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„Když se v oblacích ukáže 
duha, pohlédnu na ni, abych 
si připomněl věčnou smlouvu 
mezi Bohem a každou živou 
bytostí na zemi.”

Gen 9,16



Vážení přátelé,

ve velikonočním týdnu vstupujeme do jádra naší 
křesťanské víry a znovu se dotýkáme největšího 
tajemství. Bůh nejenom ve svém Synu sestoupil 
na zem, ale za každého člověka také obětoval 
svůj život. Pro každého člověka tak pokořil smrt 
a pozval jej do svého nebeského království.

Dny, které jsou před námi, nám tyto nejdůležitější 
pozemské dny Spasitele připomínají v rozmanitosti liturgie, která je plná 
jedinečných symbolů. Skrze posvátnost jednotlivých dní a otevřenost 
našich duší opět roste a prohlubuje se víra. K liturgii patří i prostor pro 
modlitbu a meditaci nad událostmi, které si připomínáme. Nezbytným 
průvodcem nejenom velikonočních dní je také Písmo.

Přeji vám otevřené srdce, touhu růst ve víře a radost z dalších 
krůčků na cestě následování Ježíše Krista skrze vaše životy i povolání. 
Svět, do kterého nás Bůh pozval, stále více potřebuje dobré svědectví 
každého z nás.

Pavel Opatřil, farář

NEPOMUK informace z farnosti Starý Lískovec a Bohunice
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28. 3. středa Svatého týdne
18.00  mše svatá pro děti
19.00  Hod Beránka - velikonoční 

večeře

29. 3. Zelený čtvrtek
18.00  mše svatá s umýváním 

nohou na památku 
ustanovení Eucharistie, 
po skončení adorace

30. 3. Velký pátek
12.00 - 18.00 modlitební bdění
15.00  pobožnost křížové cesty
18.00  obřady Velkého pátku

31. 3. Bílá sobota
 9.00  modlitba ranních chval, 

začátek modlitebního bdění
21.00  Velikonoční vigilie

1. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   7.30 a 9.30  mše svaté  
                 s žehnáním pokrmů

2. 4. pondělí ve velikonočním oktávu   7.30  mše svatá

BohoSlUžBy o velikonocích

Pěvecké uskuPení
pod vedením Zuzany Běhalové

velký pátek, 18.00 hod.
Zpěvy z Taizé: 

Ubi caritas Deus ibi est  
(Kde je láska, tam je Bůh)

In manus tuas, Pater  
(Otče, do tvých rukou svěřuji  

svého ducha)

RODInnÝ cHRÁMOvÝ sBOR
pod vedením Pavla Hamříka

slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 
9.30 hod.

V. Javora: V zajetí kamene
Velikonoční sekvence
Zd. Angelik Mička: 

Velikonoční motetulum
P. Inwood: Misericordes sicud Pater
A. V. Michna: Nuž, všichni věrní, vesele
Ondřej Múčka: Čas žní

velikonoční hUdBa  



4 | Nepomuk 152

co náS čeká
25. 3. 15.00 křížová cesta - Chudčice (str. 9)
28. 3. po mši sv. Hod beránka - zvláště pro 
děti, které se připravují k 1. sv. přijímání 
a jejich rodiče a pro ty, kteří se začnou 
připravovat na přijetí svátosti biřmování
29. 3. - 1. 4. velikonoce (str. 3)
21. 4. skautská pouť
22. 4. koncert chval s SBMkou (str. 7)
18. - 20. 5. Starolískovecké hody (str. 17)
20. 5. Patrocinium (str. 15)
27. 5. 1. svaté přijímání dětí

SEtKáNí S BiBLí
vždy ve čtvrtek v 18.45 na faře
duben / 5. a 19.
květen / 3. a 24.

aDOraCE a CHVáLy
druhý čtvrtek v měsíci po mši svaté
duben / 12.
květen / 17.
červen / 14.

StUDENtSKé MšE SVaté 
vždy v úterý v 19 h

SvátoStný život 
v naší farnosti

Z vody a ducha svatého se narodili:
Vladislav Ligas
Daniel Kouadjane
Nora Marie Frišaufová
Šimon Pavel Jetelina

Program klUBU aktivních Seniorů Pohoda
FARNÍ (žlutá) KLUBOVNA / čtvrtky od 9.00 do 11.30 hod.

DuBen
 5. 4. Oslava narozenin
12. 4. Výlet vlakem za medvědím česnekem 

– Rajhrad
19. 4. Oslava narozenin
26. 4. Poutní výlet na Vranov u Brna

květen
 3. 5. Oslava narozenin
10. 5. Zájezd na zámek v Mikulově + 

historické památky  
17. 5. Keramická dílna – užitkové předměty 

s duchovní tématikou
24. 5. Výlet autobusem do Znojma
31. 5. Vycházka do okolí Brna

Garant: Bohuslava Podolská, 
vedoucí klubu, tel.: 721 217 930, 
e-mail: bohunkapo@centrum.cz

Zástupce: Milada Bartoňková,  
tel.: 721 829 035,  

e-mail: bartonkova.milada@seznam.cz

Příprava na biřmování 
začíná účastí na 

velikonoční večeři 
dne 28. 3. 2018
v 19 h na faře.

Po skončení večeře domluvíme 
podrobnosti setkávání. Kdo by se chtěl 

ještě přidat, je samozřejmě zván .
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1. reflexe:
• informace o rozjíždějící se přípravě na 

biřmování
• proběhlo setkání s tématem hudba 

a zpěv o velikonocích, rozděleny 
kompetence a zajištění jednotlivých 
dnů

2. Před námi:
• velikonoční večeře, zajišťují již tradičně 

manželé Műllnerovi, případnou pomoc 
má na starosti J. Chaloupka

• zajištění ratolestí na Květnou neděli 
– R. Chaloupka

• instalace Božího hrobu – J. Chaloupka 
a ministranti

• oheň na Vigilii a agapé – D. Kolínek
• křížová cesta v Chudčicích – 

J. Chaloupka, v kostele – R. Chaloupka
• adorace na Zelený čtvrtek – S. Skřička
• mytí nohou, zajištění – B. Podolská
• společně vytvoříme Závěrečnou zprávu 

o činnosti PR
• 11. 3. volby do PR
• 22. 4. Večer chval s SBM

3. Příští setkání 21. 3. 2018

Z činnoSti naší farní rady
Zápis č. 31 z jednání pastorační rady dne 21. 2. 2018

1. reflexe:
• volby do PR, účast zhruba jako minule, 

273 platných hlasů
• duchovní obnova s jáhnem J. Špilarem 

+ diskuse na faře, kladné ohlasy na 
hlídání dětí

2. Před námi:
• dosluhující PR dodá souhrnnou zprávu 

o své činnosti

• závěrečné posezení PR 4. 4. 2018
• představení nové PR 8. 4. 2018
• Svatý týden a Velikonoce zajištěny
 3. různé
• výhledově přednáška o (ne)bezpečnosti 

inernetového prostředí
4. Příští setkání 11. 4. 2018

Zápis č. 32 z jednání pastorační rady dne 21. 3. 2018

Světové Setkání rodin 
S PaPežem – dUBlin 2018

Papež František zve rodiny celého světa na 
setkání do Irska, které proběhne v Dublinu  
21. až 26. srpna 2018.

První část setkání od úterý 21. do pátku 
24. srpna tvoří teologicko-pastorační kongres, 
poté následuje v sobotu v podvečer setkání 
pro rodiny pojaté jako slavnostní koncert 

a  setkání vyvrcholí pontifikální mší svatou 
v neděli dopoledne.

Podrobnosti o Setkání jsou k dispozici 
na www.rodiny.cz, které jsou překládány 
z  oficiální stránky světového setkání 
www.worldmeeting2018.ie.
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poř. jméno věk ulice obec počet hlasů
1. Pavel Hamřík 64 let Vinohradská 18 Ostopovice 129
2. Bc. Jiří Doušek 25 let Zadní 7 Brno - Bohunice 106
3. RNDr. Lubomír Janda, Ph.D. 51 let Humenná 27 Brno - Bohunice 103
4. Richard Lang 51 let Humenná 37 Brno - Bohunice 94
5. Petr Novotný 24 let Moldavská 5 Brno - Bohunice 88
6. David Kolínek 37 let Osová 2 Brno - Starý Lískovec 82
7. Mgr. Stanislav Skřička 43 let Malostranská 49 Brno - Starý Lískovec  81
8. Ing. arch. Jitka Vinklerová 38 let Karpatská 3 Brno - Starý Lískovec 79
9. Mgr. Karolína Černá 37 let Pražská 42 Brno - Bosonohy 69
10. Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. 31 let Labská 1 Brno - Starý Lískovec  55
11. prof. Ing. Jana Stávková, CSc. 70 let Malostranská 29 Brno - Starý Lískovec 45
12. Mihalčinová Lucia 31 let Souhrady 12 Brno - Bohunice 44
13. Milan Kříž 52 let Klobásova 26 Brno - Starý Lískovec 39
14. Mgr. Eva Plechlová 67 let Humenná 15 Brno - Bohunice 37
15. Dana Skřičková 18 let Malostranská 49 Brno - Starý Lískovec 33
16. Zuzana Běhalová 36 let Švermova 7 Brno - Bohunice 30
17. MUDr. Lia Vašíčková 62 let Kosmonautů 19 Brno - Starý Lískovec 28
18. Stanislav Plechl 41 let Humenná 15 Brno - Bohunice 25
19. Bohdan Novotný 38 let Kurská 8 Brno - Starý Lískovec 22
20. Andrea Dastychová 41 let Arménská 7 Brno - Bohunice 21
21. Miroslav Plaček 38 let Sevastopolská 4 Brno - Starý Lískovec 21
22. Josef Šanda 44 let Na Pískové cestě 46 Brno - Bohunice 21
23. Marek Pospíšil 18 let Oblá 67 Brno - Nový Lískovec 18
24. Martin Kellner 37 let Uzbecká 4 Brno - Bohunice 16
25. MVDr. Lenka Rozsypalová 36 let Neužilova 2 Brno - Bohunice 16
26. Iva Zuhlová 33 let Spodní 4 Brno - Bohunice 14
27. Irena Tesáčková 46 let K Berce 5 Brno - Bosonohy 13
28. Jaroslav Pospíšil 38 let Švermova 12 Brno - Bohunice 9

výSledky voleB do PaStorační 
rady dne 11. 3. 2018
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SBMka se představuje / www.sbmka.cz
SBM, tedy Schola brněnské mládeže. Jsme 

sbor zpěváků a hudebníků, kteří rádi chválí 
svým zpěvem Boha, a to už od roku 2002. 
Protože naši zpěváci nepocházejí z jedné 
farnosti, ale z různých koutů nejen brněnských, 
ale i mimobrněnských, zdálo se nám Brno jako 
dostatečně obecné pro volbu názvu Schola 
brněnské mládeže. Tento název vydržel hodně 
dlouho a vlastně stále trvá.

Stejně jako dříve, i nyní zpíváme 
příležitostně v brněnských kostelích, 
nejčastěji však v Kostele sv. Janů (minorité) 
v Brně. Mírnou pravidelností se stalo zpívání 
během slavnosti Ducha Svatého v katedrále 
sv. Petra a Pavla v Brně, stejně jako zpěvy 
na Krista Krále, o Vánocích v kostele Cyrila 
a Metoděje v Židenicích a během Noci kostelů. 
Nejčerstvější zprávy o tom, kde je nás možno 
vidět a slyšet, najdete na našem webu a fb 
profilu.
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Rozhovor mi tentokrát poskytl optimistický 
Vladimír. Podělil se se mnou o svůj zajímavý 
životní příběh plný víry a lásky k druhým. 

Z jaké pocházíš rodiny? Jsi věřící od 
malička, nebo od pozdějšího věku? Jaká byla 
tvoje cesta ke katolictví? 

Narodil jsem se v roce 1957 v Brně. Zde 
jsem vyrůstal v ateistické rodině, společně 
s mou o tři roky mladší sestrou Irenou. 
Rodiče, které jsme měli opravdu rádi, byli oba 
členové komunistické strany. Otec měl spíše 
pohodlnější povahu, zatímco maminka byla 
naopak velice pracovitá a obětavá. Ve svém 
okolí byla hodně oblíbená, protože často 
pomáhala zejména starším lidem a do této 
pomoci postupně zapojovala i mě a sestru.  
V té době jsem hodně času trávil venku 
s míčem či hokejkou v partě kluků. Zaskočilo 
mě, když jeden z blízkých kamarádů, asi o tři 
roky mladší Milan, zemřel po srdeční operaci. 
Začal jsem hodně přemýšlet o smrti a smyslu 
života, vybaven ovšem ateistickou výchovou. 

V prvním ročníku vysoké školy mě 
spolužačka z našeho kruhu odborné 
matematiky přitáhla ke cvičení jógy. Lákalo 
mě, že během několika let koncentračních 
cvičení se mohu naučit vyčistit si podvědomí 
mysli, a pak už budu moci žít v prohloubeném 
vnímání “svatým” životem. O to větší zklamání 
jsem zažil o několik let později, když jsem se 
z jednoho buddhistického spisku dozvěděl, že 
ani zvládnutí nejhlubších meditací neznamená, 
že se člověk zbaví svého sobectví.           

V té době se moje maminka stala vrchní 
sestrou v Domově důchodců na Kamenné 
ulici, kde kromě civilních sester působilo 
několik zbylých řádových sestřiček alžbětinek. 
Maminka, sama velice laskavá a obětavá, 
velmi oceňovala příkladnou péči řádových 
sestřiček a zastávala se jich k velké nevoli 
ředitele ústavu. Sestřičky si komunistickou 
“paní vrchní” opravdu zamilovaly a zvaly 
maminku i na své soukromé oslavy.  Darovaly 
jí nově vydaný ekumenický překlad Bible a já, 
pilný čtenář, jsem Písmo začal pročítat.  A zde 
se začala rodit změna mého smýšlení, aniž 
bych dokázal přesně říct den či hodinu, kdy se 
tak stalo. Uvěřil jsem, že existuje Bůh, milující 
bytost, která v oběti Ježíše Krista i mě přijala 
do své lásky a budoucnosti. Už nejdu životem 
sám! Ta radost a vděčnost, to nalezení smyslu 
života, byly tak silné, že úplně proměnily mé 
dosud pesimistické smýšlení. Další etapu mé 
životní cesty ovlivnilo veselé děvče Ester, 
kterou jsem poznal při návštěvě naší společné 
známé.

Esterka byla dcerou evangelického faráře, 
i její bratr se stal evangelickým farářem. Vážil 
jsem si jejich statečných postojů, přijal jsem 
křest a stal se také evangelíkem. Postupně 
jsem se zapojil i do biblické výuky dětí. To už 
jsme měli za sebou církevní sňatek a na svět 
přišli Kristina, Ondřej a po sametové revoluci 
i Petr. V té době jsem ale zažil zvláštní vnitřní 
oslovení, které postupně sílilo a sílilo. Dopadlo 
to tak, že jsem přestoupil do římskokatolické 
církve a spolu se mnou ještě moji dva mladší 
kamarádi-evangelíci. Vzbudilo to dost silný 
rozruch a pro blízké to znamenalo úder pod 
pás. Toto byla největší krize naší rodiny, ale 
s Boží pomocí jsme ji postupně překonali a po 
několika letech se nám narodila ještě Evička. 
V současné době už jsou naše děti odrostlé 
a já jsem Pánu Bohu vděčný, že si všechny 
uchovaly živou víru. S manželkou, která je 
veliký obětavec v zaměstnání i rodině, se 
společně modlíme a snažíme se být jeden 
druhému oporou. Chodím s ní i na evangelické 
bohoslužby, kde mám pořád dobré přátele.

Vladimír Malach:
to nejlePší náS tePrve čeká
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křížová ceSta v chUdčicích
Květná neděle 25. 3. 2018        Sraz v 15.00 u hřbitova v Chudčicích.

1 - místo srazu   
2 - začátek křížové cesty

Co tě baví ve volném čase a co Ti dělá 
radost? Co Tě obohatilo v životě? 

Hodně doučuji mou oblíbenou matematiku, 
většinou děti známých.  Velmi rád čtu, ale 
protože času není nazbyt, vybírám si dobré 
knihy převážně s křesťanskou tématikou. Naše 
nejstarší dcera už má svou rodinu, a tak se 
moc těšíme z malého vnoučka Šimonka, který 
by měl dokonce zanedlouho dostat bratříčka. 
Je převelikým štěstím, když se člověku 
vyvedou děti a pak i jejich rodiny. Není to 
vůbec samozřejmé, a navíc se to pozná až 
s velkým časovým odstupem. 

Velikou radostí jsou pro mě děti z výuky 
náboženství. Dříve jsem měl na starost ty 
o něco starší, a tak jsem se nyní musel trochu 
přizpůsobovat. Každý rok máme tolik nových 
a skvělých žáčků víry! 

Obohacením je pro mě i mé poslední 
zaměstnání: Působím na blízké základní škole 
jako učitel, doučující jednotlivé žáky, kteří 
to z jakéhokoliv důvodu potřebují. A věřím, 
že jsem jim užitečný. Radostí a obohacením 
mohou být i vzpomínky. Třeba na to, že jsme 
v naší domácnosti mohli dochovat tatínka mé 
ženy i mou maminku, která se už před lety 
dokázala k Bohu vrátit.  A jejich odchod do 
Boží náruče byl tak klidný! 

Co bys vzkázal čtenářům Nepomuku? 
Jako bývalý evangelík si opravdu vážím 

mše svaté, kde mohu přijímat s Božím slovem 
i Ježíše v eucharistii – u protestantů je Spasitel 
při Večeři Páně přítomen pouze duchovně. 
Věřím, že k oživení společenství mohou přispět 
zavedené čtvrteční adorace i slavení prvních 
pátků a prvních sobot v měsíci, na která jsou 
vázána nádherná Boží zaslíbení. Naše farnost 
se tak může jevit jako početná a živá.  

Vnímám ale, že je zde také hodně bolesti. 
Téměř v každé rodině bývá nějaké trápení, 
často i ve vzájemných vztazích. Proto bych 
si velmi přál, abychom si navzájem dokázali 
odpustit, modlili se jeden za druhého 
a  posilovali vztahy přátelství i vzájemné 
pomoci.

Starodávné civilizace vnímaly, že od 
“zlatého věku” na počátku lidstva se vše už 
jen nenávratně zhoršuje. My jako křesťané ale 
smíme věřit, že to nejlepší nás čeká až nakonec. 
A touto nadějí a optimismem ve svém životě 
posviťme na cestu i druhým - i těm, kteří 
vyznávají úplně jiné životní hodnoty.

 Za rozhovor děkuje Maruška Slavíková
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1) Vztah k sobě samému
2) Vztah s blízkými, s přáteli
3) Vztah s Bohem

Celkově jsou “vztahy” hlavním tématem 
nás všech, to si nejvíce uvědomujeme, když 
nějaký ten vztah nefunguje. Samozřejmě, 
že nejdůležitější je vztah s Bohem. On nás 
stvořil dokonale a my si musíme sami sebe 
představovat bez jakéhokoli přikrášlení 
a přijmout se takoví, jací jsme a poděkovat za 
vše dobré. Důležité také je, abychom na vztah 
s Bohem vůbec přistoupili, musíme si na něj 
najít čas a věnovat mu aspoň chvíli v tichu. 
Měli bychom se na Něho dívat a nechat Ho, 
aby se díval On na nás - předložit Mu své 
prosby, díky, chvály... Je dobré najít si své 
místo, kde se budeme pravidelně modlit, mít 
svoji Bibli, oblíbenou modlitbu. Je důležité 
modlit se sama i ve společenství.

Vztah s druhými je také velice důležitý. 
Přátelé nám pomáhají se zdokonalit, právě 

na jejich výrazu poznáme, jak jsme na tom 
špatně nebo dobře. Taky musíme přijmout 
nedokonalost druhých, učíme se jim porozumět 
a pomáhat. Měli bychom se dívat druhému do 
očí a najít v nich jeho duši. Dokázat ho vnímat 
a přijmout takového, jaký je. A k tomu všemu 
nám pomáhá Bůh, který je tu stále s námi, 
který nám pomáhá a kterému se líbíme bez 
toho, aniž bychom špulili pusu. Protože on 
miluje duše, ne obličeje. Všechno se mění, 
vzhled se mění, ale duše zůstávají.

Natálie Dvořáčková

věčné vZtahy
Poznámky z postní duchovní obnovy v našem kostele, kterou 
vedl jáhen Jan Špilar

Autor: Vít Mádr – Photographer Vít Mádr, CC BY-
SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=66063403
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tiPy na knihy

Plátno z Turína
Zdeněk Jančařík

Turínské plátno patří mezi nejpodivuhodnější křesťanské relikvie. 
Ačkoli je jeho pravost stále nejasná, jeho spirituální působnost je 
nezpochybnitelná. Zdeněk Jančařík, autor úspěšné knihy Přeskočit 
horu, se chápe tématu jak v jeho faktické, historické rovině, tak té 
spirituální. Dává klíč jak k duchovnímu vnímání plátna v jeho historické 
perspektivě, tak k rozvoji osobní spirituality každého člověka.

Evangelium podle Jóba
Daniel Pastirčák

Evangelium podle Jóba je opatřeno originálními autorovými 
ilustracemi a komentuje text starozákonní knihy Jób. Poctivě se vydává 
hledat odpovědi na otázky po smyslu utrpení, vytrvalosti člověka 
a existenci Boha. Kniha je niternou sondou do největších hlubin lidské 
duše.

Tweetuj s Bohem
Michel Remery

Interaktivní projekt pro mladou generaci, který již běží 
v několika jazycích. Tištěná kniha je propojena se zdarma 
dostupnou aplikací pro Android a iPhone a s webovou 
stránkou. Cílem projektu je pomáhat mladým lidem nalézat 
odpovědi na jejich otázky o víře. Na počátku projektu 
#TwGOD stojí reálné otázky současných mladých lidí, kteří 
sami dali podnět k tomu, aby odpovědi, k nimž společně 
dospěli v dialogu se svým knězem, vyšly v knižní podobě 
a posléze i elektronicky.

Připravila Petra Horáková
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modlitBy Za SitUaci čínSkých 
křeSťanů v čr

Milí farníci,
nejsem zrovna příznivcem petic 

a demonstrací, protože se vše dá řešit skrze 
zastupitelskou demokracii. Člověk jen musí 
být trpělivý a chodit k volbám. Pokud bychom 
reagovali na všechny problémy a nepravosti 
dnešního světa, asi bychom většinu našeho 
volného času strávili rozesíláním petic 
a stížností.

Přesto chci udělat výjimku a k té výjimce 
vyzvat i Vás. Jedná se o petici k věci azylu 
čínských křesťanů. Tady nepomůžou příští 
volby. Tady se musí jednat okamžitě. Přece 
nedopustíme, aby náš stát vyhostil čínské 
bratry v Kristu, kteří u nás hledají ochranu, 
učí se česky a chtějí zde pracovat.

Prosím, zkuste si přečíst „Otevřený dopis 
předsedům obou komor Parlamentu ČR ve 
věci azylu čínských křesťanů“ a pokud s ním 
souhlasíte, připojte se k signatářům této výzvy 
na adrese https://e-petice.cz/petitions/otevreny-
dopis-predsedum-obou-komor-parlamentu-cr-
ve-veci-azylu-cinskych-krestanu.html#498

Od 26. února do 30. března 2018 se také 
můžete připojit k modlitebnímu řetězci 
za situaci čínských křesťanů v ČR. Pouze 
osmi z nich byl na konci února udělen azyl 
a zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto. Křesťané 
jsou v Číně sledováni tajnou policií a pokud by 
se vrátili do své země, hrozilo by jim mučení 
a možná i smrt.

Vážený pane předsedo Štěchu,
vážený pane předsedo Vondráčku,

s úzkostí sledujeme, jak Ministerstvo vnitra 
ČR z devadesáti procent zamítá žádosti 
o mezinárodní ochranu (tzv. azyl) žadatelům, 
které známe jako „72 čínských křesťanů“. 
Ministerstvo svá rozhodnutí zdůvodňuje 
faktem, že se žadatelům nepodařilo objektivně 
prokázat pronásledování, které uvádějí ve svých 
žádostech o azyl v naší zemi. Ministerstvo, 
které podniklo podle slov ministra vnitra 
vlastní šetření v Číně, tak postupuje podle 
platných zákonů naší země a Evropské unie. 
Podle svědectví čínských žadatelů jsou ale ve 
své zemi ohroženi a pronásledováni kvůli své 
víře tajnými službami čínského státu. Získat 
o tom objektivní informace je z principu 
nemožné, musely by je poskytnout právě tyto 
represivní složky. Přes důkazní nedostatečnost 
se nám ale zdá, že obavy žadatelů o život 
a z pronásledování jsou velmi pravděpodobné 

nebo pravdivé. Proto považujeme za velmi 
důležité jak se my, naše země, zachováme 
k těmto lidem i po neudělení azylu, zda jim 
poskytneme např. doplňkovou ochranu nebo 
povolení k pobytu z humanitárních důvodů, 
tedy že je nevyhostíme do země původu. 
Navrácením do původní vlasti by se nám 
totiž mohlo podařit je zcela podle platného 
práva vydat zpět do rukou jejich trýznitelů. 
Pronásledování, které dnes neumíme doložit, 
by se po emigraci a navrácení změnilo 
v děsivou jistotu.

Pane předsedo senátu, pane předsedo 
poslanecké sněmovny, víme, že nesmíte 
zasahovat do postupu výkonné moci ani 
soudů. Záměrně se obracíme právě na vás jako 
zástupce zákonodárné moci a  reprezentantů 
země. Je principiálně důležité, jakou 
společenskou atmosféru v naší zemi vytváříte 
a zastáváte. Naše země za padesát let  nejprve 
nacismu, pak komunismu, „dala světu“ 200 až 

Otevřený dopis předsedům obou komor 
Parlamentu ČR ve věci azylu čínských 
křesťanů
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300 tisíc uprchlíků - pronásledovaných i tzv. 
ekonomických, kteří nebyli vraceni. Tempo, 
kterým světu dnes „oplácíme“, je téměř 
padesátinásobně nižší, (za 25 let naší svobody 
jsme udělili přibližně 3300 azylů, což jsou 2 
setiny toho, co svět udělil za stejnou dobu nám. 
Započteme-li udělené doplňkové ochrany, jde 
asi o 4 setiny, tedy o pětadvacetinásobně nižší 
tempo) a to je nepochopitelné až ostudné.

Apelujeme na vás, my, občané České 
republiky, věřící i nevěřící, abyste trvali 
na tom, že naše země patří mezi světové 
bezpečné země, které v případě nedostatku 
důkazů, ale při vysoké pravděpodobnosti 
existenčního ohrožení, žadatele o azyl ochrání. 
Vaše role představitelů naší země je v tom 
klíčová. Právě dobré vedení z pozic nejvyšší 
reprezentace opakovaně ukázalo, že i pobyt 
velkého množství imigrantů v naší zemi se 
dá dobře zvládnout a nevnese žádný neklid 
mezi naše občany. Ukázalo se to kdysi ve věci 
řecké nebo vietnamské komunity u nás nebo 
později během války v bývalé Jugoslávii, kdy 
jsme dočasně přijali desítky tisíc osob. Při 
podobně dobrém vedení nemůže naší zemi 
nijak ohrozit dnešních 72 (číslo je přibližné) 
čínských křesťanů žádajících o azyl, kterým 

bychom i my rádi osobně pomohli. Podstatné 
je, aby mohli v naší zemi zůstat a nebyli 
vydáni vstříc téměř jisté tragédii.

Charakter naší země spoluvytvářelo 
a spoluvytváří křesťanství. Proto je naší 
prvořadou povinností ochránit kohokoliv, kdo 
je v nouzi, i kdyby to byl bývalý komunista. 
Takový solidární postoj a příslušnost ke 
komunitě svobodných pomáhajících zemí ve 
světě je pro nás ctí, ale i největší lidskou, 
státnickou a zcela jistě i ekonomickou investicí 
do budoucnosti. O to víc nám leží na srdci 
ohrožení křesťanští spolubratři a spolusestry 
z Číny.

Vážení pánové, právě o pomoc při 
spoluvytváření našeho společenského klimatu 
vás chceme poprosit a požádat. Projevenou 
ve vašich postojích a prohlášeních, která mají 
nepřímý vliv i na moc výkonnou. Abychom 
se za svou zemi nemuseli stydět. Hodně na 
vás záleží. I právě teď, tváří v tvář 72 čínským 
křesťanům.

S úctou, poděkováním a s pozdravem vaši
Svatopluk Karásek, David Titěra, Alžběta 

Lněničková, Tomáš Cejp

křeSťanSké moBilní aPlikace 
aneb s Bohem na cestách IV.
IZIDOOR

Vydal: SDB_CR
Popis: Aplikace, která nabízí pro změnu jiný pohled na modlitební aplikaci. Je 
zde mapa poutních míst. Dále si sem můžeme zapisovat své vlastní modlitby, 
pro nováčky jsou zde základní modlitby, modlitby k různým příležitostem atd. 
Další zajímavá možnost je ta, že si zde můžete zadat svůj úmysl, za který 
budou salesiáni sloužit mši.

PRůVODCE POSTNí DOBOU
Vydal: Biskupství brněnské
Popis: Tato aplikace nám každý den nabídne krátký citát z bible. Můžete si ho 
přečíst například každé ráno před odchodem do školy nebo do práce. A na 
neděli? Je připravený krátký rozbor tohoto citátu.

JaKaDoČe
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Bývá v literatuře uváděn jako Stanisław 
I. ze Szczepanowa, nebo z Krakowa. Biskup, 
mučedník, jeden z patronů Polska, věřícími 
velmi uctíván jako polský Jan Křtitel. 

Narodil se 26. července 1030 ve městě 
Sczepanow (Štěpánov) u Krakova bohatým a 
zbožným rodičům, až po 30 letech manželství. 
Vzdělávat se Stanislav začal v benediktinském 
klášteře v Krakově, pak studoval ve Hnězdně. 
Další vědomosti získával v Lutychu a velmi 
pravděpodobně i v Paříži. Během studií mu 
oba rodiče zemřeli. Když se navrátil zpět 
do Polska, prodal celé dědictví a získané 
peníze věnoval chudým. Vynikal duchovními, 
mravními a rozumovými schopnostmi a byl 
výborným kazatelem. Proto ho krakovský 
biskup, Lambert Zula, jmenoval kanovníkem 
katedrály. Když roku 1071 zemřel, byl Stanislav 
na přání věřících, duchovenstva i samotného 
knížete Boleslava II., papežem Alexandrem II. 
jmenován na jeho místo. Biskupské svěcení 
po prvotním váhání nakonec přijal a v roce 
1072 se stal sídelním biskupem krakovským. 

Stanislav vedl odříkavý život a jeho sídlo 
se stalo útočištěm sirotků, vdov, chudiny a 
postižených osob. Prvotní úkol ve funkci 
biskupa viděl v šíření a prohloubení křesťanství 
v polských zemích. Podle reformních změn v 
církvi se snažil hlavně o duchovní obnovu 
kněží. V této práci mu byl zprvu nápomocen 
i kníže Boleslav II. Postupně se ale vztahy 
mezi ním a Stanislavem zhoršily, až přešly 
do otevřeného nepřátelství. Boleslav II. byl v 
Polsku od roku 1058 knížetem a od roku 1076 
králem. Byl to udatný válečník, který si za 
dobu svého panování, do roku 1079, vysloužil 
mnoho přídomků, z nichž nejčastější byly 
Štědrý, Smělý a Krutý. Vybudoval mnoho 
nových kostelů a klášterů a pozvedl finance 
svého státu. Byl zarytým nepřítelem římského 
císaře Jindřicha IV., i českého krále Vratislava 
II. Zároveň byl ale spojencem papeže Řehoře 
VII. Způsobem života, který s rostoucí mocí 
vedl, budil veřejné pohoršení a neoprávněně 
zasahoval i do církevních věcí. Ač byl ženatý, s 
oblibou unášel a týral svobodné i vdané ženy. 
Všichni šlechticové i duchovní se ho báli a 
neodvážili se mu cokoli vytknout. Jen biskup 

Stanislav měl odvahu s ním jednat. Žádal ho, 
aby se polepšil, žil podle křesťanských zásad, 
byl věrný své manželce a aby vrátil církvi 
neoprávněně zabraný církevní majetek. Dle 
legendy, kvůli svědectví proti králi, vzkřísil 
zesnulého Piotra, který církvi prodal svůj 
pozemek a který si král chtěl přisvojit. Král 
slíbil, že se napraví, ale slib porušoval. Dal 
unést manželku šlechtice Mstislava a zavřel ji 
na svém hradě. Krutě se mstil šlechtě, která 
se od něho začínala odklánět. Zbavoval ji 
privilegií, zabíral jejich majetky. Rozhněvaná 
šlechta požádala hnězdenského arcibiskupa, 
aby králi domluvil. Ten se však necítil povolán 
k jednání s ním a požádal o tuto službu 
krakovského biskupa Stanislava. Stanislav, po 
postu a modlitbě, odešel ke králi a rázně mu 
vytknul jeho jednání. Král ale příkrými slovy 
biskupa odmítnul a potupil ho. Zanedlouho 
potom odtáhl s vojskem do Ruska a dobyl 
město Kyjev. Zde dál žil tak hříšným životem, 
že ho skoro všichni polští šlechtici zavrhli. 
Po návratu do Polska se král šlechtě krutě 
mstil a ohrožoval jejich rodiny. Stanislav 
tomu chtěl zabránit a pohrozil mu klatbou. 
Ani to však nepomohlo a tak Stanislav vyzval 

11. 4. Svatý StaniSlav (1030 - 1079)
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papeže, aby krále exkomunikoval a zakázal 
mu vstupovat do chrámu, což se také stalo. 
To krále Boleslava II. rozezlilo, dál navštěvoval 
bohoslužby a přísahal biskupovi pomstu. 
Obvinil ho z vlastizrady, ale předvést ho před 
soud se mu již nepodařilo. 

Stanislav raději pobýval mimo Krakov. 
11. dubna 1079 sloužil mši svatou v kostele 
svatého Michala ve Skalce u Krakova. Když to 
Boleslav zjistil, vydal se tam se svými vojáky. 
Poručil jim, aby Stanislava násilím vyvedli, 
oni ho však neposlechli. Proto sám vtrhnul do 
kostela a přímo u oltáře Stanislavovi mečem 
rozpoltil hlavu. Pak dal tělo zhanobit a pohodit 
na pole dravcům. Lid nedbal králova hněvu a 
biskupa Stanislava důstojně pohřbil přímo u 
kostela svatého Michala. Od krále Boleslava se 
odklonila šlechta i lid a nakonec byl vyhnán 
ze země. Zemřel v roce 1081 v benediktinském 
klášteře v Ossiach v Korutánsku jako kajícník. 

Ostatky svatého Stanislava byly přeneseny 
v roce 1088 do kostela na Wawelu v Krakově, 
která je nyní katedrálou, zasvěcenou svatému 
Stanislavovi a svatému Václavovi. Roku 
1253 byl papežem Inocencem IV. Stanislav 
prohlášen za svatého. V kanonizačním procesu 
byly brány v úvahu i Stanislavovy mystické 
vize, využívání léčivých sil a objevování se 
krvavých stigmat na jeho těle. O velké úctě 
ke světci svědčí to, že v Polsku je svatému 
Stanislavovi zasvěceno 160 kostelů a dalších 
300 v zahraničí.

Znázorňování: vždy v biskupských 
pontifikáliích, někdy s mečem, nebo se 
vzkříšeným mrtvým. Na větších obrazech je 
na soudu, nebo klečí před oltářem a přijímá 
smrtelnou ránu.

Božena Crhová

Vzpomínka na loňské patrocinium

Farní patrocinium je slavnost pro všechny 
věkové kategorie, a dokonce nejen pro členy 
naší farnosti.  Skládá se z několika částí, tedy 
ranní mše, představení pro děti, farního obědu. 
Bezprostředně po patrociniu je adorace. 
Zrovna jsem slavil narozeniny a měl jsem zde 
spolužáky ze školy, kteří normálně chodí do 

kostela a ministrují. Ptal jsem se otce Pavla, 
jestli by vadilo, kdyby šli ministrovat. Zeptal se 
mě, jestli ministrují a já řekl, že ano. Zapomněl 
jsem však, že můj nevidomý kamarád Ben 
zatím nikdy neministroval. Po adoraci jeho 
rodiče otci Pavlovi říkali, že si ho museli 
vyfotit, protože ještě nikdy neministroval. Měl 
jsem mu za týden co vysvětlovat.

Martin Doušek

PatrociniUm / 20. 5. 2018
 7.30 MŠE SVATÁ
 9.30 slavnostní HODOVÁ MŠE SVATÁ
 10.45 PROGRAM PRO DĚTI 
  divadelní představení

 12.00 společný OBĚD na faře
  obojí podle počasí buď na zahradě nebo na faře a v učebnách
  stravenky k zakoupení od 6. 5. každou neděli a středu po mši svaté

  15.00 ADORACE A MODLITBA ZA FARNOST
  v kostele
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Chodím na něj každé Velikonoce. Od té 
doby, co jsem v Brně, jsem ani jeden rok 
nevynechala. Některý ročník je slabší, že si 
horko těžko vyberu jeden koncert, některý 
je tak silný (jako např. ten letošní), že bych 
nejraději šla na všechny. Vždycky se jedná 
nejen o neopakovatelný hudební, ale především 
o duchovní zážitek. Ve shonu všedních dní 
mám možnost se zastavit, přijít do vznešeného 
prostoru některého z brněnských kostelů, 
sednout si do lavice, zavřít oči a nechat se 
unášet božsky nádhernými tóny daleko od 
pozemských bolestí. Obnovit v sobě mnohdy 
zaprášený smysl pro krásu. Tak si vyberte 
koncert nejlépe odpovídající Vašemu vkusu 
a pojďte letos se mnou.

Petra Horáková

NE 25/3/2018, 20.00 kostel sv. Janů
NA HOŘE OLIVETSKÉ
PO 26/3/2018, 19.00 kostel Neposkvrněného 
početí Panny Marie
A VYŠLI ZA POTOK, DO ZAHRADY
ÚT 27/3/2018, 20.00 kostel sv. Augustina
ZůSTAŇTE ZDE A BDĚTE SE MNOU 
ST–PÁ 28–30/3/2018, 21.00 kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská
TEMNÉ HODINKY (tenebrae)
ÚT 3/4/2018, 19.00 kostel sv. Tomáše
RESURREXIT SICUT DIXIT 
ČT 5/4/2018, 20.00 bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie, Mendlovo náměstí
FLOS FILIUS
NE 8/4/2018, 20.00 bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie, Mendlovo náměstí
ZAHRADA/OSTROV
... a další doprovodné akce

velikonoční feStival dUchovní 
hUdBy 25/3 - 8/4    http://www.filharmonie-brno.cz
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Drazí čtenáři,

toto Poetické okénko je opět speciální, a to 
proto, že se blíží Velikonoce a Svatý týden, 
období stejně jako Vánoce spojené mimojiné 
s koledami. Schválně, znáte všechny níže 
uvedené?

Koledníci jdou,
pomlázku nesou,
zpívají koledy,

„vajíčko dejte mi“.
Ať je pěkně malované,
od srdíčka darované.

Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička

do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?

Koleda, koleda, proutek z vrby,
mlsný jazýček mě svrbí.
Koleda, koleda, holoubek

dejte něco na zoubek.

Já jsem malý koledníček,
přišel jsem si pro trojníček.

Trojníček mi dejte,
nic se mi nesmějte.

Pletu, pletu pomlázku, 
je z proutí a z provázku.

Mašli na ni přivážu, holkám ji hned ukážu.
Zazpívám jim koledu, snad to ještě dovedu.

speciální
Poetické okénko Starolískovecké

mladé hody
2018

18. 5. – 20. 5. 2018

Pátek 18. 5. 2018
17:00 Stavění máje
  – prostranství u kostela 
     sv. Jana Nepomuckého

Sobota 19. 5. 2018
14:00 Požehnání hodům v kostele 
  sv. Jana Nepomuckého 
  a zahájení hodového průvodu po obci
19:00 I. Hodová zábava 
  – Areál DTJ Klobásova 34
  – K tanci a poslechu zahraje 
     dechová hudba Pálavanka
  – V průběhu večera zatančí 
     stárci a stárky Slezskou besedu
  – Vstupné 120 Kč

Neděle 20. 5. 2018
9:30  Hodová mše svatá v kostele 
  sv. Jana Nepomuckého
16:00 II. Hodová zábava 
  – Areál DTJ Klobásova 34
  – K tanci a poslechu hrají 
     CM Pajtáši
  – V průběhu večera zatančí děti 
     Slováckou besedu
  – Vstupné 120 Kč 

Pátek 15. 6. 2018
16:00 Kácení máje 
  – prostranství u kostela
     sv. Jana Nepomuckého

Akci pořádají stárci a stárky a Orel jednota Brno-Starý Lískovec za finanční podpory MČ Starý Lískovec.
 Předprodej vstupenek proběhne 18. 5. 2018 od 17:00 do 19:00 v průjezdu budovy DTJ Klobásova 34.

Starolískovecká
předhodovka

Sobota 12. 5. 2018 od 19:30

Hraje kapela EU!BURG
Starolískovecká sokolovna – Máchalova 2
Zvou starolískovečtí stárci a stárky
Vstupné 100 Kč
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(Mk 2,1-2)

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Tak jako Kristova tajemství osvětlují celé 

biblické zjevení, je evangelium v bohoslužbě 
slova světlem, které umožňuje chápat smysl 
předcházejících biblických textů jak Starého, 
tak Nového zákona. »Středem a naplněním 
celého Písma jako i celé liturgie je Kristus« 
(Úvod k mešnímu lekcionáři, 5).

Proto liturgie odlišuje evangelium zvláštní 
poctou od ostatních čtení a prokazuje mu 
úctu (srov. Všeobecné pokyny k Římskému 
misálu, 60 a 134). Jeho čtení je proto 
vyhrazeno knězi nebo jáhnovi, který potom 
knihu políbí; naslouchá se mu ve stoje a každý 
se předem znamená křížem na čele, ústech 
a  prsou. Svíce jsou rozsvíceny na počest 
Krista, pronášejícímu „dobrou zvěst“, která 
obrací a proměňuje. Je to přímá řeč, která se 
odehrává mezi aklamacemi, po nichž následují 
odpovědi: »Sláva tobě, Pane« a »Chvála tobě, 
Kriste«. Evangeliem k nám promlouvá Kristus 
a proto mu věnujeme pozornost.

Ve mši tedy nečteme evangelium proto - 
což je třeba zdůraznit - abychom věděli, jak 
se věci sběhly, nýbrž abychom si uvědomili, 
co učinil a řekl Ježíš, jehož slovo je živé 
a proniká do mého srdce. Je tedy důležité 
naslouchat evangeliu s otevřeným srdcem, 
protože je to živé slovo. On jej pronáší 
a naplňuje také v nás. Svatý Augustin napsal, 
že »evangelium jsou ústy Krista, který kraluje 
v nebi, ale nepřestává mluvit na zemi« (Sermo, 
85, 1; Tract. In Joannem, 30,1). Pokud »Kristus 
dosud hlásá radostnou zvěst« (Sacrosanctum 
concilium, 33), plyne odtud, že Mu účastí na 
mši máme odpovědět. Nasloucháme, abychom 
odpověděli.

Kristus, který chce oslovovat, používá 
také slovo kněze, který po evangeliu káže 
(Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 
65-66; Úvod k mešnímu lekcionáři, 24-27). 
Homilie, kterou Druhý vatikánský koncil vřele 
doporučuje jakožto součást bohoslužby (srov. 

Sacrosanctum concilium, 52), není příležitostná 
promluva, ani katecheze jako ta, kterou nyní 
pronáším, ani konference či přednáška, nýbrž 
»navazuje na dialog, který Pán se svým 
lidem již zahájil« (Evangelii gaudium, 137), 
aby došel naplnění v životě. Autentickou 
exegezí evangelia je náš svatý život! Pánovo 
slovo končí svůj běh, když se v nás stane 
tělem a promění ve skutky, jako tomu bylo u 
Marie a svatých. Připomínám to, co jsem řekl 
posledně, že Pánovo slovo vstupuje do uší, 
prochází srdcem a rukama se mění ve skutky.

...
Kdo káže, má svůj úkol plnit dobře a skutečně 

sloužit všem, kdo jsou na mši, ale také ti, 
kdo naslouchají, se mají účastnit. Především 
věnováním náležité pozornosti, to znamená 
koncentrací  správné vnitřní ochoty, bez 
subjektivních nároků a s vědomím, že každý 
kazatel má svoje přednosti i meze. Někdy 
dlouhá, nesoustředěná či nesrozumitelná 
homilie nudí, jindy jsou překážkou předsudky. 
Ten, kdo pronáší homilii, si musí uvědomovat, 
že si nedělá svoje věci, nýbrž káže, propůjčuje 
hlas Ježíši. Homilie musí být dobře připravena 
a krátká. - Jistý kněz mi jednou vyprávěl, že 
se mu jeho tatínek svěřil, jak je spokojený, že 
našel kostel, kde se při mši nekázalo... Kolikrát 
se jen během kázání někomu stane, že se 
nesoustředí a dokonce vyjde ven a zapálí si 
cigaretu. Proto je dobré, drazí kněží, připravovat 
dobrou homilii modlitbou, studiem a reflexí, 
a měla by trvat nanejvýš deset minut.

Závěrem můžeme říci, že v bohoslužbě 
slova vede Bůh skrze evangelium a homilii 
dialog se svým lidem, který Mu pozorně 
a uctivě naslouchá a zároveň uznává, že 
Bůh je přítomný a činný. Pokud se tedy 
zaposloucháme do „dobré zvěsti“, vyvolá 
v nás obrácení a promění nás, takže budeme 
schopni měnit sebe i svět.

Přeložil Milan Glaser
celý text na http://www.radiovaticana.cz/

clanek.php?id=27160

BohoSlUžBa Slova – 
evangeliUm a homilie
KATECHEZE PAPEŽE FRANTIŠKA NA GEN. AUDIENCI, AULA PAVLA VI.
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Vyvedení z Egypta
Dnešní téma bude ze Starého zákona. 

Pokud si říkáte, co důležitého se stalo na jaře 
v tuto dobu ve Starém zákoně, vzpomeňte 
si, co slavili židé v době Ježíšově. Pokud jste 
si už vzpomněli, tak jste určitě přišli na útěk 
izraelského národa z Egypta. Po smrti Izraelity 
Josefa, který dělal v Egyptě správce, se jeho 
národ dostal do nemilosti u faraona. Bál se, že 
svým počtem brzy převýší Egypťany, a tak si 
je postupně zotročil. V té době proto platilo, 
že každý syn, který se nově narodí Izraelitům, 
musí být zabit. 

Mojžíš se 
narodil právě 
izraelským 
otrokům, 
a tak ho jeho 
matka poslala 
v  košíku po 
řece právě 
do míst, kde 
se koupala 
manželka 
faraona. Ta se 
Mojžíše ujala. 
Mojžíš byl 
od té doby 
vychováván 

jako nevlastní bratr faraonova syna. Když 
Mojžíš vyrostl, hájil v jednom sporu židovského 
otroka a v roztržce zabil faraonova služebníka. 
Mojžíš se bál trestu a hněvu, a tak utekl. 

Po svém útěku se živil jako pastýř. Jednou, 
když hlídal své stádo, uviděl hořící keř. Větve 
keře ale byly nepoškozené. Mojžíš uslyšel 
hlas, který mu řekl, že je Abrahamův bůh a 
že vyvolil Mojžíše proto, aby vyvedl izraelský 
lid z Egypta a že má vyrazit hned a požádat 
faraona o  propuštění. Faraon o tom nechtěl 
ani slyšet a nechal pracovat Izraelity ještě víc. 

Bůh potom řekl Mojžíšovi, že pokud ho faraon 
neposlechne i podruhé, sešle na Egypt deset 
ran. Faraon neuposlechl Mojžíše ani podruhé, 
a tak Hospodin změnil vodu v Nilu na krev, 
potom zaplnily celou zemi žáby, následovaly 
roje much a komárů. Faraon ani poté nesvolil. 
Nato začala umírat všechna zvířata, kromě 
těch, které vlastnili Izraelité. Dokonce ani 
poté, co byli Egypťané pokryti vředy, Faraon 
nesvolil. Nastalo tak v zemi veliké krupobití, 
nálet kobylek na úrodu Egypťanů. Celé to 
vyvrcholilo třídenní temnotou na zemi. 

Faraon se pokoušel s Mojžíšem vyjednávat, 
ale ten trval na svém – propuštění izraelitů 
z otroctví. A tu noc nechal umřít Hospodin 
všechny prvorozené syny Egypťanů včetně 
syna faraonova. Izraelité však zůstali 
v  bezpečí, Bůh řekl každé rodině, ať zabije 
jehně nebo kůzle a jejich krví ať nakreslí 
na své veřeje znamení. Pak měli jíst maso 
z jehňat nebo kůzlat s nekvašeným chlebem. 
Krev na veřejích byla znamením, že v domě 
žijí Izraelité a že má anděl smrti dům minout. 
Bůh určil, že se tento svátek má slavit každý 
rok. Židé tomuto svátku říkají Pascha, my 
křesťané si ho spojujeme s poslední večeří 
Ježíše Krista a říkáme mu Zelený čtvrtek nebo 
Poslední večeře. 

I my u  nás na faře si tento svátek 
připomínáme ve středu před Zeleným čtvrtkem 

Porozumění víře v Boha, aneb 
jak to vidí naše děti

okénko Pro děti a mládež



Otestuj si své znalosti

po dětské mši, kam rozhodně můžete přijít i vy. 
A jak to dopadlo s Mojžíšem? Faraon zlomený 
smrtí svého syna nakonec svolil a Mojžíš se 
se svým lidem rychle vydal na cestu domů. 
Faraon si to pak rozmyslel a poslal za Izraelity 
armádu. Vojáci dostihli Izraelity u Rudého 
moře. Mojžíš rozpřáhl ruce a Hospodin poručil 
vodě, ať se rozevře. Ta se rozevřela a Izraelité 
prošli. Když však chtěli projít vojáci, voda se 
nad nimi zavřela a oni se utopili. Tak Mojžíš 
putoval dál na své pouti.

Jaký dostal Mojžíš úkol od Hospodina?
 A) Ovládnout Egypt
 B) Vyvést Izraelský národ z Egypta
 C) Žádný 

Kdo v Mojžíšově době vládl v Egyptě?
 A) Král
 B) Faraon
 C) Prezident

Co Bůh seslal na Egypt?
 A) Dobroty a pochutiny
 B) Žáby, smrt prvorozených, tmu a další 
 pohromy
 C) Havrany s masem a chlebem

Jak se jmenovali Mojžíšovi sourozenci?
 A) Moira a Jakub
 B) Rebeka, Marie a Gedeon
 C) Miriam a Áron

Co dostal Mojžíš na hoře Sinaj během putování 
pouští?
 A) Desatero přikázání
 B) Patero úkolů
 C) Dvacatero podmínek

Správné odpovědi: 1) B, 2) B, 3) B, 4) C, 5) A

Lékař se vrací s přáteli z lovu. 
„Co jsi ulovil?“ ptá se žena. 
“Jednoho zajíce a čtyři nové 
pacienty.”

„Tak jsem zaměstnán na novém místě 
a mám tam klid a hodně lidí pod sebou,“ 
říká jeden. 
„No, to si asi moc klidu neužiješ, tolik lidí 
pod sebou, určitě musí někteří reptat.“ 
„Nikdo nereptá.“ 
„Nebo začnou mezi nimi spory a ty je 
budeš muset rovnat.“ 
„Nebudou žádné spory! Já kosím trávu na 
hřbitově.“

Policajt zastavil auto a říká řidičovi: 
„Pane řidiči, už popáté jsem vás zastavil 
a popáté vám opakuji, že vám z vozidla 
teče voda!“ 
„A já vám už popáté opakuji, že tohle je 
kropící vůz.“

Ve škole: „Pepíčku, co je to fata 
morgána?“ 
„Prosím, paní učitelko, když vidím 
na vysvědčení samé jedničky!“

Připravili: JaKaDoČe


