
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jak jen toužím, 
abys prožil advent. 
Jak jen toužím u tebe bydlet, 
žít důvěrně s tebou 
a sdílet všechna tvá břemena. 
 
Vždyť ti jdu vstříc 
ve všech tvých přáních. 
A přece jsem ti ještě nikdy 
nesměl žádné splnit. 
Já, tvůj Bůh. 
 
Jak jen toužím, abys prožil advent. 
Jak jen toužím znovu se zrodit 
ve tvém městě, tvé ulici, 
ve tvém domě a ve tvém srdci. 
 
Vždyť ti jdu vstříc 
od věčnosti k věčnosti. 
Ale hledám jen tebe. 
Já, tvůj Bůh. 
 

Advent a Vánoce 2017 
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Z FARNÍ MATRIKY 17. 9. 2017 – 24. 11. 2017 
 
Udělené křty ve farnosti 
Jitka Pavla Žoudlíková, nar. 24.2.2017, pokřtěna 17.9.2017 
Lily Anežka Alena Kotyzová, nar. N19.6.2017, pokřtěna 17.9.2017 
Markéta Kordíková, nar. 7.4.2017, pokřtěna 17.9.2017 
Nela Veronika Přibylová, nar. 10.5.20174, pokřtěna 17.9.2017 
Lukáš Marek Nasadil, nar. 23.3.2017, pokřtěn 24.9.2017, Slatina 
Sebastian Gustav Šramko, nar. 4.6.2017, pokřtěn 24.9.2017 
Jiří Vojtěch Loveček, nar. 1.5.2017, pokřtěn 24.9.2017 
Barbora Kuderová, nar. 16.5.2017, pokřtěna 24.9.2017 
Eliška Helena Škaroupková, nar. 11.4.2017, pokřtěna 28.9.2017 
Michal Jiří Walter, nar. 14.5.2017, pokřtěn 1.10.2017 
Richard Kubát, nar. 6.8.2017, pokřtěn 1.10.2017 
Isabel Nehybka, nar. 11.1.2017, pokřtěn 7.10.2017 
Helena Studeničová, nar. 15.7.2017, pokřtěna 8.10.2017, Slatina 
Jan Dobeš, nar. 26.7.2017, pokřtěn 8.10.2017 
Eva Gabriela Fialová, ner. 21.8.2017, pokřtěna 8.10.2017 
Kristýna Julie Učňová, nar. 7.6.2013, pokřtěna 8.10.2017 
Amálie Marie Macáková, nar. 15.7.2017, pokřtěna 8.10.2017 
Veronika Magdalena Hloušková, nar. 5.12.2016, pokřtěna 22.10.2017 
Sára Homolová, nar. 22.2.2017, pokřtěna 22.10.2017 
Martin František Čupr, nar. 29.3.2017, pokřtěn 22.10.2017 
Matyáš Jiří Knauer, nar. 21.5.2017, pokřtěn 22.10.2017 
Terezie Marie Kučerová, nar. 29.7.2017, pokřtěna 29.10.2017 
Eliška Laura Mračková, nar. 19.9.2017, pokřtěna 5.11.2017 
Radim Hampl, nar. 16.3.2017, pokřtěn 5.11.2017 
Petr Bělehrádek, nar. 23.4.2017, pokřtěn 5.11.2017 
Matěj Vojtěch Tomašov, nar. 27.7.2017, pokřtěn 5.11.2017, Slatina 
Lukáš Malík, nar. 24.9.2017, pokřtěn 12.11.2017, Slatina 
Petr Martinek, nar. 11.8.2017, pokřtěn 19.11.2017 
Blahopřejeme  
 
Pohřby z kostela 
Bohumila Jahnová, 98 let, pohřbena 4.10.2017, Slatina 
Heřman Trnka, 70 let, pohřben 13.10.2017 
Milan Knecht, 81 let, pohřben 19.10.2017 
Jarmila Švehlová, 79 let, pohřbena 31.10.2017 
Ladislav Kala, 96 let, pohřben 10.11.2017 
Miloslav Janda, 43 let, pohřben 16.11.2017, Slatina 
RIP 
 
Svatby 
Milan Kyncl a Martina Kvizdová, oddáni 23.9.2017 
Vojtěch Zavřel a Kateřina Šmajzrová, oddáni 28.9.2017 
Vladimír Rozprým a Alena Mojžíšová, oddáni 30.9.2017 
Štěpán Malčík a Lenka Jílková, oddáni 7.10.2017 
David Uher a Lenka Stratilová, oddáni 14.10.2017 
Blahopřejeme  
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ADVENT V NAŠÍ FARNOSTI 
 

Bohoslužby v kostele sv. Jiljí  
 

Kaple SaSM 

Pondělí 6.30  Není mše sv. v 7.00 h.  

Úterý 6.30  Není mše sv. v 18.00 h. 18.15  
Středa 6.30  Mše sv. 18.00 h. 7.30  

Čtvrtek 6.30  Není mše sv. v 8.00 h.  

Pátek 6.30  Mše sv. v 18.00 h. 18.15  

Sobota 6.00 Kostelíček Mše sv. v 7.30 h.  

Neděle Mše sv. dle obvyklého pořadu nedělních bohoslužeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLICKÉ HODINY NA FAŘE 
 

V adventní době se budeme scházet v úterý v 18.00 hodin na faře k četbě  
a zamyšlení nad biblickými texty následující adventní neděle.  

První setkání bude v pátek 1. 12. 2017 po večerní mši sv.  
(Setkání před 1. nedělí adventní.) 

 
Setkání povedou manželé A. a V. Svobodovi. 

 

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JILJÍ 
 

Neděle 3. prosince v 16.30 hodin vystoupí soubor 
 

TIBURTINA ENSEMBLE 
Očekávání příchodu Páně ve středověké katedrále. 
Gregoriánský chorál a raný vícehlas. 
 
Vstupenky je možné objednat na adrese musia@musia.cz nebo zakoupit na místě. 
Vstupné 190,- Kč 
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ADVENTNÍ KONCERT 
 

ZUŠ A. DOLEŽALA pořádá koncert v kostele sv. Jiljí 

Čtvrtek 7. prosince v 18.00 hod. 
 
Adventní texty barokních kancionálů provázené hudebními vstupy 
Vystoupí žáci hudebního, dramatického a tanečního oddělení ZUŠ A. Doležala v Líšni. 
 
Dobrovolné vstupné bude použito na obnovu schodiště u kostela sv. Jiljí. 

 

ROSA MYSTICA NAVŠTÍVÍ LÍŠEŇSKOU FARNOST 
Milí farníci, 
rád bych se s Vámi podělil o radost 
všedního - nevšedního listopadového 
večera. Do naší rodiny zavítá putovní socha 
Panny Marie Mystické Růže. Navštíví tak i 
celou naši farnost. Panna Maria přislíbila 
množství zvláštních milostí pro ty, kteří se 
spojí v modlitbě (růžence) v hodinu milosti 
8. prosince od 12 do 13 hodin. V 
poselství sdělila, že v místě uctívání 
její sochy Mystické Růže bude sama 
osobně přítomna i s množstvím 
andělů a bude zprostředkovávat 
mnoho milostí a darů modlícím se. 
Její pozvání se týká nás všech 
včetně kněží naší farnosti, které si 
zvlášť zamilovala, protože jsou v 
pastýřské službě pokračovateli díla 
Jejího Syna Ježíše. Ve výše zmíněný 
čas se tedy můžeme pomodlit nejen každý 
sám, ale také společně.  
Naléhavost, s jakou Matka Boží připomíná 
modlitbu růžence napovídá, že  
i v současnosti je tohoto druhu 
kontemplace stále zapotřebí. Maria se ve 
své pokoře nikdy nebude chlubit sílou 
růžence, avšak plasticky realitu popsal 

ďábel během modlitby exorcismu 
(Bamonte, 2016): "Když hovoříte zdrávas 
Maria, je to jakoby Ona vzala vašeho ducha 
a nesla ho před Otce, a to pokaždé, protože 
Ona vás miluje jako nikdo jiný, bere vás 
nahoru s sebou (str. 125); Každé zrnko toho 
věnce, s kterým se modlíte je pro nás 
švihnutím, pálí nás, kdo se ho přidrží, nikdy 

se neztratí, nenávidím ho, 
protože je věncem lásky, který 
spojuje všechny s Ním a s Ní. 
Kdybyste to vy všichni věděli, já 
bych byl zničený za méně jak 
sekundu, kdybyste se vy všichni 
modlili růženec, tu bastardní věc, 
s vírou.“ (Str. 127). Tyto výroky 
prezentované italským exor-
cistou, by nám mohly být 
varováním i povzbuzením sou-

časně, zvláště ve vytrvalosti a opravdovosti 
víry, modlitby, pěstování ctností. Přeji Vám 
pokojný advent.  

Michal Tesař 
Zdroje: 
Bamonte, F. (2016), Boj Panny Márie a 
diabla počas exorcismov.  
Weigl, A. M. (1974), Maria, Mystická Růže. 

 
 

Dne 8. 12. 2017 od 12.00 do 13.00 hod. bude socha Panny Marie v kostele. 
Pomodlíme se růžencovou pobožnost, kdo máte možnost, můžete se připojit. 
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„DESATERO POKOJE“ – TIP NA ADVENT 
 
Několik tipů jak žít každý den z víry 
Každému z nás se už určitě stalo, že se chtěl 
do něčeho pustit, ale nevěděl, jak na to. 
Mnohdy to nakonec vzdal. Totéž platí i o 
práci na vlastním životě, na životě z víry. 
Několik tipů jak žít víru ve všedním životě 

shrnul v desetibodovém programu s 
názvem „Desatero pokoje“ papež Jan XXIII. 
Je to spiritualita přizpůsobená všednímu 
dni. Každý níže uvedený bod lze žít buď 
jeden den, či jeden týden, či jeden měsíc…  
Začít je možno kdykoliv. Třeba právě nyní… 

 
JEN PRO DNEŠEK   
SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT DEN, ANIŽ BYCH CHTĚL VYŘEŠIT PROBLÉM CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA 
Co všechno na mě dnes čeká! Před svými problémy dnes nebudu uhýbat, nebudu klesat na 
mysli, budu jim hledět do očí. Předám sebe i se svými problémy Bohu, uvědomím si: i dnes se 
o mne stará On. Jde se mnou přes hory a doly, výšiny i hlubiny. Stačí vždy jen krátká modlitba, 
občasné zamyšlení a připomenutí. 
 
JEN PRO DNEŠEK 
NEBUDU NIKOHO KRITIZOVAT A NAPRAVOVAT 
Jsem především zodpovědný sám za sebe, ne za druhé. Měl bych tedy především sám na sobě 
vidět všechno to dobré, ale i zlé. A měl bych se, pokud možno, vidět tak, jak mě vidí Bůh. On 
má o mém životě největší přehled. Jemu záleží jak na mě, tak ale i na lidech v mém okolí. Nyní 
je tedy pro mě důležité Kristovo slovo: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra a trám ve 
svém oku nepozoruješ?“ Jen pro dnešek chci tedy korigovat pouze sám sebe. 
 
JEN PRO DNEŠEK 
BUDU ŽÍT Z JISTOTY, ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ 
Jsme Boží synové a dcery. Naše oči pro Boha ale osleply, naše uši pro jeho slovo ohluchly, 
ztrácíme božský cíl a běžíme výhradně za lidskými cíly. V uších nám přestává znít Boží volání. 
Jsme pyšní na to, co jsme a co chceme. Naše zacpané uši ale musíme pročistit, abychom 
slyšeli, k čemu jsme povoláni, odvalit kámen z našich srdcí, abychom poznali k čemu, nás Bůh 
stvořil. 
 
JEN PRO DNEŠEK 
VĚNUJI ALESPOŇ DESET MINUT DOBRÉ ČETBĚ 
Dobrá četba je pro život duše stejně důležitá a nutná 
jako dobrá výživa pro život těla. „Čtěte málo ale dobře!“ 
Otevírám si pravidelně i Boží slovo – Bibli? 
 
JEN PRO DNEŠEK 
CHCI POZNÁVAT PLÁN, KTERÝ SE MNOU MÁ BŮH 
Nemusím se štvát, ani váhat. Bůh zná mé kroky a jejich rychlost, zná mé možnosti. Půjde se 
mnou za předpokladu, že se vydám po jeho cestách a že ve svých plánech ponechám místo na 
jeho dobré záměry. 
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JEN PRO DNEŠEK 
SE PŘIZPŮSOBÍM OKOLNOSTEM, ANIŽ BYCH CHTĚL OKOLNOSTI PŘIZPŮSOBIT MÝM PŘÁNÍM 
Domnívám-li se, že lidé se vždy musí přizpůsobit mně, promeškám mnohé cenné hodnoty pro 
svůj život. Něco velmi důležitého mi může být darováno právě v lidech, kteří jsou mi málo 
sympatičtí. 
 
JEN PRO DNEŠEK 
CHCI KONAT DOBRO 
Konání dobra vyvěrá z Boží dobroty. Nemusím konat nemožné, mohu činit jen to, co je v mých 
lidských silách. Jeho dobrota totiž chce působit i skrze mne. Vykonám pouze to, co je možné, a 
vše ostatní ponechám Bohu. Vždyť je to Bůh, kdo dobro 
dává a působí. 
 
JEN PRO DNEŠEK 
VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK A NEBUDU O TOM NIKOMU 
VYPRAVOVAT 
Jak mohu žít tak, aby v mém okolí přibylo trochu dobra? 
 
JEN PRO DNEŠEK 
CHCI KONAT BOŽÍ VŮLI 
V životě se vždy najde něco, co mi připravuje více starostí – nějaký nevyřešený problém, který 
přede mnou narůstá a skličuje mě. Proto si určím pořadí věcí, které je nutné vyřídit a předně 
vykonám něco konkrétního, do čeho se mi vůbec nechce, co již dlouho odkládám. Když se k 
tomu nakonec odhodlám, jistě poznám, že mi najednou zbývá více času na vše ostatní a jak mi 
je lehce. Vždycky smím důvěřovat, že Bůh mi chce pomoci, stojí při mně a ukazuje mi cestu z 
každé životní situace. 
 
JEN PRO DNEŠEK 
CHCI VĚŘIT V BOŽÍ PROZŘETELNOST 
Bůh o mně ví a stará se o mne tak, jakoby mimo mne nebylo nikoho na světě (i kdyby 
okolnosti svědčily o pravém opaku). Bůh si mě váží, cení mě jako drahocenný šperk a miluje 
mne jako svou milovanou dceru nebo syna. 
 
JEN PRO DNEŠEK 
NEBUDU MÍT STRACH 
Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a budu věřit v dobrotu. Nebudu mít 
strach před tím, co mě jednou může potkat. Vždyť tolikrát je v Písmu připomínáno : „Neboj se, 
jsem s Tebou, držím Tě za ruku.“ Naše často „podzimní nálada“ by se tak měla měnit v náladu 
spíše adventní. Strach a hrůza by se měly měnit v očekávání krásného, co nám Pán přislíbil. 
 
JEN PRO DNEŠEK 
SI VYBERU JEDEN Z TĚCHTO BODŮ ... 

Zpracováno podle knih J. Haase: „Žít pokojně“ 
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
NEDĚLE 3. 12. – 1. neděle adventní, mše sv. dle obvyklého pořadu nedělních bohoslužeb.  

Při každé mši sv. žehnání adventních věnců.  

Při mši sv. v 10.00 v kostele zpívá chrámový sbor. 

 

PÁTEK 8. 12. – Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie, mše sv. v 6.30 a v 18.00 hod.,          

v 18.15 hod. v kapli SaSM 

 

PÁTEK 2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), mše sv. v 18.00 hod. v kostele 

 

STŘEDA 14. 2. – Popeleční středa, mše sv. v 8.00 a 18.00. hod. v kostele.  

V SaSM v 7.30 a v 18.15 hod. Začíná doba postní. Den přísného postu: zdrženlivosti od masa a 

újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. 

 

 

 

 

 
ROZDÁVÁNÍ 

BETLÉMSKÉHO 
SVĚTLA  

 
 

v kostele sv. Jiljí 
 

Pátek 22. 12. v 16.00 h. 
 

Neděle 24. 12. po mši sv. 
v kostele. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZPOVĚDNÍ DEN 
FARNOSTI   

 
 
Neděle 17. 12. v kostele 
 (15.00 – 18.00 hodin) 
 
______________________ 

 

ADVENTNÍ 
DUCHOVNÍ OBNOVA    

V KOSTELE 
 

Pátek 8. 12. po večerní 
mši sv. 

 
Sobota 9. 12. po ranní 

mši sv. do oběda  

 
PROVOZ FARNÍ KAVÁRNY  

u kostela sv. Jiljí 
 
 

Každou neděli po mši sv. 
v 10.00 hod. 

 

 
 

Je určena pro setkávání všech 
farníků.  

 
KAVÁRENSKÉ TÝMY FUNGUJÍ 

DOBROVOLNĚ.  
 

Výtěžek je věnován k dovybavení 
kavárny, farního dvora a fary. 
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KLAS - OHLÉDNUTÍ 
 
Na našem prvním poprázdninovém setkání 
jsme si sdělovali zážitky z léta. Někdo 
cestoval, někdo hodně četl, jiného těšila 
práce na zahrádce, návštěva známého. 
Všichni jsme se shodli, že důležité pro 
člověka je prožívat naplno přítomný 
okamžik a nacházet drobné radosti právě  
v něm. „Duchu Stvořiteli, který odíváš pole 
liliemi, dej nám, abychom se radovali  
z toho, čím nás zahrnuješ a aby nám to 
stačilo.“ 
 

Jak se stavíme k otázce 
životního prostředí? „V jakém stavu 
chceme zanechat naši zemi budoucímu 
pokolení a jak se každý z nás může zapojit 
do třídění odpadu“ bylo hlavním tématem 
setkání s názvem „Domovní odpad a co  
s ním“. 
 Nejprve jsme se „opájeli krásou přírody“ 
nad obrazy lesa. G. Gilbert říká: „Les je pro 
mne nevyčerpatelným zdrojem štěstí.“ 
Vyjdeme-li do lesa, nemusíme myslet na to, 
co z toho budeme mít. Člověk, který se 
snaží nalézt vnitřní ticho, získává jiný vztah 
k lidem i věcem okolo. Učme se obdivovat, 
hlouběji vnímat, žasnout, děkovat. 
Připusťme si jen, aby nám les vyšel  
v ústrety takový, jaký je a dovolme mu, aby 
na nás působil.  
 

Na Pouti národů, které se někteří  
z nás zúčastnili v září, u Matky Boží ve 
Zlatých horách, jsme si to mohli prakticky 
vyzkoušet. Zde, dále od města, je nám 
umožněn pohled do sebe, jasnější pohled 
na náš život. Radovat se z darů uprostřed 
krásné přírody, vytvářet pouta s ostatními a 
vytvářet s nimi společenství Božích dětí. 
Hlavní myšlenkou bylo odpuštění. „Ať 
slunce nezapadá nad vaším hněvem“. 
Apoštol Pavel vyzývá: „Projevujte navenek 
milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost 

a trpělivost. Snášejte se a navzájem si 
odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. 
...(Kol.3,13). Jakmile odpustíme, vypudíme 
zlo ze svého srdce. Odpuštění je vlastností 
silných (M. Gándhí).  

 
Děkujeme našemu hostu Ing. 

Bohdanovi Stejskalovi, který nás pak svým 
odborným, ale přitom velmi přirozeným 
výkladem přesvědčil o tom, že třídit odpad 

má smysl. Poodhalil základy vědy 
odpadového hospodářství, přiblížil 
velmi zajímavá témata a úplně jsme 
ztratili pojem o čase. Množství dotazů 
svědčilo o zájmu posluchačů a nakonec 

měl náš host připravené názorné ukázky a 
sbírku nefunkčních, či zbytečných věcí, 
které nás obklopují. Věřím, že jeho námaha 
nebyla zbytečná a že zasel v každém z nás 
semínko odhodlání být dobrým příkladem 
svému okolí a bojovat ze všech sil  
o zdravější a krásnější život.  

 
Citátem J. Wericha: „Není šedivých 

dnů, to jsou jen unavené oči, které nevidí 
jejich svátečnost“ jsme otevřeli téma  
s názvem Nový Zéland. Touto zemí nás 
provázel výborný vypravěč pan Theodor 
Vaněk. Veselé historky nejen o cestovateli 
panu „Dorkovi“, ale i zajímavosti o lidech, 
zvyklostech jiného kontinentu, nám více 
přiblížilo velké množství snímků.   
V listopadu jsme mohli využít pozvání na 
Svatomartinskou zábavu, či promítání 
dokumentárního filmu Camino na 
kolečkách. Vypráví příběh člověka  
s roztroušenou sklerózou, který se vydal na 
pouť do Santiago de Compostela. Jeden 
úsek cesty ho doprovázela naše známá  
z KLASu Radka Keršnerová – Charvátová.  

 
Dobu adventní otevřeme tématem 

„Líšeň a Vánoční strom republiky“ čerpající 
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z knihy p. H. Kraflové. Od roku 1924 byl na 
podnět spisovatele a žurnalisty R. 
Těstnohlídka i u nás na pomoc potřebným, 
hlavně dětem, stavěn strom republiky. Celý 
průběh sbírky podporoval autor také 
příspěvky v LN. Podněcoval k hojné účasti, 
štědrosti, osobně se účastnil organizace, 
vybíral strom, vystupoval na slavnostech  
a každoročně vytvořil novou báseň. Říká se 
o něm, že mu byl vlastní čapkovský zřetel   
k malému člověku „pohled jeho optikou“. 
Tento pohled by mohl i nám pomoci se  
v době adventní lépe připravit na příchod 
Božího Syna do našich srdcí. Umíme se 
zastavit a hledat hvězdu, která by nás 
dovedla ke Kristu? Umíme sáhnout do 
svých uzlíčků, obdarovat potřebné a najít  
v sobě touhu rozdělit se o Světlo  
z Betléma?  

O tom, jak se těší na Vánoce, nám zazpívají 
a zahrají také děti z MŠ Neklež 1a pod 
vedením p. učitelky J. Svobodové. Podněty 
ke ztišení nám může také poskytnout 
prezentace obrazů a mluveného slova P. St. 
Weigela s názvem Vědomí pokory. 
Uslyšíme zde myšlenky A. Einstena: „Dobro, 
krása a pravda, ideály jsou ideály, které mi 
svítí na cestu.… cesta ke štěstí vede  
v odříkání..… a na této cestě nás vede 
Maria. 
 
V novém roce se setkáme poprvé 12. 1. 
2018. Máte-li chuť, přijďte mezi nás.  
 
Srdečně zvou účastníci a animátorka Iveta 
Kolářová. 

 
 

 

STALO SE  
 
Tam, kde v noci jasně svítily světlušky 
 
Uspávat broučky v Salesku letos přišlo na tři 
stovky dětí s rodiči či prarodiči. Co jsme 
všechno společně prožili? Nejdříve jsme si 
pěkně v teplíčku vyrobili každý pavučinku a 
při tvoření jsme popíjeli teplý čajík. Pak 
jsme se vydali na cestu ke strážcům 
zvířátek. Potkali jsme se se strážcem ježka, 
mravence, hada, myšky, veverky a 
pavoučka. U každého z nich jsme ale museli 
splnit úkol. Mravenec potřeboval pomoci s 

kládami, veverka zase musela sbírat 
kaštany a trefit se s nimi do otevřené 
tlamičky zajíce. Pavouček zase vyžadoval, 
abychom peřinkou zakryli pavoučí miminka. 
Celé putování jsme pak ukončili společným 
zpíváním za zvuku kytary a flétny našich 
průvodkyň. Snad jsme broučky dobře 
uspali, abychom je na jaře opět v přírodě 
všechny dobře poznávali. rl 
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Scuk již podruhé 
 
Další úterní podzimní podvečer se nesl v 
duchu setkání animátorů a dalších příznivců 
Saleska. Čas jsme věnovali diskuzi na 
zajímavá témata, která se týkají každého z 
nás, a opět jsme se náležitě pobavili. 

Poselství do dalších dní je pro nás jasné… 
„Nehledejme hrdinství ve velkolepých 
plytkých činech, ale hledejme hrdinu sami v 
sobě a v lidech okolo nás.“  

Verča Tomečková 
 

 

CHYSTÁME PRO VÁS 
Líšeň na bruslích 
Přijměte pozvání na umělou ledovou 
plochu v areálu Saleska.  
 
Úřad městské části Brno-Líšeň a Salesiánské 
středisko mládeže ruku v ruce nabízí 
možnost veřejného bruslení pro všechny, 
kterým se líbí zimní pohyb. Připravili jsme 
pro Vás několik změn.  
 
Základní novinkou je vstup na ledovou 
plochu. Je zbudován z pravé strany budovy 
Saleska, okolo dětského hřiště. Hned u 
vstupu je nové prodejní místo a přes 
turniket vejdete do areálu kluziště. Východ 
je stejný jako loni, okolo budovy střediska 
druhou stranou. Vše je označeno 
informačními tabulemi. 
 
Připravili jsme pro vás větší prostor pro 
přezouvání a malé skříňky na odložení 

drobných věcí, bot, či svetrů při intenzivním 

úschovu cenností. Upravili jsme pro Vás 
také vstup na ledovou plochu. Doufám, že 
Vám poskytne větší pohodlí.  
 
Ostatní služby budou stejné jako loni, 
půjčovna bruslí, WC, škola bruslení i laskaví 
pořadatelé. 
 
Otevírací doba doznala drobných změn, 
všechny bloky začínají v sudou hodinu. 
Nezvyšovali jsme ceny, jsou stejné. 
 
Charakteristikou minulé sezony bruslení 
bylo vzájemně slušné a vstřícné chování. 
Těším se, že tato sezona bude v tomto 
ohledu stejná.  
 

Petr Kopřiva, ředitel Saleska 
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Vánoce v Salesku 
 
Zveme vás na Vánoční setkání 24. prosince 
v 15 hodin – vyslechneme čtení z Bible, 
připravili jsme pro vás vánoční scénku, 
zazpíváme koledy a domů si můžete odnést 
Betlémské světlo. Prosíme, vezměte  
s sebou lucerničku.  
Betlémské světlo je plamínek, který putuje 
napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě 
narození Ježíše Krista – Betlémě. Myšlenka 
šíření předvánočního pokoje a míru vznikla 
v Rakousku, odkud se rozšířila do 
pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena 
novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé 

plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem 
do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky 
rakouského rozhlasu a televize na pomoc 
znevýhodněným dětem. K nám se 
Betlémské světlo dostalo po pádu 
čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou 
skautů a skautek poprvé putovalo v prosinci 
1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. 
Betlémské světlo k nám tradičně poputuje z 
Vídně, kde ho rakouští skauti a skautky 
předají skautským delegacím z celé Evropy. 
Za Česko tradičně přeberou plamínek skauti 
a skautky z Brna. 

 

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ 
 
Maminkám nabízíme každý třetí čtvrtek  
v měsíci Čtvrtkování – tvoření pro maminky 
s hernou pro děti. Aktuální nabídku 
najedete na webu Saleska. Přijďte mezi 
nás! 

O víkendu 20. a 21. ledna pro Vás a Vaše 
děti připravujeme Karnevaly. Přihlašování 
na recepci Saleska od 8. 1. 
V druhé polovině ledna bude spuštěno 
přihlašování na druhé pololetí.  

 

KROUŽKY 
 
Vánoční turnaje v kroužcích 
Třetí ročník Vánočních turnajů proběhne 13. 12. -19. 12., střetnou se v něm sportovci, kteří 
navštěvují naše kroužky. Ve středu bude tělocvična patřit badmintonu, čtvrtek patří oblíbeným 
fotbalu a florbalu, v pátek opět fotbalu. V pondělí se můžete těšit na horo závody a zakončíme 
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v úterý vybíjenou a tanečním workshopem. Tyto turnaje jsou určeny pouze účastníkům našich 
sportů, ale je možné je přijít podpořit jako divák. 
 
Akademie 
Druhý ročník Vánoční akademie je tu. 
Proběhne ve středu a čtvrtek 20. a 21. 
prosince, kde se předvedou kroužky, které 
nejsou sportovní. Na co se můžete těšit? 
Vystoupení tanečků, hudebních kroužků s 
koledami, cvičení na balonech či Oratoře s 

jejím programem, také se představí naši 
nejmenší z aktivity Zpívánky. Na konci obou 
akademií se rozloučíme společnou 
fotografií se zapálenou prskavkou a 
koledou. Prskavky si přineste s sebou! 

 
Otevřené kluby 
Dlouho očekávaná přespávačka v Oratoři se 
blíží. V prostorách našeho útulného klubu 
přespíme z pátku do soboty 2. 12. a mimo 

klasických oratoriánských her na nás bude 
možná čekat i nějaké překvapení.  

 
Mikuláš v Oratoři 
I do naší Oratoře zavítá Mikuláš, aby ze své 
svaté knihy přednesl dětem, co se jim 
povedlo a v čem jsou dobří, ale také kde 
mají nedostatky a co je třeba zlepšit. 

Uvidíme, zda letos bude mít čert plné ruce 
práce a jestli se nám v důsledku zlobení 
nesníží počet dětí! 

 
Divadlo  
V Oratoři již pilně trénujeme divadlo s 
vánočním příběhem, abychom se mohli 
převést tak, jako loni na saleskové vánoční 
akademii. 

Děti už se na vystoupení těší a všichni 
společně doufáme, že se nám to povede. 

 
Vánoční Oratoř 
Letos se sejdeme ve středu 20. prosince 
společně u stromečku, pod kterým budou 
na hodné děti čekat dárečky, zlobivé děti se 
u nás samozřejmě nevyskytují.  
Těšíme se, že si budeme moci zakousnout 
vlastnoručně vyrobené perníčky a se 
zpěvem koled na rtech a vánoční náladou v 
myslích se rozejdeme do svých domovů.  

I v měsíci prosinci proběhne klubácký 
Filmáč, na kterém shlédneme film z naší 
saleskové videotéky vybraný přímo 
klubáky. Před projekcí si o filmu povíme 
důležité informace a po zhlédnutí bude 
prostor k diskusi. 

 
Vánoce v klubu VeSPOD 
S klubáky se sejdeme u stromečku, pod 
kterým každý najde svůj dáreček. 
Nebude chybět ani tradiční nealkoholický 
vánoční punč a vlastnoručně vyrobené 
perníčky. 

Také si zkusíme pustit lodičku z ořechových 
skořápek se svíčkou a uvidíme, co nám její 
plavba napoví o naší budoucnosti. 
Nakonec se rozloučíme zpěvem koled, 
abychom si do svých domovů přinesli 
kousek vánoční atmosféry. 

 



KUKÁTKO – Advent a Vánoce 2017 

 13 

POZVÁNKY 
 

 

PROHLÍDKA  
 

FARNÍHO 
KOSTELA 
 

A JESLIČEK 
 

Kostel je otevřen půl hodiny před 
každou mší sv.  
 

  

Z důvodů nedorozumění  
při rezervaci 

termínu na Dělnickém domě  
se letošní 

 

FARNÍ PLES   
nebude konat. 

 
Děkujeme za pochopení. 

 
Můžeme se těšit na příští v roce 2019! 

 

 
 
SPOLEČNÁ MODLITBA RŮŽENCE 
na místě, kde bude stát nový kostel Ducha Svatého v Brně - Líšni. 
 
Scházíme se každé úterý celoročně 
v 17.15 – 17.45 hod. v likusu na Horníkové 34a  
u sochy Panny Marie Fatimské. 

 

 

Přijměte pozvání na společné prožití svátečního odpoledne, kdy naše cesty budou 
směřovat do starobylého Betléma, abychom znovu mohli prožít tento stále živý 
příběh. 
 

         ŽIVÝ BETLÉM 
 

25. prosince 2017 v 15.30 hod. 
 
u kostela sv. Jiljí v Brně – Líšni, Pohankova 18 
 
V 15.00 hod. svátostné požehnání v kostele sv. Jiljí 

Srdečně zvou účinkující a Římskokatolická farnost Brno – Líšeň 
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JAK POZNÁVAT BOŽÍ VŮLI II 
 
V uplynulém číslu Kukátka jsme se začali 
zabývat tématem Boží vůle, konkrétně 
předpoklady k tomu, abychom ji mohli  
v životě poznávat. Podívejme se tedy nyní 
na to, jaké způsoby k tomu používal sv. 
Ignác. Ten ve svém přístupu rozlišuje tři 
doby, typy stavů, ve kterých se při hledání 
Boží vůle můžeme nacházet. V dnešním 
čísle Kukátka si představíme první dvě 
možnosti. 
Vzácně se nám v životě stane, že Bůh 
výrazně zasáhne do našeho života a Jeho 
vůle je nám v té chvíli zcela zřejmá a 
nezpochybnitelná. Tento stav označuje sv. 
Ignác jako tzv. první dobu rozlišování. Jako 
příklad si můžeme vzít obrácení sv. 
apoštola Pavla. Z horlivého 
pronásledovatele křesťanů se během cesty 
do Damašku stal horlivý zastánce víry, 
kterému  bylo naprosto jasné, co má dále  
v životě dělat. Sv. Ignác říká, že jen Bůh 
může takto jednat a dát nám „útěchu bez 
příčiny“, a je tedy opravdu 
nezpochybnitelné, že tato zkušenost 
pochází přímo od Něj. Přesto Ignác 
doporučuje i v těchto situacích určitou 
opatrnost a bdělost. Může se nám totiž 
stát, že i když již prožitek pominul, stále nás 
vnitřně zaměstnává, rezonuje a vyvolává 
další myšlenky. Ty už ale mohou být různým 
způsobem zakaleny. Jak Ignác 
poznamenává: „Neboť (duše) v této druhé 
době … často dochází k různým 
předsevzetím a názorům, které nejsou 
bezprostředně dány Bohem. A proto je 
nutné je velmi dobře prozkoumat, dříve než 
se jim věnuje plná důvěra nebo než se 
začnou uskutečňovat.“ I v případě prožitků 
tohoto typu tedy může být dobré promluvit 
si s někým, kdo již má dostatečné 
zkušenosti v duchovním životě. 
Druhou dobou nazývá Ignác období, ve 
kterém se nám v duchovním životě střídají 

útěchy a neútěchy. Když budeme pozorní, 
možná zaznamenáme, že nepřicházejí 
nahodile, ale jsou nějak spojeny s nějakou  
oblastí v našem životě či tématem, které je 
(či možná má být) předmětem našeho 
rozlišování. Zkusme si vzít na pomoc 
hypotetický příklad. Monika je mladá žena, 
které zbývá poslední ročník vysoko-
školského studia. Původně zvažovala, zda 
po něm ještě zůstat a pokračovat v další 
práci na univerzitě anebo rovnou hledat 
zaměstnání. Před měsícem ale navštívila 
přednášku o dobrovolnické pomoci v 
Africe, která se jí nečekaně hluboce dotkla. 
Ačkoliv dosud o žádné delší zahraniční 
cestě neuvažovala, přistihuje se, že jí, 
zejména ve chvílích modlitby, myšlenky 
často utíkají k tomu, že by rok svého života 
věnovala péči o opuštěné děti, s nimiž by 
mohla pracovat v rámci nabízeného 
projektu. Pokud se Monice tyto myšlenky 
budou vracet a budou i nadále pojeny s 
útěchou, pocitem Boží přítomnosti a 
touhou něco pro Něj dělat, může se na ně 
zkusit dívat systematičtěji a ptát se, zda jí 
skrze ně Bůh opravdu nezve k nějakému 
kroku.  
Systematická reflexe v takovémto případě 
zahrnuje následující body: 
• Mohu si to, co se mne dotklo a o 
čem se domnívám, že je Boží vůlí, přesně 
bez zkreslení a příměsí vybavit? Jinými 
slovy, dokáže se Monika ke svému 
zážitku/zážitkům vrátit a vybavit si je 
autenticky v té podobě, v jaké je prožila? 
• Je to v souladu s Písmem, učením 
církve a zdravým rozumem? Jet pomáhat 
chudým dětem do Afriky je jistě 
chvályhodný čin, situace by však byla 
podstatně jiná, kdyby Monika byla např. 
matka čtyř dětí, které jsou na ní plně 
závislé, nebo kdyby její zdravotní stav 
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vyžadoval péči, o které by věděla, že 
nebude v tamních podmínkách dostupná. 
• Je má motivace čistá, daná láskou  
k Bohu? Tento bod je poněkud ošemetný, 
protože, upřímně řečeno, už z naší lidské 
nátury pramení, že naše motivace nikdy na 
100% čistá nebývá. Je potřeba poctivé 
sebereflexe, abychom si dokázali přiznat  
i další motivy, které nás mohou ovlivňovat. 
Monika by snadno mohla být např. 
nešťastná dívka, kterou opustil přítel  
a která má nyní pocit, že její život nemá 
velkou hodnotu. V takové chvíli může být  
i pomoc druhým hledáním, jak naplnit 
vlastní potřeby a touhy po uznání, ocenění 
a důležitosti pro někoho. Zde znovu 
přichází ke slovu již zmiňovaná indiference, 
ochota přijmout tu či onu cestu, podle 
toho, co bude více k Boží chvále. 
• Je to, co se mne dotýká, přímo 
spjato s duchovní útěchou nebo ji jen 
doprovází? Jinými slovy, prožívá Monika 
duchovní útěchu vždy, když se modlí (a 
napadají jí potom myšlenky na to, že by 
mohla nějak sloužit), anebo útěchu prožívá, 
právě když si v modlitbě představuje, že 
pomáhá dětem v Africe? 
• Jedná se opravdu o duchovní 
útěchu? V případě Moniky se zdá, že ano, 
protože jí přináší radost z Boží blízkosti a 
touhu sloužit Mu více. Ne všechny příjemné 

pocity však musí být duchovní útěcha. 
Mohou totiž nejrůznějším způsobem 
pramenit i pouze z naší přirozené roviny 
(což není špatně, jen s nimi  v tomto 
případě nebudeme počítat). V tomto kroku 
nás tedy zajímají pouze pocity, které nás 
vedou k Bohu. Podobně jako v prvním 
případě může být velkou pomocí duchovní 
doprovázení, které nám může pomoci se v 
našich pocitech vyznat. 
 Až když bude Monika schopná 
odpovědět „Ano“ na všechny předešlé 
otázky, může to považovat za znamení Boží 
vůle. Potom se může dívat, zda opravdu 
výrazněji vedou na tu či onu stranu a zda 
cítí tuto váhu dostatečně pro to, aby mohla 
učinit nějaké rozhodnutí. Pokud bude 
vnímat, že ano, doporučuje sv. Ignác svěřit 
vše v modlitbě Bohu a čekat na nějaké 
potvrzení svého předběžného závěru. To 
může mít např. formu útěchy, nečekaného 
ujištění zvenčí, ale i souhlasu těch, na nichž 
rozhodnutí závisí (v případě Moniky to 
bude např. souhlas organizace, která 
zajišťuje dobrovolnický projekt).     
 Tolik tedy k prvním dvěma dobám 
(způsobů) hledání Boží vůle. Na třetí způsob 
se potom můžeme těšit v příštím čísle 
Kukátka.                    
 

 K. Maliňáková 
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http://www.farnost.katolik.cz/lisen


KUKÁTKO – Advent a Vánoce 2017 

 16 

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2017 
V KOSTELE A V SaSM 

 
Neděle 24. 12. 
4. neděle adventní 
 

 
  7.00 – mše sv. v kostele 
  8.30 – mše sv. v SaSM 
10.00 – mše sv. v kostele 
 

 

 
Neděle 24. 12.  
Štědrý den 

 
15.00   – bohoslužba slova a rozdávání 
betlémského světla v SaSM 
22.00  – půlnoční mše sv. v kostele 
22.00 – bohoslužba slova a rozdávání 
betlémského světla v SaSM 
 

 
 
Při mši v kostele zazní Missa 
Pastoralis J. Scheiera  
                                                     

 
Pondělí 25. 12.  
Slavnost Narození Páně 
 
 

 
  7.00 – mše sv. v kostele 
  8.30 – mše sv. v SaSM 
10.00 – mše sv. v kostele 
 
V 15.00 hod svátostné požehnání v kostele. 

 
Při mši v 10 hod zazní Missa 
Pastoralis J. Scheiera  
 
V 15.30 hod Živý betlém  
u kostela. 

 
Úterý 26. 12.  
Svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka 
 

 
  7.00 – mše sv. v kostele 
  8.30 – mše sv. v SaSM 
10.00 – mše sv. v kostele 

 
V 16.00 hodin koncert v kostele 
– vystoupí národopisné 
soubory Stará Líšeň a Líšňáček, 
doprovázené cimbálovou 
muzikou Líšňáci. 

 
Středa 27. 12.  
Svátek sv. Jana Evangelisty 

 
18.00 – mše sv. v kostele 
 

 
Při mši sv. žehnání vína 

 
Čtvrtek 28. 12.  
Svátek sv. Mláďátek 

 
8.00 – mše sv. v kostele 
 

 

 
Neděle 31. 1. 2017 
Svátek sv. Rodiny 

   
  7.00 – mše sv. v kostele 
  8.30 – mše sv. v SaSM 
10.00 – mše sv. v kostele 
 

 
V 16.00 Výstav Nejsvětější 
svátosti. 
 

 
Pondělí 1. 1. 2018 
Slavnost Matky Boží Panny Marie  
 

   
  7.00 – mše sv. v kostele 
  8.30 – mše sv. v SaSM 
10.00 – mše sv. v kostele 
18.00 – mše sv. v kostele 
 

 
 
 

 
Sobota 6. 1. 2018 
Slavnost Zjevení Páně 

  
  7.30 – mše sv. v kostele 

 
Při mši sv. žehnání zlata, 
kadidla a křídy. 

 
Neděle 7. 1. 2018 
Svátek Křtu Páně 

 
Nedělní pořad bohoslužeb 
 

 
Končí doba vánoční. 

 


