sv. v 7.30 
Pátek 5. července – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. v 18.00 
Čtvrtek 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. v 8.00 
Neděle 1. září – Slavnost sv. Jiljí, patrocinium farního kostela, mše sv. dle 
pravidelného pořadu bohoslužeb, při mši sv. v 10.00 v kostele budou přítomni 
krojovaní a zazpívá chrámový sbor. 
 

INFORMACE 
 
BIŘMOVÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI 
V pátek 21. června při mši sv. v 18.00 hodin udělí v kostele brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle svátost biřmování našim farníkům. 
 
 
SALESIÁNI V LÍŠNI 
V dubnu letošního roku hlavní představený kanonicky zrušil komunitu salesiánů v Líšni. 
Datum zrušení salesiánské komunity je 31. 8. 2019. Salesiáni nadále chtějí zajistit chod 
střediska mládeže – Saleska, které zřizují. A nejen to, mají také společenskou 
odpovědnost před církví a společností za udržení dobrého fungování Saleska. Aby této 
odpovědnosti úspěšně dostáli, tak zde budou dočasně bydlet dva salesiáni, kteří budou 
začleněni do komunity salesiánů v Žabovřeskách.  
P. Petr Matula, SDB se stane ředitelem Saleska a P. František Ptáček, SDB bude 
pokračovat ve své službě duchovního správce věřících, kteří chodí na bohoslužby  
k salesiánům do tělocvičny.  
P. Ladislav Banďouch, SDB, který pracoval jako vychovatel v Salesku, a P. Petr Kopřiva, 
SDB, který vykonával službu ředitele komunity a ředitele Saleska, končí k 31. 8. svou 
službu v Líšni a stěhují se do jiných salesiánských komunit. 
Prioritou salesiánů bude zajistit provoz Saleska a najít budoucí formu jeho fungování. 
Veškeré dění okolo nového kostela a případného vzniku farnosti je v církevní 
kompetenci biskupství brněnského a farnosti sv. Jiljí. 

Petr Kopřiva 
 
 
HODY V LÍŠNI 2019 
Letošní patrocinium našeho farního kostela oslavíme v neděli 1. září slavnostní mší 
svatou v 10.00 hodin v kostele, na níž budou přítomni stárci. Krojovaný průvod, 
požehnání v kostele a hodová zábava budou v sobotu 31. srpna. 
Hody nejsou jen zajímavou folklorní událostí dané vesnice či městské části nebo 
připomínkou starých zvyků. Jejich původní význam tkví v tom, že si věřící připomínají 
světce, jemuž je zasvěcen jejich farní kostel. Proto se datum hodů v každé farnosti váže 
na liturgickou připomínku daného světce. To, že je patrocinium kostela pro farníky 
významným dnem, dosvědčuje i možnost získání plnomocných odpustků. 
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PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V CÍRKVI 
 
Většina z praktikujících věřících ví o možnosti pomoci zemřelým osobám 
prostřednictvím získání odpustků přivlastnitelných duším v očistci v týdnu od 1. do 8. 
listopadu. I nám, kteří jsme zatím součástí církve putující, se nabízí řada možností jak 
získat plnomocný odpustek. Tuto snahu však nemáme chápat jako „obchodování s 
Bohem“, získávání plnomocných odpustků nás má vést k prohloubení duchovního 
života a vnitřního obrácení. Pro někoho je to věc samozřejmá a přirozená, je ale dobré 
si občas připomenout, co vše pro to máme dělat… 
 
Pro získání plnomocných odpustků platí vždy tyto podmínky:  
1. svátost smíření  
2. svaté příjímání 
3. modlitba na úmysl papeže (Otčenáš a Zdrávas Maria, popř. jiná modlitba)  
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu  
Dále je potřeba vykonat příslušný skutek předepsaný pro získání odpustku. 
 
Jednou z možností jak získat plnomocný odpustek, je navštívit farní kostel v den 
titulárního svátku (v našem případě 1. září, kdy slavíme slavnost sv. Jiljí) a při této 
návštěvě se pomodlit Otčenáš a Vyznání víry. Samozřejmě, že platí všechny ostatní 
podmínky pro získání odpustků. 
Další možnosti jak získat plnomocné odpustky je možné najít na: 
http://www.eucharistie.cz/czech/texty/odpustky/odp2.html 
 
 

KLAS – OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM 
 
Při našem setkání s názvem Klenoty 
národa jsme se pomocí dokumentárního 
pořadu vydali na návštěvu lázeňského 
trojúhelníku – Karlovy Vary, Mariánské 
lázně a Františkovy lázně. Laskavý 
výklad našeho usměvavého 
televizního průvodce pana 
Táborského jsme doplňovali  
o vlastní zkušenosti a vzpomínky  
z návštěvy některého z těchto 
malebných míst. Odpočatí 
„korzováním“ po kolonádách jsme 
se pustili do trénování paměti. 
Novým pomocníkem je nám kniha 
Rosemarie Portmann: 99 her pro trénink 
mozku u seniorů. Hra totiž prospívá 
člověku v každém věku. Je výrazem 
radosti ze života, nabízí napětí  
i překvapení, zábavu, umí potěšit  
a hlavně člověk zůstává duševně aktivní 
a fit. To, co právě děláme, bychom měli 

dělat naplno a pořádně. To platí o práci  
i učení, odpočinku a jakékoliv jiné 
činnosti. Pověděli jsme si také o nabídce 
zájezdu na Turzovku. Kdo by neznal toto 

poutní místo, kam si chodíme 
vyprošovat Mariinu ochranu  
a pomoc. Chceme jí naslouchat a 
učit se být svobodní a Bohu 
otevření, jako byla ona. V jednom 
televizním pořadu o tomto místě 
zazněl citát biskupa Josefa 
Hloucha: „Já nevím, zda se tam 
Matka Boží zjevila. Ale i kdyby ne, 
jistě tam přijde kvůli svým dětem, 

které ji tam hledají.“ Buďme tedy bdělými 
a stále hledajícími, abychom mohli být 
obdarováni. „Čím více bude celou tvou 
bytost naplňovat Bůh, tím více tvá slova 
roznesou radost, posvěcení, požehnání. 
Má nebeská Matko, vezmi mne za ruku, 
ať jdu s tebou po tvých cestách. Amen. 
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(biskup J. Hlouch: rozjímání na 
Magnificat) 
Do zcela jiného světa nás uvedl náš host 
p. Theodor Vaněk svým výkladem o 
cestě po Hawaji. Místa vonící exotikou, 
zajímavá příroda, jiné myšlení lidí, tanec, 
hudba, to vše nám bylo poodhaleno díky 
jednomu z jeho koníčků: cestování. Moc 
děkujeme za to, že se s námi o tuto 
krásnou zkušenost z cest podělil. 
Poslední květnové setkání je věnováno 
Oslavě svátku rodin. Přijdou nás 
navštívit děti z MŠ Neklež 1a se svými 
rodiči a paní učitelkou. Chceme zase 
společně zakusit, jaké to je, když 
můžeme radost z obdarování zažívat 
společně. Všednost běžného dne 
ustoupí tomu svátečnímu a spolu 
můžeme slavit a radovat se s druhými, 

objevovat krásu ukrytou v maličkostech, 
prostých běžných věcech. V úsměvu,  
v rozzářených dětských očích,  
v upřímném podání ruky, v pohlazení a 
milém slovu. V pocitu, že tvoříme jedno 
společenství, vzájemné úctě, pochopení 
i ve svátečním okamžiku, který je 
naplněný štěstím a bude nás dlouho  
v mysli provázet. 
Po prázdninách máme naplánováno 
jedno setkání věnované panu kardinálu 
T. Špidlíkovi, o biblických postavách 
nám přijde popovídat Mgr. P. Filka  
a účast přislíbili i další hosté, kteří se  
s námi přijdou podělit o své zkušenosti. 
Máte-li zájem, přijďte mezi nás. 
 
Za klub aktivních seniorů zve animátorka 
Iveta Kolářová. 

 
 
 
 

 
 
 

STALO SE 
 
Ohlédnutí za školním rokem v Klubu 
rodičů 
 
S koncem školního roku je zvykem 
ohlédnout se a připomenout, co všechno 
jsme prožili a čemu se naučili. Celý tým 
pedagogů a dobrovolníků se snažil 
vytvořit přátelské prostředí a nabídnout 
pestrý program. 
Klub rodičů a dětí letos připravil 23 aktivit 
pro rodiče s dětmi a předškoláky. 
Pravidelně jsme se potkávali při 
hudebních, výtvarných a sportovních 
činnostech. Program byl vždy připraven 
v tematických blocích a jako inspirace  

k trávení času rodičů s dětmi. Akce 
připravované pro naše účastníky 
programů i pro veřejnost také patří 
neodmyslitelně k nabízenému programu 
Saleska. Ráda bych připomněla 
podzimní Uspávání zvířátek, tvoření 
adventních věnců, lednové karnevaly, 
Hrajeme si na závodníky a burzy. Spolu 
s RC Pastelka se každoročně těšíme na 
Líšeňské Vánoce, při kterých prožijeme 
spoustu milých setkání při tvořivých 
dílnách. Jaro jsme letos přivítali  
v Mariánském Údolí vynášením Moreny, 
opět ve spolupráci s RC Pastelka a nově 
také RC Stonožka. 
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V těchto dnech vrcholí naše celoroční 
pravidelné aktivity, připravujeme 
nabídku pro další školní rok a finišujeme 
s přípravou letních táborů. 

Děkujeme za vaši přízeň, milá setkání  
a přejeme krásné letní dny! Za tým Klubu 
rodičů a dětí Martina Kosíková 

 
 

CHYSTÁME PRO VÁS 
 
Klub rodičů 
Ve středu 12. června zakončení školního 
roku společným výletem. Více informací 
na webu. 
 
Táborák- společné ukončení kroužků 
Ve čtvrtek 13. června účastníci kroužků 
ukončí letošní rok společným 
táborákem, který se koná na Likusáku 
16.00-18.00 hodin. Akce je určena 
pouze pro kroužkové děti a jejich rodiče. 
 
Sportovní odpoledne aneb hurá jsou tu 
prázdniny V pátek 14. června od 14.30-
17.30 jsme si pro vás připravili sportovní 
program, kde si budete moci vyzkoušet 
různé sporty nebo si jen tak zahrát fotbal 
či florbal. Akce je vhodná pro všechny 
děti a pro kamarády, kteří do Saleska 
nechodí, ale chtěli by po prázdninách 
navštěvovat naše kroužky. Turnaj ve 
futsalu Zveme všechny fotbalisty  
a fotbalistky na další turnaj ve futsalu. 
Uskuteční se v Brně - Medlánecká 24c., 

na povrchu umělá tráva. Termín turnaje 
je sobota 15. června. Akce je určena pro 
tři věkové kategorie: U13: starší žáci 
(ročníky 2006 a mladší - začátek ve 
14.00) U11: st. přípravka (ročníky 2008 
a mladší - začátek v 9.00) U9: ml. 
přípravka (ročníky 2010 a mladší - 
začátek v 9.00) 
Hraje se podle hlavních pravidel Futsal 
FIFA. 
Hráči nastoupí ve futsalové nebo halové 
obuvi (turfy, sálovky, tenisky), 
nepřipouští se použití kopaček se 
špunty. Doporučuje se použití holenních 
chráničů. 
Sraz v Salesku: bude upřesněno dle 
rozpisu zápasů jednotlivé věkové 
kategorie. 
Návrat zpět: bude upřesněno dle rozpisu 
zápasů jednotlivé věkové kategorie. 
S sebou: svačinu, vlastní oběd, pití, 
ručník, sálovou obuv. 

 
 

ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Letošní školní rok se nachýlil ke konci a už jsme pro 

vás připravili aktivity na rok příští. ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK BUDE OD 14. 6. do 

16. 6. pro stávající účastníky a od 17. 6. do 21. 6. pro nové zájemce. 2. kolo přihlašování 

bude probíhat v září. Již teď se těšíme na všechny děti a rodiče v novém školním roce. 
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Slavnost 
Seslání Ducha Svatého 
v líšeňské farnosti 
8. – 9. června 2019 
 

SOBOTA 8. ČERVNA 
 

19.00 – 21.00 Vigilie Ducha Svatého v kostele sv. Jiljí 
 

 

NEDĚLE 9. ČERVNA 
 
  7.00  Mše svatá – kostel sv. Jiljí 
  8.30  Mše svatá – tělocvična SaSM  
10.00  Mše svatá – kostel sv. Jiljí 
 
14.30  Svatodušní odpoledne – SaSM 
   divadelní představení, vystoupení dětské scholy 
 
15.00  Svátostné požehnání – tělocvična SaSM 
15.30  Sportovní odpoledne – SaSM 
   fotbal, pétanque, soutěže pro děti 
17.00  Společné posezení – SaSM 

občerstvení, cimbálová muzika, hudební „jam“ 
(hudební nástroje s sebou) 

 
18.00  Mše svatá – kostel sv. Jiljí 
 
 
Duch Svatý již svou účast přislíbil, tak jej nenechme slavit o samotě. 
 
 


