Seslání Ducha Svatého
květen 2020

AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
Do prázdnin:
Do začátku prázdnin bude pořad bohoslužeb ve všední dny podle původního schématu.
Jedinou změnou je úterý, kdy mše sv. nebude večer, ale ráno v 8.00 hodin.
Nedělní mše sv. budou až do prázdnin pouze v kostele, a to v 7.00, v 8.30 pro
návštěvníky Saleska, v 10.00 a v 11.00 h.
O prázdninách:
O prázdninách budou mše sv. ve všední dny podle původního schématu, úterní mše
sv. budou v 18.00 hodin.
Nedělní mše sv. v červenci budou v kostele v 7.00 a v 11.00 h.
MŠE SV. NA KOSTELÍČKU BUDOU JIŽ V 9.00 HODIN, ABYCHOM SE VYHNULI
POLEDNÍMU HORKU.
V srpnu budou nedělní mše sv. v kostele v 7.00, v 8.30 a v 10.00 h.
ŽIVÝ RŮŽENEC
Na měsíc červen si již členové Živého růžence vymění kartičky s tajemstvím.
KAVÁRNA
V neděli 31. 5. a červnu plánujeme obnovení provozu farní kavárny v neděli po mši sv.
v 10.00 hodin.
TERÉNNÍ PRÁCE U KOSTELA
V současné době probíhají terénní práce v zatáčce kolem sousoší Nejsvětější Trojice.
Je to další část etapy opravy opěrného systému svahu u kostela. V těchto místech jsme
odstranili zteřelou zídku a snížili svah až k chodníku. V další části svahu směrem k ulici
zůstane zídka, jejíž oprava je v plánu.
FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní
zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na
opravu kapličky (viz další článek v Kukátku). Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv
finanční podporu. Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet
– č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
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Z FARNÍ MATRIKY 14. 2. – 2. 5. 2020
Udělené křty ve farnosti
Samuel Barnabáš Váka, nar. 5. 10. 2019, pokřtěn 1. 3. 2020
Matyáš Josef Karel Maria Kudera, nar. 8. 12. 2019, pokřtěn 12. 4. 2020
Martin Oravec, nar. 12. 8. 2018, pokřtěn 10. 5. 2020
Zuzana Oravcová, nar. 2. 1. 2020, pokřtěna 10. 5. 2020
Blahopřejeme
Manželství uzavřeli
Lukáš Tyc a Tatiana Lazarová, oddáni 2. 5. 2020
Mojmír Novák a Věra Nováková, oddáni 14. 5. 2020
Blahopřejeme
Pohřby z kostela
Rudolfína Vondráčková, 94 let, pohřbena 21. 2. 2020
Jarmila Gregůrková, 92 let, pohřbena 28. 2. 2020
Miroslava Prchalová, 89 let, pohřbena 18. 3. 2020
Jarmila Hodová, 91 let, pohřbena 20. 3. 2020
Marie Dobrovolná, 72 let, pohřbena 24. 3. 2020
Eva Formanová, 73 let, pohřbena 1. 4. 2020, Slatina
Hana Lundologui, 36 let, pohřbena 3. 4. 2020
Věra Svobodová, 96 let, pohřbena 21. 4. 2020
Libuše Pitrová, 81 let, pohřbena 16. 5. 2020
RIP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO NÁBOŽENSTVÍ
Svoje děti již můžete přihlašovat do náboženství na příští školní rok 2020/2021.
Přihlášku, která je ke stažení na webových stránkách farnosti www.farnostlisen.cz,
můžete odevzdat v sakristii nebo hodit do schránky na faře.
HODY 2020
Termín letošních hodů je naplánován na 5. září.
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: 31. května 2020
Neprodejné!
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat
s obsahem zveřejněných příspěvků. Anonymní příspěvky nezveřejňujeme.
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle 7. června – slavnost Nejsvětější Trojice, mše sv. v kostele v 7.00, 8.30 pro
návštěvníky Saleska, 10.00 a 11.00
Čtvrtek 11. června – slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. v kostele v 8.00 a 18.00
Pátek 19. června – slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně, mše sv. v kostele v 18.00
Sobota 20. června – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie, mše sv.
v kostele v 7.30
Středa 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše sv. v kostele v 18.00
Pondělí 29. června – slavnost sv. Patra a Pavla, apoštolů, mše sv. v kostele v 7.00
Neděle 5. července – slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. v kostele v 7.00 a
v 11.00 hodin, v 9.00 hodin na Kostelíčku
Sobota 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. v kostele v 7.30

OPRAVA KAPLIČKY V MARIÁNSKÉM ÚDOLÍ
Zbývá dokončení interiéru – bude
sem umístěn oltář a kopie obrazu Panny
Marie, jehož originál je ve špatném
stavu, v dolní části pozemku bude
osazen nový plot a branka.

V jarních měsících tohoto roku proběhla
oprava
kapličky
Panny
Marie
v Mariánském údolí.
Kaple pochází z roku 1868. Tento
letopočet byl uveden na cedulce, která
se našla v krovu kapličky, později byl
domalován i na štítovou stěnu. Stavba
se nachází ve Státním seznamu
kulturních památek. V minulosti byla
kaple
církevně
využívaná
k pravidelnému vyzvánění k modlitbě
Anděl Páně a 1x za rok zde byla
sloužena mše sv. kolem 8. září, svátku
Narození Panny Marie.

Slavnostní
otevření
kaple
plánujeme na začátek září. Bude ale
záležet na dopravní situaci, která může
být změněná v souvislosti s budováním
kanalizace na ulici Ondráčkova. Od
25.5. má být tento úsek silnice uzavřen.
O datu otevření kaple budeme včas
informovat.
Oprava kaple si doposud
vyžádala investici 250 000,- Kč.
Poděkování za finanční dar 150 000,- Kč
patří Prof. MUDr. Vlastimilu Válkovi.
Děkujeme i paní Janě Moštkové, která
namalovala informační ceduli nad dveře,
brigádníkům, kteří pomáhali při úpravě
terénu před kaplí a také všem těm, kteří
ke zdárnému průběhu oprav přispěli ať
už finančně nebo modlitbou.

V březnu byla vyměněna střecha
a provedeny zemní práce kolem stavby
– odkopání svahu za kaplí, odizolování
proti vlhkosti. V dubnu byly opraveny
omítky a schodiště vedoucí ke kapli,
v květnu proběhla výmalba venkovních
i vnitřních stěn, byl osazen nový kříž na
střechu věžičky a informační tabule nade
dveřmi. Do výklenku byla usazena nová
soška Panny Marie Královny, byly
repasovány vchodové dveře.
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STŘÍPKY Z JARNÍHO KLASU
Kdo z nás by neměl rád prohlížení
starých fotografií a zajímavé povídání
o nich. Při našem setkání s podnázvem
„Když si náš dědeček babičku bral...“ se
ke slovu dostal každý, kdo si připravil
příspěvek a dovolil nám poodhalit
roušku,
která
zakrývala
dávné
a pozapomenuté příběhy lidí. Díky
moderní technice jsme si mohli všichni
zaráz prohlédnout
detaily těchto
portrétů,
které
byly
oskenovány
a promítnuty ve větším formátu.

tím chce Pán říci. Kam chce nasměrovat
naše další kroky. Snad nás mohlo více
ticha a samoty častěji přivádět
k rozhovoru s Bohem. Mohli jsme méně
rozptýleni ruchy dnešní hektické doby
rozvažovat o Božím slově, či výzvách
kněží a biskupů. Když odložíme své
stereotypy, máme více času se lépe
zapojit do pomoci potřebným, nemocným, osamoceným. Jedni vedle
druhých v lásce a trpělivosti můžeme
připravovat lepší čas. Děkuji, že jste mě
přijal k sobě domů. Pohlaďte trpící, děti,
staré lidi. Řekněte, že papež jim je
nablízku a modlí se, aby nás všechny
Pán zbavil zla. A vy se, prosím, modlete
za mne.......“ prosí Svatý Otec ve svém
velikonočním videoposelství.

Obdivovali jsme nejen postoje lidí,
kroje, ale i přírodu a zvyklosti místního
kraje, doby, či rodiny. Při loučení jsme se
shodli, že se už těšíme na další setkání,
které bude věnováno postřehům
z historie, setkání zprostředkované díky
dílům spisovatelů K. Čapka, B.
Němcové, aj. Nikdo z nás netušil, jak
dlouhou dobu k nám bude promlouvat
výzva – Slovo na cestu domů od sv.
Terezie z Avily: Ničím se neznepokojuj,
ničím se nermuť, všechno pomíjí, Bůh se
ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti
nechybí, jeho láska stačí..... Bůh na nás
stále myslí a posílá nám do každé doby,
tedy i doby odloučení slova, ze kterých
můžeme čerpat sílu a útěchu. Zažili jsme
něco nového a kladli si otázku, co nám

Pán nás ujišťuje, že požádá Otce
a ten nám dá jiného Přímluvce, aby byl
s námi na věky. Duch Svatý je ten, kdo
nás spojuje s Kristem. Nevíme, kdy se
budeme moci zase sejít, ale jistě víme,
že náš KLAS je společenství stejně
smýšlejících lidí. Že hledíme jedním
směrem a věříme, že Hospodin jde
s námi,
nenechá
nás
klesnout
a neopustí nás.
Na setkání se těší Iveta Kolářová.

„LEHKÉ VĚCI, VE ZDÁNLIVĚ TĚŽKÉ DOBĚ“
Trošičku zvláštní konec zimy a začátek
jara, nemyslíte? Ale nám všem ukázal,
co vlastně v nás dřímá a teprve v této
době se to mohlo projevit. Možná?
Děkujeme?

se na sebe, věnovat se jeden druhému,
rodině. Domácnosti takto uklizené určitě
nikdy nebyly, nebudou už asi nikdy
potřeba ani kuchařky – teda ty knihy.
Děti jsme k sobě možná takto pevně
často netiskli, nemysleli na jejich potřebu
lásky a blízkosti nás dospělých, jejich
budoucnost, přehodnotili jsme svůj čas,
život a někteří i povahové vlastnosti.

Nejsou to jednoduché časy, ale
konečně jsme se snad naučili
jednodušeji žít. Víc si pomáhat, usmívat
4
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Stejně tak, tomu bylo i u nás ve školce.
Zavřeno 17. 3. 2020, co teď? Volno?
Nebo se vrhneme do restů, které školka
má? Zvítězilo to druhé. Ze začátku
informování rodičů, jak se situace bude
možná vyvíjet. Otázky k nim, zda ví, jak
vzdělávat svoje děti i nadále v domácím
prostředí, pokud si nebudou vědět rady,
budeme tady pro ně, ať sledují webové
stránky školy. Tady patří velké
poděkování panu Janu Kolářovi, který se
opravdu zapotil, při každodenních
změnách, reakcích na vládní opatření...
Stejně tak i já, jako ředitelka školy.

Některé z nás nabídly pomoc seniorům
v okolí.
Pro
zabezpečení
klidného,
bezpečného, vládou doporučeného
„začátku“ netradičního konce školního
roku, byly nakoupeny roušky na jedno
použití, ochranné rukavice, dezinfekce a
ochranné štíty (ty nám darovala jedna
z vysokých škol v Brně). Jsme tedy
připraveny.
Toto všechno bylo uvolnění
psychické zátěže učitelek, ukázalo se,
že umíme všechny máknout i fyzicky
(děkuji celému kolektivu, bez vás by nic
nešlo), ale mohu opravdu říct, že školka
bez dětí je strašně smutná, tichá
a prázdná……

Začalo to… úklid všech prostor
školy, vyklízení - objednání kontejneru
na nepotřebné věci, vyřazení staré
elektroniky, nakoupení nové (notebooky
do všech tříd, kopírky, aby si děti mohly
kopírovat pracovní listy a nejen ty),
provedla se skartace od roku 1999 (tolik
úložného místa jsme ve školce snad
nikdy neměly), vydezinfikování všech
hraček, nábytku a prostor tříd, nové
zakrytí pískoviště (děkuji rodině Petřík),
oprava trampolíny na zahradě, nové
pružinové houpačky, úklid celé zahrady,
opět kontejner (poděkování panu
Ladislavu Kubíčkovi). Fakt se celý
naplnil a zahrádka opět jarně prohlédla.
Jako dobrovolnice jsme hlídaly děti
předškolního věku v domácnostech
lékařů, kteří byli v „první linii“, věnovaly
jsme potravinové bance potraviny ze
školní kuchyně, odvezly jsme staré
povlečení do Husy na provázku, kde se
z něho ušilo nemálo roušek, přihlásily
jsme se na pozice pomocných sil
v domově důchodců na Vinohradech
(zde naše služby nevyužili, ale snaha
byla)

Poděkování, přímluvy, modlitby
a prosby, za MŠ Neklež 1a a aby nejen
naše školka byla opět plná smíchu,
štěbetání, her, díky dětem, rodičům
a zaměstnancům
školy, zaznělo
v kostele sv. Jiljí v Líšni při mši svaté dne
28. 5. 2020 v 8.00 hod ráno. Děkuji otci
Františkovi Vavrušovi, který s námi, jako
každoročně tuto mši svatou prožil.
„Pane Ježíši, všichni se navzájem ve
školce potřebujeme, pomoz našemu
kolektivu, abychom všichni byli dětem
dobrým příkladem, jak ve spravedlnosti,
tak i v lásce i v radosti ze života.“
Za mateřskou školu, Jitka Kubecová,
ředitelka školy, hrdá na to, že žije
v České republice, přející všem nový
pohled na svět, lidi a poslání nás všech.
Važme si prosím jeden druhého.
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SVATODUŠNÍ SVÁTKY
zakoušet Boží blízkost a lásku, uschopňuje
nás, abychom Bohu uvěřili, stojí na počátku
naší víry.

Duch, duchovní ... Mnoha lidem se při slově
duch vybaví něco pohádkového či
hororového. Pro mnoho dalších je duch
termínem z filozofie, jiní si myslí, že je to
něco nereálného, nehmotného. Většina
křesťanů určitě ví, že existuje Duch svatý,
dokonce že se slaví svátek Ducha svatého svatodušní svátky. Každý křesťan by měl
však vědět, že svatodušní svátky – letnice jsou velkou slavností, neboť jsou
vyvrcholením velikonoční doby. Co se to
tedy o letnicích slaví a kdo se to oslavuje?

Písmo mluví o Duchu svatém také
jako o Přímluvci a Utěšiteli. Ježíš při svém
loučení učedníkům slibuje, že je nenechá
osiřelé (14-16. kapitola Janova evangelia).
Tento příslib naplňuje sesláním Ducha
svatého, který nám má připomínat Ježíšova
slova, povzbuzovat nás, přinášet pokoj,
oživovat v nás naději a radostné očekávání
Ježíšova druhého příchodu. Duch svatý je
také Duchem pravdy, který zná plány Boží
i naše nitro. Jeho úkolem je vést nás po
Božích cestách, prozařovat temnoty našich
srdcí, napomínat, usvědčovat z hříchu,
ukazovat velikost Božího milosrdenství.
Duch - Láska rozdmýchává v našich srdcích
plamen lásky, proměňuje naše vztahy
k druhým lidem, chce se jich skrze nás
dotýkat. Necháme-li ho jednat ve svých
životech, učiní z nás nástroje Boží lásky.

Kdo je Duch svatý?
Duch svatý není nějaká duchovní energie,
ani projev božské moci, ale osoba. Spolu
s Otcem a Synem patří Duch svatý do
společenství
tří
božských
osob
Trojjediného Boha. Když sv. Augustin
vysvětluje vztahy mezi osobami v této
Trojici, říká o Duchu svatém: “Duch svatý je
láska mezi Otcem a Synem”. Duch svatý je
zároveň poutem lásky i Láskou - Osobou. Je
tím, kdo sjednocuje a vytváří společenství.
Duch svatý je také darem: tak jako se Bůh
neuzavírá ve své lásce sám do sebe, ale
touží zahrnout svou láskou každého
člověka, tak si nenechává pro sebe ani
Ducha svatého. Vylévá ho na nás, dává
nám tento úžasný dar a v něm sám sebe.

Spolu s Cyrilem Jeruzalémským
můžeme shrnout působení Ducha svatého v
srdcích věřících takto: “Přistupuje k nám tiše
a mírně, cítíme jeho sladkost a vůni.
Přichází jako pravý ochránce; přichází
přece zachránit a uzdravit, poučit
a napomenout, povzbudit a potěšit, dát duši
světlo - nejprve duši toho, kdo jej přijímá
a pak jeho působením i duši jiných.”

Co v nás tento Duch působí?
Jeho úkol je stejný jako v Trojici - tvořit
společenství. Všechny nás naplňuje tentýž
Duch, aby i z nás navzájem udělal jedno
společenství - církev. Duch svatý v srdci
věřících. “Duch všechny, v nichž se usídlil a
přebývá, proměňuje přímo v nové lidi a dává
jim nový život.” (Cyril Alexandrijský). Nejde
jen o nějaké vylepšení, ale o zcela nový
život. V čem spočívá tato novost? On je
Duch Ježíše

Duch svatý přebývá v církvi
“Duch přebývá v církvi, posvěcuje ji, uvádí ji
do veškeré pravdy, sjednocuje ji ve
společenství a ve službě. K tomu ji vybavuje
a
řídí
různými
dary.”
(dokument
2. vatikánského koncilu Světlo národů).
V záměrech Ducha svatého nezůstává
nikdo stranou. Každý křesťan má své
jedinečné místo a úkol v Božím plánu
budování církve a spásy světa. Duch
s každým počítá, každého, kdo se mu dá
k dispozici, si používá, pro každého má
zvláštní dar: “Každému je dán zvláštní
projev Ducha ke společnému prospěchu.”
(1Kor 12,7)

Krista, Duch synovství, který i v nás volá
k Bohu “Abba, Otče!” (srov. Řím 8,15)
Umožňuje nám žít s Bohem ve stejně
hlubokém vztahu jako Ježíš. Ujišťuje nás, že
nás Bůh přijal za vlastní děti, dává nám
6
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působení Ducha svatého v nás a skrze nás
je modlitba. V té vyslovujeme naši touhu po
něm. Theofan Zatvornik nazývá modlitbu
“vdechováním
Ducha”
a
vysvětluje:
“Tělesným dýcháním proniká kyslík do krve
a ta jej přenáší do celého těla. Tímtéž
způsobem modlitba vstřebává Ducha
svatého a dává mu pronikat do veškeré naší
činnosti. Duch je jako oheň, který hoří v srdci
a modlitba rozdmýchává tento plamen.”

Jak se pozná působení Ducha svatého
v nás? Nejjistější kriterium nám ukazuje
sám Ježíš, když říká, že strom se pozná po
ovoci, které přináší. A apoštol Pavel
dodává: “Ovoce Božího Ducha je láska,
radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota,
věrnost, tichost a sebeovládání” (Gal 5,1617).
Jak se Duchu svatému otevřít?
Prvním krokem je naše touha po Duchu
svatém. Jedinečným způsobem otevření se

(Z pramenů na www.vira.cz upravil A.S.)

SALESKO OTEVŘELO SVÉ AKTIVITY
Přesně dva měsíce uplynuly od doby, kdy
jsme kvůli vládnímu nařízení z důvodu
pandemie koronaviru uzavřeli Salesko (11.
března – 11. května 2020). Nebyly to
prázdniny, ale čas na drobnější opravy,
malování,
větší
úklidy,
přípravu
prázdninových táborů, reflexi školního roku
a plánování nového školního roku.

programy pro rodiče s dětmi. Přes různá
omezení programů jsme pokračovali
v natáčení různých inspirativních videí, aby
i ti, co nemohli přijít, mohli být s námi
v kontaktu. Aktuální nabídky, inspirace a
informace najdete na webu v sekci články,
na facebooku a youtube (stačí vyhledat
„Salesko“).

Jako školské zařízení jsme museli
čekat na instrukci z Ministerstva školství,
která nakonec přišla 4. května. Měli jsme pár
dní pro rozhodnutí, jestli budeme schopni
11. května skutečně otevřít. Původní plán
na otevření byl 25. května s omezením max.
5 dětí na skupinku. Najednou se změnilo jak
datum otevření, tak i počet účastníků na
skupinku (max. 15 dětí). Ale vše se nakonec
zvládlo a aktivity střediska volného času
(SVČ) Saleska jsme mohli skutečně od 11.
května postupně otevírat. Fungování
kroužků a aktivit jsme prodloužili do 26.
června. Bylo náročné vymyslet, které
aktivity dle instrukce můžeme, a které
nemůžeme otevřít, abychom dodrželi
všechny
hygienické
požadavky.
V posuzování hrálo roli, jak se jednotlivé
skupinky
budou
potkávat,
dodržení
dvoumetrových rozestupů, zdravotní rizika
vedoucích i dětí, vymezení prostoru pro
pronájmy (aby se nepotkávaly s účastníky
programů). Byli jsme nuceni vymezit vnitřní
prostory pouze pro účastníky našich
programů a pronájmům vyhradit venkovní
prostory hřišť. Kvůli požadavku, že vstup je
možný jen pro účastníky jsme omezili

V rámci křesťanských programů jsme
pro účastníky bohoslužeb v Salesku od
22. března do 17. května pravidelně vysílali
ve všední dny i v neděli na youtube mše
svaté ze Saleska. S ohledem na hygienická
opatření pro SVČ spojené s otevřením jsme
se rozhodli, že do konce srpna v Salesku
veřejné mše svaté nebudou. Místo nedělní
mše v Salesku je od 17. května ve farním
kostele sv. Jiljí ve staré Líšni „salesková“
mše v 8:30 hod. Pro duchovní rozhovory,
zpověď, přijetí svátostí je v Salesku
vyhrazen prostor kaple se vstupem od
dětského hřiště. Stačí se osobně domluvit
na setkání (P. František Ptáček, tel.
731 600 068,
P.
Petr
Matula,
tel.
604 469 235).
Pomalu se blíží prázdninové tábory
a my se už nemůžeme dočkat. Plánujeme
18 příměstských táborů a 3 pobytové.
Věříme, že uskutečnění táborů budou
skutečným uvolněním pro všechny rodiny a
takovým
malým
nastartováním
už
„normálnějšího nového školního roku“.
Petr Matula, ředitel Saleska
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DUCH SVATÝ A MY
Kdo je Duch Svatý? Jaký k němu máme vztah? Jaký má Duch Svatý
vztah k nám? Svatý Pavel říká v 1. listu Korinťanům, že… (tajenka).
Objevte a vyškrtejte v osmisměrce
všechny dary Ducha a také ovoce
Ducha. Zbylá písmena – čtena po
řádcích – tvoří tajenku.

DARY DUCHA:
MOUDROST
ROZUM
RADA
SÍLA
UMĚNÍ
ZBOŽNOST
BÁZEŇ BOŽÍ

OVOCE DUCHA:
LÁSKA
RADOST
POKOJ
SHOVÍVAVOST
VLÍDNOST
DOBROTA
VĚRNOST
TICHOST
ZDRŽENLIVOST

TAJENKA: ________________________________________________
__________________________________________________________

