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PŘEDPOVĚĎ: STŘÍDAVĚ OBLAČNO
Které počasí je to správné? Nu, počasí
je pěkně neposlušné a bere nám před
pokládané jistoty. Lidé se diví, že je
Země v pohybu a že nás někdy velmi
nemile překvapí. Netuším, jaké jsou
vodohospodářské plány, ale při pohledu
na poloprázdnou přehradu (Prigl) moje
srdce trne, jestli není někde podstatná
chyba a neměli bychom být vnímavější
k darům od Pána. Jenomže ani příro
da nám nepomůže naplnit prázdnotu
vztahů. Žádná záliba a koníček nikdy
nenahradí opravdový rovnocenný me
zilidský vztah. Jestli je srdce člověka
žíznivé a hladové, bude se živit vším,
jak člověk, který svou záchranu hledá
v odpadcích, a opět, nikdo si toho ani
nevšimne. Je to strach nebo lenost, co
nám bere sílu jednat dobře? Stále hle
dáme svoje naplnění a investujeme více
do materiálního zajištění a požitků, než
se zapřít a vyříkat si, co mě bolí nebo co
mi vadí na člověku, který se mnou bydlí
pod jednou střechou. Místo abychom
se pokusili opět a znovu překlenout
nespravedlnost (počasí) a v boji o ži
vot se znovu narodili do světla pravdy
o sobě i druhých. Jak naše srdce, tak ale

i srdce těch druhých, křičí v touze po
lásce, po opravdových vztazích. Křičí po
pochopení a opravdovém objetí. Křičí
po svobodě a naplnění vnitřní prázd
noty. Křičí po touze sdílet svoje radosti
i bolesti s někým, kdo mu rozumí, kdo
ho chápe. Je třeba zkusit znovu vylézt
ze svého úkrytu a pak možná budeme
schopni pochopit i ostatní důležité. Po
zvěme do svých prázdných míst léčivé
účinky milosrdenství. Ježíšova oběť nás
může uzdravit, ale jen pokud budeme
chtít. Jestli nebudeme chtít, prázdnota
(sucho) se ještě prohloubí.
Velikonoce, které nás už vtahují do
spleti lidských intrik a lsti, jsou trium
fem Boží moci vzkříšeného Krista.
Triumfem Boží lásky. On nás nebude
nutit přijmout milosti, které nám chce
darovat. To musíme chtít my. On je ten,
kdo nás může skutečně naplnit a uzdra
vit náš pohled na druhé. Pojďme spo
lečně prožít svátky s touhou po setkání
s ukřižovaným, vzkříšeným, milujícím,
chápajícím člověkem a Bohem.
Požehnané, radostné a opravdově pro
žité svátky našeho vykoupení.
Váš bratr Filip, OFM
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FINANCOVÁNÍ FARNOSTI V PŘÍŠTÍCH LETECH
Na konci poslední mše loňského roku
nás (ještě před výtečným ohňostrojem)
čekal výčet položek, za které farnost v ro
ce 2015 utratila peníze a kolik. Tentokrát
ovšem s jednou informací navíc – v rámci
vyrovnání státu s církvemi a nábožen
skými společnostmi bude do deseti let
třeba zajistit, abychom si všechny výdaje
spojené s chodem farnosti zajistili sami.
A poté vyzvání otce Filipa, abychom se
nad touto situací zamysleli a započali
diskusi o tom, jak to uděláme.
Ne, že by se mi snad nad tímto téma
tem nechtělo uvažovat, ale již mnohokrát
jsem se přesvědčila, že většinu věcí již
někdo vymyslel, a tudíž je časově úspor
nější zjistit, jak daná věc funguje jinde
a dobrými zkušenostmi se inspirovat. To
platí dvojnásob o financování církví či
farností, neboť v mnoha zemích Evropy
žijí církve nezávisle na státu již dlouhou
dobu a zkušenosti s vlastním financová
ním jsou mnohaleté. Výsledky mé rešerše
a krátké zhodnocení toho, jaké možnosti
se v návaznosti na to nabízejí naší farnos
ti, naleznete níže.
Začněme u našeho západního souse
da. V Německu je chod katolické církve
financován převážně z církevní daně,
kterou pro církev vybírá stát. Prakticky
to funguje přibližně tak, že zaměstnanec
nahlásí svému zaměstnavateli, ke které
církvi se hlásí, a příslušná daň se strhává
společně s daní z příjmů. Církevní daň
tvoří 9 % (v Bavorsku 8 %) daně z příjmu,
která v Německu průměrně činí 20 %.
2

Zjednodušeně se tedy dá říci, že pokud
vydělávám 2 500 EUR měsíčně, zaplatím
daň z příjmu ve výši 500 EUR a církevní
daň ve výši 45 EUR. Prostředky vybrané
skrze církevní daň jsou pak podle urči
tých klíčů přerozdělovány farnostem.
Jiný model funguje v Itálii, kde každý
občan může 0,8 % své roční daně daro
vat na chod některé z církví. Pokud tak
neučiní, obnos zůstává italskému státu,
který z těchto peněž podporuje různé
sociální projekty.
Příspěvky členů tvoří také tři čtvrtiny
příjmů anglikánské církve ve Velké Bri
tánii. Zbylá čtvrtina příjmů je tvořena
výnosy z investic, příjmy z pronájmů
a jiných ekonomických aktivit a z plateb
za svatby a pohřby. Většinu příspěvků
darují věřící jako příspěvek, který si da
rující může podobně jako u nás odečíst
z daní, část pak věnují v hotovosti do
sbírek a pokladniček v kostelích, zbytek
pochází z fundraisingových aktivit (akce
typu „Dar lásky“). Každá farnost odvádí
určitou část příjmů diecézi a podílí se tak
na přerozdělování financí ve prospěch
chudších farností.
V ostatních státech Evropy, kde se na
financování církve nepodílí stát, např.
v severských zemích, Rakousku nebo
Švýcarsku, jsou zavedeny různé formy
církevní daně, která obvykle tvoří 1–2%
příjmů fyzických osob.
Můžeme tedy shrnout, že nosným pi
lířem financování církví a farností jsou
příspěvky členů v dobrovolné či přede
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psané výši, které jsou doplněny o vedlejší
příjmy, mezi které patří zejména příjmy
z investic, pronájmů a poplatků.
Katolická církev v České republice je
dnes financována zhruba z jedné polovi
ny z vlastních zdrojů (sbírky, dary, vlastní
výnosy a hospodářská činnost), druhou
polovinu příjmů tvoří státní příspěvek na
provoz a podporu církví a účelové dotace
(převážně na obnovu památek). Státní
příspěvek na provoz církví se podle zá
kona o majetkovém narovnání kontinu
álně od roku 2013 snižuje, až bude v roce
2030 zrušen úplně. Základní otázkou
tedy je, jak diecéze do budoucna nahra
dí státní příspěvek, který dnes pokrývá
mzdy duchovních. V brněnské diecézi
je navíc třeba počítat s tím, že hodnota
navráceného majetku je minimální. ( Já
bych dodala, že největším bohatstvím br
něnské diecéze jsou věřící, v čemž vidím
do budoucna větší naději než v množství
navráceného majetku.)
Již nyní musí farnosti počítat s finan
cováním mezd pastoračních asistentů
(u nás bratr Justýn, od tohoto roku i bra
tr Kapistrán) a do budoucna bude zřejmě
třeba nějakým způsobem přispívat i na
mzdy duchovních. K tomu je samozřej
mě třeba připočítat náklady na samotný
chod kostela, fary, opravy, režie, farní
aktivity apod.
Abych se tedy vrátila k silvestrovské
výzvě otce Filipa – jak dospět k tomu,
abychom jako farnost postupně pokryli
všechny výše zmíněné náklady? To sa
mozřejmě nevím, ale vycházejíc z výše
uvedeného a ze svých vlastních zkuše
ností bych měla pro začátek jeden návrh:
pravidelné přispívání. Mám tím na mysli

to, abychom ze svých bankovních účtů
zasílali pravidelný příspěvek farnosti,
stejně jako máme nastavenou pravidel
nou platbu za vodu, elektřinu, nájem
nebo plyn. Tento krok má pro začátek
několik výhod. Jednak příjmy farnosti
budou mnohem lépe předvídatelné,
jednak si tyto příspěvky budeme moci
odečíst z daní a jednak na ně nebudeme
zapomínat.
Pravidelné přispívání je dle mého ná
zoru i výraz toho, že svou farnost a její
potřeby považuji opravdu za důležité,
a proto mají pevné místo v mém rozpoč
tu. Že mi není jedno, jak funguje pasto
rační práce a také ji dle svých možností
podporuji.
Myslím, že nová situace v oblasti finan
cování vyžaduje určitou změnu smýšlení
nás všech. Uvědomění si, že financování
farnosti je odteď odpovědností a záleži
tostí každého z nás. Nedávno jsem četla,
že pokud se farnost v USA sama neuživí,
je jí nejprve vyměněn kněz a když ani
pak se situace nezmění, kostel se zavře
a farníci musejí dojíždět jinam. Řešení
jsou tedy různá a toliko moje reflexe té
matu, které na Silvestra otevřel otec Filip.
Co si o budoucím financování farnosti
myslíte vy?
Zdislava Kyseláková
Pozn. redakce
Pro ty, kteří si z tohoto zamyšlení něco
odnesli, přinášíme číslo účtu naší farnos
ti, na který je možné posílat pravidelné
příspěvky:
Č. účtu farnosti Brno-Husovice:
2702413319/0800
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INFORMACE Z FARNOSTI BRNO-HUSOVICE
PLÁN AKCÍ – JARO 2016
Farní kavárna
Nejbližší termíny pro farní kavárnu jsou
následující: 27. března, 3. a 17. dubna.
Neděle 20. března –
křížová cesta v přírodě
Na Květnou neděli odpoledne budeme
mít možnost s farností prožít křížovou
cestu v přírodě. Letos se vydáme do Slav
kova na křížovou cestu ke sv. Urbanovi.
Sraz je ve 14.00 u prvního zastavení. Do
prava vlastní.
Pátek 25. března –
křížová cesta ve městě
Již potřetí můžeme na Velký pátek projít
křížovou cestu naším městem. Začínáme
v 9.00 před farou v Husovicích a cesta
pokračuje směrem do sousední farnosti
Obřany. Půjdeme v tichosti a budeme se
modlit za naši farnost i město.
Sobota 2. dubna – pěší pouť farnosti
ke Svaté bráně na Petrově
Vyjdeme od husovického kostela ve 14.00
směrem ke katedrále sv. Petra a Pavla, kde
cca v 15.00 hod. budeme mít mši sv. Pouť
lze pojmout jako kající, s prosbou o od
puštění všeho nedobrého.
Celý měsíc květen –
májové pobožnosti
V měsíci květnu budou probíhat v kostele
májové pobožnosti vždy při večerní mši
sv.
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Sobota 7. května – farní pouť
Tento den se naše farnost vydá na tradič
ní pěší pouť z Husovic do mariánského
poutního místa – Křtiny. Sraz je v 8.00
před kostelem v Husovicích.
Pro ty, kdo nemůžou jít pěšky, bude
přistaven autobus před husovický kostel.
Odjezd autobusu do Křtin je ve 14.00.
V 15.30 se sejdeme ve křtinském chrámu
k modlitbě sv. růžence a od 16.00 tam
bude sloužit mši sv. bratr Dominik.
Sobota 14. května –
svatodušní vigilie
Je spojena s duchovní obnovou naší far
nosti. Vigilie začíná ve 21.00 před huso
vickým kostelem žehnáním ohně.
Neděle 22. května – biřmování
Při mši sv. v 10.00 bude u nás brněnský
děkan Václav Slouk udílet svátost biřmo
vání.
Neděle 29. května – Boží Tělo
Eucharistický průvod z kostela na nám.
Republiky po mši sv. v 10.00.
Pátek 3. června – pouť
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Sobota 4. června – Den Husovic
Mše sv. bude výjimečně až v 10.00 (mše
sv. v 8.00 nebude). Po ní bude následovat
společný program městské části Brno-se
ver a farnosti Brno-Husovice. Účast při
slíbili krojovaní tanečníci, farní kavárna,
husovičtí hasiči a další (více další článek).
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Neděle 5. června – 1. svaté přijímání
Děti naší farnosti přistoupí k 1. sv. při
jímání při mši sv. v 10.00. Zároveň je to
výroční den posvěcení našeho kostela
(106 let).

Pátek 10. června – Noc kostelů
Program začíná v 17.30 modlitbou sv.
růžence a po ní mší sv. v 18.00. Kdo by se
chtěl zúčastnit této akce jako dobrovolník
a pomoci tak při provázení návštěvníků
v kostele, může se přihlásit v sakristii.

DEN HUSOVIC
V roce 2016 městská čtvrť Husovice oslaví řadu významných výročí. Při této příležitosti
a za účelem podpořit kulturní a společenský život Husovic městská část Brno-sever spo
lu s farností Brno-Husovice pořádá veřejnou slavnost pod názvem „Den Husovic“. Osla
va zahrnuje dvoudenní program, který na tyto historické mezníky bude poukazovat.
Významná výročí Husovic:
1. 8. 1976 – správní rozčlenění Brna na 5 obvodů, Husovice součástí obvodu Brno III
(nynější Brno-sever) se sídlem Národního výboru na Bratislavské 70 (40 let)
1876 – pořízení první řádné hasičské stříkačky (140 let)
19. 9. 1881 – zřízení dobrovolného hasičského sboru (135 let trvání sboru + 60 let
družby s dobrovolným sborem Bratislava)
1911 – položení základního kamene nynější zbrojnice na ulici Netušilova (105 let)
4. 11. 1906 – posvěcení základního kamene kostela Nejsvětějšího Srdce Páně (110 let)
1. 1. 1911 – zřízení farnosti Husovice (105 let)
Plánovaný program 3.–4. 6. 2016
Pátek 3.6.
• zvaní na husovické slavnosti – ode dveří ke dveřím po celých Husovicích
• příprava prostoru před kostelem
Sobota 4.6.
• 10.00 – mše sv. v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
• 11.00 – slavnostní průvod Husovicemi – hasiči, dobrovolníci, kapela
• 14:00 – slavnostní zahájení odpoledního programu
• odpolední zábava a soutěže pro děti – organizované za pomocí farnosti a hasičů
• odpolední zábava pro dospělé – připomenutí si významných husovických událostí
a osob, seznámení se s historií, hudební doprovod atp.
• přehlídka požární techniky a ukázky zásahů včetně členů hasičského sboru z Bratislavy
• 20.00 – slavnostní ukončení programu
5
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INFORMACE Z FARNOSTI BRNO-LESNÁ
PLÁN AKCÍ – JARO 2016
Neděle 8. května – pouť do Mariazell
Na neděli 8. května (státní svátek) připravujeme tradiční poutní zájezd do významného
evropského poutního místa rakouského Mariazell se zastávkou na dalším poutním mís
tě Maria Taferl. Více informací v rámečku.
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POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2016
Na Zelený čtvrtek, 24. března, celebruje otec
biskup Vojtěch Cikrle mši sv. v 9.00 v ka
tedrále na Petrově s kněžími naší diecéze,
při níž se žehnají oleje.
HUSOVICE – farní kostel
(www.farnost-husovice.cz)
17. 3. Zpovědní čtvrtek farnosti
mše sv. 7.00, 18.00
Před večerní mši sv., během ní i během
adorace, která následuje po mši sv., bude
možno přistoupit ke svátosti smíření.
Přítomno bude více zpovědníků. Prosíme,
abyste této příležitosti využili a nenechá
vali si zpověď na poslední chvíli.
20. 3. Květná neděle
mše sv. 8.00, 10.00, 18.00
pobožnost křížové cesty 9.15, 17.30
24. 3. Zelený čtvrtek
mše sv. 18.00
Společná adorace v Getsemanské zahradě
21.00. Soukromá adorace po celou noc. Ve
23.00 se zavírá kostel a poté je možnost
v každou celou hodinu přijít do kostela
sakristií. Všichni jste srdečně zváni. Noční
bdění bude zakončeno ranními chválami
s bratry v 7.00.
25. 3. Velký pátek – den přísného postu
pobožnost křížové cesty 17.15
památka umučení Páně 18.00
26. 3. Bílá sobota
velikonoční vigilie 20.00
od 8.00 do 12.00 a od 15.00 příležitost
k soukromé adoraci v kostele u Božího
hrobu
27. 3. Zmrtvýchvstání Páně,
Boží hod velikonoční
mše sv. 8.00, 10.00, 18.00

28. 3. Pondělí velikonoční
mše sv. 8.00, 18.00
Příležitost k přijetí svátosti smíření v huso
vickém kostele před velikonočními svátky
bude vždy půl hodiny před každou mší sv.
SOBĚŠICE – klášter sester Klarisek
(www.brno.ofm.cz)
20. 3. Květná neděle
mše sv. 8.00
24. 3. Zelený čtvrtek
mše sv. 18.00
25. 3. Velký pátek – den přísného postu
památka umučení Páně 18.00
26. 3. Bílá sobota
velikonoční vigilie 20.00
27. 3. Zmrtvýchvstání Páně,
Boží hod velikonoční
mše sv. 8.00
28. 3. Pondělí velikonoční
mše sv. 8.00
LESNÁ – Duchovní centrum
(www.volny.cz/dcbl)
20. 3. Květná neděle
mše sv. 7.30, 9.00, 10.30
24. 3. Zelený čtvrtek
mše sv. 18.00
25. 3. Velký pátek – den přísného postu
památka umučení Páně 18.00
26. 3. Bílá sobota
velikonoční vigilie 20.00
27. 3. Zmrtvýchvstání Páně,
Boží hod velikonoční
mše sv. 7.30, 9.00, 10.30
28. 3. Pondělí velikonoční
mše sv. 7.30, 9.00
7
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Boží milosrdenství projevující se skrze uzdravující svátost smíření a pomazání nemocných
Na začátku postní doby jsme se s manželkou
zúčastnili postní obnovy s o. Eliasem Vellou,
minoritou z Malty. Otec Vella v úvodu zdů
raznil význam Roku Božího milosrdenství.
Zvláště v tomto roce se na tento Boží atribut
zaměřujeme a neměli bychom ho propást.
Neznamená to, že by Boží milosrdenství
působilo jen v tomto roce, je ale na nás, aby
chom si jeho působení více uvědomili.
Bůh Starého zákona byl Židy vnímám
především jako Bůh mocný, silný, na kte
rého jiní bohové nemají. Bylo to dáno tím,
že Židé byli obklopeni pohany s jejich bohy
a aby uvěřili, museli vidět mocné Boží činy.
Ne, že by Bůh nebyl milosrdný, ušetřil třeba
Izáka, ale pro Židy je Bůh především mocný
a všemohoucí.
Boží milosrdenství se projevilo naplno
v Novém zákoně. Bůh sesílá na zem svého
Syna, Ježíše, který také ukazuje svoji všemo
houcnost např. proměněním vody ve víno
v Káni, ale především se sklání k člověku.
Žije s ním jeho život, uzdravuje nemocné,
odpouští hříchy hříšníkům, neodsuzuje je,
ať udělali cokoliv.
A předává toto učení apoštolům a učed
níkům, ale také nám všem:
- jděte
- hlásejte radostnou zprávu
- uzdravujte
- osvobozujte od svázání ďáblem
Důležité je, abychom vyšli ze sebe, zde
je rozdíl oproti budhistům, kteří zůstávají
sami v sobě, při meditaci se vznáší sami
nad sebou, nejdou ve vztahu k druhým. Ne
všechno každý hned zvládne, ale je dobré
vyjít, říká otec Vella.
8

V dalších přednáškách se otec Vella za
měřil na dvě uzdravující svátosti, svátost
smíření a svátost pomazání nemocných.
Svátost smíření tak nazýváme od II. va
tikánského koncilu, předtím to byla svatá
zpověď. Jde o jiné zaměření v této svátosti.
Dříve se zdůrazňoval výčet hříchů, nyní je
kladen důraz na smíření, smíření se sebou,
smíření s církví, smíření s Ježíšem. Důleži
tá je také uzdravující moc svátosti smíření
a osvobození od ďábla. O tyto aspekty
máme také občas požádat kněze, aby se po
modlil za naše uzdravení a osvobození. Je to
důležité pro náš duchovní růst.
Jsme všichni hříšníci a stále padáme. Dů
ležité je zase vstát a jít dál. K tomu nám po
máhá svátost smíření. Tak jako ve fotbale se
nedělá statistika, kolikrát který hráč spadl,
i když se sleduje spousta dalších ukazatelů,
tak také pro nás je důležité znovu vstát, pády
nám Bůh nepočítá.
Mnozí lidé nechtějí k svátosti smíření
přistupovat, svěřovat své viny prostředníko
vi. Elias Vella říká, že Bůh nám odpouští už
když hřích spácháme. Pro nás je ale důležité
právě to uzdravení, objetí. Tak jako marno
tratnému synu otec odpustil dávno předtím
než se vrátil, pro syna bylo uzdravující to
otcovo objetí, uzdravení. A když otec říká
ostatním, aby synovi dali najíst, je to sym
bolické předání syna církvi. Stejně tak, když
Ježíš uzdraví Lazara, říká : „Rozvažte ho!“
Je to znovu předání církvi. Bůh dělá zá
zraky, ale potřebuje nás lidi, církev.
Svátost pomazání nemocných, je druhou
uzdravující svátostí, kterou nám dal Ježíš.
Před II. vatikánským koncilem se nazýva
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la svátost posledního pomazání. Jde opět
o změnu zaměření svátosti. Dříve byla
výjimečnou, podávanou v nebezpečí smrti.
Dnes je především zaměřena na uzdravení.
Uzdravení způsobuje vždy, vyléčení z nemoci
někdy. Slouží k uzdravení duchovnímu ne tě
lesnému, proto ji o. Vella nedoporučuje dávat
v kómatu, v situaci, kdy umírající již nemůže
spolupracovat. Potom je její účinek malý.
Každá svátost dává člověku prvotní impuls
a je na člověku, jak mocně ji využije. Ideální je
ji přijímat při mši sv., o. Vella se zajímal, zda je
to obvyklé v České republice. On sám ji přijal

7x. Je tedy dobré, pokud je člověk nemocný,
trpí nějakou chorobou, je pokročilého věku,
svátost pomazání nemocných přijmout. Po
kud je ale člověk zdravý, nemá smysl svátost
pomazání nemocných přijímat.
Duchovní obnova kromě přednášek po
silovala mší sv., adoracemi, modlitbami sv.
růžence, korunky milosrdenství, modlitbou
chval. Byl to požehnaný a obohacující čas
v době postní, kterého se zúčastnili i někteří
další husovičtí farníci.
Pán Bůh zaplať!
PB

BOHU DÍKY!
Milí přátelé, nedá mi to a chtěla bych i já
přispět svou troškou do mlýna resp. do
Srdíčka.
Můj příběh začíná o Vánocích 1999. Byla
jsem tehdy skolena nemocí a první Štědrý
den po svatbě jsem si opravdu představovala
trochu jinak. Ale i tak se podařilo, že mi
23. 12. 1999 konečně zabrala antibiotika
a já, byť slabá, mohla aspoň na pár hodin
vylézti z postele a podílet se na Štědrove
černí přípravě. Na Hod Boží vánoční jsme
s manželem stáli u jesliček v husovickém
kostele. A jako většina mladých žen, jsem
i já zatoužila po malém pacholátku v ko
lébce. Zde jsem vznesla svou první vroucí
modlitbu k Bohu, aby se i nám poštěstilo
mít malé děťátko. Při každé návštěvě jsem
ji opakovala a Bohu díky jsem byla do mě
síce těhotná, a i když mne lékařka strašila
Downovým syndromem, že musím jít na
potrat, tak nejen, že jsme s manželem pevně
věřili v to, že naše miminko bude v pořádku,
ale i posila v modlitbě a víra v Boží lásku
a spravedlnost nám byla v těchto těžkých
chvílích oporou. Pár měsíců jsem probrečela
a věřila v to, že bude vše v pořádku. Překo

nali jsme i nátlak lékařky ohledně potratu.
Až po několika měsících jsem se dostala
k jinému lékaři a ten potvrdil, že je vše OK.
Opět naše velké Bohu díky. V říjnu se
nám narodila ZDRAVÁ holčička. Když
se dnes po více jak 15 letech dívám na její
úspěchy, tak si říkám, jak někdo může tak
snadno vyřknout ortel, běžte na potrat.
Po dalších 2 letech se nám narodila další
dcera a po ní za rok a půl pro manžela vy
toužený syn. Já jsem šťastná za každé zdravé
dítě. A opět mé velké Bohu díky! Po návra
tu do práce, jsem já sama vyjádřila přání, že
raději půjdu na další mateřskou, než snášet
nepříjemné pracovní prostředí a po mé opě
tovné prosbě u jesliček o Vánocích 2006 se
nám na podzim následujícího roku narodila
opět zdravá holčička. I když i v tomto tě
hotenství mne strašila lékařka, že by mohlo
být něco v nepořádku, tak jsem s sebou na
tu genetiku vzala své 3 děti a velmi důrazně
jsem jim sdělila, že i toto dítě, které nosím
bude v pořádku, jako jeho 3 sourozenci.
Ano, chtělo to hodně odvahy, ale já se toho
obhájení nebála. Víra v sebe sama a v Boha
mi byla v tu chvíli nadevše.
9
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Děti jsou během 7 let čtyři. Jsou mezi
nimi časté boje a žárlivé scény. Snažíme se
je vést příkladem a cestou lásky. Bohužel
občas narážíme na kritiku rodiny, že máme
být více důrazní v trestání apod. Sami se
často vzděláváme ať už z knih či různých
kurzů, abychom nespadli do zajetých ko
lejí, ale pokusili se dětem ukázat jiné lepší
možnosti, než je výchova biče a cukru. Po
výprasku jednoho se ten pomstí na souro
zenci apod. Tohoto jsme se chtěli vyvarovat.
Jen čas ukáže, jak se nám to podařilo. Další
Bohu díky patří i za manžela, že jsme zatím
všechno dobré i zlé spolu přestáli, i když to
často skřípalo velmi, ale naše vzájemná láska
a to vědomí, jsme jedno tělo a zároveň jsme
údy Těla Kristova a bez nás by to nebyl ce
lek… Kterou část ze svého těla oželíte?
Náš kněz, který nás připravoval, tak nám
zdůrazňoval, abychom měli na paměti „ať
slunce nezapadne nad vaším hněvem“. V té

větě je tak obrovská síla, že kdo zažil něja
kou hádku, křivdu cokoliv, tak aby to doká
zal v klidu s tím druhým rozebrat a dojít
k nějakému kompromisu a domluvit se!
A ne, že povedu týden tichou domácnost,
než mne vztek přejde a možná tomu dru
hému odpustím. I v tom je ta síla = dokázat
ODPUSTIT! Nám Bůh odpustí každou
chvíli něco a my máme problém zamyslet se
sami nad sebou a odpustit si navzájem.
Proto volám i tímto Bohu díky za to,
že se máme, že jsme, že se máme rádi, že
žijeme ve středu Evropy atd. Každý má své
místo a své poslání, proč jsme byli povoláni.
Máme zde každý svůj úkol, být lepší sám
a tím bude lepší i svět. Bohu díky volám ješ
tě i za manžele K., kteří jsou mým velkým
vzorem. A díky za zorganizování přednášek
jáhna Špilara. Zde si utvrzujeme, že ta cesta,
kterou společně jdeme, je správná. Bohu
díky! 
Marta

Z plesu farnosti, 6. 2. 2016
10
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Divadelní představení
„Temný rytíř“ na Orlovně
21. 2. 2016

KOBLIHY
„Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou
čepici nosí...,“ zpívali malí školáci a pak
postupně ukazovali na tabuli jarní, letní,
podzimní a zimní měsíce. „K zimě patří
sníh, zato jaro je zelené, rozkvetlé a voňa
vé třeba koblihami“, vyprávěla paní učitel
ka, zatímco chystala pohádku o dvanácti
měsíčkách.

Stačilo k ní pár papírových postaviček
a hlavně měsíčků vyrobených dětmi. Kaž
dé dítě si vybralo měsíc svých narozenin
nebo svátku a proto se panáčci s čepicí
moc povedli a kolem velké vatry jim to
slušelo. Zatímco se macecha s Holenou
na konci pohádky ztratily kdesi ve sněho
vé vánici (možná zmizely až do Grónska),
11
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Maruška slavila svatbu. Právě pro tuto
příležitost měla paní učitelka připravené
koblihy. Položila talíř na první lavici a než
pobídla děti, aby si vzaly, připomenula:
„Na talíři je přesně tolik koblih, kolik vás
je ve třídě, dobře jsme je s Radkem spočí
tali. Aby vyšlo na každého, musíte si vzít
každý jen jeden koblih, jsou různě velké,
kdo má větší hlad, může mít větší koblih,
hlavně na sebe pamatujte navzájem.“

Děti vystartovaly ze svých lavic a nad ta
líř se snesla smršť drobných ruček, v mžiku
byl prázdný. „Pochutnali jste si?“ zeptala
se učitelka. „Na mě nezbylo,“ postesklo si
několik hlásků. „Pak si ale někdo vzal víc,
než měl,“ komentovala vše učitelka.
Za oknem zavlály jehnědy na blízké
bříze, zacvrlikal vrabec, zato ve třídě se
rozhostilo hluboké ticho...
Jarka C.

Duchovní večer (nejen) pro manžele
JSME JEDNO A NENÍ NÁM TO JEDNO!
Duchovní večer je určen všem manželům bez ohledu na délku jejich manželství
nebo těm, kteří se na manželství připravují nebo o něm uvažují. Cílem setkání je
podpora manželů v jejich každodenním soužití.
Termín: pondělí 21. března 2016 od 18.00 do 20.00
Program: mše sv., přednáška, adorace
Místo: kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Brno-Husovice
Večerem provází: MGR. JAN ŠPILAR, JÁHEN
Hlídání dětí budou zajišťovat zkušené au pair v budově fary v Husovicích.
Na tento večer budou navazovat další setkání
18. 4., 23. 5., 27. 6., 26. 9., 24. 10., 28. 11. a 19. 12. 2016.
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