ŘÍJEN 2022

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí

BŮH, HOSPODIN, MI KAŽDÉHO RÁNA PROBOUZÍ SLUCH,
ABYCH HO POSLOUCHAL.
A JÁ SE NEZDRÁHÁM, NECOUVL JSEM NAZPĚT.
(srov. Iz 50,4-7)

Věříme, že Bůh chce a může vést
život každého z nás k naplnění.
Bůh, který je nade vším vyvýšený,
vidí vše jakoby z "nadhledu".
Vidí proto cestu k cíli i tam,
kde my ji nevidíme,
nebo vidět nechceme.
Naslouchat každý den Bohu,
nezdráhat se a necouvat zpět
je pro nás cestou k naplněnému
životu...
Naslouchat mu lze vždy a všude,
ve chvílích radosti a úspěchu,
ale i ve chvílích krize, trápení
smutku a zmatku.

ON JE VŽDY S NÁMI.

Bůh vidí cestu i tam, kde my ji nevidíme.

Římskokatolická farnost Brno-Nová Líšeň
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Z FARNÍ MATRIKY 27. 5. – 20. 9. 2022
Udělené křty ve farnosti
Zuzana Eva Malčíková, pokřtěna 4.6.2022
Kristýna Klimešová, pokřtěna 12.6.2022
Fabián Gabriel Oračko, pokřtěn 25.6.2022
Patrik Erik Polák, pokřtěn 24.7.2022
Dominika Marta Slavíčková, pokřtěna 20.4.2022, porodnice Obilní trh
Anežka Milada Slavíčková, pokřtěna 17.7.2022
Jakub Josef Gregárek, pokřtěn 30.7.2022
Jan Ondřej Rulák, pokřtěn 27.8.2022
František Jan Čupr, pokřtěn 28.8.2022
Hubert František Bystřický, pokřtěn 3.9.2022, Slatina
Veronika Terezie Krásná, pokřtěna 10.9.2022
Matyáš Josef Frontz, pokřtěn 10.9.2022
Sofie Anežka Šrámková, pokřtěna 17.9.2022, Slatina
Jaroslav Josef Šrámek, pokřtěn 17.9.2022, Slatina
Blahopřejeme

Manželství uzavřeli
Petr Jeniš a Lenka Sedláčková, oddáni 4.6.2022
Tomáš Jílek a Tereza Puterová, oddáni 18.6.2022
Martin Hromádko a Adriana Bolhová, oddáni 18.6.2022
Jiří Vaněk a Pavla Hoffmannová, oddáni 2.7.2022, Slatina
Ján Paulenda a Jana Fišerová, oddáni 13.8.2022
Vojtěch Trojan a Markéta Tesáčková, oddáni 20.8.2022
Štěpán Lachs a Aneta Floriánová, oddáni 3.9.2022
Lukáš Mareček a Marie Nováková, oddáni 10.9.2022
Stanislav Karafiát a Tereza Vašíčková, oddáni 15.9.2022
Jan Hellar a Michaela Rudolfová, oddáni 17.9.2022
Lukáš Ondráček a Lucie Pospíšilová, oddáni 17.9.2022
Blahopřejeme

Pohřby z kostela
Eva Balosová, 86 let, pohřbena 31.5.2022
Ludmila Poláčková, pohřbena 8.6.2022
Stanislav Klement, 85 let, pohřben 25.6.2022
Jan Tůma, 29 let, pohřben 28.6.2022
Tomáš Kočí, 8 let, pohřben 8.7.2022, Slatina
Božena Homolová, 94 let, pohřbena 13.7.2022,
Ludmila Koláčková, 89 let, pohřbena 14.7.2022
RIP
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek 13. října – Výročí posvěcení kostela sv. Jiljí, mše sv. v 18.00 hod. v kostele
Úterý 1. listopadu – Slavnost Všech Svatých, mše sv. v 7.00 a v 18.00 v kostele
Středa 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. v 7.00, 8.00, 18.00 hodin v
kostele, v 18.15 v Salesku
Neděle 20. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv. dle obvyklého pořadu bohoslužeb,
při mši sv. v 10.00 v kostele zpívá farní Oktet.
Neděle 27. listopadu – 1. neděle adventní, mše sv. dle obvyklého pořadu bohoslužeb. Při každé
mši sv. žehnání adventních věnců.
Sobota 3. 12. - Adventní duchovní obnova.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pohřby z kostela
František Vozák, 90 let, pohřben 15.7.2022
Anděla Horská, 80 let, pohřbena 18.7.2022
Ludmila Haüslerová, 93 let, pohřbena 28.7.2022
Stanislav Weinlich, 85 let, pohřben 5.8.2022, Slatina
Růžena Soldátová, 83 let, pohřbena 6.8.2022
Dáša Nováková, 37 let, pohřbena 11.8.2022, Slatina
Anna Kropáčková, 78 let, pohřbena 18.8.2022, Slatina
Anežka Nosová, 103 let, pohřbena 22.8.2022, Slatina
František Hofstetter, 85 let, pohřben 23.8.2022, Slatina
Ladislav Černý, 64 let, pohřben 25.8.2022
Antonín Dosoudil, 77 let, pohřben 6.9.2022
Zbigniew Wyrebek, 68 let, pohřben 7.9.2022
RIP

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: 2. října 2022
Neprodejné!
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem
zveřejněných příspěvků. Anonymní příspěvky nezveřejňujeme.
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POZVÁNKY
POUŤ DO SLOUPU
Tradiční děkovnou pouť líšeňské farnosti k Panně Marii Bolestné do Sloupu letos vykonáme
15. října 2022. Od 16.00 hod. se modlíme křížovou cestu a růženec, v 17.00 hod. bude
mše sv. Mši sv. celebruje P. Josef Kopecký, SDB. Všichni farníci jste srdečně zváni.

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI
NA KOSTELÍČKU

ADORACE VE FARNOSTI
U KOSTELA SV. JILJÍ

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

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

Během prvopátečních
adorací je možno
přistoupit ke svátosti
smíření.

SVATOHUBERTSKÁ MŠE

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
U KOSTELA SV. JILJÍ

V neděli 16. 10. zazní v kostele při mši
sv. v 10.00 hodin v Svatohubertská mše
s doprovodem dechových nástrojů.

Čtvrtek 27. října

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

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

K adorační službě bude možné se zapisovat
na arch vzadu v kostele.
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DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ
K pobožnosti za zemřelé se sejdeme na v neděli 6. 11 v 15.00 h. ve staré části hřbitova.

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 24. října. Podmínky pro získání odpustků zůstávají
nezměněny.

HLEDÁME NOVÉHO

BIBLICKÉ HODINY VE FARNOSTI
NOVÁ LÍŠEŇ

ŠÉFREDAKTORA

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

PRO FARNÍ ČASOPIS

Úterý od 19.00
hodin

KUKÁTKO.
Hlásit se můžete u o. Petra

Biblické hodiny povede P. Vít Dlapka, SDB,
tel. 732 217 001

nebo na brno-lisen@dieceze.cz

OTAZNÍKY KŘESŤANSTVÍ
aneb setkání pro kdo se chtějí připravit na křest, biřmování či
svaté přijímání nebo chtějí poznat křesťanský životní styl.
Setkání budou ve čtvrtek v 18.00, na faře v Líšni, Pohankova 18.
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NA KATECHEZI S PRASÁTKEM RÍŠOU
KDY? Každou neděli. Vždy, když se v kostele pod kůrem objeví
prasátko Ríša.

KDE? Po vstupní modlitbě v kostele se děti přesouvají do farní
kavárny, na obětní průvod se vrací zpět do kostela.
A CO BUDEME DĚLAT? Hravou a pro děti srozumitelnou formou
se seznámíme s evangeliem či aktuálním tématem daného
liturgického období.
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STŘÍPKY Z NAŠEHO KLASU
Setkání, při kterém jsme vzpomínali na Matku
Vojtěchu Antonii Hasmandovou proběhlo v živé
a radostné diskuzi. Jak by ne, vždyť některé naše
seniorky se s ní osobně setkávaly při vyučování
ve škole „na Klášteře“. Potom už většinou jen
sledovaly z dálky pohnutý osud této statečné
ženy, která nás i dnes svými myšlenkami
směruje k lásce k Bohu, bližnímu, k
vedení Duchem svatým, odevzdání se
Marii i věrnosti vlastnímu povolání.

zázracích a podivuhodných darech, ale
především v každodenním prostém životě. I on
bojoval se svojí horkokrevnou jižanskou
povahou, často vybuchl, dokázal být tvrdý, ale
vzápětí toho litoval a odměňoval lidi kolem svou
dobrotou, pochopením, lidskostí i smyslem pro
humor.
Jednou
prý
řekl
nějakému
profesionálnímu komikovi: „Synu můj,
každý na tomto světě děláme šaška, jak
nejlépe umíme na tom místě, kam nás
Pán postavil.“ A tak i na životě o. Pia
můžeme vidět, že svatost je povolání
otevřené všem. Není to nějaké
privilegium, ale je to odpověď na stálé
hledání Boží vůle, její uskutečňování v
naší každodenní činnosti. Je-li Bůh uprostřed
toho všeho a děláme-li každou i tu nejmenší
práci s láskou a vědomím, že to již lépe nesvedu,
pak jsme jistě na dobré cestě. A ještě je potřeba
vložit do srdce jednu ctnost – vybízí nás k tomu
verše ze známé písně:
MODLITBA:
Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat
pokoru.
Když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu
nahoru.
Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi
dal.
Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.
A dej mi sílu snášet pokorně, co změnit
nemám sil.
Odvahu, abych to, nač stačím, na tomhle
světě pozměnil.
A taky prostý rozum, který vždycky správně
rozezná,
co se změnit nedá a co se změnit dá.

Z myšlenek Matky Vojtěchy:
„Služme Pánu s veselím! Jsme přece
milované děti Boží! Žijeme ještě v čase,
kdy můžeme dělat radost Pánu a našemu
Bohu a všem bližním. Pozdravuji Vás a
přeji, aby Vaše srdce bylo plné lásky
a světla Ducha svatého, a tím i plné radosti!
„Nejde o velké činy, Bůh často koná
velké věci malými činy malých lidí. Jestliže tvou
pokornou sloužící láskou zakusí druhý člověk
Boží blízkost, potom učinil Bůh skrze tebe něco
velikého. Jde o lásku-jde o věrnost.“ Ale nebyla
jen autorkou ctnostných myšlenek a přání.
V soudním procesu s uměle vytvořenou
skupinou byla odsouzena na osm let těžkého
vězení jako špionka ve službách Vatikánu. I zde
byla ochotnou důvěrnicí a vždy připravena
k pomoci a službě spoluvězeňkyním. „Někdo tu
špinavou práci musí dělat, tak proč ne já?“
A s úsměvem se pustila do práce.
Jedno z dalších setkání nám vyšlo přesně
na den výročí úmrtí Otce Pia, tedy 23. září. Tento
italský kněz byl známý především pro svá
stigmata, je mu přisuzováno i mnoho zázraků a
uzdravení. Za doby komunistického totalismu
např. předpověděl i kardinálu Františku
Tomáškovi, že nezemře, dokud nebude jeho
vlast svobodná (ten pak zemřel r. 1992). Ale
velikost a svatost o. Pia nespočívají v jeho

A tak začněme hned. Třeba s tím, že nebudu
nadávat na to, co nemohu, ale budu vděčný za
to, co ještě zvládnu. Naučím se vidět a přijímat
pomoc a budu za ni vděčný. Zamyslím se nad
7
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tím, jak upřímné je mé podání ruky, objetí,
pozdrav, nebo úsměv. Dokáži trpělivě
naslouchat druhému? Umím ocenit něčí snahu
pomoci? Žiji jen vedle lidí, nebo s nimi
a jejich radostmi a starostmi?

K posezení v KLASu a popovídání si vás zvou
účastníci a animátorka Iveta Kolářová. A
nebojte se, o dobrou náladu a smích u nás není
nouze.

POZVÁNÍ K ADORACI
„Ať věřící pamatují, že modlitbou před Kristem
Pánem ve svátosti prodlužují sjednocení s ním
při svatém přijímání, a obnovují smlouvu, která
jim dává sílu, aby si svým chováním a celým
životem udrželi to, co při slavení eucharistie
vírou a svátostně přijali“. (Z textů České
liturgické komise - Svaté přijímání a
úcta eucharistie mimo mši. Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2019).

18.30 do 19.30) a každý první pátek v měsíci
(16.00 – 17.45). Po této adoraci následují
zpívané litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
a zásvětná modlitba. Jednou za rok bývá
adorační den, kdy je Eucharistie vystavena po
celý den. Datum adoračního dne je oznámeno
v ohláškách.
Nemusíš být přítomen v kostele
po celou dobu konání adorace, přijď
třeba jen na chvilku pozdravit Pána,
poklonit se mu, poděkovat za to, co se ti
podařilo, poprosit o pomoc v těžkých
chvílích, poradit se s ním při rozhodování
v osobních záležitostech, poprosit
o poznání jeho vůle. A o prvním pátku je také
dobrá příležitost se v průběhu adorace připravit
na přijetí svátosti smíření.

Eucharistická adorace je tedy
jedním z projevů úcty ke Kristu,
přítomnému
v
proměněné
(konsekrované)
hostii:
Hostie,
proměněná při mši svaté, uchovávaná ve
svatostánku, je vystavována v monstranci
k uctívání přítomnými věřícími. Je to v podstatě
prodloužené svaté přijímání, kde je prostor pro
dokončení našich chval a díkůvzdání.

V textech Liturgické komise najdeme
i tuto modlitbu k adoraci – nepochybně je
pozvánkou na osobní setkání s Eucharistickým
Ježíšem:

Zveme všechny farníky na pravidelné
adorace. V našem farním kostele se koná
adorace každé úterý po mši svaté (zhruba od

Pane Ježíši Kriste,
věříme, že jsi v této svátosti přítomen,
a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh;
rozmnož v nás světlo této víry
a zapal naše srdce ohněm své lásky,
abychom se skrze tebe klaněli Otci v duchu a v pravdě.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
A. Svoboda
8
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MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ
Společenství. Určitě jste toto slovo slyšeli: třeba
vás někdo zval na společenství, nebo před vámi
někdo říkal, že jde na společenství, nebo to
znáte z TV Noe.

zájmů a povah, různého věku, pohlaví a stavu,
z různých koutů města, dokonce i na různé
duchovní úrovni. A toto společenství trvalo
téměř třicet roků. Mezitím nám přibylo let,
mnozí převzali důležité služby v církvi i ve
společnosti, ale touha po setkávání s Bohem
v malém společenství zůstala. Členové
původního společenství zakládali nová
společenství nebo se připojili k jiným. To, co nás
sjednocovalo a sjednocuje, je Bůh sám. Když si
historii tohoto společenství připomínáme,
poznáváme, že to všechno byla úžasná
Boží režie. Kdybychom se byli sami
vybírali, nikdy bychom se tak nesešli.
A nakonec dnes také chápeme, proč nás
Bůh dal dohromady: potřeboval naše
různá obdarování, abychom si vzájemně
mohli sloužit.

Oč se vlastně jedná? Společenství je
skupinka věřících lidí, kteří se schází, aby se
upevňovali ve víře, aby naslouchali Božímu
slovu, navzájem si sdíleli své radosti a starosti
a předkládali je ve společné modlitbě Bohu.
Skutečnost, že jsem křesťan, mám samozřejmě
prožívat jak doma, tak na pracovišti, ve
škole či při odpočinku. Tam všude
počítám s tím, že Bůh je se mnou. Já
však musím být také s Bohem, musím
ho stále víc poznávat, zakoušet jeho
blízkost, jeho dobrotu, milosrdenství,
věrnost. Jen takový Bůh může při mně
stát, jen o takového Boha se mohu opřít.
Nepochybně jej mohu poznávat i ve velkém
společenství církve – ve farnosti, a dokonce i v
samotě. Ale Bůh mi nabízí k setkání zvláštní
příležitost: „kde jsou dva nebo tři shromážděni
ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."
(Mt 18:20). To je místo, kde můžeme Boží
přítomnost zvlášť prožívat – všude tam, kde se
shromáždíme v jeho jménu.

V dokumentu o laicích (Christifideles
laici) píše Jan Pavel II, že pro oživení farních obcí
je třeba podporovat živá společenství, ve
kterých si „věřící mohou vzájemně zvěstovat
Boží slovo a uskutečňovat je ve službě lásky“.
Takové farnosti jsou „pravou konkretizací
církevního
společenství
a
centrem
evangelizace“.
Setkávání
křesťanů
ve
společenství není tedy nějaká zájmová činnost,
turistický klub či čajový dýchánek, ale příležitost
pro setkání s Bohem, který sám je
společenstvím Otce, Syna a Ducha svatého.

Bylo to ještě za komunismu, koncem 70.
let, kdy jsme spolu s manželkou pociťovali stále
naléhavěji touhu s někým sdílet svou víru.
Poznávali jsme, že naše nedělní křesťanství nám
neodhaluje Boha, kterého opěvuje žalmista
nebo pro kterého umírali mučedníci. Snad nám
to chtěl i Pán Bůh usnadnit, neboť jsme se
podivuhodnými cestami dostávali do kontaktu s
věřícími lidmi, se kterými jsme se začali scházet
k občasným rozhovorům nad Božím slovem,
později k modlitbě. Postupně se vytvořilo
společenství zvláštního složení: kromě této
touhy po sdílení víry nebylo už mezi námi téměř
nic společného. Byli to lidé různých profesí,

V společenství se uskutečňuje poslání
křesťana – žít a hlásat Boží království. To se děje
ve vzájemné službě, ve sdílení radostí i starostí,
v odpouštění a ve společné modlitbě – modlitbě
chval a díkůvzdání, modlitbě prosebné
i přímluvné,
Sv. Ignác Antiošský napsal: Snažte se co
nejčastěji scházet k díkůvzdáním a k chvále Boží.
Když se častěji scházíte na totéž místo, ničí se
9
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satanova síla a svornost naší víry odvrací
záhubu, kterou on působí. Není i toto důvodem,
proč by se měli křesťané scházet ve
společenství?

svědectví bratra a sestry. Křesťan potřebuje
druhého, aby s ním sdílel Boží slovo, aby ho
povzbudil
v
pochybnostech,
utvrzoval
v rozhodnutích, aby se „radoval s radujícími a
plakal s plačícími“ (Ř 12,15).

Plodem společenství je radost z Hospodina. Ta
se projevuje především radostnou službou.
Nejen v rámci společenství, ale i ve farnosti,
diecézi či na jiných místech v církvi.

Ježíš nám zanechal ještě jedno poselství:
„To je mé přikázání, abyste se milovali
navzájem, jako jsem já miloval vás.“ (J 15,12). To
je cíl každého společenství – naučit se vzájemné
lásce. Jen skrze ni může svět poznat Boha a jeho
lásku.

Potřebuje křesťan společenství, nebo si může
vystačit sám?
Myslím si, že křesťan společenství
potřebuje. Neboť když se v běžném životě
vzdalujeme z Boží přítomnosti, společenství nás
do ní navrací, když zapomínáme na svá
rozhodnutí, ve společenství nám je bratři
a sestry připomenou, když jsme slabí,
společenství nás nese. Když se necháváme
zahlušit světem a neslyšíme Boha, ve
společenství tento hlas znovu zaslechneme.
Křesťan žije z pravdy Božího slova. Toto slovo
vložil Bůh do úst lidí, aby bylo dále rozšiřováno.
Když je člověk tím slovem zasažen, poví o tom
druhému. Bůh si přeje, abychom hledali živé
slovo Boží a nacházeli je skrze lidská ústa, ve

V naší farnosti existuje několik
společenství, které jsou však zaměřeny na
určitou službu – liturgický zpěv, KLAS aj. Během
letošního podzimu bychom však chtěli oslovit
několik farníků, kteří by mohli být potenciálními
svolavateli modlitebních společenství. Moc si
přejeme, aby tato nová modlitební společenství
přispěla k oživení duchovního života farnosti.
Toto přání jsme zaslechli v synodálních
skupinkách na začátku letošního roku. Tak se
těšme!
A.S.

STALO SE
Salesko začalo nový školní rok s novými kroužky
V pondělí 19. září jsme otevřeli kroužky a aktivity – kromě již zaběhlých jsme nabídli i nové
(Programování, Kytara, Dílnička pro mladší, Přes překážky, Deskové hry… a další). Stále máme volná
místa v kroužcích a Klubu rodičů a dětí. Pokud máte zájem, pište na info@salesko.cz nebo se ptejte
na recepci Saleska.

10

KUKÁTKO – říjen 2022

CHYSTÁME PRO VÁS
8. 10. 16.00-18.00 Podzimní salesková burza (více na https://www.salesko.cz/pripravujeme).
21.-23.10. Salesko bude pořádat 3. bodovací turnaj SHM ve stolním tenise pro děti a mládež, kterého
se účastní desítky dětí z celé České republiky.
26. – 28. 10. Podzimní prázdniny, středisko bude zavřené.
9. 11. Uspávání zvířátek v podvečerních hodinách, více info na webu.
PŘIJĎ DO ORATOŘE!
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 hod.
úterý:
14.00–16.30 hod.
čtvrtek:
14.00–16.30 hod.
pátek:
14.00–16.30 hod.
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 Mgr. et Mgr. Veronika Tomečková.
Případné dotazy můžete směřovat na veronika.tomeckova@salesko.cz.
Členství v klubu: Roční průkazka (200 Kč/školní rok).
OBNOVENÍ PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB V SALESKU
Poskytujeme zázemí Římskokatolické farnosti Nová Líšeň – od neděle 4. 9. se obnovily mše. Rozpis
bohoslužeb v kostele sv. Jiljí ve staré Líšni a v Salesku naleznete na: 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.

Webové stránky farnosti Nová Líšeň - www.farnostnovalisen.cz.
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Čtvrtek 13.45 hod., fara
Hana Válková, 728 089 462

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.
ZŠ Novolíšeňská
Hana Slavíčková, 736 647 312
Pondělí 19.9. v 15.00 první
schůzka na faře!!!
Marie Fidlerová, 734 736 447
Čtvrtek 18.15 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.15 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.15 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951

2. třída

3. třída

5. třída

9. třída

8. třída

7. třída

6. třída

4. třída

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

1. třída

ZŠ Holzova

Úterý 15.45 hod.
Hana Slavíčková
736 647 312
Pondělí 19.9. v 15.00 první
schůzka na faře!!!
Marie Fidlerová, 734 736 447
Čtvrtek 18.15 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.15 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.15 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951

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

Úterý 13.00 hod.
Hana Slavíčková
736 647 312
Úterý 14.00 hod.
Hana Slavíčková
736 647 312

ZŠ Novolíšeňská

Úterý 14.00 hod.
Salesko
P.Vít Dlapka, 732 217 001
Pondělí 19.9. v 15.00 první
schůzka na faře!!!
Marie Fidlerová, 734 736 447
Čtvrtek 18.15 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.15 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.15 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951

Středa 17.00, fara, Zdeňka
Nečasová, 774 504 321
nebo
Úterý 17.00, Salesko,
P. Vít Dlapka, 732 217 001
Úterý 14.00 hod.
Salesko
P.Vít Dlapka, 732 217 001

Pondělí 13.15
Helena Kohoutková
732 981 261
Pondělí 14.00
Helena Kohoutková
732 981 261

ZŠ Horníkova

Úterý 14.00 hod.
Helena Kohoutková
732 981 261
Pondělí 19.9. v 15.00 první
schůzka na faře!!!
Marie Fidlerová, 734 736 447
Čtvrtek 18.15 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.15 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951
Čtvrtek 18.15 hod.
Salesko
P.Petr Košák, 605 983 951

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

ZŠ Masarova

Čtvrtek 16.30 hod.
P.Vít Dlapka
732 217 001
Čtvrtek 16.30 hod.
P.Vít Dlapka
732 217 001
Čtvrtek 16.30 hod.
P.Vít Dlapka
732 217 001
Čtvrtek 16.30 hod.
P.Vít Dlapka
732 217 001
Čtvrtek 16.30 hod.
P.Vít Dlapka
732 217 001

777 862 093

Čtvrtek 16.30 hod.
Veronika Plhalová

776 183 270

oratoř+skaut.klubovna
Čtvrtek 16.30 hod.
Marie Pospíšilová
736 523 614
Čtvrtek 16.30 hod.
Radmila Pechová

Slatina –

výuku zahajujeme: ZŠ Horníkova, ZŠ Masarova 4. a 5. třída a Slatina od 12.9., ZŠ Holzova, Novolíšeňská,
Salesko, 3.třída (příprava na první svaté přijímání) a 6. třída od 19.9., ZŠ Masarova 1. a 2. třída od 3.10.

Výuka náboženství ve školním roce 2022/23

