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Vrátit se do Galileje
Galilea je místem prvního povolání, kde vše začalo! Tam se mají vrátit, na místo prvního
povolání. Tam k jezeru, kde jako rybáři spravovali sítě, když přišel Ježíš, povolal je, oni
zanechali všeho a šli za ním (srov. Mt 4,18-22).
Vrátit se do Galileje znamená znovu všechno projít, křížem a vítězstvím. Beze strachu.
Nebojte se. Znovu pochopit kázání, zázraky, nové společenství, nadšení a selhání, včetně
zrady. I účel, který je novým začátkem, svrchovaným skutkem lásky.
Každý má u počátků své cesty s Ježíšem také svoji Galileu. „Jít do Galileje“ znamená
něco krásného, znamená znovu objevit svůj křest jako živý zdroj, čerpat novou energii
z kořenů naší víry a naší křesťanské zkušenosti.
Vrátit se do Galileje znamená především vrátit se
k onomu žhnoucímu bodu v počátku cesty, kdy se
mne dotkla milost Boží. Touto jiskrou mohu roznítit oheň dnes, každý den, a nést hřejivost a světlo
svým bratřím a sestrám. Tato jiskra zažíhá pokornou radost, radost, která neuráží bolest a zoufalství, radost dobrou a mírnou.
Z kázání Sv. otce Františka na Velikonoce 2014 pro vás vybral a vám všem přeje naplno prožité
další společné Velikonoce P. Beneš, farář

Od 9.00 hod. otevřen kostel k adoraci

Bohoslužby v našem farním
kostele o Velikonocích

u Božího hrobu.
V 16.00 velikonoční zastavení, zamyšlení
a rozjímání.

Čt 2. 4. ZELENÝ ČTVRTEK

Vigilie začíná ve 21.00 hod.

V 18.00 hod. v kostele mše svatá na

Pokud můžete, přineste si vlastní svíce.

památku Večeře Páně.
Po mši svaté průvod s Nejsvětější svátostí

Ne 5. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

oltářní do Getsemanské zahrady a po něm

PÁNĚ

možnost adorace do půlnoci.

Ve dne mše svaté jako obvykle.

21.00 hod. v kostele adorace se zpěvy

Při mších v 8.00 hod.

z Taizé.

a v 10.00 hod. tradiční
žehnání pokrmů.

Pá 3. 4. VELKÝ PÁTEK

Při mši svaté v 10.00

V 9.00 hod. modlitba se čtením a ranní

hod.

chvály.

možnost

V 14.30 hod. křížová cesta, po ní možnost

vat společně s naším

uctít ostatky Sv. Kříže.

chrámovým sborem.

V 18.00 hod. obřady na památku umučení

V 18.00 hod. večerní

Páně.

mše.

budeme
si

mít
zazpí-

Kostel je otevřen k adoraci od 9.00 hod.
do 21.00 hod.

Po 6. 4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKO-

V 21:00 možnost v kostele naslouchat kří-

NOČNÍM

žové cestě z Kolosea.

Mše svaté v 7.00 a v 8.30. Večerní mše svatá
není.

So 4. 4. BÍLÁ SOBOTA
V tento den se neslaví bohoslužba, církev

Svátost pokání a smíření je možné při-

bdí u Božího hrobu.

jmout út 31. 3. a st 1. 4. vždy od 9.00 do

V 9.00 hod. modlitba se čtením a ranní

11.00 a od 15.00 do 17.50 hodin.

chvály.
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Že zatím nevíte, co si pod pojmem farní

Přijďte se zeptat a něco
dozvědět

dům představit? Právě proto přijďte
v úterý 7. dubna 2015 v 19.15 hod. na
oratoř našeho kostela. Bude pro vás

Setkání nad projektem farního domu

připravena prezentace a výklad projektu

Milí farníci,

samotnými autory návrhu. A na to naváže

určitě jste se již setkali s projektem farní

tolik potřebná diskuse. Už nyní se na dis-

dům. Tato myšlenka je již delší dobu sledo-

kusi, ale především na vás, farníky, těším.

vána a prověřována z různých úhlů pohledu.

P. Petr Beneš, farář

Možná jste někteří využili příležitosti účastnit se několika diskusních setkání nebo jste

Výročí posvěcení našeho kostela

se alespoň zastavili u informačních panelů

Jsou události, které se vrací jakoby pravi-

v boční lodi našeho kostela.

delně, některé přesně každým rokem. Při-

Určitě se vám na mysl dostaly různé otázky

pomínáme si a slavíme osobní výročí, sla-

a náměty, které sebelepší tištěné infor-

víme a připomínáme si události spojené

mace nemohou vysvětlit. Logicky se mohou

s naším vykoupením. Víme, kdy si připo-

dostavit i pochybnosti a obavy.

mínáme okamžiky Kristova narození i jeho

Vezměme si ale příklad z našich předků,

zmrtvýchvstání. Co dalšího bychom si měli

kteří pojali myšlenku na vlastní kostel

ještě letos připomenout?

na přelomu 19. a 20. století. Kolikrát se

Každý z nás ve svém životě již mnohokrát

možná u nich dostavily pochybnosti zná-

kladl či dostal otázku „a jaké to bylo dřív

sobené finanční nejistotou. Ale vytrvali

než …?“ Ano, jedno letošní výročí nám při-

a kostel dostavěli. Díky jejich vytrvalosti,

pomene událost, velmi významnou pro

odhodlání a především víře dnes můžeme

naši farnost. Možná by si zasloužilo říct,

vytvářet i sdílet velké farní společenství a

že po celý letošní rok si přece připomí-

v letošním roce si můžeme navíc připomí-

náme výročí posvěcení našeho farního

nat i významné jubileum našeho farního

chrámu sv. Cyrila a Metoděje, který byl

chrámu – na podzim to bude právě 80 let,

posvěcen právě před 80 lety v roce 1935.

kdy byl vysvěcen.

Takové výročí si přece zaslouží připome-

Námět farního domu pro naši farnost

nout si něco z historie výstavby kostela a

je proto velmi důležitý, a to především

především z historie farnosti a poslechnout

pro budoucí generace. Současná podoba

si vzpomínky pamětníků.

záměru nabízí zajímavé a tolik potřebné

Jsem přesvědčen, že připomínka výročí

etapové řešení.Nebudeme-li dlouho otálet,

posvěcení kostela je především slavností

můžeme zakusit ovoce tohoto záměru i my.

všech nás, kteří farnost tvoříme i všech
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těch, kteří ji tvořili před námi. Přeji si tuto
oslavu připravit společně s vámi.
Proto si vás dovoluji pozvat k diskusi

První svaté přijímání

nad návrhy a náměty oslavy výročí –

V pátek 20.3. začala příprava na první svaté

spojíme ji s představením záměru farního

přijímání několika dětí z naší farnosti.

domu – přijďte proto v úterý 7. dubna

Některé z vás zajímalo, jak příprava pro-

2015 v 19.15 hod. na oratoř kostela.

bíhá. Setkáváme se vždy v pátek od 16:30

P.Petr Beneš, farář

na faře buď v kanceláři nebo v učebně, podle
toho, kde je zrovna místo. První setkání
probíhá společně s rodiči dětí a od dru-

Jubilejní vzpomínky z historie
kostela

hého setkání jsou děti a rodiče připravováni
zvlášť. Dětem se věnuje otec Petr nebo otec
Martin nebo sestra Kristina. Rodiče mají

10. 1. 1930 - Výbor Spolku pro stavbu kos-

vlastní přípravu a pomáhají nám s ní man-

tela rozhodl, že nový kostel bude zasvěcen

želé Oujezdští. Samozřejmě jim patří velké

sv. Cyrilu a Metoději.

poděkování. Stejně jako katechetkám, které

28. 3. 1935 - Za účasti Spolku pro stavbu

děti po dobu tří let připravovaly v hodinách

kostela a zástupců firmy Nekvasil byla pro-

náboženství. Děti poprvé přijmou Tělo

vedena úspěšná kolaudace. Nebyly shle-

Páně v neděli 14. června 2015 v našem far-

dány závady.

ním kostele při mši svaté v 10.00 hod.

25. 4. 1945 - Kostel byl spolu s některými

P. Petr Beneš, farář

okolními budovami zasažen při bombardování a dělostřeleckém ostřelování. U paty
nosného sloupu před oltářem Panny Marie
explodovala bomba, která zcela zdemolo-

O Vánocích očekáváme dárky,
a o Velikonocích?

vala interiér kostela, poškozena byla část

Nadpis dává tušit, že by bylo škoda nemlu-

střechy, strop v hlavní a křížové lodi a další

vit v souvislosti s Velikonocemi také o dár-

části kostela. Opravy trvaly několik let.

cích nebo o obdarování. Projděme den po

7. 3. 1965 - Poprvé se sloužily mše svaté

dni tzv. velikonočním třídením a ve zkratce

u nového obětního stolu s knězem obráce-

se zastavme u nejdůležitějších událostí a

ným tváří k lidu. Změna proběhla po litur-

jejich poselství.

gické reformě Druhého vatikánského kon-

Večerní mše svatá Zeleného čtvrtku si

cilu.

zaslouží několikerou pozornost:
redakce

obřad mytí nohou ujišťuje všechny, kteří
druhým slouží, že Ježíš je ten, kdo je jejich

4

vzorem a oporou. Pokud si přečteme evan-

nás obklopuje a jehož zvyklosti více či méně

gelium podle sv. Jana (13. kapitola) zjis-

přebíráme: skutečnost Ježíšovy smrti a

tíme, že mytí nohou je součástí večeře

její zdánlivé vítězství prožíváme s nadějí

na rozloučenou, zatímco u ostatních evan-

na změnu. Naděje je možná jen díky mod-

gelistů je poslední Ježíšova večeře spojena

litbě, tedy spojení s Bohem, který toto

s ustanovením svátosti Eucharistie. Kolik

všechno pro každého z nás podstoupil.

radosti může přinést zamyšlení nad touto

Toto je mimořádný den. Je to příležitost

souvislostí …

prožít v modlitbě něco z toho, co asi pro-

přenesení Eucharistie, obnažení oltářů,

žívali apoštolové, když Ježíš zemřel a oni

modlitba v Getsemanech ukazují, že chví-

nevěděli, že třetí den vstane z mrtvých.

lemi opuštěnosti a ztrátou všech jistot život

Večer začíná bdění (vigilie) slavnosti Zmrt-

nekončí….

výchvstání Páně.

Velký pátek:

se přidá k těm, kteří uvěřili, že Ježíš vstal

je dnem blaženého utrpení Páně. Je to

z mrtvých. Veliká noc se někdy slaví i v noci

jediný den v roce, kdy se nikde na světě

ze soboty na neděli. Událost zmrtvých-

neslaví mše svatá. Bohoslužba je vedena

vstání je ústředním bodem víry křesťanů.

v maximální jednoduchosti a ukazuje, jak se

Proto se intenzivně slaví následujících

lze vypořádávat s utrpením:

osm dnů, tzv. oktáv. Celá doba velikonoční

vydaností

(symbolizuje

tzv.

Slavit může ten, kdo

prostrace

trvá 50 dnů. Může se zdát, že jde o dlou-

na začátku bohoslužby), přijetím Božího

hou dobu, ale pokud uvážíme, že je určena

slova, uctíváním kříže a přijetím Ježíše

k tomu, aby každý křesťan mohl nechat pro-

(v eucharistii).

stoupit nadějí všechny svoje osobní vztahy,
mělo by jít o velmi intenzivně prožitý čas.
Na závěr se vraťme opět ke srovnání
s Vánocemi. Narozené dítě, Ježíšek, je také
výrazem naděje. Jeho přítomnost je ale
už zřejmá a je uskutečněním víry mnoha
generací izraelského národa, které čekaly
na zachránce Mesiáše. Většina židů Ježíše
jako Mesiáše nepřijala a bezradně čekají
dodnes. I nám hrozí zemřít bez naděje na
proměnu našich vztahů, pokud nebudeme

Bílá sobota:

prosit o víru a svádět každodenní zápas

je den, který prožíváme opět v naprostém

s vlastní tvrdostí.

rozporu se zažitými způsoby života, který

M. Oujezdská
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neb žijeme v čase umělé snahy všechno a

Potkali jsme se s Davidem
Ambrožem:

všechny zuniformovat. Ale stačí se mrknout jen na základní přirozenost. Kdo
v tom dětském věku bude víc excelovat?

Ahoj, Davide! Co ty v Brně?

Holkám to bude víc slušet, budou spolehli-

Byl jsem u sestřiček na Grohově. Mají tam

vější, pečlivější, kluci by jim nejspíš nedoká-

každý rok takovou formaci, tak je tam jez-

zali konkurovat a trochu se bojím, že by to

dím trochu … „formovat“. :-) ) Dělám si leg-

pak mohli zabalit. Ministrování je dnes už

raci, ony jsou skvělé, formovat bych se měl

jedna z mála možností, kde kluci mohou žít

já.

se ctí „svůj“ prostor.
A máte jinak hodně aktivit?
Největší životnost mají aktivity, které
vyjdou od samotných farníků, této moudrosti mě naučil Marcel Javora. Někdy se
totiž chce spíš realizovat farář, než že by
byl služebníkem daným lidem v dané situaci. Proto někdy dává důraz na vnější aktivitu, něco vymyslí, a když to nemá moc
velkou odezvu, prožívá zklamání. Ale ono
to nemusí znamenat, že lidé jsou pasivní
a sobečtí. Myslím, že svou láskou ke Kristu
a církvi může farář probudit v lidech ušlechtilou touhu být i nějakou aktivitou platným
členem společenství, a pak tuto touhu třeba
i podpořit.

A jak se ti daří v Rájci? A co farníci?

Tys, Davide, studoval v Olomouci, nebo

Jó, jsem spokojen, nebijí mě. A mys-

ještě v Litoměřicích?

lím, že i farníci mohou být spokojeni.

No, já jsem šest let po maturitě pracoval

Taky je nebiji. :-)

u Telecomu (i s civilkou v nemocnici). Pak

Kolik tam máš ministrantů?

teprve jsem šel studovat. Začal jsem v Lito-

Jejda… je-li plný počet, tak v Rájci asi sedm

měřicích a dokončil v Olomouci. Tenkrát

a v Doubravici asi taky tak.

nás bylo v semináři přes 120. Dnes je tam

Ministrují i děvčata?

asi 40 kluků ve všech ročnících dohromady.

Ne, u nás ne. Já jsem přesvědčen, že u oltáře

Nějaké vzpomínky ze semináře. Máš

mají být kluci. Asi se na mě sesype kritika,

něco veselého?
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Jó, tam bylo někdy hodně veselo. Nejvíc si

lanské místo. Pak jsem byl ještě rok u sv.

člověk pamatuje takové ty legrácky, jako že

Jakuba v Brně a následovala studia v Římě.

přijedeš z domova, otevřeš pokoj a pokoj

Cos tam studoval?

je kompletně vystěhován, ale zase je mými

Morálku. Jsem obávaný moralista. :-)

věcmi krásně zařízená koupelna na druhé

Po návratu jsem byl jeden rok v Pavlicích, to

straně semináře. Anebo rozsvítíš a upro-

je u Znojma, no a teď jsem čtvrtým rokem

střed pokoje stojí sněhulák. Dvoumetrovej.

v Rájci už jako farář.

Ten by v pokoji roztál, ne?

A co bys vzkázal farníkům ze Židenic?

No, to je právě ta hrůza. Po prvním šoku

Buďte dobří! :-)

ze sněhuláka zjistíš, že máš v pokoji úplnou

za odpovědi poděkoval Petr Fediovič

ledárnu. Topení zastavený, okno dokořán
a venku mrzne, jen to praští.
Samozřejmě! To by mohl lépe popsat zase

Komentář k výsledkům hospodaření farnosti

Marcel, ale dotyčný se nějak dopátral, kdo

Vážení farníci,

byl autorem. Takže mu pak v pokoji vysa-

dovolte několik řádků o hospodaření far-

dil malou zahrádku. Na zemi dobrých deset

nosti v uplynulém roce.

centimetrů hlíny, trávník, kytičky, upro-

V roce 2014 tvořily výnosy farnosti: sbírky,

střed jezírko v igelitu…

dary, výnosy z pronájmu a také dotace.

To muselo dát docela fušku.

Dle účetních výkazů byly celkové výnosy

Jasně, i následný úklid, ale to člověk přece

bez dotací 2.112 tis. Kč. Celkové sbírky

rád podstoupí...

a dary byly oproti roku 2013 vyšší o 346

Následovaly ještě nějaké vzpomínky z dob

tis. Kč; z toho 200 tis. Kč připadá na dary

ministranských, ale ty se žel nedají zveřejňo-

od farníků; zbytek byl příspěvek od biskup-

vat, aby nebyly návodem pro dnešní malé mini-

ství. Během roku 2014 se nepodařilo prona-

stranty. Pak se hovor stočil znovu na Rájec a

jmout všechny volné prostory. V hospoda-

Doubravice.

ření se tato skutečnost projevila snížením

Kolikáté tvoje místo to vlastně už je?

výnosů o 97 tis. Kč.

No, když to vezmu popořadě, tak po jáhen-

Náklady na provoz se meziročně snížily

ském svěcení jsem byl rok jako prefekt v

o 215 tis. Kč. Farnost ušetřila 89 tis. Kč na

olomouckém semináři. To je taková funkce

energiích, materiálu a službách. Úspora na

„dohlížitele“ a taky pomocníka pro kluky v

osobních nákladech, na darech a úrocích

konviktu, kteří se teprve připravují na první

představovala dalších 107 tis. Kč.

ročník studia na fakultě. Pak jsem byl 2 roky

V roce 2014 byl výsledek za běžnou činnost

ve Velkém Meziříčí, to bylo moje první kap-

farnosti (bez dotací a stavebních oprav)

A byla nějaká odveta?
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+ 736 tis. Kč. Při srovnání s předchozím

Tento rozdíl byl financovaný z prostředků

rokem byl výsledek o 464 tis. Kč vyšší.

naspořených díky farníkům při pravidel-

V roce 2014 farnost obdržela druhou

ných sbírkách na opravy.

část dotace na malování kostela ve výši

Celkový hospodářský výsledek za rok 2014

1.368 tis. Kč; proti tomu musela vynalo-

je zisk ve výši 440 tis. Kč. Pro srovnání, rok

žit 1.744 tis. Kč. Mimo dotaci na malování

2013 byl ukončen se ztrátou 288 tis. Kč.

farnost také dostala příspěvek na pořízení

Účetní hodnota majetku farnosti se mezi-

plynového kotle ve výši 80 tis. Kč (tyto

ročně mírně zvýšila na 7.005 tis. Kč.

prostředky byly využity až v lednu 2015).

Stav peněžních prostředků na účtech a

Nepoměr ve výnosech a nákladech spoje-

v pokladně se zvýšil (o 271 tis. Kč) na

ných se stavebními opravami přispěl k hos-

482 tis. Kč. Farnost během roku splatila

podářskému výsledku ztrátou 296 tis. Kč.

100 tis Kč z úvěru na pozemek (vedle fary,
zakoupený v roce 2007). Z úvěru zbývá ještě

Zkrácený výkaz zisku a ztráty
ROK
v tis. Kč
Výnosy ze sbírek
ROK
Tržby z prodeje
v tis. služeb
Kč
Přijaté
Výnosydary
ze sbírek
Přijaté
Tržby zdotace
prodeje služeb
Výnosy
celkem
Přijaté dary
Energie
Přijaté dotace
Materiál
Výnosy celkem
Opravy
Energiestavební
Nakoupené
služby
Materiál
Osobní
Opravy náklady
stavební
Daně
Nakoupené služby
Dary
Osobní náklady
Ostatní
Daně provozní náklady
Úroky
Dary
Odpisy
Ostatní majetku
provozní náklady
Desátek
Úroky
Náklady
celkem
Odpisy majetku
Desátek
Náklady celkem
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření
Rozvaha ROK
v tis. Kč
Majetek
ROK
Pohledávkyv tis. Kč
Peníze
na
účtech
a v poklad.
Majetek
Aktiva
celkem
Pohledávky
Vlastní
jmění
Peníze na
účtech a v poklad.
Výsledek
hospodaření
Aktiva celkem
Nerozdělený
Vlastní jměnízisk
Bankovní
úvěry
Výsledek hospodaření
Dohadné
účtyzisk
pasivní
Nerozdělený
Krátkodobé
závazky
Bankovní úvěry
Výdaje
příštích
období
Dohadné
účty pasivní
Pasiva
celkem
Krátkodobé
závazky
Výdaje příštích období
Pasiva celkem
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2013

2014

1 333
2013
290
1 240
333
290 1 350
1 863
240 1 350
361 1 350
1 313
863 1 350
361 1 910
227
313
72 1 910
3
227
392
72
23
3
10
392
29
23
161
10
1 591
29 1 910
161
1 272
591 1-560
910
-288
272 -560
2013
-288

1 329
2014
193
1 590
329
193 1 448
2 112
590 1 448
292 1 448
2 372
112 1 448
292 1 744
148
372
25 1 744
3
148
335
25
23
3
7
335
29
23
142
7
1 376
29 1 744
142
1 736
376 1-296
744
440
736 -296
2014
440

62013
971
198
6211
971
7198
380
6211
984
7-288
380
6 58
984
400
-288
133
58
72
400
21
133
7 72
380
21
7 380

72014
005
219
7482
005
7219
706
6482
984
7440
706
6-230
984
300
440
101
-230
110
300
1
101
7110
706
1
7 706

zaplatit 300 tis. Kč. Ke konci roku 2014
farnost nemá v evidenci žádné závazky po
splatnosti.
V roce 2014 se podařilo snížit náklady
oproti předchozímu roku o 381 tis. Kč a to,
spolu se zvýšením ve výnosech + 347 tis. Kč,
přispělo ke kladnému ročnímu výsledku.
Jinými slovy, podařilo se obstarat dostatečné finanční zdroje, aby pokryly potřeby
farnosti na celý rok.
K vyrovnanému hospodaření jste velkou
mírou přispěli vy, farníci. Děkujeme vám
za vaše dary a také za veškerou práci a čas,
který jste farnosti věnovali.
Bez vaší štědrosti a dobré vůle se farnost
neobejde ani v roce 2015. Stále platí, že si
farnost může pořídit nebo nakoupit pouze
to, na co předem zajistí potřebné finance.
Prosíme, abyste i nadále se štědrostí svoji
farnost podporovali.
Za ERF Marie Pokorná

náročné na fyzickou námahu, jindy na pře-

Jaráky 2015

mýšlení. Někdy už jsme pomýšleli na to,
že to vzdáme, ale velká odpovědnost nás

V pátek 20. 2. jsme se jako jediná naděje

hnala dál. Předposlední den jsme nakonec

lidstva vydali z hlavního nádraží směrem

přece jen přišli na to, jaké přísady potře-

Rychlebské hory, protože jsme museli najít

bujeme (živá voda, extrakt z jahod a fran-

lék pro zbytek lidstva, které bylo nakaženo

kovka), abychom pomohli lidstvu a získali

infekcí šířící se závratnou rychlostí. Tato

lék. Další den jsme ovšem museli opus-

infekce se na každém nakaženém proje-

tit krásu Rychlebských hor a vrátit se do

vuje jinak, například naši nakažení spolu-

našeho milovaného Brna.

pracovníci pokaždé přes noc zapomněli vše

Svůj podíl léku jsme si samozřejmě odvezli

z předchozího dne. Po cestě vlakem na nás

s sebou. Jaráky se moc povedly a doufám, že

čekala vytopená chatka na kraji vesničky

příště pojedu znovu.

jménem Žulová. V této chatce jsme strávili

Ondra Horký

krásných pět dní hledáním léku na infekci.
Každý den jsme hledali přísady do léku a ne
vždy to bylo jednoduché. Jednou to bylo

Ráda peču a peru se - se
sourozenci, říká farnice Anna
Bártů
Některé farníky je hodně vidět, ale nic
o nich nevíme. Některých se zase bojíme
zeptat, jak se mají. V následujícím článku
si představíme jednu z místních mládežnic
Annu, kterou je vidět většinou o pátečních
mších nebo na nedělní ranní.
9

Blonďatá osmnáctiletá slečna žije se svými

Na podzim se Anna účastnila také volební

čtyřmi bratry, jednou sestrou, rodiči a psem

kampaně nezávislého kandidáta za křesťan-

Bakošem v jednom z židenických domů.

ské demokraty senátora Zdeňka Papouška.

Studuje septimu církevního gymnázia

V předvánočním shonu loňského roku

v Brně. Ráda hraje na klavír, čte a jezdí na

se zase rozhodla udělat dobrý skutek.

chatu. Jako vedoucí mladších dívčích schů-

Na sociální síti napsala několika kamará-

zek se věnuje práci s mládeží. „Běžné páteční

dům a společně se rozhodli pomoct brněn-

odpoledne začíná tak, že za kostelem na nás

ským bezdomovcům. Uvařili guláš, který

všechny děcka naskáčou a všechno z nás

dovezli na nádraží a pak chodili po městě a

oškubou. Pak jdeme do farní učebny, kde

zvali na večeři. „Potkali jsme bezdomovce,

hrajeme třeba sardela.“ Cílem hry je podle

vzali ho na jídlo a cestou si s ním povídali,“

Anny najít schovaného šťastlivce, který

říká o svém počinu. V Židenicích se cítí spokojená. Má tu kamarády, se kterými může
vždy někam vyrazit. „Lidé by si ale měli více
všímat těch, co se nezapojují. Aby se nás
totiž nelekli, když je nás ve farnosti tolik.
Asi se více věnovat nově příchozím, neuzavírat se,“ končí své vyprávění o životě
v Židenicích Anna Bártů.
Jan Krejčí

není sardinkou. Ke schůzkám patří také
modlitba, výroba různých věcí nebo třeba

Technická péče o kostel
			- oznámení

kreslení. „Občas nakreslíme něco otci Zdeň-

O kostel, stejně tak jako o každou jinou

kovi,“ dodává tato vedoucí. S holkama jezdí

stavbu, je nutné se pravidelně starat jak for-

na víkendovky. Tento rok byly třeba v Mrá-

mou údržby, tak formou investic menšího,

kotíně u Telče, kde působí otec Karel Ada-

či většího rozsahu, které nemohou probí-

mec. Každá taková akce má nějaké téma, ke

hat pouze spontánně a nahodile. Od 1.3.

kterému se váže určitá legenda a hry. „Letos

2015 jsem proto pověřil Hynka Kubicu,

jsme chystaly například noční hru, při které

Ing. Libora Holána, Ing. Dominika Juráska

jsme musely ze skleniček z „hnusama“ vylo-

a Ing. Michala Fidrmuce ke své spolupráci

vit písmenka a poskládat z nich zprávu.“

v technické správě kostela.
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V jedné z písní zpíváme „dědictví otců,

Ve středu 15. 4. 2015, 10.00–12.00 hod.

zachovej nám, Pane“ - i náš kostel je dědic-

Výroba didaktických pomůcek.

tvím našich otců, proto se musíme sami při-

Tvoření s dětmi na FP.

činit a od Pána si vyprošovat požehnání!

Ve středu 29. 4. 2015, 10.00–12.00 hod.

otec Petr, farář

Řešení konfliktů s náctiletými. Beseda
s psychologem Mgr. Michalem Divišem.

Programová nabídka Centra
pro rodinu a sociální péči na
duben 2015
Kompletní programovou nabídku CRSP

Přednášky jsou zdarma. Family Point
najdete v centru Brna, na Josefské 1, otevřeno je každý všední den 9.00–17.00 hod.
Pátek 9.00–15.30 hod.Informace na tel.
542 217 464

najdete na internetových stránkách www.
crsp.cz. Podrobné informace o progra-

V období duben - září 2015 bude CRSP

mech na telefonním čísle 542 217 464.

realizovat v rámci projektu „Na vlně

Mobil 731 402 731.

ADHD“ odborné kurzy zaměřené na zvýšení povědomí o ADHD a šíření technik

Zveme vás na pobyty s doprovodným

práce s dětmi s ADHD. Kurzy jsou pro účast-

programem

níky zdarma a jsou určeny sociálním pracov-

25. 7.–1. 8. 2015 - Pobyt pro rodiny s

níkům, pracovníkům v sociálních službách,

adolescenty

pedagogickým

17.–19. 4. 2015 - Víkend otec a syn

v sociálních službách a rodičům hyperaktiv-

29.–31. 5. 2015 -Víkend matka s dcerou

ních a neklidných dětí. Konkrétní termíny

Více k těmto pobytům můžete najít na

kurzů a bližší informace: www.crsp.cz

www.crsp.cz nebo kontaktujte koordiná-

nebo na tel. 731 604 202.

pracovníkům

působícím

torku: marketa.klimova@crsp.cz,
tel. 736 608 607

Internetová klubovna pro veřejnost
Internetová klubovna probíhá: pondělí

Akce Family Pointu

12.45–13.45 hod. a čtvrtek 12.45–13.45

Informační a poradenské středisko pro

hod. CRSP Brno, Josefská 1, tel.: 542 217

rodiny Family Point srdečně zve na zají-

464

mavé akce.
Ve středu 1. 4. 2015, 10.00–12.00 hod.

Přípravy na manželství – pro snou-

Jak děti učit poslušnosti. Setkání se spi-

bence. Průběžná setkání. Mgr. Milana

sovatelkou paní Marií Frydrychovou.

Vykydalová, tel: 736 606 468
11

Okénko nejen pro děti
Milé děti a všichni ostatní! Před námi máme poslední týden postní doby – Svatý týden, v
jehož závěru si budeme všichni připomínat mnoho důležitých událostí z Ježíšova života.
Dole na obrázcích jsou vyobrazeny právě dvě takové situace a podle nápovědy si je můžete
vybarvit (1 hnědá, 2 tmavě modrá, 3 tělová, 4 černá, 5 zelená, 6 bílá, 7 světle hnědá,
8 světle modrá, 9 žlutá, 10 červená).
Jestlipak víte, které dny si tyto události připomínáme? 		
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Terezie Veselá

