
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

červen 2021 

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, 

díky Bohu se situace, která více než na 

půl roku zásadním způsobem ochro-

mila běžný život naší společnosti, po-

stupně, pomalu, ale nadějně, vrací 

k normálu. Byla to pro nás všechny 

zkouška víry, důvěry v Pána, ale také 

příležitost k přehodnocení životních pri-

orit, každodenní rutiny a obrovská 

šance využít všechny ty dary, které byly 

doposud skryty. Pro mnohé z nás to 

byla doba, kdy jsme si z lidského hle-

diska sáhli na dno, kdy onemocnělo a 

zemřelo nemálo našich blízkých a přá-

tel. 

Jsme vděční a děkujeme všem těm, 

kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši 

bližní měli potřebnou lékařskou, ošet-

řovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, 

že i církev zde přiložila ruku k dílu, což 

není nic navíc, protože služba Bohu a 

služba člověku je do ní vepsána samot-

ným Zakladatelem… Je rovněž na 

místě, abychom projevili Bohu vděč-

nost za překonání této vlny pandemie a 

přicházeli do kostela poděkovat trvale 

a pravidelně s ještě větší horlivostí než 

dříve.  

(z prohlášení našich biskupů k ustupující 
pandemii Covid19; Nepomuk, 18. 5. 2021)

Chceš-li  najít štěstí,  
najdi vděčnost.   

(Steve Maraboli)
 

Téma čísla:  
Vděčnost 
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Milí čtenáři Setkání, 
jsme vždycky rádi, když téma farního občasníku nezůstane bez odezvy. Znovu děkujeme 
všem, kteří přispěli. Z vašich ohlasů víme, že tato příležitost zamyslet se a zformulovat 
konkrétní myšlenky bývá obohacující pro autory i pro čtenáře. 
 
 

BOHU DÍKY! 
Jistě každý zná ze své vlastní zkušenosti, kdy jako malé dítě přiběhl za maminkou s roz-
bitým kolenem nebo třískou či něčím závažnějším, aby mu byla poskytnuta pomoc. Ma-
minka nejen, že ránu vyčistila - čímž se občas zdálo, že všechna bolest byla ještě větší 
(starší a střední ročníky pamatují, kdy kysličník pořádně štípal), ale jak jsme rostli, poznali 
jsme, že je té bolavé očisty s vnějším účinkem potřeba; ale maminka nám také poskytla 
tu pomoc s vnitřním účinkem. Pohladila, pofoukala - vyslechla, uklidnila, utřela slzy, ob-
jala, vysvětlila. Pokud se jedná o potřebu pomoci při vážnějším zranění - zlomená noha, 
vysoké teploty, atd. rodiče neváhají a ihned sednou za volant a vezou dítě k lékaři, ať je 
to třeba o půlnoci  nebo několik desítek kilometrů na pohotovost. Rodiče dnes již pak 
malé dítě v nemocnici nemusí ani opouštět, poskytují pro dítě to nejcennější - počínaje 
svou přítomností, a i u starších dětí je mohou co nejčastěji navštěvovat. Tím dítě pociťuje 
jejich maximální náklonnost a bezpečí, a rodiče se podílí na vnitřním zahojení dítěte. 
Pokud se dítěti dějí různá vnitřní zranění v jakémkoliv kolektivu, je ideální, když rodiče 
také pomáhají nebo mohou pomáhat na jejich zahojení. Není asi nic horšího pro dítě, 
když rodiče nezajímá, nebo nemají čas vyslechnout, co se dítěti ve školce, škole, jakém-
koli kolektivu děje. Nebo se dokonce rodiče sami podílí na vnitřních zraněních svých dětí 
- počínaje už tím samotným nezájmem, absencí času vyhrazeného pro dítě nebo jen 
prostě proto, že ani neví, že by jejich dítě nějaké problémy a zranění mohlo mít, protože 
se dítě nesvěří, a nebo se rodiče starají nejvíce o své problémy.  
Když dítě neví, že může se svými problémy za rodiči, nebo cítí, že za nimi nemůže, začíná 
se u něj zadělávat do budoucna na poměrně značné problémy. A to zde ještě není vari-
anta, že rodiče dítě nemá, nebo jej vychovává někdo jiný. 
Mnozí známe lidové rčení - co se neřeší, to se někam vrazí - jako např. neléčené nemoci 
- většinou mají zejména somatické následky a vnitřní zranění psychosomatické následky. 
Každý se s problémy, zraněními pere jinak - někdo je vybaven větší silou tomu čelit, jiný 
ji nemá, a ani přes vší snahu jim nemůže nepodléhat. Někdo se utíká k pomoci, jiný si  
o ni neřekne, např. ze studu či z přílišné ohleduplnosti, že ostatní mají také své a možná 
i horší, tak proč si naříkat nebo dělat povyk kvůli "maličkostem" - problém bagatelizují. 
Někdo to pak řeší ve vztazích agresí (raději útok a obrana), jiný sebepodceňováním, ob-
vyklou kapitulací, apod. U obojího se může sklouznout k závislostem, stresu, depresím, 
úzkostem a jiným projevům nevyřešených problémů.  
Jak pak jde člověk životem, co nestihl vyřešit už dříve, se v něm nastřádá. Pak se jeho 
role třeba změní - stane se manželem, rodičem, musí a měl by řešit zranění svých 
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potomků. Jenže mnohdy se stává, že nevyřešené problémy rodičů najednou vyplouvají  
v manželství a výchově dětí na povrch, a jsou z toho velká a nepříjemná překvapení pro 
protějšek, potomky, ostatní rodinu - zejména rodiče, kteří ho vychovávali, ale mnohdy i 
pro samotného zraněného. 
Často se pak rodina rozpadne.  Chce-li zůstat pohromadě, začínají se v lepším případě 
hledat odborníci, kteří by při problémech a se zraněními rodičů pomohli.  Při tom sou-
časně leckdy probíhá už odborná pomoc dětem, kterým rodiče (i nevědomě) svými kon-
flikty mezi sebou, nebo při výchově, ublížili také. Někdy je potřeba léků. Ty sice léčí, jenže 
uzdravuje jen Pán. Také se proto někteří obrací ke své duchovní "rodině" - k Církvi, nej-
prve zpravidla asi ke své farnosti. 

Ať už odborníkům - lékařům nebo Církvi, Bohu DÍKY za každou pomoc.  
A Bohu Díky i za pomoc všem - věřícím i nevěřícím, zkrátka bližním, na které se někdo 
obrátil a oni pomohli - už jen za to, že se zajímali, vyslyšeli, poskytli radu nebo ji alespoň 
hledali, dali svůj čas, snahu. Uslyšeli "volání" zraněného (ať již naléhavé - dle: "proste, 
tlučte a bude vám dáno", nebo tiché "klepání") a neváhali pomoci. 
Ovšem největší Bohu Díky za ty, kteří ani volání nepotřebují slyšet, ale poznají, zjistí - 
např. nejbližší okolí - rodina, spolupracovníci - že se s člověkem něco děje, ač to navenek 

není vidět a o pomoc si jim dotyčný 
neřekl. Bohu Díky za ty všímavé.  
Jsou totiž i tací, kterým když se po-
moci nedostane, nemusí zvládnout 
to nejzákladnější, nést svůj kříž tím 
nejvzácnějším a základním darem - 
darem života, za který bychom však 
měli být nejvíce vděčni.   
 
Bohu Díky za všechny "Šimony", kteří 
byli nuceni pomoci, ale pomohli, a 
také za všechny "Samaritány", kteří 
nebyli voláni, ale všimli si sami, a po-
mohli nebo pomoc zajistili.  
Také za všechny takové zejména díky 
v proběhlé a snad již u nás končící 
době koronavirové, kteří pomáhali 
potřebným v boji s nákazou, ale také 
těm, kteří pomáhali psychicky unést 
různá omezení a změny v běžném ži-
votě. Ať již v rámci svých profesí nebo 
jako dobrovolníci.                           -tzl-  
 

Vděčnost 

S vděčností se obracíme k Bohu, 
o vše dobré prosíme, 
ať se nakláníme k rozkvetlému stromu 
a krásu na něm vidíme. 
Kéž špatné dny promění se v dobré 
a slunce nikdy nezhasne. 
Naší vírou rozžehne se srdce,  
když s láskou a útěchou ruku svou do 
tvých vkládáme. 
Radostí ať se naše oči rozzáří 
a úsměv objeví se na tváři. 
Jako včela, která létá, 
také my svými činy, 
podílíme se na kráse světa. 
Za skutky děkujeme Bohu 
i člověku a Bůh nám přináší útěchu. E. J. 
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Co máme, víme, až když to ztratíme 
Vděčnost se dnes moc nenosí. Když jsme mohli volně dýchat, ani nás nenapadlo, že je 
to dar. Až když jsme vyfasovali náhubky.  
A jak ten rok utekl. Léto, podzim, zima, a opět jaro v celé své kráse - a je to samozřej-

most? Ne, je to velký dar, za 
který bychom měli stále děko-
vat.  
Jsme vděčni těm kolem nás? Ně-
kdy jim to řekneme, když je 
máme kolem sebe. Co potom 
našemu Stvořiteli, kterého vní-
máme jako někoho hodně vzdá-
leného, a přece je nám nablízku.  
Bez něho nedokážeme nic - jak 
nám připomíná papež František 
a také náš pan kaplan. Duch 
svatý přiděluje své dary kaž-
dému zvlášť, jak chce, abychom 
mohli být užiteční všude tam, 
kde je to zapotřebí. 
Děkuji Bohu od rána do večera za 
všechno, co s Ním ještě mohu  
a těm, co mi pomohou s tím, co 
už nemohu, říkám: „Jsem vám 

nesmírně vděčná“. A že těch, co mi pomáhají, není málo. Jsem vděčná Bohu i lidem.  
A tak to má být. Dá se to naučit, jen to ze srdce říct. Množí se tak radost.                              M.Š. 

 

BUMERANG 
Když jedu autem z Kníniček  do Bystrce  
a v době tzv. špičky stojím v dlouhé řadě 
aut před semaforem na křižovatce u Uni-
hobby, vidím, jak se řidiči snaží připojit 
mým směrem právě od nákupního centra, 
pokud mám možnost, udělám před sebou 
místo, aby mohli vjet a připojit se. Řidič mi 
poděkuje zvednutou rukou nebo i bliknu-

tím světel a zařadí se přede mne. O několik metrů později se o připojení do našeho směru 
snaží také řidiči přijíždějící od benzinky. Řidič, kterého jsem pustila, udělá místo před sebou 
a to už se začínám usmívat. Bumerang vděčnosti v dopravě funguje.                              -km- 

Vděčnost je stisk ruky, 
Polibek matky 
Odplata za záruky 
Vděčnost je sestrou věrnosti 
Vděčnost je díky za Kristův kříž 
Vděčnost je, když zachráním topícího člověka 
A on je rád za život 
Chystal jsem se poděkovat svému Pánu 
Ale zjistil jsem, že nemohu, 
Že mi chybí ta špetka pokory,  
kterou klade kněz každý den na oltář  
v nejsvětější svátosti. 
A tak se vděčnost, stala příslibem, 
Že já ač člověk ztracený, mohu říci,  
Pane tady mne máš!  
Jsem nehoden                                                 M.J. 
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Být vděčný nestačí 
„Nikdy nezapomeňte na tato tři slova: vděčnost, smysl a krása. Možná se vám zdají 
zbytečná, a to zejména dnes. Kdo by utvářel společnost hledáním vděčnosti, smyslu  
a krásy? To přece není produktivní! Přesto však na těchto zdánlivých zbytečnostech 
závisí budoucnost celého lidstva.“ (tweet papeže Františka v knize Jan Sokol, Josef Be-
ránek: Odvaha ke svobodě, Vyšehrad 2021) 

Při slovu vděčnost, stejně jako většina, myslím na rodiče, kteří mně mimo jiné ukázali, 
že není třeba být disidentem nebo revolucionářem, aby člověk žil tak, že účel nesvětí 
prostředky, že existují hranice, které se nepřekračují a hodnoty, které platí. A to to měli 
mnohem těžší než dnes my. Stejně tak z pohledu svých šesti křížků s vděčností vzpomí-
nám, že jsem svá nejlepší léta mohl prožít ve farnosti, která někam směřovala a kde 
aspoň trochu všichni byli jedné mysli a jednoho srdce… (Sk 4,33). Díky odvaze tehdejších 
kněží a obětavosti lidí kolem nich dnes stojí maličká Archa v moři sídliště pro 15 tisíc lidí, 

na našem kostele neopadává omítka 
a máme faru „rozlehlou jako hrad“ 
(co by za jednu i sebemenší místnost 
navíc dala mnohá rodina s více 
dětmi). A naše děti zde mohly zažít, 
že být křesťanem nemusí znamenat 
jen vážný a pokorný výraz ve tváři při 
mši, plnění příkazů a starost o vlastní 
rodinu. 
Žít s pocitem vděčnosti ale nestačí. 
Pokud tento jistě bohulibý pocit ne-
následují činy, které kdysi vykonané a 
přijaté dobro chtějí posouvat dál a ke 
druhým (byť packajíce a matlajíce, 
jak trefně řekl pan kaplan v jednom 
nedělním kázání), mění se vděčnost 
jen ve vzpomínky. Sladkobolné, nos-
talgické a neplodné.  

V průzračně čisté básni říká Markéta 
Procházková: 

Co jsou nám platny vzpomínky 
příběhy malé kamínky 
vhozené v rybník vprostřed léta 
a jenom kruhy, po kamínku veta  

                           KK 

Vděčnost lidu 
Letos uplyne 780 let od vpádu mongolských 
hord na Moravu, která byla zachráněna  
zázrakem Panny Marie Hostýnské. 

Je zbožný kraj tam pod Hostýnem 
kam od Moravy úrodná jde zem 
ač stráně podzim neozlatí vínem 
pěvec skřivan bdí tam nad polem. 

Jen vzpomínkou na zlé doby dávna 
s dusotem kopyt ohlásí se strach 
na koních jak smečka neúnavná 
mír a pokoj víry nesla na márách. 

Tak obrací se dosud prosby lidu 
k Matce Boží, jak v chrámu drží stráž, 
by kraj ten nepoznal již boj a bídu 
co umělec by vložil na vitráž. 

A procesí z podhostýnské pláně, 
kde dosud žitem voní chleba skýva, 
přichází vzdát díky Svaté Panně 
s vděčností, co navždy má být živa.    J.C. 
* 
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Co je vlastně vděčnost? 
Postoj člověka i soubor vlastností, že si člověk něčeho váží, je pokorný, dovede se radovat 
i z mála, uvědomuje si, co je důležité a co nepodstatné, je skromný, vnímá cenu slov – 
prosím, děkuji…  Každý má svou zkušenost, svůj náhled a své pojetí slova vděčnost. To 
slovo nás provází celým životem, i když si to ani neuvědomujeme. Někdy, až po letech cí-
tíme vděčnost za to, co se nám dříve zdálo špatné a až čas ukázal, že to bylo vlastně pro 
nás to nej… Každý den má spoustu příležitostí, proč být vděčný, radovat se a být optimis-
tický. I za zkoušky bychom měli děkovat, protože pokud je přijmeme a projdeme společně 
s Pánem, tak nás obohatí a posunou výš, kam bychom se asi jinak nedostali. Myslím, že 
vděčnost je takovou cestou ke štěstí ke spokojenému a radostnému životu.                     -jm- 

 

Za vše co nám dává i za vše co nám bere 
Vzdejme Pánu díky, za vše co nám dává, za vše co nám bere, patří Pánu sláva. 

A tak i já vzdávám díky. Díky za mého muže, za jeho trpělivost a obětavost, za jeho 
angažovanost v domácnosti i v péči o děti.  
Díky za naše dvě dcery, za jejich rozdílnost, i za to, že jsou mi obrovskou školou trpělivosti. 
Díky za všechny ty vzácné chvíle, kdy obě spí:-) 
Díky i za ty děti, které nám Pán vzal skoro stejně rychle jako dal. Právě díky zkušenosti  
s několika samovolnými potraty jsem mohla být aspoň trochu prospěšná dalším ženám  
v podobné situaci.  
Díky za naše rodiny, se kterými si i přes občasné třecí plochy dobře rozumíme. 
Díky za naše přátele a za ohromnou spoustu dalších skvělých lidí, které 
nám Pán posílá do cesty. Těžko se dá považovat za pouhou náhodu, 
že zrovna, když řešíme péči o dceru, tak paní sedící v kostele před 
námi nás osloví s nabídkou terénní pečovatelské služby. Nebo že 
ve stejné ulici jako my bydlí rovnou dvě rodiny z farnosti, které 
nám pravidelně pomáhají, ať už jde o hlídání dětí nebo 
zalévání květin, či dokonce vaření obědů v šestinedělí… 
Díky za naše bydlení. Pokaždé, když se náhodou 
dostanu k inzerátům realitek, jsem obrovsky vděčná 
za to, že jsme si brali hypotéku v době, kdy ceny bytů 
v Brně ještě nedosahovaly astronomických výšin. A že 
se nám podařilo koupit vhodný rekonstruovaný byt a 
nemuseli jsme tak řešit žádné přestavby za pochodu. 
Díky za všechny zkoušky, které jsem (často s velkou výpomocí Ducha svatého) úspěšně 
absolvovala, i za ty, které se nepodařily na první pokus a s každým dalším mě něčemu 
novému naučily. 
Díky za všechny ztracené iluze a představy, které stavěly bariéry do mých vztahů.  
Díky za to, že žiji v zemi, kde se nevyskytují tajfuny, tsunami nebo silná zemětřesení. 
Díky za mnohé další, zvláště za to, že ve svém životě přes všechny starosti a trápení často 
cítím Boží ruku, která mě vede.                   Deo gratias.                                      Zdeňka Geršlová 
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Pravá ruka ať neví, co dělá levá… 
Pokud vím, že někdo potřebuje pomoc, je mou povinností to udělat… 
Jen myslím, že by to člověk měl provést tak, samozřejmě, pokud to jde, aby o tom do-
tyčný nevěděl. Pokud je to nějaká větší věc, pak by to totiž mohlo být traumatizující pro 
toho, kdo je potřebný. Třeba z toho důvodu, že se bude cítit zavázán, (někdy i ponížený) 
v případě, že laskavost nemůže oplatit. 
Takový malý příklad: V domově pro seniory zemřel pán, který měl svého příbuzného ve 
stejném zařízení. Onen pozůstalý byl bez možnosti sám se o sebe postarat a pohybovat 
se bez cizí pomoci. Toužil být účasten posledního rozloučení. Jedinou možností bylo půj-
čit firemní vůz. Vnitřní předpisy však neumožňují prominutí poplatku za půjčení auta, 
což je částka, pro člověka, který pobírá pouze důchod (ze kterého je hrazen byt, strava i 
léky) příliš vysoká. Pro někoho v produktivním věku to bylo “jen“ pár stovek. A teď, jak 
z toho ven? Pán dostal slib, že se nemusí obávat, a že bude 
věc vyřešena k jeho spokojenosti, auto zapůjčeno  
i s řidičem… To se tedy stalo a zbytek se nikdy ne-
dozvěděl… a proč taky…                                        -km- 
 
 

DÍKY, TATI 
Letos to bude deset let od smrti mého tatínka Pavla 
Lampartera. Všechny nás měl moc rád, a tak na něj 
teď alespoň trochu vzpomenu. 
Narodil se roku 1931 v Žilině, kde dědeček učil na gymná-
ziu. Tatínek míval nad postelí fotografii prezidenta Masaryka. 
Tehdejší republika dala šanci nejen Čechům, ale i Slovákům. Škoda jen, že totalitní prak-
tiky poněkud zastínily potřebu nábožnosti. Otec si opatřil Chartu 77 a prostudoval si ji. 
Po nějaké době se vedle Masaryka objevila nad tatínkovou postelí fotografie Jana Pavla 
II. a velký obraz Panny Marie. Tatínek pochopil, že nový papež ze sousedního Polska 
může být tím pravým darem všem lidem dobré vůle. Zejména však také lidem podobné 
historické zkušenosti. Při úctě k Panně Marii otec rozvinul svůj duchovní život. 
Zkrátka je možné říci, že otec byl člověkem rodiny. V družstevní svépomocné výstavbě 
postavil dům Jakuba Obrovského 5 a 7. A protože byl vášnivý tenista, postavil s ostat-
ními nadšenci u domu tenisové dvorce - jedny z nejhezčích v Brně. 
Otec byl stoupencem demokracie, a tak se zúčastnil založení Občanského fóra v Bys-
trci, které bylo navíc založeno přímo v našem bytě. Po vstoupení do Československé 
strany lidové byl zvolen místostarostou městské části Brno-Bystrc. V prvním celém po-
listopadovém volebním období měl tendenci vše povolovat, aby lidé poznali, že žijí ve 
svobodě.                                           Díky, tati, za všechno.                            Michal Lamparter 
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►Jak pomoci farnosti v době pandemie?◄ 
V PULSu hledáme nové cesty, jak podpořit farnosti v době omezeného konání boho-
služeb, kdy jsou i omezené příjmy z kostelních sbírek. Proto v rámci pomoci farnos-
tem nabízíme novou možnost: za každého, kdo se do konce roku 2021 přihlásí jako 
donátor, získá farnost navíc bonus 500 Kč. Věřím, že využitím této možnosti můžete 
výrazně pomoci hospodaření vaší farnosti. Přihlásit se můžete na  www.donator.cz.  
Chci poděkovat všem stávajícím donátorům za jejich podporu. I přes obtížnou situaci, 
ve které se všichni nacházíme, se velká rodina malých dárců rozrostla na 6 300  doná-
torů a během prvního čtvrtletí darovala 5 miliónů Kč. Věřím, že společným úsilím pře-
konáme obtíže současné doby a zároveň takto uděláme další krok na cestě k zajištění 
života celé naší diecéze.        Bůh vám žehnej.    Mgr. Pavel Kafka, správce Fondu PULS  
 

P o z d r a v y  z  m i s i í

Tisíce kilometrů daleko od naší vlasti se právě nacházejí naši farníci - Libor, Anička  
a Jenda, kteří se rozhodli pro dobrovolnickou službu v Africe. Na pozadí popsaných 
zážitků je patrná také jejich vděčnost: 
 

Vděčnost na africký způsob 
Vděk je projev, který záleží na osobním nastavení každého člověka, na výchově, po-
stoji, zkušenostech, tradici atp. Asi víte, že jsem na rok dobrovolníkem v Tanzánii... i 
když jsem původně zrovna do Afriky nechtěl (mým 
snem byla Nová Guinea nebo Mongolsko). 
Já osobně jsem vděčný za malé i velké věci, které se 
kolem mne a se mnou dějí, ale uvědomuji si, jak bylo 
doma vše jiné tím, že spousta věcí byla samozřej-
mostí… pitná voda, základní ošetření, dostupné léky, 
obchod na dosah ruky, dopravní prostředky…  
Jak se říká: Jiný kraj, jiný mrav…. 
A tak jsem dal dohromady pár faktů, které prostě do-
nutí člověka být vděčný: 
- Po přistání v Dar es Salaamu jsem našel taxikáře, 
který mne dovezl do komunity, kde jsem mohl přespat. 
- Přečkal jsem cestu  z Dar es Salaamu do Didie, která trvala 12 hodin a v jejím průběhu 
byly jen dvě přestávky o délce 10 minut. 
- Řidič autobusu mi zapomněl zastavit, ale na zaprášené silnici stopl náš autobus kněz 
z naší komunity. 
-Potkal jsem dobrovolníka Jirku, který byl na místě dřív než já a přivítal mne. 
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- Štěstí, že jsem se ve škole učil anglicky a domluvím se s místními později  i svahilsky 
(i když jen rukama-nohama) 
- Ještě doma jsem se naučil poskytnout první pomoc, ošetřím bolavá záda, vymknutý 
kotník a odřeniny a menší úrazy. 
- Vydržím pracovat na poli, i když je veliké horko. 
- S pomoci Boží jsem přestál zánět horních cest dýchacích a otravu krve - po kousnutí 
nějakého brouka. 
- Ztratil jsem se a zase nalezl cestu na rýžové pole, protože jsem potkal nějakého pas-
týře stáda, který mne poslal správným směrem. 
- Díky technice a moderním technologiím mám kontakt s rodinou a přáteli. 
- Děkuji za to, že nás Pán chrání před druhem zla, se kterým jsem se doposud nesetkal. 
- Když jsem půjčil své jediné sandály jednomu z aspirantů kněžství a za nějaký den se 
mi nové objevily (bez jediného komentáře, nebo vzkazu) přede dveřmi. 
- Prý jsme s kolegou dobrovolníkem Jirkou do komunity vnesli trochu svěžího vánku. 
- Když mne přijali do komunity, dali mi to najevo tím, že jsem dostal přezdívky… Létající 
doktor, Padré - asi kvůli mým vousům , Vousatá ryba - rád rybařím a moje přezdívka 
je podle jedné z prvních ryb, kterou jsem chytil a neznal její název, tak jsem ji pár slovy 
popsal jako vousatá ryba. 
- Jsem šťastný, že na jídlo nemáme stále jen ty ryby. 
- Naučil jsem se doma, jak zabít a oškubat slepici. 

- Umím brousit nože. 
- Při sklizni rýže se mi pod kůži na nohou ne-
dostaly pijavice, které se musí z pod kůže vy-
řezávat. 
- Mám rád zvířata, ale byl jsem rád, že hla-
vička, která se objevila pode dveřmi mého po-
koje, nepatřila hadovi, ale ještěrce. 
- Pocítil jsem vděk za to, že mi  had  číhající ve 

křoví nenabídl jablko (Ta jsou zde mimochodem drahá a docela vzácná) 
- Balíček z ČR došel bez úhony (za měsíc a půl) a byly v něm i obvazy, ale také dobroty 
z domova. 
- Jeden z kněží ztratil chuť a čich, ale covid to nebyl. 
- Oslavil jsem zde narozeniny a zvládl jsem s pomocí ostatních nachystat pohoštění ze 
zakoupeného čuníka. Mohl jsem využít své znalosti při porcování masa (doma jsem 
nějakou dobu pracoval v obchodním řetězci právě ve zmíněném úseku), tady totiž  
prase porcují mačetou - bez ohledu na druhy masa a způsoby úpravy. 

…A také… se učím nespoléhat se jen sám na sebe… 

A věřím, že když člověk žije, má stále za co prosit i děkovat, chválit a být vděčný. 
Libor Malinka (z Tanzanie) 
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Vaše modlitby nám v Chingole dávají sílu 
Naši milí farníci, 
díky vaší finanční pomoci i modlitbám jsme mohli uskutečnit pro nás velkou věc - vy-
pravit se jako dobrovolníci do salesiánského centra v Zambii, abychom tu svými schop-
nostmi mohli přispět a pomoct zdejším dětem. Jsme vám za to vděční a moc děkujeme 
za tuto možnost. A na oplátku vám chci napsat něco víc o tom, kde jsme, jak zde pů-
sobíme a čemu jste tak i vy pomohli. 
Na úvod jen pár slov o našem působišti. Zambie má asi 10x větší rozlohu a 2x více 
obyvatel než Česko. Žije zde 72 různých kmenů, z nichž každý mluví svým jazykem. 
Úředním jazykem je tak angličtina, neboť oblast byla do roku 1964 britskou kolonií. 
Snad díky kolonialismu jsou zde téměř všichni křesťané. Více než polovina lidí tady žije 
pod hranicí tzv. absolutní chudoby a chybí jim základní životní potřeby. 
My jsme byli vysláni pomáhat do Chingoly (foto z výletu s dalšími členy tamní salesi-
ánské komunity), města v severní Zambii. Salesiáni zde působí od roku 1985, vybudo-

vali zde nejdřív volnočasové cen-
trum pro děti, poté otevřeli tech-
nickou vyšší odbornou školu a 
před pěti lety k ní připojili ještě 
střední technickou školu. Ve škole 
je tak přes 600 studentů, a právě 
poskytováním kvalitního vzdělání 
společně s duchovním rozvojem 
se Salesiáni snaží pomoct zdejší 
společnosti. Studenty doprovází 
osobně i duchovně, školní dny bý-
vají zahajovány modlitbou a stu-

denti se každý týden účastní mše. My jsme do Chingoly přijeli 8. ledna tohoto roku a 
brzy jsme se zapojili do života celého centra. 
Nejvíce povinností máme v rámci školy. Já učím tři třídy na střední škole a dvě třídy na 
vyšší odborné škole, vždy předměty zaměřené na elektrotechniku, kterou jsem vystu-
doval. Je to pro mě výzva, místní angličtina má dost odlišný přízvuk, a tak není snadné 
se studenty komunikovat. A nevěřte tomu, že se všechny africké děti rády učí:). Část 
z nich se snaží jen projít a jsou navíc zvyklí učit se látku jen nazpaměť. Moje předměty 
ale naopak vyžadují přemýšlení a chápání souvislostí. Sám jsem dřív neučil a část látky 
jsem ani nikdy nestudoval. Snažím se hledat způsoby, jak studenty zaujmout, jak jim 
látku přibližovat známými souvislostmi, povzbuzovat v učení a osobně jim pomáhat. 
Anička pomáhá v kanceláři sekretářky ředitele školy, kancelář ale funguje i jako stu-
dijní oddělení i středobod školního dění. Pomáhá řešit veškerou dokumentaci stu-
dentů, řeší dotazy rodičů i studentů a také neustálé žádosti všech učitelů o kopírování 
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a tisk učebních materiálů. Díky svému zdravotnímu vzdělání funguje jako školní zdra-
votník, a tak řeší všechny reálné i simulované zdravotní potíže žáků. Její práce tak za-
hrnuje ještě více komunikace a řeší mnohem širší škálu problémů rodičů i studentů. 
Všichni učitelé jsou za její pomoc moc rádi. 
Ač z našich školních rolí plyne nejvíc povinností, jako nejdůležitější vnímáme naši 
službu při odpoledních a sobotních programech. Je zde otevřená oratoř, tedy volno-
časové centrum, kam přichází děti i mladí z celé Chingoly. Centrum poskytuje solidní 
zázemí, a tak tu s mladými hrajeme basketbal, fotbal, kulečník, stolní tenis i různé des-
kové hry. Nejde však o hraní sportů samotných, v oratoři máme možnost mladé 
osobně poznávat a budovat si s nimi vztahy. Dříve zde fungovalo také mnoho organi-
zovaných kroužků, jako dramatický kroužek, karate nebo třeba žesťová kapela a mladí 
v nich rostli z účastníků do vedoucích. Společně s novým knězem i salesiánskými bra-
try se ale snažíme aktivitu v centru znovu rozhýbat a mladé nalákat zpět. 
Každé sobotní dopoledne je vyhrazeno pro děti žijící na ulici i děti z chudých rodin. 
Přichází teď pokaždé asi sto dětí a my pro ně připravujeme hry, tvořivé programy, 
místní bratři s nimi mluví o Bohu a modlí se s nimi, děti se v centru osprchují a na závěr 
dostanou pořádnou porci jídla k obědu. Pro nás jsou tyto dny náročné - jen malá část 
dětí totiž chodí do školy, a tak téměř všichni rozumí jen místnímu jazyku, a tak je těžké 
děti nějak organizovat. Ale jsme rádi, že se jim můžeme věnovat. Moc lásky v životě 
většinou nemají. A věříme, že o to větší má cenu snažit se právě jim dát náš čas  
a blízkost a pomoci jim. 
Věříme, že vaše modlitby nám pomáhají překonávat obtíže a dávají nám sílu snažit se 
být zde pro druhé. Jste tak součástí naší služby a pomoci, kterou tady můžeme dělat. 
A pokud máte zájem být součástí více, nebo jen chcete vědět více o Zambii, naší službě 
a příbězích které prožíváme, můžete se vše dočíst na blogu www.naskokvzambii.cz. 
Děkujeme, že jste v tom s námi!                                  Jenda a Anička Barešovi (ze Zambie) 
 

C o  s e  d ě l o  ( n e j e n )  v  n a š í  f a r n o s t i

- Pokračují on-line přenosy bohoslužeb  
z našeho farního kostela, a to ve středu  
a v pátek v 18 h a v neděli v 8:45 hodin. 
Přenášeny jsou také mše o slavnostech. 

- Křížovou cestu jsme se v postní době 
modlili ve středu, v pátek a v neděli před 
večerní mší svatou v kostele. 

- V neděli 21. března byl v kapli Papežské 
koleje Nepomucenum přijat mezi kandi-
dáty jáhenství a kněžství Ing. Tomáš Zá-
mečník. Bohoslovci pocházejícímu z naší 

farnosti blahopřejeme. Nezapomínejme 
ho i dál zahrnovat do svých modliteb. 

- V pondělí 22. března uplynul přesně rok 
od úmrtí první oběti nemoci COVID-19 
v Česku. Česká biskupská konference se 
připojila rozezněním zvonů v tento den 
v poledne k občanské iniciativě „Mi-
nuta ticha“. I my jsme při této symbo-
lické připomínce mohli uctít památku 
zemřelých a vyjádřit tak podporu pozů-
stalým. 
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- V týdnu od 11. dubna jste v sakristii ode-
vzdali osm postniček. Vybraných 2 884 
korun jsme odeslali Diecézní charitě 
Brno pro Azylový dům pro lidi bez do-
mova na Bratislavské ulici. 

- V neděli 18. dubna oslavil 50. narozeniny 
P. Jan Richter (alias otec Nik), rodák z 
Bystrce. Do dalších let mu vyprošujeme 
Boží požehnání a spoustu elánu. 

- Od 26. dubna vláda změnila podmínky 
týkající se počtu účastníků bohoslu-
žeb. U nás došlo k navýšení z 25 na 50 
osob. Znovu je možný hromadný zpěv 
Zůstala povinnost dezinfikovat si při 
vstupu ruce, dodržovat rozestupy a 
mít v kostele nasazený respirátor.  

- V neděli 16. května od 10.30 h sloužil 
otec P. Svoboda poutní mši svatou u 
kaple sv. Jana Nepomuckého v Rozdro-
jovicích. 

- Od pátku 14. května probíhala v kostele 
a v Arše novéna na slavnost Seslání Du-
cha Svatého. Vigilie se konala v kostele  
v sobotu 22. května od 21 hodin. 

- V neděli 30. května při mši svaté v 10 ho-
din přistoupilo 11 dětí z naší farnosti k 1. 
svatému přijímání. Modleme se za ně i 
za jejich rodiny. 

- V neděli 23. května proběhla při mších 
svatých sbírka na Charitu. Vybralo se 16 
640 korun. Všem dárcům patří upřímné 
Pán Bůh zaplať. 

- V pátek 28. května se konala Noc kostelů 
a měla motto „Přivádíš tmu, noc se snese, 
celý les se hemží zvěří.“ (Žalm 104,20).  

- V sobotu 5. června po ranní mši svaté 
proběhl velký úklid kostela. Děkujeme 
všem ochotným farníkům, kteří si vyhra-
dili čas a zapojili se.                              

  -pš-

 

Z  n a š e h o  f a r n í h o  ú ř a d u

Z vody a z Ducha svatého se narodili 
28. 3. Barbora Švancarová 
  2. 5. Šimon Hruška 
  9. 5. Klára Švecová 
  9. 5. Lenka Pecová 
30. 5. Anastázie Šebková 

Do náruče našeho Otce se vrátili 
30. 3.  Zdeněk Václavík 
14. 4.  Pavel Zeman 
26. 4.  Pavel Mišustov  

K 1. svatému přijímání 30. 5. přistoupili: 
Šimon Bača, Antonín Došla,  
Vojtěch Gregor, Jakub Horálek,  
Nela Kopčániová, Ondřej Michalčík,  
Ronja Ondráčková, Mikuláš Pazderka,  
Antonín Šmerk, Josef Švancara  
a  Anna Švecová.                                     -em-
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