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Milí bratři a sestry!
Při nedávné misijní cestě do Tanzánie jsme měli možnost poznat tuto zemi
opět trochu blíže a zase trochu z jiného úhlu pohledu. Měli jsme možnost
se setkat se skutečnostmi, které jsme při předcházejících návštěvách jaksi
přehlíželi. Obecně bych to nazval „ohroženost přírodou“. Ohroženost, kterou zde v Evropě již jaksi nevnímáme. My jsme si přírodu docela „ochočili“
a moc nebezpečí v ní pro nás není. Můžeme se bezstarostně procházet lesem a žádné nebezpečí nám nehrozí. Naši afričtí přátelé však takovou bezstarostnost při procházce přírodou rozhodně neprožívají. První setkání s divokou přírodou ohrožující člověka bylo při projíždění národním parkem Mikumi. Kousek od silnice byla skupinka tří lvů, kteří požírali právě uloveného
pakoně. Nebylo radno vylézat z bezpečí auta. Pak jsme pobývali ve vesnici
Mpanga a častým tématem našich rozhovorů byli krokodýli. Letos mají v
Mpanze na svědomí již 5 lidských životů. Jeden člověk byl zraněn krokodýlem den před naším příjezdem a v průběhu pobytu svým zraněním podlehl
a měl pohřeb. Lidé mají velký strach chodit k řece pro vodu, protože jim
tam hrozí napadení krokodýlem. Spousta z nich proto využívá zásobárnu
řádových sester a berou vodu od nich, jen aby nemuseli k řece a předešli
tak smrtelnému setkání s krokodýlem.
Ale proč to zde takto popisuji? Začíná postní doba a tak mě pro ni napadá
právě toto srovnání. Každá naše nedokonalost nebo hřích jsou jako šelmy,
které číhají, jak by člověka mohly uchvátit. Někdy více někdy méně nebezpečně. Postní doba je pak dobou, kdy si nebezpečná místa v našich životech uvědomujeme a hledáme nové cesty jak se jim vyhýbat. Přejme si pro
postní dobu, ať jsme co nejúspěšnější. A bezpečně jdeme za Ježíšem.
Váš otec Jan Kotík

Život ve farnosti
5.3. Popeleční středa
mše svaté s udílením popelce
v 7 a v 18 hod.
19.3. Slavnost sv. Josefa
mše sv. v 18 hod.
25.3. Slavnost Zvěstování Páně
mše sv. v 18 hod.
13.4. Květná neděle
mše svaté s pašijemi
v 7.15, 8.30 a v 10.00 hod.

Liturgie Svatého týdne
14.4. pondělí Svatého týdne
v 18 hod. mše svatá
16.4. středa Svatého týdne
v 18 hod. mše sv. zaměřená na děti
17.4. Zelený čtvrtek
v 18 hod. mše svatá
na památku Poslední večeře Páně
21 - 23 hod. adorace v „Getsemanech“
18.4. Velký pátek
v 15 hod. křížová cesta zejména
pro děti a mládež,
v 18 hod. obřady Velkého pátku
19.4. Bílá sobota
od 9 hod. adorace
Velikonoční vigilie
ve 21.00 hod.
20.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Hod Boží velikonoční
mše sv. v 7.15, 8.30 a 10.00
při bohoslužbách se budou žehnat
pokrmy.
21. 4. Velikonoční pondělí
mše sv. v 7.15 a 9.00

***
Mše svaté za nemocné

Mše svatá na úmysly dárců
24. března.
V uvedené dny bude připraven košík, do
něhož můžete vložit na lístku svůj úmysl.

Pobožnost křížové cesty
vždy v pátek
v neděli

v 17.30 hod.
v 15.00 hod.

Nedělní křížové cesty
1. neděle postní
2. neděle postní
3. neděle postní
4. neděle postní
5. neděle postní
Květná neděle
Velký pátek

farní rady
muži
skauti
maminky
mládež a ministranti
rodiny
děti

Křížová cesta na Medlánecký kopec
Bude se konat v pátek 11. 4., sraz je ve
20.20 hod. v Medlánkách u kříže na konci
Turistické ulice. Svíčky s sebou!

Postní duchovní obnova
proběhne v našem kostele 28. a 29. 3.
(pátek a sobota) a povede ji o. biskup Pavel Posád.

Svátost smíření
Do středy 9. 4. se bude zpovídat vždy půl
hodiny před začátkem bohoslužby a také
během nedělních křížových cest.
10. 4. čtvrtek

16.00 - 19.00
více zpovědníků

11. 4. pátek

16.00 - 18.00

14. 4. pondělí

16.00 - 18.00

16. 4. středa

16.00 - 18.00

10. března, 16. dubna.

Mše svatá za zemřelé
29. března.

Prosíme, nezapomeňte také na ty, kterým
zdravotní stav neumožňuje přijít do kostela
ke svátostem, a včas u nich domluvte
s otcem Janem návštěvu!
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V naší farnosti probíhá
Příprava na 1. sv. přijímání dětí
- probíhá v rámci výuky náboženství 3.
třídy. První sv. přijímání bude 1. června.
Snídaně na faře
- každý druhý čtvrtek po mši svaté.
Setkání seniorů
- jednou za měsíc, ve čtvrtek ráno po mši
svaté.
Farní tábor
2. ročník tábora pro děti 1. až 7. tříd se
bude konat od 10. do 16. srpna.

Pozvánky
Železný poutník 2014
Pouť začíná v pátek 4. dubna mší svatou v
18 h na Svatém Kopečku. Zakončena bude
po příchodu na Svatý Hostýn v sobotu v 7
h opět mší svatou.
Po cestě bude občas zajištěna nabídka
teplého čaje a duchovní rozhovor.
Trasa je dlouhá 50 km, zvažte své možnosti.
Setkání mládeže s o. biskupem
Tradiční setkání se koná v sobotu 12. 4.,
začátek je v 8.30 v katedrále na Petrově.
Den s bl. Chiarou Luce Badano
V březnu se v prostorách Biskupského
gymnázia v Brně uskuteční Den s blahoslavenou Chiarou Luce Badano. Tato italská dívka zemřela v roce 1990 jako velmi
mladá (19 let) na rakovinu a již v roce
2010 byla blahořečená papežem Benediktem XVI. a její život byl dán za příklad
mladým lidem dnešní doby. Rodiče Chiary
Luce Badano měli osobní svědectví o své
dceři na Celostátním setkání mládeže ve
Žďáru nad Sázavou v roce 2012. Bližší
představení této mladé blahoslavené a

stylu jejího života inicioval arcibiskup Jan
Graubner a připravují ho mladí z Hnutí fokoláre. Na účastníky čeká pestrý program,
který se bude skládat z osobních svědectví, filmových ukázek, workshopů nebo
diskuzních skupinek, jež blíže představí
způsob života, kterým Chiara Luce dosáhla spojení s Bohem. Setkání se uskuteční v
sobotu 15. března 2014 a zváni jsou
všichni mladí od 14 let. Více informací naleznete na webu chiaraluce.naplno.net.
Tereza Petrášová
Postní almužna 2014
Postní dobu pro věřící v roce 2014 opět
obohatí možnost návratu k starobylé
postní tradici – almužně. Peníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, mohou vložit do tzv. postniček. Tyto prostředky poté místní farnost prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným.
Akce bude trvat od Popeleční středy až
dokonce postního období.
www.postnialmuzna.cz
Noc kostelů 2014
Letos se tato akce bude konat v pátek 23.
května a přesto, že v loňském roce návštěvníků v našem kostele ubylo, bychom
to chtěli opět zkusit. A tak znovu voláme
na pomoc všechny, kteří by byli ochotni
pomoci s přípravami i průběhem akce nebo se stát jejími sponzory, aby se hlásili u
otce Jana nebo u mě. A protože ze všeho
nejdřív je třeba sestavit program, jehož
uzávěrka je z důvodu tisku brožurek již
koncem března, prosíme všechny, kteří
oplývají nějakým dobrým nápadem na
obohacení programu, aby se o něj s námi
podělili. Předem děkujeme.
za organizátory M. Fiala
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Bilance farnosti za rok 2013
Svátosti
 bylo uděleno 35 křtů (18 chlapců, 17
děvčat)
 první sv. přijímání přijalo 13 dětí
 svátost manželství uzavřelo 9 párů
 svátost biřmování přijalo 27 biřmovanců

Daně z nemovitostí
Daň z příjmu
CELKEM

Kamila Schmidtová

Farní charita
Přehled hospodaření FCH za rok 2013
Hotovost k 1.1.2013

Sbírky v roce 2013

Příjmy:

dosáhly výše 1 066 534 Kč.
Přehled velkých a účelových sbírek:
- 20.1. na ŘKF Trmice
25 000 Kč
- 17.2. Svatopetrský haléř
29 510 Kč
- 31.3. Velikonoce
28 937 Kč
- 19.5. na charitu
27 560 Kč
- 2.6. na sochy sv. Cyrila a Metoděje 36 000 Kč
- 16.6. na povodně
51 000 Kč
- 23.6. na bohoslovce
27 800 Kč
- 11.8. pro OS Ruka pro život 29 256 Kč
- 15.9. na děkanské úřady
17 473 Kč
- 20.10. na misie
43 064 Kč
- 8.12. na Tanzanii
55 000 Kč
- 25.12. Vánoce
34 412 Kč

Likvidace lepry
Do pokladničky FCH

Ze srdce Vám všem děkujeme za Vaši
štědrost!

Hospodaření farnosti
Příjmy
Sbírky
Přijaté dary
Nájemné
Za tábor
Prodej pozemků
Úroky z b.ú.
CELKEM
Výdaje
Bohoslužebné
Režijní
Energie
Opravy, údržba
Odeslané sbírky a přísp.
Dary a charita

1,066.534,180.200,37.270,26.000,2,606.400,275,3,916.679,13.426,185.941,172.000,189.987,282.136,239.226,-

107.889,313.120,1,503.725,-

18 289 Kč
12 299 Kč
10 779 Kč

Výdaje:
Likvidace lepry (vč. poštovného) 12 332 Kč
Příze na obvazy
1 600 Kč
Hotovost k 1.1.2014
27 435 Kč
(z toho 10 835,- Kč náleží adopci)
Za přízeň a příspěvky na charitu všem srdečně
děkujeme!

Likvidace lepry
Při vánoční sbírce na projekt „LL“ se vybralo 3 548 Kč. Všem dárcům
děkujeme.
Sbírka starých platidel
Ještě 1 kg mincí a 33 bankovek se
v prosinci objevilo v pokladničce FCH.
Takže celkem úctyhodných 7,5 kg mincí
107 bankovek. Tím už ale sbírka definitivně končí. Děkujeme za Vaši aktivitu.
za FCH Marta Ocetková

Kampak to ty děti mizí?
Účastníci nedělní mše svaté v 10 hodin si
jistě poslední dobou všimli, že se po
evangeliu zvednou mladší děti a zamíří si
to k oltáři. „Kampak to ty děti mizí?“ zaznělo jednu únorovou neděli za mými zády. A tak by bylo asi dobré vysvětlit projekt dětských katechezí, který jsme
v lednu tohoto roku začali v naší farnosti
uskutečňovat.
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Myšlenka dětských katechezí se zrodila už
vloni. Řečkovice mají totiž to, co by nám
mohly všechny ostatní farnosti závidět.
Náš kostel při zmíněné mši téměř praská
ve švech a je přeplněn především rodinami s malými dětmi. Domluva katechezí
nebyla vůbec jednoduchá, ale nakonec se,
s podporou otce Jana, čtyři katechetky
(Jana Handlarová, Monika Matalová, Terka Fialová a Karolína Kolářová) domluvily
– a je to.
A kam že to ty děti vlastně mizí? Děti si
odvádíme do sakristie, kde se posadí na
karimatky a vyslechnou si ještě jednou
evangelium přeložené do dětského jazyka. U katechezí používáme tzv. flanelové
divadlo či různou formou zpracované příběhy. Již první neděli přišlo přes 40 dětí a
také o následujících nedělích zaplnily děti
sakristii do posledního místečka. Doufám,
že bude Pán žehnat naší práci a dětské
katecheze přispějí k ještě radostnějšímu
prožívání neděle především u mladých
řečkovických rodin.
Díky všem, kteří se podílíte.
K. K.

Malé vánoční ohlédnutí
Když jsme přijížděli k dceři na štědrovečerní večeři, byli jsme velmi mile překvapeni. Dcera má dva syny - 5 a 2,5 roku.
Ten malý šel každého přivítat. S papírovým betlémem, který předtím nakreslil
jeho starší bráška. Vysvětlil nám, že je
tam malý Ježíšek, Panenka Maria, svatý
Josef a kometa - ne hvězda.
Ten větší byl „kněz“ a slavil mši… Přenášel
svoji bibli na stůl a zase zpět a dělal, že
tam čte evangelium. Také nám řekl, abychom byli hodní – „jako při kázání“.
Do „kalicha“ naléval vodu, v druhé misce
měl piškoty… Museli jsme se pomodlit
Otče náš a každému dával „hostii“.

Byla jsem tím vším docela překvapena,
protože jsem si nemyslila, že v 5 letech dítě už dokáže rozmýšlet, co na mši vidí.
A také mě napadlo, že bychom měli přidat s objasňováním mše svaté.
H. L.

Misijní ultraběh
V pondělí 20. 1. jsem uskutečnil svůj první
misijní ultraběh. Běžel jsem z Brna do Přibyslavic u Třebíče, kde působí P. Jacek, s
kterým jsem i po jeho odchodu z farnosti
v pravidelném kontaktu.
Až do roku 2007 jsem byl naprostý nesportovec, běhat jsem začal až během
svého ročního pobytu v řeholním společenství redemptoristů, za což jsem jim i
Bohu velmi vděčný. Bůh mi tam ukázal, že
mé místo je v běžném světě, mimo klášter, avšak misijní povolání i běhání mi zůstalo. Běhání se stalo samozřejmou součástí mého života, neboť mi pomáhá fyzicky i psychicky. Od doby, co běhám,
jsem zcela zdráv (dříve jsem býval často
nemocný) a cítím se vnitřně klidnější, neboť mi také pomáhá zvládat stres spojený
s pracovními aktivitami, jimž se věnuji.
Díky běhání jsem poznal spoustu přátel a
často se při běhu i modlím. Skrze své běhání mohu také šířit křesťanské hodnoty,
ať už konáním misijních či charismatických běhů, tak svým svědectvím o tom,
jakým způsobem běhám.
Běhání se stalo zcela přirozenou součástí
svého života, běhám denně, kamkoliv je
potřeba - do obchodu, na oběd, na úřady,
občas i do kostela. Zároveň jsem se zlepšil
i výkonnostně, což mi umožnilo běhat
maratony, jichž jsem uběhl již více než 20,
např. v Praze, Bratislavě či Podolínci. Často jsem běžel na konkrétní úmysl, např. za
organizaci zabývající se léčbou zraku v Africe, za misijní díla apod. Čím déle jsem
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běhal, tím větší jsem měl touhu uskutečnit i dlouhý misijní běh, třeba z Brna na
Velehrad. To se mi zatím nepodařilo,
avšak má touha po tom rostla, a proto
jsem se ji rozhodl naplnit. Využil jsem přitom neobvykle teplé zimy, neboť bylo důležité, že nikde není sníh. V den běhu sice
v úvodu a ke konci pršelo, avšak déšť mi
vadí mnohem méně než sníh či led.
Vyběhl jsem kolem osmé ráno v doprovodu kamaráda na kole, přičemž prvních 9
km s námi běžel další kamarád. Trasa vedla zčásti po turistických cestách v poměrně kopcovitém profilu, některé byly rozblácené, a nebylo snadné po nich běžet,
natož jet na kole. Trasu naplánoval jiný
kamarád, který ale nepředpokládal, v jakém stavu cesty budou. Běh se mi ale dařil a cítil jsem se dobře. Asi po 24 km jsem
oslavil svůj 25000. uběhnutý kilometr a
poděkoval za ně Pánu Bohu. Krátce poté
následovalo nekritičtější místo, o němž
jsem předem nevěděl, ale byl jsem v obrovské psychické pohodě a zvládl to velmi
dobře. Čím déle jsem pak běžel, tím jsem
se cítil lépe, a to i poté, co jsem uběhl celý
maraton, což byla zatím nejdelší vzdálenost, kterou jsem kdy souvisle uběhl. Někde kolem 48. km jsem ztratil doprovod,
když kamarád objížděl špatnou cestu po
silnici. Pak už mě nepotkal, jelikož se mu v
dešti rozmočila mapa a kvůli špatně značeným cestám zabloudil a nevěděl, jak
dál. Posledních 30 km jsem tedy běžel
sám, bez vody, jídla, dokladů i mobilu.
Přesto jsem si ale hodně věřil a byl Bohu
vděčný za to, že běžím. I když jsem tušil,
že už kamaráda až do cíle nepotkám, a i
když jsem běžel mnohem déle, než jsem
byl kdy zvyklý, prožíval jsem radostné
chvíle, plné vděčnosti a pohody. Zvládl
jsem i poslední, poměrně náročný úsek, a
po 8,5 hodinách souvislého běhu doběhl
do Přibyslavic na faru, trochu zmoklý a

špinavý, ale jinak zcela v pohodě, fyzické i
psychické.
Uběhl jsem 77,25 km, což je skoro dvojnásobek délky maratonu, s převýšením
1520 m (málem nadmořská výška Sněžky!). Dodnes považuji za zázrak, že jsem
to zvládl a ani chvíli nepochyboval, že tento běh nemá smysl nebo že ho nedokončím. Cítil jsem se ale dobře i následné
dny, jako bych uběhl třeba jen 20 km.
Jsem přesvědčen, že mi hodně pomohlo
vědomí, kam a proč běžím. O několik týdnů později na návštěvě v Bratislavě jsem
narazil v jedné knize na zajímavou myšlenku: "Když běžím, cítím, že Bůh se z toho těší". Přesně tak to vnímám i já.
Na www.kanovsky.cz/misijnibeh lze najít
další informace o tomto i dalších obdobných bězích. Doufám, že se někteří zúčastníte Charismatického běhu, který
proběhne tradičně v červenci v rámci Katolické charismatické konference. Těším
se už na něj.
Petr Kaňovský

Poděkování
Děkujeme všem, kdo se podílíte na rozšiřování naší farní knihovny. Zvláště pak
děkujeme za knihy Jana Čepa, Jakuba
Demla, Otokara Březiny, Jaroslava Durycha a všech dalších autorů, kteří se cítí
dobře ve farních knihovnách. Také dětská
literatura se rozrostla. Například jsme
vděčni za Ladova Kocoura Mikeše, knihu,
bez které si nemohu představit dětská léta, či Jeníkovy pohádky Jana Zrzavého
z nakladatelství
Literární čajovna
Suzanne
Renaud. Přijďte si,
děti, půjčit některou knížku, protože s knihou je svět zajímavější a krásnější. To platí samozřejmě
i pro dospělé. S knihou může být život i
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jednodušší a levnější. Tak třeba pojednání
Václava Cílka o české krajině mi určitě
ušetří čas i peníze, protože tak silný zážitek ztotožnění se s popisovaným místem
nebudu mít ani po jeho návštěvě.
Stává se, že nám dáváte knihy, časopisy či
něco dalšího, s přáním „ať si to někdo
vezme“. Pro tyto případy zřídíme prostor
označený „K rozebrání“, kam tyto předměty budou deponovány, stejně jako knihy, které se dle našeho názoru do farní
knihovny nehodí.
Ještě bych rád poděkoval za knihu Jacka
Londona Cesta, o amerických „hoboes“ a
jejich nekončící cestě od města k městu
napříč Amerikou. Vzpomenul jsem si, jak
jsem ji četl v době studií, kdy jsem čundroval s T.O. Alkor a kdy nás tahle knížka,
v té době neznámá a dosti vzácná, okouzlila svou atmosférou zvláštní svobody a
tuláctví.
Je vůbec zajímavé a pěkné, jak se ve světových náboženstvích opakuje symbol
cesty, pouti, putování. Nespokojit se
s tím, kam jsem se dohrabal, ale jít pořád
dál, jako „hoboes“.
Šťastnou cestu přejí knihovníci.

Opět Tanzánie!
Stejně jako světové celebrity i o. Jan se
rozhodl strávit část zimy v teplých krajích. Nevedla ho ale touha po teple, ale
spíš snaha pomoci svým (i našim) kamarádům ve farnosti Mpanga a také jim
oplatit jejich milou adventní návštěvu u
nás. Otce na cestě doprovodil a vydatně
pomohl Petr Prokš. Zde je autentické
znění depeší, které oba naši „hoši“ svědomitě a pravidelně posílali.
3.2. 21:03 Zdravíme všechny. Dojeli jsme
v pořádku do Dar Es Salaamu. Vodní filtry
máme kompletní a zítra vyrazíme do

Mpangy je montovat. Na letišti byl trošku
problém, ale vše vyřešeno. Večer jsme
strávili intenzivní diskuzí nad technickým
řešením. Petr Prokš a P. Jan Kotík
4.2. 15:32 Zdravíme všechny. Proti loňsku
jde letos všechno jako po drátkách. Dopoledne jsme nakoupili solární napájení UV
lampy a už jsme na cestě do Ifakary. V
Mikumi si prohlédneme divokou zvěř a
vyzvedneme Veroniku ze společnosti
Maendeleo, která bude v Mpanze nabízet
mikropůjčky zemědělcům. Ze sluncem
prohřáté Afriky zdraví o.Jan a Petr Prokš.
5.2. 13:05 Zdravíme všechny! Jsme v
sirotčinci v Mbingu na obědě. Dneska
jsme přespali u otce Basila, promluvili s
ním o charitním projektu a pak jsme to šli
projednat i s otcem biskupem. Cesta do
Mbingu byla jako pravá rallye, měl jsem
tu čest řídit. Vaši cestovatelé Jan a Petr.
5.2. 21:05 Ve zdravi jsme dorazili do
Mpangy, odkud vsechny srdecne zdravime. Moc jsem vzpominal na lonskou cestu, protoze jsem si stale pred sebou vybavoval traktor. Traktory byla prvni vec, kterou jsme videli na dvore farnosti. Jsou
pripraveny k praci, za jednim je zaprahnuty pluh a za druhym vlecka. Treti zkontrolujeme zitra. Z Mbingu ridil Petr a je to
pro nej nezapomenutelny zazitek. Opravdova cesta do srdce Afriky. V aute pro pet
nas jelo sedm, dva byli na korbe plne bagaze a solarniho systemu. Zajimavy okamzik nastal, kdyz zacalo prset a dovnitr se
musely presunout nejen vsechny osoby,
ale i batohy. Takto jsme zazili pravou Afriku. Nyni jsme jiz v bezpeci fary v Mpanze.
K veceri jsme meli divoke prase. Mistni
kaplan, otec Dotto, nam k tomu vypravel
posledni zazitky mistnich vesnicanu s krokodylem v rece, kde mame provadet mereni.
-7-

Jeste nesmime zapomenout na vcerejsi
zazitek se lvy. V Mikumi jsme prizastavili u
cesty a chteli jit na zachod, kdyz v tom
kousek od auta zere lev prave uloveneho
pakone. Dalsi dva lvi se jiz nazrani valeli
opodal. Vse jsme pro vas natocili, ale radeji
jsme
zustali
v
aute.
Prejeme dobrou noc.. O. Jan a Petr Proks
6.2. 7:17 Tak jsme se dobře vyspali, měli
mši svatou s panem kaplanem Dottem a
pouštíme se do práce. Předali jsme speciální svíčky ze ŽĎASU, ze kterých zde měli
velkou radost. Je to konstrukce, která vypadá jako tlustá svíce, ale dají se do ní
vkládat levnější tenké svíčky. Budou jim
tu šetřit peníze. Jan a Petr.
6.2. 20:57 Od prace k improvizaci. Rano
jsme zacali s instalaci vodniho filtru. Zacalo to hezky. Odehnali jsme slepice sedici
na vajickach na drevene bedne, ve ktere
jsme loni privezli naklad. Da se k nasemu
ucelu krasne vyuzit. Mistni skupina pod
vedenim zednika Richarda vysekala diru
pro vedeni potrubi. Potom jsme odborne
nainstalovali filtrovaci sestavu do bedny a
pak se to zacalo komplikovat. V mistnim
obchode v Mlimbe totiz africky nepochopitelne maji na potrubi jen rovne spojky a
zadna kolena. A bez kolen potrubi delat
do zatacky nejde. Ale zitra den a snad nas
neco napadne. Mejte se. Jan a Petr
7.2. 20:42 Napadu jsme meli dost, ale zatim se zadny neuchytil. Problem se spojkami jsme nechali africky ulezet a zacali
se venovat privodu elektriny. Vytvorili
jsme docela obstojny ram pro solarni panely a pobavili jsme pri tom mistni deti.
Ty nas sledovaly a strasne je rozesmalo
ceske slovo auuu, kdyz jsem misto hrebiku trefil prst. Nove slovicko si pak zpivali
jako pisnicku. Elektroinstalaci se podarilo
dokoncit, zitra jen pripojime panely a zacneme nabijet. Odpoledne prisel na faru

zastupce obecniho zastupitelstva, ktery
ma na starosti vodni hospodarstvi obce.
Mluvili jsme zajistovani pitne vody pro
obyvatele vesnice. Po tomto setkani prisla
skupina mistnich zemedelcu a debatovali
s Veronikou o sve praci a o pripadne spolupraci se spolecnosti Maendeleo. Petr s
Jirkou sli k rece hledat krokodyly, ale zadneho se jim nepodarilo ani zahlednout.
Koncime den prijemne unaveni a doufame, ze zitra se podari vyresit problem s
koleny. Jan a Petr
8.2. 7:14 Vcera jsme predavali mikroskop
a ostatni zdravotnicky material Jakobovi,
mistnimu zdravotnikovi. Za mikroskop,
ktery sehnal Ales Tomasek a vycistil Josef
Sikula, byl moc rad. Tento tyden moc neordinuje, protoze musi obdelavat sve pole. Drzi pohotovost na telefonu. Odpoledne nas dnes ceka navsteva sousedni farnosti. Z Mpangy preji hezky den Jan a Petr.
8.2. 21:04 Dnesek se nesl ve znameni prace ve vyskach. Staveli jsme sloupy pro
solarni panely. Dbali jsme pri tom na
vsechny evropske bezpecnostni normy
aplikovane na Afriku. Meli jsme leseni z
kazde strany tj. z jedne strany dva svazane zebriky do dvojaku a na druhe strane
byly dve trubky z konstrukce korby dodavky. Nedalo se na nich moc stat, tak me
Petr pri rezani pilou musel drzet za kalhoty. Ale prace se podarila a system funguje, baterie je plne nabita a UV lampa zkusebne rozsvicena. Huraa. Ted uz jen ta
nestastna kolena. Ale uz jsou snad blizko,
ale nechceme to zakriknout. Veronika byla dneska na navstevach u mistnich zemedelcu, aby se jich ptala na jejich postupy v obdelavani poli. Prisla docela prekvapena, ze to tady delaji jinak nez v oblasti Mbea, kde byla predtim. Zitra a v
pondeli ji cekaji dalsi navstevy. Podvecer-8-

ni navsteva sousedni farnosti jmenem
Taweta byla nadherna, krasne nas tam
privitali. Ve farnosti pusobi jeden knez a
tri radove sestry. Docela nas dostalo, kdyz
vypravel o sve farnosti a mluvil o nejvzdalenejsim kosteliku. Kdyz tam ma slouzit
msi svatou, tak musi jit pet hodin pesky.
Auto zadne nema, protoze pri nedelni
sbirce by se nevybralo na benzin. Sbirka
dela nejakych 150 Kc. Prejeme prijemnou
nedeli, my se tesime na zitrejsi mesni
zpevy. Jan a Petr
9.2. 22:22 Dneska jsme tu prozili tradicni
nedeli. Zacalo to msi svatou v Mpanze a
pak jsme jeli do Ngalimily a vychutnavali
si mistni zpevy. V Ngalimile nas privital
zvuk zvonu privezeneho minuly rok, bylo
ho krasne slyset. Odpoledne bylo ve znameni odpocinku. Zkouseli jsme take mistni kucharku a sestricky ucit cesky, coz jim
docela slo. Zjistili jsme, ze i ve svahilstine
je ceske slovo buchta, ale s jinym vyznamem. Tu svahilskou bychom si rozhodne
k jidlu nedali, znamena totiz 'kratke
kalhoty' neboli 'kratasy'. Prejeme dobry
vstup do noveho tydne. Jan a Petr
10.2. 20:46 Dnešek byl veskze pracovní a
úmorný. Včera konečně došel balíček s
koleny z Ifakary. Ale to co jsme si objednali, tam vůbec nebylo. Takže zbyla jen
čistá improvizace. Ráno jsme se vypravili
za panem Brunem, místním Švýcarem,
poslední nadějí. Otevřel svoje skladiště.
Kolena, která jsme původně chtěli sice
neměl žádná, ale našel se u něj starý klasický instalační materiál. A dokonce nám
mohl půjčit řezačku na závity. Čekala nás
tím pádem úmorná práce řezání mnoha
závitů do kovových trubek a to bez svěráku. Naštěstí nám přišlo na pomoc několik
místních mládenců. Kteří s námi vydrželi
opravdu tvrdě makat celý den a ještě

jsme se při práci vzájemně učili česko svahilsky. Ovšem musíme uznat, že
svahilská slova jsou pro nás těžko zapamatovatelná. K večeru jsme opravdu znaveni práci dokončili a s napětím otevřeli
kohoutky.....a nic, voda netekla! Naše
zoufalství si nikdo nedovede představit.
Pak nás ale napadlo podívat se na filtr. Byl
úplně hnědý a ucpaný nečistotami vypláchlými při zastavení vody při přepojování. Když jsme ho vyčistili, všechno se
rozběhlo. Tu úlevu jsme únavou ani nedokázali vychutnat. Odměnou nám byla
příjemná výtečná večeře při které jsme se
sestřičkami pokračovali ve vzájemném
procvičování češtiny a svahilštiny. Zítra
nás už čeká zpáteční cesta do Ifakary. Veronika s Jirkou absolvovali další návštěvy zemědělců a donesli litr bambusového burčáku. Večer chutnal všem. S přáním lala salama (sladké sny) se loučíme a
jdeme se posilnit spánkem na zpáteční
cestu. Zdraví Jan a Petr
12.2. 20:32 Včera jsme se rozloučili s
Mpangou. Dopoledne jsme byli něco měřit u řeky a viděli jsme místní vesničany,
jak zesilují ochranné bambusové bariéry
proti krokodýlům. Moc se nám k vodě nechtělo, ale krokodýli asi zrovna neměli
hlad, tak se neobjevili. Nesměli jsme také
zapomenout osobně otestovat vodu
upravenou naším filtračním zařízením.
Měli jsme při tom strach podobně jako u
řeky, ale chutnala výborně. Ani střeva se
doposud neozvala. Nyní čekáme již v Dar
Es Salaamu na zitrejsi let. Lala salama. Jan
a Petr.
13.2. 14:50 Sedáme do letadla a zítra budeme v Evropě v Brně v Řečkovicích... večer na mši. Jan a Petr
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Pro naše děti
Štěňátko (povídka)

Na bráně před jedním domem na předměstí, obklopeným rozlehlou ovocnou zahradou, byla cedule s nápisem: „Prodáme čistokrevná štěňata.“
K bráně přišla holčička, zmáčkla zvonek, sáhla do kapsy a pánovi, který přišel otevřít,
řekla: „Mám 2 eura a 37 centů, prosím, můžu se podívat na ta štěňátka?“
Muž zapískal a ze psí boudy, na které byl nápis „Lady“ vyšla nádherná fena a elegantně kráčela k pánovi. Následovalo ji pět krásných štěňátek. Jedno však trochu kulhalo.
„Co mu je?“ zeptalo se děvčátko a ukazovalo na pejska. Podle veterináře má zdeformovanou jednu tlapku. Nejspíš už bude kulhat pořád.
„Tohle štěňátko bych si chtěla koupit, kdybyste proti tomu nic neměl.“ vydechla holčička.
Majitel jí ho chtěl darovat, ale dívenka na jeho nabídku odpověděla: „Má stejnou cenu
jako ta ostatní. Budu vám každý týden nosit peníze, až to bude tolik, za kolik prodáváte ta druhá štěňátka.“
„Ale proč chceš koupit štěně, které není zdravé?“
Holčička se shýbla, povytáhla si jednu nohavici dlouhých kalhot a ukázala nohu. Byla
znetvořená a vězela v jakémsi pouzdru vyztuženém ze stran kovovými dráty.
Pak se obrátila k pánovi: „Já taky nemůžu dobře běhat. Štěňátko bude potřebovat někoho, kdo mu bude rozumět.“
Vítězem soutěže „Nejlepší dítě roku“ se stal chlapec, který bydlel nedaleko domu jednoho starého pána. Staříkovi bylo přes osmdesát let a nedávno ovdověl.
Když chlapec viděl, jak starý pán sedí v zahrádce a pláče, přelezl plůtek a sedl si mu na
klín. Zůstal tam tak u něj do pozdního odpoledne.
Když se hoch vrátil domů, maminka se ho ptala, co tomu starému pánovi říkal.
„Nic,“ odpověděl, „ten pán ztratil paní a moc mu to ublížilo. Sedl jsem si k němu a pomáhal mu plakat.“
Podle B. Ferrera
Milé děti!
Ve středu začíná doba postní, doba naší přípravy na největší svátky v roce. Chceme se
k Ježíši přiblížit, chceme žít jako on. Chceme, aby z nás měl Ježíš radost. V Bibli, v listu
Římanům, čteme: „Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Buďte vůči všem stejně
pozorní. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Nedopusťte, aby nad vámi zvítězilo zlo, dobrem přemáhejte zlo.“ Zkusme si tato slova přečíst a nechme se jimi vést.
L.F.
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Pořad bohoslužeb do Velikonoc 2014
3.3. Po
5.3. St

Popeleční středa

6.3.
7.3.
8.3.
9.3.

Čt
Pá
So
Ne

1. postní

10.3.
12.3.
13.3.
14.3.
15.3.
16.3.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

2. postní

17.3.
19.3.
21.3.
23.3.

Po
St
Pá
Ne

24.3.
25.3.
26.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

31.3.
2.4.
3.4.
4.4.
6.4.

Po
St
Čt
Pá
Ne

5. postní

7.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

Květná neděle

sv. Josef
3. postní

Zvěstování Páně

4. postní

14.4. Po
16.4. St

18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
18.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00

17.4. Čt

Zelený čtvrtek

18.00

19.4. So
20.4. Ne

Bílá sobota
Hod Boží
velikonoční

21.4. Po

Velikonoční
pondělí

21.00
7.15
8.30
10.00
7.15
9.00

na poděkování
na poděkování za dar života
na úmysl dárce
za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
za † Lidunu Plockovou, rodiče Plockovy a Jaškovy
za † Olgu Kolofíkovou a živou a zemřelou rodinu
za farní společenství
za zemřelé manžele Pokorných, vnučku Lucinku a celou rodinu
na úmysl dárce
za nemocné
na poděkování a dar zdraví pro celou rodinu
za † manžela a živou a zemřelou rodinu Skálovu a Paulíkovu
za † Jiřího Pavelku a živou rodinu
za † manžela, rodiče, sestru, švagra a živou rodinu
za † rodiče a prarodiče Líbalovy
za dar víry a požehnání pro syna a jeho rodinu
za farní společenství
za živou a zemřelou rodinu Konupčíkovu
za živou a zemřelou rodinu Mittnerovu a Čapkovu
za † rodiče Tišnovských, dvoje prarodiče, † Aloise a Františka a živou rodinu
za † Josefa Kazdu, manželku Miladu a živou a zemřelou rodinu
za † rodiče a dvoje prarodiče a živou a zemřelou rodinu
za farní společenství
na úmysly dárců
na poděkování
za † rodiče a prarodiče, † manžela, bratra a švagra a za zdraví celé živé rodiny
za dvoje rodiče, bratra a zetě
za živou a zemřelou rodinu Škvařilovu, Kubicovu a Zbořilovu
za zemřelé
za farní společenství
za † Emila Staňka, oboje rodiče a bratra Josefa
za † Josefa Bořeckého, živou a zemřelou rodinu
za † Marii a Josefa Hrozkovy, jejich rodiče a živou rodinu
za P. Eliase Vellu a P. Petra Bulvu
za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
na poděkování za 43 let života
na úmysl dárce
za farní společenství
za živou a zemřelou rodinu
za † manžela Blahoslava a živou rodinu
na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu
za † manžela, syna a živou rodinu
za rodiče Hlavičkovy, Homolkovy a synovce
na úmysl dárce
za † Boženu Čechovou a živou rodinu
za farní společenství
na poděkování za 70 let života
na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého
za nemocné
na poděkování za všechny kněze, kteří sloužili a slouží v naší farnosti, s prosbou o všechny potřebné dary
na poděkování za dar víry a křtu
za zemřelé rodiče, sourozence a živou a zemřelou rodinu
na úmysl dárce
za farní společenství
za dary Ducha Sv. pro příbuzné, sousedy, spolužáky a spolupracovníky
za živou a zemřelou rodinu

Uzávěrka příštího (velikonočního) čísla je 10. 4. 2014.
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