Seslání Ducha Svatého
květen 2022

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí
Římskokatolická farnost Brno-Nová Líšeň

Duch Svatý není Boží dar,
ale Bůh, který se stává darem.

KUKÁTKO – Seslání Ducha Svatého 2022

Z FARNÍ MATRIKY 4. 4. – 27. 5. 2022
Udělené křty ve farnosti
Pavla Bohumila Švomová, roz. Plánská, pokřtěna 16.4.2022
Martina Marie Putnová, pokřtěna 16.4.2022
Vojtěch Stanislav Pernica, pokřtěn 24.4.2022
Júlia Sorentíny, pokřtěna 1.2.2022
Šimon Petr Šotek, pokřtěn 1.5.2022
Martin Daniel Vidlák, pokřtěn 8.5.2022
Patrik Petr Nouzovský, pokřtěn 14.5.2022, Slatina
Laura Petra Tučová, pokřtěna 15.5.2022
Blahopřejeme

Manželství uzavřeli
Pavel Prát a Kamila Mácová, oddáni 23.4.2022
Ondřej Kupka a Helena Gregerová, oddáni 30.4.2022
Oldřich Valnoha a Martina Putnová, oddáni 14.5.2022
Blahopřejeme

Pohřby z kostela
Vlasta Štěpánková, 85 let, pohřbena 25.3.2022, Slatina
Marta Mrázová, 85 let, pohřbena 13.4.2022
Libuše Sklenaříková, 86 let., pohřbena 19.4.2022
Terezie Šmerdová, 87 let, pohřbena 25.5.2022
RIP

Hledáme nového šéfredaktora pro farní časopis Kukátko.
Hlásit se můžete u o. Petra.

KUKÁTKO
Informace z římskokatolických farností u kostela sv. Jiljí a Brno-Nová Líšeň
Adresa redakce: Pohankova 18, 628 00 Brno, tel.: +420 603 944 709
Web: www.farnostlisen.cz E-mail: brno-lisen@dieceze.cz Vyšlo: 5. června 2022
Neprodejné!
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem
zveřejněných příspěvků. Anonymní příspěvky nezveřejňujeme.
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SLOVO O. PETRA
„Tak jeďte opatrně a s Pánem Bohem," říkávala
moje babička, když jsme vyráželi někam autem,
byť to bylo jen do sousedního městečka na
nákup. Pro ni bylo každé drobné cestování
neobvyklým zážitkem a vyjetí do 40 km
vzdáleného Brna událostí jako cesta kolem
světa. Znala pár vesnic v okolí, za hranicemi
v životě nebyla a cestování letadlem si
nedokázala ani představit. Tak moc jsme se od
té doby posunuli. Jezdíme dlouhé vzdálenosti,
vyrážíme hodiny a hodiny na dovolenou, cestu
mnohdy chápeme jako nutné zlo a zda jezdíme
vždy opatrně a s Pánem Bohem už nechám na
zpytování svědomí každého. Máme dnes
dálnice, dobré silnice, skvělý cestovní servis.
Ročně najedeme desítky tisíc kilometrů bez
závažných problému a bereme to jako
samozřejmost. Ale je tomu opravdu tak?

Kdyby svatý Pavel kromě listů Korinťanům
napsal i List řidičům, třeba bychom tam četli:
„Zbožná jízda je trpělivá, neagresivní, nezávidí
lepší nebo rychlejší auto, nechlubí se výkonem
ani kroutícím momentem, neporušuje pravidla
silničního provozu, nechce být za každou cenu
první, netroubí na pomalejší a méně šikovné,
chápe pomalou jízdu opatrných, nechce školit
„hříšníky" a má radost, když bezpečně dojede
do svého cíle. Zbožná jízda omlouvá
nedokonalost ostatních účastníků provozu, věří
ve smysl zodpovědnosti, nezoufá si v zácpách
a vydrží i omezení a větší objížďky. Radost
z dobré jízdy nikdy nepřestává.“

Ježíšovo podobenství o milosrdném samaritánovi začíná konstatováním, že jeden člověk
sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a cestou ho
přepadli lupiči. Je zajímavé, že v dalším výkladu
i pozdějších komentářích se samotným lupičům
na cestě nevěnuje žádná pozornost, přitom to
oni byli příčinou všech problémů. Cestování
prostě bylo riskantní záležitostí a lupiči
(nehody, technické problémy apod.) k němu
patří. Lidová zkušenost to vtiskla do pravidla:
„Vydáváš se na cestu? Pomodli se. Jdeš do
války? Pomodli se dvakrát. Vstupuješ do
manželství? Pomodli se třikrát."

V Česku je patronem cestovatelů sv. Kryštof,
v Itálii bývá jako patronka řidičů a cestovatelů
uctívána sv. Rita z Cascie. A na její svátek
22. května se konávají žehnání jak soukromých
dopravních prostředků, tak i vozidel
záchranných složek i policie. Na cestách jsme
„na stejné lodi" a přinášet tam Boží požehnání
je určitě na místě. A proto u sv. Jiljí bude
v neděli 19. června po mši svaté v 7.00 a 10.00
hodin žehnání všech typů dopravních
prostředků. Svá auta, motocykly, skútry,
povozy, traktory, kola, koloběžky, tříkolky,
kočárky, lodě, letadla a další můžete přistavit
na prostranství kolem kostela. A na dovolenou
pak jeďte „s Pánem Bohem..."

Modlitba či požehnání ale nejsou magickým
rituálem, který sám od sebe zajistí nulovou
nehodovost, ale spíše je to připomenutí, že i za
volantem a jiných dopravních prostředcích se
máme chovat zbožně, tedy být s Bohem a žít
z Boha. Zbožný řidič není ten, kdo má na
zpětném zrcátku pověšený růženec, dokonce
to není ani ten, kdo se růženec při jízdě modlí
(ačkoliv se do nezakazuje, ovšem nesmí to být
na úkor pozornosti).

o. Petr
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NOC KOSTELŮ V LÍŠNI – PROGRAM
Již počtrnácté se v České republice bude konat Noc kostelů. V pátek 10. června se od podvečerních
hodin až do noci otevřou křesťanské kostely pro širokou veřejnost. V Líšni bude otevřený kostel sv. Jiljí
a zájemci si mohou tradičně prohlédnout i mariánské poutní místo na Kostelíčku. Speciální nabídkou
letošního ročníku bude možnost nahlédnout do nedávno opravené kaple Panny Marie Líšeňské na
Ondráčkově ulici. Protože je letošní Noc kostelů uvedena mottem „Za dne ať Hospodin dává svou
milost, celou noc mu budu zpívat a chválit ho“, můžete se těšit zvláště na duchovní hudbu a biblické
žalmy. Kromě toho je připraven také program farnosti Nová Líšeň v prostorách Saleska.

KOSTEL SV. JILJÍ
18:00-18:45

Mše svatá.

19:00-19:45

Letem hudebním světem – koncert duchovní hudby.

20:00-20:30

Průvodcovské slovo.

21:00-22:30

Zpěvy biblické. Biblické žalmy recitované a zpívané.

19:00-22.30

Možnost vyhlídky z kostelní věže.

KOSTELÍČEK
18:00-18:15

Vítejte aneb slavnostní zahájení.

18:15-22:00
kostelíčka.

Mystické místo v Líšni. Střípky z historie i současnosti líšeňského

KAPLE PANNY MARIE LÍŠEŇSKÉ NA ONDRÁČKOVĚ ULICI
18:00-22:00 Možnost nahlédnutí, zapálení svíčky, slovo o kapli.

BRNO-LÍŠEŇ, SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO – SALESKO
18:00-21:00 Děti, žádná dlouhá chvíle! V Salesku se nemůže stát, že by se někdo nudil. Děti se
zabaví při dětském programu, zatímco si rodiče v klidu vypijí kávu, popovídají...
18:00-22:00 Na kávu s Donem Boskem. Zveme vás na kávu s Donem Boskem. Přijďte a seznamte se
s příběhem, který začal v italské vesnici Becchi, který změnil svět a který žijeme i zde v Líšni.
18:00-22:00 Kostel, který neexistuje. Náš kostel zatím neexistuje, ale jednou bude! Rádi vám
ukážeme naše smělé plány výstavby kostela Ducha Svatého.
18:00-22:00 Ztišení v kapli Saleska. Možnost osobní modlitby, ztišení v kapli Saleska.
18:15-19:00 Mše svatá v kapli Saleska.
Farnost Nová Líšeň vznikla teprve nedávno – 1. 1. 2021. Zatím máme kostel, který neexistuje, a život
nové farnosti je pevně spojen se Saleskem, kde máme zázemí a přátele salesiány. Salesko, které
v týdnu funguje jako středisko mládeže, se v neděli mění v bohoslužebný prostor, kde společně
slavíme mši svatou a poté trávíme čas ve farní kavárně. Přijďte i vy na kávu s Donem Boskem –
zakladatelem salesiánů.
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INFORMACE
LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle 12. června – Slavnost Nejsvětější Trojice, mše sv. podle pravidelného pořadu bohoslužeb
Čtvrtek 16. června – Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. v kostele v 8.00 a 18.00
Čtvrtek 23.června – Slavnost Narození Jana Křtitele, mše sv. v kostele v 8.00
Pátek 24. června – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně, mše sv. v kostele v 18.00
Sobota 25. června – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie, mše sv. v kostele v 7.30
Středa 29. června – Slavnost sv. Patra a Pavla, apoštolů, mše sv. v kostele v 8.00 a v 16.00 hod
v katedrále sv. Petra a Pavla bude uveden do úřadu nový diecézní biskup Mons. Pavel Konzbul
Úterý 5. července – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. v kostele v 7.00 a v 10.00
Pondělí 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. v kostele v 7.00 a v 18.00

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Srdečně zveme všechny děti, které navštěvují náboženství, i jejich rodiče na
FARNÍ TÁBORÁK, který se uskuteční ve středu 15.6. po dětské mši svaté na farní
zahradě.

ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
Neděle 19.června – po mši svaté v 7.00 a v 10.00 hod.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO NÁBOŽENSTVÍ
Svoje děti již můžete přihlašovat do náboženství na příští
školní. Přihlášku, která je ke stažení na webových
stránkách farnosti www.farnostlisen.cz, můžete odevzdat
v sakristii nebo hodit do schránky na faře.

POŘAD BOHOSLUŽEB O PRÁZDNINÁCH
O prázdninách budou mše sv. ve všední dny podle běžného pořadu bohoslužeb.
Nedělní mše sv. v červenci i srpnu budou v 7.00 hodin v kostele a v 9.00 hodin
na Kostelíčku. NEBUDE VEČERNÍ MŠE SV. V KOSTELE.
Mše sv. v Salesku o prázdninách nebudou.
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HODY 2022
V letošním roce bude oslava patrocinia našeho farního
kostela o víkendu 3. – 4. září.
V sobotu po příchodu krojovaného průvodu (cca 15.30)
bude na prostranství před kostelem požehnání hodům
a poté ve farním dvoře pohoštění.
V neděli v 10.00 bude v kostele slavnostní bohoslužba
s účastí krojovaných párů

STŘÍPKY Z NAŠEHO KLASU
Závěr postní doby jsme mohli prožít s přáteli
z ostatních skupinek KLASů v naše kraji na
Svatém Hostýně. Tématem putování bylo
motto: „Nepřestávejme růst“. Duchovního
doprovodu se ujal o. Roman Kubín, který sloužil
mši svatou a připomněl nám, že „Sv. Hostýn byl
vždy pevnou tvrzí víry v dobách starých
i nedávných a bude jí i v příštích časech. Matka
Boží, která na Hostýně divy tvoří – Vítězná
Ochránkyně Moravy, zůstane i nadále Matkou
lidu svému.“ Po přednášce, společné křížové
cestě a krátké procházce se nám ani nechtělo
zpět domů. Kromě požehnání jsme si v srdci
odnášeli ještě krásné přání: „Přeji vám všem
zdraví na všech rovinách, radost ze života,
který žijete a který přes všechny těžkosti,
hříchy, omyly je velikým darem, který
dostáváme každý den od Boha. Přeji vám
radost ze společenství lidí, kteří jsou okolo vás
a se kterými spolupracujete. Přeji vám, ať
dokážete každý den objevovat stáří jako
bohatství.

Mohu snížit spotřebu vody? Mohu šetrně
cestovat? Pořizuji věci odpovědně? Jak se
stravuji? Podporuji nákupem regionální
hospodářství nebo fairtradové výrobky? Třídím
odpad? Jak se stavím k živé přírodě – sázení
stromů, rostlin, vytváření podmínek pro život
drobných
živočichů?
Z knihy
Gizel
Preuschoffové „Léčivá síla stromů“ jsme si
přečetli o léčivých účincích stromů. Lípa
(kterých je v Líšni ještě stále hodně) je
stromem smíření, ale také stromem lásky,
který narovnává mezilidské vztahy, je léčitelkou
a její energie zajišťuje odpočinek, laskavost
a vstřícnou atmosféru. Kéž bychom byli pro lidi
kolem také takovými lipami.
Dílo Alfonse Muchy, rodáka z nedalekých
Ivančic, díky jeho osobitému originálnímu stylu
už pozná skoro každý. Jeho ideály ženské krásy
v neoklasických róbách obklopených záplavou
květin, plakáty, kulisy, reklamní etikety, ale
především velkoformátové obrazy a slavnou
Slovanskou epopej jsme si mohli prohlédnout
díky krásně vytvořené prezentaci. A tento
světově známý a uznávaný člověk začal
studovat v Brně na gymnáziu. Aby si na školu
vydělal, tak nejprve zpíval v petrovské
katedrále, později zde hrál druhé housle při
fugurálních mších.

Jedno z našich setkání bylo věnováno Osvětové
kampani Ptáci – žijí tady s námi a Dni Země.
Tento svátek má svůj původ v USA, kde se slaví
od 22. dubna 1970. Tehdy senátor Gaylord
Nelson za podpory dalších amerických politiků
usiloval o přenesení ekologické tématiky na
politickou úroveň. Pokud chceme udělat něco
pro celou společnost, pro budoucnost země, je
třeba, aby se nad tím zamyslel každý z nás.

Olomoucký arcibiskup A. C. Stojan byl
bezpochyby jedna z nejzajímavějších postav
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katolického i politického života na přelomu 19.
a 20. století. Podporoval rozmach poutnictví
a veřejně projevované úcty k soluňským
bratřím, současně chtěl Velehrad povýšit na
duchovní středisko sjednocení západních a
východních Slovanů v podobě pořádání
unionistických kongresů. Tak vznikl podnět
k založení Akademie velehradské, zabývající se
studiem východní církve. Ale dokáže také
sehnat peníze na opravu kostelů, kaplí, dokáže
zaujmout
a nadchnout lidi kolem. Je známý svojí
pokorou, štědrostí, smyslem pro humor. Jeho
životní heslo zní „Buď můj život jedna Boží
chvála “.

a v podzámčí, Chýše pod horami, Baruška, Pan
učitel a mnoho jiných děl nám přibližuje život,
lásky i touhy prostých i bohatých lidí. Literární
historička paní Jaroslava Janáčková vydala
souborové
vydání
spisovatelčiny
korespondence. Ta nám poodhaluje těžký život
manželky, matky, spisovatelky toužící poznat
a zachytit ústní lidovou kulturu, přítelkyně
a bojovnice nejen za práva žen, ale i české
literatury.
Přijměte pozvání a přijďte také mezi nás jako
účastník, nebo jako host, který se nebojí
rozdělit o zajímavé téma, nebo si chce procvičit
paměť a rád prožije odpoledne naplněné
smíchem a pohodou se stejně smýšlejícími
vrstevníky.

V dubnu jsme si také připomněli sté výročí
úmrtí rakouského císaře a posledního českého
krále, blahoslaveného Karla Habsburského.
Papež Jan Pavel II. dostal své křestní jméno
právě po tomto císaři. Při beatifikační mši 3. 2.
2004 řekl: „Nejdůležitějším úkolem křesťana je
hledání, rozpoznání a následování Boží vůle
v každé záležitosti. Křesťanský státník, císař
a král Karel I. přijímal tuto výzvu každý den.“
Nezkusíme to také?

DALŠÍ PŘIPRAVOVANÁ TÉMATA:
„Lidé se budou cítit dobře v naší blízkosti,
když z nás bude vyzařovat náš Pán, který se
nám dává jako pokrm“ – Matka Vojtěcha
Hasmandová (SCB)
Duchovní hudba má dar otevírat lidská srdce
Vidět Boží zázraky všedních dnů
Pražské Jezulátko
Po stopách našich křestních jmen ... a další.

Výjimečnou osobností v české kultuře je
spisovatelka Božena Němcová. Již od malička
se seznamujeme s jejími pohádkami, národními
báchorkami a pověstmi, které posbírala mezi
prostým lidem. Babička, Divá Bára, V Zámku

Na setkání s Vámi se těší animátorka Iveta
Kolářová.

STALO SE
HRAJEME SI NA ZÁVODNÍKY
Po dvou letech doby kovidové jsme 3. května
mohli konečně v Salesku uspořádat závody na
všem, co má kolečka: odrážedla, koloběžky,
kola, tatrovky… Pro závodníky jsme připravili

šest stanovišť, kde si vyzkoušeli různé
disciplíny: kruhový objezd přes trávové hřiště
kolem kuželů, průjezd tunelem maskovací sítě
přes tři branky, nechyběl ani slalom. Ti
zdatnější si vyzkoušeli i koulení pneumatiky.
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Také odpočinkové skládání puzzle a pěnové
skládačky na koberci malé závodníky zaujalo.
Převážení nákladu na tatrovce dalo zabrat,
převážely se totiž velké role, krabice od bot,
krabičky od čajů, a to byla pro někoho velká
„fuška“. Občas si „mákli“ i tátové a mámy, a to,

když místo nákladu převáželi svoje malé
závodníky.
Závodilo 33 dětí, které byly odměněny
červenými dresy s číslem 1, medailí a malou
hračkou. Všichni jsme si užili fair-play hru
a krásného jarního počasí. Renata Lorencová

ČAS JE JEN ILUZE…
Jaro se přihlásilo o slovo, a to neznamená nic
jiného, než že nastal ten správný čas na
přespávačku s Oratoří (6.-7. května). Věděli
jste, že existuje stroj času, který dokáže člověka
přenést do jakékoliv doby, která vás napadne?
Takový stroj skutečně existuje, musí ovšem
fungovat. Vědec Petr se už dvacet let pokouší
o jeho zprovoznění, ale marně. V tento
moment přichází na scénu pomocná vědkyně
Kobliha s Opicí a skupina odvážných. Společně
se vydáváme na dobrodružnou cestu za
získáním chybějících součástek, které stroj
mohou přivést k životu.

Naši pomocníci na této cestě prokázali
statečnost, hbitost i dobrou paměť. Podařilo se
jim rozluštit zašifrované indicie a nakonec se
strojem času přenést do roku 1487 a setkat se
samotným Leonardem da Vincim. Leonardovi
naši mladí vědci pomohli s jeho výtvarným
dílem, dověděli se něco o významu barev dané
doby a o mnoho dalším. Za dobrou práci
nakonec od „Vědecké společnosti pro
cestování časem“ získali hodnotou odměnu. Do
budoucna se s nimi jistě počítá na další
zapeklité úkoly. Těšíme se! Za tým Verča
(Kobliha)

V KVĚTNU OŽILY KOVIDOVĚ ODKLÁDANÉ AKCE
Mezi další skvělé akce se zařadily: účast na
turnaji SHM ve stolním tenise v Ostravě (6.-7.
května), přespávačka tanečního kroužku
Primary dance squad (13.-14. května),
florbalový turnaj pro mladší a starší děti
v Salesku (21. května) a účast hudebních
kroužků na farmářských trzích (21. května). Po
dvouleté odmlce, způsobené koronavirovými
omezeními, jsme se mohli znovu vrátit
k pořádání tradičního Běhu líšeňských škol 26.
května pod záštitou starosty Břetislava Štefana,

za podpory MČ Brno – Líšeň a firmy Fundos
s.r.o. Tohoto běhu se zúčastnily základní
a střední školy z Líšně. V pondělí 30. května
byla také možnost navštívit Salesko na den
otevřených dveří a využít ochutnávku z nabídky
aktivit a kroužků před spuštěním přihlašování
na nový školní rok. Zcela novou akcí bylo
společné pořádání Dětského dne 4. června ve
spolupráci s MČ Brno – Líšeň, KCL, RC Pastelka,
RC Jasmínka, TK Kamzíci, Muzeem dopravy
v Líšni, pod záštitou starosty Břetislava Štefana.

PŘIPRAVUJEME
Poslední aktivity a kroužky tohoto školního
roku budou v Salesku v pátek 17. června.
V pondělí 20. června pořádáme zakončení
aktivit a kroužků s táborákem.
V červnu se také spustí přihlašování na
aktivity a kroužky školního roku 2022/23.
Od 11. července až do konce prázdnin bude
Salesko naplněné příměstskými tábory. Těšíme
se, že se na některých akcích s vámi setkáme.
Mgr. Petr Matula SDB, ředitel Saleska
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