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Nikdo to nebude číst

„Stejně to nikdo nebude číst...“ jsem slyšel na Farním shromáždění, když jsme společně 

hledali způsob, jak povzbudit lidi k  setkávání se, zapojení se. To znamená, že si mohu 

psát, co  chci, protože se sem nikdo nedočte. Jenomže co ty, milý čtenáři, který to čteš? 

Když nikdo, tak nikdo. Ale ty přece nejsi nikdo. Bůh netvoří nic, ale tvoří z ničeho. Jsi někdo 

a vím, že někdo důležitý. Pro Boha jsme všichni důležití. Já Tě možná vůbec neznám, i když 

Tě asi vídám sedět či stát někdy někde v kostele. Bůh Tě ale dokonale zná, ví o tobě všechno.

Neboj se, že by znal jen Tvé stinné stránky, On zná i to dobré, co do Tebe vložil. On Tě miluje. 

Ježíš za Tebe dal svůj život. Zemřel za všechny, i za Tebe. Díky, že jsi a že patříš do naší farnosti. 

Jsem rád, že naše farnost není farností nikoho. Protože nikdo nepotřebuje kněze, svátosti, 

povzbuzení, napomenutí. Nikdo je nenáročný farník, o nic mu nejde, o nikoho nestojí, nic ho 

nezajímá, nikam nejde, žádná akce není pro něj. Nemusí se pro něj nic vymýšlet, když není. 

Nikdo ale nikdy nic nezašpiní, neodhodí, nenechá na jiném místě, nemusí se po něm uklízet, 

nic se pro něj nemusí chystat.

Neboj se, jsem opravdu rád, že jsi. A rád 

budu pro tebe vymýšlet, plánovat, opravo-

vat, hledat, snažit se. Ale potřebuji pomoc. 

Mám jedno velké trápení, jak ty nikdo přivést 

k tomu, aby byli někým. Aby se zapojili, aby 

přišli. Pomohli. Zeptali se. Upozornili.

Prosím, až potkáš nikoho, zkus mu pomoci stát 

se někým, aby se mohlo budovat společenství. 

Děkuji Ti, že jsi dočetl, že jsi. 

váš farář o.Petr Beneš
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P. Zdeněk Pospíšil

P. Zdeněk je v současné době vzdálen od Žide-

nic v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdě 

u Třebelovic, nicméně máme možnost si ho 

připomenout a přiblížit.

Jednu z možností nám nabízí P. Petr Vrbacký, 

kazatel při mši sv. u příležitosti životního 

jubilea našeho otce Zdeňka - při 3. neděli 

adventní v prosinci roku 2013 :

„Cesta k odstranění nejistot a pochybností naší 

víry je tato : vsadit sám sebe do děje jako zku-

šební vzorek. Jít k osobní zkušenosti, vyzkoušet 

si to na vlastní kůži.

A ještě jedno docela důležité i vlídné povzbuzení 

nám poskytuje dnešní Boží slovo -  povzbuzení 

k  trpělivosti: „Podívejte se, bratři, na rolníka, 

jak čeká na drahocennou úrodu; čeká trpělivě na 

jarní i podzimní déšť…“ A ještě apoštol Jakub 

dodává: „Nestýskejte si jeden na druhého!“

Je mezi námi leckdy spousta mrzutostí, pra-

menících z  nespokojenosti, že po tolikeré práci 

a námaze jakoby se výsledek nedostavoval. Léta 

se snažíme někoho povzbudit, probudit, přivést 

k něčemu lepšímu, dopomoci k proměně, vše jako 

by bylo marné … Jsme pak na sebe naštvaní, 

nedůtkliví, podráždění. I nám platí Jaku-

bovo „vezměte si za vzor v  trpělivosti proroky, 

kteří mluvili jménem Páně!“ - Kdo z  nich až 

tak spatřil rychlou a hojnou úrodu? A přece 

si byli dobře vědomi, že se nelopotí nadarmo, 

že v Božích rukách všechno jednou dozraje, že u 

Boha nastane sklizeň zralého a dobrého ovoce.

A tím se vlastně dostávám konečně k  osobě 

našeho jubilanta a k mému (a jistě i vašemu) spo-

lečnému přání: Aby jemu především, ale  i  nám 

všem dal Pán dosti vytrvalosti a trpělivosti 

k témuž radostnému očekávání a těšení se. Těšení 

se na hojnou úrodu ze všeho namáhání a lopo-

cení, kterým se snažil připravovat cestu Pánu 

- někdy možná trošku podoben Janu Křtiteli, 

hromujícímu u Jordánu – ale jistě vždy se srdcem 

naplněným upřímnou touhou, aby lidé konečně 

spatřili Boží vznešenost, noblesu a krásu, která 

by i je, tak jako jeho samého, na celý život uchvá-

tila.“

Otče Zdeňku, prosíme, přijměte pozdravení 

i poděkování právě prostřednictvím SIARDU 

- našeho farního zpravodaje. Za Vás a za Vaši 

službu Pánu Bohu upřímně děkujeme!

Navštívit otce Zdeňka můžete každý den 

od 8.30 hod. do 19.00 hod. Určitě vás velice 

rád uvidí!

Napsat mu můžete na tuto adresu:

P. Mgr. Zdeněk Vojtěch Pospíšil

Domov sv. Anežky

Kojatice, Velký Újezd 7

675 32 Třebelovice
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Plánované akce v naší farnosti

•	Kněžské	svěcení	na Petrově v sobotu 

28. 6. v 9.00.

•	Primice	v Olešnici v sobotu 5. 7. v 15.00.

•	Děkovná	mše	v	Židenicích v neděli 

20. 7., po ní bude setkání na zahradě s pri-

miciantem.

 Všichni jste srdečně zváni!

(Pro bližší a upřesňující informace sledujte 

pozorně nedělní ohlášky, nástěnky, čtěte Siard 

a ptejte se farníků.)

iBohoslužby - nová nabídka 
portálu Noc kostelů

V těchto dnech se rozbíhá zkušební pro-

voz internetové aplikace iBohoslužby, 

která doplňuje a rozšiřuje prezentace 

kostelů v rámci projektu Noc kostelů. 

Aplikace je určena nejširší veřejnosti 

a  poskytuje přehlednou databázi křes-

ťanských bohoslužeb a informací o kos-

telech a modlitebnách.

Systém umožňuje editaci a aktualizaci 

přehledu bohoslužeb min. 2x ročně, a to 

přímo z jednotlivých farností a sborů 

prostřednictvím farních editorů v rámci 

provozu projektů Noc kostelů a Křesťan-

ské Vánoce.

Aplikace umožňuje prezentaci všem 

křesťanským církvím, které jsou členy 

nebo přidruženými členy Ekumenické 

rady církví ČR.

Prezentace bohoslužeb je pro veřejnost 

a zároveň pro zapojené farnosti a sbory 

poskytována zdarma a bude postupně 

doplňována dalšími funkcionalitami 

a také aplikací pro mobilní telefony.

Farnosti a sbory, které mají zájem 

o prezentaci v aplikaci iBohoslužby 

se budou moci přihlašovat pomocí 

formuláře, který bude v  následují-

cím týdnu zveřejněn na stránkách 

http://www.iBohosluzby.cz/

Kontakty:

Mgr. Zlata Součková

koordinátorka Noci kostelů

tel. 533 033 298, souckova@biskupstvi.cz

Ing. Jiří Doffek, Ph.D.

kancléř diecézní kurie a vedoucí IT oddě-

lení

tel. 533 033 204, doffek@biskupstvi.cz

Noc kostelů 2014 ve farnosti 
sv. Cyrila a Metoděje v Brně, 
Židenicích

Naše farnost byla již po páté součástí vel-

kého mezinárodního projektu Noci kostelů. 

Původní myšlenka vídeňských farností se 

velmi rychle rozšířila do Evropy a díky tomu 

jsme již letos byli zařazeni na pomyslné 
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mapě Evropy mezi Rotterdamem v Nizozemí 

a městem Tartu v Estonsku.

Ohlédneme-li se za uplynulou Nocí kostelů 

u nás v Židenicích, můžeme říct, že byla na 

jednu stranu stejná jako předchozí ročníky 

– kostel byl otevřen, bylo možné vystoupit 

do zvonice na věži, podívat se zblízka na var-

hany, bylo možné shlédnout fotky ze života 

farnosti.

Noc kostelů 2014 však byla také nová. Při-

byla výstava obrazů P. Stanislava Weigla, 

biblické postavičky zachytily další příběh 

z  evangelia a židenické kroje připomněly 

tradici naší obce. Místo pro tichou modlitbu 

oslovilo i mnohé návštěvníky. Někteří z nich 

byli dokonce v našem kostele poprvé v životě 

přesto, že bydlí v jeho blízkosti či kolem něj 

denně prochází. V dětském koutku se mohli 

zapojit i ti nejmenší návštěvníci a barev-

nými pastelkami vyluštit tajenku v  podobě 

našeho kostela. Rodinný pátrací kvíz provedl 

naše hosty s několika zajímavými otázkami, 

které upozornily na některé detaily našeho 

kostela.

Celkem náš kostel navštívilo 1005 návštěv-

níků, na věž jich vystoupilo 622. 

Na přípravě kostela a přijetí návštěvníků se 

podílelo bezmála 40 dobrovolníků, kterým 

za jejich službu chceme poděkovat. Ať už 

ti, kteří měli službu u informačního stolku, 

či byli nablízku pro osobní rozhovor. 

Poděkování patří i těm, kteří poskytli prů-

vodcovskou službu, připravili informační 

panely, připravili scénu s  biblickými posta-

vičkami či jednotlivé výstavy. Žideničtí zvo-

níci společně s  ministranty byli skvělými 

průvodci návštěvníků po věžních schodištích 

s úžasným výkladem.

Přejme si, aby Noc kostelů nezůstala ojedi-

nělým otevřením naší farnosti lidem v okolí, 

ale abychom se učili přijímat kohokoli, kdo 

k nám přijde. 

P. Petr Beneš

farář

Josef Veselý

farní koordinátor

Přechodná změna místa stálé 
zpovědní služby v Brně

Z důvodu rekonstrukce bude kostel sv. Maří 

Magdaleny v Brně  od pondělí 16. června 
2014  do soboty 13. září 2014 uzavřen. 

Během této doby bude stálá zpovědní služba 

zajištěna ve zpovědní místnosti v kated-
rále sv. Petra a Pavla  na Petrově,  a to 

v  obvyklém rozsahu, tedy v  pracovní dny 

pondělí až pátek od 9.00 do 16.30 hodin.

Více zde:

http://www.biskupstvi.cz/zpovedni-sluzba

Katolická charismatická 
konference 2014

Letošní Katolická charismatická konference 

se bude konat ve dnech 9. až 13. července 
2014 v Brně. Záštitu nad konferencí převzal 

brněnský biskup Vojtěch Cikrle a náměstek 

hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav 

Juránek.
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Brno:   25. ročník konference provází citát 

z Lukášova evangelia „Pane, nauč nás modlit 

se“ (Lk 11,1)

Konference začíná ve středu 9. července 2014 

v 19.00 hodin mší svatou v katedrále sv. Petra 

a  Pavla na Petrově, hlavním celebrantem 

bude biskup Vojtěch Cikrle. Ve středu se bude 

také provádět registrace na konferenci, a to 

od 12.00 do 21.00 hodin v pavilónu F v are-

álu brněnského výstaviště BVV.

Zahraničním hostem letošní konference 

bude P.	René-Luc z Francie, který se věnuje 

především kazatelské činnosti, přičemž má 

zvláštním způsobem na srdci mladé lidi. 

V  průběhu konference bude mít jeden pro-

gram vyhrazen pouze pro mladé.

Hlavní program proběhne v moderním 

pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. 

Program konference tvoří přednášky, ado-

race, neformální setkání, společná modlitba 

a bohoslužby.

Podrobné informace, program konference 

a on-line přihlašování na:

http://konference.cho.cz/

redakce

Velké setkání
Křesťané by mohli právem patřit mezi nej-

šťastnější kategorii lidí, poněvadž nejčastěji 

oslavují. Otázkou je, zda si to uvědomují 

a z této oslavy čerpají to, co jim nabízí. V Bibli 

čteme, jak Ježíš říká učedníkům: „Velice jsem 

si přál s  vámi jíst….“ (Lk 21,15). Vnímáme 

v těch slovech tu touhu? To neplatilo jen učed-

níkům, to platí i nám. Chce se s námi nejen 

setkat, ale prožít i společenství. TOUHA je to 

nejkrásnější pozvání. Zkusme to opravdově 

prožít a uvěřit tomu, že se na nás Bůh těší. 

Ne jednou, ale event. každou neděli. Ježíš je 

poutem, které nás spojuje, tak jako spojoval 

učedníky, vždyť charakterem Hostiny (mše 

sv.) není jen jídlo, ale jak již bylo řečeno, i spo-

lečenství – jeho důležitost je stejná.

V naší farnosti, tak jako každoročně, se děti 

společně s rodiči připravují na první svátostné 

setkání s Ježíšem. Poprvé prožijí Eucharistic-

kou slavnost v  plnosti na své úrovni. Je  to 

začátek samostatného duchovního růstu, 

ke  kterému patří i vlastní duchovní zkuše-

nost. Tu mají děti malou. Ve svém krátkém 

životě toho ještě málo zažily, a proto nemo-

hou prožité v sobě zpracovat. Nemají zkuše-

nost s lidskou slabostí, s Boží milostí, s potře-

bou i silou modlitby. Tu nanejvýš vyhodnocují 

po školní písemce, či klasifikaci. Tím nechci 

říct, že nemají žádnou zkušenost. První svaté 

přijímání je pro dítě také důležitý zážitek 

víry. Proto se máme snažit nejen v  rodině, 

ale i celé farní společenství tyto dny s dětmi 

prožít tak, abychom tu jejich náboženskou 

zkušenost poněkud zvýraznili (hudbou, prů-

vodem, květinami, ale i modlitbou za  ně). 

Zkušenost se stává tím hlubší, čím silněji 

vyvoláme přirozenou zkušenost. Kupříkladu 

po svátosti smíření mohou rodiče dítě obe-

jmout, usmát se a poznamenat, jak je krásné. 

Doma pak udržet sváteční atmosféru a pře-

devším náš lidský zájem, naše vlastní vzpo-



7

mínky na ten den. Vzpomínky se mohou stát 

klíčem k pochopení toho, co se nás v minu-

losti dotklo radostného či bolestného. Vše 

můžeme znovu vědomě prožít s  Ježíšem 

a o tom také můžeme mluvit i s dětmi. Třeba 

i to, že Ježíš touží s nimi prožít nějaké dob-

rodružství. Nad tím děti mnohdy žasnou, 

poněvadž jejich zkušenost se teprve tvoří 

a  mnohdy je uzavřena jen do kostela, nebo 

do klasické modlitby.  Ale Ježíš je provází 

všude, třeba jako starší bratr, nebo ten, který 

si chce s nimi hrát a vše prožívat. To je taková 

malá ukázka, jak je můžete naučit duchovně 

tvořit. My jsme jen inspirátoři, ostatního se 

ujme sám Bůh, zvlášť budeme-li o to prosit, 

tomu věřte.

Každý z  nás je Božím obrazem a není vždy 

jednoduché tento Boží obraz reprezento-

vat. Všichni potřebujeme Boží i vzájemnou 

pomoc, určitou duchovní i duševní tvorbu. 

To  není dáno automaticky. Prosíme o ni?  

Požádejme tento den také o prosbu, či podě-

kování své děti. Jsou citlivé a   bude to pro 

ně také zkušenost víry. Prozraďte jim, co si 

s  Ježíšem vyprávíte vy. Co děti doma slyší 

a vidí, projev vašeho zájmu, je VÍC než slova. 

Toto je nikým a ničím nenahraditelné.

Nezapomeňte, že Bůh se na vás těší, i na ty, 

kteří třeba nemohou svátostně přijímat, ale 

k této nedělní oslavě přichází a event. své děti 

k ní doprovází.

Ludmila Javorová

(pozn. red. tento článek byl situován na 

datum vydání 1.6.)

Papež František: 
K čemu lne naše srdce?

Křesťan má mít srdce, které kotví v  Duchu 

svatém a nikoli se vrtět od jednoho ke 

druhému – zdůraznil dnes papež Franti-

šek v  homilii při ranní mši v kapli Domu 

sv. Marty. Papež se zaměřil na sv. Pavla, který 

– jak řekl – byl schopen hlásat evangelium 

bez ustání, protože jeho srdce mělo stálost 

v Duchu svatém.

Jaké je naše srdce? Papež se ve svém kázání 

zamýšlel nad „hnutím a stálostí“ srdce křes-

ťanů. Podnět si vzal z prvního čtení ze Skutků 

apoštolů (14,5-18), kde můžeme obdivovat 

evangelizační nasazení svatého Pavla, jenž 

„měl srdce stálé, ale v ustavičném pohybu“. 

Apoštol národů jde z Ikónia, kde se jej sna-

žili zabít, ale nestěžuje si kvůli tomu. Jde 

a  dál šíří evangelium v Lykaonii a jménem 

Páně tam uzdraví chromého. Dojde k tomu, 

že pohané, kteří vidí tento zázrak, mají za to, 

že Pavel a Barnabáš jsou bohové, kteří sestou-

pili na zem, totiž Zeus a Hermes. Pavel je jen 

s námahou přesvědčil, že jsou lidmi, podotkl 

papež. V takovýchto lidských peripetiích se 

ocitl Pavel:

„I my jich máme spousty, každý jsme součástí 

četných událostí, které nás vedou od jednoho 

ke druhému. Ale prosili jsme o milost mít srdce 

stálé jako Pavel, který si nestěžuje na proná-

sledování, ale jde do jiného města a tam začíná 

kázat. Uzdraví nemocného, protože si uvědomí, 

že onen muž má dostatek víry, aby byl uzdraven. 
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Potom uklidňuje onen nadšený zástup lidí, kteří 

mu chtějí přinést oběť, a hlásá jazykem jejich kul-

tury, že existuje jenom jediný Bůh. Jedno za dru-

hým… A vychází to ze stálého srdce.“

„Kde bylo Pavlovo srdce?“ – tázal se dále Fran-

tišek – když prochází tolika změnami v  tak 

krátké době a adekvátně čelí všem těmto 

situacím? V evangeliu (Jan 14,21-26), pokra-

čoval papež, nám Ježíš říká, že Duch svatý, 

poslaný Otcem, nás „naučí všemu“ a  „při-

pomene všechno“, co nám On řekl. Pavlovo 

srdce tedy „kotví v Duchu svatém, v daru, 

který nám seslal Ježíš. A my všichni – podotkl 

dále papež – chceme-li ve svém životě najít 

stálost, musíme jít k Němu. On  je v našem 

srdci, přijali jsme Jej ve křtu. Duch svatý nám 

dává sílu, dává nám tuto stálost, abychom se 

mezi různými příhodami ubírali životem dál. 

Ježíš – dodal papež – nám říká o Duchu sva-

tém dvě věci: naučí nás všemu a připomene 

nám všechno. A právě to činí se svatým Pav-

lem, kterého učí a připomíná mu poselství 

spásy. Duch svatý dává jeho srdci stálost:

„Tento příklad nám umožňuje položit si otázku: 

Jaké je moje srdce? Je srdcem, které se podobá 

tanečníkovi, který se vrtí sem a tam, nebo motý-

lovi, kterému se dnes líbí to a příště ono... je stále 

v pohybu? Je srdcem, které se děsí životních 

událostí, skrývá se a má strach svědčit o Ježíši 

Kristu? Je srdcem odvážným anebo bázlivým 

a  vždy hledajícím úkryt? O co se stará naše 

srdce? Jaký je poklad, ke kterému naše srdce 

přilnulo? Je srdcem kotvícím u tvorů, v problé-

mech, které všichni máme? Je srdcem kotvícím 

v každodenních bůžcích anebo srdcem kotvícím 

v Duchu svatém?“

Prospěje nám, zeptáme-li se, v čem je stá-

lost našeho srdce – řekl dále papež. A také 

budeme-li uchovávat v paměti různé udá-

losti, které se nám denně přihodí: doma, 

v  práci, s dětmi, se sousedy, se spolupracov-

níky – se všemi:

„Nechám se každou z nich unést nebo k nim při-

stupuji se stálým srdcem, které ví, kde je? Jediný, 

kdo udělí stálost našemu srdci, je Duch svatý. 

Prospěje nám, budeme-li myslet na to, že máme 

od Ježíše krásný dar: Ducha síly a rady, který 

nám uprostřed každodenních událostí pomáhá 

jít vpřed. Učiňme dnes toto cvičení a zeptejme se, 

jaké je naše srdce: stálé či nestálé? A je-li stálé, 

tak v čem? Ve věcech nebo v Duchu svatém? 

Prospěje nám to.“

(převzato z http://www.radiovaticana.cz/, 

vydáno 19. 5. 2014)
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Komentář k výsledkům 
hospodaření farnosti

Vážení farníci,

přicházely prosby o vysvětlení, jak chápat 

zveřejněné výsledky hospodaření. Dovoluji si 

vám tedy předložit krátký komentář.

Výnosy farnosti tvoří sbírky a dary a dále 

výnosy z pronájmu. V roce 2013 byly dle účet-

ních výkazů výnosy (celkem 1.619  tis.  Kč), 

díky štědrosti farníků, o 244  tis.  Kč vyšší 

než v  roce předchozím. Náklady na pro-

voz byly v  obou letech téměř vyrovnané: 

v r. 2012 to bylo 1.573 tis. Kč a v roce 2013 

farnost utratila 1.591  tis.  Kč. Náklady na 

provoz mají v  obou letech stejnou struk-

turu. Farnost meziročně uspořila 80  tis. Kč 

na energiích; naproti tomu se zvýšily výdaje 

na materiál a služby. Výsledek v roce 2013 za 

běžnou činnost farnosti (bez dotací a staveb-

ních oprav) je + 272 tis. Kč.

V roce 2013 se farnosti podařilo získat dotaci 

na malování kostela ve výši 1.350 tis. Kč; proti 

tomu však musela vynaložit 1.910  tis.  Kč. 

Nepoměr ve výnosech a nákladech spojených 

se stavebními opravami přispěl k hospodář-

skému výsledku ztrátou 560 tis. Kč. Tento 

rozdíl byl financovaný z prostředků naspoře-

ných díky farníkům v nedávné minulosti při 

pravidelných sbírkách na opravy.

Celkový hospodářský výsledek za rok 2013 je 

tedy ztráta 288 tis. Kč. 

Účetní hodnota majetku farnosti je téměř 

beze změny 6.971 tis. Kč. Stav peněžních 

prostředků na účtech a v  pokladně poklesl 

z 570 tis. Kč v roce 2012 na 211 tis. Kč v roce 

2013, tedy o 359 tis. Kč. Farnost během roku 

splatila 100 tis Kč z úvěru na pozemek (vedle 

fary, zakoupený v roce 2007). Z úvěru zbývá 

ještě zaplatit 400 tis. Kč. Ke konci roku 2013 

farnost nemá v evidenci žádné závazky po 

splatnosti. 

Závěrem lze tedy konstatovat, přestože 

je výsledek hospodaření běžného roku 

záporný, má farnost na účtech a v pokladně 

finanční prostředky na úhradu svých 

závazků a nehrozí ji tedy platební neschop-

nost. Během roku 2014 bude třeba zajistit 

vyrovnaný vývoj nákladů vzhledem k výno-

sům. Jinými slovy: farnost si může pořídit 

nebo nakoupit pouze to, na co předem zajistí 

potřebné finance. 

Zde se obracíme s  prosbou na Vás, farníky. 

Prosíme, abyste nadále se štědrostí svoji far-

nost podporovali.

Za ERF Marie Pokorná 
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Zápis ze schůzky farnosti

Na této dlouho očekávané schůzce, která se 

konala 12.5.2014, se  sešlo 30 farníků, v čele 

s otcem Petrem.

Na programu byla tato témata: farní dům, 

Cyrilka, letošní druhá etapa malování kos-

tela, další stavební úpravy, fungování farní 

kavárny a úklid kostela.

•	Farní dům tedy chceme!

Čeká nás projednání projektu pro získání 

dotace na výstavbu, vše je ale teprve na 

začátku. Případná dotace by činila asi 85% 

celkové ceny, o zastřešení projektu na farní 

dům se bude jednat s Kolpingovou rodinou 

v naší farnosti. Bylo rozhodnuto o úspor-

nější variantě stavby ve farní zahradě.

•	Budování meditační zahrady na Cyrilce

se nesetkalo s velikou ochotou farníků z 

finančních důvodů, i když skupina zapále-

ných brigádníků přijde vždy  ráda pomoci.

•	 2. etapa malování kostela

bude zahrnovat boční lodě, kůr a kaple, 

chodby, restaurování Kolkových fresek 

za varhanami a kamenické práce. Celkové 

náklady činí 1 700 000,- Kč,

z toho 170 000,- Kč  musí zaplatit  naše far-

nost. Předpokládaný termín srpen-září.

•	 Stavební úpravy

kanalizace kolem kostela je zanešena, bude 

nutno odkopat a snížit terén kolem zdí 

kostela.

Plánuje se i o oprava oplechování sřechy, 

aby nezatékalo do kostela u  oltáře sv. Lud-

mily, a je také nutno pravidelně čistit žlaby.

•	Farní kavárna

je vnímán problém se službami i s účastí 

farníků, je velmi důležité a dobré zvát nové 

lidi do klubu na posezení, případně nabíd-

nout i tématickou náplň nedělní kavárny.

•	Úklid kostela

je nutno získat nové ochotné farníky pro 

rozšíření počtu uklízecích skupinek, v sou-

časné době jich je pouze 5!

Příští setkání se uskuteční v měsíci září.

Zdeňka Veselá



11



Okénko nejen pro děti

Milé děti a všichni ostatní!

Když spojíte postupně čísla 1 – 38 a písmena A – W, objeví se obrázek, který Vám bude připo-

mínat jednu ze svátostí. Tato svátost bývá udělována většinou jednou za rok a děti, kterým 

byla minulou neděli poprvé udělena, tak přijaly poprvé tělo a krev Pána Ježíše.

Terezie Veselá


