
1

ZPRAVODAJ FARNOSTI
PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ

Motto:

Jen jediný je Bůh a není zjevně znám;
co z něho poznat chceš, tím stát se musíš sám.

(Angelus Silesius)

Úvodní slovo

Milí přátelé,

stojí před námi nový školní rok
a jako vždy nám zčerstva kyne mno-
hými zajímavými výzvami. Snad to
není ani třeba připomínat, ale přece
jen stojí za to si znovu uvědomit, co by
pro nás pro všechny mělo být i letos
výzvou číslo jedna: Podobat se zase
o něco víc Bohu – nic míň se od nás
neočekává. Jedině tak jej můžeme zase
o něco víc poznat a jedině tak můžeme
zase o něco víc zakusit dotek pravého
štěstí.

Že je to moc vysoký cíl? Ale kde-
pak! Proto se přece Boží Syn stal jed-
ním z nás: aby z nás udělal Boží
děti nejen podle jména, ale také podle
skutečnosti. Pán nás právě k tomuto
cíli zve a sám Pán nás také na cestě

ROČNÍK XXV. 16. září 2018



k němu doprovází. Všechno můžeme
v tom, který nám dává sílu.
(srov. Flp 4,13)

Nebojme se tedy velikosti ani
vznešenosti naší konečné mety
a s novou vytrvalostí se snažme udělat
k ní letos alespoň pár malých krůčků.
Mějme oči otevřené s touhou znovu
a znovu se učit, naslouchat a růst
v umění služby, v poznání i v lásce.
Zahod’me konečně svoji pohodlnost
a nechme se znova utvářet tou rukou,
která nás kdysi stvořila . . .
(srov. sv. Bernard)

o. Jakub Tůma

Informace

• Nedělní katecheze pro mladší děti
budou po prázdninách opět pokračo-
vat od 9. září. Během mše sv. v 9 hodin
bude opět připraven pro děti pro-
gram inspirovaný nedělními liturgic-
kými texty nebo významnými svátky
daného týdne. Děti mohou přijít do
zákristie hned po vstupní modlitbě.

• Mše sv. pro děti budou bývat
jako obvykle po celý školní rok ve
středu v 17.30 hod. Děti předškol-
ního a mladšího školního věku taktéž
srdečně zveme na společné programy,
které se budou konat vždy před dět-
skou mší svatou od 16.45 v zákristii.
Bližší informace naleznete na vývěsce.

• Zkoušky dětské scholy se konají
pravidelně ve středu v 16.30 v zákristii
kostela. Poté schola zpívá při mši sv.
pro děti v 17.30 hodin.

• Příprava dětí na 1. svaté přijímání
není součástí vyučování náboženství
a probíhá v naší farnosti zvlášt’. Její
začátek bude zřejmě v době postní
a bude včas oznámen v ohláškách
i ve farním časopise. Upozorňujeme,
že na tuto přípravu je možno přijmout
děti, které již absolvovaly nejméně je-
den rok vyučování náboženství či jiné
odpovídající katecheze.

• Mladí u Toma – společenství
mladých se schází každou 2. a 4.
středu v měsíci v ministrantské
zákristii. Více na:
www.facebook.com/mladiutoma/

• Příprava na biřmování začne
3. října 2018. Přihlásit se mohou
všichni dosud nebiřmovaní katolíci
starší 14 let. Setkání budou probíhat
2x měsíčně ve středu od 19 hodin.
Příprava bude zakončena přijetím
svátosti biřmování v roce 2020.
Hlásit se můžete e-mailem na adrese
farnost@svtomas.net nebo telefonicky
u o. Martina Höniga tel. 731 402 647.

• Zkoušky chrámového sboru Jolly
Singers se konají v úterý od 19 do
21 hodin v ministrantské zákristii.
První zkouška po prázdninách bude
letos 25. září. Noví zpěváci se mohou
hlásit bud’ osobně na zkoušce nebo na
adrese jollysingers@centrum.cz.
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• Příležitost k eucharistické ado-
raci bude bývat v našem kostele
pravidelně každou neděli od 18 do
18.30 a každý čtvrtek od 16 do
17.15 hodin. O případných výjimkách
budeme včas informovat v ohláškách.

• Zveme všechny maminky, které
by se rády připojily ke společné
modlitbě za naše rodiny včetně té
farní, na pravidelná setkání na faře
při našem kostele. Po prázdninách
se opět potkáme ve středu 19. 9.
v 10 hodin. Malé děti lze přivést bez
problému s sebou. Bližší informace
ráda poskytne Veronika Papoušková
veverunka@gmail.com nebo naši kap-
lani.

• Kurzy Alfa u jezuitů a poté
i v našem kostele. Oznamujeme,
že Kurzy Alfa pro hledající začnou
4. 10. 2018 v kostele u jezuitů. Jsou
určeny pro ty, kteří o křest’anství moc
nevědí a rádi by se něco dozvěděli.
Pokud máte mezi svými známými
někoho hledajícího, můžete jej na
kurz nasměrovat. Více informací
je na internetových stránkách
http://brno.alfakurzy.cz Pokud ale
váš zájemce ”vydrží“, může počkat na
Kurzy Alfa v našem kostele. Začnou
10. 1. 2019 a budete o nich včas
informováni.

• Návštěvy nemocných. Pokud víte
ve svém okolí o někom, kdo je
nemocný či z jiného vážného důvodu

nemůže pravidelně přicházet na bo-
hoslužby a kdo by stál o návštěvu
kněze či jáhna, obrat’te se, prosím,
na kohokoli z našich duchovních
nebo zanechte svůj kontakt ve farní
kanceláři.

• 7. října zveme na další podzimní
farní vycházku. Podrobnosti budou
včas zveřejněny na nástěnkách.

Výuka náboženství
ve školním roce 2018/2019

Srdečně zveme všechny děti naší
farnosti na hodiny náboženství,
které budou v letošním školním roce
probíhat podle následujícího rozpisu.

Pondělí
ZŠ Kotlářská 13:00 – 13:45
(všechny děti) Hana Švábová

Čtvrtek
ZŠ Antonínská 14:30 – 15:15

(mladší děti) o. Martin Hönig
Středa

Fara Lidická 6 15:00 – 15:45
(5. – 9. třída) o. Jakub Tůma

Středa
Fara Lidická 6 15:50 – 16:30
(1. – 4. třída) o. Jakub Tůma

Výuka na faře a na ZŠ Antonín-
ská začne první týden měsíce října.
O začátku výuky na ZŠ Kotlářská
bude děti informovat paní učitelka
Hana Švábová. Prosíme rodiče, aby
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své děti přihlásili co nejdříve, aby-
chom věděli, kolik skupin se nakonec
otevře. O případných změnách v
rozvrhu vás budeme informovat po
uzavření přihlášek.

Výuka na faře je otevřená dětem ze
všech škol.

Další informace poskytne:
• na ZŠ Kotlářská paní učitelka

Hana Švábová
• ZŠ Antonínská o. Martin Hönig

martinhonig@seznam.cz
• Fara: o. Jakub Tůma

jakub.j.tuma@gmail.com

Za vyučující o. Jakub Tůma

Z farní charity

Milí farníci!
Rádi se s vámi opět po prázdninách

setkáváme na stránkách Tomáška.
V posledním předprázdninovém
čísle jsme slíbili, že v prvním čísle
po prázdninách uveřejníme částku,
která se vybrala na pomoc lidem
postiženým válkou na východě
Ukrajiny. Celkem jsme na konto
humanitární služby PAX převedli
80 000 Kč. Děkujeme za vaši
mimořádnou štědrost.

I během prázdnin jste přispívali do
naší charitní pokladničky. Peníze jsme
použili takto:

LL – Likvidace lepry 8 000 Kč
Světlo pro svět - prevence a léčba
slepoty a systémová podpora osob
s postižením v rozvojových zemích

8 000 Kč

Charitě Služby Brno jsme předali
příspěvky na tyto účely:

Asistenční služba 5 500 Kč
Azylový dům 5 500 Kč

Přejeme vám požehnaný start do
nového školního roku, at’ Duch Svatý
ozařuje vaše cesty, vede vás a Kristova
láska naplňuje vaše srdce.

Dobrovolníci farní charity

Večery s Biblí

Milí přátelé,

je sice pravda, že Boží slovo
slyšíme každou neděli při mši sv. A je
také dost možné, že mnozí z nás
už mají sami Bibli pročtenou křížem
krážem.

Přesto ale nemusí být marné,
zkusit se podívat na Knihu knih zase
trochu z jiné perspektivy a začít
ji číst ve společenství. Všechny
zájemce o společné čtení a rozjímání
Písma bych proto v tomto novém
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školním roce rád srdečně pozval
k pravidelným setkáním vždy v úterý
od 19 hodin na faře (Lidická 6).
Poprvé bychom se sešli 25. září.
Zájemci se mohou hlásit na adrese
jakub.j.tuma@gmail.com.

Na setkání se těší

o. Jakub

Stručně o Mši svaté

Milí přátelé, v této rubrice bychom
vám v několika následujících číslech
našeho zpravodaje rádi nabídli pár
stručných podnětů k tomu, jak lépe
slavit mši sv.

1. Co je mše svatá?

Především to není otravná nedělní
povinnost. Pokud ano, pak není něco
v pořádku. Mše sv. je dar Ježíšovy
lásky nám lidem. Při každé mši sv.
se přenášíme napříč časem a pros-
torem na Kalvárii a můžeme být přímo
u toho, když za nás Pán Ježíš zemřel,
aby nám získal nový život. Můžeme
si znovu uvědomit: Je tu někdo, kdo
mě má až k smrti rád, kdo o mě
stojí, i když jsem nedokonalý, a při-
jímá mě i s mojí slabostí. Mše sv.
je také připomínka Ježíšovy poslední
večeře a příprava na hostinu, kterou
pro nás chystá Hospodin v nebi.
Proto bychom neměli přicházet na
mši sv. s myšlenkou: ”Tak fajn. Tak
to zas nějak budu muset přežít . . .“
ale s opravdovou touhou slavit –
slavit to, že samotný Pán touží být
v proměněném chlebě a proměněném
víně fyzicky mezi námi a že my
můžeme být s ním.

o. Jakub

Stále aktuální
úvaha otce Tomáše Špidlíka

V každé době hledá člověk smysl
věcí, snaží se pochopit události, které
jej obklopují, a odhadnout jakým
směrem asi poplynou dál. Následující
úryvek z textu otce Tomáše Špidlíka,
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poprvé vydaný v roce 1974 pod
názvem Krize církve v časopise Nový
život (26/2) a podruhé otištěný tamtéž
v roce 1993 (Nový život 45-78), je
právě takovouto úvahou, která však
i po letech má stále cosi do sebe . . .

”Naše mentalita . . . se ráda orien-
tuje podle statistik. Početní údaje
posledních let pak jsou výhradně v náš
neprospěch . . . Jde o všeobecný svě-
tový úpadek náboženského smýšlení.
S tím souvisí i růst ateismu.“

Nelze se spokojit s odpovědí, že
v dějinách se stále střídají vzestupy
a klesání jako vlny na moři. Dějinné
přelomy připravovaly novou etapu
života církve. ”První velká perioda
církve má své dějiště ve světové
římské říši. Podrobila si ji a bylo
nebezpečí, že se s ní skoro ztotožní.“

Nastává tedy nový přelom. Řím-
ská říše se rozpadá pod přívalem
barbarů. Nebylo by nám na škodu,
kdybychom si přečetli nářky křest’an-
ských spisovatelů té doby. Mnohým
se zdá, že nastává konec církve, že
padly všechny opory náboženství.
A přece byl konec starověku začátkem
křest’anského středověku. Církev tu
už nenašla oporu v jednotném státě,
ale pronikla do feudálních knížectví
a království, opírající se o latinskou
kulturu, ze které se postupně vyvinula
dnešní kultura evropská.

Ale co z toho plyne pro dnešní
situaci? «Prorocký» odhad z této
teorie by byl tohoto druhu. Je jisté,
že je dnes církev úzce spojena
s evropskou kulturou a civilizací.
Plyne jí z toho velký užitek, ale je jí to
i na překážku při evangelizaci nových
národů, které vstupují do dějin světa,
především afrických a asijských.
Boží prozřetelnost tedy přikračuje
k nové změně. Naše civilizace prožívá
hlubokou krizi a s ní ovšem i církev,
která je s ní tak úzce spojená. I dnes
slyšíme nářky, podobné lamentacím
nad jeruzalémským chrámem,
nad zříceninami římské říše, nad
mizením latinské literatury. Jsou
to nářky naprosto neodůvodněné,
podobající se, jak už říkal Origenes,
neplodným slzám prolitým u jedné
zbylé zdi ze starého židovského
chrámu v Jeruzalémě. Hledá-li církev
nový, rozsáhlejší dům pro království
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Davida, musíme se rádi smířit s tím,
že se rozpadá ten starý, úzký.

Každý rozpad a zánik bolí. Musí
nám být líto něčeho, s čím jsme srostli
a co nám bylo milé. V této bolesti
však vidí Origenes záruku, že cesta
je správná; vždyt’ cesta spásy nemůže
být jiná než cesta bolestného pře-
chodu kříže Kristova, který je sym-
bolem naděje . . . Známka životnosti
je právě tato nezlomná důvěra v Boha
a církev. Je to síla malého Davida před
obrovským Goliášem.

21. července 1971, ve výročí své
volby k hodnosti papeže, pronesl
Pavel VI. tato slova: ”Možná, že mě
Bůh povolal k této službě . . . abych
i já pro církev něco vytrpěl a aby bylo
jasné, že je to On, a nikdo jiný, kdo
ji vede a zachraňuje. Sdělujeme vám
toto své vnitřní smýšlení . . . proto,
abyste i vy mohli pocítit klid, který
prožívám, když si uvědomuji, že je
u kormidla Petrovy lodičky ne moje
slabá a nezkušená ruka, ale ruka
našeho Pána Ježíše, neviditelná, silná
a laskavá. Přál bych si tedy, aby
i u vás a v celé církvi, kterou zmí-
tají slabosti a strasti, převládl pocit
víry a důvěry, kterou žádá Kristus od
svých následovníků.“

Z Tomáš Špidlík: Krize církve
in Nový život, 26/2 (1974)

vybral o. Jakub

První rok Fondu PULS

V měsíci září oslaví své první
narozeniny Fond na podporu kněží
a pastorace brněnské diecéze – PULS.
Během prvního roku života se velká
rodina malých dárců rozrůstala a měla
k světu. Dorostla do velikosti více než
2 100 donátorů z téměř 300 farností.
O její chuti k životu svědčí také i více
než 5,7 mil. korun, které donátoři do
fondu darovali. Více o tom, jak se
PULSu dařilo naplňovat úkol, který
mu byl svěřen, a sice podporovat
kněze, farnosti a diecézi, se můžete
dočíst ve zpravodaji ImPULSy brněn-
ské diecéze, který je k dispozici ve
Vašem kostele.

Čím žije PULS aktuálně, jak
se rozrůstá, aktuální výši darů
donátorů a mnoho jiného najdete
na https://fond.biskupstvi.cz. Rov-
něž můžete sledovat krátké reportáže
z života PULSu na našem
facebookovém profilu a Youtube
kanálu. Jsme rádi, že s Vámi můžeme
sdílet tuto radost, a chceme Všem
našim podporovatelům, zvláště
donátorům poděkovat. Zveme také
všechny, kdo by se chtěli zapojit do
podpory života farností a diecéze,
aby se přihlásili na našem webu nebo
prostřednictvím přihlášky v našem
zpravodaji.
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Fondu přejme a modleme se za
to, aby věrně plnil své poslání, totiž
přispívat k tomu, aby naše diecéze
PULSovala životem.

o. Pavel Kafka

Poznámka: Na příští neděli 23. 9. je vy-
hlášena sbírka na podporu fondu PULS.
Také si vyslechneme zhodnocení prvního
roku fungování PULSu od otce biskupa
Vojtěcha.

Seniorská obálka
nejen pro osamělé seniory

V rámci spolupráce Ministerstva
práce a sociálních věcí, projektu
Politika stárnutí na krajích,
Jihomoravského kraje a ZZS JMK p. o.
byla otevřena osvětová akce Seniorská
obálka. Pomozme seniorům, svým
babičkám, dědečkům, tetičkám,
strýčkům, sousedům a sousedkám
vytisknout Seniorskou obálku, která
jim může pomoci zachránit život
a zmírnit následnou lékařskou
péči. Jednoduchý návod, další
informace a kontakt naleznete na
https://www.seniorskapolitikajmk.cz
/46-seniorska-obalka.html

Dana Žižkovská
R. D. Mgr. Roman Kubín

Kostelní Vydří
Červencová pout’

k Panně Marii Karmelské

Mariánské poutní místo Kostelní
Vydří se nachází asi 3 km severně od
města Dačice. Počátky tohoto pout-
ního místa sahají do roku 1709, kdy
majitel panství nechal vystavět kapli
a umístil do ní obraz Panny Marie. Již
v průběhu 18. století se tu pořádaly
poutě. V blízkosti kaple byla postup-
ně postavena budova kláštera, am-
bity, ohradní zed’ se třemi branami
a následně byla kaple rozšířena na
kostel, kdy původní kaple tvoří pres-
bytář dnešního kostela.
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K dvoustému výročí vzniku
kostela byl interiér vymalován obrazy
s mariánskou a karmelitánskou té-
matikou.

Na letošní pout’ jsme se vydali
s několika svatotomskými farníky
a dalšími brněnskými poutníky zájez-
dovým autobusem cestovní kanceláře.
Výhodou autobusové dopravy je
poutní duchovní atmosféra, společné
modlitby, zpěvy (většinou mariánské)
a možnost rozjímání. Velká pout’ za-
čala v sobotu 21. července a vrcholila
v neděli 22. 7. bohoslužbami na pro-
stranství za kostelem. Mši sv. v 9.30
hod. celebroval P. Cyril Vojtěch Kodet
O.Carm. Po celý den byl otevřen
kostel, kde se mohli poutníci modlit
a meditovat. V poledne jsme navštívili

lesní hřbitůvek na nedalekém návrší,
založený v roce 1913. Je na něm po-
hřbeno celkem devět osob, z toho čtyři
bratři karmelitáni. Na hřbitově za vsí
(která má svůj kostel) jsou pochováni
další karmelitáni.

Duchovní nedělní program nám
končil účastí na svátostném požehnání
v kostele. V průběhu dne jsme mezi
mnoha poutníky poznali i několik
farníků od sv. Tomáše, kteří sem přijeli
vlastními auty.

Řeholníci z řádu karmelitánů přišli
do Kostelního Vydří až v polovině
roku 1908 z Rakouska. Zasloužil se
o to brněnský biskup Pavel hrabě
Huyn. Obraz Panny Marie Karmelské,
vyhotovený na dřevě, věnoval kostelu
a kláštěru karmelitán Slavata, místní
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rodák. Jde o kopii obrazu, známého
také jako Santa Maria La Bruna (Panna
Maria Snědá – podle barvy pleti)
Originál je uložen v karmelitánském
kostele v Neapoli.

V roce 1939 karmelitský konvent
obývali jen dva řádoví kněží –
převor Prokop Valena a Metoděj
Minařík. P. Valena se také ujal
zajištění a duchovního vedení letních
skautských táborů děvčat převážně
z Brna a okolí, které byly již před
válkou pořádány o prázdninách
v areálu kláštera. Jejich vedoucí
byla Julie Weinbergerová, která
se později stala členkou 3. řádu
karmelitánek. Těchto táborů se
mj. účastnila i Květa Raziková
(švagrová P. Václava), Fanuška

Říhánková, Marie Kohútová a další.
Tradice těchto táborů byla přerušena
německou okupací a obnovena po
válce. Potom tyto tábory zakázal
komunistický režim. Ten však
nedokázal zrušit tradici zejména
červencových mariánských poutí do
Kostelního Vydří. Autobusové zájezdy
poutníků z Brna sem po dlouhá léta
organizovala právě J. Weinbergerová.
Dále organizovali tyto poutní zájezdy
manželé Juránkovi.

Od 31. března do 5. dubna 1950
se konal monstrproces s deseti před-
staviteli řádu. V noci z 13. na 14. dubna
byly mužské kláštery přepadeny a ře-
holníci byli odvezeni do internačních
klášterů. V roce 1955 řeholníkům tento
nucený pobyt skončil, do kláštera v
Kostelním Vydří se však již vrátit
nemohli. Prokop Valena poté působil
v několika farnostech na pozici admi-
nistrátora.

Snaha o udržení a obnovu řádu
před i po roce 1989 byla úspěšná.
Duchovní formace noviců i řeholníků
probíhaly také v jižních Čechách na
zámku ve Štěkeni u sester Congrega-
tio Jesu. V roce 1989 už společenství
řádu tvořilo 10 bratří a 5 noviců.Mezi
tajně přijatými bratry byl také Vojtěch
Kodet, jenž přijal řeholní jméno Cyril.
V roce 1991 bylo oficiálně registrováno
Karmelitánské nakladatelství.

PhDr. Jan Weinberger
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Holky a kluci u Tomáška

Bůh, přátelství, úcta k přírodě
a úcta k sobě samému – to jsou pilíře,
na kterých už zhruba půl století staví
oddíly věnující se holkám i klukům
nejen z naší farnosti. Právě ted’ začíná
další sezóna a s ní je tu i možnost
stát se součástí tohoto velkého do-
brodružství. Pokud máte chut’ zažít
něco nového a hledáte příležitost na-
jít opravdové kamarády a kamarádky,
pak je tu následující nabídka přímo
pro vás.

Severky

Dívčí oddíl v rámci organizace
YMCA nabízí bohatý program pro
holky mladšího i staršího školního
věku – od každotýdenních schůzek,
přes víkendové akce až po letní tábory.
Více informací najdete na
severky.webnode.cz.

Tardigrada

Tardigrada je parta kluků, kteří se
setkávají kolem kostela sv. Tomáše,
tráví spolu volný čas a snaží se
společně růst ve vztahu k Bohu
i k lidem. Na schůzky chodí kluci
přibližně od 2. třídy ZŠ, postupně se
učí starat se o své mladší kamarády
a někteří z nich pak plynule přecházejí

do vedení oddílu. Schůzky jsou vždy
v úterý od 16 do 17.15 hodin na
faře. Část kluků pak jde ministrovat
na večerní mši svatou. Vrcholem
sezóny je dvoutýdenní stanový
tábor. Zájemci se mohou hlásit na
schůzkách nebo nechat na sebe
kontakt v zákristii. Více informací
také rádi poskytnou bratři Vojtěch
a Lubomír Pospíšilovi na adresách
LubomirPospisil@cestabrno.cz
a vkolja@seznam.cz.

Ministrantský konvent

Ministrování je zvláštní příležitost
jak se krok za krokem učit sloužit
Bohu i lidem a jak postupně pronikat
do toho, co se děje při mši sv.
K ministrantské službě v našem
kostele zveme kluky, kteří už chodí
alespoň do 1. třídy, kteří jsou ochotni
pravidelně sloužit při mši sv. a kteří
mají chut’ být tak blíž Pánu Ježíši
a pomáhat druhým. Zájemci se mohou
hlásit v zákristii nebo u vedoucích
Jiřího Váchy a Tomáše Pelikána
vachajiricek@gmail.com
tomaspelikan9@gmail.com.

Požehnaný nový školní rok všem
klukům i holkám (nejen) od Tomáška
přeje a vyprošuje

o. Jakub
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Severky
YMCA SKAUT

Tábor skautek
Skautky se v létě vydaly na naše

staronové tábořiště u Dolní Krupé
(okres Havlíčkův Brod). Rozděleny do
družinek Eleusina, Megara a Troizena
zde tři týdny putovaly s Théseem
po Řecku a prožívaly různá dobro-
družství. Kromě etapové hry také ab-
solvovaly stezku odvahy nebo ho-
dinu sebeobrany, zahrály si bojovku
s oddílem 89 a poté společně prožili
mši svatou s otcem Jakubem od
Tomáška. Naučily se také upéct si

vlastní chleba, vyrobit polštářky nebo
svoje vlastní boty. Čas byl také na
opékání špekáčků, zpívání u ohně
a čtení ze starých táborových kro-
nik i etapové knížky. Tento rok nám
také přálo počasí, proto jsme hojně
využívaly blízkého brodu ke koupání,
lesů, které nabízely příjemný chládek
a celkově si užívaly přírody, která je
kolem tábořiště krásná.

Tábor světlušek
Letošní tábor světlušek se odehrál

na tábořišti v Milkově poblíž Olo-
mouce, které necelé dva týdny obý-
valo 11 světlušek, 7 vedoucích a 1 pod-
rádkyně. Naše etapová hra byla na
motivy z Knihy Malého stromu, se
kterým jsme se učily poznávat přírodu
i hvězdy a také jsme si vyráběly vlastní
whisky. Poznávaly jsme také japon-
skou kulturu a dokonce se zúčastnily
soutěže Takešiho hrad. Na krátkou
návštěvu k nám přijel otec Martin,
který nám pomohl nachystat další
program. V neděli nám přijel sloužit
mši sv. františkán otec Didak s postu-
lantem Jindrou a večer jsme u křtícího
ohně pokřtily nové světlušky. Ke konci
tábora jsme se dočkaly i světluškami
vytouženého přepadu od kluků od
Tomáška. Malovaly jsme si hrníčky,
zpívaly a dělaly kukuřičné placky.
Horkých dnů jsme příliš neměly, ale to
nám náladu nezkazilo a i v dešti jsme
si užily spoustu zábavy.

Klára Twiggy Bláhová
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Tábor rodin
”Ostrov pokladů“

Lučice 21. – 28. 7. 2018

Stejně jako poslední tři roky, vydala
se i letos naše skupina rodin z farnosti
na osvědčené tábořiště v Lučici
u Havlíčkova Brodu, abychom
zde prožili týden v přírodě mimo
civilizaci a sociální sítě. Tentokrát
už jsme se museli vzdát přízviska

”mimi tábor“, protože i ten nejmladší
účastník byl rok a čtvrt starý chodec,
respektive chodkyně Lucie. Složení
účastníků ve věku 1 – 6 let nás
poprvé namotivovalo k pečlivé
přípravě programu již několik měsíců
před táborem. Diskuze ve farní
kavárně o tématu etapové hry byly
bouřlivé, až jsme se nakonec uchýlili
k osvědčenému hledání pokladu pod
taktovkou zlého piráta Matěje.

Ani tento rok nás štěstí na krásné
počasí neopustilo a velkému dešti
jsme museli čelit jen první den tábo-
ra při hledání mapy k Ostrovu po-
kladů. Další dny se ale nesly v krás-
ném, prosluněném rytmu a nic ne-
bránilo tomu, abychom si nachytali
ryby v potoce (po dvoudenním úsilí
skupiny tatínků, kteří dřevěné rybky
poctivě vyřezali a opracovali), bojovali
se žraloky, vzdorovali bouři a překo-
nali kurděje.

17



18



Podnikli jsme také jednu lodní
výpravu na Sečskou přehradu
a vrcholem celého našeho úsilí byla
cesta za pokladem plná nástrah.
Malí námořníci se vzorně činili
a společnými silami vykopali
prastarou truhlici plnou dobrot.

Největší odměnou všem účast-
níkům tábora však byla kamarádská
atmosféra, příjemné večery u ohně
s kytarou a samozřejmě i vzácná
návštěva Kmocháčka a otce Martina,
který nám při kázání připomněl, jak
velké umění je správně odpočívat. ,

Veronika Veverka Papoušková

Povídka

Barča ještě se zalepenýma očima
vypnula budík a pomalu se ploužila
do koupelny. Písemka z matiky! Úplně
na ni včera zapomněla a místo učení
si četla novou knížku od táty až
pozdě do večera. To bude průšvih!
Úplně jí z toho začalo bolet břicho.
Vida, možná by se dalo z té šla-
mastyky snadno dostat. ”Maminko,
není mi moc dobře. Bolí mě bříško
a hlava.“ Mamka v rychlosti vložila
Barči teploměr pod paži a utíkala do-
mazat svačinu. ”Víš co, raději dnes

zůstaň doma, at’ z toho není ně-
jaká viróza.“ Barča vlezla pod peřinu
a s úlevou zase zavřela oči.

Odpoledne už byla knížka dočtená
a Barči bylo čím dál hůř. Ale ted’
už hlavně proto, že mamce ráno tak
zbytečně lhala. Nedočkavě čeká, až se
otevřou dveře a maminka nakoukne
do pokojíku: ”Tak co, Baru? Už je to
lepší?“ Barča by se hanbou málem
propadla do země. ”Není,“ pípne, ”ale
jsem zdravá jako rybička.“ Maminka
to úplně nechápe, ale Barča hned
pokračuje: ”Já se ráno bála písemky, na
kterou jsem se zapomněla připravit.“
Smutek v maminčiných očích je pro
Barču největší trest. ”Když já jsem Tě
nechtěla zklamat špatnou známkou,“
pokračuje potichu. Maminka chvilku
mlčí, Barča čeká, jaký trest ji čeká, ale
maminka jen řekne: ”A Ty si vážně
myslíš, že mě jednička z matiky bude
těšit víc než důvěra, kterou mezi sebou
máme? Každý někdy udělá chybu, ale
největší umění je ji přiznat.“ Barča
nemusí ani chvilku přemýšlet, rychle
otevře sešit a vrhne se na příklady.
Za chvilku zvládne řešení levou zadní
a utíká za maminkou. ”Moc se omlou-
vám, matiku si dopíšu zítra a ted’ ráda
pomůžu třeba s večeří!“

Veronika Veverka Papoušková
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