ZÁŘÍ 2019

Dříve, než jsem se přestěhoval z prostějovské salesiánské komunity do Brna –
Líšně, tak jsem od dubna letošního roku začal dojíždět do Brna do školy. Znáte to. Pořád
dokola se musíme něco učit, získávat certifikáty, procházet školeními. I s funkcí ředitele
Saleska jsou spojené určité vzdělanostní požadavky, které je třeba splnit. Když jsem tak
sem tam přijížděl do Saleska, povedlo se mi celkem třikrát spustit ve středisku alarm. Je
to nádherný zážitek! Zvláště, když zastavení sirény nezáleží vůbec na vás… Bylo potřeba
znát kód, kterým by se vše odblokovalo.
Ve svém životě také můžeme spustit nějaký alarm. Někdo
nás rozhodí, rozčílí… dojde nám trpělivost… a pak můžeme spustit
„svou sirénu“. Potřebujeme znát své zabezpečovací zařízení, své
nitro, svá nadání, své touhy a přání… i své limity, své bezpečnostní
zóny, své chvíle, kdy jsme „radioaktivní“ a druzí by se neměli k nám
moc v tu chvíli přibližovat! Potřebujeme znát také svůj „kód“,
kterým se odblokuji a přestanu vydávat nepříjemný zvuk. Co může
být mým „kódem“? Třeba kratičké setkání s Kristem. V těchto
dnech si připomínáme mladičkého vladaře sv. Václava, který díky
své babičce v Ježíšově blízkosti nacházel hodně sil.

V modlitbě vás provázím a těším se na setkání s vámi
o. Petr Matula SDB, ředitel Saleska
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ROZHOVOR S OTCEM PETREM MATULOU
Od 1. září byl jmenován novým ředitelem Saleska P. Mgr. Petr Matula, salesián. Položili jsme
mu na uvítanou pár otázek, aby se nám prostřednictvím Kukátka představil.

Kde jste se narodil a odkud pocházíte?

mohl se zapojit do spousty brigád při
opravách kostelů. Asi největším podnětem
byla příležitostná zpověď u salesiána P.
Pavla Klimoviče. Jako kaplan působil
v basilice na Starém Brně. Pak jej převeleli
do Kostelního Vydří. A právě v Kostelním
Vydří při jedné zpovědi mi nadhodil otázku,
že bych se měl rozhodnout, jakou cestou
v životě půjdu. Do Brna jsem se pak vracel
s přesvědčením, že si musím na tuto otázku
sám odpovědět. Promýšlel jsem, co jsem
všechno zažil a udělal rozhodnutí. Velký vliv
na toto rozhodování měl i životopis Dona
Boska od Terezia Boska, který jsem v té době
dostal. Když jsem své rozhodnutí pak řekl
rodičům, byly na to dvě různé reakce. Táta
mi řekl, že to záleží na mém rozhodnutí.
Máma se s tím asi 10 let vyrovnávala, než to
přijala. Měla jinou představu. Dnes to pro ni
už není problém.

Narodil jsem se v Brně a vyrůstal jsem na
protějším kopci v Brně – Kohoutovicích. Teď
se dívám z Líšně, předtím jsem se díval
z Kohoutovic na Líšeň.
Kdo Vás nejvíce ovlivnil na Vaší cestě ke
kněžství a ke komunitě salesiánů?
Vlivů bylo hodně. Na prvním místě to bylo
společenství mládeže ve farnosti, které bylo
v době
komunistické
totality
tajně
podporováno salesiány, kteří působili
v okolních farnostech nebo chodili v Brně do
zaměstnání a žádnou farnost neměli. Díky
rodině Žůrků, kteří se přestěhovali z Líšně do
Kohoutovic, bylo hodně věřících dětí a
mladých zapojeno do sportovního oddílu
házené. Házenou jsem hrál až do dorostu.
Potom to byly měsíční tajné společenství
mladých po rodinách, které byly
doprovázeny
salesiány
nebo
lidmi
napojenými na salesiány. Díky staršímu
bratrovi jsem také od roku 1981 začal jezdit
na křesťanské tábory, tzv. „chaloupky“,
které zaštiťoval tajný salesián a nynější
biskup Karel Herbst. Významné pro mě bylo
tajné setkávání se salesiány na faře
v Rosicích u Brna u P. Oldřicha Meda.
K rozhodnutí vydat se cestou kněžství a
řeholního života mi pomohla velká podpora
ze strany tehdejšího faráře v Brně - Žebětíně
P. Jiřího Čekala. Tehdy jsem měl ve farnosti
na starost ministranty, farní knihovnu a

Kde bylo Vaše poslední působiště?
Do Brna – Líšně jsem přišel z Prostějova, kde
jsem byl ředitelem salesiánské komunity, na
církevní
škole
(Cyrilometodějské
gymnázium, základní škola a mateřská škola
v Prostějově) jsem byl školním kaplanem a
učil Křesťanskou a etickou výchovu. Se
školou jsem také jezdil na různé kurzy
(seznamovací, lyžařské, turistické, duchovní
obnovy). V Prostějově jsem také pracoval s
animátory Salesiánského hnutí mládeže
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(tábory, akce) a měl na starost dvě chalupy
v Jeseníkách,
kam
jsme
s dětmi
a mládeží celoročně jezdili na různé tábory a
víkendy.
Jaké máte záliby, koníčky - pokud na ně
máte čas?
Rád chodím do přírody, do hor na různé
túry. Rád si zahraji a zazpívám na kytaru,
i když to ještě pořádně neumím. Mám rád
focení, historii, běhání a sportování.
Kde Vás budou moc farníci potkávat?
Asi nejvíce v Salesku (salesiánském
středisku), protože to je nyní mé hlavní
poslání. Být uprostřed zaměstnanců a být
s dětmi, mládeží a účastníky různých aktivit.
Potom se sem tam někdy objevím na nějaké
bohoslužbě či zástupu. Ale na prvním místě
chci dýchat pro Salesko.

O. Petr Matula s o. Pavlem Čápem u Dona Boska na
Valdoccu v Turíně, foto: archiv Petra Matuly

očekávání, zranění, zahořklosti i nepochopení, rozdělení na „my a oni“. Chci
přispět k tomu, aby se situace uklidnila.
Nezáleží jenom na mě. Bude záležet na tom,
jestli se podaří dobře komunikovat mezi
jednotlivými subjekty i lidmi.

Co pro vás bude znamenat funkce ředitele
Saleska?
To bych rád věděl… Nejdůležitější pro
mě v tuto chvíli je, že jsem na toto místo
poslán svým představeným – provinciálem.
To mi dává svobodu, že jsem poslaný. Na
prvním místě se chci doplňovat se svým
spolubratrem
Františkem
Ptáčkem.
Postupně ladíme své role. Mojí rolí je
zaštiťovat celé Salesko a nasměřovat
středisko do budoucnosti. S ohledem na
převratné změny posledních měsíců to bude
vyžadovat
potřebnou
otevřenou
komunikaci. Bude třeba nalézt nová
nastavení Saleska vůči farnosti ve staré Líšni
i vůči budoucí farnosti na sídlišti, kterou
biskupství brněnské plánuje v brzké době
zřídit. Vnímám, že je zde spoustu otazníků,

Co byste prostřednictvím farního časopisu
vzkázal farníkům a naší mládeži?
Chci poděkovat všem, kteří podporujete
nebo se podílíte nějakým způsobem na
dobrém chodu Saleska. Těším se na
spolupráci s každým z vás. Přál bych si, aby
každý, kdo do Saleska přijde, se cítil dobře.
Aby mohl zažít atmosféru přijetí a domova,
jakou vytvářel Don Bosko na Valdoccu
v Turíně.
Petr Matula SDB
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POZVÁNKY
POUŤ DO SLOUPU
Tradiční děkovnou pouť líšeňské farnosti k Panně Marii Bolestné do Sloupu letos vykonáme
19. října 2019. Od 16.00 hod. se modlíme křížovou cestu a růženec, v 18.00 hod. bude mše
svatá. Všichni farníci jste srdečně zváni.

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI
NA KOSTELÍČKU

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
Neděle 27. října

K modlitbě růžence se budeme scházet
první tři říjnové neděli v 15.00 hod.
v kapli Panny Marie na Kostelíčku.

Kostel bude mezi časy mší svatých otevřen
k soukromé adoraci, tzn. 8.00 – 9.30, 11.00
– 16.00. Bude možné zapsat se k adorační
službě. Po mši sv. v 7.00 a 10.00 hod.
výstav Eucharistie, v 16.00 hod.
svátostné požehnání.

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
V neděli 20. října budou na mši sv.
v 10.00 hod. v kostele přítomni zástupci
líšeňského mysliveckého sdružení
a zazní Hubertská mše
s doprovodem dechových nástrojů.

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA
HŘBITOVĚ
K pobožnosti za zemřelé se sejdeme na
v neděli 3. 11 v 15.00 h.
VE STARÉ ČÁSTI 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
Pátek 1. listopadu – Slavnost Všech svatých, mše sv. v 8.00 a 18.00 hodin
Sobota 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. v 7.00, 8.00 a 9.00 hod.
Neděle 24. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv. dle obvyklého pořadu nedělních
bohoslužeb. Při mši sv. v 10.00 hod. v kostele zpívá farní oktet.
Neděle 1. 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.

ADORACE VE FARNOSTI
Tomto školním roce budou v našem kostele pravidelné adorace každé úterý po
večerní mši sv. od 18.30 do 19.30 hodin a každý první pátek v měsíci od 16.00 do
18.00 hodin. Během prvopátečních adorací je možno přistoupit ke svátosti smíření.
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POKŘTĚNÍ A POSLANÍ: KRISTOVA CÍRKEV NA MISIÍCH VE SVĚTĚ
Misijní činnost každého křesťana je
odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte
do celého světa a hlásejte evangelium
všemu
tvorstvu.“ (Mk
16,15).
30.
listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání
apoštolského listu Maximum Illud, kterým
chtěl tehdejší papež Benedikt XV. - - po
zničujícím světovém konfliktu - dát nový
impuls misijnímu úkolu hlásat
evangelium.
V
listu
zdůrazňuje,
že
jediným
motivem misijní činnosti má
být poselství a láska Pána
Ježíše,
šířené
svatostí
vlastního života a dobrými
skutky. Papež František klade
rovněž velký důraz na tento
úkol, který byl církvi svěřen, a proto si přeje,
aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako
Mimořádný misijní měsíc. Pro tuto oslavu
navrhl téma: Pokřtění a poslaní: Kristova
církev na misiích ve světě. Papež František
nás chce povzbudit k ještě větší misijní
angažovanosti. Připomíná, že ji nemůžeme
delegovat na někoho jiného, protože každý
z nás je z moci svého křtu spoluzodpovědný
za misijní úkol církve.

učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a
že ho bude každý den bez ustání hledat.
Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že
se ho toto pozvání netýká, protože „z
radosti, kterou dává Bůh, není nikdo
vyloučen“. Kdo riskuje, nebude Pánem
zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k
Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal
s otevřenou náručí. Toto je
chvíle, kdy je třeba říci Ježíši
Kristu: „Pane, nechával jsem se
oklamávat, tisícero
způsoby
jsem unikal před tvou láskou,
ale nyní jsem znovu zde, abych
obnovil svoji smlouvu s tebou.
Potřebuji tě. Vysvoboď mne
znovu, Pane, přijmi mne opět
do své Vykupitelské náruče.“ Moc nám
prospěje vrátit se k němu, poté co jsme se
ztratili!“ apeluje papež František ve své
exhortaci Evangelii Gaudium.
Promysleme si proto ve svých farnostech a
společenstvích, jak vyjít sami ze sebe, třeba
do svého nejbližšího okolí, jak druhým
zprostředkovat to, co sami známe, co jsme
zadarmo dostali od Pána. Podporujme se
navzájem.

Logo Mimořádného misijního měsíce
znázorňuje kříž objímající svými rameny naši
planetu. Jednotlivé barvy odkazují k pěti
kontinentům: červená označuje Ameriku,
zelená Afriku, modrá Oceánii, žlutá Asii a bílá
Evropu.

Inspirativní náměty pro nás připravila
společnost Papežská misijní díla v brožuře
Misijní úvahy – malá zamyšlení na každý
den. Tato stručná zamyšlení odpovídají
duchovnímu rozměru, který stanovil papež
František pro Mimořádný misijní měsíc.
Svatý otec si přeje obnovit osobní setkání
s Ježíšem Kristem působícím v církvi,
zamyslet se nad svědectvím a životem
svatých misionářů a mučedníků, plně se

„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a
v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes
navrátil ke svému osobnímu setkání s
Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby
6
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oddat misijní formaci a katechezi, a obnovit
misijní dobročinnost. Brožury nebo jejich
kopie budou pro zájemce připraveny
v kostele. Texty by nám mohly pomoci naše
misijní poslání naplňovat.

celého světa a hlásejte evangelium“ je
programem každého křesťana na celý život.
Vždyť je to úkol od našeho Pána.
Připravil A. Svoboda

Vyprošujme si k tomu Boží pomoc v této
modlitbě:

Mimořádným misijním měsícem by se naše
misijní činnost neměla vyčerpat: „Jděte do

Nebeský Otče, když Tvůj jednorozený Syn
Ježíš Kristus vstal z mrtvých, pověřil své
následovníky „jděte a učte všechny národy".
I nám připomínáš, že skrze svůj křest
máme účast na misijním poslání církve.
Posiluj nás dary Ducha svatého,
abychom byli odvážnými a horlivými svědky
evangelia tak, aby poslání svěřené církvi,
mohlo najít nové a účinné nástroje,
které světu přinášejí život a světlo.
Pomoz nám umožnit všem národům
zažít spasitelnou lásku a milosrdenství
Ježíše Krista, který žije a kraluje v jednotě
Ducha svatého po všechny věky věků.
Amen.
(Modlitba vydaná k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019)

STŘÍPKY Z KLASU
Motto: Člověk byl stvořen jako bytost společenská, proto má tendenci se sdružovat.
První poprázdninové setkání neslo název“
Zase spolu“. Při našem povídání ale zaznělo,
že by ho lépe vystihoval název „Konečně
zase spolu“. Povídání a množství otázek a
odpovědí svědčilo o tom, že nás zajímá, co o
prázdninách dělali naši přátelé, že si máme
co říci a že je nám spolu dobře. Po letním
lenošení jsme se s chutí pustili do trénování
paměti i protažení těla. Rozvedli jsme
debatu i v našem knižním okénku, řekli si o

různých akcích pro seniory i rodiny. Slovo na
cestu domů bylo stejně jako to úvodní
vybráno od z knihy Víra a polibek od
pomocného
brněnského
biskupa
P. Konzbula: Šťastní ti, kterým se podaří
vzdát se všech závislostí. Šťastný ten, kdo
svědomitě plní své povinnosti. Šťastní ti, kdo
aktivně snášejí utrpení. Šťasten, kdo za svou
víru a skutky neočekává pozemskou
odměnu. Toto moudro vystihuje osobnost,
7

KUKÁTKO – Září 2019

které bych ráda věnovala další setkání –
Odkaz Otce kardinála Tomáše Špidlíka. Bude
to jen malý nástin kněze, jezuity, služebníka,
který svůj nelehký život naplnil službou Bohu
a lidem, šířil kolem sebe pokoj, přinášel
naději a pro všechny okolo byl oporou.
Tradovalo se o něm, že působil jako most
mezi církvemi a národy. „Pro mě osobně byl
pan kardinál Tomáš Špidlík vnitřně krásným
člověkem formovaným vírou, jezuitskou
spiritualitou a vědomostmi. (brněnský
biskup o. V. Cikrle). V říjnu oslavíme svátek
seniorů, připomeneme si den stromů, který
se v naší republice slaví od roku 1906.

Anketou Strom roku je podpořena aktivita
lidí v péči o stromy v jejich okolí. Širší
veřejnosti jsou ty zajímavé představeny i
s jejich příběhy. Takto je upozorněno nejen
na staré a významné stromy, ale i na ty,
které přežívají v nepříznivých podmínkách,
nebo je ohrožují vandalové, či lhostejnost
k životnímu
prostředí.
Ke
službě
dobrovolníka nás přijde vyzvat pracovnice
domova pro seniory p. Majka Krčková. Pro
lidi, kterým není lhostejný osud našich
bližních, napsala dopis. Zde si ho dovoluji
zveřejnit:

Milí přátelé, jsem ráda, že se začínáte zajímat o dobrovolnictví – je to krásné a pozitivní.
Věci, které člověk během života
nashromáždí, jsou pořád jen věci – sedá na
ně prach, vyjdou z módy, občas začnou
doma zavazet – ale zážitky a vztahy
zůstávají. A čím hezčí a radostnější, tím
hlouběji jsou v srdci – a dokážou nám
později zpříjemnit stáří.

rodinu, nebo se z různých důvodů – často
velmi smutných – nestýkají.
Někteří rodinu mají, ale jejich dětem táhne
už na sedmdesátku a řeší své vlastní
zdravotní problémy, vnoučata padesátníci,
kteří ještě pracují a často bydlí daleko, a
pravnoučata mají třicet let a malé děti,
práce až nad hlavu a často ani neví, v kterém
tom domově vlastně ta jejich prababička
bydlí.

Jednou jsem si tak říkala, co bych chtěla mít
okolo sebe v domově důchodců, až budu
jako vetchá stařenka ležet v posteli, před
sebou možná pár let, nebo už jen pár dní…
A napadlo mě, že bych tam chtěla
poslouchat hezkou muziku, ale třeba budu
hluchá… Nebo hezké kytky, ale třeba budu
slepá… Nakonec mi zůstalo jen to hlavní –
chtěla bych mít v srdci lásku a na blízku
někoho, kdo mě občas vezme za ruku. Ale
třeba moje rodina nebude moct přijít…

Známe i rodiny, které drží pohromadě a u
postele své babičky nebo dědy se střídají a
mají krásný vztah a udělají si čas. Je krásné,
když to takhle funguje. Někteří příbuzní asi
jezdí jen proto, aby pozorovali, co děláme
my zdravotníci špatně. Samozřejmě se
někdy dočkají, a potom píšou stížnosti,
zatímco my dál dvacet čtyři hodin denně
pečujeme o jejich blízké. Těšíme se na ty,
kteří k nám chodí rádi a pozitivně naladění,
poděkují nám a popovídají si s námi.

Pak bych byla ráda, kdyby přišel třeba nějaký
hodný člověk a věnoval mi kousíček svého
času. V našem domově důchodců bydlí
hodně babiček a dědečků, kteří už nemají
8
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Ideální by bylo, kdybychom mohli s rodinami
dobře spolupracovat, ale někdy to moc
nefunguje – důvod je jediný: sto seniorů –
sto povah, sto příbuzných – sto povah, sto
pečovatelů – sto povah.

pořád v psychické a fyzické pohodě za všech
okolností – jak často se tohle stává?
Denně ale vidíme, že stará paní – dejme
tomu Nováková – je ve velkém stresu z toho,
že bydlí první měsíc v domově, netrefí sama
na záchod, nevidí svoji zahrádku, slepice
nebo třeba postel. Přijde za ní dcera, která
je ve stresu z toho, že maminku musela dát
do domova – ale musí stihnout sama zajít k
lékaři, protože ji čeká operace kyčle. Pro obě
se jedná o nové prostředí a velkou
psychickou zátěž. Dcera se chce mamince
věnovat, chce se usmívat,
ale je jí spíš do pláče. Maminka by
ráda byla na dceru milá, ale místo
toho jí začne nadávat, proč jde tak
pozdě. Pak se objeví sestřička,
která ještě před hodinou řešila, že
syn ztratil mobil a dcera má
chřipku. Babička si začne stěžovat,
že jí nenamazala záda, dcera to
začne řešit, sestřička buď opravdu
zapomněla, protože právě rozdávala obědy,
nebo jí záda namazala od rána už třikrát, což
je ale úplně jedno, protože to nemůže
dokázat – a oheň je na střeše.
Tihle vystresovaní lidé, kteří jsou jinak
skvělí, hodní a úžasní, se prostě pohádají a
často je dusno i při dalších návštěvách.

A život to zařídil tak, že spolu na čas plujeme
na jedné lodi, okolo nás moře – to moře je
stáří, bezmoc a umírání. Ale stáří a smrt čeká
nás všechny. Být z toho v neustálém stresu a
bát se nepomůže – jedině když to přijmeme
a pochopíme, zklidníme se a zvládneme to.
Senioři mají svoje osudy, jsou jako knihy –
často zažili válku, bídu, zradu, bylo
jim ublíženo nebo sami ubližovali –
občas tušíme, ale neznáme
podrobnosti a nesoudíme. Příbuzní
také mají svůj pestrý život, svoje
radosti a starosti, stresy a nemoci a
svoje štěstí a neštěstí a různé
rodinné trable.
Ale i my, zdravotníci, jsme jen lidé –
my se taky radujeme nebo jsme smutní,
vdáváme se a rozvádíme, řešíme dovolenou
u moře, ale taky hypotéky, nemoci,
stěhování
nebo narozeniny,
svatby,
vnoučata, maturity, promoce, a třeba taky
krize svých dětí, bolavá záda a klouby,
termín operace, nemoci rodičů, úmrtí
prarodičů…

Nestěžuju si, mám svoji práci ráda – dělám ji
už třicet let a neměnila bych – ale mám
taky svoje chyby, jsem jen člověk! Mám ráda
jak naše babičky a dědoušky a jejich rodiny,
tak i svoje kolegyně. Přesto, nebo právě
proto, jsem občas unavená a z některých
situací rozladěná, protože je to prostě
hodně náročné poslání – tak jako každá
práce s lidmi.

Nebudu teď mluvit o rodinách, které fungují
téměř ideálně a bez problémů – jsou takové
a je to dobře. Díky Bohu za ně.
Ale mezi námi: situace, kdy babička sama
chce jít do domova, protože přijala svoje
stáří a je tam spokojená, usměvavá,
tolerantní a chodí za ní příbuzní, kteří jsou se
situací smíření a s naší péčí bez výhrad
spokojení, a ve službě sestřička, která je
9
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Proč to tady tak sáhodlouze píšu? Protože
pak je krásné vidět DOBROVOLNÍKY,
kteří do domova chodí, protože CHTĚJÍ
NĚKOMU UDĚLAT RADOST.

říkají, neřeší nic a nikdo to ani od nich
nečeká. Stres na krátký čas zmizí, nahradí ho
klidné a pohodové návštěvy. Jen je těch
dobrovolníků potřeba mnohem víc.

Je jim úplně jedno, jak zmíněná paní
Nováková vypadá, jestli se dobře starala o
své děti, jestli chodila do kostela nebo na
schůze komunistů, neřeší její rodinné trable.

PROSÍME, DARUJTE SVŮJ ČAS – POMŮŽETE
TÍM SENIORŮM, JEJICH RODINÁM I
PERSONÁLU.
A navíc budete mít hezký pocit – a zcela
oprávněně – že jste udělali něco správného.

Je jim jedno, jestli se její dcera chová mile a
obětavě, nebo sebestředně a kriticky. Je jim
taky jedno, jestli sestřička ve službě je
taková nebo maková. Jednoduše přijdou,
převezmou si babičku nebo dědečka, jdou s
nimi na kafíčko, do parku, poslouchají, co

Přeji vám hodně zdraví a požehnání.
Marie Krčková, zdravotní sestra. Pro
případné zájemce o dobrovolnictví:
krckova.marie@seznam.cz

Člověk byl stvořen jako bytost společenská, proto má tendenci se sdružovat. Tak neváhejte a
přijďte mezi nás, nebo zavítejte za někým, komu uděláte svou přítomností radost. Za účastníky
klubu aktivních seniorů Vás zve animátorka Iveta Kolářová.
Termíny setkání KLASUv říjnu:
4. 10. Život, dílo a odkaz Otce Tomáše Josefa kardinála Špidlíka SJ
18. 10. Proč se stát dobrovolníkem (host Marie Krčková)
1. 11. Svátek Všech svatých – setkání odpadá

VELMI KONKRÉTNÍ VÁCLAVŮV ODKAZ PRO KAŽDÉHO Z NÁS
Jak promlouvá svatý Václav do našeho života? Asi nebudeme následovat tohoto světce zrovna
v statečném hájení českého území, ani nebudeme připravovat přímo z vlastní vinice nápoj
k slavení eucharistie. Jak tedy následovat "dědice" české země? Na pomoc nám přicházejí slova
známé kancionálové písně: "Nikdy nezahyne národ…., dokud bratr bude bratru odpouštět".
Tento Václavův odkaz je velmi konkrétní, pro každého z nás. Nakolik je však praktický, natolik je
těžko uskutečnitelný. Kdo z nás se nepotýkal s tím, jak odpuštění "nejde", jak se stále vrací
zahořklost a touha oplatit stejnou mincí? Tyto zkušenosti, společné nám všem, vedou k zjištění,
že odpuštění je jakési mučednictví! Vždyť vyžaduje sebezapření, úsilí vzdát se nároků na
pomstu, ochotu neoplatit druhému zlým, ale dobrým. A toto vše je skutečným mučednictvím, i
když nekrvavým. Odpuštěním tedy následujeme našeho národního patrona.
www.pastorace.cz
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STALO SE
Od 1. září je jmenován novým ředitelem Saleska P. Mgr. Petr Matula, salesián.
Kontakt reditel@salesko.cz, mobil +420 604 469 235.

CHYSTÁME PRO VÁS
Navštiv naši ORATOŘ!

kytary.
Jednou za čas se můžeš těšit i na
nepravidelné akce plné her a zábavy
(přespávačky v Salesku, víkendovky a tábor).

Oratoř je otevřený klub pro děti ve věku od
7 do 13 let.
Je to místo právě pro tebe. Můžeš si přijít
zahrát pinec, fotbálek, stolní hry nebo jen
tak pokecat. Můžeme ti pomoct s úkoly,
vyslechneme tvoje problémy a trápení.
Každý den se na tebe těší tým animátorů,
kteří pro tebe a s tebou budou připravovat
pestrý program.
Jak to v Oratoři chodí:
pondělí: 13.00–16.30 hod.
úterý: 13.00–16.30 hod.
čtvrtek: 13.00–16.30 hod.
Během otevírací doby můžeš kdykoliv přijít
nebo odejít. První hodinu a půl probíhá
volný klub, případně doučování. Pak začíná
program, který je zaměřen na různé činnosti
(sport, výlet, vaření, výtvarné tvoření,
hudební hodinka, divadlo). Po skončení
činnosti daný den zhodnotíme, pak
následuje čtení zajímavého příběhu a na
rozloučenou si zazpíváme za doprovodu

Co můžeš v Oratoři najít?
Bezpečné prostředí, nové kamarády, pomoc
a podporu, možnost něco nového se naučit
nebo jen vypnout a odpočívat.

11
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KLUB VeSPOD (14-16 let)

turnajů pro děti a dorostence vyvrcholí na
přelomu listopadu a prosince v Ostravě.
Těšíme se na skvělé výkony a doufáme, že
naše naděje ovládnou další ročník. Přijďte
podpořit své děti.

Klub pro mládež ve věku 14-16 let bude
tento rok probíhat formou akcí. Těšit se
můžeš na příležitostné přespání v klubu,
party, sportovní akci nebo výlet. K dispozici
je horolezecká stěna, můžeš si zahrát fotbal,
florbal, kalčo nebo třeba deskovky.
Pomůžeme ti s přípravami do školy nebo se
můžeš jen tak vyblbnout na hřišti. Na
společně strávený čas se těší tým
animátorů.

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
V tomto školním roce jsme pro vás připravili
23 aktivit v Klubu rodičů a dětí.
V letošním roce pro vás, mimo pravidelné
aktivity, připravujeme:
5. 10. 16.30-18.00 Podzimní salesková
burzahttps://www.salesko.cz/pripravujeme

Tým klubu:
vedoucí klubu VeSPOD je Mgr. et Mgr.
Veronika Tomečková.
Případné
dotazy veronika.tomeckova@salesko.cz .
Členství v klubu:
Roční průkazka (100 Kč/školní rok).

24. 10. 9.00-11.00 Poskytování první
pomoci u dětí, seminář pro přihlášené
účastníky, více na webu Saleska.
29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, středisko
bude zavřené.

KROUŽKY
Začátkem školního roku jsme opět otevřeli
spoustu kroužků, kde děti a mládež mohou
trávit svůj volný čas. Celkem nabízíme 68
kroužků, které vedou externí lektoři a
zaměstnanci.
Momentálně máme v kroužcích víc jak 650
dětí a ještě pár posledních míst čeká právě
na vás. Novinkou letošního roku je
doučování z matematiky, chemie a českého
jazyka.

5. 11. Uspávání zvířátek – od 16.30 malé
tvoření a podávání čaje, od 17.30 krátký
program na venkovním hřišti a průvod
s lucerničkami kolem Saleska. Vstupné
dobrovolné, vstup do areálu od dětského
hřiště. Lucerničku nebo lampion s sebou.
28. – 29. 11. Výroba adventních věnců
v dopoledních i odpoledních hodinách.
Aktuální informace naleznete na našich
webových stránkách www.salesko.cz.

19. říjen - Třetí turnaj SHM v ping-pongu
proběhne u nás v Brně Líšni. Série čtyř
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KUKÁTKO DĚTEM
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Z FARNÍ MATRIKY 1. 6. – 19. 9. 2019
Udělené křty ve farnosti

Jan Jirovský, nar. 25. 11. 2018, pokřtěn 1. 6. 2019
Veronika Anna Bohdana Šebestová, nar. 1. 12. 2019, pokřtěna 7. 6. 2019
Mikuláš Horký, nar. 5. 4. 2019, pokřtěn 20. 7. 2019
Anděla Anna Krátká, nar. 1. 3. 2019, pokřtěna 15. 6. 2019
Julie Jakubcová, nar. 9. 2. 2019, pokřtěna 23. 6. 2019
Zora Homolová, nar. 28. 6. 2019, pokřtěna 23. 6. 2019
Juraj Pospíšil, nar. 20. 3. 2019, pokřtěn 29. 6. 2019
Miloslav Pavel Kaderka, nar. 22. 8. 2018, pokřtěn 13. 7. 2019
Andrea Filomena Jarošová, roz. Rybářová, nar. 27. 1. 1991, pokřtěna 28. 6. 2019, Slatina
Meda Anděla Lenka Štipčáková, nar. 24. 5. 2019, pokřtěna 10. 8. 2019
Matěj Vítek, nar. 11. 12. 2018, pokřtěn 10. 8. 2019
Stella Maria Anna Grove, nar. 28. 12. 2018, pokřtěna 28. 7. 2019, Slatina
Charlotta Anna Haut, nar. 30. 5. 2019, pokřtěna 1. 8. 2019
Elen Dominika Breicetl, nar. 4. 8. 2018, pokřtěna 4. 8. 2019
Elena Galli, nar. 26. 8. 2018, pokřtěna 17. 8. 2019
Josefína Dorotea Šalomonová, nar. 3. 6. 2019, pokřtěna 8. 9. 2019
Klára Švomová, nar. 9. 5. 2019, pokřtěna 8. 9. 2019
Eliška Michaela Kohutová, nar. 19.5.20109, pokřtěna 14. 9. 2019
Filip Horváth, nar. 17. 6. 2019, pokřtěn 14. 9. 2019
Blahopřejeme

Manželství uzavřeli
Kamil Ševeček a Gabriela Žeravová, oddáni 1. 6. 2019
Vojtěch Černý a Kateřina Grofová, oddáni 5. 6. 2019
Petr Váka a Eva Zahradníková, oddáni 15. 6. 2019
Stanislav Juráň a Yveta Otevřelová, oddáni 17. 8. 2019
Michal Špaček a Sabina Žáková, oddáni 24. 8. 2019
Martin Sychra a Ivana Jančíková, oddáni 31. 8. 2019
Jakub Pelikán a Eva Bartošová, oddáni 7. 9. 2019
Jan Bártů a Klára Bojanovská, oddáni 7. 9. 2019
Blahopřejeme
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Pohřby z kostela
Bohumír Mertl, 71 let, pohřben 24. 5. 2019, Slatina
Věra Jedličková, 90 let, pohřbena 30. 5. 2019
Marie Lánská, 76 let, pohřbena 29. 5. 2019, UH Brno - kaple
Jiří Horák, 81 let, pohřben 18. 6. 2019, Slatina
Agnesa Linhartová, 80 let, pohřbena 17. 6. 2019, Slatina
Anna Hromková, 97 let, pohřbena 19. 6. 2019, Slatina
Ludmila Opluštilová, 100 let, pohřbena 9. 7. 2019, Slatina
Jiří Minář, 72 let, pohřben 18. 7. 2019
František Štěrba, 65 let, pohřben 16. 8. 2019
Jan Kopřiva, 93 let, pohřben 16. 8. 2019
RIP

KOSTELNÍ NÁSTĚNKY
Prosíme farníky, aby bez předchozího dovolení duchovního správce nevyvěšovali plakáty na
nástěnky. Pokud máte zájem zveřejnit informace na kostelní nástěnce, domluvte se prosím
v sakristii.

PROVOZ FARNÍ KAVÁRNY u kostela sv. Jiljí
Každou neděli po mši sv. v 10.00 hod.
Je určena pro setkávání všech farníků.
KAVÁRENSKÉ TÝMY FUNGUJÍ DOBROVOLNĚ.
Výtěžek je věnován k dovybavení kavárny, farního dvora a fary.

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: 29. září 2019
Neprodejné!
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat
s obsahem zveřejněných příspěvků. Anonymní příspěvky nezveřejňujeme.
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6. třída

7. třída

8. třída

9. třída

Výuka náboženství ve školním roce 2019/20

Úterý 14.00 hod.
Hana Slavíčková

Úterý 13.00 hod.
Hana Slavíčková

ZŠ Novolíšeňská

Středa 17.00 hod, fara
Zdeňka Nečasová

Pondělí 14.00 hod.
Marie Tomášová

Pondělí 14.00 hod.
Marie Tomášová

ZŠ Horníkova

Úterý 13.00 nebo
14.00 hod.
Renata Lorencová
Středa 17.00 hod, fara
Zdeňka Nečasová

Úterý 13.00 hod.
Renata Lorencová

ZŠ Masarova

Čtvrtek 16.30
P.František Ptáček

Čtvrtek 16.45 hod
Marie Pospíšilová

Čtvrtek 16.30 hod.
Radmila Pechová

Slatina –

ZŠ Holzova

Středa 17.00 hod, fara
Zdeňka Nečasová

Úterý 14.00 hod.
Helena Kohoutková

Čtvrtek 16.30
P.František Ptáček

Čtvrtek 16.30
P.František Ptáček

Čtvrtek 16.30 hod.
Radmila Pechová

oratoř+skaut.klubovna
Čtvrtek 13.30 hod.
fara
Hana Válková
Čtvrtek 13.30 hod.
fara
Hana Válková
Středa 17.00 hod.,fara
Zdeňka Nečasová

Středa 13.15 hod.
Martin Laštovic

Čtvrtek 16.30
P.František Ptáček

výuku zahajujeme:
ZŠ Holzova a Novolíšeňská - 16.9., ZŠ Horníkova – 23.9., 3.tř. na faře – 25.9., 6. a 7.tř. na faře - 24.9.,
ZŠ Masarova – 1.10., 8.+9.tř. v SaSM - 1.10.

1. třída

2. třída

3. třída

Úterý 15.00 hod.
Hana Slavíčková

Úterý 14.00 hod.
Helena Kohoutková

Středa, čtvrtek nebo
pátek, SaSM
P.Petr Matula,domluva
na tel.604 469 235
Středa, čtvrtek nebo
pátek, SaSM
P.Petr Matula,domluva
na tel.604 469 235

4. třída

Středa 13.15 hod.
Martin Laštovic

Úterý 15.30 hod.
fara
Markéta Svobodová
Úterý 16.15 hod.
fara
Markéta Svobodová
Středa, čtvrtek nebo
pátek, SaSM
P.Petr Matula,domluva
na tel.604 469 235
Středa, čtvrtek nebo
pátek, SaSM
P.Petr Matula,domluva
na tel.604 469 235

Úterý 15.00 hod.
ZŠ Novolíšeňská
Hana Slavíčková

Úterý 15.45 hod.
Hana Slavíčková

Úterý 15.30 hod.
fara
Markéta Svobodová
Úterý 16.15 hod.
fara
Markéta Svobodová
Středa, čtvrtek nebo
pátek, SaSM
P.Petr Matula,domluva
na tel.604 469 235
Středa, čtvrtek nebo
pátek, SaSM
P.Petr Matula,domluva
na tel.604 469 235

5. třída

Úterý 15.30 hod.
fara
Markéta Svobodová
Úterý 16.15 hod.
fara
Markéta Svobodová
Středa, čtvrtek nebo
pátek, SaSM
P.Petr Matula,domluva
na tel.604 469 235
Středa, čtvrtek nebo
pátek, SaSM
P.Petr Matula,domluva
na tel.604 469 235

Úterý 15.45 hod.
ZŠ Novolíšeňská
Hana Slavíčková
Úterý 15.30 hod.
fara
Markéta Svobodová
Úterý 16.15 hod.
fara
Markéta Svobodová
Středa, čtvrtek nebo
pátek, SaSM
P.Petr Matula,domluva
na tel.604 469 235
Středa, čtvrtek nebo
pátek, SaSM
P.Petr Matula,domluva
na tel.604 469 235

