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Farní ples
aneb jak to vzniklo a co od toho očekáváme
Tuším, že tomu je už asi rok, kdy mne oslovil František Širůček ze společenství
mládeže, zda bychom také v naší farnosti nemohli udělat farní ples, jak tomu je ve
farnostech okolních. František se už předem zeptal na názor několika z vás a zjistil, že
o zájem u mnohých není nouze. A tak už před rokem zamluvil termín a hudbu s tím, že
až bude třeba, začneme s přípravami.
Někdo se může zeptat, k čemu takový farní ples. Osobně to vnímám tak, že člověk
byl stvořen jako tvor společenský a kulturní. Proto k plnému rozvoji člověka také patří
odpočinek a zábava. Pokud se jako farnost setkáváme jen jednou týdně v neděli v kostele
a stačí nám to, také není něco v pořádku. Naše vztahy, vlastně sourozenecké vztahy bratří
a sester – vždyť máme stejného Otce – se nemohou rozvíjet jen při bohoslužbě.
Pak také na farní ples můžeme pozvat naše přátele a známé, kteří by třeba do kostela
nepřišli, ale na ples ano. Podaří-li se nám vytvořit milou atmosféru a naši známí se
setkají s křesťany, kteří se také umějí bavit, může to být pro ně i příležitost k odbourání
nějakého předsudku.
Zpět k přípravě plesu: Někdy během prosince jsme oslovili několik z vás, zda by
mohli pomoci s farním plesem v úzkém přípravném týmu. Nakonec se kromě Františka
zapojila ještě Andrea Fadrná, Míša Hoderová, Lukáš Pavelec a Jozef Gabarík. Také jsme
přizvali k účasti na plesu farnost Rozhraní, takže se k nám do přípravného týmu přidala
i Jana Báčová. Několikrát jsme se společně setkali a domlouvali, co je třeba – zajistit
občerstvení, tombolu, výzdobu, plakáty, vstupenky, program…
Mnozí z vás už jste byli osloveni, zda nějakým způsobem můžete pomoci. Pokud se
k vám ještě tato informace nedostala a rádi byste se podíleli na přípravách, ochotně vaše
nápady, podněty a pomoc přijmeme. Můžete se zapojit například do shánění tomboly, do
přípravy občerstvení nebo do dalších činností. Osobně jsem si vzal na starost, že uvařím
s někým guláš, takže chcete-li mi kdo pomoci a vysvobodit mne z biče, který jsem si na
sebe ušil, budu vám velmi vděčný. 
Nejdůležitější ale je, abychom na ples přišli. Abychom překonali ostych, a po pravdě
řečeno, někdy i nechuť vyjít ze sebe samých, a přijali pozvání na farní ples. Chceme se
setkat nejen coby mladí, páry, manželé, tanečníci, ale jste zváni i vy, kteří jste už třeba
sami, kteří si říkáte, že ples je jen už pro ty mladší nebo že stejně tančit nebudete.
Pojďme chvíli posedět, setkat se třeba také s někým, kdo přijde sám, prohodit pár slov
s člověkem, o kterém vím, že chodí do kostela, ale nikdy jsem se ho nezeptal, jak žije
a co prožívá.
Od této neděle se začínají prodávat lístky. Cena je 80 Kč, pro starší šedesáti let 40 Kč.
Těším se na setkání s vámi i s vašimi přáteli!
o. Jan Bezděk

Emauzy – místo pro setkávání aneb nejen o faře na Rozhraní
Bratři a sestry z naší farnosti, rád bych vás v tomto článku seznámil se záměrem
ohledně fary v obci Rozhraní a poprosil o vaši pomoc a podporu. Již několik desetiletí se
o tuto farnost starají kněží, kteří působí v Letovicích, takže to je i můj případ. Vím, že
jste se někteří setkali při společné přípravě na biřmování, někteří tam jezdíte 14. září na
pouť a setkání s kaplany, kteří zde působili, někteří jste jako mládežníci na faře byli třeba
na prázdninovém pobytu. Takže jsem rád slyšel, jak mi někdo před pár dny řekl: Letovice
a Rozhraní, to jsou přece naše farnosti, patříme k sobě.
Když jsme spolu s pastorační radou na Rozhraní před několika lety přemýšleli, co
s neobývanou a vybydlenou farní budovou, rozhodli jsme se budovu opravit a oživit.
Projekt dostal název Emauzy – místo pro setkávání v Rozhraní. Záměrem je vytvořit
jakési komunitní centrum, místo, které má sloužit pro setkávání všem lidem dobré vůle, a
to nejen z Rozhraní. Mohou se zde setkávat maminky s malými dětmi, manželé, senioři.
Případné zázemí zde naleznou nejrůznější kroužky. Mohou se zde konat setkání mládeže,
schol, hudebníků, Ubytování na krátký čas zde mohou najít rodiny či menší skupiny dětí
a mládeže nejen o prázdninách.
Místo pro setkávání zde tedy můžete najít i vy. Takový je plán, záměr. Ale podaří se
nám ho naplnit a uskutečnit? Jak jsem uvedl, fara je vybydlená. Někdo nezavřel kohoutek
v koupelně a voda pronikla do jedné místnosti, kde se od té doby neustále držela
dřevomorka. Sociální zařízení, rozvody elektřiny, omítky, okna, dveře a další vybavení
už silně nahlodal zub času. Zkrátka budovu je třeba opravit. Rodák z rozhraní Jakub
Tichý nechal ve firmě, kde pracuje, vytvořit projekt na opravu fary, aby sloužila
uvedeným záměrům. Projekt počítá se třemi fázemi: 1. oprava přízemí, 2. vybudování
podkroví, 3. úprava dvoru a zahrady.
Celkové náklady byly odhadnuty na 2,1 mil. korun. Několikrát jsme žádali o dotaci.
Nakonec na čtvrtý pokus farnost Rozhraní získala sice finanční dotaci z MAS Svitava ve
výši necelých 340 000 Kč. Oprava přízemí v této první etapě rekonstrukce budovy však
byla vyčíslena na 800 000 Kč. Rozhodli jsme se proto mnoho věcí si dělat sami
svépomocí, ale přesto potřebuje ještě získat zhruba dalších 300 000 Kč.
To hlavní však bude, aby se budova opravdu stala místem setkávání, života, tvoření a
sdílení. Mám za to, že to není úkol jen pro farnost Rozhraní, ale i pro vás-nás letovické.
Není snad naším úkolem pomáhat „slabším“? Nemohu svými hřivnami obohatit bližní ve
svém okolí? Nehledě na to, že kdo dává, mnohem více přijímá. Vždyť farnost Rozhraní
rozhodně není slabá, co se týče darů, které dostali jednotliví farníci. Ale obyvatel je zde
něco kolem 450, takže početně jsou na tom Letovice více než patnáctinásobně lépe.
Nemůžeme se o toto své bohatství nějak podělit?
Pokud alespoň trošku vnímáte soudržnost mezi farnostmi Letovice a Rozhraní,
prosím nebojte se nabídnout třeba jen maličkou hřivnu ze svých zásob pro projekt
Emauzy – místo pro setkávání v Rozhraní. Jsem velmi vděčný těm, kteří mi pomáhají
v hledání finančních prostředků, možných dárců a sponzorů. Tím největším úkolem však
bude neživou stavbu naplnit duchem. Děkuji vám všem, kteří můžete přispět modlitbou,
zájmem, povzbuzením, vám, kteří nabídnete svůj čas, schopnosti a síly pro své bratry a
sestry ze sousední „sesterské“ farnosti. I tento rozměr může mít Týden modliteb za
jednotu křesťanů.
o. Jan Bezděk

