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Milí farníci, 
v těchto dnech je to právě deset let, co náš 
farní občasník vstoupil do nové etapy. S no-
vým redakčním týmem tehdy přišla i myš-
lenka na tvorbu monotematických čísel. Byl 
to krok do neznáma, ale věřili jsme, že se 
podaří tuto vizi aspoň nějakou dobu napl-
ňovat. Naším přáním zároveň bylo, aby 
nová podoba Setkání přinesla také impulz 
pro farníky.  
S Boží pomocí se dílo začalo dařit a záhy se 
objevily první příspěvky. Před každou uzá-
věrkou jsme si připadali, a vlastně stále při-
padáme, trochu jako námořník na obrázku, 
který pluje na ostrov pokladů a těší se, že 
na konci své cesty (při uzávěrce) najde 
truhlu (články) s potěšujícím obsahem.  
Někdo dodá příspěvek sám od sebe, jiný 
na požádání, a už nás nepřekvapí ani 
otázka, kterou nám skoro vždycky někdo
z té druhé skupiny položí: Proč zrovna já?:-) 
Ať jste starší nebo mladší, nebojte se psát 
do Setkání. Mnozí už to udělali, a pak se 
nám přiznali, že už jen samotné přemítání 
nad tématem bylo podnětné. A jejich článek 
zároveň občerstvil i čtenáře.  
Chcete-li, můžete navrhnout i téma někte-
rého z příštích čísel.  
Doneslo se nám, že Setkání putuje i za hra-
nice bystrcké farnosti, a tak srdečně zdra-
víme všechny čtenáře a děkujeme za přízeň 
i vaše modlitby.          redakční tým Setkání 

Téma čísla:  
Co mě obohacuje 

Neprávem nabyté poklady ne-

prospějí, kdežto spravedlnost vy-

svobodí od smrti. Hospodinovo 

požehnání obohacuje a trápení 

s sebou nepřináší.  

(z Knihy Přísloví)  
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Co mě obohacuje? 
Když jsem si položila tuto otázku, odpověď mě napadla téměř okamžitě. Fasci-
nuje mě příroda. Příroda jako celek je jedno velké a dokonalé dílo, stvořené 
z mnoha malých i větších věcí. Dívám se kolem sebe, všímám si těchto maličkostí 
a raduji se z nich.  

Například brzy na jaře, při procházce lesem, netrpělivě vyhlížím první plicníky  
a podléšťky. První poslové jara. Postupem času sleduji, jak se všechno kolem za-
číná zelenat a rozkvétá spousta dalších a dalších rostlin. V létě zase bývají 
bouřky. Při bouřce si uvědomuji, jak malý, křehký a bezmocný člověk je. Dusno, 
které bouřce obvykle předchází, je pryč, a já se s radostí nadechnu svěžího a čis-
tého vzduchu. Když přichází podzim, při ranní cestě do práce sleduji, jak se  
nad řekou vznáší mlha. S postupujícím podzimem zase pozoruji, jak se lesy zbar-
vují. A když jsem na procházce, je ticho, listí se pomalu snáší k zemi, má to také 
svou působivou atmosféru.  
Zima. Skoro by se chtělo říci: co 
je během zimy ve městě k vi-
dění? Jsem moc ráda, že byd-
líme blízko lesa. Stačí nasypat 
slunečnici do krmítka, a pak už 
jen sledovat, kolik ptáčků růz-
ných druhů přiletí. Už jsme ale 
také viděli, jak přiletěl dravec  
a ulovil si sýkorku. I to je pří-
roda. Když vyrazíme na dovole-
nou do zahraničí, obdivuji hory, 
pro jejich majestátnost, i moře, 
pro jeho velikost. Během le-
tošní dovolené v Alpách jsme si 
při jednom výšlapu poblíž ces-
tičky všimli nádherné lilie (na 
snímku vpravo). Prakticky hned 
jsem si vzpomněla na slova 
jedné mešní písně „…krásou ša-
tíš lilie…“ Tento okamžik jsem si 
v srdci uchovala po mnoho ná-
sledujících hodin, dní a nejspíš  
i let.                             M. Staňková 
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Bude vyrovnávat naše cesty 
V každodenním životě je toho hodně, co mě obohacuje: malé děti - jejich čistota, 
upřímnost a kreativita. Dospívající - jejich energie, ideály a nadšení. Nejrůznější lidé 
- jejich schopnosti, životní příběhy a svědectví. A samozřejmě i další věci. 
Před nějakou dobou jsem poslouchala příběh pána, který se ohlížel za určitou etapou 
svého života v kontextu příběhu Josefa Egyptského. (Josef byl přivlečen do Egypta jako 
otrok. Neusiloval o lidskou přízeň, ale měl pohled obrácený  
k Bohu. Vydal svědectví, že má bázeň před Hospodinem. Věděl, 
že i když ho lidé nevidí, Bůh ho vidí). 
Jako mladý nastoupil do komunistického podniku. Pracovní mo-
rálka tam byla velmi nízká. Jakmile vedoucí odešel, zaměstnanci 
se někam schovali, popíjeli a řečnili. Tento křesťan dostal milost 
obrácení a nadšení pro Pána už v nízkém věku, takže přístup  
k práci starších spoluzaměstnanců nesdílel. Dělal si svoji práci  
a netajil se s tím, že je věřící. 
Zažil hodně nepřízně od svých kolegů, ale nečekaně i ochranu  
a přízeň ze strany nadřízených. Postupně byl odměněn a pový-
šen. Po revoluci za ním přišel jeho ředitel a řekl mu, že ho obdi-
voval a velmi si přál mít to, co má on. Na základě jeho tichého 
svědectví se obrátil ředitel i jeho rodina. 
Tento pán byl velmi vděčný, že ne jeho plány, ale Boží plány se 
v jeho životě naplnily. Jednoho však litoval - že ještě víc nedů-
věřoval Bohu. Doporučil všem, aby nezávisle na okolnostech vykonávali vždy vše zod-
povědně jako pro Pána. Když my se budeme dívat na Pána, on se bude dívat na nás. 
Když my budeme hledat kontakt s ním, on bude hledat kontakt s námi a bude vyrov-
návat naše cesty.  
Písmo je plné nádherných příběhů a důkazů, že Bůh své sliby plní. Dokážeme být věrní? 
Necháme se obohacovat?                                                                                                                                     MH 
 

Člověk dokáže s Pánem i téměř nemožné 
Radost je znakem křesťana. Jakou radost bych měla, kdybych mohla ještě dnes dělat 
to, co už nemůžu. S tím se musí počítat, a proto s radostí dělat a pomáhat, dokud na 
to má člověk sílu. Že není čas? Když se chce, tak člověk dokáže s Pánem i téměř ne-
možné. A já vím, že to všechno, co nám připraví ochotné ruce druhých není proto, že 
mají času nazbyt. Ale sílu nejen od Ducha Svatého jim dává právě radost, se kterou to 
pro nás dělají. A my si to často ani neuvědomíme, když máme co jíst a pít a můžeme 
si spolu popovídat. Co vy na to? Díky.                                                                         MŠ 
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Až na kraj útesu 
Měl jsem skoro na krajíčku... V bytě u jednoho kněze… Chodíval jsem k němu každý 
týden, a teď jsem si k němu přišel vylít srdce. S našima jsem se pořád hádal, ve škole 
mi to neklapalo, parta jela proti mně, připadal jsem si sám… a k tomu spolužačka, kte-
rou jsem miloval (ale ona to nevěděla) si začala s jedním klukem z naší školy… Co mi 
zbývalo? Vletěl jsem do bytu toho kněze, hned viděl, že je to blbé. „No tak, co je zase?“ 
řekl vlídně. Mluvil jsem. Nic jsem nezatajil, jako u zpovědi. Kněz velmi pozorně naslou-
chal. A pak mlčel. Dlouho mlčel. Věděl, že smutek je dobré někdy v člověku nechat 
doznívat…rozpouští se, zmenšuje se sám od sebe… Kdyby se promluvilo, mohl by se 
naopak bránit a posilovat. Mlčel jsem a díval se na něj s úžasem. Tolikrát mi pomohl – 
a teď mi nepomůže? …Mlčí? Kněz mi pohlédl do očí,… pohledem který zachraňuje…  
A pak mi řekl slova, která si od té doby nesčíslněkrát přehrávám a která mi už nesčísl-
někrát pomohla… 
„Když Pán dopustí, že se dostaneš až na kraj útesu, buď tě zachytí, nebo chce, aby ses 
naučil létat…“                                                   (z Knihy štěstí od Eduarda Martina)   

Doslov: 
Každá věc má svou hodnotu. Některá větší, některá menší, některá sotva nějakou. Čím 
větší má něco hodnotu, tím více obohacuje. Nač se pouštět do vymýšlení nějakého 
vlastního textu nejisté hodnoty, když jsem měl po ruce takovýto skvost? „Když Pán 
dopustí, že se dostaneš až na kraj útesu, buď tě zachytí, nebo chce, aby ses naučil 
létat…“                                                                                                                P. Tomáš Marada 
 
 
 

RADUJTE SE, NEBOJTE SE! 
Slyšíme od Pána, ale nedbáme. Teď je čas ukázat důvěru v Boží slovo. Bůh má 
všechno pod kontrolou. Jistě je všechno, i to zdánlivě zlé, pro naše dobro.  
Vzpomeňme si na naše rodiče a prarodiče, jak na tom byli. Neměli ani ledničku, a my 
máme plnou i mrazničku. Že je dnes jiný svět? Ano, jiný, ale naší vinou. To, co je 
dobré a prospěšné člověku, to on dnes zneužívá a myslí jen na sebe.  
Když přicházím k přechodu na silnici, už dopředu prosím: „Pane, ať přejdu suchou 
nohou“ a zrovna nic nejede. Když auto zastaví, poděkuji, a když šofér od volantu 
rukou odpoví, žiju s tím až do večera. Je to jen zlomek toho, jak by to mělo všechno 
být. A hlavně to „nebojte se“. Pán nás nenechá na holičkách. Hlavně ukázat svoji 
víru a důvěru tím, že budeme povzbuzovat ty, co se bojí a reptají, a šířit radost  
a pokoj.                                                                                                                                                                  MŠ 
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Scholo, velké díky, že tě máme 
Děti školou povinné tyto řádky zřejmě přesta-
nou číst už po otázce položené ve druhé větě. 
Posteskli jste si někdy, že ty letní prázdniny 
jsou nějak dlouhé? Já ano. Hlavně tehdy, když 
v červenci a srpnu přijdu na desátou do kos-
tela a něco mi tam chybí. Píšu něco, ale mys-
lím někoho:-) Scholu! Jejich pěvecký a hu-
dební doprovod při mši svaté vždycky pohladí 
a bez nich to zkrátka není ono. Už jsme si na 
ně zvykli. Jsou skvělí a (jsem přesvědčen, že 
nejen) mě jejich zpívání těší a obohacuje. Pís-
ničky, které znám, si s nimi rád zanotuju,  
a pokud se v jejich repertoáru objeví nová, 
rád se zaposlouchám do melodie i slov.  
Pokud jste na tom podobně a líbí se vám jejich 
zdařilá aranžmá, sóla i vícehlasé skladby, ne-
bojte se za nimi zajít a osobně jim to říct. Sám 
jsem to už zkusil a potěšilo je to. Od dirigentů 
až po ty nejmenší totiž do té služby vkládají 
spoustu svého času a také energii.  
Toto poděkování míří nejen k současným čle-
nům, ale i ke všem předchůdcům, kteří scholou prošli a už odrostli.  
Scholo, díky! Velké díky, že tě máme!                                                                                 -pš-  

 
Proměna k našemu obohacení 
V podstatě všichni i všechno okolo mě. Od miminek po seniory, od všedních událostí, 
až po ty mimořádné. Celým naším životem prochází nit obohacení … a pokud chceme 
a jsme vnímaví, tak zažíváme každodenní obohacení lidmi, událostmi, zkouškami, 
prostě vším, co nás potkává v každém dni. Obohacuje nás dobro i nepříjemnosti. 
Dobro nás utvrzuje, že má cenu být obyčejným člověkem, který se snaží být empa-
tický, umí naslouchat a dle svých možností pomáhat druhým. A nepříjemnosti nás 
zase nutí k tomu, abychom přemýšleli a rozpoznávali, co je správné a snažili se bo-
jovat proti těmto nepříjemnostem, nejlépe pod vedením Boha. Děkujme Bohu za 
každou chvíli našeho života. Za vše dobré i nepříjemné, co se nám děje. Protože, 
když to přijímáme s láskou a vedeni Bohem, pomáhá nám to v našem duchovním 
růstu a proměňuje se to v naše obohacení.                                                                  -jm- 
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Abychom obohacovali druhé  
Pokora je pravda o sobě, ne nějaké umělé sebeponižovaní se. Svatá Terezie z Avily 
ve své knize Hrad v nitru píše: „Jednou jsem dumala nad tím, proč Bůh miluje tolik 
pokoru a napadlo mě náhle bez jakékoliv předešlé úvahy, že tomu tak musí být, pro-
tože on je svrchovaná pravda, a že pokora je pravda.“ Abychom byli pravdiví také 
my, musíme na rozdíl od Pána Ježíše nutně přiznat a vyznat své hříchy. Pán Bůh to 
však po nás nechce proto, aby nás před sebou znemožňoval, ale aby nám tím pomohl 
dobře žít. Pokora je totiž pro nás léčivým prostředkem a pomocí. Je to reakce  
na pýchu a protiváha hříchu. Abychom se znovu a znovu mohli stávat Božími dětmi.  
Tyto aspekty pokory, tedy aspekty jakéhosi popření a negace toho, co je v nás 
špatné, jsou však druhotné a v podstatě zaviněné hříchem. Zásadní životní pokoru 
jsme odhalili u Ježíše. Pokora je ochota a připravenost sestoupit a snížit se k brat-

řím, je vůlí ke službě, a to ke službě z lásky, 
a ne ze své vypočítavosti nebo pro nějakou 
výhodu či slávu, které by z toho mohly pra-
menit. Pokora je velkodušnost a bezpodmí-
nečnost. Je pozváním těch, kteří nám ne-
mají čím odplatit. 
V souvislosti s tím, že pokora je pravda, by-
chom si i my měli být vědomi našich obda-
rování od Boha a s pevností a jistotou nabí-
zet své talenty a nadání ke službě druhým. 
Po vzoru Pána Ježíše bychom se neměli po-
kořovat slovy a říkat: „Ále, vždyť jsou lepší 
než já, vhodnější, mladší … , ale měli by-
chom hledat naše obdarování a talenty  
a také hledat, jak je můžeme uplatnit ve 
službě druhým. 

Pokud budeme postupovat podle této evan-
gelijní logiky, tedy že naše schopnosti jsme 
dostali proto, abychom obohacovali druhé, 
a ne pro vlastní sebeprosazování (jak to 
často chápe dnešní společnost), Bůh s námi 
bude moci sdílet radost, která je postavena 
na tom, že se darujeme druhým.               

 T. Zámečník, jáhen (z kázání 28. srpna) 

Co nás obohacuje? 
Zahleděni do krajiny, 

hledíme s nadšením na výšiny, 

kopce, moře, řeky a vše živé. 

S pohledem obdivu se díváme 

na květinu a rozkvetlý strom. 

Vždy nás to obohatí. 

Obdivujeme krásy přírody, umění 

a tvoření všeho druhu. 

Vždy se naše srdce potěší, 

uvědomujeme si Boží přítomnost  

ve všem. 

Modlíme se s vděčností. 

Za vše krásné, co nás obohacuje, 

těší a naplňuje. 

Bez toho všeho nelze žít. 

A my to víme.                             E. J. 
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LIDSKÝ PŘÍSTUP 
V závěru září proběhly komunální volby, jejichž výsledky příliš povzbudivé nejsou.  
Co mě nejvíc rozčarovalo, je postoj lidí: Je jedno, kdo bude zvolený, hlavně ať se máme 
dobře, nemusíme se uskromňovat, nijak omezovat. Všechno ostatní není důležité.  
Druhý den v neděli jsem poslouchala v rádiu dokument Daniela Stacha o prof. Koutec-
kém. To byl lékař, který založil dětskou onkologickou kliniku. A to v situaci, kdy 97 % 
dětí s onkologickým onemocněním umíralo. Všem připadalo, že zachraňovat tyto děti 
je nemožné a zbytečné. A on dokázal, že dnes 90 % dětí se podaří zachránit. Ale mě  
na něm nadchl hlavně jeho životní postoj. Uvědomoval si, že v naší zemi, stejně jako  
v celé Evropě, se ztrácí mravnost a společnost ovládá jen zákon trhu. 
Prof. Koutecký byl hluboce věřící a u svých malých pacientů i jejich rodičů kladl důraz 
nejen na správnou a účinnou léčbu, ale i na lidský přístup. Říkal, že vlídnost, pohlazení 
a upřímný zájem léčí stejně nebo možná i účinněji, než léky.  
A životy takových lidí, jako je prof. Koutecký, mě povzbuzuje a obohacuje. Nemohu 
léčit rakovinu, ale mohu svou laskavostí, lidskostí, modlitbou a životem podle desatera 
dokazovat, že zákon trhu není všemocný a nejdůležitější.                                               E.M.    

 

PĚT JAZYKŮ LÁSKY 
Většině z nás je známá píseň Rájem. Oslovují mě její slova: „Abych se učil žít, proto Pán 
mi život dal. Abych uměl mít rád, jak si přál. Když nebudu lásku mít, nedokážu žít.“ 
Je nádherné zažívat, jak barevný život umí být, když člověk opravdově miluje a je mi-
lovaný. Sama vím, že pořád mám co zlepšovat. Do rukou se mi před pár lety dostala 
kniha PĚT JAZYKŮ LÁSKY (k vypůjčení v Diecézní knihovně, knihovně Masarykovy uni-
verzity či Jiřího Mahena) a od té doby se jí podařilo můj život o mnohé obohatit! Autor 
Gary Chapman v ní popisuje, že každý člověk, aby se cítil milovaný, potřebuje lásku 
pociťovat určitým způsobem; těmi jsou pozornost, slova ujištění, fyzický kontakt, 
služba a dárky.  
Lidé, jejichž primárním jazykem lásky je (plná, maximálně soustředěná) pozornost, 
lásku vnímají skrze druhého, vyjádřením blízkosti, přemýšlením nad tím, jak se právě 
cítí. Když naslouchá, neskáče do řeči, položí k tématu doplňující otázky a až poté začne 
mluvit i o sobě, při diskuzi nekouká do mobilu. V úvahu připadá i společná aktivita. 
Další z možností jsou pravidelná slova ujištění - ta obnáší například povzbuzení, po-
chvalu, vyjádření vděčnosti, poděkování či laskavá slova vůči druhému. 
Prostřednictvím dárků je možné také vyjádřit, že máte toho druhého rádi. Může se 
jednat o maličkosti. Naslouchat během celého roku, co druhému udělá radost, zapsat 
si to na jednom místě a při narozeninách, Vánocích či jen tak určitě využijete:-). Nebo 
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při nákupu potravin donést něco, co mají naši nejbližší rádi, protože jste na ně mysleli 
a tajně jim to strčit do tašky do práce. 
Fyzický kontakt ukazuje, že nám na druhých záleží. Že jsme rádi, že jsou. To umožňuje 
obejmutí při příchodu z práce, položení ruky na rameno atp. 
Díky službě můžeme lásku a vůli milovat, projevit, když popřemýšlíme nebo se kon-
krétně zeptáme: Co pro tebe mohu udělat, abych tě potěšil? 

Nemusí platit, že dvojice a rodiny 
mají stejný jazyk lásky. Snažme se 
druhému vyjadřovat lásku tako-
vým jazykem, jakému rozumí.  
A který z pěti výše zmíněných to 
je? Pozorujme a vnímejme jejich 
výrazy při různých situacích, žá-
dostech a na co si stěžují, co jim 
chybí a z čeho jsou smutní. Třeba 
nám to pomůže k odhalení jejich 
primárního jazyku lásky: na co se 
můžeme zaměřit. Dodám jen, že 
máme 1-2 jazyky hlavní a ty další 
jsou doplňkovými. 

V jakém jazyku lásky jste se našli vy? A víte, jak lásku nejvíce vnímají vaši nejbližší? 
Zkusili jste se jich zeptat, při jakých chvílích se cítí nejvíce milovaní?  
                                                                                                                                    
PS: Pokud Vás myšlenka jazyků lásky oslovila, skvělým průvodcem k tomu, jak vyjadřo-
vat lásku svým nejbližším je právě již zmíněná kniha, která do hloubky poskytuje návod 
k jednotlivým jazykům. 
Každý člověk má v sobě nádobu, která potřebuje naplnit láskou a pokud zůstává dlou-
hodobě prázdná, stále hlasitěji volá po tom, aby byla naplněna. Po delší době, se ale 
může přestat ozývat, protože její majitel ztratí naději, že jeho potřeby lásky budou 
naplněny. Vnímejme proto volání našich blízkých. A učme se mluvit jejich jazykem 
lásky. 
 
Věřím, že tato kniha je dobrým průvodcem i pro ty, kteří vztah mezi sebou už dávno 
vzdali a rozhodli se žít ve stereotypu toho, že nejsou ostatními/partnerem milováni. 
Kniha však dokládá několik skutečných příběhů, kdy odhalení jazyků lásky vedlo man-
žele k uzdravení vztahu a následnému spokojenému manželství. 
I kdyby ze začátku byla snaha o odhalení jazyka partnera/ky jen jednostranná, vzpo-
meňme na Ježíšova slova – „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž  
a následuj mě.“ Věřme, že s Ježíšovou pomocí opravdu může dojít k uzdravení.  

M. a B. Šobovy                                                                                                                   
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P r o ž i l i  j s m e  s p o l e č n ě

Upřímnost, bezelstnost a nadšení 
Co mě obohacuje? Přátelé okolo mne, lidé, kteří jsou mi vzorem, rodina, víra a po-
znávání různých zemí. Rozhodně nejvíce mě ale obohacuje práce s dětmi. Děti doká-
žou člověka velice obohatit. Jejich upřímnost, bezelstnost a nadšení pro jakoukoliv 
činnost, se mi na nich velice líbí. 

Několikrát jsem byla jako vedoucí na táboře, a proto jsem 
věděla, že práce s dětmi je pro mě to pravé! 
Když se mi v hlavě zrodila myšlenka uspořádat příměstský tá-
bor na faře, nebylo proč váhat. Po domluvě s panem farářem 
se začaly plány uskutečňovat. Jakmile jsem vytvořila letáček, 
tábor se začal plnit. Mým hlavním úmyslem bylo, aby se děti 
dozvěděly něco nového, našly si kamarády, zažily dobrodruž-
ství a každý den poznaly nejeden z příběhů Pána Ježíše. 
Každý den jsme se 17 dětmi ve věku od 6 do 12 let četli pří-
běh o Pánu Ježíši a díky výkladu pana faráře děti lépe poro-
zuměly významu čteného textu. Od první chvíle bylo vidět, 
že děti přišly na tábor s nadšením a po krátké chvilce si ihned 
našly kamarády a zapojovaly se do všech aktivit, které jsme 
si společně pro ně s dalšími vedoucími (Anna Danišiková a Katka Popelková) připravili. 
Domnívám se, že největším zážitkem byl pro děti celodenní výlet. Vyrazili jsme vlakem 
směr Hradčany, kde jsme šli na vyhlídku Klucanina. Aby děti měly zábavu po cestě sbí-
raly kartičky s písmeny, ze kterých měly vyluštit tajenku. Z vyhlídky jsme zamířili do 
Tišnova, kde jsme šli na polévku. Po krátkém odpočinku jsme vyrazili zpět do Hradčan 
po naučné stezce Hrdelního práva. Cestu lemuje sedm zastavení smrtelných hříchů, 

které připomínají, co vede k páchání růz-
ných hříchů a jaké jsou jejich příčiny. 
Každý „hřích“ má podobu masivní stély 
vysoké 2,5 – 3m skládané z lomového ka-
mene. Zde dělal duchovního průvodce 
pan farář. Po návratu z výletu nás čekal 
táborák a přespáni na faře. Z mého po-
hledu se celkově příměstský tábor poda-
řil, děti i my dospělí jsme si jej užili.  

Pokud byste stáli o fotky z tábora, odkaz 
najdete na farním Rajčeti.       P. Skalková 

stezka Hrdelního práva 

příprava ohniště 
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Farní slavnost: NA OBLOZE ANI MRÁČEK  
Letošní farní slavnost se konala 26. června a bezpochyby se vydařila. Po slavnost-
ním Te Deum a požehnání v kostele jsme se na přání fotografa shromáždili  
před farou, abychom zkusili započít novou tradici. Chvíli jsme se rovnali, a pak jsme 
se zvěčnili. Sobě na památku a kronikářům z generací příštích třeba k užitku. Po-
tom už nic nebránilo přesunu na farní dvůr. Na obloze ani mráček, účast hojná, na 

stolech spousta nápojů, sla-
ných i sladkých dobrot  
a díky obětavým dospělá-
kům i zábava pro děti…  
Skutečným překvapením 
bylo improvizované vystou-
pení kvarteta, které se dalo 
dohromady jen pro tuto 
příležitost. Obdivuhodné 
je, že jeho aktérům na se-
cvičení stačilo jen pár mi-
nut. Na housle hrál pan 
kaplan, basou tvrdil muziku 
pan farář, který měl po 

boku jako zpěvačku svou rodnou sestru a jejího manžela coby kytaristu.  
Díky patří vám všem, kdo jste k uspořádání a průběhu farní slavnosti jakkoli při-
spěli.                                                                                                                         redakce 
 

MÁME SPOLEČNÉHO VÍC, NEŽ BYSTE ČEKALI 
Někde fungují farní kavárny už dlouhé roky. U nás sice nějaké pokusy proběhly, 
ale žádný dlouho nepřežil. Na setkáních bystrcké synodální skupinky se volalo po 
znovuobnovení farní kavárny a panoval optimismus, že se najde dost ochotných 
lidí. Dát těmto hlasům za pravdu bylo snadné. A mohlo by se ještě udělat tohle 
nebo tamto. Část této okřídlené věty pak dal i jedinečný název naší farní kavárně: 
MOHLOBYSE. 

Byl 20. duben. Na setkání ve Společenském centru se utvořily tři skupinky  
a na jednu připadla diskuze o farní kavárně. V duchu jsem si řekl, že o tématu ne-
vím zhola nic, ale v této sedí jen tři lidé, přidám si k nim židli. Jenže trojice disku-
tujících mi prvně svěřila roli zapisovatele a potom i koordinátora přípravných prací. 
Pán Bůh musí mít smysl pro humor:-) Tři popsané papíry skrývaly záležitosti 
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k řešení. Pevně jsme věřili, že nám Pán Bůh po-
může, a tak jsme se usnesli, že kavárnu spustíme 
už za 18 dnů. 
Abychom nevymýšleli už jinde osvědčenou po-
dobu, rozhodili jsme sítě a hledali optimální know-
how. Bohužel každá varianta byla pro naše pod-
mínky použitelná jen zčásti, ale řešení jsme našli. 
Čas se rychle krátil, beznaděj se však nekonala. Pán 
nám totiž posílal do cesty farníky, kteří pomáhali 
odkrajovat postupné cíle. Jednoho dne mi cinkla 
sms. „Máme kávovar a do farní kavárny ho rádi 
půjčíme“. Jdu pro něho a děkuju. „A víte co, vez-
měte si i tyto cukříky, máme jich dost.“ Pak už zbý-
valo jen domluvit, že farní kavárna může být 
v učebně, ovšem jedině za předpokladu, že se 
schola na danou neděli přesune jinam. Bylo to pro 
ně komplikované, a přesto kývli. Za projevenou 
vstřícnost jim ještě jednou moc děkujeme. Bez to-

hoto zásadního ústupku našeho skvělého hudebního tělesa bychom byli v koncích, 
anebo bychom ji museli dělat na farním dvoře a spoléhat na přízeň počasí. Takto 
jsme ale získali neochvějnou jistotu, že farní kavárnu už nic nezastaví. 

Neméně důležité bylo nakoupit a průběžně doplňovat zásoby nápojů. A samozřej-
mě ještě zásadnější roli hrálo sehnat farníky ochotné zapojit se do obsluhy. Ti se 
díky Bohu postupně hlásili a mnozí přicházeli sloužit dokonce opakovaně. Když si 
k tomu přičtete ještě zhruba hodinu na proměnu učebny na farní kavárnu včetně 
chystání nádobí a nabízeného sortimentu a dalších šedesát minut i na závěrečný 
úklid, bude vám jasné, že to vše dělali i za cenu posunutí obvyklého času nedělního 
oběda. Zásluhou těchto srdcařů mohla být farní kavárna otevřena 8. 5., 12. 6.  
a (kromě jediné) i všechny prázdninové neděle. Celkem už 11x! Tak až někdy zaví-
táte do naší kavárny jako hosté, už budete vědět, že závazek obsluhy rozhodně 
neznamená jen »dvacet minut vařit kafe«. Čím víc farníků bude ochotných zapojit 
se, o to se každému dobrovolníkovi prodlouží interval mezi službami v kavárně. Na 
každou neděli jsou potřeba tři lidé. Dvojice v kuchyni připravuje objednávky a třetí 
je spojovacím článkem mezi obsluhou a návštěvníky. Pokud si netroufáte dělat ob-
sluhu a chtěli byste kavárnu podpořit jinak, můžete pro návštěvníky upéct buchtu. 
V obou případech využijte e-mail kavarna@faby.cz, případně tel. 604 728 241. 
A teď už se konečně dostávám k tomu: Co mě obohacuje? Díky svému zapojení do 
znovuobnovené kavárny jsem poznal skvělé farníky, které jsem se bál dlouhé roky 
oslovit. Třeba jen proto, že mi připadali přísní nebo nemluvní. Ale jak už to v životě 
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nejednou bývá, s někým se stačí dát do řeči a brzy zjistíte, že máte společného 
mnohem víc, než byste čekali. 

Co přát farní kavárně do dalších let? Ať v ní má kdo obsluhovat a taky, ať nám všem 
nechybí odvaha. Odvaha říct si: „Já tam dneska zajdu a u šálku lahodné kávy se 
zkusím dát do řeči s někým, koho znám dlouhé roky z kostela jenom od vidění.“ 
On se ten svět kvůli pozdějšímu obědu určitě nezboří. 

PS: Nejeden hlouček před kostelem po ranních nedělních mších svatých se týden 
co týden podobá jako vejce vejci, a tak pro kohokoli zvenčí je nesnadné se do nich 
„vklínit“.  Pokud jste nedílnou součástí nějakého takového hloučku, vězte, že  
i na vás se ve farní kavárně těšíme.                                                                      P. Šoba 
 

9. FARNÍ POUŤ 
Letos se již po deváté konala farní pouť na Vranov. Všichni, kteří chtěli jít pěšky, se sešli 
v Útěchově. S o. Pavlem i s o. Tomášem nás bylo asi čtyřicet.  

O. Pavel přivítal všechny poutníky, roz-
dal předříkávání desátků růžence všem, 
kteří moc neprotestovali ... a mohli jsme 
vyrazit. Cestou jsme se pomodlili ra-
dostný růženec a jako správní poutníci  
i zazpívali. V mezičase jsme se mohli na-
vzájem pozdravit. Naši kněží také stihli 
podpořit i rozradostnit své ovečky.  
Na Vranov jsme dorazili bez úhony. Zde 
se k nám připojili ti, kteří dojeli autem 
nebo na kole, takže kostel byl úplně 
plný. 

Sešli se tu farníci všech věkových kategorii. Překvapilo mě, že možnost putování k Panně 
Marii využilo i docela velké množství lidí mladší generace. A tak jsme se všichni, jak řekl  
v kázání o. Pavel, sešli u Panny Marie, na místě, které dýchá historií, modlitbami našich 
předků... kde se rodí život, kde se život obnovuje. A kde také můžeme některé věci, o které 
třeba usilujeme a nejsou pro nás potřebné, odložit, zanechat. Panna Maria už si s nimi  
poradí. 
I když jsme doputovali z různých stran, všichni jsme si vyprošovali Boží požehnání. 
Myslím, že i celá pouť byla požehnaná. Podle předpovědi mělo sice odpoledne pršet, ale 
bouřka počkala až na mši sv. (zrovna při kázání se ozval silný hrom), takže i celá cesta tam 
i zpět proběhla za pěkného počasí.                                                                                                L. Č. 
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O  p o u t n í c h  m í s t e c h  -  d í l  1 .
 

VRANOV U BRNA 
Během prázdnin častěji putujeme na místa pro nás vzdálená či něčím přitažlivá. S ob-
libou navštěvujeme hrady, zámky či jiné historické objekty u nás i v zahraničí. Naše 
farnost společně každý rok během měsíce září putuje na mariánské poutní místo 
Vranov u Brna, jehož historie sahá až do 13. století.  

Kostel Narození Panny Marie s klášterem paulánů leží severně od Brna, uprostřed 
krásné přírody na okraji Moravského krasu. Známe ale vznik tohoto, pro Brňany nej-
známějšího a nejbližšího, poutního místa? 
Dějiny jsou úzce spjaty se zázrakem uzdravení maršálka Viléma. Podle legendy se zde 
roku 1240 zjevila Panna Maria tomuto šlechtici, když zabloudil v hlubokém lese (trpěl 
oční vadou, slepotou). Když se v úzkosti modlil k Matce Boží a prosil o záchranu, zjevila 
se mu Panna Maria a nejenže mu ukázala cestu, ale uzdravila i jeho zrak. Vilém pak 
nechal na místě zjevení Panny Marie postavit dřevěný kostelík, v němž umístil sošku 
Matky Boží v podobě, v jaké se mu zjevila. 
Gotická plastika Panny Marie je jednou z nejvzácnějších památek tohoto druhu na Mo-
ravě. Je naprosto mimořádná i svým provedením – nejde o klasickou Madonu s Ježíš-
kem, ale svatá Panna je vyobrazena bez dítěte jako mladá dívka v modrém plášti,  
v postoji pokorné modlitby, s ne zcela sepjatýma rukama. 
Věhlas této události se rychle rozšířil a na místě dřevěného kostelíka byl postaven 
zděný gotický kostel. Ani ten však stále rostoucímu množství poutníků nevyhovoval,  
a proto nechal v letech 1617-1633 majitel panství, kníže Maxmilián z Lichtenštejnu, 
vybudovat nový raně barokní poutní kostel Narození Panny Marie s rodovou hrobkou. 
Vzhledem k velkému množství poutníků založil v roce 1633 u kostela také klášter Nej-
menších bratří sv. Františka z Pauly, tzv. paulánů, vysvěcený v roce 1642. Čtyřkřídlá 
budova kláštera byla dokončena až v roce 1751, v té době zde žilo kolem 30 řeholníků 
a vranovský klášter patřil mezi deset nejbohatších konventů na Moravě. Na základě 
dekretu Josefa II. byl roku 1784 zrušen. Poté byla budova kláštera postupně ubourá-
vána, zachovalo se jen západní křídlo, které bylo využíváno jako fara. Pauláni se do 
Vranova vrátili v roce 1992 a zbořený komplex postupně obnovili, dnes má budova 
kláštera opět 4 křídla. Řád Paulánů zde aktivně působí, zřídil zde duchovní centrum, 
které nabízí příjemné prostředí pro pořádání jakýchkoli duchovních, kulturních a vzdě-
lávacích akcí, je možné se zde ubytovat a stravovat (klášter disponuje cca 80 lůžky). 
Stává se centrem duchovní obnovy a ekumenických setkávání, ale i místem otevřeným 
vzdělanosti. 

Je to jediný paulánský klášter na sever od Alp. Kostel, hrobka a zachovalé původním 
křídlo kláštera jsou chráněny jako kulturní památka České republiky.                       redakce 
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– – – MISIJNÍ NEDĚLE: 23. ŘÍJNA – – – 
Právě na neděli 23. 10., kdy vychází toto číslo farního občasníku, připadá Misijní ne-
děle, a to v rámci Světového dne misií. 

Letošní heslo  „Budete mými svědky“ (Sk 1,8). 

Z Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií: 
„Připomenu i francouzského biskupa Charlese de Forbin-Jansona, který založil „Dílo 
dětí“ (PMDD), aby šířil misie mezi dětmi s mottem: „Děti evangelizují děti, děti se modlí 
za děti, děti pomáhají dětem na celém světě“.  …. Kéž bychom v církvi byli všichni tím, 
čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví  
v síle Ducha Svatého až na konec země.” 
 
Z dopisu národního ředitele PMD Leoše 
Halbrštáta k Misijní neděli 2022: 
„Papež František má velký sen. Sen o mi-
sijní církvi a o novém období  
misijní činnosti křesťanských komunit 
podle Mojžíšovy prosby za Boží lid:  
„Kéž by Hospodin udělal z celého národa 
proroky“ (Nm 11,29)!  
Pomozme tento jeho sen uvádět ve sku-
tečnost.” 
 
Modlitba zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry Pauline Jaricot: 
„Má naděje je v Ježíši, mým jediným bohatstvím je Kříž… 
Vždy budu Pánu žehnat a Jeho chvála bude stále v mých ústech. Zbožňuji vůli mého 
Boha. Co mi na tom záleží, ó milovaná a líbezná vůli Boží, vezmeš-li mi všechen světský 
majetek, pověst, čest, zdraví a život; co na tom záleží, necháš-li mne klesnout  
do hloubky ponížení. Co na tom záleží, jestliže odměnou naleznu skrytý oheň Tvé bož-
ské lásky? Jak šťastná budu, budu-li moci zemřít pro Tebe a pro mé bližní.  
Ježíši, Knězi a Oběti, odevzdávám zasvěcení mého života a kříž, který nesu, Tvé Krvi  
za mě prolité. Ukrývám se do Tvých Zranění a všechnu sílu očekávám od Tebe. 
Mé srdce je připravené, ó Pane, mé srdce je připravené. Přeji si jen dělat vše ke Tvé 
větší slávě. Spoléhám na Tvou sílu, když těžká chvíle nastane, ne na svou.  Vkládám své 
naděje do Tvého milosrdenství. Svěřuji Ti, Pane, všechny, kterým budu snad ve chvíli 
mé smrti zavázána, a naléhavě Tě prosím, abys přijal můj život 
a mou krev jako oběť za ně, a mí přátelé aby splatili mé závazky po mé smrti. 
Maria, ó Matko moje, jsem Tvá!“                                                       (převzato z www.missio.cz) 
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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
- V rámci Postní almužny se v naší farnosti 

vybralo 6 818 Kč. Výtěžek bude použit 
na vybavení pokojů v Domově pokoj-
ného stáří Kamenná v Brně. Pán Bůh za-
plať. 

- V neděli 5. června proběhla při boho-
službách sbírka na Charitu. Vybralo se 
27 213 Kč. Všem dárcům děkujeme. 

- V neděli 3. července proběhla v kostele 
sbírka na bohoslovce brněnské diecéze. 
Celkem se vybralo 21 943 Kč. Děkujeme. 

- Klub seniorů od svatých Janů uspořádal 
7. června vycházku z Rozdrojovic do Ji-
načovic (4,5 km), v úterý 14. června z Že-
bětína přes Borovník do Žebětína (4,5 
km); ve čtvrtek 16. června se senioři vy-
dali na zájezd do Moravského Krumlova 
a Dolních Kounic; 21. června k Ríšově 
studánce (6 km); 28. června z Jinačovic 
do Bystrce (5,3 km); 5. září z Kohouto-
vic do Komína (4 km); 12. září - Jelení 
žlíbek - Rakovec - Přístaviště (4 km); 19. 
září se konala návštěva v zahradnictví 
na Skalní v Bosonohách; 26. září - vy-
cházka za poznáním Komína (5 km);  
v pondělí 3. října vycházka po Medlá-
necké naučné stezce (4,5 km) a ve čtvr-
tek 13. října byli na výstavě Papilonia – 
kouzelný svět motýlů v pasáži Rozkvět 
na nám. Svobody. 

- Ve dnech 20.-21. září měli senioři Zdra-
votní cvičení a v úterý 20. září proběhl 
ve třech blocích Trénink paměti. Obě 

akce se konaly ve Společenském cen-
tru. 

- Vyučování náboženství začalo v týdnu 
od 3. října. Děti z 1. – 4. ročníku mívají 
výuku přímo ve škole a od 5. třídy do-
cházejí na faru.  

- V neděli 9. října senioři z Klubu seniorů 
od sv. Janů navštívili v Městském divadle 
komedii My Fair Lady (ze Zelňáku). 

- V pátek 2. září byla sloužena v Arše  
v 16:30 mše svatá pro děti s žehnáním 
aktovek. 

- V sobotu 10. září se konala Farní pouť na 
Vranov, mše sv. pro poutníky z Bystrce 
byla v kostele Narození Panny Marie 
sloužena v 15 hodin. 

- Setkání letošních prvokomunikantů  
s otcem biskupem proběhlo ve čtvrtek  
6. října v Brně na Petrově. Zúčastnilo se 
ho 8 dětí z naší farnosti, 

- Ve čtvrtek 6. října začal na faře kroužek 
Všeználci. Je určený pro děti od 6 do 12 
let, které rády vyrábějí, chtějí si užít zá-
bavu, naučit se něčemu novému a po-
znat nové kamarády. Kroužek je 
zdarma (Kontakt: P. Skalková, mail: 
petraskalkova01 @seznam.cz).                                        

- V sobotu 8. října se na dvorcích bystrc-
kého tenisového klubu na ulici Jakuba 
Obrovského uskutečnil 22. ročník Far-
ního tenisového turnaje - Memoriálu 
Ing. Pavla Lampartera.  

                                                                 -pš- 
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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 
19. 6.  Eliáš František Zavřel 

19. 6.  Matyáš Kryštof Kopčáni 

19. 6.  Milan Marek Paur 

19. 6.  Michaela Štrofová 

  3. 7.  Damian Wünsch 

  7. 8.  Aneta Marie Magdaléna Šrámková 

21. 8.  Emma Josefa Karešová 

11. 9.  Leo Žila 

11. 9.  Julie Dudášová 

  2. 10. Viktorie Lukešová 

  2. 10. Adéla Anežka Kadlecová

Věrnou lásku si přísahali 
30. 6.  Dominik Gryc a Martina Rů-

žičková 
27. 8.  Petr Mucha a Markéta Cha-

rousová 

Do náruče našeho Otce se vrátili 
  4. 6.  Marián Hutira 
  8. 6.  Olga Hřebecká 
27. 6.  Božena Ráčková 
14. 7.  Petr Gurín 
15. 7.  Jiří Šplíchal 
22. 7.  Eva Froňková 
15. 8.  Květoslava Prudilová 
29. 8.  František Kaprál 
  2. 9.  Bernadetta Zukalová          -em- 

 
 
 

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!
Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou 
či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. 
K mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos uskuteční již 
popáté, a to 23. listopadu, se loni zapojilo více než 130 farností, sborů a synagog. 
Červená středa je iniciativa s heslem Společně za víru a svobodu, která původně vznikla 
ve Velké Británii. Jejím cílem je propagovat toleranci ve společnosti a podpořit solida-
ritu s těmi, kdo jsou pronásledováni pro víru či být hlasem proti násilí a útlaku věřících 
nebo náboženských skupin. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem 
naděje v temnotách. Iniciátorem této aktivity je organizace Církev v nouzi. 
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