
 

DUCHOVNÍ NAKOPNUTÍ 
Milí farníci! Začínáme měsíc říjen, který bývá věnován misiím a papež František 
ve svém poselství k letošnímu dnu misií mluví o poslání "Jděte do celého světa 
a hlásejte evangelium všemu tvorstvu." (Mk 16,15). Nikdo z nás nemá 
sebemenší důvod si myslet, že se ho to poslání netýká. "Jsme pokřtění, a tak 
jsme poslaní. Nikdo není tak chudý, aby nemohl dát to, co má, ale spíše ještě to, 
čím je. (...) Nikdy si nemysli, že nemáš co nabídnout, nebo že tě nikdo 
nepotřebuje. Potřebuje tě spousta lidí, mysli na to! Každý z vás ať si v srdci říká: 
Potřebuje mě spousta lidí."(z poselství ke světovému dni misií 21.10.2018). 

O kousek dále říká: "Díky víře jsem našel pevný základ svých snů i sílu je 
uskutečnit. Viděl jsem, jak velké utrpení, veliká bída poznamenávají tvář tolika 
bratří a sester."  

Zároveň mluví o tom, jak viděl mladé lidi, kteří velkoryse nabídli sami 
sebe do služby lidem. Je to jeden z důležitých způsobů, jak dnes můžeme hlásat 
evangelium.  

Láska je nakažlivá. Kdo se dal do služeb lidem, nalezl v životě nový smysl 
a plnost. Tak se děje i u mladých lidí, kteří nalezli ve své misijní práci způsob 
služby těm "nejposlednějším" bratřím a sestrám (srov. 25,40). 

K dobré přípravě na život patří nejen studium, ale i rozvoj dalších 
osobních darů, které nám Bůh dal, abychom mohli ostatním lépe sloužit. Jednou 
možností je i dočasná misijní služba, při které mladý člověk může dozrávat 
ve všech směrech a rozměrech.  

Jak je to s námi? Jsme připraveni nasadit vlastní život pro druhé? Nemáme 
jen bezpočet kontaktů a nechybí nám zapojení do pravého životního 
společenství? To pro nás může být otázka v celoroční přípravě na mimořádný 
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misijní měsíc, který budeme slavit za rok v říjnu 2019. Dokážeme vyjít sami ze 
sebe a dělat něco pro druhé?  

Dvanáct misijních dobrovolníků od Adopce na blízko to už dokázalo. 
Vydali se do celého světa až na všechny konce země, až na ty nejzazší periférie 
lidského života. Nemusíme chodit ani moc daleko, stačí se podívat do Staré 
Zagory v Bulharsku, kde už se před časem dala na rok do služeb lidem Veronika 
Chabičovská a letos Slávka Sychrová.  Na své misijní kartičce Slávka píše: 
"Svůj čas trávím nejraději s rodinou a kamarády, ale jsem připravená strávit rok 
jako dobrovolnice v Bulharsku." 

Možná je právě toto rozhodnutí misijních dobrovolníků i pro nás výzvou, 
abychom se nebáli angažovat, abychom byli aktivními. Každý z nás má být 
misionářem, jít mezi lidi. Nikdo z nás by se toho závazku neměl zříkat a mluvit 
o spoustě času, které k přípravě potřebuje, o přednáškách, které k tomu 
potřebuje. Apoštol Pavel hned po setkání s Ježíšem začal hlásat evangelium 
(Sk 9,20). A na co čekáme my?  

o. Petr Polívka 

Modlitba misijních dobrovolníků 
Pane, věříme, že jsi dobrý Otec, 
který se zajímá o každé své dítě, 

také o malé děti, o dospívající a mladé lidi, o ty, kteří trpí, 
o utlačované a chudé, o nevinné, o nemocné a odmítané. 

Díky, Otče, že jsi nás pozval ke spolupráci. 
Chceme ti nabídnout to nejlepší z nás samých 

ve prospěch dětí a mladých lidí, kteří to potřebují. 
Nabízíme ti pro ně naší dobrovolnou službu; 

odevzdáváme ti náš čas, naše srdce,  

naše schopnosti a dobré vlastnosti,  

protože zvláště v těchto lidech vidíme tvou přítomnost. 
Chceme se snažit milovat tak, jak miloval tvůj Syn, Ježíš Kristus, 

který se z lásky úplně rozdal. 
Nauč nás být lepšími lidmi a křesťany, 

a pomoz nám společně růst ve víře a lásce. 
Prosíme Tě o přítomnost Tvého Ducha, 

abychom ti mohli být věrní. 
Důvěřujeme v přímluvu Panny Marie, Pomocnice křesťanů, 

naší Matky, Učitelky a Průvodkyně. 



MODLITBA ZA MISIJNÍ DOBROVOLNÍKY 
Během letošního školního roku bude celkem dvanáct misijních dobrovolníků 
působit na různých místech ve světě. Jednou z nich je i naše animátorka Slávka 
Sychrová, která už dva týdny působí ve Staré Zagoře. Farnosti, ze kterých 
dobrovolníci pochází, jsou zváni, aby se za ně modlili. V polovině října budou 
v našem kostele misijní kartičky s modlitbou za ně. 

 
 

NAROZENINY OTCE LADISLAVA  
Ve středu 19. září 2018 po slavné večerní mši 
svaté Majka Sychrová a Helenka Blanarová 
poděkovaly a popřály otci Ladislavu Štefkovi 
k jeho 60. narozeninám. S pěknou kytičkou 
předaly také dar od farníků a následovalo 
posezení na faře, kde byla přítomna také část 
rodiny otce Ladislava. Ještě před oslavou ho 

zajal dlouhý zástup gratulantů, kteří mu chtěli osobně popřát. Oslava proběhla 
v přátelském duchu. Do dalších let otci Ladislavovi vyprošujeme hodně Božího 
požehnání, ochranu Panny Marie a byli bychom moc rádi, kdyby naše duše ještě 
dlouho občerstvoval svými výstižnými promluvami. 

Vojtěch a Hana Holubovi 



TÁBOR V LARNII 
Sobotou 4. 8. počínaje, sobotou 11. 8. 

konče, probíhal dětský farní tábor ve 

Velkých Losinách, který se tentokrát 

nesl ve znamení Larnie – fiktivní země, 

kde žijí zvláštní tvorové a kde panuje 

diktatura zlovolného lorda Papalarda, 

který nutí zvířátka a ostatní tvory dřít 

se v jeho obrovských továrnách 

a pracovat do umoření. Kruté na to, jak nevině to začalo. 

Děti totiž původně jeli do 

sanatoria, kde se měli zbavit zákeřné 

nemoci zvané Lenora. Však ji znáte, 

škodí pouze malým dětem a její účinky 

jsou mnohdy stále ještě neprobádané. 

Projevuje se však zvýšeným použí-

váním tabletů, mobilních telefonů, 

počítačů a televizí u dětí, které si 

namísto toho raději mohou hrát venku 

s kamarády. Léčba měla dobré výsledky, šla však stranou, jakmile děti našli 

knihu s kouzelným zaříkávadlem, které je přeneslo do... Larnie. Země mnoha 

překvapení.  

S mluvícími zvířátky, beruščími kříženci a hawaiskými hobity. Něco jí ale 

narušovalo. Pánem tu byl lord 

Papalardo, jemuž nikdy nic neuniklo a 

kterého měli dle proroctví zastavit 

synové a dcery Adama a Evy. Děti zde 

nebyly v bezpečí, bylo však jasné, že 

jedině ony mohly Papalarda zastavit. 

Dětem pomáhal Aurus, bájný lev, který 

přichází vždy, když je Larnie 

v nebezpečí.  



Děti však Auruse zradily a padly tak do moci hříchu. Aby je osvobodil, 

musel se bájný lev obětovat a vydal se do Papalardovy moci. Byl zastřelen a 

ponechán smrti. S čím ale Papalardo nepočítal, byla moc prastaré magie, pomocí 

které se vrátil a pomohl dětem 

v závěrečném střetu dobra se 

zlem, kdy padly poslední 

Papalardovy továrny a zachráněny 

poslední oběti jeho režimu. Nad 

Larnií znovu zavládl mír. Děti 

byly vyléčeny z Lenory a mohly 

se vrátit domů. 

Alois Brzobohatý 

 

BYL JEDNOU JEDEN OTEC  
Byl jednou jeden otec (Petr) a ten měl letní 

tábor. Na tom táboře byli dva vedoucí, starší 

Tomáš a mladší Lojza. Lojza se jednoho dne 

(v úterý) rozhodl, že se na tábor vykašle, 

protože ho Přemek pořád štval. Požádal otce 

Petra o zbytek peněz, které zaplatil za tábor a 

odjel do Brna, kde všechny peníze utratil 

v KFC za chicken nuggetky. Jakmile byl bez 

peněz, tak si pomalu začal uvědomovat, že na 

táboře se svým milovaným týmem Gepardů – 

Retardů mu bylo mnohem lépe, než ve špinavém Brně plném kuřáků a 

bezdomovců. Proto se vydal na cestu a po chvíli chytání stopa mu zastavil 

hluchý dědeček v Porsche s jedním zrcátkem. Protože byl stařeček neslyšící, 

trvalo jim dlouhou chvíli, než si rozuměli, ale nakonec po několika panácích 

dojeli do Velkých Losin, kde byla fara. Lojza přišel za otcem Petrem a prosil jej 

o odpuštění, protože ho zklamal a žádal, aby jej přijal alespoň jako jednoho 

z účastníků. Ale otec Petr nechal kuchařky udělat k hostině Hamleta a Lojza měl 

být zase vedoucí. To se nelíbilo Tomovi a stěžoval si "Já jsem tady celou dobu 



hodný bobřík a nikdy jsi pro mě Hamleta neporazil." Ale otec Petr odpověděl: 

"O vedoucí je nouze a já jsem rád, že se mi Lojza znovu objevil. Byl ztracen a 

nyní je nalezen, a to je koneckonců dobře. 

Lojzova skupinka dětí z tábora 

 

FARNÍ TÁBOR PRO STARŠÍ 

Naše skupinka starších, čítající asi 

9 dospívajících od 13 do 18 let, prožila 

farní tábor ve Velkých Losinách ve 

sportovním duchu. Během většiny dnů 

jsme totiž vyráželi poznávat krásy Jeseníků 

s batohem na zádech a pěkně po svých. 

Hned první den jsme vyšli podél 

lyžařské sjezdovky na Tetřeví chatu, odkud se nám 

jevily krásné výhledy, jimž kraloval ten na Praděd. 

Na ten jsme se vydali hned druhý den. Autobusem 

jsme ráno dojeli na Červenohorské sedlo a vyrazili 

jsme. Když jsme se dostali na vrchol, dostavil se 

nejen pocit štěstí, ale i rozhled, při kterém se nám 

zatajoval dech. Cesta zpět byla poněkud náročnější, 

protože už jsme měli pár kilometrů v nohách, ale 

nakonec jsme všichni ve zdraví došli.  

Ve středu jsme se 

rozhodli pro návštěvu 

Šumperského koupaliště, na kterém jsme si užívali 

sluníčka, tobogánu a potápění.  

Další den nás čekal neméně náročný výlet 

s mladšími dětmi, který spojil obě skupiny dětí. 

Krásný zážitek jsme si odnesli ze mše svaté, která se 

konala přímo v přírodě a její atmosféra se nedá 

popsat.  

Poslední chvilky tábora jsme strávili na faře 



pomáháním přípravy her pro děti, vyráběním svíček a rozjímáním.  

Každý večer se také konaly diskuze pro straší. S otcovou pomocí jsme se 

v nich snažili vyměnit si a utvořit názory na ožehavá témata týkající se 

náboženství, církve a společnosti, např. homosexualita, sekty, drogy, alkohol 

nebo esoterika. Celý tábor jsme si užili i díky nádhernému počasí, dobré náladě 

vedoucích a skvělému jídlu od našich nejlepších kuchařek. 

Anna Grézlová 

 
POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ 

Druhou neděli v září jsme se sešli po 

mši svaté na faře, abychom zavzpo-

mínali na letošní farní tábor. Na 

všechny čekalo příjemné pohoštění, 

neboť každý z nás se snažil něčím 

přispět. A od té doby, co s námi jezdí 

jako kuchařka i Marcela, začíná se 

stávat milou tradicí, že na našich 

setkáních nechybí ani dort. Ten letošní byl s hlavou Auruse a byl výborný jako 

vždy.  

Hlavním důvodem našeho setkání bylo ale to, že jsme se těšili na fotky 

z tábora. Otec Petr připravil prezentaci a my jsme se tak na několik okamžiků 

mohli vrátit zpět do Larnie. Když skončilo promítání fotek, stočila se pozornost 

na Slávku. Slávka totiž odjíždí na rok 

do Bulharska, a tak jsme jí s dětmi na 

cestu zazpívali a dostala i dárek – 

tričko s otisky rukou dětí ze spolča.  

Nakonec jsme se ještě venku na 

památku všichni spolu vyfotili a pak už 

jsme se rozešli domů.  

Petra Blaháková 



POUŤ KE KAPLIČCE NA KOSTELÍČKU 

V červnu po pravidelném úklidu kostela přišel otec Petr s návrhem, že bychom 

mohli uspořádat pouť, které by se zúčastnili všichni, kteří se jakýmkoli 

způsobem angažují pro kostel. Domluvili jsme se na krátké pouti k líšeňské 

kapličce v sobotu 18. srpna. 

Prázdniny utíkají jako voda 

a poutní den se kvapem přiblížil. Ráno 

v 9:30 jsme měli sraz u našeho kostela 

na Křenové a odtud jsme vyrazili směr 

Líšeň. Celkem se nás sešlo 11 a za 

veselého povídání jsme vystoupili na 

zastávce Obecká a vydali se na 

Kostelíček. 

Jakmile jsme za sebou nechali poslední líšeňské domky, objevila se před 

námi silueta kapličky. Kaple Panny Marie Pomocnice se nachází na kopci 

zvaném Kostelíček. Roku 1630 nechala na zalesněném vrchu nad Líšní baronka 

Eliška Bergrová, tehdejší majitelka líšeňského panství, postavit kapli zasvěcenou 

Panně Marii jako poděkování za uzdravení nevidomého syna, který uviděl na 

tomto místě Pannu Marii s Ježíškem na rukou. Nejdříve byla r. 1630 postavena 

kaple dřevěná, která byla v roce 1634 vyzděná a ve stejném roce vysvěcená 

olomouckým biskupem. Za vlády Josefa II. byla jako mnoho jiných sakrálních 

staveb té doby zcela zbořena. 

Současná kaple byla postavena 

r. 1914 a má stejnou podobu 

jako původní kostelíček. Před 

kaplí stojí litinový kříž z roku 

1803.  

Za mírného stoupání a 

modlitby růžence jsme kolem 

zahrádek vystoupali až na místo. 

Odtud byl krásný rozhled po 



celé Líšni. Aby nebylo vše tak 

jednoduché, nepodařilo se zajistit 

klíče od kaple vzhledem k dovo-

leným v líšeňské farnosti. To nás 

ale neodradilo od slavení mše sv., 

která byla naplánovaná na 

11 hodin.  

Než jsme se domodlili 

růženec, dorazili ke kapličce ještě 

dva manželské páry. Obětní stolek a všechny náležitosti jsme si přinesli s sebou 

a před vchodem do kaple otec Petr sloužil mši sv., kterou zakončila profesionální 

operní pěvkyně Marie Urbánková árií Leoše Janáčka Zdrávas královno z Jenůfy. 

Krásné počasí a slunce v duši nám umožnily prožít překrásný duchovní zážitek. 

Po mši sv. nás čekalo překvapení. Manželé Urbánkovi, kteří bydlí u Malé 

Klajdovky, nás pozvali na malé agapé. Miloslav Trmač všechny postupně 

odvozil autem a v krásném prostředí, nezvykle architektonicky řešeném dvorku 

Urbánkových, jsme si při dobrém pohoštění pěkně popovídali a o. Petr vykonal 

jednu z dalších návštěv u svých farníků.  

Vzhledem k tomu, že se 

nepodařilo zajistit kněze do léčebny 

na odpolední mši sv., musel o. Petr 

pokračovat ve svých povinnostech 

a rozloučit se s milými hostiteli. 

My ostatní jsme ho následovali a za 

doprovodu pana domácího 

k autobusové zastávce jsme se 

spokojeni vraceli ke svým 

domovům. Těšíme se na další pouť 

a nemusí být dlouhá, vždyť i v okolí Brna je stále co poznávat. Nejdůležitější 

však je, že se poznáváme my farníci mezi sebou. 

Jitka Šťastová 



BIBLICKÉ POZNÁMKY (V této rubrice se budeme občas zabývat zajímavostmi 
a zvláštnostmi textu Písma svatého. Pokusíme se krátce zamyslet nad nějakým 
biblickým textem a podat jeho – někdy třeba i méně obvyklý – výklad.) 
 
Pochází Eva z Adamova žebra? 
V prvním čtení o 27. neděli v mezidobí bude čten úryvek z knihy Genese o 
stvoření Evy. Většina překladů – tak jako i náš liturgický překlad – uvádí, že, 
„...když usnul, vzal jedno z jeho žeber, a to místo uzavřel masem. Hospodin Bůh 
pak ze žebra, které vzal z člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člověku.“ 

Zpráva o ženě vytvořené z Adamova „žebra“ vedla k nejrůznějším, někdy i 
dosti zvláštním závěrům; např. že jsou ženy podřízeny mužům, jelikož pocházejí 
z malé části mužova těla, nebo – dokud nebyla na reálných kosterních 
pozůstatcích zemřelých dostatečně podrobně prozkoumána lidská anatomie - 
byli i učenci toho názoru, že muž má o jedno žebro méně, a podobně. 

Skutečností však je, že hebrejské slovo צלע (tsela) může sice čistě 
anatomicky znamenat „žebro“, ale spíše/také „bok“ nebo „(boční) stranu“. Např. 
v knize Exodus Bůh popisuje Mojžíšovi, jak má vypadat Archa úmluvy: „… dva 
kruhy na jedné straně/boku (tsela) a dva kruhy na druhé straně/boku 
(tsela).“ (Exodus 25, 12b). Obdobně když Bůh vezme  צלע (tsela) z muže, aby 
stvořil ženu, je Eva Bohem vytvořena spíše z celého boku Adamova těla, nikoliv 
jen z jednoho žebra. 

To do jisté míry potvrzuje v následujícím verši i sám Adam, když o své 
ženě říká: „To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla!“ (Gen 2:23) 
Pokud by Eva byla vytvořena pouze z žebra muže, Adam by spíše asi mluvil 
pouze o „kosti z mé kosti“. Jako Adamova „kost a tělo“, je žena „druhou 
polovinou“ svého muže. Když následně Bůh říká, že muž a žena přilnou jeden 
ke druhému a „stanou se jedním tělem“ (Gen 2,24), připojují se tím k sobě dvě 
rovnocenné poloviny lidství. 

Hebrejský výraz  ָרׂשָ  ב (básár) – „tělo“ neoznačuje pouze fyzickou stránku 
lidské bytosti, nýbrž celého člověka. Spojení muže a ženy není tedy jen tělesné, 
ale životní společenství všeobecně, které dává vznik dalšímu životu – dětem. Již 
první lidský pár v knize Genese tedy sám o sobě reprezentuje, a také nám 
zprostředkovává Boží záměr jak rovnosti, tak současně i komplementarity obou 
pohlaví. 
(volně zpracováno podle: Israel Bible weekly, Dr. Nicholas J. Schaser: Did Eve 
Come from Adam’s “Rib”?) 

Miloslav Trmač 



ČTENÍ STAROZÁKONNÍ KNIHY ESTER 

Ve středu 26. září 2018 po večerní mši sv. 
se na faře sešli zájemci o prohloubení 
znalostí starého zákona. Otec Petr nyní 
zvolil probádání knihy Ester. Miloslav 
Trmač se opět postaral o perfektní 
prezentaci, kterou bude otec Petr posílat 
všem zájemcům na e-mailovou adresu. 
Není ovšem nad osobní setkání. Pokud 
můžete, přijďte také mezi nás. Setkání 
jsou plánovaná na středu, vždy po 
večerní mši sv. 

Hana Holubová 
 
SPOLČO PRO DĚTI OPĚT POKRAČUJE! 
Drazí rodiče, tak jako v předchozích letech fungovalo spolčo pro děti, chceme 
také letos pokračovat v těchto setkáních. S dětmi hrajeme hry, zpíváme, 
vyrábíme a spojuje nás duchovní základ. Na Vaše děti se těší Anička, Kristýna 
a Lucka. Přijďte mezi nás! 

Kristýna Šujanová  



MŠE SVATÉ 
Neděle:  8:00, 9:30 (s katechezí pro děti), 11:00, 18:30 
Všední dny:  6:00, 18:30 (v pondělí večer mše svatá není) 
Sobota:  18:30 (s nedělní platností) 

14:20 v kapli sv. Kříže v psychiatrické nemocnici  
v Brně-Černovicích (s nedělní platností) 

 
SVÁTOST POKÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI 

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou. Před 
prvním pátek se zpovídá také ve čtvrtek 17:30 - 19:00 a na první pátek ráno 8:00 
- 10:00 a večer 17:30 – 20:00 nebo kdykoliv na požádání na faře. 

ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI V NAŠÍ FARNOSTI 
Příležitost k soukromé adoraci je vždy na první pátek ráno od 8:00 do 10:00 a po 
večerní mši sv. přibližně od 19:00 do 20:00. 
 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA MŠE SVATÉ 
Pokud máte nějaký úmysl, na který byste chtěli dát sloužit mši svatou, můžete si 
ho přijít nechat zapsat do sakristie po každé mši svaté.  
 

ÚKLID NAŠEHO KOSTELA 
Úklid kostela je plánovaný na pátky 19. 10. a 16. 11. 2018 po mši svaté večer 
v 19:15. Budeme vděční za další posily. Bližší informace u paní Hany Holubové, 
tel. 732 881 461.  
 

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH 
Okolo každého prvního pátku v měsíci nabízíme návštěvu kněze s příležitostí ke 
sv. smíření a ke sv. přijímání. O nedělích Vás rádi navštíví naši akolyté.  
Přihlásit se můžete v sakristii, na faře nebo telefonicky 543 249 933, případně 
739 521 857.                                                                     

o. Petr Polívka 
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