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Květen roku 1945. Skončila Druhá 
světová válka, Německo bylo poraženo. 
Na jeho území stále zůstávaly oddíly 
amerických vojáků. Na návrší městečka, 
kde sídlil jeden takový oddíl, stál 
kostelík, poničený střelbou, s rozbitými 
okny a děravou střechou. Mladí vojáci 
tam jednoho dne zvědavě zamířili. 
U oltáře mezi sutinami ležel starý a 
zřejmě i cený kříž, ale Kristovo tělo 
bylo na kusy. Když jeden z vojáků našel 
hlavu Ukřižovaného, pustili se i ostatní 
do hledání. Rozhodli se, že ho zase 
složí dohromady. Kousek po kousku v 
troskách nacházeli rozbitý korpus, ale 
ať hledali, jako mohli, ruce nenašli.

Když se za několik týdnů podařilo kostel 
uklidit celý a v neděli se tam sešli místní 
i jednotka amerických vojáků, stál kříž 
opět u oltáře. Ježíšovy ruce stále chyběly. 
Ale někdo na kříž pověsil tabulku: Jetzt 

Teď už mám jen tvé ruce

habe ich keine anderen Hände als 
Deine. (Teď už mám jen tvé ruce).

Postní dobu chápeme jako přípravu 
na Velikonoce. Původně byla 
čtyřicetidenním obdobím intenzivní 
přípravy katechumenů ke křtu a 
zároveň byla příležitostí k tomu, aby se 
hříšníci smířili s Bohem. Jejím smyslem 
není soutěž v asketických výkonech, 
ale má vést pokřtěné i katechumeny k 
tomu, aby o Velikonoční vigilii vyznali: 
chci žít podle Kristova učení a věřím v 
Trojjediného Boha. Tato víra ale nesmí 
zůstat v podobě infantilního spoléhání 
na to, že Bůh bude věci zařizovat místo 
mě, že bude žehlit mé průšvihy nebo 
nezodpovědné jednání. Ale naopak. 
Že já dám své ruce k dispozici pro 
Boží věc. Ježíš má teď jen naše ruce.

P. Petr Šikula



Křížové cesty
Kostel: každý pátek v 17.30 a neděle v 15.00. Po nedělní křížové cestě vás 
zveme do kavárny na posezení při kávě.

Příležitost ke svátosti smíření v postní době
Kostel je otevřen 1 hodinu před každou mší svatou, v tuto dobu je možné 
přijmout svátost smíření. Příležitost ke zpovědi bude také během nedělní 
křížové cesty.

Zpovědní dny pro obě farnosti (sv. Jiljí a Nová Líšeň)  budou v úterý 4.4. a ve 
středu 5.4. vždy od 16.00 do 18.00 hodin.

Středa 22. února - POPELEČNÍ STŘEDA
mše sv. v 8.00 a 18.00 v kostele, 7.30 v Salesku. Den přísného postu. 
(Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 let do 60 let).
Pondělí 20.března - slavnost sv. Josefa
mše sv. v 7.00 a v 18.00 v kostele
Sobota 25. března - slavnost Zvěstování Páně
mše sv. v 7.30 v kostele
Neděle 2. dubna – Květná neděle
mše sv. dle obvyklého pořadu nedělních bohoslužeb. Při každé mši sv. 
žehnání jívových ratolestí. Při mši sv. v 10.00 hod. v kostele zpívá farní oktet.

„Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu 
utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout 
ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka 
tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá 
spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.“ 

Iz 58,7-10
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22. února 2023 - Popeleční středa/začátek půstu 
Den, kdy se kajícníci veřejně vyznali ze svých hříchů, posypali se popelem, 
oblékli kající roucho a byli vyobcováni z církve.
tradice: svěcení popelu z ratolestí  posvěcených minulý rok na Květnou neděli a 
kněz pak v kostele věřícím udělá na čele tí mto popelem křížek
tradiční pokrm: pučálka – opražený naklíčený hrách na slano i sladko

26. února 2023 - 1. neděle postní (lat. Invocavit) neboli Černá, Liščí či 
Pytlová 
tradice: ženy oblékají černé šaty či šátky jako symbol smutku nad úmrtí m 
Ježíše, na stromy se věší preclíky svázané proutkem, které sbírají děti  jako 
dárek od lišky
tradiční pokrm: preclíky či pučálka

5. března 2023 - 2. neděle postní (lat. Reminiscere) neboli Pražná či Suchá
tradice: pečení koláčů slazených medem s černým mazáním (mák, povidla), v 
domácnostech se uklízelo, mylo a bílilo
tradiční pokrm: oukrop, pražmo – naklíčená upražená obilná zrnka, z nichž se 
dělala polévka praženka nebo kaše 

12. března 2023 - 3. neděle postní (lat. Oculi) neboli Kýchavá
tradice: pokud někdo kýchne 3x za sebou, bude celý rok zdráv
tradiční pokrm: pórková polévka nebo bramborové šlejšky

19. března 2023 - 4. neděle postní (lat. Laetare) neboli Družebná
tradice: krátké přerušení půstu zábavou, děti  vítají jaro, chodívalo se na 
námluvy
tradiční pokrm: plněné koláče zvané družbance

26. března 2023 - 5. neděle postní (lat. Judica) neboli Smrtná
tradice: zahalení křížů v kostelech, zintenzivňuje se pocit lítosti  a smutku

2. dubna 2023 – 6. neděle postní (lat. Palmare) neboli Květná /začátek 
Svatého týdne
Oslava památky vjezdu Krista do Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením.
tradice: požehnání ratolestí , čtení pašijí, nesmí se péct, aby se nezapekly květy 
na stromech, vymetání obydlí zelenými ratolestmi, aby se vymetla veškerá 
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neřest, nemravnost a zhýralost
tradiční pokrm: pečivo z kynutého těsta ve tvaru ptáčků, hadů, slepic a jiných 
zvířat

3. dubna 2023 - Modré pondělí
tradice: stranit se zaměstnání, ale v domácnosti  uklízet

4. dubna 2023 - Šedivé úterý 
tradice: vymetání pavučin a bílení stěn v domácnosti 
tradiční pokrm: šoulet

5. března 2023 - Škaredá středa 
tradice: vymetání sazí z příbytků, domy se čistí  a připravují na svátky
tradiční pokrm: jidášky, trhané palačinky, bramborové placky

6. dubna 2023 - Zelený čtvrtek/konec půstu (lat. Dies absoluti ons)
Památka poslední večeře Páně.
tradice: ranní mše se koná pouze v biskupských chrámech, odlétají zvony do 
Říma a až do sobotního Vzkříšení zvony mlčí, pravidelné zvonění nahrazují 
řehtačky, lidé se omývají ranní rosou, večer se dům vykropil svěcenou vodou, 
obřad mytí  nohou
pokrm: špenát, hrášková polévka, jidáše

7. dubna 2023 - Velký pátek (lat. Dies adoratus)
Den, kdy byl ukřižován Ježíš Kristus a zemřel na kříži.
tradice: nejti šší den v roce, den křesťanského smutku, nekonají se mše, nehrají 
varhany, nezvoní zvony, nesmí se pracovat s půdou, v době smrti  Krista (tj. v 
15 hodin) se věřící scházejí ke zvláštní bohoslužbě (pokleknutí  před křížem, 
přednášení modliteb za velké bolesti  celého světa, pobožnost křížové cesty s 
odhalením a uctěním svatého kříže
tradiční pokrm: bezmasé jídlo, jen jedno za den

8. dubna 2023 - Bílá sobota (lat. Sabbatum Sanctum)
Den pobytu Krista v hrobě.
tradice: příprava na oslavu Ježíšova zmrtvýchvstání, páteční ti cho střídají zvony, 
hudba, zpět a světlo, večerní posvěcení ohně před kostelem k zapálení paškálů, 
po západu slunce začínají vigilie, liturgie velikonoční noci
tradiční pokrm: velikonoční nádivka, mazanec
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9. dubna 2023 - Boží hod velikonoční (lat. Pascha) neboli den Páně
Slavnost zmrtvýchvstání Páně, kterým dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské 
dílo.
tradice: eucharisti cké „lámání chleba“, svěcení pokrmů (beránek, mazanec, 
vejce, chléb, víno)
tradiční pokrm: velikonoční beránek

10. dubna 2023 - Velikonoční pondělí
tradice: pomlázka, velikonoční hodování

Po Velikonocích nastává velikonoční doba trvající 50 dnů do svátků Seslání 
Ducha svatého.

Tereza Karafi átová

Z FARNÍ MATRIKY 7.11. 2022 - 20. 1. 2023

Udělené křty ve farnosti 

Lenka Alexandra Tošnarová, pokřtěna 10.11.2022
Marek Džupina, pokřtěn 10.11.2022
Marek Stračár, pokřtěn 20.11.2022
Jan Lazar,  pokřtěn 17.12.2022

Pohřby z kostela

Věra Schillerová, 91 let, pohřbena 16.12.2022
Tomáš Maxián, 29 let, pohřben 10.12.2022
Emil Cepko, 77 let, pohřben 12.1.2023
Lothar Domes, 84 let, pohřben 12.1.2023

RIP

Blahopřejeme
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Jaké je místo Písma svatého v životě křesťana?

Třetí neděli během roku se v celé katolické církvi slaví Neděle Božího slova. 
Tato slavnost Božího slova byla vyhlášena v r. 2020 papežem Františkem v 
apoštolském listu Aperuit illis (první slova citátu z Lk 24,45 – Tehdy jim otevřel 
mysl, aby rozuměli Písmu). Hlavní myšlenkou či posláním Neděle Božího slova 
má být slavení a šíření Božího slova a rozjímání nad ním. „Je sice pravda, že 
každou neděli nasloucháme Božímu slovu, ale můžeme o jedné určité neděli 
toto Slovo hlásat slavnostněji a doprovodit jej reflexí i viditelnými znameními, 
která poukazují na jeho důležitost v církvi“ (předseda Papežské rady pro novou 
evangelizaci, arcibiskup Rino Fisichella). 

Neděle Božího slova je tedy příležitostí, jak projevit vděčnost Bohu, že můžeme 
slyšet jeho hlas, že můžeme načerpat útěchu, povzbuzení i radost, že Bůh k nám 
mluví srozumitelnou řečí, že nám odpovídá na naše starosti, že nás vede, a že 
nám dává poznat svou vůli. Snad patří k oslavě Neděle Božího slova i chvilka 
rozjímání o tom, jaké je místo Písma svatého – bible – v životě křesťana? 

Víme, že z bible čteme při každé bohoslužbě. Bible tvoří také podstatnou část 
breviáře - modlitby, kterou se každý den modlí kněží, řeholníci i mnozí další. 
Všichni jsme však vyzýváni k tomu, abychom ji četli a rozjímali nad ní sami i 
ve svých společenstvích. Bible tedy je (anebo má být) přítomná u všeho 
podstatného, co se v životě církve i křesťana samotného děje. Proč je bible tak 
důležitá? Nešlo by ji nahradit něčím jiným? Ne, bibli ničím jiným nahradit nelze. 
Proč? Bibli totiž také často nazýváme Božím slovem. Je to slovo, na kterém stojí 
celá víra křesťanů. Je Boží odpovědí na naše základní otázky:

KUKÁTKO - Postní doba 2023
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- Jaký má lidský život smysl a cíl?
 - Odkud jsme se vzali a co bude po naší smrti? 
- Jak správně žít a jakými pravidly se při tom řídit? 
- Odkud se ve světě vzalo utrpení a smrt?
- Jaký je Bůh a jeho vůle pro můj život? 
- Jak mohu Boha ve svém životě následovat? 

Takové otázky napadnou asi každého přemýšlivého člověka. Častým omylem 
křesťanů ovšem je, že zůstanou jen u povrchního pohledu na Boží slovo. Tedy u 
postoje: čtu bibli jen proto, abych se z ní něco dověděl. To je jistě dobrý důvod, 
ale zdaleka ne úplný. Může se totiž stát, že určitým místům příliš nerozumím 
nebo jsem je slyšel nebo četl už mnohokrát. V takových případech mnozí bibli 
odkládají. Zapomínají přitom na to podstatné: Boží slovo mě nejen informuje, 
ale také formuje. Jinak řečeno, v bibli se nejen dovídám něco o Bohu a o sobě, 
ale její četba (pokud ji čtu s vírou) je vždy také modlitbou: Bůh ke mně hovoří a 
já mu odpovídám. Skrze toto setkání mě Bůh proměňuje. 
Co všechno tedy může věřící či hledající člověk v Písmu poznávat a nacházet:

-   „informace“ o Bohu, o víře, o modlitbě, v omezené míře např. i o historii 
Vyvoleného národa, o Ježíšově životě, o prvotní církvi atd.
-   pravidla pro správný a plně prožitý život: Desatero (Ex 20), Osmero 
blahoslavenství (Mt 5,1-12), listy svatého Pavla (Gal 5,16-26, Ef, kap. 4 a 5, Kol, 
kap. 3 aj.).
-   poznání Boha („Neznalost Písma znamená neznalost Krista“ - sv. Jeroným) - 
četba a rozjímání Božího slova vedou nejenom k rozumovému poznání Boha, 
ale také (a to je důležitější) pomáhají budovat osobní vztah důvěry a lásky k 
Bohu.
-   vzor a zdroj modlitby: žalmy, hymny; povzbuzení ke chvále, k díkům, 
prosbám, přímluvám, k vyznání hříchů,
-   pomoc v rozhodnutích a v nacházení Boží vůle (Jan 2,5).
-   pevný základ pro osobní život (Mt 7,24-29).
-   duchovní zbroj v boji proti Zlému (Ef 6,17).
-   zdroj pravdy (Jan 17,17).
-   usvědčuje mě z hříchu (Žd 4,12-13) a vede k důvěře v Boží odpuštění (Žl 
19,13; Žl 51,1-12; Lk 7,47-50).
-   je silné a mocné a může proměňovat můj život a mé nitro (srov. Iz 55,10-11).
Jistě by bylo možné uvést mnoho dalších důvodů, jež naznačují důležitost 
Božího slova pro život křesťana.  Důležité je vědět, že v Božím slově k nám 
mluví sám Bůh, ukazuje nám správnou životní cestu a zároveň je nám na 
této cestě pomocí a posilou. Proto bychom měli každou četbu bible začínat 
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Chválíme v Líšni 

Pokud máte v neděli odpoledne čas, 
jste zváni se s námi potkat s Ježíšem v 
jeho slově, ve společenství, v modlitbě, 
zpěvu i adoraci. Současně bude 
možnost svátosti smíření. Děti klidně 
vezměte s sebou. Setkání budou vždy 
od 17:00 do 18:30 hodin poslední 
neděli v měsíci v únoru, březnu a dubnu.

Farní cesta

Ve chvíli, kdy se vám dostane do rukou 
toto Kukátko, budeme již mít za sebou 
první setkání jednotlivých skupin, 
jednajících o pěti oblastech našeho 
farního života. Snad je nám teď trochu 
jasnější, o co nám v příštích měsících 
půjde. Chtěl bych vás povzbudit k účasti 
na dalších setkáních. Nevíme, kam nás 
okolnosti a Duch Svatý povedou, ale 
nechtějme tuto možnost propást. Začít 
se bavit o naší společné farnosti. Co 
potřebuje a co pro ni můžeme společně 

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 2023 / NOVÁ LÍŠEŇ

udělat. Tyto skupiny by měly na naši 
společnou pouť do Kostelního Vydří za 
Matkou Boží 7. května vytvořit krátkou 
prezentaci, v níž by měly přednést to, 
o čem se ty tři měsíce bavily, a snad 
i 2-3 možnosti, čím by v oné oblasti 
farnost mohla svůj život prohloubit. 
Z nich pak v následující diskusi, kdy 
se budou moci vyjádřit ještě další 
lidé, vybereme 1 až 2 praktické věci, 
které se budeme snažit během roku 
uskutečnit. Doufám, že tato naše 
společná Farní cesta nám pomůže 
vzít více za své to, že Já jsem Farnost.

modlitbou – prosbou k Duchu svatému a také otázkou: Co mi, Pane, v této 
chvíli chceš říci? Mluv, tvůj služebník naslouchá!

Beru-li bibli do rukou s vírou a pokorou, setkávám se se samotným Bohem. A 
to je událost, která jistě stojí za překonání vlastní lenosti či jiných záminek a 
důvodů, které mi v četbě Písma „brání“! 

Kéž je toto rozjímání o důležitosti Písma v životě křesťana tou pravou oslavou 
letošní Neděle Božího slova.

Podle  knihy  o.Petra Karase: Boží slovo na každý den (Lelka, 2005) 
připravil A. Svoboda

NOVÁ LÍŠEŇ

P. Vít Dlapka



dřívější otevření pokladny po skončení 
rolbování. Novinkou půjčovny bruslí je 
možnost místo vratné kauce předložit 
občanský průkaz, který je při půjčce 
naskenován a při vrácení zapůjčených 
věcí je sken vymazán ze systému.
O vánočních prázdninách jsme přidali 
další blok od 10:00. Po prosincovém 
návalu sněhu nás kolem Štědrého dne 
zastihla jarní obleva, ale i přesto se 
ledovou plochu podařilo udržet v dobré 
kondici. Jako venkovní kluziště jsme 
závislí na předpovědi počasí, přesto 
bychom chtěli ledovou plochu udržet 
do února. Sledujte aktuální informace 
na našem webu a facebooku (kluziště 
Salesko).  

Děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme 
se na setkání s vámi na kluzišti.

Stalo se 

Ještě zpátky k Adventu
Letošním Adventem děti provázely 
postavy světců: sv. Barbora, sv. Mikuláš, 
sv. Lucie. Každý týden se plnily úkoly 
spojené s těmito svatými. S Barborou 
jsme udělali někomu radost, s Lucií 
pomohli potřebným, s Mikulášem 
někoho obdarovali. Poslední týden 
dostaly děti za úkol namalovat Ježíškovi 
obrázek. Na dětské vánoční mši 
pak děti nesly v průvodu rozkvetlou 
větvičku - symbol sv. Barbory, měšec s 
penězi – symbol sv. Mikuláše a svíčku 
s betlémským světlem – symbol sv. 
Lucie. Do jesliček Ježíškovi pak vložily 
přinesené obrázky. 

V areálu Saleska bruslíme již sedmou 
sezónu 
S příchodem prvních mrazíků jsme v 
pátek 25. listopadu zahájili již sedmou 
sezónu veřejného bruslení. Za měsíc 
provozu kluziště navštívilo kolem 7 
tisíc návštěvníků a několik školek a 
škol. Děkujeme MČ Brno – Líšeň za 
zajištění správného chodu veškerého 
technického zařízení na mražení 
ledu. Z důvodu navýšení cen energií 
jsme byli nuceni také zvýšit cenu 
vstupného. Přesto je pro nás stále 
důležité kritérium cenové dostupnosti 
pro všechny. Děkujeme také firmě 
SAKO Brno za finanční podporu 
provozu kluziště. Jedním z bonusů 
letošní sezóny je minimalizace front u 
pokladny, takže návštěvníci si mohou 
bruslení mnohem více užít. Přispělo 
tomu jednoduší odbavení u pokladny a 
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ředitel Saleska 



Chystáme pro vás 

Od 23. ledna proběhl zápis do akti vit Klubu rodičů a dě�  na druhé polole� .
Pro zápis byla nutná registrace www.salesko.cz. Na uvolněná místa se můžete 
ještě přihlásit.

25. 2. 16.00-18.00 Jarní salesková burza - oblečení, hračky, obuv a další potřeby 
pro děti  od 1 do 15 let. Přihlaste se na recepci v době od 6. 2. do 22. 2., poplatek 
150 Kč za prodejní stůl. 

Saleskové tábory 2023 
Nabídka letních táborů je zveřejněna na našem webu. Neváhejte si co nejdříve 
zajisti t místo na h� ps://www.salesko.cz/akti vity/tabory/. Těšíme se, že s námi 
prožijete prázdninové dny. Přihlašování je v plném proudu.

Roboti ka a programování v Salesku
Nabídka kroužků v Salesku se minulý školní rok, s podporou fi rmy Honeywell, 
rozrostla o roboti ku. V rámci kroužku se účastníci seznamují se základy 
programování robotů, řeší úskalí ovládání systémů, které se pohybují v reálném 
prostředí a budují si kladný vztah k technice a přírodním vědám. To vše pod 
vedením odborníků z praxe. V tomto školním roce se k roboti ce připojilo i 
programování v Pythonu a možnost využít 3D ti skárnu. Ve spolupráci s inženýry 
fi rmy Honeywell se na letní prázdniny už teď připravuje roboti cký příměstský 
tábor. 

Jan Tomáš
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Už od září 2022 se každý pátek 
setkáváme ve skupině mladých lidí 
v rámci tzv. Pátků. Postupně podle 
svých časových možností  se účastníci 
přidávají nejdřív v 17:40 na přípravu 
večeře, písniček na mši, čtení, přímluv 
a dalších akti vt. V 18:15 pak společně i s 
dalšími farníky zaplníme kapli v Salesku, 
kde si nejčastěji Petr Matula a Petr 
Košák přizpůsobují kázání právě nám 
na míru. Od 19:00 pak v plném počtu 
zasedáme k večeři. Díky nápaditosti  
kuchařek a kuchařů z organiozačního 
Týmu jsme od září snad ještě neměli 
dvakrát stejnou večeři a pochutnávali 
jsme si na wafl ích, langoších, 
zeleninovém salátu,pizze, nejrůznějších 
pomazánkách a jiném (nejžádanější 
však stejně zůstává popcorn). Po večeři 
se věnujeme vybranému tématu, třeba 
aktuálnímu ze světa (volby prezidenta), 
jindy spojeného s týdenní liturgií (sv. 
Mikuláš, Panna Maria Růžencová, 
další), někdy jsme ale všichni rádi, že 
můžeme od náročných témat po celém 
týdnu vydechnout a zahrát si deskovou 
hru, kulečník, fotbálek nebo jen tak 
pokecat.

V prosinci jsme uspořádali adventní 
přespávačku, kde jsme se dozvěděli 

něco nového o prorocích, měli čas 
zti šit se před Vánoci a užili si sebe 
navzájem více než během roku. 

Co všechno děláme, můžete sledovat 
na Facebooku (Pátky v pátky) a 
Instagramu (@patkyvpatky). Na Pátky 
není potřeba se nijak přihlašovat, není 
potřeba chodit každý týden, takže 
pokud je ti  14 -17 let, ve vší svobodě 
přijď na některou z částí  a prostě zkus, 
jaké to s námi je. (Pátky jsou každý 
týden kromě prázdnin – to je Salesko 
zavřené.)

Vy, kteří věkově nezapadáte, 
nezoufejte, a přidejte se k nám osobně 
na mši v 18:15 nebo v modlitbě ve 
20:25. Budeme rádi, když se pomodlíte 
i za nás.

Za celý organizační Tým z Nové i Staré 
Líšně
(Petr, Petr, Barča, Edita, Honza, Jakub, 
Jáňa, Jožka, Kája, Marti n, Maša, Pavla, 
Standa, Tonda, Zuzka) 

Tereza Nečasová – Rézi
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© Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum 

ZAČÍNÁ DOBA POSTNÍ
Na Popeleční středu se všichni věřící scházejí v kostele, aby společně zahájili
postní dobu. Přijímají na čelo znamení popela, kterému říkáme popelec. 
Každý se zamýší nad slovy kněze: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se 
navrátíš.“ A nebo také nad slovy: „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ – Co tato 
slova mohou znamenat pro mne?

Na obou obrázcích věřící přijímají popelec. Obrázky se však od sebe liší. 
Najdeš 10 rozdílů?
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V měsíci říjnu, 
který je zasvěcený 
Panně Marii 
Růžencové, jsme 
měli na našem 

setkání KLASu možnost zhlédnout 
dokument „Mariánský sloup“. (z 
archívu TV Prima ZOOM). Mohli jsme 
si tak připomenout jeho historii od 
vzniku až po jeho násilné odstranění. 
Na Staroměstském náměstí  ho nechal 
postavit v roce 1650 císař Ferdinand 
III. jako poděkování Panně Marii za 
ochranu při obléhání Prahy Švédy. 
Byl vysoký téměř 16 metrů a nesl 
dvoumetrovou pozlacenou sochu 
Panny Marie Immaculaty. Milostný 
obraz Panny Marie Rýnské, umístěný 
do střední části  podstavce, se těšil velké 
úctě. Až do 19. století  se zde konaly 
pobožnosti . Sloup spolu s pražským 
poledníkem, vyznačeným v dlažbě, 
tvořil sluneční hodiny, které sloužily k 
určování poledne. Sloup byl stržen 3. 
11. 1918 skupinou žižkovských hasičů, 
kterým příslušník pražské umělecké 
bohémy Franta Sauer namluvil, že 
jeho odstranění požaduje Národní 
výbor československý. Na konci svého 
bouřlivého života svého činu litoval, 
útěchu našel v klášteře franti škánů u 
kostela Panny Marie Sněžné. Každý z 
nás má v sobě něco dobrého i špatného. 
A tak si můžeme položit otázku, jaké 
emoce kolem sebe vysílám já? Je to 
nenávist, nebo vděčnost? Hněv, nebo 
laskavost? Strach, nebo odvaha? Stres 

a shon, nebo pokoj a klid. Tíseň, nebo 
duchapřítomnost? Žiji s vědomím, 
že celý můj život by měl být naplněn 
zaséváním dobra?

Nový Mariánský sloup byl slavnostně 
vysvěcen 15. srpna 2020, kdy byla také 
do sanktuáře vložena kopie goti ckého 
obrazu Panny Marie Rýnské.  Mnozí 
z nás se již měli možnost k němu 
podívat. Pannu Marii však můžeme s 
pokorou a otevřeným srdcem poprosit 
o ochranu a přímluvu kdekoliv. 

Listopadové setkání jsme zahájili 
citátem: „Mnoho malých lidí, kteří 
dělají mnoho malých věcí na mnoha 
malých místech, může změnit tvář 
světa.“ Přečetli jsme si Dušičkovou 
úvahu z knihy Franti ška Nepila o 
jedné obyčejné ženě, která naplnila 
svůj život službou druhým. Doprovází 
lidi, kteří odcházejí z tohoto světa. 
Přináší jim útěchu, porozumění, jako 
dobrovolnice daruje svůj čas. To, co 
dostává od Boha, posílá dál: lásku, 
milosrdenství a pokoj. Víme, nebo 
alespoň tušíme, k jaké službě Bůh volá 
nás? 

Název „Sejdeme se v ulicích“ neslo 
povídání s paní Silvií Dražanovou. Náš 
milý host nám poutavým způsobem 
vyprávěl o tom, podle kterých 
osobností  získaly líšeňské ulice své 
jméno. 
Program na vánoční besídku si pro 
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nás připravily děti  s p. učitelkou J. 
Svobodovou z MŠ Neklež 1a. Celá farní 
kavárna ožila pod vedením malého 
dirigenta Karlíčka a vydala živé svědectví 
o tom, že v adventu jsou si lidé blíž 
a stejně jako hvězdy svítí  pro druhé. 
Poděkování patří všem zúčastněným. 
Dětem za milé vystoupení, rodičům za 
jejich podporu, babičkám a dědečkům za 
skvělé obecenstvo a poděkování patří i 
těm, kteří pamatovali na děti  s drobným 
dárečkem. Obdarováni tu byli všichni, 
krásnou atmosférou, láskou a radostí . 

Tříkrálové posezení jsme zahájili 
nadčasovým výrokem jezuity o. M. 
Středy.. „Věci pomíjející příliš nemiluj. 
Překonávej těžkosti , buď opti misti cké 
mysli, měj rád prosté věci a spokoj se s 
málem. Šetři svým časem, jak umíš šetřit 
peníze. Nikoho neodsuzuj, aniž bys ho 
předtí m vyslechl. Netrap se předčasně 
starostmi o to, co se stane, stačí to zlé, 
co přináší každý den....

Připojte se k nám, zveme vás na přátelské 
posezení s vrstevníky. 

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí  v Praze. Foto: Petr Váňa

Pátek 24. února      Postní zastavení

Pátek 10. března    Kniha můj přítel

Pátek 24. března    Hudba kolem nás

AKCE KLASu

Spolu s účastníky KLASu zve animátorka 
Iveta Kolářová
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Synodalita: Společně na cestě

V uplynulém roce a půl se naše farnost akti vně zapojila do synodálního procesu, 
ke kterému Svatý otec pozval celou církev. Pokud se ptáte, jak to od té doby 
se synodalitou vypadá a jestli ještě žije, máme pro Vás dobrou zprávu: žije, a 
také proto bychom se jí v následujících dílech Kukátka rádi dále věnovali. Týká se 
toti ž nás všech. S vědomím, že ne všichni z farnosti  byli v tomto procesu akti vně 
zapojeni, a ne každý si možná udělal představu o tom, co se vlastně pod tí mto 
tak často skloňovaným pojmem skrývá, zkusím nejprve nabídnout krátké shrnutí  
k tématu.

Co je to synoda a synodální proces?
 „Synoda“ je v církevní tradici již velmi dlouho používané slovo. Pochází z řečti ny 
a skládá se z předpony σύν, tedy „s“ nebo „spolu“, a z podstatného jména ὁδός, 
„cesta“. Označuje tedy společně prožívané putování nás všech, Božího lidu. 
Synodální proces chce zahrnout všechny členy církve: od prostých křesťanů, 
přes kněze, biskupy až po papeže. My všichni jsme zváni, abychom byli otevřeni 
Duchu Svatému a pod Jeho vedením se zamýšleli nad tí m, jak se nám naše 
putování daří. Společně hledáme, k jakým krokům nás Duch Svatý vybízí, aby 
mohla církev dále růst, znovu nalézt svou hluboce synodální povahu a odpovídat 
na potřeby doby.

Jakými fázemi jsme již prošli?
Celý proces byl zahájen 10. října 2021 v Římě. Následně byl otevřen diecézní proces 
a byla vytvořena síť koordinátorů, kteří spolupracovali s diecézními synodálními 
týmy v předávání informací a podpoře synodálních skupin. V České republice 
se zapojilo 2519 skupin, tedy odhadem přes 15000 věřících a 1100 farností  (asi 
40 % všech farností ). Tyto skupiny využívaly metodu „duchovní konverzace“, 
vzájemné naslouchání a rozlišování. Práce synodálních skupin trvala do začátku 
března 2022 a shrnutí  jejich práce bylo ve formátu diecézních syntéz odevzdáno 
Národnímu synodálnímu týmu, který je dále shrnul do syntézy národní. Po 
začlenění příspěvku ČBK byla tato syntéza na Národním synodálním setkání na 
Velehradě představena veřejnosti . Dalšímu zpracování národních syntéz se ve 
Vati kánu věnovala speciální komise (asi 50 odborníků z řad duchovních i laiků 
ze všech konti nentů), která vytvořila Dokument pro konti nentální etapu (DKE). 
Cílem této konti nentální fáze je prohloubit naše rozlišování dosavadních výstupů. 
A protože k synodálnímu procesu patří dialogický pohyb mezi univerzální církví a 
parti kulárními církvemi (tj. diecézemi), byl text DKE vrácen k rozlišování a zpětné 
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vazbě zpět do jednotlivých diecézí. Zaměřovali jsme se na to, co z DKE v naší 
církvi rezonuje, na obavy a problémy plynoucí z dokumentu a na oblasti , které je 
třeba dále zvážit a projednat. Národní tým z těchto diecézních podkladů vytvořil 
souhrn, který bude prezentován na Konti nentálním setkání. 

Co nás čeká?
Další fází konti nentální etapy jsou tedy Konti nentální setkání, která budou 
probíhat na 7 místech: Severní Amerika, Jižní Amerika, Evropa, Blízký východ, 
Asie, Afrika a Madagaskar, Oceánie. My se můžeme těšit ze skutečnosti , že 
Evropské setkání probíhalo ve dnech 5. - 12. února v Praze. Finální výstupy těchto 
shromáždění potom budou sloužit pro vypracování tzv. Instrumentum laboris, 
fi nálního dokumentu, nad jehož textem se sejde generálního shromáždění 
biskupské synody v říjnu 2023 a v říjnu 2024.

Co je tedy cílem synody?
Omlouvám se, jestliže jste po přečtení výše uvedených řádků ztrati li ve všech 
těch dokumentech a získali dojem, že synodalita je zejména o produkci zpráv 
a shrnutí . To k ní sice patří, ale pouze jako nástroj pro to, abychom tento 
bohatý proces dokázali nějak zachyti t a mohli refl ektovat, co se z něj vynořuje. 
Přípravný dokument, který jsme obdrželi na samém začátku našeho putování, 
to komentuje jasně: „Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát 
vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, 
obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od 
druhých a vytvořit poziti vní náhled, který bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, 
rukám navrátí  sílu.” 
A o to jde. Nemusíme čekat, na čem se shodne biskupská synoda. Mnohá z 
témat, která jsme společně pojmenovali, si toti ž žádají řešení na místní úrovni, v 
našich diecézích a farnostech. Nepotřebujeme ofi ciální vati kánské dokumenty k 
tomu, abychom vyšli z našich uzavřených bublin, více si všímali sebe navzájem i 
lidí na okraji, učili se naslouchat a spolupracovat. Tady je zodpovědnost na nás. 
Jak shrnul papež Franti šek, „Cesta synodality je cestou, kterou Bůh očekává od 
církve třetí ho ti síciletí .“, jsme tedy zváni k tomu, abychom ji žili a uplatňovali na 
všech úrovních života církve, včetně té naší farní. 

V dalších číslech Kukátka už proto budeme konkrétnější a postupně se zaměříme 
na klíčová témata, která se již v procesu ukázala. 
Dnešní úvod bych ráda zakončila modlitbou papeže Franti ška ze zahájení synody:
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Přijď, Duchu svatý. Ty, který probouzíš nové jazyky a vkládáš nám do úst slova 
života, chraň nás, abychom se nestali muzejní církví, která je krásná ale němá, 
s velkou minulostí a malou budoucností. Přijď mezi nás, abychom se v synodální 
zkušenosti nenechali přemoci zklamáním, nerozředili proroctví, abychom 
všechno nezredukovali na neplodné diskuse. Přijď, Svatý Duchu lásky, otevři naše 
srdce, abychom naslouchali. Přijď, Duchu svatosti, obnov svatý lid věrný Bohu. 
Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země.

Klára Maliňáková, SDJ

Svatý Josef se narodil 30 př. n. l. a zemřel ve věku 50 – 51 let rovněž v Nazaretu, 
a to ještě před veřejným vystoupením Pána Ježíše. Pocházel z rodu Jakoba z 
kmene Judy a byl potomkem krále Davida. Byl šikovný řemeslník věnující se 
práci se dřevem, některé prameny uvádí přímo povolání tesaře.  Je dokonce 
pravděpodobné, že svému řemeslu naučil rovněž Božího syna. V evangeliu je 
nazývám spravedlivým mužem a téměř všechny informace o něm nalezneme 
v prvních kapitolách Matoušova a Lukášova evangelia. Zajímavostí je, že v 
Bibli nenajdeme ani jedno jeho slovo, protože byl mužem velkého ticha, díky 
čemuž dokázal slyšet Boží hlas. Bůh k Josefovi promlouval ve snech. Konkrétně 
Matoušovo evangelium uvádí čtyři Josefovy sny, kdy mu anděl oznamuje, aby
 
• pojal Pannu Marii za svou manželku, 
• aby utekl do Egypta, 
• aby se vrátil zpět do země izraelské 
• aby nezůstával v Judsku, ale usadil se v Nazaretu.

A Josef vždy učinil s důvěrou vše, co mu anděl přikázal.
Byl Bohem vyvolen jako snoubenec Panny Marie, pěstoun a ochránce Ježíše 
Krista, byl hlavou svaté Rodiny a staral se o její hmotné potřeby. Byl rovněž 
pomocníkem širšímu společenství, v němž žil. 

Mezi jeho hlavní atributy patří dítě Ježíš, koš, lilie, hůl a tesařské a truhlářské 
nástroje.

Svatý Josef
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Mezi jeho hlavní ctnosti patří spravedlnost, čistota, pokora, chudoba, trpělivost, 
věrnost, moudrost, upřímnost, víra, bezmezná důvěra v Boha, dobrý úsudek, 
poslušnost a statečnost.

Svatý Josef je patronem šťastné hodinky smrti, dělníků, našeho národa a 
samotné církve, je také patronem tesařů, truhlářů, řezbářů a kolařů. Je rovněž 
ochráncem panen a oporou rodin.

V roce 1870 prohlásil blahoslavený Pius IX. svatého Josefa patronem a ochráncem 
církve a u příležitosti 150. výročí tohoto vyhlášení vydal 8. 12. 2020 papež 
František apoštolský list Patris corde, prostřednictvím něhož vyhlásil v církvi Rok 
svatého Josefa, který trval od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021.

Ze svatého Josefa si můžeme vzít ponaučení v tom, že nám připomíná, že pokud 
chceme slyšet Boží hlas, tak musíme ztišit naše srdce a vstoupit do ticha, a také 
nás učí, že skutečná velikost tkví v následování Boží vůle. Josefův život nám pak 
ukazuje, že nemusíme být známí, že stačí vést život tiché služby Bohu a Bůh nás 
vidí.

Tereza Karafiátová
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