
Farní kavárna 
 Když padl před časem návrh udělat na faře Farní kavárnu, byla jsem celkem 
skeptická. Říkala jsem si: „Kde se najdou lidé, kteří by se o provoz starali?“ 
Skutečnost mě mile překvapila. Služby pro kavárnu byly zamluveny na tři měsíce 
dopředu a kavárna začala téměř bezproblémově fungovat. Je dobrou vizitkou naší 
farnosti, že se najde tolik lodí, kteří jsou ochotni udělat něco pro druhé. Jedna věc 
mě ale trochu trápí. Nezájem ze strany farníků. Přemýšlím, jestli je kavárna tak 
málo navštěvovaná proto, že si lidé nepotřebují či nechtějí popovídat, nebo mají 
ostych vejít do farní budovy (je pravda, že i mně, jako dítěti, naháněla strach), nebo 
mají křesťané v neděli tolik práce, že nemohou na půlhodinky přijít...? Tuhle 
otázku si musí zodpovědět každý sám.        H. B. 

═══════════════════════════════════════ 
V lednu u Nás proběhne tradiční 

Tříkrálová sbírka 
Je potřeba co nejdříve nahlásit vedoucí skupinek, kteří musí být starší 15 let. 

Pokud se chcete aktivně zúčastnit sbírky jako vedoucí, hlaste se 
na e-mailové adrese: jana.bus@seznam.cz. 

Uveďte prosím svoje jméno, adresu, datum narození a číslo občanského průkazu. 
Předem děkuje  Jana Bušová – koordinátor Tříkrálové sbírky 
═══════════════════════════════════════ 

• Mládežníci se scházejí v pátek na mši svaté (když jim to vyjde ☺), a potom 
mají na faře společenství. Zatím se scházejí skupiny středoškoláků a 
vysokoškoláků. 

• Bratři a sestry zralého věku, kteří ještě nepřijali svátost biřmování, jsou zváni 
naším biskupem o. Vojtěchem k přijetí této svátosti. Přihlaste se u kněze. 

• Pomalu se blíží a chystá obnova Lidových misií. Připravme se modlitbou za 
sebe i za kněze redemptoristy P. Jiřího a P. Tomáše. 

 

MODLITBA ZA MISIE 
Duchu Svatý, Stvořiteli,  

ty sestupuješ od počátku Boží církve na Kristovy učedníky,  
abys osvítil jejich rozum, zapálil srdce, upevnil víru a posvětil jejich život.  

Prosíme tě, sestup během misijních dnů na naši farnost a naplň nás svými dary.  
Osvěcuj v pochybnostech, otevři naše srdce pro dar Božího slova, vysvoboď nás z chyb, 

pozdvihuj z hříchů a sjednoť nás vzájemnou křesťanskou láskou.  
Dej, ať podpořeni tvou milostí nalezneme během misií nový život.  
Ať žijeme ve vzájemné jednotě a lásce jako jedna rodina Božích dětí.  

Ať vydáváme světu pravdivé svědectví o dobrém Bohu.  
Ať dojdeme do šťastné věčnosti, kde budeme stále velebit Boží Trojici:  

Našeho nebeského Otce za dar stvoření, jeho syna Ježíše Krista za dar vykoupení a tebe, Ducha 
Svatého, za dar posvěcení na věky věků.  

AMEN.──────────────────────────────────── 
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Prosby nejen za zemřelé 
 

Bratři a sestry, 

v těchto dnech vzpomínáme na naše předky, v naději se modlíme za jejich spásu. 

Ale tato připomínka našich zemřelých je důležitá i pro náš přítomný 

život. Prostřednictvím modlitby, bohoslužeb a svátostí se můžeme 

každý den, který nám je dopřáván, připodobňovat Ježíši Kristu, 

abychom jednou i my mohli být přijati do společenství svatých 

v nebi, kde na nás pamatují i naši blízcí. Požehnání a posilu pro 

tyto dny vyprošují kněží Jan, Stanislav, Alois i jáhen František. 
═══════════════════════════════════════ 

s. 1 .......... Pořad bohoslužeb o svátcích s. 2 ……. Mše svaté se zaměřením pro děti 
s. 1 .......... Ekumenická bohoslužba  s. 3 ……. Všichni jsme údy jednoho těla 
s. 2  .......... Výuka náboženství  s. 4 ……. Farní kavárna a Tříkrálová sbírka aj. 

═══════════════════════════════════════ 
  

Pořad bohoslužeb o svátcích 
 

Mše svaté Sv. Prokop Sv. Václav–klášter Rozhraní 

Úterý 1. 11. Slavnost Všech svatých 6.45 18.00 17.00 

Středa 2. 11. Vzpomínka 
na všechny věrné zemřelé 

6.45 
8.00 
17.00 

18.00 v kryptě 
17.00 

 

Pobožnost na hřbitově na Rozhraní bude v neděli 30. 10. ve 14.00 hodin. 
Mše svatá v Kochově bude 2. 11. v 16.30 hodin, po ní pobožnost na hřbitově. 
Modlitba na hřbitově v Letovicích bude v neděli 6. 11. Zahájení v kostele v 15.00. 
 

Dne 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat 
plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Při návštěvě kostela je třeba se 
pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry. 
Od 1. do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším 
v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních 
dnech lze takto získat odpustky částečné.  
Kromě uvedených náležitostí je třeba splnit tři obvyklé podmínky: Svatá zpověď (v rozmezí 
14 dnů), svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. 

═══════════════════════════════════════ 
 

Ekumenická bohoslužba 
     U příležitosti světového dne dopravních nehod vás zveme na Ekumenickou 
bohoslužbu v neděli 20. listopadu od 15 hodin do kostela sv. Prokopa v Letovicích. 
Po bohoslužbě jste zváni na doprovodný program a popovídání do farního sálu. 

2011 
ROK KŘTU 



Výuka náboženství aneb Jazyková škola Ducha svatého 
     "Věřím, že do nejhlubší struktury každé lidské bytosti je zakomponován vztah k Absolutnu – 

a když člověk nenajde vztah k živému Bohu, je v nebezpečí, že si zbožští něco, co je třeba samo 

o sobě dobré, ale povýšeno do pozice boha se stává destruktivním."    T. Halík, Ptal jsem se cest                                                                                                            

     V dnešní době se klade velký důraz na výuku cizích jazyků. Je důležité dorozumět 
se s lidmi z okolních států. Když neznám řeč, nedomluvím se, nemám šanci 
porozumět tomu, co druhý říká, natož, co si myslí. Znát řeč znamená mít naději, že 
druhého pochopím a on pochopí mě. Ve vyučování náboženství se učíme znát také pro 
nás neznámý jazyk. Je to jazyk Boží. Učíme se znát Boží řeč, rozumět Bohu. Co je o 
Bohu napsáno, co nám říká, jak my s Ním můžeme mluvit.  
     Poznáváním Boží řeči se učíme rozlišovat dobro a zlo. Myslíte si, že to umí každý? 
Vůbec ne. Dnes spousta lidí neví, co je dobré, co je normální a co už ne.  Hranice 
mezi dobrem a zlem bývá velice tenká. Kde končí dobro a začíná zlo? Proč to někteří 
lidé neumí rozlišit?  To jsou možná otázky, které si mnozí z nás kladou. 
     Dnešní svět je poznamenaný krizí rodinného života. Je hodně lidí, kteří dostali 
málo lásky, mají problémy a hledají odpovědi na spoustu otázek. Psychologické a 
psychiatrické ambulance o tom ví své. Ten, kdo poznal hodně lásky, dokáže rozlišit 
dobro a zlo. Bůh je láska. Učením o Bohu, poznáváním Boha zakoušíme lásku, učíme 
se rozlišovat a podle toho potom jednat. Často se nám to nedaří, často se také 
spleteme… Ale abychom se pletli co nejméně, učíme se rozumět Bohu i světu kolem 
nás. Na většinu otázek odpovídá právě náboženství. 
      Co, říkáte, neměli byste chuť se přihlásit i vy, dospělí?    H. B. 

═══════════════════════════════════════ 
  

Mše svaté se zaměřením pro děti – každý pátek v 18.00 
     Někdy na jaře jsme se s několika rodiči bavili o tom, že by bylo možná lepší 
přesunout dětskou mši ze středy na pátek. V pátek večer už nebývají většinou žádné 
zájmové kroužky (které mnohdy dostávají přednost před setkáním s Ježíšem), ani není 
potřeba připravovat se na další den do školy, psát úkoly atd. Rodiče také většinou 
ukončili svůj rozlítaný pracovní týden a mohou jít s dětmi. Asi před měsícem bylo 
zhruba deset rodin s malými dětmi dotázáno, zda tuto změnu provést, a myslím, že 
všichni jsme byli pro. Bohužel v Letovicích chodilo na dětskou mši více dětí v době 
totality než dnes. 
     Jeden pátek bylo na dětské mši 5 dětí včetně dvou ministrantů a věřte mi, byl to 
hodně smutný pohled. :-( V době kdy tady máme ne jednoho, ale dokonce dva kněze, 
kteří mají hezký vztah k malým dětem a jsou ochotni se jim věnovat, přestali jsme děti 
na dětskou mši vodit. Není to škoda? Vím, že je to někdy těžké a složité, znám 
všechny ty důvody, proč děti "nemůžou" právě dnes jít, všechny ty otázky "proč 
musím, když jsem byl v neděli" a tak dále. Ale určitě je třeba vydržet, odměna ☺ je 
jistá. Zkusme se nad tím všichni zamyslet, prosím. 
     Může se stát, že má někdo třeba problém děti na mši dopravit, protože sám nemůže 
jít. Ale to se dá krásně řešit. V dnešní době internetu, mobilů a automobilů, které 
většina z nás má, není nic snazšího. Je třeba se ozvat a nechat druhého udělat dobrý 
skutek☺. Řekněte prosím o dětské mši i vašim známým a přátelům. Ať se mohou děti 
zase chytit za ruce kolem obětního stolu.      Jirka P. 

Všichni jsme údy jednoho těla 
     Dostali jsme dary, které si nezasloužíme. Z nich dávejme druhým. Každý z nás 
má jinou funkci, jinou službu. Služba ať je přijímána s pokorou. 
   To jsou myšlenky, které mi utkvěly v hlavě, když více než před rokem 
boskovický pan děkan uváděl do úřadu našeho otce Jana. Mluvil tehdy hodně o 
službě. Od té doby se mnohé změnilo.  Zdá se, že lidé se zamysleli a začali se víc 
dívat kolem sebe. Také otec Jan k některým službám přímo vybídl.  
   Z nových služeb, které před rokem ještě neexistovaly, je to například tým 
katechetů, kteří pomáhají s výukou náboženství a někteří z nich jezdí na kurz, aby 
si doplnili vzdělání. Také se pomalu rozjíždí tým editorů, kteří budou přispívat na 
farní stránky, a myslím, že dobře funguje naše farní kavárna, kde se pravidelně 
střídají rodiny naší farnosti ve službě, která chystá občerstvení.  
   Dary a služby ve farnosti jsou různé. Některé jsou na první pohled viditelné či 
slyšitelné. Mám na mysli třeba výzdobu kostela, varhanní doprovod, čtení při mši, 
ministrování. Objevily se tu ale činnosti, o kterých vlastně ani nikdo neví, a přesto 
si myslím, že stojí za zmínku, protože jsou projevem lásky a obětavosti bez nároku 
na pochvalu.  
   Tak jestlipak víte, že paní kostelnice celý červen odebírá liliím tyčinky, aby otec 
Sedlák nedostal z pylu rýmu? Nebo nám chodí po fortně nějaká nenápadná myška a 
sbírá do sáčku odpadky. Také se nám najednou objevily na dětských mších 
rozmnožené písničky a teď již dokonce nové zpěvníky. „To tak najednou samo“, 
řekne si každý. A kdo si přitom uvědomí, že se za tím popsaným papírem skrývají 
hodiny práce? Anebo mnozí ani nevíme, že na faře jsou opravené a natřené 
knihovny, vymalovaná místnost pro knihovnu apod.  
   Dovolte, abych poděkovala těmto nenápadným lidičkám, bez nichž by náš život 
byl o mnoho chudší. Určitě jsem nevyjmenovala všechno, co se v naší farnosti děje, 
ale to už je třeba úkol pro Vás ostatní. Všimnout si a poděkovat.  
   Ještě jeden druh služby bych chtěla vyzdvihnout. Služba žen v domácnosti. 
Nenápadná a skromná práce bez potlesku a viditelných výsledků. Pro někoho 
možná podřadná, ale pro církev a Boží království nenahraditelná. Maminky, hlavně 
si nevyčítejte, že pro farnost nic neděláte. Opak je pravdou. Děláte to nejdůležitější. 
   Nakonec chci povzbudit Vás všechny, kteří jste ještě neměli odvahu zapojit se do 
nějaké služby ve farnosti, abyste se toho nebáli. Pokud chci dělat něco sama ze své 
vůle, abych si dokázala, jak jsem dobrá, nedaří se mi. Když ale vidím, že by bylo 
něco potřeba a že možná toto je úkol pro mne, Bůh mi požehná. A i když se zdá, že 
do nabitého programu celého týdne se už nic nevejde, pokud to chce Bůh, najednou 
se čas najde a i ostatní povinnosti zvládnu mnohem snadněji. A pokud si opravdu 
zatím netroufáte do něčeho se pustit, poděkujte těm, kdo pro Vás různé služby 
konají, tím, že na tyto akce přijdete a budete tam. 
   Nebojte se dávat a Bůh Vám to oplatí a ještě většinou přidá něco navíc. Bůh není 
žádný skrblík, když jde o lásku.        Hana B. 

 


