ZÁŘÍ 2021

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí
Římskokatolická farnost Brno-Nová Líšeň
Úvodní slovo o. Petra Šikuly
„Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný,“ říká jedna z podzimních pranostik. Nový školní rok začal
ve znamení normalizování situace a můžeme vyhlížet „lepší časy“.
Pro farnost Brno-Nová Líšeň bylo důležitou zprávou potvrzení setrvání saleziánské mise
v Líšni, když na první zářijové „saleskové“ mši představil provinciál novou sestavu komunity:
ředitelem Saleska zůstává P. Petr Matula, ředitelem komunity je P. Petr Košák a pastoraci bude
mít na starosti P. Vít Dlapka. Přejeme jim požehnané působení.
Tento podzim je zásadní i v celocírkevním
měřítku: 9. října zahájí papež František synod.
V jednotlivých diecézích bude zahájen 17. října.
Téma synody zní: „Za synodální církev:
společenství, spoluúčast a poslání”. Jde o
proces – společné putování (to naznačuje i
řecký původ slova synod: společná cesta) – ve
kterém laici, pastýři i římský biskup chtějí
vzájemným nasloucháním společně hledat a
objevovat aktuální výzvy pro církev. První
diecézní fáze se bude uskutečňovat diskuzemi ve farnostech a institutech, závěry se postoupí
na úroveň kontinentu, kde budou pokračovat diskuze druhé fáze, a třetí fáze bude
shromážděním biskupů v Římě v roce 2023. Přípravné dokumenty by měly být na začátku
diecézní fáze. Tento proces může být užitečný nejen pro církev jako celek, ale i uvnitř farností
by mohl obnovit zájem a angažovanost.
Takže papež František nám posílá vzkaz: „Půjdete do to ho?“
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FARNOST, SALESKO A NADACE
Jak to vlastně v té Líšni všechno je? Kolik máme farností, jakou roli zastává Salesko a co Nadace pro radost?
Pokusíme se vám to přiblížit a vysvětlit, jak by vše mělo fungovat.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí Římskokatolická farnost Brno-Nová Líšeň
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí zahrnuje Římskokatolická farnost Brno-Nová Líšeň je
území staré Líšně. Pod správu této farnosti patří i územní společenství římských katolíků v rámci
Slatina s filiálním kostelem Povýšení sv. Kříže.
děkanátu Brno brněnské diecéze. Farnost je
tvořena částí městské části Brno-Líšeň, mezi
Ve farnosti probíhají pravidelné bohoslužby ve ulicemi Novolíšeňská a Jedovnická
farním kostele sv. Jiljí na nám. Karla IV., ve
filiálním kostele Povýšení sv. Kříže ve Slatině a Novolíšeňská farnost, 451. na území brněnské
několikrát za rok v poutní kapli Panny Marie na diecéze, vznikla k 1. lednu 2021 rozhodnutím
Kostelíčku.
biskupa Vojtěcha Cikrleho ze dne 8. prosince
2020, a to vyčleněním z farnosti Brno-Líšeň. Jejím
Od 1. září 2020 se farářem stal P. Petr Šikula, administrátorem se stal líšeňský farář Petr Šikula,
farním vikářem je Miloslav Kabrda.
farními vikáři jsou kněží saleziánské komunity při
Salesku.
Shromažďování finančních prostředků na stavbu
kostela Ducha Svatého v Líšni

SALESKO

Nadace pro radost

Salesko je nezisková organizace, jejímž posláním
je doprovázet především děti a mládež z BrnaLíšně a okolí na jejich cestě k dospělosti a
přispívat k jejich fyzickému, duševnímu i
duchovnímu rozvoji.

Nadace pro radost je zřízena za účelem zajištění
finančních prostředků pro přípravu a realizaci
stavby kostela Ducha Svatého v sídlišti BrnoLíšeň a pro podporu dětí, mládeže a rodin.
Byla založena v roce 1992.
V roce 2019 vzešel vítězný návrh kostela Ducha
Svatého, který je tak opět kousek blíže k tomu,
aby konečně existoval.

Salesko je středisko volného času registrované u
MŠMT ČR. Staví na preventivním pedagogickém
systému Dona Boska.
P. Petr Matula – ředitel Saleska
P. Petr Košák – ředitel komunity
P. Vít Dlapka – pastorace
Duchovní a morální podpora při výstavbě
kostela Ducha Svatého v Líšni.

Statutárním orgánem nadace je správní rada.
Shromažďování finančních prostředků na
stavbu kostela Ducha Svatého v Líšni.

Sbíráme na kostel Ducha Svatého: stav účtů k 21. 9. 2021
Nadace pro radost

Římskokatolická farnost Brno-Nová Líšeň

53.412.586 Kč

1.449.439 Kč
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FARNOST BRNO – NOVÁ LÍŠEŇ
Kopli jsme do země ...

na skálu. Tím by snad mělo být zajištěno, že
evangelizace sídliště se po bouřce nezmění
na evangelizaci Líšeňské rokle.

„Na těchto základech můžete stavět“, bylo
heslem Českomoravské stavební spořitelny.
Je to sice úderné, ale na otevření konta a
sbírání financí stavba nakonec nestojí. V
Matoušově evangeliu (7,24-27) najdeme
Ježíšovo doporučení stavět dům na skále, je
to sice pracnější, ale výsledek je trvanlivější.
A protože bereme Ježíšova slova vážně, bylo
potřeba zjistit, jak skalnatý je náš pozemek,
kde má stát nový kostel. Tak 15. září dorazila
na místo mladá paní geoložka a starý ZIL 131
s vrtnou soupravou. Milovníky staré ruské
techniky potěší, že byl vybaven kompletním
servisním zázemím, které se skládalo z
diagnostiky (baterka), seřizovací stolice
(sikovky) a speciálního nářaďového
instrumentu (kladivo). Během dvou dnů
vyvrtali šest sond a odebrali vzorky z
jednotlivých vrstev podloží. Cíle bylo
dosaženo: vrták po několika metrech narazil

Geologický průzkum, jehož přesné výsledky
budou známé zhruba za měsíc, má ještě
napomoci v rozhodování jiné praktické
otázky:
vybudujeme
pod
kostelem
podzemní parkoviště? Původní záměr s tím
nepočítal, uvažovalo se spíš o rozšíření
parkoviště nad Saleskem. Je pravda, že
podzemní parkoviště navýší cenu stavby,
nicméně by bylo skryté a kryté, nezabíralo
by městkou zeleň, nepodílelo by se na
přehřívání města a nezabraňovalo by
vsakování dešťové vody. Navíc by při
vhodném režimu mohlo do budoucna
generovat zisk z pronájmu. A protože
parkování na sídlišti je a v budoucnu stále
bude problém, bude třeba tuto otázku
dobře zvážit. Co si o tom myslíte?
o. Petr Šikula
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OSLAVME SPOLEČNĚ MISIJNÍ NEDĚLI 2021
Po delší koronavirové odmlce se opět
můžeme všichni spojit a společně podpořit
Papežská misijní díla. Předposlední neděli v
říjnu, tedy 24. 10. proběhne již 95. tradiční
Misijní neděle – Světový den modliteb za
misie. Věřící ve všech katolických farnostech
světa se v tento den společně modlí za misie
a finančně přispívají do fondu, ze kterého
jsou následující rok podporovány projekty
na pomoc potřebným po celém světě.
V naší farnosti sv. Jiljí jsme již dvakrát
společně podpořili misie prostřednictvím
Misijního koláče. Tato akce se uskuteční i
letos, právě u příležitosti Misijní neděle.
Zapojit se může každý, a to hned dvojím
způsobem. Kdo má čas a chuť, může něco
upéct – sladké nebo slané, na tom nesejde,
fantazii se meze nekladou. A pokud třeba
máte recept na upečené dobroty z jiné
země, rozhodně můžete přispět i jimi a
seznámit tak ostatní s kuchyní v různých
koutech světa. Druhý způsob (stejně
důležitý) je finanční podpora – napečené
pokrmy si každý bude moci zakoupit a
podpořit tak misijní díla.

Všichni se můžeme ve svých rodinách spojit
v modlitbě za misionáře i ty, kterým
pomáhají. Spoustu námětů k Misijní neděli
najdete také na webu Papežských misijních
děl – www.missio.cz. Můžete se společně
modlit růženec, pustit si některý z misijních
filmů nebo si přečíst něco o působení
misionářů ve světě. S dětmi se také můžete
naučit hymnu Papežských misijních děl dětí
– Pošli mě, půjdu já. Noty i nahrávku najdete
také na webu.

Letos bychom ale rádi Misijní neděli
oslavili ještě více, a to při samotné liturgii
přímluvami za misie a průvodem dětí, které
budou znázorňovat jednotlivé kontinenty a
poukazovat tak na potřebu pomoci v celém
světě, ale také na krásu skrývající se v
různorodosti. Děti, které by se do průvodu
rády zapojily, se mohou nahlásit o. Petrovi
nebo Karolíně Svobodové.

Všechny
bližší
informace
k
jednotlivým aktivitám budou doplněny v emailu, ohláškách nebo na nástěnce.
„Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která
připomíná Božímu lidu neustálou platnost
jejího misijního mandátu, neboť misie je
věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.)
K. Svobodová

Nesmíme ale zapomínat na další
způsob podpory misií – společnou modlitbu.
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POZVÁNKY
POUŤ DO SLOUPU
Tradiční děkovnou pouť líšeňské farnosti k Panně Marii Bolestné do Sloupu letos vykonáme
16. října 2021. Od 16.00 se modlíme křížovou cestu a růženec, v 17.00 hod. bude mše sv.
Mši sv. celebruje P. Petr Košák, SDB. Všichni farníci jsou srdečně zváni.

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI
NA KOSTELÍČKU

DRAKIÁDA
O první říjnové neděli (3. října) se na
Kostelíčku po růžencové pobožnosti
uskuteční Drakiáda.

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

Zveme všechny děti i jejich rodiče.
(V případě nepříznivého počasí se termín
posune na další neděli, sledujte ohlášky!)

SVATOHUBERTSKÁ MŠE

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
U KOSTELA SV. JILJÍ

V neděli 17. 10. zazní v kostele při mši
sv. v 10.00 Svatohubertská mše.

Středa 27. října

Po ranní mši sv. v 8.00 bude vystavena
Nejsvětější Svátost a až do 18.00 bude
možnost soukromé adorace.

Po mši sv. bude na farním dvoře
připraven zvěřinový guláš, všichni jste
zváni!

K adorační službě bude možné se zapisovat
do on-line formuláře.
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DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA
HŘBITOVĚ

ADORACE VE FARNOSTI
U KOSTELA SV. JILJÍ

K pobožnosti za zemřelé se sejdeme
v neděli 7. 11. v 15.00 ve staré části
hřbitova.

Úterý od 18.30 do 19.30
(po večerní mši sv.)
První pátek v měsíci od 16.00 do 18.00

Během prvopátečních
adorací je možno
přistoupit ke svátosti
smíření.

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 i jen v duchu) za zemřelé. Věřící, kteří ze závažného důvodu
nemají možnost navštívit hřbitov ve výše uvedených dnech, mohou plnomocné odpustky získat již od
24. října. Podmínky pro získání odpustků zůstávají nezměněny.

BIBLICKÉ HODINY VE FARNOSTI
NOVÁ LÍŠEŇ

V neděli 3. října bude po mši

Od října se v Salesku budeme scházet k pravidelným
biblickým hodinám.

svaté v Salesku krátká
prezentace

Úterý od 19.00 hod.

„První krůčky nové
Biblické hodiny
povede P. Vít Dlapka, SDB,
tel. 732 217 001.

farnosti“.
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OTAZNÍKY KŘESŤANSTVÍ

KONCERTY DUCHOVNÍ
HUDBY

Pro ty, kdo se chtějí něco dovědět o tom, co je
křesťanství, případně se připravit na křest nebo
další svátosti, nabízíme od pátku 8. října
"Otazníky křesťanství".
Setkání budou v pátek po večerní
mši svaté, tedy v 18.45, na faře
v Líšni.

V neděli 7. listopadu v 16.00 hod
Koncert smíšeného sboru
Kantiléna.

Dejte to prosím vědět těm, kdo by
o tato setkání mohli mít zájem.
Kostel sv. Jiljí.

Setkání povede P. Petr Šikula

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý 28. září – Slavnost sv. Václava, mše sv. v 8.00 a v 18.00 v kostele
Středa 13. října – Výročí posvěcení kostela sv. Jiljí, mše sv. v 18.00 v kostele
Pondělí 1. listopadu – Slavnost Všech svatých, mše sv. v 7.00 a v 18.00 v kostele
Úterý 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. v 7.00, 8.00, 18.00 v kostele,
v 18.15 v Salesku
Neděle 21. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv. dle obvyklého pořadu bohoslužeb,
při mši sv. v 10.00 v kostele zpívá farní Oktet.
Neděle 28. listopadu – 1. neděle adventní, mše sv. dle obvyklého pořadu bohoslužeb. Při každé
mši sv. žehnání adventních věnců. Při mši sv. v 10.00 v kostele zpívá farní Oktet.
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POZVÁNÍ NA KLAS
Zažíváme krásný, teplý a sluncem zalitý
konec léta. A jak pestrá nabídka barev nás
teprve čeká. Z čeho všeho se můžeme ještě
těšit. Tráva je letos ještě pěkně zelená, listy
stromů se už zbarvují do žluta, červena a
jiných odstínů. Někde ještě dominuje barva
ovoce, švestek, jablíček, hrušek či jiných
podzimních plodů, třeba jeřabin, vinné
révy.… S radostí jsme mohli prožít hodovou
oslavu se vším, co k tomu patří, našeho
patrona sv. Jíljí, a už se dostáváme k dalším
svátkům. Máme mocnou přímluvkyni, P.
Marii. Papež František v Šaštíně připomněl,
že vlastně celý život P. Marie byl putováním.
Podle jejího vzoru bychom měli také my vyjít
ze svých domů a vydat se na cestu.
Nemusíme návštěvou potěšit právě jen
příbuznou. Stačí se dobře dívat kolem a
doširoka otevřít srdce nebo jen v tichu

modlitby vyčkat, kam nás Pán pozve.
Každopádně by naše cesta měla být
posvěcená modlitbou, ale i chválou a
vděčností za dar našeho života a vše, co jsme
od Boha dostali. A vědomím, že to nemáme
pro sebe, ale pro službu druhým. Čím je
člověk starší, tím více si zpravidla
uvědomuje hodnotu času a jeho využití.
Mohu já ze svých skutků dokázat svou víru?
Předal jsem něco lidem kolem? Umím si
svěřený čas dobře rozdělit? Pokusíme se
společně si na tyto otázky odpovědět. Po
delší odmlce se účastníci KLASu sejdou
v pátek 24. 9. 2021 ve farní kavárně.
Další setkání máme v plánu v pravidelných
čtrnáctidenních intervalech. Vždy od 16.00
do 17.30. Na společně strávené chvíle se
těší animátorka Iveta Kolářová.

MODLITBA ZA NOVÉHO BISKUPA
Milé sestry, milí bratři,
jak už víte, po dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosím vás,
abyste jeho rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými
modlitbami. Pokud se chcete modlit společně, můžete použít modlitbu uvedenou níže.
Váš biskup Vojtěch
Bože, Dobrý pastýři,
svěřujeme ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme:
veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.
Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem
a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
S církevním schválením Biskupství brněnského čj. Ep/701/21 ze dne 8. 9. 2021
9
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CO JSOU TO ŽALMY?
Nedávno byla v Katolickém týdeníku
publikována krátká anketa, ve které se
několik známých osobností svěřovalo, jaká
je jejich ranní či večerní modlitba. Jejich
odpovědi byly upřímné, dokonce se jedna
z respondentek svěřovala, že se nemodlí,
neboť ráno nemá čas. Zaujala mě odpověď
jednoho známého hudebníka, který se modlí
ráno žalmy, a to dokonce latinsky. Kdyby se
podobná anketa uspořádala v naší farnosti,
většina „modlících se“ farníků by asi řekla,
že se modlí základní modlitby, takové, jaké
se modlíme společně v kostele před mší
svatou – Otčenáš, Anděle Boží a mariánské
modlitby. Nevím, kolik z nás farníků se modlí
breviář, což jsou hlavně modlitby žalmů.
Pamatujete si z náboženství, co jsou to
žalmy?

stvoření a v celých dějinách spásy a
vyjadřujeme svůj důvěrný vztah k Bohu.
Žaltář je kniha, ve které se Boží slovo stává
modlitbou člověka. V jiných knihách Starého
zákona se hlásá dílo Boží nebo se objasňují
různá tajemství. Žalm se však recituje nebo
zpívá pro Boha. Žalmy jsou skutečně knihou
modliteb, které biblická tradice dává
věřícímu lidu, aby je přijal jako svou osobní
modlitbu. Některé žalmy vyjadřují radost
z Božího díla, z Boží moci a záchrany člověka
(např. žalmy 95–100), jiné v nás vzbuzují
touhu po Boží blízkosti (např. žalm 86),
v dalších zase prosíme o pomoc a útěchu v
utrpení (např. žalm 42), odevzdáváme se do
Božích rukou (např. žalm 102), nebo
vyjadřujeme svůj pocit štěstí (např. žalm
103).

Kniha žalmů je jednou částí (knihou) Bible,
ve které jsou zaznamenány modlitby – žalmy
lidu Starého zákona: Bůh zde hovoří
s člověkem, člověk se obrací k Bohu z hloubi
svého srdce. Všech 150 žalmů je jakýmsi
bohoslužebným zpěvníkem Starého, ale i
Nového zákona, tedy zpěvníkem Kristovy
církve. Je to osobní i společná modlitba
věřících, ve které opěvujeme divy Boží ve

Modlitba žalmů je součástí denní modlitby
církve. Je to „oběť chvály, kterou Kristus
spolu se svým tělem, tj. církví, přednáší Otci.
Nejen ti, kteří mají povinnost konat tuto
modlitbu, ale všichni, kteří se ji modlí, stojí
před Božím trůnem“ (z úvodu do breviáře).
Připomínám, že v našem kostele jsme se
v době „předcovidové“ modlívali ranní
chvály z breviáře každou sobotu před mší
svatou a pak také breviářové modlitby o
velikonočním triduu. Rád bych všechny
farníky povzbudil znovu k této společné
modlitbě: setkání před Pánem v modlitbě
žalmů je nepochybně zdrojem Božího
požehnání nejen pro účastníky modlitby, ale
i pro celou farnost a církev.
A. Svoboda
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SALESKO ZAČALO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK S NOVÝMI KROUŽKY
V pondělí 13. září jsme otevřeli kroužky a aktivity s optimismem, že v tomto školním roce už
bude vše probíhat v pravidelnějším rytmu. Nově otevíráme kroužek robotiky, fotografování a
dílničku. Více o naší nabídce kroužků a programů pro rodiče a děti se dozvíte na webových
stránkách. Chystáme i jednorázové akce během celého školního roku a doufáme, že se
uskuteční. Novinkou je také obnovení salesiánské komunity v Líšni. Na aktivitách střediska tak
můžete průběžně potkávat tři salesiány (pozn.: o salesiánech se více dozvíte na www.sdb.cz).

OBNOVENÍ PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB V SALESKU
Od neděle 5. září jsme v Salesku obnovili pravidelné římskokatolické bohoslužby. Rozpis
bohoslužeb v kostele sv. Jiljí ve staré Líšni a v Salesku naleznete na stránkách
www.farnostlisen.cz. Na bohoslužby v Salesku je vstup hlavním vchodem: v tělocvičně –
neděle v 8.30; v kapli Saleska – úterý v 18.15, středa v 7.30, pátek v 18.15. Farnost Brno – Nová
Líšeň má nové webové stránky, kde naleznete aktuální informace ke stavbě nového kostela
Ducha Svatého: www.farnostnovalisen.cz .

Provinciál salesiánů Martin Hobza představil novou komunitu, která od září působí v Salesku.
11
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OTVÍRÁME NOVOU ORATOŘ!
Co je to Oratoř? 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 pomoci 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.
Oratoř je otevřená:
pondělí:
14.00–16.30
úterý:
14.00–16.30
čtvrtek:
14.00–16.30
pátek:
14.00–16.30
Během otevírací doby můžeš kdykoliv přijít nebo odejít. Každý den na tebe čeká pestrý
program, který je zaměřen na různé činnosti (sport, výtvarné tvoření, deskovky, doučování a
další). Máš možnost si s námi napsat domácí úkoly i jen tak zablbnout. Jednou za čas se můžeš
těšit i na nepravidelné akce plné her a zábavy (přespávačky v Salesku, víkendovky a tábor).
Co můžeš najít v Oratoři?
Bezpečné prostředí, legraci, nové kamarády, pomoc a podporu, možnost něco nového se
naučit nebo jen vypnout a odpočívat. Vedoucím otevřeného klubu je Veronika Tomečková.
Případné dotazy můžeš směřovat na veronika.tomeckova@salesko.cz.
Členství v klubu:
Roční průkazka (100 Kč/školní rok).
2. 10. 16.00–18.00 PODZIMNÍ SALESKOVÁ BURZA
26. 10. Uspávání zvířátek – akce bude připravena podle aktuální epidemiologické situace.
Plánujeme také výrobu adventních věnců, sledujte náš web.
27.–29. 10. Podzimní prázdniny, středisko bude zavřené.
27. 9. 8.00–14.00 Za školu se sv. Václavem. Pokud máš volno ve škole před státním svátkem,
přijď si do Saleska užít den plný aktivit, pohybu a tvoření. Možná přijde i svatý Václav. Více info
na webu.

Farnost Brno-Nová Líšeň
Hledáme dobrovolníky na obsluhu do farní kavárny a na přípravu liturgického prostoru před
nedělní mší svatou. Prosíme, aby se ochotní zájemci o tyto služby ozvali otci Vítovi.
12
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JAK SE JAKO KŘESŤAN POSTAVIT K PODZIMNÍM VOLBÁM
Politika je k ničemu, jenom se tam krade, je
to ztráta času a politici jsou ztroskotanci, co
nic neumí, jinak by v politice nebyli. Sdělení
předchozí věty, kterou všichni důvěrně
známe, je zřejmé. Lidi (téměř všichni) nemají
rádi politiku a debaty o ní je unavují. Avšak
alespoň nyní je potřeba politice věnovat
trochu více pozornosti. A to nejen proto, že
se blíží volby, ale také proto, že málo lidí si
uvědomuje, že politika prostupuje celý
civilizovaný svět a prakticky jakákoliv oblast
života se politiky bytostně dotýká. Ve dnech
8.–9. října 2021 se budou konat volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Bude se volit 200 mužů a žen,
kteří budou následující 4 roky kontrolovat a
řídit veřejný život v České republice.

se svobodně vyjadřovat, žalovat souseda za
to, že mu padá jeho strom na náš dům
anebo díky zákonům může policie stíhat
kriminálníky a posílat je do vězení. S jistou
nadsázkou je možné říct, že neexistuje
oblast života, která by nebyla zákonem
postižena. Zmiňme ale i stinnou stránku –
kvůli znění některých zákonů byli v minulosti
lidé neprávem odsuzováni na smrt, nemohli
si vybrat své politické zástupce anebo museli
nosit na klopě žluté hvězdy. Osudy všech lidí,
v dobrém i špatném slova smyslu, ovlivňují
zákonodárci.
Poslanecká sněmovna je bezesporu
nejdůležitějším orgánem v českém státu. Do
Poslanecké sněmovny kandidují různá
uskupení různých názorových proudů.
Jednotlivá křesla se přidělují podle předem
daného klíče (současná metoda výpočtu se
nazývá Imperialiho kvóta).

Jaký má křesťan zaujmout postoj k volbám?
Může být nekřesťanské k volbám jít, nebo
naopak nejít? Co pro křesťana vlastně volby
znamenají? Uvedené otázky vymezují hrubé
obrysy tohoto komentáře. Pokusím se na ně
podat laickou odpověď. V prvé řadě však
považuji za důležité uvést alespoň nezbytné
státovědné minimum.

Po uskutečnění voleb je zvykem, že
předsedou vlády jmenuje prezident lídra
vítězné politické strany.1 Vláda, sestávající
se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a
ministrů je pak zodpovědná za řízení celé

Co je Poslanecká sněmovna?
Poslanecká sněmovna a Senát – to jsou dvě
komory Parlamentu České republiky.
Parlament je zákonodárné těleso a (ve
spolupráci s prezidentem) vytváří zákony.
Texty zákonů obsahují určité normy chování,
tj. toho, co by lidé měli, či naopak neměli
dělat. Díky zákonům máme například právo

Na podzim se ukáže, zdali současný prezident vnímá
tuto zvyklost tak, že má jmenovat lídra vítězné strany, či
vítězného uskupení. Doporučuji sledovat se zájmem.
1
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země. Vláda a její ministři se zodpovídají
právě Poslanecké sněmovně, tj. dvěma
stovkám poslanců a poslankyň, za řízení
ministerstev a za naplňování slibů, které
slíbili v rámci předvolební honby za co
největším počtem voličů.

Církev věřícím tato přikázání podrobněji
vykládá v Katechismu katolické církve.
Křesťané mají povinnost využívat svého
volebního práva a jsou povinni jej využívat
tak, aby při něm ctili Boží přikázání, zvláště
„miluj svého bližního jako sám sebe“.
Možnost nevolit by přicházela v úvahu
pouze tehdy, když by volby byly jakousi
parodií na demokracií (jak tomu například
bylo v minulých týdnech v Rusku) a samotná
volba by demonstrovala příslušnost občanů
k totalitě. Jak ale postupovat, když jsme
politikou
znechuceni,
nikoho
volit
nechceme anebo jednoduše nemáme koho
volit? Odpovědi lze hledat v Bibli.

Jelikož se každé chapadlo vlády v důsledku
zodpovídá Poslanecké sněmovně, vytváří se
tak prostřednictvím jednotlivých poslanců
pomyslný legitimizační řetězec mezi lidmi a
státními orgány (tj. policií, soudy,
stavebními úřady atd.). Důsledkem je, že
státní moc je vykonávána z pověření lidu.
Právě volby jsou tím okamžikem, kdy lid
prostřednictvím voleb dodává legitimitu
státním orgánům (tj. dodává jim oprávnění
vládnout, oprávnění uplatňovat státní moc)
a naplňuje se zde otřepaná fráze, že „lid je
zdrojem veškeré státní moci“.2

Vztah křesťana k veřejné moci a občanské
společnosti církev dovozuje z imperativu
přikázání „miluj svého bližního jako sám
sebe“ a ze čtvrtého přikázání. Tato přikázání
křesťanům také předepisují ctít všechny,
kteří k našemu dobru dostali od Boha
autoritu ve společnosti.

Z výše uvedeného je zřejmé, proč jsou volby
do Poslanecké sněmovny důležité. Poslanci
mají obrovskou zodpovědnost a nutně na ně
musí dopadat tíha starostí běžných lidí.
Právě poslanci a poslankyně rozhodují o
tom, jaké chování označí za normu, a tím
přímo i nepřímo ovlivňují životy nás všech.

Je psáno: „Kvůli Pánu se podřizujte každému
lidskému zřízení… Jednejte jako lidé
svobodní, a ne jako lidé, kteří svobodou
zakrývají svou špatnost, ale chovejte se jako
Boží služebníci“ (1 Petr 2,13.16).

Křesťané a volby
Věřící lidé, konkrétně katolíci, mají oproti
lidem nevěřícím (či hledajícím) obrovskou
výhodu. Mají k dispozici ozkoušený morální
kompas v podobě Krista a jeho učení, které
církev více jak dva tisíce let stále rozvíjí a
cizeluje. V otázkách, které nejsou pro
lidskou mysl z hlediska morálky jednoduše
seznatelné, dává Bůh věřícím svá přikázání.

Křesťanům jsou dány ve vztahu k volbám v
zásadě dvě povinnosti. Zaprvé, přispívat
k blahu společnosti, a zadruhé, podřídit se
lidskému zřízení. Tyto povinnosti v sobě
v důsledku nesou i povinnost vykonávat své
volební právo, kterým pomáháme utvářet
lidské společenství. Lidské společenství je

Tzv. teorii legitimizačního řetězce definoval významný
německý právní vědec Ernst-Wolfgang Böckenförde. Viz
Böckenförde, Ernst-Wolfgang 2000. Le droit, l'État et la

constitution démocratique. Paris: L.G.D.J./Bruylant, s.
279.

2
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totiž tím nejlepším nástrojem, skrze který
můžeme vykonávat ve světě dobro.

Závěr
Demokracie a potažmo politika jsou nástroje
pro konání dobra. Ten, kdo demokracii bere
vážně, prokazuje úctu a respekt druhému.
Politika ovlivňuje nás všechny a my máme to
štěstí, že si své politické zástupce můžeme
vybrat. Pomocí voleb můžeme ovlivnit kurz
dějin a pomoci druhým.

Příkaz milovat bližního svého nám také
ukazuje správný způsob výkonu volebního
práva; považuji za zcela zásadní, aby se
křesťané aktivně vymezovali proti těm, kteří
chtějí veřejnou moc uzurpovat k utlačování
jiných či chtějí jakkoliv omezit nebo
pozastavit výkon základních lidských práv a
svobod. Tyto snahy jsou opakem Kristova
učení, neboť jiným lidem způsobují příkoří.

Rád bych zdůraznil, že ač se to někdy tak
nemusí
zdát,
politika
v Poslanecké
sněmovně není jen bezduchým tlacháním,
které nikam nevede. Jedná se o vrchol
společenské evoluce, díky kterému mohou
být slyšet i ti, kteří nekřičí, a mohou být silní
i ti, kteří jsou slabí.

Podle mého názoru je nutné užívat
povinnost milovat bližního svého i jako
měřítko při hodnocení konkrétních slibů
politických stran a při našem rozhodování
při hlasování pro konkrétní politickou
stranu. Před vhozením volebního lístku do
urny se proto ptejme: Bude řešení
prosazované touto politickou stranou dobré
i pro mého souseda? Bude výhodné i pro lidi
na venkově? Bude zachovávat budoucnost
pro mé děti?

Bohužel demokracie je věc křehká, proto i
nadále platí výrok Václava Havla, že
„přirozenou nevýhodou demokracie je, že
těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně
svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou
vážně, umožňuje téměř vše.“ Chraňme si ji.

Jsem přesvědčen, že křesťan nemá své
volební právo využívat k prospěchu svému,
ale především k prospěchu druhých.

J. Svoboda

15

KUKÁTKO – Září 2021

KUKÁTKO DĚTEM

16

KUKÁTKO – Září 2021

PAPEŽ O STRÁŽNÝCH ANDĚLECH
Vatikán. Anděl strážný existuje, není to
fantaskní doktrína, nýbrž společník, kterého
nám dal Bůh na cestu naším životem –
konstatoval papež František v homilii při
ranní mši z liturgické památky Svatých
andělů strážných v kapli Domu sv. Marty.

svými radami dovede k cíli našeho života,
dopřejme proto sluchu jeho hlasu a
nevzpouzejme se... Protože vzpouzení,
snaha být nezávislí, je něco, co máme
všichni. Je to tatáž pýcha, kterou měl náš
otec Adam v pozemském ráji. Nevzpouzej
se, drž se jeho rady.“

„Dnešní čtení – začal papež František – nám
podávají dva obrazy: anděla a dítě. Bůh nám
dal anděla, aby nám byl po boku a chránil
nás. Kdyby si někdo z nás myslel, že může jít
sám, velmi by se mýlil a upadl by do
ošklivého omylu, kterým je pýcha: domníval
by se, že je velký a soběstačný. Ježíš učí
apoštoly (Mt 18,1-5.10), aby byli jako děti.
Učedníci se mezi sebou přeli, kdo z nich je
největší. Byla to interní disputace a
kariérismus. Už první biskupové měli
pokušení kariérismu: »Já se stanu větším
než ty«. Není to dobrý příklad, který nám
dali, ale taková je realita. A Ježíš je učí
pravému postoji, totiž být jako děti, učí
poddajnosti, umění nechat si poradit a
pomoci, protože dítě je vlastně znamením
potřeby pomoci a poddajnosti, aby mohlo jít
vpřed. To je cesta a nikoli kdo je větší. Ti kdo
jsou nejblíže postoji dítěte, jsou nejblíže
kontemplaci nebeského Otce, otevřeným a
poddajným srdcem naslouchají andělu
strážnému:

„Nikdo nejde sám a nikdo z nás si nesmí
myslet, že je sám – pokračoval papež –
protože je tu vždycky tento společník.“
„A nechceme-li naslouchat jeho radám,
naslouchat jeho hlasu, jako bychom říkali:
»Jdi pryč!«. Vyhánět tohoto společníka je
nebezpečné, protože žádný muž či žena si
nemůže poradit sám. Mohu radit někomu
jinému, ale nikoli sám sobě. Radí mi Duch
svatý, anděl mi radí. Proto jej potřebujeme.
To není nějaká fantaskní nauka o andělech,
nýbrž realita. Řekl to Ježíš, Bůh: »Hle, já
posílám před tebou anděla, aby tě chránil na
cestě« (Ex 23,20).“
A papež František končil homilii slovy:
„Položil bych dnes tuto otázku: jaký mám
vztah ke svému andělu strážnému?
Naslouchám mu? Říkám mu ráno »Dobrý
den«? Říkám mu »Opatruj mne ve
spánku«? Mluvím s ním? Žádám jej o radu?
On je po mém boku. Každý z nás si dnes
může zodpovědět tuto otázku: jaký je vztah
k tomuto andělovi, kterého Pán poslal, aby
mne chránil a doprovázel na cestě, a který
stále hledí na tvář nebeského Otce?“

„My všichni máme podle tradice církve u
sebe anděla, který nás chrání a dává nám
vnímat různé věci. Nezřídka máme pocit:
»Neměl bych to dělat takto. To nejde. Buď
obezřetný …« Je to hlas společníka, který nás
doprovází na cestě. Buďme si jisti, že nás

pastorace.cz
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Z FARNÍ MATRIKY 14. 5. – 19. 9. 2021
Udělené křty ve farnosti
Marie Anna Laura Vicuńa Nehybková, nar. 1.4.2021, pokřtěna 15.5.2021
Sylvie Marie Šotková, nar. 11.5.1977, pokřtěna 23.5.2021
Sára Anna Liptáková, nar. 5.11.2020, pokřtěna 18.4.2021, Brno-Židenice
Magdaléna Zdislava Mátlová, nar. 19.10.2020, pokřtěna 30.5.2020
Anna Miriam Jirsová, nar. 18.2.2021, pokřtěna 5.6.2021
Elen Strnadová, nar. 10.10.2020, pokřtěna 6.6.2021
Tomáš Jan Bosco Klíma, nar. 14.3.2021, pokřtěn 13.6.2021
David Karel Váňa, nar.29.1.2021, pokřtěn 19.6.2021
Rozárie Valburga Krayzel, nar. 2.5.2021, pokřtěna 19.6.2021
Eliška Anna Vránková, nar. 30.3.2021, pokřtěna 20.6.2021
Adéla Kachlíková, nar. 5.10.2019, pokřtěna 27.6.2021, Brno-Slatina
Ondřej Jan Bosco Pleva, nar. 26.4.2021, pokřtěn 27.6.2021
Tereza Antonie Marešová, nar. 17.1.2021, pokřtěna 19.6.2021, Brno-Židenice
Natálie Hana Šmerdová, nar. 25.2.2021, pokřtěna 10.7.2021
Anita Věra Walterová, nar. 3.1.2021, pokřtěna 24.7.2021
Viktorie Gabriela Svobodová, nar. 19.5.2021, pokřtěna 25.7.2021
Valerie Michaela Hagarová, nar. 8.4.2021, pokřtěna 15.8.2021
Daniel Švoma, nar. 12.3.2021, pokřtěn 22.8.2021
Sára Nesvadbová, nar. 26.7.2017, pokřtěna 11.9.2021
Viola Maria Drimlová, nar. 5.12.2020, pokřtěna 12.9.2021
Ema Kynclová, nar. 30.7.2020, pokřtěna 12.9.2021
Olivie Alžběta Karolyi, nar. 12.10.2020, pokřtěna 11.7.2021, Vranov u Brna
Ondřej Martin Krásný, nar. 24.6.2020, pokřtěn 18.9.2021
Matyas Jelič, nar. 3.9.2020, pokřtěn 18.9.2021
Richard Jiljí Havlíček, nar. 15.7.2021, pokřtěn 19.9.2021
Aneta Kordíková, nar. 23.7.2019, pokřtěna 19.9.2021
Karolína Anna Klímová, nar. 28.1.2021, pokřtěna 19.9.2021
Antonie Kristina Anna Víšková, nar. 3.3.2020, pokřtěna 11.7.2021, Brno-Židenice
Blahopřejeme
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Manželství uzavřeli
Ondřej Rulák a Hana Válková, oddáni 22.5.2021
Michal Vávra a Alžběta Šrenková, oddáni 29.5.2021
Zdeněk Hejč a Monika Pospíšilová, oddáni 12.6.2021
Juraj Mešťanik a Kateřina Kadarová, oddáni 7.7.2021
Adam Šilhan a Nikol Baršová, oddáni 10.7.2021
Michal Hagara a Kateřina Hagarová, oddáni 15.8.2021
Marián Olejka a Sabina Hüblová, oddáni 1.9.2021
Michal Nesvadba a Kateřina Janíčková, oddáni 11.9.2021
Erik Hudcovský a Diana Mikitová, oddáni 18.9.2021
Blahopřejeme

Pohřby z kostela
Mojmír Hrubý, 34 let, pohřben 17.5.2021
Magdalena Polická, 78 let, pohřbena 19.5.2021
Jan Litera, 51 let, pohřben 1.6.2021
Ivan Kolář, 75 let, pohřben 24.6.2021
Renata Weiterová, pohřbena 25.6.2021
Petr Häring, 68 let, pohřben 28.6.2021, Slatina
Marie Kačerovská, 94 let, pohřbena 13.7.2021
Zdenka Hánečková, 99 let, pohřbena 14.7.2021
Ludvík Hrček, 86 let, pohřben 20.7.2021
Richard Blunár, 44 let, pohřben 22.7.2021
Jab Kubát, 93 let, pohřben 23.7.2021
Marie Hložanková, 81 let, pohřbena 23.7.2021, Slatina
Zdeňka Bulová, 67 let, pohřbena 31.7.2021, Slatina
Helena Široká, 61 let, pohřbena 8.9.2021
RIP
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Výuka náboženství ve školním roce 2021/22

Čtvrtek 13.45 hod., fara
Hana Válková, 728 089 462

5. třída

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída

ZŠ Masarova

Slatina –

oratoř+skaut.klubovna

Čtvrtek 16.30 hod.
Marie Pospíšilová
736 523 614

Čtvrtek 16.30 hod.
Radmila Pechová
776 183 270
Čtvrtek 16.30 hod.
Veronika Plhalová

Středa 13.15
Helena Kohoutková
732 981 261
Pondělí 13.15
Helena Kohoutková
732 981 261
Středa 17.00, fara, Zdeňka
Nečasová, 774 504 321
nebo
Úterý 17.00, Salesko,
P. Vít Dlapka, 732 217 001
Čtvrtek 14.00 hod.
P.Vít Dlapka, 732 217 001

Úterý 13.00 hod.
Renata Lorencová
605 285 352
Úterý 13.00 hod. nebo
14.00 hod.
Renata Lorencová, 605 285 352
Středa 17.00, fara, Zdeňka
Nečasová, 774 504 321
nebo
Úterý 17.00, Salesko,
P. Vít Dlapka, 732 217 001
Úterý 14.00 hod.
Helena Kohoutková
732 981 261

Nevyučuje se

777 862 093

Čtvrtek 14.00 hod.
P.Vít Dlapka, 732 217 001

Čtvrtek 16.00 hod.
Marie Pospíšilová
736 523 614
Čtvrtek 16.00 hod.
P.Vít Dlapka
732 217 001
Čtvrtek 16.00 hod.
P.Vít Dlapka
732 217 001
Čtvrtek 16.00 hod.
P.Vít Dlapka
732 217 001
Čtvrtek 16.00 hod.
P.Vít Dlapka
732 217 001
Úterý 16.30 hod., fara
Markéta Svobodová
606 722 408
Čtvrtek 18.00 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.00 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.00 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951

Úterý 14.00 hod.
Helena Kohoutková
732 981 261
Úterý 16.30 hod., fara
Markéta Svobodová
606 722 408
Čtvrtek 18.00 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.00 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.00 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951

ZŠ Horníkova

výuku zahajujeme: ZŠ Holzova 30.9., ZŠ Novolíšeňská, Horníkova a Masarova 13.9.,
4. a 5.třída ZŠ Horníkova 23.9., 7. – 9. třída v Salesku 13.9., 6.třída na faře 6.10., Slatina 13.9.

1. třída

ZŠ Novolíšeňská

2. třída

Čtvrtek 13.45 hod., fara
Hana Válková, 728 089 462

Úterý 13.00 hod.
Hana Slavíčková
736 647 312
Úterý 14.00 hod.
Hana Slavíčková
736 647 312
Středa 17.00, fara, Zdeňka
Nečasová, 774 504 321
nebo
Úterý 17.00, Salesko,
P. Vít Dlapka, 732 217 001
Úterý 15.00 hod.
Hana Slavíčková
736 647 312

ZŠ Holzova

3. třída

Středa 17.00, fara, Zdeňka
Nečasová, 774 504 321
nebo
Úterý 17.00, Salesko,
P. Vít Dlapka, 732 217 001
Úterý 15.00 hod.
ZŠ Novolíšeňská
Hana Slavíčková, 736 647 312

Úterý 15.45 hod.
Hana Slavíčková
736 647 312
Úterý 16.30 hod., fara
Markéta Svobodová
606 722 408
Čtvrtek 18.00 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.00 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.00 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951

4. třída

Úterý 15.45 hod.
ZŠ Novolíšeňská
Hana Slavíčková, 736 647 312
Úterý 16.30 hod., fara
Markéta Svobodová
606 722 408
Čtvrtek 18.00 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.00 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.00 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951

