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SKUTKY Z LÁSKY
„Nevím přesně, jaké to bude v nebi, vím
však, že až zemřeme a přijde okamžik,
kdy nás Bůh bude soudit, NEBUDE se nás
ptát: Kolik dobrých věcí jsi v životě udělal?, ale zeptá se: Kolik LÁSKY jsi vložil do
toho, co jsi dělal?”
(Matka Tereza)

Požehnané velikonoční svátky!

Milí farníci,
člověk dnešní doby se spontánně přiklání
spíše k záležitostem milým a povzbudivým.
Utrpení a bolest příliš nevyhledává. Když
pohlédneme na Kristův kříž z hlediska pozemského života, mohli bychom říci, že je to prohra. Ježíšův kříž však vyjadřuje Lásku a ochotu dát lidem vše. I to poslední. Jeho vítězství
nad smrtí nám ukazuje, že každý skutek lásky
má smysl. Jak naznačují i tyto příběhy ze
života od jedné naší farnice:
Na zastávce MHD stál ve velkém mrazu
stařeček. Třásl se zimou. Z tramvaje vystoupil
muž, aby přestoupil. Když se rozhlédl, všiml si
zmrzlého pána, stáhl rukavice a dal mu je.
Než se stařeček zmohl na slovo, dárce odjel.
V jedné rodině se narodily dvě zdravé holčičky. Když starší šla do školy a mladší do
školky, přivezli si rodiče z ústavu těžce postiženou čtyřletou dívenku. Vybrali si ji, s láskou
o ni pečovali a naučili i své dcery, aby ji milovaly. V té rodině všechno klape, a když rodiče
nemohou, holky je v péči o svou sestru perfektně zastoupí.
V nákupním centru se u topení krčil bezdomovec. Lidé si ho nevšímali. Některé maminky napomínaly děti, aby se na něj nedívaly. Kolem šel se svou mámou také asi desetiletý chlapec. „Mami, já mu koupím v automatu teplý čaj. Ale na večeři pro něho sám
nemám, přidáš mi prosím? Nikdo na světě by
neměl mít hlad!“ Koupili o pár rohlíků víc
a kousek salámu, chlapec to ještě v obchodě
zabalil do sáčku, koupil čaj a odnesl mu to.
To jsou skutky lásky, jichž není každý
schopen. Nebo je? Redakční tým SETKÁNÍ

Téma čísla: Cokoli jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili…
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Děkujeme všem farníkům, kteří se podíleli na vzniku tohoto čísla, ať již příspěvkem nebo podnětným návrhem.
Redakční tým občasníku Setkání

O skutcích z lásky s Písmem svatým
O tom, jak by svět vypadal bez lásky, se lze dočíst v 2 Tim 3:1-5 „Věz, že v posledních
dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se
rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní,
pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít
raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat.
Takových lidí se straň.“
Zřejmě však nepomůže stranit se lidí, jež máme za nehodné. Koneckonců, dá to hodně námahy, abychom dokázali žít podle rady apoštola Pavla v 1 Pt 3:11 „Odvrať se od
zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.“ Ještě před tím sv. Pavel doporučuje
v 1 Pt 3:8 „Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.“
Nabádá nás tedy k činorodé lásce.
Arcibiskup Jan Graubner v Ročence Matice velehradské z roku 2014 tuto myšlenku
rozvedl: „Základním zákonem Božího království je láska, která hledá dobro druhého,
která se nebojí ani oběti. … Bez konkrétních projevů lásky k člověku není možné milovat
Boha, být dobrým křesťanem.“ A navázal citátem z 1 J 4:20 „Kdo nemiluje svého bratra,
kterého vidí, jak může milovat Boha, kterého nevidí?“
Všichni naši bližní jsou tedy našimi bratry a všem bez rozdílu mají být určeny naše skutky z lásky. Vždyť co na světě má větší cenu než láska? Odpověď najdeme opět v Písmu:
1 Kor 13:7,8 „Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska
nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.“ 1 Kor 13:13 „A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.“
A závěrem ujištění sv. Pavla Žd 6:10 „Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene,
jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím.“
Kéž by jeho slova adresovaná (nejen) prvotním křesťanům platila i o nás!
FZ

Zdál se mi sen a viděl jsem v něm,
že život je radost.
Probudil jsem se a zjistil jsem,
že život je služba.
Sloužil jsem a poznal jsem,
že ve službě je radost…
(indická báseň)
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Jsou téměř na každém kroku
Některé jsou viditelné na první pohled, jiné sotva postřehnutelné, další nepovšimnuté a tiché. Přinášejí radost, posilu, pomoc, povzbuzení a probouzejí lásku.
Jsou velkým darem – SKUTKY LÁSKY. Uvědomujeme si, že jsme jimi obklopeni?
Milý úsměv nebo odpověď na pozdrav farníka může mnohý vnímat jako samozřejmost. Pro druhého ale může být skutkem lásky. A těch v naší farnosti a kostele
opravdu není málo: půvabný zpěv scholy, hudba varhan, květinová výzdoba, služba
ministrantů. Často bereme automaticky i čistá mešní roucha a oblečení ministrantů
nebo že si můžeme koupit duchovní četbu z Vranova nad Dyjí. Ani to, že okolí kostela a fary je vždycky čisté a upravené, není samo sebou. Příležitostí k pěkným
setkáním bývají na farním dvoře odpoledne s hrou Kubb nebo akce charity, na
které bývá připravené i pohoštění. . .
Uvědomujeme si dostatečně, že naše děti v hodinách náboženství vyučují obětaví katecheté? Ani třeba taková misijní neděle by se neobešla bez důkladných
příprav a obětavosti mnohých. Ty milé drobné dárky přímo dýchají láskou. Když si
je pak doneseme domů, jejich láska rozjasní a prozáří náš domov a přelévá se do
našich srdcí. Tím vším se sjednocujeme v jedno živé společenství lásky. Ani mnohdy
netušíme, jak nějaký náš drobný projev lásky působí dál, rozvíjí se, roste a tvoří
další lásku a požehnání.
Do dnešního světa, který často jede setrvačností v kolejích lhostejnosti a neupřímnosti, máme my křesťané vysílat co nejvíc pozitivních impulzů prostřednictvím
skutků lásky. Je jasné, že někdy zapůsobí více, jindy méně. Ale nemáme v tom
ustávat…
Pán Ježíš říká apoštolům (a tím) i nám: „Radujte se, že vaše jména jsou zapsána
v nebesích“. Můžeme si být jisti, že Bůh naše úsilí i skutky zná. Jsou u něho nesmazatelně zapsány. A proto se radujme a vytrvejme. I když si jich nikdo nevšimne,
nikdo je nepochválí. KONEJME SKUTKY LÁSKY!
-hv + vk-

Milivoj Husák: TVORBA JAKO NEZASLOUŽENÝ DAR
Osobitý a nezaměnitelný styl malíře Milivoje Husáka je zřejmý z jeho tvorby v Tasovicích na Vysočině i z meditativní křížové cesty, která je instalována v kapli
Domova pokojného stáří na Kamenné
v Brně. S jeho laskavým svolením uveřejňujeme její část a připojujeme i jeho
reakci na dotaz Co pro něho znamená
tvorba v sakrálním prostoru? „Pro mě
je velkým nezaslouženým darem, že se mohu podílet na prostředí, v němž se lidé modlí, kde se celebruje liturgie. Člověk má také možnost hlouběji přemýšlet nad jejím
smyslem, třeba proč dělá něco takto a ne jinak“, uvedl M. Husák.
-km3
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Na slovíčko

NEMOCNÍ PŘINÁŠEJÍ SVĚDECTVÍ VÍRY A NADĚJE
Ochota sloužit v církvi a s radostí přijímat obtíže, které přijdou. I to je obsaženo
v závazku odpovědnosti, kterou na sebe bere jáhen, když při svěcení říká před Bohem a otcem biskupem své ano. Nejen o tom, co trvalé jáhenství obnáší, jsme si
povídali s Aloisem Nebojsou.
Kdy a jak ve Vás uzrálo rozhodnutí stát
se trvalým jáhnem?
Velmi těžko se mi odpovídá na tuto
otázku, nemám jeden
zlomový okamžik, spíše
bych mluvil o motivaci.
Byla a je mi blízká myšlenka spojení „oficiální“
služby v církvi s běžným
zaměstnáním. To lze
právě uskutečňovat v
jáhenské službě. Diakonát je jedním z proudů,
který se o toto snaží,
jsou zde různé sekulární
instituty, třetí řády,
dělničtí kněží.

Teprve postupně přibylo povolání
a došlo k rozrůzněnosti služeb, bratři
pracují na plný úvazek v církvi, druzí
vykonávají svou službu při
svém zaměstnání. Vedle
sebe nyní existují obě
formy jáhenského života.
Může se jáhnem stát
kdokoli, anebo musí splňovat nějaké podmínky?
Podmínky pro svěcení
jsou křest v katolické církvi, církevně platné manželství pro ženaté, předepsaný minimální věk, studium teologie a souhlas biskupa.
O svěcení mohou žádat pouze muži.

Jáhnem jste byl vysvěcen v roce 1994.
Jak se naplnila očekávání, s kterými jste
do této služby vstupoval?
Měl jsem veliké štěstí, že jsem během
studia mohl poznat Jaroslava Sojku, Jana
Kubíčka (se kterými jsem byl společně
vysvěcen) a Mirka Pazourka. Měli bohatší zkušenosti i velký rozhled a částečně
formovali můj pohled na budoucí službu.
Praktickou zkušenost s diakonátem bylo
velmi těžké získat, v pastoraci působilo
jen několik jáhnů, myslím, že v době
našeho svěcení v diecézi byli jen tři.

Co je na službě jáhna nejpovzbudivější?
Určitě nejvíce povzbuzující jsou pro
mne (a nejen pro mě) návštěvy nemocných. Jsou to často nenápadná svědectví
víry a naděje.
Jako trvalý jáhen působíte nejen u nás
v Bystrci (kde i bydlíte), ale i na Boskovicku (v Křetíně a také v Černovicích).
Jak to při vašem zaměstnání na vysoké
škole stíháte? Jak dělíte svůj čas mezi
tato místa?
4
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a ukáže se detail, kterého jste si dosud
nevšimli.
U černovické farnosti rozhodně stojí
za zmínku třeba to, že se podařilo opravit místní farní budovu. Předpokládá se,
že bude sloužit jako kulturní zázemí pro
život obce i farnosti, místo setkání různých společenství.

Zaměstnání na škole mi umožňuje určitou volnost v plánování času. Díky tomu mohu vykonávat svou službu. Na
farnosti Křetín a Černovice mi zbývá čas
o sobotách a nedělích.
Má Černovice i Křetín v duchovní správě
jeden kněz? Jak se Vám s ním spolupracuje?
Až do loňského léta tam působil asi
20 let Otec Zdeněk Veith. Měl ve správě
čtyři farnosti (Bohuňov, Křetín, Sulíkov
a Černovice). Během času se opravily
kostely, provedly se úpravy jejich interiérů. Na začátku letních prázdnin odešel
do farností Jamné a Zhoř. Rok po mně
byl na jáhna vysvěcen František Bačovský
z Křetína, s kterým si dělíme službu
nemocným, přípravy na svátosti, výuku
náboženství a další věci podle potřeb
faráře. Po odchodu P. Veitha došlo ke
změnám. Farnosti Bohuňov, Sulíkov
a Křetín spravuje nyní P. Michal Polenda,
v Černovicích je P. Pavel Lazárek z Olešnice.

Toto číslo Setkání je věnováno skutkům
lásky. Jak důležité jsou podle Vás pro
dnešní svět?
Touto otázkou se téměř pravidelně
zabývají opakující se diskuze o výuce
etiky na základních školách. Přitom se
zapomíná, že škola vzdělává, ale vychovává rodina. Zde se učí děti pomoci nejbližším, protože je to normální, vztahům
mezi lidmi a jednání. To je základ, na
kterém se dále staví. Pomoc druhým,
přátelství, podpora různých dobročinných organizací vytváří lepší prostředí
mezi lidmi. Hrozí ale jedno velké nebezpečí: když se tyto činy stanou formální
a tím i prázdné.
Děkuji za rozhovor -pš-

Čím bychom se mohli inspirovat
v křetínské a černovické farnosti?
Farnost Křetín se zásluhou p. Bačovského a jeho organizačního úsilí zapojila
do Noci kostelů. Část programu tvoří
vystoupení místní scholy a součástí bývá
i krátký program pro děti. A nesmím
určitě zapomenout ani na ty, kteří napečou koláče pro návštěvníky a připraví
teplý čaj. Ale snažíme se, aby si lidé také
prohlédli kostel. Je to příležitost vidět ho
v jiném světle. Je to podobné, jako když
máte obrázek, který důvěrně znáte,
a najednou na něj padne jiné světlo

Mgr. RNDr. Alois Nebojsa, nar. 1959
ve Svitavách. Pochází z věřící rodiny,
v Brně žije od konce 80. let. Studoval
na MFF UK Praha, obor fyzika pevné
fáze (zabývá se strukturou a vlastnostmi materiálů). Ke studiu matematiky a fyziky ho motivovalo svobodné
prostředí školy, zájem o obor a dobrá
možnost uplatnění. Pracuje na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je trvalým jáhnem.
5
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Stalo se
Jak velký význam může mít „obyčejné cukroví“? Tento pravdivý příběh z naší farnosti
je vyjádřením díků všem anonymním dárcům, kteří každoročně před vánočními svátky napečou cukroví, naskládají do krabičky a přinesou naší farní Charitě, aby se dostalo k potřebným. Každý takový dar může zasáhnout poraněná lidská srdce…

NEČEKANÉ CUKROVÍ
Několik dnů před vánočními svátky začaly do domovů pro seniory proudit davy příbuzných, známých, přátel a zástupců dobročinných organizací. Všichni chtěli alespoň
jednou za rok udělat radost obyvatelům těchto zařízení, nebo utišit své svědomí, které
je v období svátků nějak citlivější.
I na dveře jednoho malého bytečku zaklepaly čísi prsty. Zevnitř se ozvalo: „Dále.“
Toto vyzvání ke vstupu však zaznělo poněkud rezignovaně, unaveně, tak nějak bez
špetky nadšení a zvědavosti.
Po vyzvání vstoupil neznámý příchozí do místnosti, která byla zároveň pokojem
i kuchyní. U stolečku seděl shrbený, seschlý stařeček, loupal jablko a krájel ho na malé
kousky. Bez zájmu pohlédl směrem ke dveřím. Prohlédl si postavu mladého muže,
uslyšel pozdrav, který opětoval, a přijal přání
k Vánocům a balíček cukroví.
Roberto Scavino,
Navenek vypadala jeho tvář stále stejně. Bedli(ze sbírky poezie
vému pozorovateli by však neuniklo, jak jeho oči
„Jen tak na okraj“)
náhle ožily, zaleskly se… snad slzami… slzami radosti,
stále jen louskám
či smutku? Následovalo poděkování a rozloučení. A
oříšky odpovědí
onen muž zůstal opět sám. Vlastně už ne úplně sám,
zbytečně
teď s ním bylo vědomí, že někomu úplně cizímu stál
každá
za to, aby ho navštívil. Kdo to byl, to netušil. Mladík
hned
stává
se
otázkou novou
se mu sice představil, ale jeho rozrušení bylo tak
hledám
a
ztrácím se
veliké, že bylo všechno, včetně jména hned zapostoupám
a zas
menuto. Zapomenuto a vytěsněno pocitem, že není
bořím
se
sám se svými bolestmi, se svým strachem.
neklidný ztrápený
Mimoděk se mu propletly prsty do pevného
zkouším to znovu a znovu
spojení a jeho rty začaly, nejdříve bez hlesu, později nahlas, odříkávat Otčenáš. Nakonec váhavě dokudy se vydat
dal: „Bože, dej mi sílu unést vše bolestné, co jsem
a kam
prožil. Dej, abych dokázal přijmout smrt svého
zastav se
syna, a prosím, je-li to tvá vůle, ochraň před tou
postůj
krutou nemocí mého mladšího syna… a Bože, potolik
neptej se
žehnej prosím i tomu mládenci, který za mnou
miluj
přišel… Možná jsi ho poslal ty sám, tak ti za něj
buď
děkuji…
-km6
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Pro děti

NOVODOBÝ SAMARITÁN
Bylo mlhavé podzimní pondělí, když
v ranních hodinách spěšně zabouchl nějaký
muž domovní dveře. Byl nevelikého vzrůstu, tmavých, krátce střižených vlasů, oděný
do dobře padnoucího
obleku. Spěchal do své
nové práce. Přešel rušnou
ulici a zamířil k zastrčenému parkovišti v jedné
z četných bočních uliček.
Nebylo věru lehké ve městě zaparkovat.
Najednou uslyšel zvonění svého mobilu. Jak jej
lovil v kapse, neuvědomil si, že s telefonem
vytahuje i klíčky od auta.
„Cink“, ozvalo se, když klíče dopadly na
mříž kanálu a pak propadly dolů, až na dno
do tmavé díry.
Co dělat? Muž zastavil prvního kolemjdoucího, kterého uviděl. „Pomohl
byste mi prosím?“ Chlapík jen utrousil něco
o nešikovi, a že nemá čas, pak pokračoval netečně dál svým směrem. Od

jiného člověka obdržel nešťastník alespoň
číslo na vodárny a kanalizace. Nebyl však
čas… práce nepočká a první den prostě
nemůže přijít pozdě. Byl zoufalý! Vše viděl
už černě, když se, jakoby zázrakem objevil
po jeho levici od pohledu
zanedbaný,
zarostlý, postarší muž.
Takový, co si všechen
svůj majetek nosí stále
s sebou. A světe div
se, právě on mu nabídl
svou pomoc. Měl
u sebe totiž provázek, na který navázal
kousek magnetu a spustil jej dolů pod mříž.
Po chvíli vítězoslavně vytáhl klíče od
auta.
Z vděčnosti byl neznámý zachránce pozván na večeři. Ti dva se pak stali dobrými
přáteli. A protože o šikovné ruce je stále
zájem, po čase si mohl, teď už bývalý bezdomovec, otevřít svoji dílničku, pronajal si
malý byt, kde žije až dodnes.
Libor M.

Jak to vidíme?
KLIENTI DOMOVA VYJÁDŘILI DÍKY
„Jsme vděčni, že nám až sem duchovní otcové přinášejí eucharistii“, odpověděli nám po
krátkém přemýšlení klienti Domova pro seniory na Foltýnově ulici, když jsme se jich zeptali
Čím je pro ně působení duchovních otců
z naší farnosti v jejich domově. S viditelnou
vděčností pak ještě dodali: „Mše tu bývají
první a třetí sobotu v měsíci. Před mší bývá
svatá zpověď buď v bytech nás klientů, nebo
ve zpovědní místnosti.“
redakce
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O FRONTĚ NA POŠTĚ
Já osobně si pod skutkem lásky
představuji všechny dobré skutky,
když jdu utahaná z práce na poštu
a pustím před sebe starého člověka,
který pak počká na mě, aby mi vyprávěl o svém životě, a já ho vyslechnu, protože vím, že je rád, že si
může s někým popovídat. Nebo človíčci u mě v práci, potřebují vyslechnout i pochválit.
Dana Kuncová
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Důkaz lásky

O kosmonautovi, který se z lásky nestal kosmonautem
Průměrně se kosmonaut k letu do vesmíru připravuje šest až osm let. Výjimkou
ovšem nejsou ani tací, kteří se chystají přes patnáct let, než dostanou příležitost obléci
si skafandr a usednout do rakety. A jsou i tací, kteří se chystají dvacet i více let – a pak
stejně navždy zůstanou na Zemi. Proto je pochopitelné, že když už kosmonaut dostane
„letenku“ do vesmíru, drží se jí zuby nehty.
Oceánolog Robert Everett Stevenson byl ale výjimkou. Od 60. let pomáhal připravovat vědecký program pro americké kosmické lety – a coby uznávaného odborníka jej
NASA počátkem 80. let zařadila do kosmického výcviku. Letět měl na misi raketoplánu
Challenger STS-41G v říjnu 1984.
Vše ale bylo jinak... Jeho manželka onemocněla rakovinou a zákeřná nemoc rychle
postupovala. Učinil proto zřejmě nejtěžší rozhodnutí svého života: požádal o vyřazení z
posádky, aby mohl být ženě nablízku. NASA rozhodnutí respektovala, na misi STS-41G tak
letěl jeho žák a náhradník Paul Scully-Power.
Stevenson se později do výcviku vrátil a byl jmenovaný do posádky raketoplánu Atlantis STS-61K s plánovaným termínem startu v říjnu 1986. A nejen to: měl se zúčastnit
výzkumného programu, který vyžadoval ještě jeden let do vesmíru někdy v letech
1987-8. V jednu chvíli měl hned dvě letenky do vesmíru. Sen každého kosmonauta!
Ale opět bylo vše jinak... V lednu 1986 byl při pokusu o start zničený raketoplán Challenger, jeho sedmičlenná posádka zahynula. NASA další posádky rozpustila, mnoho programů zrušila. V roce 1988 Stevensonovi oznámili, že s ním už dále nepočítají. Jedním
z důvodů byl v jeho 67 letech i jeho zdravotní stav, který se s věkem zhoršoval.
Stevenson tak přišel nejen o vysněný let do vesmíru, ale i o šanci stát se nejdříve narozeným člověkem, který se dostal do vesmíru – na svět přišel 15. ledna 1921. Tento primát
tak asi už navždy bude patřit sovětskému pilotovi Georgiji Beregovému (nar. 15. 4. 1921).
Nikdo dříve narozený se do vesmíru nepodíval.
Robert Stevenson odešel za svou ženou, kterou miloval tak, že se kvůli ní zřekl cesty
do vesmíru, v srpnu 2001.
Tomáš Přibyl

MOHU DĚKOVAT. . .
Mohu děkovat za zdraví, za práci, za děti, za manžela, za střechu nad hlavou, za to,
že nežijeme v nouzi…
Zaujala mě v poslední době myšlenka
z kázání papeže Františka v Domě sv. Marty.
Vše, co je pro nás samozřejmé, máme brát
jako boží milost. Není samozřejmostí, že
nesedíme ve vězení, že nejsme bezdomovci
nebo že se nám nestane nějaký větší úraz
a nepotká nás vážná nemoc. My máme totiž
v sobě stejné sklony jako ti, kteří to štěstí
neměli a prožívají zrovna nějakou životní

pohromu. Je to hodně zajímavé, když se na
sebe podíváme očima bezdomovce, vraha
nebo těžce nemocného. Vlastně z toho potažmo vychází i přijetí zdánlivě nepřizpůsobivých a odstranění předsudků vůči nim.
Také musí najít své místo ve společnosti
a dostat svou příležitost.
A proto děkuji za všechny absurdní a nepříjemné chvíle v životě, které člověka učí
pokoře. Je to opravdu zvláštní moudrost, ale
má svůj význam v životě každého z nás.
Jana Minaříková
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Vzpomínky stále živé
Pochod olověných vojáčků
Psala se 50. léta minulého století. Náš tatínek domluvil s panem varhaníkem pro sestru i mě hodinu houslí. Každou neděli před ranní mší jsme v domě pana učitele muzicírovaly. Zpočátku jsme tam nechodily rády. Stupnice a prstoklady nebyly nic zábavného.
Později, když už jsme se pouštěly do drobných skladbiček Jana Mátla, jsme se do hodin
těšily. Pan učitel byl k našim nedostatkům shovívavý a naši snahu bral s humorem.
Byly Hromnice. Nebe modré, sluníčko krásně svítilo, slabý větřík přesypával sněhové
vločky z hromady sněhu. Kolem silnice vedoucí do vedlejší vesnice, kde byl kostel, byly
hromady odhrnutého sněhu. Začaly jsme sjíždět kupy na pouzdrech s houslemi. Tato zábava nám ukrátila dvoukilometrovou cestu ke kostelu. Maminka pana učitele nám přišla
otevřít dveře a zděsila se, jak jsme promáčené. Boty, rukavice i kabáty nám dala usušit a
ještě uvařila horký čaj.
Výuku začal pan učitel otázkou: „Děvčata, jakpak jste cvičila zadaný Pochod olověných
vojáčků?“ – „Cvičila“, ozvalo se naším nejistým dvojhlasem. Když jsem otevřela své houslové pouzdro, bylo prázdné. Pátrala jsem bezradně po pokoji, až mé oči spočinuly na skříni.
„Ty jsi také cvičila?“ zeptal se mně pan učitel. „Ano, na sestřiných.“ Zalhala jsem, až mne
polila horkost. Pak už jsem se nedokázala po celou hodinu soustředit a ze hry jsem neměla
pražádnou radost.
Dobrý pan učitel nám znovu zadal, abychom doma cvičily ten Pochod… Nekřičel, nežaloval rodičům… Dal nám další šanci a zároveň lekci. Lekci trpělivosti, pochopení a lásky.
Pochod vojáčků mi i po letech zní v uších a na pana učitele s láskou vzpomínám. B. R.

MARIE A SILVIE
V jednom domově důchodců žije paní Marie. Byla sestěhována do pokoje s paní
Silvií, která je plně ležící. Obě mají demenci. Kdysi velké kamarádky. Sedávaly na
lavičce, chodívaly spolu ven, pily kávu, povídaly si. Ztráta paměti je odcizila.
Zpočátku registrovaly jen, že na pokoji jsou s další osobou. Personál měl z jejich
společného soužití obavu. Když sestřička při jedné kontrole nahlédla do jejich pokoje,
Marie seděla na zemi u Silviiny postele. Zavolala tedy pomoc v domnění, že paní
spadla. Ale bylo to jinak. Při obhlídce pokoje si sestřičky všimly, že plně nepohyblivá
ležící Silvie drží v ruce hrníček s čajem a na polštáři má položený ubrousek. Došlo jim,
že se Marie pokoušela postarat o svou sousedku. Že jí podala nápoj a ubrousek na
utření, pak už se neudržela na nohou a sesunula na zem. Marii bylo nabídnuto křeslo, které se nacházelo v místě, ze kterého mohla na Silvii i dosáhnout. Ve tváři měla
blažený usměv. Když dosedla, začala na Silvii německy švitořit. Ta na ni mluvila zase
česky a obě se usmívaly... Že to nebyla náhoda, se potvrdilo další den při roznášení
jídla. Marie se nají u stolečku v křesle sama, Silvii bude potřeba krmit. Než bylo jídlo
všem obyvatelům rozneseno, Silvie musela počkat. Než sestřička dovřela dveře jejich
pokoje, viděla, jak Marie nabrala lžíci ze své misky a nesla ji k ústům spolubydlící.
Zcela jasně a bez známek zmatenosti jí říkala: „Najez se sama, oni mne přijdou nakrmit“. Ve stejný den měly spolubydlící ještě svačinu. Marie má ráda sladké. Co si myslíte, že sestřička vymetala z postele Silvie? Drobky z bábovky…
Není to krásný důkaz toho, že lásku druhému může darovat každý? Ať je silný,
nebo slabý, bohatý, či chudý, zdravý či nemocný, mladý, nebo už něco zažil…
Z. N.
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Z našeho farního úřadu
Do náruče našeho Otce se vrátili
9. 1. Jaroslava Nahodilová
16. 1. Františka Muzikářová

18. 1. Jan Žák
18. 1. Michal Riebl
1. 2. Aneta Dozbabová
Z vody a z Ducha svatého se narodili 1. 3. Anna Krejčířová
1. 3. Jan Olšan
26. 12. Vojtěch Alojz Gluch
28. 12. Klára Terezie Tomašová
Svátost manželství si udělili
11. 1. Vojtěch Pavel Sítař
10. 1. Jakub Gaja a Martina Tauberová -em**********************************************************************

Pořad velikonočních bohoslužeb v Bystrci
Farní kostel sv. Janů
29. 3. Květná (pašijová) neděle. Mše sv. v 7.30; 8.45; 10.00; 18.30 h.
(v 10 h žehnání ratolestí a průvod).
2. 4. Zelený čtvrtek. Mše svatá na památku Večeře Páně v 18.30 h.
3. 4. Velkopáteční obřady začínají v 18.30 h.
4. 4. Bílá sobota. Velikonoční vigilie v 19 h.
5. 4. Boží hod velikonoční (slavnost Zmrtvýchvstání Páně), mše svaté v 7.30, 8.45,
10.00 a 18.30 h. Žehnají se velikonoční pokrmy. Při mši svaté v 10 h zpívá
chrámový sbor.
6. 4. Pondělí velikonoční. Mše svaté pouze dopoledne v 7.30, 8.45 a 10.00 h.
Ekumenické centrum Archa, ul. Lýskova
2. 4. Zelený čtvrtek. Mše svatá na památku Večeře Páně ve 20 h.
3. 4. Velký pátek. Obřady Velkého pátku začínají v 16.30 h.
4. 4. Bílá sobota. Velikonoční vigilie ve 21.30 h.
Od večera Zeleného čtvrtka až do obřadu velikonoční vigilie bude neustále otevřený kostel k soukromé modlitbě.

☺ ☺ ☺ Od ucha k uchu ☺ ☺ ☺
ZDROBNĚLINY
Jeden kněz vyjadřoval svou lásku k farníkům používáním zdrobnělin. Na konci mše
se s nimi jednou loučil slovy: „Děkuji vám,

že jste v tak hojném počtu přišli do našeho
kostelíčka. Kéž bychom se tak jednou sešli
i v nebíčku. Prvně se však budeme muset
sejít u posledního soudečku.“
-kk-

Téma příštího čísla: Eucharistie
• Předběžná uzávěrka příštího čísla: 5. 6. 2015 •
SETKÁNÍ – občasník farnosti u sv. Janů. ZDARMA. Vydává římskokatolický farní úřad Brno-Bystrc.
Příspěvky, náměty a připomínky předávejte osobně na farním úřadě nebo pište na farabystrc@volny.cz. Na tomto čísle spolupracovali: E. Máchová, K. Malinková, H. Valentová. Vedoucí
redakčního týmu: P. Šoba. Ilustrace: L. Jersáková, jazyková korektura: V. Šteflíčková, V. Kalivoda •
Uzávěrka tohoto čísla: 11. 3. 2015, vyšlo: 29. 3. 2015.
Příští číslo vyjde v červnu 2015.

www.faby.cz
10

