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Už nějakou dobu jezdím sloužit odpolední mši svatou na pouť do Modletína ke sv. Anně.  
Je to malá víska několik kilometrů od Chotěboře, která má 22 domů a 162 obyvatel.  
Na místě zdejšího kostela stávala dřevěná kaple sv. Anny, nad studánkou, v níž prý se tato 
světice zjevila. Přicházelo sem mnoho poutníků a nemocní se zdejší vodou uzdravovali. V no-
vější době užíval jí i otec dějepisu František Palacký s prospěchem a dával si ji zasílat do Pra-
hy, a ona mu zvláště na zrak působila sílivě. Později, asi ku konci 17. Století, vystavěna tu 
kaple zděná, která pak za majitele panství pana Schmiedla z Schmiedenu, jemuž náležel i Ru-
šinov a Hoješín, ku konci onoho století, byla kaple přestavěna na kostel, k němuž byly cihly 
páleny v blízkém Přemilově a dopravovány do Modletína na hřbetech dvou velbloudů a sice 
nakládáno každému 100 cihel. Duchovní správa byla konána z fary libické, když pak potomní 
majitel Adler vystavěl tu lázeňský dům, nazvaný „Dolejší stavení“ a lázeňských hostí přibýva-
lo, povolán sem byl na delší dobu některý kněz, nejčastěji z kláštera chrudimského, který tu 
konal služby Boží až do zřízení lokalie. 
Tolik se píše v časopise „Politický okres chotěbořský“ z roku 1892.  
Místo je už přes 15 let oživováno komunitou Benediktus (www.benediktus.org), se kterou 
jsem se před lety seznámil. Sdružuje lidi s mentálním postižením a asistenty, kteří se snaží o 
společný život v rekonstruovaných budovách bývalé modletínské fary a také lázní, které dří-
ve využívaly léčivou vodu. Komunita se snaží svými výrobky (dřevěné hračky, tkané výrobky, 
tašky, polštáře, keramika apod...) zajistit, aby se její obyvatelé mohli zapojit do každodenní 
práce. Jednou z jejich činností jsou výjezdy na zakázky, kdy si zájemce objedná pomoc třeba 
na zahradě, a vyjede k němu několik členů komunity a pracují na zahradě podle potřeb ob-
jednavatele. Komunita se snaží žít na principech komunit L'Arche, založených Jeanem Vanie-
rem, a snaží se tedy o to, aby dary a hřivny postižených i zdravých byly vzájemně sdíleny, a 
aby mohlo to, co je slabé a zlomené, obohacovat to, co vypadá jako „zdravé.“  
Kolem svátku sv. Anny se tedy pravidelně koná pouť. Letos to vychází na 24. července. Ve 14 
hodin je v místním kostele mše svatá a po ní následuje bohatý program na plochách kolem 
fary a kostela. Pro děti i dospělé je možnost tvoření v nejrůznějších podobách (keramika, 
perníkářství, tkalcovství, plstění). Griluje se sele, prodávají se výrobky Benediktu, stejně jako 
různé druhy občerstvení. Je také připraveno divadlo (Teátr Pavla Šmída Pohádka z budíku). 
Komunita má také svoji skupinu Benebend produkující vlastní písně, včetně hitu „Čížečku, 
čížečku“. Tato skupina pravidelně o pouti vystupuje.  Chystá se i cirkusové vystoupení. 
Na tuto akci je zvána široká veřejnost, a kdybyste hledali, jak dobře strávit jedno letní ne-
dělní odpoledne, tady je možnost...  
Zdraví a přeje odpočinkové letní dny 

  P. Jindřich Kotvrda 
 

Také já přeji všem malým i velkým požehnané a klidné prožití prázdnin a dovolených. 
Váš o. Jan 
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Život ve farnosti 

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla 
mše sv. v 18 hodin 

  5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

mše sv. v 8 hodin 

  6. 8. Svátek Proměnění Páně 
mše sv. v 8 hodin 

  7. 8. Poutní slavnost sv. Vavřince 
mše sv. v 8.00 v kostele a  
v 10.00 v hodovém areálu 

10. 8. Pouť jáhnů brněnské diecéze 
mše sv. v 18 hodin, 
po mši agape na faře 

15. 8. Slavnost Nanebevzetí P. Marie 
mše sv. v 18 hodin 

21. 8. Bartolomějské hody Ivanovice 
mše sv. v 7.15 v kostele a  
hodová mše v 10.00 v Ivanovicích 

10. 9. Hodová mše v Jehnicích 
v 9 hodin v atriu ZŠ 

  8. 9. Svátek Narození P. Marie 
mše sv. v 7 hodin 

25. 9. Pouť v Medlánkách 
mše sv. v 7.15 a 8.30 v kostele a  
v 10.00 poutní mše v Medlánkách 

28. 9. Slavnost sv. Václava 
mše sv. v 8 hodin 

* * * * * 

Mše svaté za nemocné 
15. července, 6. srpna a 12. září 

Mše svaté za zemřelé 
23. července, 26. srpna a 24. září 

Mše svaté na úmysly dárců 
8. července, 20. srpna, 9. září 
 

MŠE SV. O PRÁZDNINÁCH 

Neděle  - v 7.15 a v 9.00 

   (kromě 7. a 21. 8.) 

Všední dny - středa až sobota jako ob-
vykle, v pondělí mše nebu-
dou (mimo 15. 8.) 

Sledujte prosím vývěsky a ohlášky. 
 

V naší farnosti probíhá… 

Snídaně na faře a mše pro děti během 
prázdnin nebudou. Termíny konání po 
prázdninách budou zveřejněny 
v ohláškách. 
Večery chval budou 3. 7. a 6. 8. 
Adorace se zpěvy z Taizé budou 16.7. a 
20.8. 

Výuka náboženství 

Ve školním roce 2016/2017 se bude ná-
boženství opět vyučovat na faře. Rozvrh 
je vyvěšen na nástěnce a na farním webu. 
Přihlášky je třeba odevzdat do 30. 6. 
 

Farní akce 

Putování mládeže do Krakova na SDM 
Od 24.7. do 31.7., přihlásit se můžete u 
otce Jana. 

Loučení s létem – 4. 9. odpoledne bude 
táborák pro děti a rodiče na farní zahra-
dě. 

Poutě na Vranov 

Tradiční pouť z Ořešína se letos koná už 
po 150. a proběhne ve dvou termínech: 
Jako obvykle 30. 8. a předtím v neděli 
28.8. zejména pro ty, kteří by se v týdnu 
nemohli zúčastnit. 

Tradiční farní pouť bude v sobotu 1. 10.  

Plánuje se cesta do Taizé, zřejmě v termí-
nu od 5. do 11.9. Předběžně se můžete 
hlásit u o. Jana. 
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Pouť do SVATÉ  ZEMĚ 

(Předběžná nabídka) 

Rádi bychom uskutečnili pouť po Svaté 
zemi, která by se konala v době jarních 
prázdnin v březnu 2017. Plánovaný rozsah 
je 7 pobytových dnů v Izraeli plus 2 dny 
na cestu, jelo by se s CK Miklas Tour Pros-
tějov. 
Cena předběžně činí cca 20 tisíc Kč a za-
hrnuje leteckou přepravu z Vídně nebo 
Prahy do Tel Avivu a zpět, dopravu klima-
tizovaným autobusem po Izraeli, 6x hote-
lové ubytování ve 2 a 3 lůžkových poko-
jích s příslušenstvím (2x Tiberias, 2x Bet-
lém, 2x Jeruzalém), 6 polopenzí, 7 poby-
tových dnů programu. 
V programu je Caesarea Přímořská, Haifa 
- hora Karmel, Nazaret, Kána Galilejská, 
Kafarnaum, Tabgha, Hora Blahoslaven-
ství, plavba lodí po Genezaretském jeze-
ře, hora Tábor, Jericho, Betlém, Jeruza-
lém, Kumrán a Mrtvé moře, Ein Karem, 
duchovní doprovod kněze, mše svaté. Ce-
na také zahrnuje pojištění léčebných vý-
loh i storna zájezdu a pojištění CK proti 
úpadku. 
Aby se pouť mohla uskutečnit, je již nyní 
potřeba znát počet zájemců. Ovlivní to i 
výši celkové částky pouti (včasným objed-
náním letecké přepravy). 
Moc prosím všechny vážné zájemce, aby 
se nahlásili u mě, osobně nebo na mobilní 
telefon, jeho číslo je k dispozici v sakristii. 

Jana Suchánková 

Diecézní akce 

Katolická charismatická konference se 
letos uskuteční ve dnech 6. až 10. červen-
ce na výstavišti BVV v Brně. Současně 
proběhne 9. 7. již 8. ročník Charismatic-
kého běhu. 

13. diecézní pouť rodin proběhne 
v sobotu 27. srpna od 9 do 16 hodin ve 
Žďáru nad Sázavou. Více na www.crsp.cz 
 

Pěší pouť na Velehrad 

Všichni jste srdečně zváni na XVI. pěší 
pouť na Velehrad k bráně Božího milosr-
denství na poděkování svatým Cyrilu a 
Metoději, s prosbou, aby je-
jich dědictví opravdu žilo a 
letos zvláště za duchovní 
ovoce Svatého roku Božího 
milosrdenství a za Církev, 
vlast a rodiny. Celkem 18 
proudů vychází od 21. 8., z Brna - Bystrce 
24. 8., zakončení je v sobotu 27. 8. na Ve-
lehradě. Přihlásit se můžete např. na 
www.poutnik-jan.cz.  

Pozvánka z CENAP 

Jsi dívka a je ti 12 až 18 let a chceš lépe 
poznat sama sebe a zdokonalit svoji 
osobnost? Trápí tě některé otázky týkající 
se dospívání a hledáš, komu se můžeš 
svěřit? Chceš poznat něco více o lidské 
sexualitě? Chceš se umět dobře nalíčit a 
pečovat o pleť, o své vlasy? Navštiv náš 
kurz Být sama sebou, který se koná v 
termínech 18. - 22. 7. nebo 15. - 19. 8. 
denně od 9:00  do 13:30. 

Více informací nalezneš na internetu 
http://www.cenap.cz/wks-byt-sama-
sebou.php. Těšíme se na Tebe. 

Bc. Hana Přikrylová, CENAP 
 

 
 

Farní knihovna na prázdniny 

Přibyla nám do knihovny kniha Ludvíka 
Vaculíka Jsme v nebi. Proč zrovna Vaculík? 
Myslím si, že má co říci i ve farní knihov-
ně. Jak sám píše, životem dojdeme k po-
znání. Kam sám došel, o tom podával 
každé úterý v Lidových novinách zprávu. 
Zde jsou úryvky ze tří mudrování, ke kte-
rým jsem přidal pár vět, co mě při tom 
napadly. 
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„Snad půlku svého života jsem pěstoval 
otázku, zda Bůh existuje. Byl to vlastně 
zlozvyk rozumu, který se přehraboval ve 
vzniku Vesmíru, ve zvláštním osudu této 
planety a v tom zázraku života na ní… Až 
jsem objevil, že moje otázka je špatná, je 
to otázka jako z fyziky. A rozhodl jsem se 
pro sebe i pro Boha, že už se ptát nebudu. 
Je vlastně jedno, zda je a jaký je. Důležité 
je jedno: že platí. Bůh platí, jako platí i 
peníze, které nemám.“ Tady se Vaculík na 
své cestě potkal a pozdravil s Josefem Ra-
tzingerem, který ateistickému světu radí 
stejné: Žijte tak, jako by Bůh byl. 
„Listoval jsem nějakou knihou s fotogra-
fiemi krajiny, a tu mi napadlo, že všechny 
vesnice jsou už hotové, mají i kostel. Co 
my k nim můžeme přidat? Naše hotely a 
úřady nemají žádnou zbožnost, cit. Je tedy 
veliký úkol stavitelů, k čemu nemohou 
přidat, toho aby neubírali.“ Stejně si ale 
myslím, že když se ty dnešní památky sta-
věly, tak to současníkům tak pěkné nepři-
šlo. Až časem si zvykli. A my už to máme 
generacemi prožité a zažité až do té ma-
lebnosti a hotovosti. 
„Jsou, myslím, případy, kdy se žena a muž 
vyvinuli v přátele, partnery, splynuli před 
dětmi v jeden nezrušitelný jev. A kde došli 
životem k poznání své strašné odpověd-
nosti také za duši toho druhého.“ Nako-
nec došel, ať taky dojdem. 

Honza V. 

Spolčo FEB 

Asi před dvěma měsíci mě zaujala po-
zvánka o. biskupa na Světový den mláde-
že v Krakově, která se četla na konci mše 
svaté. 

Bylo to psané mladým, ale zajímavá byla 
tato část a myslím si, že je nejen pro mla-
dé: „Máte každý své malé společenství? 
Scházíte se, abyste se spolu modlili, četli 
Písmo svaté, sdíleli svou víru a zakusili, že 

Pán Ježíš je živý a je přítomen ve vašem 
společenství? Víra je sice osobní rozhod-
nutí a osobní odpověď na lásku Ježíše, ale 
je vždy zároveň povoláním k životu 
s druhými. Nelze ji žít izolovaně. Styl živo-
ta společenství není výsadou nějaké spiri-
tuality, zájmovou volbou některých věří-
cích či něčím navíc, ale jedná se o základní 
styl života každého pokřtěného. Na tako-
vém základě založil Ježíš svou církev.“ 

Nedávno se mi dostala do ruky knížka o. 
Vojtěcha Kodeta, Velké jubileum. Vyšla 
k roku 2000, ale s údivem jsem koukala, 
že je stále aktuální a velice podobná tomu 
předchozímu: 

„Potřebujeme jeden druhého. Církev je 
pro nás pro každého. Člověk k Bohu nejde 
nikdy sám, jen mu to někdy dlouho trvá, 
než si to uvědomí a než se naučí za to být 
vděčný. Duchovní společenství věřících je 
jediné správné prostředí k žití evangelia. 
Sám Boží Syn dnes od počátku svého ve-
řejného působení vytvářel společenství, ve 
kterém sám žil. Ve společenství nemůže-
me hledat to, co nám může dát jen Bůh, 
ale je to místo, kde nás Bůh obdarovává – 
často skrze druhé. Pro nás je to prostor, 
ve kterém můžeme milovat naše bratry a 
sestry i s jejich slabostmi. My sami často 
pro druhé znamenáme velmi nepříjemné 
břemeno a způsobujeme jim bolest, jindy 
jsme pro ně radostí a darem. Sami si ani 
nejsme vědomi, co pro nás znamená blíz-
kost lidí, kteří se modlí, mají rádi Boha - 
alespoň jak umí, snaží se konat dobro a 
milují také nás. Nic není samozřejmé. Du-
chovní společenství je ještě reálnější než 
společenství tělesné. Na této vlně se učí-
me otevírat druhým a dávat ze sebe, ale 
také na této rovině přijímáme a jsme 
podporováni, aniž si to často uvědomuje-
me. Potřebujeme druhé, potřebujeme ta-
ky jejich přímluvu a pomoc.“  
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A do třetice, v úterý 7. června bylo na 
Tweetu Papeže Františka: „V době, která 
postrádá sociální vazby, je naším hlavním 
úkolem být tvůrci společenství.“ 

Co k tomu říct? Já jsem své společenství 
našla ve Farních evangelizačních buňkách. 
Jsme tu lidé různého věku i stavu. Navíc 
kromě toho všeho, co jsem napsala, je 
úkolem buněk evangelizace. A když bě-
hem posledních tří let poznávám Ježíše, 
nemohu si to nechat jen pro sebe. Nesu 
ve svém srdci lidi, které bych chtěla při-
vést k Ježíši a pravidelně se za ně modlím. 
A stále se učím i prostřednictvím FEB. 

Nakonec ještě z knížky S hořícím srdcem 
od Henriho J. M. Nouwena: „Je velmi 
snadné si Ježíše zúžit na našeho Ježíše, na 
naši zkušenost jeho lásky, na náš způsob, 
ve kterém ho známe. Ale Ježíš nás zane-
chal tak, že seslal svého Ducha a Duch va-
ne, kam se mu zachce. Společenství víry je 
místem, kde se vypráví mnoho příběhů o 
tom, jaký Ježíš je. Tyto příběhy se mohou 
velice navzájem lišit. Může se dokonce 
zdát, že si protiřečí. Ale když budeme po-
zorně naslouchat Duchu, který se projevu-
je prostřednictvím mnoha lidí, ve slovech i 
v mlčení, konfrontací stejně jako pozvá-
ním, jemností stejně jako pevností, slzami 
stejně jako úsměvy - pak můžeme po-
stupně rozpoznat, že patříme k sobě jako 
jedno tělo, spojené Ježíšovým Duchem.“ 

Míla B. 
 

A je to tady  

Dlouho se o tom mluvilo i jednalo, vzbu-
zovalo a stále vzbuzuje emoce. Pro mno-
hé strany, které už nedokážou zaujmout 
jinak, je to stále téma, na kterém se snaží 
vytloukat laciný politický kapitál. 

Ano, řeč je o církevních restitucích a no-
vém modelu financování církví. 

I mezi věřícími není příliš jednotný názor 
na to, zda jsou restituce pro církev dobré 
nebo ne (A pozor! Církev, to je tělo Kris-
tovo, to jsme my všichni, ne jen pan bis-
kup nebo kardinál v Praze či v Brně).  

Je jisté, že vyrovnání státu s církvemi ne-
bude snadné. Co není snadné, nebývá 
v dnešní době populární. Ale obtížná prá-
ce a zodpovědnost za sebe a za své roz-
hodování, to je pouze jedna strana mince, 
ta druhá je svoboda. Bohužel dnes, téměř 
27 let po Sametové revoluci, vnímá méně 
a méně lidí svobodu jako vysokou hodno-
tu. To je ale malinko jiný příběh.  

Tak či tak, restituce a s ní související změ-
na systému financování církevních aktivit, 
je realitou dneška. Rok 2016 je prvním 
rokem, ve kterém dochází ke snížení pla-
teb státu na náklady církve, a to o 5 %. 
Jedná se zejména o platy duchovních. 

Nový systém financování se týká nás 
všech a bude také vyžadovat od nás všech 
větší uvědomění si sounáležitosti s naší 
farní rodinou i všemi dalšími bratry a 
sestrami ve víře.  

Pokusíme se tedy na stránkách Rožně po-
stupně přinést sérii článků, které pomo-
hou současnou situaci vysvětlit tak, aby-
chom si na ni zvykli, a postupně dokázali 
víc a víc i za tuto stránku našeho duchov-
ního života přebírat odpovědnost. 

Jak si následně ukážeme, pro církev je ta-
to ekonomická stránka věci důležitá pro-
to, aby jí umožnila plnění základních a dů-
ležitých funkcí jako je pastorace a služba 
bližnímu.  

Církev již dávno neužívá ekonomické 
zdroje pro sebe na budování sídel, ale 
majetek využívá proto, aby mohla posky-
tovat duchovní služby a pomáhala po-
třebným. Je to dobře vidět i na přilože-
ném grafu. 
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S tímto vědomím jsme se také i v naší far-
ní radě pustili do správy skromného ma-
jetku, který už nyní farnost má, a který 
postupně dostává. 

Co tedy nový model financování církví 
přináší? 

SVOBODNÉ nakládání s navráceným ma-
jetkem sloužícím podpoře a rozvoji aktivit 
věřících v české společnosti 

SAMOSTATNÉ a na státu nezávislé hospo-
daření diecézí, farností a ostatních cír-
kevních neziskových organizací.  

Málokdo ví, že až do schválení zákona č. 
428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s 
církvemi a náboženskými společnostmi 
byl vztah státu a církví stále ještě řízen 
zákonem 218 z roku 1949!! Tento komu-
nistický zákon měl za cíl omezit a svázat 
činnost církví, jakkoliv byl samozřejmě po 
roce 1989 novelizován a nejkontroverzně-
jší paragrafy o státním dohledu nad 
církvemi byly vypuštěny. 

SPRAVEDLIVÉ vypořádání některých ma-
jetkových křivd způsobených totalitním 
režimem. 

Z uvedeného grafu výdajů za rok 2014 si 
může každý udělat obrázek, kam směřují 
výdaje naší brněnské diecéze. 

 
Pevně doufám, že i když jde o nudnou a 
neduchovní ekonomiku, tak vás toto té-
ma přesto zaujme, a budete se chtít 
dozvědět více o fungování tohoto nového 
systému.  

Petr Prokš, za farní ekonomickou radu 

Prázdninová soutěž 

Protože už tu dlouho nebyla nějaká soutěž, rozhodli jsme se na letošní prázdniny zase 
jednu vypsat. A jelikož prožíváme Rok Milosrdenství, budeme soutěžit o to, kdo navštíví 
nejvíce Svatých bran. Především půjde o brány v Česku, ale jelikož jste zcestovalí světo-
běžníci, můžete si zapisovat i brány z ciziny, budou se počítat jako bonusy. České brány 
jsou vypsané v tabulce. U každé si zapíšete datum návštěvy a necháte si v místě pokud 
možno potvrdit návštěvu, např. razítkem farnosti, podpisem pana faráře, otce biskupa, 
pana kostelníka a podobně. Teď se určitě chytáte za hlavu, že už jste letos některé brány 
navštívili a že tam budete muset jít znovu… Nebudete, uznáme i dřívější návštěvy, stačí u 
nich datum (podpisy či razítka by se zpětně asi těžko sháněly, takže tam být nemusí). 
V ČR můžete navštívit celkem 33 Svatých bran, 34. bude v Lokti, ale otevře se až 
v listopadu, takže uznáme jen návštěvu místa. 
K zapisování můžete použít přiloženou tabulku, můžete si ji překopírovat, překreslit ne-
bo vytvořit úplně novou, vlastní. Zahraniční brány si dopište pod ty české. Soutěž končí 
k datu 10. září 2016, tabulky s uvedením vašeho jména pak odevzdáte v kostele na mís-
tě, k tomu určenému. No a pak už se můžete těšit na vyhlášení výsledků a možná i na 
nějakou drobnou odměnu. 
Přejeme hodně krásných a požehnaných chvil při cestách za Božím Milosrdenstvím! 
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Svatá brána 
 

 Datum Potvrzení 

Brno 
 

Katedrála na Petrově   

Žďár nad Sázavou bazilika Nanebevzetí P. 
Marie a sv. Mikuláše  

  

Žarošice 
 

Kostel sv. Anny   

Kostelní Vydří kostel Panny Marie Kar-
melské  

  

Znojmo 
 

Kostel sv. Kříže   

Olomouc 
 

Katedrála sv. Václava   

Svatý Hostýn 
 

   

Velehrad 
 

   

Ostrava Katedrála Božského Spa-
sitele 

  

Opava Konkatedrála Nanebevze-
tí P. Marie 

  

České Budějovice 
 

Katedrála sv. Mikuláše   

Tábor 
 

Klokoty   

Dobrá Voda u No-
vých Hradů 

   

Hradec Králové 
 

Katedrála Svatého Ducha   

Luže Poutní kostel Panny Ma-
rie Pomocnice na Chlum-
ku 

  

Želiv Kostel Narození Panny 
Marie 

  

Praha 
 

Katedrála sv. Víta   

 
 

Kostel Nejsv. Srdce Páně   

 
 

Kostel P. Marie Vítězné 
(Pražské Jezulátko) 

  

Stará Boleslav Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie 
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Svatá brána 
 

 Datum Potvrzení 

Hrádek u Vlašimi 
 

Kostel sv. Matouše   

Slaný 
 

Kostel Nejsvětější Trojice   

Svatá Hora u Pří-
brami 

Bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie 

  

Zaječov 
 

Kostel Panny Marie a sv. 
Benigny (Svatá Dobrotivá) 

  

Zvláštní jubilejní chrám, poutním kostelem ustanoven na období 1. 7. – 31. 8. 2016. 

Litoměřice 
 

Katedrála sv. Štěpána   

Liběšice u Žatce poutní kostel sv. Martina 
a Navštívení Panny Marie 

  

Jablonné v Podješ-
tědí 

Bazilika sv. Vavřince a sv. 
Zdislavy 

  

Bozkov Poutní kostel Navštívení 
P. Marie 

  

Plzeň 
 

Katedrála sv. Bartoloměje   

Ostrov Kostel sv. Michaela Ar-
chanděla 

  

Mariánské Lázně Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie 

  

Klatovy Kostel Narození Panny 
Marie 

  

Teplá Opatský kostel Zvěstování 
Páně 

  

Loket 
(od 13.11.2016) 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………. 
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Noc kostelů - Last Minute 

Ačkoliv jsem si před dvěma roky dal před-
sevzetí, že už se do NK nebudu plést, le-
tos jsem se opět jaksi zapletl. Doma mě 
nadšeně chválili: „Á jé, to zas budeme 
muset pomáhat…“ Coby člověk lékaři 
nenápadně vřazený mezi starce mám rád 
všechno připravené včas, v klidu a 
v pohodě, takže jsem si naplánoval, jak 
všechno pomaličku polehoučku nachys-
tám, úplně se mi to nepovedlo… 
Ještě v dubnu se zdálo být všechno 
v pořádku, sestavování programu těsně 
před termínem je běžná záležitost, daná 
hlavně časným termínem uzávěrky. Takže 
pohoda, klídek, čas pokojně plyne… 
Ukolébán klidným vývojem mě nenapadlo 
nic lepšího, než se doma pustit do rekon-
strukce koupelny. Jedna směna v práci, 
druhá „na stavbě“, na nějakou kostelní 
noc ani pomyšlení… a najednou byla za 
dveřmi! Takže honem letáky, plakáty, 
brožurky... člověk si lehko zvykne, takže 
příprava hry, kostela, nástěnek, fotek, 
částí programu, nákupy atd. – všechno se 
honilo tak trochu na poslední chvíli, ale 
(kupodivu) ještě včas. 

Nakonec to snad i dobře dopadlo a podle 
ohlasů byli návštěvníci spokojeni. Mimo-
chodem, letos jich k nám zavítalo přes 
500, někteří, jak jinak, až na poslední 
chvíli… 

Jo, málem bych zapomněl, takže ještě na 
poslední chvíli - Bohu díky! 

M.F. 

Poutní běhy 

Letos v květnu jsem v rámci národní pou-
tě do Krakova uskutečnil etapový poutní 
běh. Původně jsem chtěl putovat s kama-
rádem až do Krakova na národní pouť, 
okolnosti ale způsobily, že jsem putoval 
sám a to z Brna přes Vyškov, Ivanovice na 

Hané, Tovačov, Přerov, Lipník nad Beč-
vou, Hranice na Moravě, Nový Jičín, Pří-
bor, Ostravu-Svinov, Studénku, Suchdol 
nad Odrou a Hustopeče nad Bečvou do 
Bystřice pod Hostýnem, za 7 dní jsem 
urazil 320 km. Při pouti jsem se pak vždy 
vracel do Brna, a další den se pak vlakem 
či busem přesunul do cíle předchozí eta-
py, abych pokračoval dál. O dva týdny 
později jsem pak běžecky navštívil i Svatý 
Hostýn. Putování bylo hodně dobrodruž-
né, přičemž často probíhalo dost jinak, 
než jsem původně plánoval, ale přesto 
mě naplnilo velkým pokojem a radostí, ve 
všech těch zmatcích a náročných situa-
cích, ve kterých se v posledních měsících 
nacházím. Znovu jsem poznával, že není 
důležité, co bylo, ani co bude, ale co dě-
lám teď, v aktuálně přítomný okamžik 
(srv. Henri Boulad: Všechno je milost, 
ISBN 80-85527-51-0). Putování bylo nato-
lik dynamické, že nebyl prostor příliš řešit, 
jaké byly mé původní plány, proč jsem 
udělal před několika hodinami to či ono, 
zda to bylo správně či špatně, či příliš 
dlouho stát na rozcestí a přemýšlet, jaká 
cesta by byla nejlepší, když tu bylo často 
několik možností, z nichž každá měla svá 
úskalí, avšak bylo třeba si některou zvolit 
a pak ji uskutečnit. Bylo třeba mít dílčí cí-
le, a například vědět, odkud a v kolik ho-
din mi jede vlak, a odhadnout jejich reál-
nost a způsob jejich dosažení, avšak i ty 
bylo občas potřebné změnit, s ohledem 
na okolnosti (aktuální časové možnosti, 
pracovní a jiné povinnosti, aktuální počasí 
či únava, terén, ve kterém se nachá-
zím apod,). Hlavní ale bylo, abych běžel 
"tady a teď", přítomně, a ne "jinde a jin-
dy", v představách či vzpomínkách. :-) A 
není vůbec důležité, že jsem nakonec do 
Krakova nedoběhl, i tak z toho byl úžasný 
běh, naplněný radostí a pokojem. A i když 
jsem trávil spoustu hodin běháním a ces-
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továním, tak jsem tyto dny zvládl v důleži-
tých oblastech více, než zvládám obvykle. 
Jako by čas a energie tím vším přibývaly:-) 
Více o tomto i jiných obdobných bězích 
na http://www.kanovsky.cz/misijnibeh 

P. Kaňovský 

 

Gustovo okýnko 

Měsíce květen a červen jsou i pro řadu 
našich mladších farníků velmi náročné. Je 
to období zkoušek, maturit, přijímaček a 
státnic. Slyšíme a vidíme kolem sebe ná-
řek, že „…To nedám…“ a obličeje při tom 
nejsou zrovna růžolící. Většinou ale 
všechno dopadne dobře. A víte proč? 
Křtem se přeci stáváme Božími dětmi. A 

když je Otec vševědoucí, tak něco se pře-
ce musí zdědit .  

A nejen studenti mají v poslední době 
další velký problém. Trh je zaplaven tako-
vým množstvím mobilních telefonů, že si 
člověk neví rady, který je ten nejnej... 
Odpověď je však jednoznačná. Až půjdete 
řešit nákup tohoto přístroje, pomozte 
prodavači tím, že mu řeknete, že jste vě-
řící. Určitě vám vybere takový přístroj, 
který denně alespoň 3x klekne. Jedině ta-
kové mašiny do zbožné rodiny . 

Přeji vám požehnané a veselé prázdniny a 
kdo nebudete mít volno, tak se těšte tím, 
že dá (d)opalovat i v práci . 

A.D. 

 

Koutek pro děti 

 
 
Milé děti! 
Začínají prázdniny a vy už určitě máte plno plánů, kam všude pojedete a co všechno bu-
dete dělat. Někdo vyrazí na tábor, někdo k moři nebo do hor. Budete chodit na koupališ-
tě, do kina, na výlety, na hrady a zámky, do ZOO a kdoví kam ještě. Mezi tím zaslouže-
ným odpočinkem a zábavou bychom ale neměli zapomenout na to, že i o prázdninách tr-
vá Rok Milosrdenství. I o prázdninách si máme najít čas na skutky milosrdenství. Milý 
pozdrav a úsměv na sousedy na koupališti, po cestě do kina krátká návštěva u babičky, 
poděkování za zmrzlinu, pomoc dědečkovi na zahradě… Takové malé skutky milosrden-
ství nám prázdniny určitě nezkazí! Právě naopak si prázdniny o to víc užijeme, když ko-
lem sebe budeme rozdávat radost třeba i maličkými skutky milosrdenství. 
Zároveň se můžete v rámci Roku Milosrdenství zúčastnit spolu se sourozenci, rodiči, pra-
rodiči nebo kýmkoliv jiným naší prázdninové soutěže a vyrazit na výlet k některým Bra-
nám Milosrdenství (informace na str. 6–8).  
 
Přeji vám krásné a radostné prožití prázdnin! Děkuji za společné prožití školního roku, 
účast na dětských mších, soutěžích, hodinách náboženství, katechezích v neděli. Dou-
fám, že si o prázdninách pořádně odpočinete, abychom se v září všichni opět v plné síle 
sešli… 

Terka

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ekanovsky%2Ecz%2Fmisijnibeh
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Pořad bohoslužeb do konce září 

27.6. Po  18.00 na úmysl dárce 

29.6. St sv. Petr a Pavel 18.00 za nevěřící sousedy 

30.6. Čt  7.00 za † Jiřího Charváta 

1.7. Pá  18.00 za † Jakuba Procházku a živou rodinu 

2.7. So  7.00 za † Karla Křižáka a živou a † rodinu  

3.7. Ne 14. v mezidobí 7.15 na poděkování s prosbou o Boží pomoc a za živou a † rodinu 
   9.00 za farní společenství 

5.7. Út 
slavnost sv.Cyrila 
a Metoděje 

8.00 za † členy rodiny 

6.7. St  18.00 za † syna a † rodiče Helánovy a Vlčkovy 

7.7. Čt  7.00 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší 

farnosti 

8.7. Pá  18.00 na úmysly dárců 

9.7. So  7.00 za † vnučku a živou rodinu 

10.7. Ne 15. v mezidobí 7.15 za oboje † rodiče a nemocnou manželku 
   9.00 za farní společenství 

13.7. St  18.00 za † Alenu Culkovou 

14.7. Čt  7.00 za † manžela Milana Jarolína a † a živou rodinu 

15.7. Pá  18.00 za nemocné 

16.7. So  7.00 za † rodiče Haklovy v roce nedožitých 100 let 

17.7. Ne 16. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za † Václava a Marii Literákovy 

20.7. St  18.00 za dary Ducha Svatého pro syna Petra a za živou a † rodinu 

21.7. Čt  7.00 za rodiny dvou dcer 

22.7. Pá  18.00 za P. Josefa Hudce a duše v očistci 

23.7. So  7.00 za zemřelé 

24.7. Ne 17. v mezidobí 7.15 za † manžela a oboje rodiče 
   9.00 za farní společenství 

31.7. Ne 18. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za † Zdeňku a Ladislava Sisrovy 

3.8. St  18.00 za živé a † rodiny Veselou a Juříkovu 

4.8. Čt  18.00 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší 
farnosti 

5.8. Pá  18.00 za † manžela, rodinu Stašovu a Svídovu 

6.8. So Proměnění Páně 8.00 za nemocné 

7.8. Ne poutní slavnost 8.00 na poděkování za 20 let života s prosbou o dar zdraví a dary Ducha Sv. 
  sv. Vavřince 10.00 za živé a † obyvatele Řečkovic 

10.8. St pouť jáhnů 18.00 za jáhny brněnské diecéze a jejich rodiny 

11.8. Čt  7.00 na úmysl dárce 

12.8. Pá  18.00 na úmysl dárce 

13.8. So  7.00 za obrácení Pavla a smíření v rodině 

14.8. Ne 20. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za † Alexandra Gonyševa a živou a † rodinu Gonyševovu 

15.8. Po 
Nanebevzetí Panny 
Marie 

18.00 za † Pepíka a Mirka Dvořákovy a živou rodinu 

17.8. St  18.00 za živou a † rodinu 

18.8. Čt  7.00 za † manžela a dvoje rodiče 

19.8. Pá  18.00 na poděkování za dar života 

20.8. So  7.00 na úmysly dárců 

21.8. Ne 21. v mezidobí 7.15 za rodiče Korzerovy, prarodiče, sourozence a švagra Waltra 
  hody Ivanovice 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Ivanovic 

24.8. St  18.00 za † Annu Horáčkovou, † Jiřího Hamerníka a živé a † děti Hamerníkovy 

25.8. Čt  7.00 za dary Ducha Svatého pro vnoučata a pravnoučata 

26.8. Pá  18.00 za zemřelé 

28.8. Ne 22. v mezidobí 7.15 za dar života, manželství a víru 
   9.00 za farní společenství 
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31.8. St  18.00 za dary Ducha Svatého pro naše děti v novém školním roce  

1.9. Čt  7.00 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší 
farnosti 

2.9. Pá  18.00 za † Vlastimila Zvonaře a živou rodinu 
     

3.9. So  7.00 za živou a † rodinu Milionovu a Chladilovu 

4.9. Ne 23. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   8.30 na poděkování za 60 let života 
   10.00 na poděkování za 25 let manželství 

5.9. Po  18.00 na poděkování s prosbou o dary Ducha Svatého 

7.9. St  18.00 za † manžeka Zdeňka a živou rodinu 

8.9. Čt Narození P. Marie 7.00 za živou a † rodinu Sochovu a Šimíčkovu 

9.9. Pá  18.00 na úmysly dárců 

    na poděkování za dar života 

10.9. So  7.00 na úmysl dárce 

   9.00 Mše v atriu školy v Jehnicích 

11.9. Ne 24. v mezidobí 7.15 na poděkování 
   8.30 za † rodiče a celou † rodinu 
   10.00 za farní společenství 

12.9. Po  18.00 za nemocné 

    za město Brno 

14.9. St  18.00 za živou a † rodinu Kroulíkovu a Stupňákovu 

15.9. Čt  7.00 za † P. Jana Pavlů, manžela Jana a živou a † rodinu 

16.9. Pá  18.00 za † Bohumila Denemarka, manželku, syna a celou přízeň 
    za živou a † rodinu Šumberovu 

17.9. So  7.00 za † rodiče Havlíkovy 

18.9. Ne 25. v mezidobí 7.15 za † rodiče a prarodiče, živé a † rodiny z obou stran a nemocné sestry 
   8.30 za živé a † rodiny Svobodovu, Vejmolovu a Vojtovu 
   10.00 za farní společenství 

19.9. Po  18.00 na poděkování za dar víry 

21.9. St  18.00 za živou a † rodinu Urbanovu a Macháčkovu 

22.9. Čt  7.00 za † rodiče a živou rodinu 

23.9. Pá  18.00 na úmysl dárce 

    za † manžela Josefa a živou a † rodinu 

24.9. So  7.00 za zemřelé 

25.9. Ne 26. v mezidobí 7.15 na úmysl dárce 

   8.30 za farní společenství 

  hody Medlánky 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Medlánek   

26.9. Po  18.00 na poděkování Bohu za 20 let společné lásky, úcty a věrnosti 

28.9. St sv. Václav 8.00 za † a živou rodinu Šaumanovu a Kepákovu 

29.9. Čt  7.00 za † a živou rodinu 

30.9. Pá  18.00 za † dceru Lenku a požehnání a Boží vedení pro celou živou rodinu 

 
 

Články do podzimního čísla posílejte prosím do 23. 9. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Přejeme všem požehnané prázdniny, příjemně prožité v jakémkoliv počasí! 


