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ZPRAVODAJ FARNOSTI
PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ

Motto:

Bůh, o cokoli je žádán, nemůže dát něco, ale pouze sebe.

Karel Satoria

Úvodní slovo

Milí přátelé,

po rozverném létu je tu zádumčivý
podzim a s ním pracovní povinnosti
i nové výzvy. Zemědělcům a zahrád-
kářům se nabízí příležitost ohléd-
nout se za svojí celoroční námahou
a podobně se nám všem nabízí příleži-
tost přemýšlet o plodnosti svého
duchovního života.

Někdy se nám může zdát, že se
nám zrovna dvakrát neurodilo a že
náš vztah s Bohem trpí neplodností.
Mnohdy dobře víme, kde bychom

měli přidat. Někdy se však poctivě
snažíme, a ono pořád nic.

Otázkou ovšem je, jestli hledáme na
tom správném stromě to správné
ovoce. Zrovna vztah s Hospodinem
totiž patří k oněm stromům, které
zpravidla přinášejí jiné plody, než
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bychom čekali. Často totiž od Boha
čekáme něco, a On nám přitom nechce
dát něco, ale Někoho – totiž sám sebe.

Až se nám tedy bude zase zdát, že
ve svém životě nevidíme žádné Boží
stopy, zkusme se vždy ještě jednou
pořádně rozhlédnout. Možná zjistíme,
že je tomu tak proto, že nás Pán celou
tu dobu nese na ramenou . . .

o. Jakub Tůma

Informace

• „Doma jsem u Pána“ řekl u příleži-
tosti svých devadesátin náš bývalý
ministrant a choralista, dlouholetý ve-
doucí českého vysílání radia Vatikán,
P. Josef Koláček SJ. Do nebeského do-
mova odešel v úterý 10. září. At’ ho
Pán zahrne svou milosrdnou láskou
a odmění za jeho dlouholetou obě-
tavou službu.

• Nedělní katecheze pro mladší děti
budou po prázdninách opět pokračo-
vat od 8. září. Během mše sv. v 9 hodin
bude připraven pro děti předškolního
věku program inspirovaný nedělními
liturgickými texty nebo významnými
svátky daného týdne. Děti mohou při-
jít do zákristie ještě před začátkem
mše sv. Rodiče, kteří by se chtěli zapo-
jit do přípravy a chystaní těchto dět-
ských katechezí jsou srdečně vítáni.
Zájemci se mohou hlásit přímo během
těchto setkání.

• Hledáme nové ministranty. Kluci,
kteří by chtěli začít ministrovat, se
mohou přihlásit kdykoli v zákristii.
Nácviky ministrování probíhají větši-
nou v úterý před nebo po večerní
mši sv.

• Mše sv. pro děti budou bývat jako
obvykle po celý školní rok ve středu
v 17.30. Děti předškolního a mladšího
školního věku taktéž srdečně zveme
na společné programy, které se budou
konat vždy před dětskou mší svatou
od 17 hodin v zákristii. Bližší infor-
mace naleznete na vývěsce.

• Dětská schola srdečně zve nové
zpěváky a zpěvačky. 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.

• Příprava dětí na 1. svaté přijímání
není součástí vyučování náboženství
a probíhá v naší farnosti zvlášt’. Její
začátek bude zřejmě v době postní
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a bude včas oznámen v ohláškách i ve
farním časopise. Slavnost 1. sv. při-
jímání bychom v tomto školním roce
měli slavit v neděli 7. 6. 2020.

Upozorňujeme, že na tuto
přípravu je možno přijmout děti,
které již absolvovaly nejméně jeden
rok vyučování náboženství či jiné
odpovídající katecheze.

• Mladí u Toma – společenství
mladých se schází každou 1. a 3.
středu v měsíci v ministrantské
zákristii. Více facebook mladiutoma.

• 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.

• Návštěvy nemocných. Nemocní
jsou skrytým pokladem každé farnosti
a tvoří s námi jedno duchovní
společenství. Zvláštním způsobem
to mohou prožívat prostřednictvím
přijetí Krista ve svátostech. Pokud
tedy víte o někom, kdo je nemocný
či z jiného vážného důvodu nemůže
pravidelně přicházet na bohoslužby
a kdo by stál o návštěvu kněze či
jáhna, obrat’te se, prosím, na kohokoli
z našich duchovních. (o. Jakub - tel.:
775 632 771; o. Martin - tel.: 731 402
647)

• Příprava dospělých na křest a na
další svátosti. V letošním roce by-
chom v naší farnosti rádi zahájili další

cyklus přípravy dospělých na přijetí
křtu a dalších svátostí. Zájemci z řad
dospělých nebo i dětí starších 14 let se
mohou hlásit nejlépe do konce měsíce
září v zákristii nebo ve farní kanceláři.
Pokud víte ve svém okolí o někom,
koho by tato nabídka mohla zajímat,
nebojte se ho, prosím, pozvat a pří-
padně i doprovodit na první setkání.

• Večery s Biblí. V letošním školním
roce opět zveme ke společnému
rozjímání a modlitbě nad Písmem
svatým. K Večerům s Biblí se
tentokrát budeme scházet každý
čtvrtek od 18.30 v ministrantské
zákristii našeho kostela. První setkání
se uskuteční ve čtvrtek 26. září
2019. Zájemci se mohou hlásit na
adrese jakub.j.tuma@gmail.com.
S sebou: Bibli a chut’ naslouchat Bohu
i druhým.

• Zveme všechny maminky s malými
dětmi na pravidelná modlitební
setkávání, která probíhají každý
druhý pátek od 10 na faře na Lidické 6.
Bližší informace naleznete na nástěnce
v zákristii nebo u našich kaplanů.

• Podzimní farní vycházka je
plánována na neděli 22. září.
Podrobnosti jsou zveřejněny na
nástěnkách.

• Koncert duchovní hudby kapely
Efod se v kostele sv. Tomáše bude
konat v sobotu dne 12. 10. 2019. Efod
je společenství křest’anských hudeb-
níků z celé České republiky. Písně
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Efodu jsou zhudebněné biblické texty
a autorské písně frontmanky kapely
Jany Vlčkové. Jde jak o písně medita-
tivního charakteru, tak i o písně tem-
peramentní, radostné, taneční. Písně
Efodu poodhalují Boží nádheru, vzdá-
vají Bohu chválu a uctívají Jeho ma-
jestát.

Výuka náboženství
ve školním roce 2019/2020

Srdečně zveme všechny děti naší
farnosti na hodiny náboženství,
které budou v letošním školním roce
probíhat podle následujícího rozpisu.
Výuka na faře a na ZŠ Antonínská
začne první týden měsíce října.
O začátku výuky na ZŠ Kotlářská
bude děti informovat paní učitelka
Hana Švábová. Prosíme rodiče,
aby své děti přihlásili co nejdříve,
abychom věděli, kolik skupin se
nakonec otevře. O případných
změnách v rozvrhu vás budeme
informovat po uzavření přihlášek.
Další informace a přihlášky:
• ZŠ Kotlářská paní učitelka

Hana Švábová
• ZŠ Antonínská o. Martin Hönig

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

jakub.j.tuma@gmail.com

Pondělí
ZŠ Kotlářská 16:00 – 17:00
(všechny děti) Hana Švábová

Čtvrtek
ZŠ Antonínská 14:00 – 14:45

(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 je otevřená dětem ze
všech škol.

Za vyučující o. Jakub Tůma

MMMŘ 2019

Možná vás napadne, co to je za
podivnou šifru. Nemusíte se stydět,
že jste to neuhádli. Něco takového
tu totiž ještě nebylo! Poprvé v his-
torii vyhlásil papež František tzv.
Mimořádný misijní měsíc. Bude jím
letošní říjen. V tomto měsíci nás Svatý
otec zve nejen k intenzivnějším mod-
litbám za misie, ke sbírce na tyto účely
a k pořádání různých akcí s touto té-
matikou. Především leží našemu pa-
peži na srdci, aby se každý z nás stal
učedníkem-misionářem, abychom se
skutečně všichni (tedy nejenom kněží
a pastorační pracovníci) snažili šířit do
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světa Kristovo evangelium jak svým
životem, tak svými slovy.

V naší farnosti jsme se rozhodli
v rámci MMMŘ 2019 uspořádat
zvláštní misijní jarmark, který
připravujeme na neděli 13. října.
Celosvětová sbírka na misie pak
proběhne o týden později, 20. října,
o tzv. Misijní neděli. Modlit se za
misie a společně hledat nové způsoby
hlásání Kristovy radostné zvěsti
samozřejmě můžeme a máme začít
nejlépe hned ted’.

o. Jakub Tůma

Z farní charity

Zdravíme po prázdninách všechny
čtenáře Tomáška.

Rádi se s vámi opět setkáváme
v měsíci září na stránkách farního ča-
sopisu. Děkujeme vám za vaši ště-
drost a pomoc potřebným a věříme,
že jste prožili požehnané letní měsíce.
Z peněz, které jsme od vás v průběhu

června, července a srpna dostali, jsme
přispěli na následující účely

Charitě Služby Brno jsme poskytli
tyto prostředky:

Asistenční služba Rafael 5 000 Kč
Hospicová péče 5 000 Kč

Další peníze jsme použili takto:

LL – Likvidace lepry 4 000 Kč
Světlo pro svět – prevence
a léčba slepoty v rozvo-
jových zemích

4 000 Kč

Připojujeme ještě základní infor-
mace o poměrně nové službě brněnské
charity (převzato z webových stránek
Charity Služby Brno):

Domácí hospic sv. Lucie

Pro koho tu jsme: Domácí hospic
pečuje o nemocné v závěru života. Stej-
ně tak poskytuje péči a podporu jejich
blízkým. Většinou se jedná o péči v posled-
ních týdnech až měsících života, které chce
nevyléčitelně nemocný prožít v domácím
prostředí.

Nejčastěji se jedná o pacienty
s uvedenými diagnózami:
- pokročilá stadia nádorových one-
mocnění,
- pokročilá stadia onemocnění ner-
vové soustavy s postupným zhoršováním
klinického stavu (např. syndrom de-
mence, amyotrofická laterální skleróza,
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roztroušená skleróza, stavy po těžkých for-
mách cévních mozkových příhod, koma-
tické stavy s projevy multiorgánového se-
lhání apod.),
- terminální stadia imobilizačního syn-
dromu,
- syndrom geriatrické deteriorace,
- terminální stadia chronických onemoc-
nění srdce, ledvin, trávicího a dýchacího
traktu.

Přejeme vám radostné
a požehnané dny, naplněné Boží
blízkostí a láskou vašich blízkých.

Dobrovolníci farní charity

Sedm pokladů

Milí přátelé, v návaznosti na loňskou
rubriku nazvanou Stručně o mši sv. by-
chom vám v letošním ročníku Tomáška
rádi představili její „sestru“ s poe-
tickým jménem Sedm pokladů. V několika
krátkých článcích se v následujících číslech
našeho zpravodaje pokusíme vyzdvihnout
alespoň pár inspirací z katolické nauky
o sedmi svátostech Církve.

Co to jsou svátosti?

Mnohým z nás zřejmě uvízla kdesi
v mysli starobylá definice, která praví,
že svátosti ustanovil sám Ježíš Kris-
tus a že to jsou viditelná znamení ne-
viditelné milosti, kterou Bůh působí
v životě člověka. Jinými slovy bychom
mohli říci, že svátosti jsou reálně sym-
bolickým děním, při kterém slyšitelná
slova a viditelná gesta skutečně pů-
sobí v nitru člověka to, co navenek
naznačují.

Každé slavení jakékoli svátosti by
však pro věřícího člověka mělo být
především zvláštní příležitostí zažít
celou svou bytostí (jak ve své duši,
tak na svém těle) skutečné Boží
navštívení, zažít to, že se Bůh sklání
k nám maličkým, že se nás ujímá a že
se nám celý naprosto zdarma a bez
podmínek daruje.

Snad právě proto se tradičně vy-
počítává svátostí sedm: křest, biř-
mování, eucharistie, svátost smíření,
svátost manželství, svátost kněžství
a svátost pomazání nemocných. Číslo
sedm, jak víme, je v biblické tradici
číslem plnosti. Jestliže nám tedy Kris-
tus v Církvi nabízí setkání sedmi
různými svátostnými způsoby, vlastně
nám tím jasně říká: „Přátelé, chci se
vám dát naplno, ve všech vašich život-
ních situacích. Naplno se mi otevřete
a budete naplno obdarováni.“ Kéž se
nám to tedy stále lépe daří.

o. Jakub Tůma
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S kamarády z kostela
nejen v kostele

Mohlo by se zdát, že nabízet
v dnešní době ve farnosti nějaké vol-
nočasové aktivity pro děti je jako nosit
dříví do lesa. Většina dětí má dnes
tolik kroužků a jiných mimoškolních
povinností, že skoro neví, co dříve.
Přesto si zde jistou reklamu našim
spřáteleným oddílům neodpustím.

Hra na hudební nástroj, sport, cizí
jazyky — to jsou jistě velmi užitečné
a důležité věci. Žádný křest’anský
rodič by ale neměl zapomenout, že
Pánu Bohu a Církvi neslíbil kdysi
při svatbě, a pak znovu při křtu,
jenom výchovu dítěte, ale také jeho
výchovu ve víře. K tomu jistě na
prvním místě slouží modlitba a sdílení
v rodině, návštěvy bohoslužeb
a výuka náboženství ve škole či na
faře. Neméně důležité ale je, aby dítě
během svého dospívání mělo možnost
prožívat svoji víru se svými kamarády
také mimo „kostelové“ prostředí.
Způsobů, jak toho dosáhnou, je
samozřejmě celá řada. U nás ale stojí
za připomenutí alespoň dvě dobře
dostupné varianty:

Mladším i starším holkám takovou
možnost už zhruba půl století ve
spolupráci s naší farností nabízí dívčí

oddíl YMCA Severky. Z jejich akcí
ostatně také občas můžete zahlédnout
nějakou tu fotku či článek v našem
farním zpravodaji. Severky se i letos
těší na nové zájemkyně. Stačí se při-
hlásit. (Kontakt severky.webnode.cz.)

Pro kluky je tu pak oddíl
Tardigrada. Na první pohled by se
možná zdálo, že tento oddíl pracuje
v přísném utajení, protože se s naším
zpravodajem o své zážitky a fotky
z akcí dělí jen velmi spoře a po
mnohém přemlouvání. Nicméně
mohu osobně dosvědčit, že je to
výborná parta, která umí vzít za
práci a nezkazí žádnou legraci. Letos
jsem s nimi byl už potřetí na táboře
a myslím, že nejenom já jsem byl
nadšen. I v Tardigradě rádi přivítají
nové kamarády. Kluci od 2. třídy ZŠ
se scházejí na naší faře (Lidická 6)
každé úterý od 16 hodin. Stačí se
přijít podívat nebo napsat hlavnímu
vedoucímu Tomáši Konzalovi na
tomas.konzal@seznam.cz.

Samozřejmě tedy, jak říká nejme-
novaný farář z Lechovic: „Nabízím,
nevnucuji.“ Určitě by ale stálo za to
se nad touto nabídkou alespoň za-
myslet. Za sebe mohu jen říct, že já
mít děti a chodit k Tomáškovi, tak vím
naprosto jistě, kam je přihlásím. ,

o. Jakub Tůma
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Chrámový sbor
Jolly Singers

Připomínám tímto členům naší
farnosti a účastníkům bohoslužeb, že
v našem kostele funguje chrámový
sbor zvaný Jolly Singers, v překladu
„veselí zpěváci“. Možná ale nevíte, že
každý z vás, kdo rád zpívá, se může
účastnit i aktivně. Pěvecké zkoušky
bývají v úterý v 19.00 hod. v sakristii.
Schází se parta fajn lidí (muzikantů
i nemuzikantů), která se snaží něco
nacvičit. Někdy česky, někdy latinsky,
s nástroji i bez nástrojů, ale vždycky
odhodlaně. Někteří čtou noty a ně-
kteří pouze rozeznávají kuličky, které
se vznáší směrem nahoru či padají
směrem dolů a jsou odděleny divnými
čarami. Všichni jsou však spokojeni,
někteří podle dirigenta až moc. Po
ukončení zkoušky asi v 21.00 se část
přesune mimo kostel odpočinout si,
dořešit pitný režim a uvolnit se i psy-
chicky.

Že se na zkoušce zpívá asi před-
pokládáte. Ale pěvecká zkouška je
i nesmírně poučná a pro zvídavé se
otvírá velký, ba obrovský prostor pro
nabytí neobvyklých znalostí.

Z poslední doby můžu uvést pří-
klady. Dozvíte se: kdy se mají správně
kulit oči, jak se laseruje zpěv, co to

je poco rit. Nebo: jak koukat na tón
z vrchu, jak se sypou brambory do
sklepa, jak se táhne štrůdl, jak se
sedí v hospodě. Anebo z hudby: co
je to bolavý tón, jak se tón pozdvi-
huje, že se tón dá i zazdít a že tóny
můžou být i vyvalené. Anebo rady
do života: jak být opřený o dech, co
znamená držet korunu a že musíte
neklesat a neklesat, či jak řetězově
dýchat. Můžete se poučit, co je to
gliz a proč je tak oblíbený a že
projev může být přirozený či vul-
gární. Možná vás překvapí, že i do
zpěvu může přijít více zpěvu, že
zpěv může hučet, že zpěv je někdy
nadějný a někdy má těžký zadek.
Zajímavostí jsou synkopy (zejména
u Mozartovy Missa Brevis), které
se potvůrky pořád někde zpožd’ují
a ztrácí. Tyto a podobné informace
se rozhodně jinde nedozvíte a navíc
se u toho zasmějete. Tedy většinou.
Skupina zpěváků má i svůj žargon.
Mezi nejoblíbenější jistě patří termíny
jako předsoustřed’ko či zkouška bez
aut, ale jejich význam se dozvíte, jen
když přijdete mezi nás.

Kali

První zkouška po prázdninách bude
letos 24. září. Noví zpěváci se mohou
hlásit bud’ osobně na zkoušce, nebo na
adrese jollysingers@centrum.cz.
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Dobrovolníci
Kdo má dar služby, at’ slouží (Řím 12,7)

O jednom takovém daru, do de-
tailu zužitkovaném a provedeném,
pár slov svědectví.

Před časem zkolabovala, anebo
chcete-li, dosloužila jedna žárovka v té
nemalé množině svítidel v našem
kostele. Běžná záležitost, která se řeší
výměnou za novou – funkční. Jenže
při výměně jsem zjistil, že prob-
lém není jen v oné žárovce. Nemaje
řádné přezkoušení z vyhlášky č. 50,
požádal jsem o „službu“ odborníka
Františka. Ten svítidlo demontoval,
doma rozebral a zjistil, že vnitřní ve-
dení svítidla je natolik opotřebované
a tudíž i rizikové pro výměnu žárovek.

Díky Bohu František nezůstal jen
u tohoto zjištění. Nabídl, že provede
repasování tak, aby všechna svítidla
byla zcela bezpečná a funkční na
dalších mnoho let.

Budete-li mít někdy chut’ a čas,
projděte se celým kostelem a spočtěte,
kolik je v něm svítidel kromě hlavních
lustrů. A všechna ta svítidla postupně
se svým kolegou Zbyňd’ou demonto-
vali, zgenerálkovali (výměna starého,
hliníkového vedení za nové měděné,
výměna kovových objímek za nové
porcelánové, výměna svorek a dodání
žárovek s „A“ třídou spotřeby), a to do
takových detailů, že i na hlavy vrutů

nasadil krytky, aby svým vzhledem
nerušily.

A to vše bez jakéhokoliv
požadavku na odměnu, zkrátka
služba „par excellence“. Pro mě
živé svědectví toho, že být povolán
k něčemu ze strany Boží, třeba ke
„službě“, není nikdy bez patřičného
vybavení, abychom to zvládli na
jedničku.

Zbývá ještě dodat: Svatý Tomáš
Akvinský říká, že dar je vlastní jméno
Ducha svatého, má podobu trvalých
vlastností člověka, aby byl stále na-
stavený na Jeho inspiraci.

A tak veliký dík Pánu za takto při-
jatou a zužitkovanou inspiraci u Fran-
tiška a Zbyndi. A jim veliký dík za
to, že „Slovo“, zadarmo jste dostali,
zadarmo dáváte, jste uvedli do života.

Stalo se L. P. 2019

jáhen Ivan

Víkend na faře v Brtnici

Koncem školního roku strávila
skupina seniorů farnosti sv. Tomáše
víkend na Vysočině, v zrekonstruo-
vané faře v Brtnici. Obec leží v okrese
Jihlava. Fara se nachází přímo ve-
dle farního kostela sv. Jakuba Většího,
který byl koncem 18. století pře-
stavěn v barokním slohu. Uvítal nás
místní farář, P. Petr Balát. Jako ka-
plan působil ve farnosti u katedrály
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sv. Petra a Pavla v Brně. Pamato-
val si i našeho bývalého choralistu
– kantora – Jaroslava Vašíčka, který
v této (svatopetrské) farnosti léta pů-
sobil jako stálý jáhen. Pan farář nám
umožnil přístup i na věž zámeckého
kostela, která je nejvyšším bodem Brt-
nice.

Zámecký kostel je součástí bývalého
paulánského kláštera a nyní prochází
rekonstrukcí. Stejně jako blízký
rozsáhlý zámek, který od roku 1623
až do roku 1945 patřil italskému
rodu Collalto. Z tohoto rodu pochází
i bl.Juliana di Collalto, která patří
mezi nebeské ochránce brtnické
farnosti. V čem se za místní farníky
z nebe přimlouvá: V zachování
vnímavého nitra (založila a vedla
klášter, byla mystička), v udržení
našich rodin (po staletí byla
záštitou svému rodu) a především

v odstranění chaosu, který máme
často ve své hlavě (sama zvládala
dlouholeté bolesti hlavy). V přízemí
fary jsme měli k dispozici velkou,
barevně ilustrovanou Bibli, kopii
originálu středověkého knihtisku.

V průběhu našeho pobytu jsme
navštívili blízkou zříceninu hradu
Rokštejn. Nedělní mše svaté v 9.30
jsme se aktivně účastnili (čtením
z Písma) a přitom jsme s potěšením
vnímali kostel plný věřících. Mnoho
farníků bylo u sv. přijímání. P. Balát
se intenzivně věnuje mládeži. Kromě
výuky náboženství a přípravy k 1. sv.
přijímání a k biřmování pořádá pro
mládež např. kurz hry na kytaru,
různá setkání a o prázdninách i letní
tábor. Po nedělní mši sv. jsme se
s panem farářem rozloučili, on
odjížděl sloužit další mši svatou
ve své farnosti. Při cestě domů jsme
navštívili dobře dochovaný pozdně
gotický, romantický hrad Roštejn.

PhDr. Jan Weinberger
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Rytíři od kulatého stolu
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At’ žijí rytíři!
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Rytíři od kulatého stolu
tábor rodin Lučice 20. – 27. 7. 2019

Jubilejní pátý ročník tábora, jehož
nejstarší účastníci se v září stanou
školáky a předškoláky, se tento rok
nesl v duchu putování za ztraceným
bájným mečem. K tomu jsme jako kaž-
doročně bohatě využili kulis tábořiště
u Lučice, letos významně vylepšeného
o novou kuchyň s prostornou jídelnou
(díky všem, kdo přiložili ruku k dílu!).

Během tábora nás poctili svou
návštěvou hned dva kněží, otec Jakub
a Kmocháček. A každý den za námi
chodil také král Artuš, který malým
rytířům zadával úkoly a poodkrýval
instrukce, které je postupně dovedly
až na stopu podlého zločince. V před-
večer pokladovky děti prokázaly svou
odvahu a společnými silami posklá-
daly mapku, která je dovedla až do
hladomorny hradu Lipnice, kde se
ztracený meč ukrýval.

V průběhu prosluněného týdne
jsme se naučili batikovat, hrát kuličky,
střílet z kuše, zahráli jsme si spoustu
her, snědli bezpočet špekáčků a vydali
jsme se na několik výletů po okolí.
Klasická trasa kolem řeky Sázavy
ke Stvořidlům byla tentokrát ne-
mile zpestřena překážkovou dráhou
v podobě pokácených stromů na-
padených kůrovcem. Bylo to pro nás
všechny velice silné memento krásy

a křehkosti přírody a Božího stvoření,
o které je třeba bedlivě pečovat, aby
mohly na podobné tábory jezdit také
děti našich dětí.

Veronika Veverka Papoušková

At’ žijí rytíři!

Už po několikáté jsme vyjeli směr
tábor Lučice. Letos měli rodiče míň
práce, protože program dělala starší
děcka od 11 let. Měli jsme i každý
den mši svatou, kterou nám sloužil
Kmocháček, který byl pro nás všechny
velkou oporou. Celým táborem nás
provázelo 6 dětí společně s jejich
tatínkem Martinem z Vamberka.
Prožívali jsme s nimi strach, trápení,
lásku i radost. A nakonec tam byla
i svatba. Šli jsme na výlet na Lipnici,
byli jsme i na Ronovci. Starší též měli
hru spojenou s Titem Zemanem. Dělali
jsme mozaiky a vyráběli vlastní kříž.
Děti byly rozděleny do 3 skupinek:
Páni z Kačerova, Páni z Kocourkova
a Páni z Medvědic. Předposlední den
byla vařící hra. Byli jsme rozdělení do
3 skupinek a každá připravovala co
nejlepší jídlo, které muselo vypadat co
nejlépe. Bylo to do stylu Itálie, Francie
a Rakouska. Pak se soutěž vyhod-
notila, a i když to bylo velmi těsné,
nakonec vyhrála Ristorante Italiano.
Večer potom byla královská hostina.
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Řekla bych, že se i přes nějaké
těžkosti tábor povedl a doufám, že
příště bude ještě lepší. ,

Maruška Koukalová (mladší ,)

Skautský tábor Avengers

Letošní tábor vlčat a skautů se
odehrál, stejně jako už mnohokrát,
na Vysočině, poblíž Lučice. Samot-
nému táboru předcházelo něko-
lik namáhavých víkendů, kdy jsme
společně s tatínky, několika staršími
skauty a kamarády odjinud nejprve
museli zbourat starou kuchyň a na
jejím místě postavit novou, a dokonce
bych řekl větší a lepší. Všem zúčast-
něným moc děkujeme za pomoc. Jsem
si jistý, že bez jejich pomoci by kuchyň
nestála ani dnes.

Hned první den tábora nás pře-
kvapilo lučické počasí. Na bouřky
a deště jsou děti už zvyklé, ale nikdo
z nás nečekal naprostou potopu. Nej-
prve jsme s vodou víceméně bo-
jovali, ale jakmile se jindy klidný

potůček rozvodnil a vylil plnou silou
přímo do kuchyně, tak byla bitva
u konce. Hrnce, pokličky, prkna,
dřevěné podlážky, prostě všechno co
plave, bylo potřeba pochytat, aby
neodplulo po louce pryč.

Nicméně nám tábor toto mokré
dobrodružství nerozhodilo a hned
druhý den začala obvyklá sada her
a bojovek. Z kluků se postupně stá-
vali členové týmu Avengers a když
zemi hrozilo nebezpečí, odpověděli
na výzvu a společně zastavili titána
Thanose. Tábor se ovšem neskládal
pouze z her. Bojovali jsme v lese
s kůrovcem, dostavěli kompletně
kuchyň, vyslechli jsme si přednášku
od Píd’alky o první pomoci na táboře
a dokonce mohli nacvičovat na tre-
nažeru.

Nedělní mši jsme strávili společně
s holčičím oddílem Severek. Během
tábora jsme je poté navštívili ještě jed-
nou, tentokrát v noci jakožto přepad.

Než jsme se nadáli, tábor už končil.
Závěrečný oheň a v dalším mo-
mentu jsme už jeli vlakem směr Brno.
Každý z nás byl trochu unavený, ale
naplněný zážitky. A svým zvláštním
způsobem i duševně odpočatý, tak
jak to v Brně ani nejde. Ztratili jsme
možná pár ponožek nebo mikinu, ale
získali něco mnohem lepšího. Takový
klid, co je jen na tábořišti.

Tom Zaida Konzal
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PRO NEJMENŠÍ 
 

POMŮCKY. Dětem začala škola. Která školní potřeba je zde 2x? 
 

          
 

         
 

          
 

PRO STARŠÍ 
 

OSMISMĚRKA. Hledej skrytá slova. Zbylá písmena čtená po sloupcích, tvoří tajenku. 
 

K R O K O D Ý L A M A A K R Ě T Š E J 

S B R N K U A L Y B O K M E C A A V E 

L A V S CH O B O T N I C E V S V K Á P 

B B O L S L Č A L E T A D Á L Á A P I 

L O S O S B S K T H K Á V T J E L P C 

E Č E N T L V K A CH N A Ě N Ě T Š Ě E 

V K L O S E P L K O L M D E L F Í N B 

A A K R E V E V É O V E L R Y B A A ☺ 
 

BABOČKA 
BĚLÁSEK 
DATEL 
DELFÍN 

CHOBOTNICE 
JEPICE 

JEŠTĚRKA 

KACHNA 
KOBYLA 
KOČKA 
KRAB 

KROKODÝL 
LAMA 

LEV 

LOSOS 
MEDVĚD 

MLOK 
OSEL 
PÁV 
PES 

PLEJTVÁK 

SLON 
ŠAKAL 
ŠTĚNĚ 

VELBLOUD 
VELRYBA 
VEVERKA 

VLK 
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Mons. Jan Mráz – farář, redakce: o.J. Tůma, M. Keprtová, P. Zahradník. Schránka pro el. příspěvky:
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