Ze života farnosti

kávání křesťanů pořádaných Evangelickou církví metodistickou v Arše.
Příprava na biřmování směrovaná
ke svatodušním svátkům 2009
probíhá pravidelně ve dvou skupinách na faře.

První svaté přijímání v naší
farnosti v neděli 25. května 2008
přijalo 15 dětí.
Farní slavnost v neděli 22. června
a oslava 85. narozenin našeho pana
faráře začala slavnostním Te Deum a
požehnáním v kostele a pokračovala
setkáním na farním dvoře.
Pěší pouť z Bystrce do Kníniček
ke kapli sv. Cyrila a Metoděje se
konala 5. 7. 2008.
Úklid kostela se uskutečnil 14.
června 2008. Ochotným farníkům
děkujeme.
Týden farnosti v Cizkrajově
proběhl v termínech: 26. 7. – 2. 8.
2008 a 2. 8. – 9. 8. 2008.
Poutníci, kteří vyšli 20. 8. 2008 na
pouť na Velehrad od kostela v
Bystrci ráno v 6:30, dorazili v sobotu
23. 8. před baziliku na společnou mši
sv. Poutníci, kteří se nemohli
zúčastnit pěší poutě, přijeli
autobusem vypraveným v sobotu
ráno od bystrckého kostela.
Posezení pod jabloní na farním
dvoře se konalo vždy za příznivého
počasí.
Prodej brožur tiskového
apoštolátu FATYM a výměna lístků
Živého růžence probíhá každou 1.
neděli v měsíci v předsíni kostela.
Naši farníci byli pozváni k navštěvování biblických hodin a k set-

Z vody a z Ducha
svatého se narodili:
24. 2. 2008
22. 3. 2008
30. 3. 2008
6. 4. 2008
13. 4. 2008
4. 5. 2008
17. 5. 2008
17. 5. 2008
8. 6. 2008
15. 6. 2008
22. 6. 2008
6. 7. 2008
6. 7. 2008
20. 7. 2008
20. 7. 2008
27. 7. 2008
3. 8. 2008
24. 8. 2008,
31. 8. 2008
14. 9. 2008
14. 9. 2008
14. 9. 2008
21. 9. 2008
21. 9. 2008
21. 9. 2008

Petr Peter Gluch
Martin Krupička
Boris Rudolf Havlů
Martina Nonna Šmerková
Sofie Vopatová
Daniel Lukáš Solík
Josef Václav Tesařík
Nela Marie Tesaříková
Adriana Antonie Paziová
Matyáš Jan Jaroš
Lukáš Jan Jaroslav Rakušan
Ondřej František Klimeš
Daniel Josef Bartůňek
Veronika Ludmila
Abrahamová
Tereza Marie Magdaléna
Mičánková
David Vozdecký
Marta Petra Vostalová
Barbora Michaela Hirtová
Matyáš Benedikt Holeňa
Štěpán František Josef
Vybíhal
Jakub Jiří Pavel Kříž
Lukáš Jan Doležal
Šimon Petr Francl
Petra Veronika Dobešová
Vojtěch Konopáč

Setkání občasník bystrcké farnosti sv. Janu. Vydává Římskokatolický farní úřad Brno Bystrc, nám. 28. dubna 8, 635 00 Brno
Zodpovídá redakční rada. Své příspěvky, náměty a připomínky můžete posílat na výše uvedenou adresu.
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Čas předsevzetí
v duchovním životě
Po návratu z prázdnin se mnozí
věřící pokoušejí oživit svůj duchovní
život. Jak na to? Zázračný recept
neexistuje. Je to cesta trpělivosti a
shovívavosti k sobě samému.
„Až se vrátím z dovolené rozhodně se do toho dám!“ Mnozí z nás,
povzbuzeni letním odpočinkem,
doufají, že se začátkem školního roku
uskuteční malá i velká předsevzetí
v každodenním životě: típnu svou
poslední cigaretu, začnu sportovat a,
proč ne, rozhlédnu se ve farnosti…
Protože poprázdninové nadšení se
týká i duchovního života.
„Období po prázdninovém odpočinku nám umožňuje položit si
otázku: jak jsem na tom v rodině,
v práci, ve farnosti? I v duchovním
životě je čas zastavení, váhání,

nových začátků. Návrat z dovolené je
vhodným okamžikem k zahájení
něčeho nového,“ podotýká Sophie de
Villeneuve, šéfredaktorka webové
stránky Croire.com. Začátek školního
roku znamená každý rok příliv
zájemců o nabízenou on-line duchovní formaci.
„Nepochybně je to proto, že
prázdniny nám umožnily strávit to,
co se přihodilo během roku, člověk
cítí vitalitu, která volá po uplatnění,“
poznamenává P. Frédéric d’Humières, farář v Plaisir. „Jistým způsobem
je návrat z prázdnin pro věřícího
spoluúčastí na Vzkříšení. Nabízí nám
šanci začít něco nového.
„Čas strávený v dopravním
prostředku vyplním modlitbou“
Každý den přijmout do své
emailové schránky úryvek z evangelia,

křehkosti a vyloučit nereálné závazky,
nenaložit na sebe dlouhý seznam
požadavků a zvláště přijmout pomoc
a oporu od druhých. „Touha změnit
se,“ poznamenává, „je vždycky něco,
co člověk vysloví před druhým,
interpersonální dimenze velmi
pomáhá.“
Šestatřicetiletý Xavier udělal
s touto alchimií zkušenost ve
škole modlitby ve farnosti.
Svému duchovnímu životu,
který považoval za „trochu
anarchický“, chtěl dát nějaký
rámec, a tak jeden večer
v týdnu věnoval učení se
modlitbě a s podporou
skupiny našel, co má postupně
zařadit do každodenního
života. „Modlitba se stala
životně důležitá, jako dýchání.
Čas si vždycky najdu. Je to
jenom otázka, čemu dám
přednost.“
Všichni uznávají, že taková
cesta vyžaduje trpělivost,
mírnost a shovívavost k sobě
samému. „Často je velmi těžké
poopravit své zvyky, protože
jsou zakotveny v našem podvědomí. Když už toho člověk
hodně prožil, nezmění se jen
tak,“ analyzuje Jacques Arènes.
„V případech duchovních
rozhodnutí,“ upřesňuje, „se
rozehraje hra mezi vlastní vůlí a
odevzdaností: jd e o to, aby se
člověk rozhodl a zároveň připustil,
že on sám kormidlo neřídí. Protože

než nám ji zahltí běžná pracovní
pošta, pohovořit chvilku s bezdomovcem na rohu ulice, neusnout,
dokud nenajdeme sedm důvodů, proč
poděkovat za uplynulý den... Nápadů
a návodů, jak vzít život do svých
rukou a otevřít se podstatnému,
je dost. Každý si může vybrat.
„Časovou
pauzu
v prostředcích hromadné
dopravy vyplňuji modlitbou,“
říká třicetiletá Sabina. „Je to
výborné, když si chcete každý
den zajistit čas pro načerpání
duchovních sil. Letost jsem se
rozhodla, že budu chodit do
modlitební skupiny.“
Dobrá vůle nestačí. Šestadvacetiletá Cecílie to může
dosvědčit: „Jeden rok jsem
chtěla číst Nový zákon. Vydržela
jsem tři dny! Později jsem to
zkusila znovu, ale úspěch nebyl o
nic větší.“ Je zřejmé, že na
většinu dobrých předsevzetí číhá
často neúspěch. Tak jako
v jiných oblastech života, když
toho chceme duchovně dělat
moc, neúspěchy nás nakonec
odradí.
Tři cesty
Jak si tedy máme nakonec
zvolit své nasazení? Podle
psychoanalytika Jacquese Arènese,
který připomíná „pedagogiku
rozhodnutí“, nás mohou usměrnit tři
zásady: uvědomit si vlastní hranice a
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V naději společenství
Božího lidu se s námi
rozloučili:

Věrnou lásku si
přísahali:

8. 1. 2008
10. 3. 2008
19. 3. 2008
25. 3. 2008
11. 4. 2008
15. 4. 2008
29. 4. 2008
8. 5. 2008
25. 6. 2008
10. 7. 2008
17. 8. 2008
27. 8. 2008

29. 3. 2008 Vít Klouček
a Veronika Cajzlová
5. 4. 2008 Jiří Hájek
a Helena Bízová
19. 4. 2008 Vít Dohnal
a Jitka Dušková
26. 4. 2008 Tomáš Minařík
a Jana Klempová
7. 6. 2008 Július Gluch
a Petra Moravcová
27. 6. 2008 Karel Zemene
a Jarmila Zemenová
26. 7. 2008 Angel Javier Torres
Rozalén
a Anna Špačková
9. 8. 2008 Karel Zitterbart
a Jana Hřivňacká
9. 8. 2008 Martin Adamec
a Michaela Karkušková
30. 8. 2008 Tomáš Poul
a Michaela Bajsová
13. 9. 2008 Roman Bárek
a Monika Baričáková
20. 9. 2008 Jan Provazník
a Karla Bartoňková
20. 9. 2008 Miroslav Jagoš
a Lucie Hirtová

Jiří Košťál
Julie Hrdinová
Miloslav Balabán
Ludvík Hůrka
Alena Poláková
Václav Knoflíček
Antonín Ondra
Milada Navrátilová
Marie Mašková
Josef Šálek
Veronika Zamykalová
Marie Bendáková

Sbírky
Poděkování za Vaši štědrost při
sbírkách:
Sbírka na církevní školství:
22 564 Kč (7. 9. 2008)
Sbírka na bohoslovce:
25 074 Kč (22. 6. 2008)
Sbírka na charitu:
35 018 Kč (11. 5. 2008)
Veřejná sbírka Mozaika 2008
(kartičky po 50 Kč) k podpoře
setkání české a slovenské mládeže na
Velehradě činila v naší farnosti:
7 250 Kč.
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Luštitelský přebor
k výročí lurdského
zjevení

zabrat úloha, která vyzývala ke složení
křížovky. Právě na ní bylo možno
nahnat velké množství bodů, a tak ti
kdo tuto úlohu přešli bez povšimnutí, v
konečném účtování mezi špičkou
chyběli.
Biblický minitest v němž se
dokončuje úryvek tentokrát čerpal z
knihy Přísloví. S trojicí otázek si poradila
bezchybně jen jedna luštitelka Ilona
Burdová. Můj obdiv však patří nejen jí,
ale vlastně úplně všem bez ohledu na to,
zda přišli s reálnými nadějemi na bednu či
nikoli.
Osmdesát
minut na zvládnutí
kompletního scénáře 4. LUPu stačilo
málokomu, a tak o to zajímavější bylo při
vyhodnocování zkoumat taktiku, kterou
jednotliví soutěžící zvolili.
Všichni luštitelé na závěr také letos
obdrželi sladkou odměnu. Letos to
kromě ovocného želé byly také lázeňské
oplatky z firmy UNITA spol. s r. o.
Přebor probíhal opět ve spolupráci s
časopisem ŠALAMOUNKY.
Ani se tomu nechce věřit, ale příští
ročník Luštitelského přeboru bude
jubilejní – pátý. Nenechte si toto výročí
ujít. Nebudete litovat!
(Více informací a fotografie nejen z
letošního Luštitelského přeboru najdete
na www.lup.webnode.cz).

Málokteré datum vzbuzuje na
veřejnosti tolik pozornosti jako pátek
třináctého. Mnozí raději v tento den pro
jistotu nevytáhnou paty z domu. Ne tak
bystrčtí farníci! Právě na pátek (13. 6.) byl
naplánován 4. ročník Luštitelského
přeboru farnosti. Datum konání bylo
zveřejněno ve značném předstihu, a tak
přihlášení měli dost času na vyladění
formy a zahřátí luštitelských mozkových
závitů na provozní teplotu.
Na startu 4. ročníku, který byl z
převážné většiny věnován 150. výročí
lurdského zjevení, stanulo 23
účastníků. Letošní novinkou bylo, že
do kategorie od 16 let mohli vstoupit
i ti, kteří by věkem ještě patřili do
nižší kategorie. Vojta Klement jako
jediný této na první pohled
nevýhodné možnosti jeden z
účastníků skutečně využil, čímž se
zapsal nesmazatelně do historie. A
mezi dospěláky si vedl znamenitě!
Jako obvykle se ještě před
zahájením přeboru ozývaly hlasy ze
dvou táborů. První požadoval v
porovnání s loňskem laťku zvýšit,
druhý pro změnu snížit. Obtížnost tedy
zůstala na stejné (tedy loňské) úrovni.
Desítka luštitelů v kategorii do 15 let i
třináctka dospělých řešila vesměs úkoly
s bravurou sobě vlastní a znovu měli
všichni možnost kdykoli možnost
zvednout ruku a požádat o objasnění
jakéhokoli nejasnosti. Nejvíce dala

Výsledky – kategorie do 15 let: 1. Jana
Vechetová, 2. Zdislava Klementová, 3.
Filip Lamparter; kategorie od 16 let: 1. Ilona
Burdová, 2. Petr Onuca, Jiří Klement.
Pavel Šoba
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vůle nezmůže všechno, musí nechat
místo Bohu.“

Z pouti do Lurd

„Jediným cílem je větší kvalita
lásky“

Spolu s církví jsme oslavili 150.výročí
zjevení P. Marie v Lurdech

Franck Nespoulet, pastor z Lyonu, s tím má zkušenosti: „Celá léta
jsem si dával řadu předsevzetí a téměř
nikdy je nedovedl až do konce. Dnes
pracuji v duchovní službě v domově
důchodců a učím se nikoliv nakládat
si úkoly, ale prostě být připraven
přijímat lidi. Pozoruji, že když ke
starým lidem přijdu s důkladně
připravenou promluvou, neděje se
nic. Když ale v sobě cítím prázdnotu,
tak paradoxně a mně navzdory,
nastanou chvíle milosti.“
Na rozdíl od zažitých představ se
dobré duchovní předsevzetí nevyhlašuje na základě nedostatků a neúspěchů uplynulých let. Pro P.
d’Humières je to dokonce nejlepší
způsob, jak vyčerpat své síly bez
užitku: „Základní nebezpečí je v tom
že si svá předsevzetí stanovíme tak,
že se podíváme, co v našem životě
nefunguje a co bychom chtěli vlastní
silou zlepšit. Kritériem však není
hledat to, co je snadné nebo obtížné,
ale být tam, kam nás Bůh volá. A
jediným cílem ať je větší kvalita lásky.
Celý duchovní život je otázkou
vztahu a ne výkonnosti.

V letošním roce si připomínáme
sto padesáté výročí zjevení P. Marie
Bernadetě Soubirous v Lurdech.
Někteří naši farníci v tomto
jubilejním roce také Lurdy navštívili.
Jedna skpinka se do Lurd vypravila
pod hlavičkou
farní charity. Z
mnoha nabídek jsme si vybrali pouť
ve dnech 14. - 20. května s cestovní
kanceláří Palomino z Prahy.
A tak ve středu 14.května časně
ráno, s požehnáním našeho pana
faráře a otce kaplana odjíždíme od
bystrckého kostela. Cestou přibíráme
další poutníky v Jihlavě a Pelhřimově.
V Praze k nám přistupuje duchovní
průvodce pouti P. Bogdan Stepieň z
Ostravy. Tento radostný kněz svým
humorem a optimismem, ale hlavně
přitažlivou zbožností a hloubkou
všech modliteb, kázání, křížových
cest, litanií..... se postaral o naše
nezapomenutelné duchovní zážitky.
Však ho mnozí znáte z
charizmatických konferencí, kde patří
mezi čelné organizátory i přednášející.
Opouštíme Prahu a směřujeme do
Stříbra, kde nás již očekává místní
pan farář a zahajujeme pouť
společnou mší svatou. Pak již
následuje Rozvadov- bez celníků a
prohlídek a projíždíme Německem.

C. Hoyeau a F.-X. Maigre, La Croix,
vybrala J.Š
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místního kroje, plačící s hlavou
skloněnou do dlaní. Společná mše
svatá, křížová cesta i dostatek volna k
osobní modlitbě. Večer odjíždíme
prudkými serpentinami do alpského
údolí.... modlitba, další díl filmu,
autobusová noclehárna a probouzíme
se nedaleko Lurd.
Ubytování, krátký čas na odpočinek
a hygienu a vycházíme společně na
první procházku za památnými místy.
Náš hotel je nedaleko poutního areálu,
takže jsme rázem u tří bazilik, lurdské
jeskyně, adorační kaple a dalších
významných míst, se kterými nás pí
Hendrychová orientačně seznamuje.
Promítáme si český film o lurdských
zjeveních a Bernadetě, slavíme mši
svatou a vydáváme se na „procházku“
po místech, spojených s životem sv.
Bernadety. Mlýn Boly, kde se
Bernadeta narodila, opuštěné vězení
Cachot, kam se rodina v nouzi uchýlila
k bydlení, farní kostel, kde byla
Bernadeta pokřtěna. U křtitelnice
obnovujeme křestní sliby a

Průvodkyně paní Irena Hendrychová
nám poskytuje informace o
zajímavostech míst, která míjíme.
Promítáme si také první díl filmu o
Lurdech. Během večerní zastávky mění
řidiči náš autobus v pojízdnou
noclehárnu. Sedadla upravují na dlouhé
palandy nad sebou, na které se všichni
ukládáme. Interhotel to není, ale noční
jízda je vleže určitě pohodlnější. Ráno
na parkovišti zjišťujeme, že jsme už
projeli Švýcarskem a částí Francie a
opět spořádaně vsedě, stoupáme do
výšky 1 800 metrů k poutnímu místu
La Salette v Savojských Alpách. Bylo
trochu pochmurno, občas sprchlo, ale i
vykouklo sluníčko z mlhy, takže jsme
po celý den mohli nasávat atmosféru
ticha a půvabu tohoto poutního místa,
kde se P. Maria zjevila dětem 19.září
1846. Na prsou má kříž s kladivem a
kleštěmi na příčném břevnu. Smyslem
jejího poselství, tak jako prakticky
všech mariánských zjevení je pokání a
smíření. P. Marii Lasaletskou mnozí
znáte – sedící,oděná do dobového
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bazilice Pia X. Společná křížová cesta,
účast na Eucharistickém průvodu s
žehnáním nemocným a poslední
večerní světelný průvod s českými
vstupy.
V pondělí ráno balíme a
směřujeme k Avignonu. Prohlídka
města, mše sv. v bazilice Notre
Dame, projížďka vláčkem historickou
částí města. Večerní posezení u
lahvinky na náměstí pod horkým
širým nebem přerušuje otec Bogdan,
který přichází a několikrát musí
zopakovat:“ Tentokrát to není vtip“.
Místo odjezdu domů nás odvádí k
francouzskému autobusu, který nás
odváží k nouzovému přenocování v
F1, protože poškozená součástka
našeho autobusu není k sehnání a
musí ji přepravce přivézt Prahy. Nabiti
duchovní energií prožitých dnů
nereptáme a ráno po snídani pokorně
čekáme na opravu autobusu. Utrácíme
zbylá eura v nedalekých
supermarketech a s otcem Bogdanem
slavíme na zahradě hotelu krásnou,
polní mši v improvizovaných
podmínkách. Odpoledne už pádíme
skutečně k domovu. A tak místo v
úterý, až ve středu slavíme závěrečnou
mši svatou opět ve Stříbře, kde nás
pan farář vítá koláči od místních
farnic. Postupné rozvážení účastníků a
tečka za naší poutí před bystrckým
kostelem, právě, když skončila večerní
mše svatá.
Díky, Maria, kéž světlo tvého
poselství v našich srdcích neuhasíná.

pokračujeme do Hospice – nemocnice, kde začala Bernadeta svůj život
s Neverskými sestrami. Patřičně
unaveni už nemáme daleko k našemu
hotelu, kde nás čeká večeře. Únava,
neúnava, nemůžeme si nechat ujít
světelný růžencový průvod, který snad
nenechá jediné srdce chladné.
Duchovní zážitek máme umocněný
každodenní možností zazpívat jednu
sloku Lurdské písně a předmodlit
několik zdrávasů růžence česky.
Jsme na pouti a tak žádné lenošení.
V sobotu ráno v 6.00 máme svoji
českou mši sv. přímo u lurdské
jeskyně. A tak probouzející se ráno na
břehu řeky Gávy vítáme vroucím
českým zpěvem Slyš jaký to nad řekou...
Po snídani si volíme osobní duchovní
program. Koupele, adorace, růženec,
ztišení u jeskyně....
Odpoledne nás čeká nové
překvapení, malý výlet do Pyrenejí –
Gavarnie – k pramenům řeky Gávy.
Ledovce, vodopády, zelené louky
protkané potůčky a nespočítatelné
množství květin. Pomněnky, fialky,
pampelišky, sedmikrásky, blatouchy,
upolíny, vstavače, hořce, lomikámen,
netřesky, čemeřice, trsy narcisů....
Zpívám v srdci a nemohu jinak, než si
přidat k růženci další desátek: „Kterýs
byl při tom, Pane, když Otec tvořil
svět.“
Večeře, průvod … Probouzíme se
do nedělního rána slavnosti
Nejsvětější Trojice. Hluboce prožíváme s dalšími tisícovkami poutníků
mezinárodní mši svatou v podzemní

Helena Malášková
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