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SLOVO OTCE BISKUPA
Milé sestry, milí bratři,
v letošním roce si budeme připomínat (ne
oslavovat!) sté výročí začátku První světové války. Ta o�ciálně vypukla 28. července
1914 a skončila příměřím na všech frontách 11. listopadu 1918. Během této doby
bylo mobilizováno více jak šedesát milionů vojáků, z toho necelý milion občanů
naší vlasti. Odhaduje se, že jich na různých bojištích Evropy, Asie i Afriky padlo
téměř dvě stě tisíc. Mnoho dalších se vrátilo s doživotním postižením, řada rodin
byla hluboce rozvrácena nejen životními
ztrátami svých blízkých, ale i sociálními,
ekonomickými a společenskými důsledky válečného kon�iktu. Nejtěžší válečné
následky spočívaly v rozpadu pozitivních
hodnot, jako je vzájemná úcta mezi lidmi,
chápání manželství atd., které byly do té
doby všeobecně přijímány. V nebývalé
míře se také rozpadlo základní náboženské cítění a víra v milujícího Boha.
Válkou se také otevřela cesta k socialistické revoluci v Rusku i k mnoha dalším skutečnostem, jejichž následky přetrvávají. Je proto vhodné a potřebné si tyto
skutečnosti připomenout, pomodlit se za
všechny oběti a poukázat na zlo, které se
nás dodnes dotýká.
Prosím kněze, aby jako místní církev
pozvali k bohoslužbě slova nebo k ekume-

nické bohoslužbě, nebo kde je to vhodné
třeba i k mešní bohoslužbě občany své
farnosti, představené obcí, ředitele škol,
spolky, místní pěvecká tělesa atd. Poraďte
se ve svých farnostech a buďte iniciativní.
Téměř v každé obci se nachází na náměstí
nebo na hřbitově památník padlých z První světové války. Věnujte svůj čas a energii
k tomu, aby tyto akce byly co nejdokonalejší po vnější i obsahové stránce.
V katedrále sv. Petra a Pavla bude pietní
mše sloužena ve čtvrtek 26. června 2014
v 17.30 hodin. Všichni jste zváni i se svými farnostmi.
V modlitbě provází a požehnanou postní
dobu přeje
Váš biskup Vojtěch
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ANKETA
„… i Vás, bratři a sestry,
abyste se za mne u Boha přimlouvali … “
V neděli 26. 1. 2014 do mrazivého dopoledne poslalo sluníčko několik jasných
a hřejivých paprsků, zřejmě aby vytvořilo
působivou atmosféru pro malou anketu
po nedělní mši svaté v Husovicích.
Farníci odpovídali na jedinou otázku: „Jaký
konkrétní význam pro vás má skutečnost,
že jsme bratři a sestry (v Kristu)?“
Odpovědi, které zazněly:
Majka: „Pro mne to znamená jistotu, že
patříme všichni k sobě a jsme sjednoceni
v Kristu. Že jsme všichni Jeho údy.“
Lucie: „Společenství, radost z toho, že je
člověk spojený s lidmi ve farnosti, může
cítit blízkost a jednotu s druhými v Kristu.“
Rodiče malého dítka: „Že je jedno, jestli
jsme černí, žlutí, bílí, že jsme všichni jedno, mělo by to být tak, že jsme si blízko.“
Libor a Honza (svorně): „Že jsme jednotni,
jedna velká rodina i když by je člověk někdy přerazil. Měla by zde být harmonie.“
Mládež (skupinka): „Že se máme rádi, že
jsme jeden celek. Že si my věřící důvěřu-
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jeme mnohem víc mezi sebou. Že na to
nejsme sami, že je to nejlepší, co máme, že
nikdo není sám. Můžeme si pomáhat.“
Děkujeme všem, kteří se nebáli a statečně
odpověděli :)
Kdyby měl někdo z Vás nějaké svědectví s naším farním společenstvím, o které
by se chtěl podělit s ostatními, tak nám ho
může poslat a my jej otiskneme v našem
farním zpravodaji.
Na závěr ještě malý návrh na modlitby ve
farnosti v době postní.
Mnozí se ve farnosti modlí za sebe navzájem, ale zdaleka nejsou takto spojeni
všichni a možná by někteří lidé uvítali
modlitbu druhých jako jednu z možností
vyjádření společenství. Stačí k tomu docela málo. K oltáři sv. Josefa lze umístit
košík, papíry, tužky. Svatý Josef nad nimi
bude bdít. Kdo touží být podpořen i modlitbou svých spolufarníků, napíše své jméno nebo svoji prosbu na lístek, vloží jej do
košíku a zase ti, jenž by neváhali takového
člověka vložit do svých modliteb, si lístečky postupně rozeberou a budou se modlit
na daný úmysl podle svých možností
například i celou dobu postní. Vytvořili
bychom v podstatě modlitební mosty napříč farností i mezi lidmi, kteří se dosud
navzájem příliš neznají. (A neznali by se
zřejmě dál, ale přesto by si navzájem pro
sebe udělali v srdcích místo).
-red-
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MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 2014
Většina z nás, žijících v manželství, musí
věnovat svůj čas řadě důležitých činností. Chodíme do práce, abychom získali
�nanční prostředky pro svou rodinu, nakupujeme potraviny, abychom měli co jíst,
jezdíme na dovolené, abychom obnovili
své síly a upevnili vztahy, podporujeme
naše děti, věnujeme se našim zálibám
i odpočinku.
Velmi důležité – a možná nejdůležitější
– je naše manželství, které bychom v žádném případě neměli opomíjet. Nabízíme
vám možnost, jak je posílit i prohloubit
a upevnit tak pravděpodobně nejdůležitější vztah, který prožíváte.
Sdružení YMCA Setkání nabízí propracovaný program „Manželská setkání“,
kde se partneři učí budovat a posilovat své
manželství.
Hlavním programem je týdenní motivačně vzdělávací kurz pro manželské
páry. Jeho náplní jsou přednášky o vztazích muže a ženy v manželství, doplněné
skupinovou prací. Ve skupinách 3–4 párů
se zamýšlíme nad tématikou přednášek
a nad problémy v našich vztazích. Společně se svojí skupinou nebo samostatně
v párech hledáme řešení vlastní situace
a učíme se zvládat partnerské neshody
a kon�ikty. Vzájemně se obohacujeme
a učíme ze svých zkušeností. Snažíme se
prohloubit vzájemnou lásku a porozumění mezi manželi.
Probíraná témata se týkají manželské
komunikace, rozdílů mezi mužem a že-

nou, zdravého sebevědomí, odpuštění,
naplňování potřeb a sexuality. Přednášejí
manželské páry, které nabízejí svědectví
z vlastního života.
Podmínkou účasti na kurzu je dobrovolná účast obou manželů a ochota účastnit se celého společného programu.
Každý den je možné zúčastnit se společné modlitby a bohoslužby. Do programu je zařazen také čas pro odpočinek
a sdílení.
Manželé s sebou mohou vzít i své děti,
o které se starají vyškolení mladí lidé (pečovatelé), kteří pro ně připravují zajímavý
program.
Na kurzech jsou k dispozici k osobním
rozhovorům také zkušení psychologové,
psychoterapeuti a duchovní.
Manželská setkání jsou křesťanským
ekumenickým společenstvím otevřeným
všem, kteří chtějí usilovat o prohlubování
jednoty a lásky muže a ženy v manželství.
Letošní kurz Manželská setkání
proběhne v Kroměříži ve dnech 29. 6.
– 6. 7. 2014.
Kromě týdenních kurzů pro manžele
připravuje sdružení YMCA Setkání
i další programy – víkendy pro muže i ženy, pro otce a děti, pro matky a děti, pro
manžele, tábory pro rodiny a další.
Více informací o nás a o našich akcích
najdete na www.manzele.setkani.org nebo
na Hana Michalcová,YMCA Setkání, Ečerova 10, 632 00 Brno, e-mail: michalcova.
hana@setkani.org, tel: 608 422 768.
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OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍMI SVÁTKY 2013
V NAŠICH FARNOSTECH
Svátost smíření
Důkladná příprava na slavení Ježíšových
narozenin vrcholila v husovické farnosti
výjimečnou možností svátosti smíření
a adorací. Ne, že by se jindy svátost smíření neudělovala, ale tentokrát byl v hojnější
míře výskyt kněží na jeden metr čtvereční
kostelní šíře a délky a celé dění bylo pojato jako celofarnostní. Takže i počet po
zpovědi dychtících farníků na metr čtvereční byl větší než jindy.
Marie předložila Bohu všechny své naděje i stesky, pak s důvěrou očistila svoji duši
prostřednictvím jednoho z kněží a nato
setrvala v kostelní lavici ve vděčné modlitbě. Letošní svátky pro ni měly neobvyklou
podobu. Z ničeho nic jí přibyl další člen
rodiny. Děti se do rodin obvykle rodí, ale
nemusí tomu tak být vždy. Marie dostala
nového syna již dospělého. Pokud by jej
nepřijala, skončil by v lepším případě na
ulici, v horším… raději na to nemyslet. Co
na tom, že nebyl jejím synem. Svatý Josef
přijal Ježíše za svého, aby tak naplnil Boží
vůli, Marii poslal Bůh opuštěného chlapce, který sice byl věkem dospělý, ale zcela
postrádal láskyplné zázemí domova.
Osamělost je jedna z nejhorších nemocí
a Marie na ni měla lék – přijetí do rodiny.
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Nebylo všechno snadné a jednoduché,
mladík vyrůstal jak vyrůstal a mnohé si
nesl v sobě, ale stejně tak mohla Marie
vidět zázrak postupné proměny působením opravdové křesťanské lásky, poskytnuté právě bezvýhradným přijetím. Jakým
způsobem v této situaci uhradit zvýšené
životní náklady v první chvíli neřešila
a v druhé s důvěrou odevzdala Bohu. Sotva dokončila svoji děkovnou modlitbu po
svátosti smíření, zároveň s odevzdaností
do Boží vůle, přisedla si k ní jedna žena
z farnosti a s úsměvem jí podala obálku.
Marie na ni překvapeně pohlédla. „Získali
jsme peníze, které máme dát někomu potřebnému a vypadá to, že Bůh má na mysli
vás,“ vysvětlila žena, rozloučila se a odešla.
Marie pocítila obrovskou vděčnost a ještě
dlouho si s Bohem povídala.
V obálce byl obnos, který uhradil zvýšené
náklady za všechny měsíce, kdy chlapec
u Marie bydlel a slavil s její rodinou
požehnané vánoce. Pak si našel vlastní
bydlení, protože se měl o koho opřít,
Marie mu nadále zůstala zázemím a také
svědectvím Božích zázraků.
-ara-
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Štědrý večer v Husovicích
„A ten život byl světlem lidí a světlo svítí ve
tmě a tma se ho nezmocnila.“
( Jan 1,4–5, Jeruzalémská Bible)
Tma jako o půlnoci byla 24. prosince 2013
v husovickém chrámu Božského Srdce
Páně, přestože bylo 16 hodin a začínala
mše svatá pro rodiny s dětmi. Kostel byl
zaplněný do posledního místečka, takže
i přihlížející andělé byli docela natěsnaní
vedle sebe. Temnota adventu, do které tiše
a nenápadně přišli kněží, aby i oni v úžasu
přihlíželi andělské radostné zvěsti o narození Páně. Jak blízko jsme stáli bdícím
pastýřům nám napovědělo jen naše srdce,
nakolik se rozechvělo radostí daného
okamžiku. Andělské poselství o příchodu
světla na svět, o zrození Spasitele podpořili další andělé, rozsvěcující postupně všem
v lavicích, kdo si u vchodu vzali svíčku
(podobenství o družičkách) betlémským
světlem plamínky vánoční radosti. Světla
přibývalo jako naděje pro svět, který se
dočkal Boha v podobě člověka. Jesličky
chudé stáje byly před oltářem nachystané
přijmout toho, jemuž zůstala většina dveří

zavřených, jesličky našich srdcí ustlaly
stébla slámy našich skutků pro nebeské
dítě. Marie a Josefové našich rodin přišly
svým dětem ukázat střed veškerého vánočního slavení, všichni, kdo zaslechli Boží
pozvání, oslavovali tajemství dnešní noci.
Za okny sice nekvílel severák a netančily sněhové vločky, země nebyla přikryta
ladovskou romantikou, a přesto byl letošní vánoční příběh opravdovou cestou do
Betléma. Každý z nás v skrytu duše ví,
co nesl právě narozenému děťátku, každý z nás ví, jak dlouho klečel u jeslí (byť
pomyslně), a co zahlédl v očích Ježíška,
Marie a Josefa, jaké jedinečné a neopakovatelné poselství přijal právě pro sebe,
a jak s ním naloží, aby betlémské světlo
přinášel do světa.
Sešli jsme se v Betlémě, protože nám
anděl přinesl blahé tajemství, a my jsme
zrovna bděli nad ohněm našich životů
a nepřeslechli ho, přišli a setkali se s Boží
láskou. Kéž nás provází po celý další rok
a nezhasíná ani v nejtemnějších temnotách cest.
Jarka Cýrusová

Vánoce 2013 v DC Brno-Lesná
Přípravu na vánoční svátky jsme v Duchovním centru na Lesné začali již v měsíci říjnu. S dětmi jsme nacvičili divadelní scénky
„O narození Spasitele“ a „O sv. Ludmile“.
Naše pomocnice seniorka paní Věrka se
vrátila do mladých let a pod jejím vedením
děvčata nacvičila baletní představení.
Premiéra se konala 12. prosince v Klu-

bu seniorů, kam jsme se společně s dětmi
dostavili. Po překonání prvotní trémy se
nám podařilo společným vystoupením
navodit předvánoční atmosféru. Po představení, za doprovodu koled, děti rozdaly
všem přítomným lístečky s vánočním povzbuzením a perníčky, které napekly ženy
z farní charity.
5
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Abychom udělali o vánocích co nejvíce
lidem radost, přijali jsme 20. prosince
pozvání do Domova seniorů na Okružní, a tam podruhé vystupovali s naším
vánočním pásmem. Společně jsme si zazpívali, a všem se scénky a tanec moc líbil
a odměnou pro nás byl potlesk babiček
a dědečků.
Na sv. Štěpána jsme uspořádali pro naše
farníky Jesličkovou pobožnost. V pořadí
již třetí vystoupení našeho vánočního
pásma doplnily další děti, které si doma
připravily své vlastní vystoupení pod vedením svých rodičů a náš program velice
obohatily a zpestřily. Na závěr jsme se
s dětmi sešli u jesliček, kde děti vlastními
slovy přednášely Ježíškovi díky, chvály
i prosby. Nakonec nám otec Pavel všem
požehnal. Bylo to krásné a požehnané
odpoledne.
Vánoční dobu jsme ukončili v neděli
na svátek Křtu Páně vystoupením v Domově důchodců na Kociánce, kde se sešlo
ve společenské místnosti kolem šedesáti

lidí. Bylo velice dojímavé pozorovat, jak
stařenky a stařečkové na vozíčkách zpívali
a tleskali a radovali se, když uviděli děti.
Radost jim zářila z tváří, byla to odměna
za námahu dětí, které za nimi přišly. Naši
herci byli odměněni pohoštěním a dostali
čepičky a kloboučky, které háčkují babičky
z domova. Sociální pracovnice nás vybídla,
abychom mezi ně přišli častěji a také i příští
rok, aby jim děti přišli zazpívat a zahrát na
hudební nástroje a přinesli do domova radost. Děti to velice oslovilo a daly si předsevzetí, že kolem velikonoc je zase navštíví.
Farní charita nezahálela a během adventu připravila 100 balíčků pro nemocné
a opuštěné lidi. Společně s dětmi jsme balíčky roznesli do domovů potřebným. Na
Štědrý den bylo připraveno až 600 lístečků s myšlenkami – s poselstvím vánoc.
V lednu jsme se zapojili do Tříkrálové
sbírky, které se zúčastnilo 13 skupinek se
45 koledníky.
Díky Bohu za požehnaný čas a koledu.
Sestra Margita

Královská fara
V neděli pátého ledna některé předpovědi z předešlého Srdíčka sice nevyšly a sněhová nadílka se
nekonala, zato králů bylo naděleno hojně, víc než
si bratr Kapistrán vůbec kdy představil. Bohu díky
a také všem, kteří se zapojili. Ve dvě hodiny byl na
faře výskyt korunovaných hlav na metr čtvereční
zřejmě naprosto rekordní v celosvětovém měřítku.
Skupinky vznikaly postupně a následně dostaly
přidělený okruh obchůzek, aby potěšily obyvatele
často andělským zpěvem a tak naklonily jejich
srdce k obdarování potřebných. Většinu z nich
lidé, až na pár výjimek, radostně vítali, jeden
6

ZPRAVODAJ FARNOSTÍ HUSOVICE, LESNÁ, SOBĚŠICE A OBŘANY

pán připomněl své mládí, kdy tímto
způsobem koledovaly velmi chudé děti
pro svoji vlastní obživu, jinde zase byli
k soucitu pohnuti nejen lidé, ale i jejich
pes. Donesl svůj vlastní polštářek a postupně ho všem třem králům nabízel,
nakonec si jej však odnesl zpět domů.
Občas se při koledování hodila i znalost cizích jazyků, konkrétně angličtiny,
při komunikaci s rodáky z �ajska, jižní Afriky atd. Tříkrálové koledování je
stejně jako cesta tří králů cestou za setkáním s Pánem v každé podobě, v jaké
k nám On chce právě přijít.
Závěrečné hodování a teplý čaj na
faře, stejně jako Kapistránova hra dodaly
koledníkům předtím vydanou energii
i chuť příští rok opět vyjít s Betlémskou
hvězdou do ulic. Letošní koledování bylo
snazší díky příznivému počasí, protože
náš dobrý nebeský Otec poslal mrazy do
Ameriky, aby žádný koledník koledování
neodstonal jako v předešlých letech a vybraná částka jistě přinese mnoho dobrého těm, kteří z ní budou čerpat.
-kac-

MÍT BRATRA
„Bože díky, žes mi bratra dal, aleluja, tos
mi radost udělal,“ zpíval si nově složený
popěvek malý Tobiáš a nadšeně téměř
tančil cestou domů z kostela. Svět se hned
zdál báječný, když si starší brácha našel
čas na fotbal, na výlet a na společné čtení,
zkrátka na společnou radost. A také se
ho v potřebnou chvíli zastal, v potřebnou
chvíli pomohl, v potřebnou chvíli něco
naučil. Jistě, nemohlo se to dít bez ustání,

ale byla to jistota zázemí a spolehlivosti.
O to výrazněji to Tobiáš pociťoval v kostele. Jestli je Bůh ještě skvělejší než brácha,
tak každé setkání s Ním je okamžikem, na
který se dá stále těšit, každá mše je takovou radostí . Jak často při ní kněz všechny
oslovuje: „Milí bratři a sestry…“ Nakolik
asi přítomní lidé zažívají, co je to mít bratra? Nakolik to zažívají navzájem ?
-ara7
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JAKÝ KROK MÁ ROK
ANEB KARNEVAL NA LESNÉ
Osmý únor letošního roku neměl ani trochu mrazivou náladu jako předešlé dny, naopak se karnevalově
rozzářil, aby děti cestou do Duchovního centra na
Lesné příliš neklouzaly. Letošní téma karnevalu
– čtvero ročních období – protančily děti postupně se
zimní, jarní, letní a podzimní vílou, aby v každé části
vychutnaly krásy, které nabízí. K tomu jim asistoval
skutečný a zcela pravý rok, jenž na svém šatu měl
všech dvanáct měsíců, a u oltáře mohly děti spatřit
i nevídaný pohádkový strom, který zároveň růžověl
květy, sládl třešněmi, voněl jablíčky a na holých,
zasněžených větvích poskytl útulek ptáčkům, to vše
v jednom okamžiku. Protože Bůh nám dává života
běh postupně jako stromu květ i zrání plodů, zůstane
na nějaký čas tento strom jako připomínka smyslu a vývoje našeho bytí v duchovním
centru, než přijde jeho čas zmizet v pohádce nebo přistrojit se zase jinak.
Letos, stejně jako jiná léta, se nejen o hudební produkci postarala zejména rodina Čalkovských a Šmahelů, pohádku o dvanácti měsíčcích a spoustu dalšího zajistila Markéta
Hanáčková. Karneval byl završen vánoční (tombolovou a básničkovou) nadílkou s poselstvím, abychom byli po celý rok darem jedni pro druhé a silvestrovským přípitkem,
aby poté vpravdě profesionální ohňostroj vyjádřil radost, kterou děti tento den prožily.
Do večerního ticha po jásavém čarování
barevných ohýnků zazněla česká státní
hymna v trumpetovém provedení, jako
připomínka rodné země Bohem nám darované, kde čas, roční období, lidská společenství a přátelství, stejně jako modlitba
a chvála mají své místo. Řád světa daný
z lásky, aby nám dobře bylo na zemi a toužili jsme ji dělat čím dál tím krásnější.
Jedinou nemilou skutečností na celém
dění byla neúčast sestřičky Margity, která
pro úraz nemohla přijít, zato svými modlitbami vyprosila mnoho.
-sov8
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3. HUSOVICKÉ PLESÁNÍ
Dne 8. února 2014 se opět uskutečnil
v orlovně na Vranovské ulici v pořadí
již třetí orelsko-farní ples. Tentokrát na
téma Rebelové. Kdo si nepospíšil s koupí
vstupenek měl smůlu. Již 14 dní před
akcí bylo beznadějně vyprodáno. A to byl
počet míst rozšířen i o místa na opravené
galerii a o další stůl i v sále.
V 19. hodin zahájil ples starosta Orla
Husovice Standa Kselík a po něm náš
duchovní správce otec Filip. A pak už
nic nebránilo tomu, aby mohl vypuknout
plesový rej. Asi všechny překvapili naši
mladí z farního společenství. Nejen, že se
ujali moderování plesu, ale i jejich několik
tanečních vystoupení během večera bylo
nezapomenutelným zážitkem, za což sklidili zasloužený potlesk. Vše sami nacvičili,
pořídili si i kostýmy v duchu šedesátých

let, takže my starší jsme zavzpomínali na
svá mladá léta.
Tak jako loni k tanci a poslechu hrála
kapela THE SNAILS, bohaté občerstvení zajistila orelská restaurace. Nechyběly ani zákusky a výborná vína z Valtické
vinařské školy, což ocenili zejména farní
znalci vína. Před půlnocí byla vylosována
bohatá tombola.
Úderem půlnoci se objevily „Krásné
dámy“ a předvedly nám svoje taneční číslo, za které sklidily náš obdiv i potlesk.
Myslím, že se všichni účastníci dobře
pobavili a odcházeli domů spokojení
a dobře naladění z pěkně stráveného večera. Všem, kdo se na přípravě zdárného
průběhu letošního plesu jakkoliv podíleli,
patří velký dík.
Josef Zehnal
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Rebelové v husovické orlovně
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DIECÉZNÍ SETKÁNÍ PRO ROZVEDENÉ 
ROZVOD A ŽIVOT V CÍRKVI
Místo konání:
Kostel sv. Michala na Dominikánském nám.
(mše sv.)
Biskupství brněnské, Petrov 2, sál v přízemí
(ostatní program)
Termín: 12. dubna 2014
Čas: 9.00–16.00 hod.
Program:
9.00–9.45 hod. Mše svatá v kostele
sv. Michala na Dominikánském nám.
celebruje Mons. Mgr. Jiří Mikulášek,
generální vikář brněnské diecéze
10.00–10.15 hod. Zahájení a úvodní modlitba
slovem zahájí a modlitbou provede
R. D. Ing. Jan Kotík
10.15–11.30 hod. Otevřená cesta ke smíření
Přednáší P. Mgr. Jan Sera�m Smejkal, O.Carm.
V mnoha lidských činnostech bereme jako samozřejmost, že dosáhnout cíle znamená projít procesem, který nelze nerespektovat. Odpuštění po sobě
i druhých mnohdy vyžadujeme rychle, na úrovni
zázraku: „Ještě jsme nesemleli ani obilí a již chceme snídat koláče – A ejhle, snídaně není.“ Ptáme
se sami sebe i druhých: „Proč to stále bolí, vždyť
už jsem přece odpustil, tolikrát odpustil!“ A tak si
položme otázku, zda „jsme už semleli“. Díky Ježíši
Kristu víme, že „pole již zbělela ke žni“ a my to
zkoušíme bez Něj. Ale odpuštění je Jeho první dar
a i k odpuštění je nám On jedinou cestou.
11.45–12.45 hod. Přestávka na oběd
12.45–13.45 hod. Rozpad manželství
a proces odpuštění
přednáší PhDr. Josef Zeman, CSc. –
psycholog, rodinný poradce
Rozpad manželství je prakticky pokaždé déletrvající proces, jednostranný nebo oboustranný,

v jehož průběhu postupně zanikají hodnoty, pozitivní způsoby chování a projevy lásky a vzájemnosti, které byly před tím z větší nebo menší části
v manželství vybudovány a upevněny. Začíná
tedy vždy před právním ukončením manželství
a pokračuje dlouho po tomto okamžiku. Odpuštění v křesťanském duchu není jednorázový
akt nebo dokonce jen prohlášení, ale podobný
proces, na kterém jsme jako věřící povinni stejně
dlouhodobě pracovat. V tomto úsilí děláme často
chyby, nedaří se, někdy si dokonce namlouváme,
že jsme již odpustili a pak se sami přesvědčíme,
že to není pravda. Důvody, abychom toto úsilí
nevzdali jsou však velmi vážné.....
14.00–15.30 hod. „Jedy a protijedy
v (po) rozvodové situaci“
přednáší Mgr. Milena Mikulková –
sociální pedagog
Očekávání, zklamání, (ne)záměrné ubližování,
bolest a zranění v partnerských vztazích přispívají k otravě vztahů (ke vztahové patologii)
mezi kdysi sobě nejbližšími lidmi této planety.
Možná si nepřipouštíme účinnost těchto jedů,
možná ani netušíme, že je po malých dávkách
používáme běžně. Jak včas rozpoznat vztahové
či komunikační jedy, jak jim předcházet nebo jak
najít účinná opatření už při otravě?
15.45–16.00 hod. Závěrečná modlitba
a požehnání
R.D. Ing. Jan Kotík
Během dne možnost individuálního rozhovoru
s přítomnými kněžími. Na setkání se není nutno
přihlašovat.
Bližší informace:
Mgr. Markéta Klímová, marketa.klimova@crsp.cz,
www.crsp.cz, tel.: 542 217 464 nebo 736 608 607
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SRDÍČKO
zpravodaj brněnských římsko-katolických farností Husovice, Lesná, Soběšice a Obřany
Vychází se souhlasem duchovních správců.
Kontaktní adresa: Římsko-katolická farnost Brno-Husovice, Vranovská 103, 614 00 Brno,
www.brno.ofm.cz nebo schránka Srdíčka v zadní části husovického kostela
nebo e-mail: Srdicko.Husovice@seznam.cz
http://www.volny.cz/dcbl/srdicko.htm
Odpovědný redaktor: Daniel Kummer
NEPRODEJNÉ. Vychází pro vnitřní potřebu farností. Neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka tohoto čísla byla dne 11. 3. 2014, uzávěrka příštího čísla je 27. 3. 2014.
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