
 1 

 
 

 

 

 

 

 

číslo 1, ročník XVI 

Toto číslo vychází 22.12.2013 (Vánoce 2013, Nový rok 2014) 

Komín, kostel sv. Vavřince ● Jundrov, kostel P. Ježíše v Getsemanech 
 

 

On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, 
neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi 

- svět viditelný i neviditelný; …. 

Kol 1,15-16 

 

Úvodní slovo otce Jindřicha 
 

Text motta tohoto vánočního čísla Laurentia je ze začátku hymnu 

prvotní církve, který se zpíval o Ježíši Kristu. Zmiňují se v něm dva Boží 

zásadní činy, a sice stvoření a smíření.  
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Podle víry křesťanů, obojí se stalo skrze Krista. Ježíš je obrazem 

neviditelného Boha. Bůh z lásky stvořil člověka ke svému obrazu, čímž 

mu daroval velkou důstojnost. Člověk ovšem v prvotní vině odmítl 

obrazem Božím být, chtěl být jako Bůh po svém a nikoli podle Boha, 

před Bohem nebo s Bohem. Nechtěl přijmout pravdu o svém původu, že 

totiž nejprve byl věčný Bůh, a teprve pak člověk, že člověk závisí na 

Bohu, ale chtěl pravdu pokřivit. Tak se člověk od Boha odděluje a toto 

oddělení pak přineslo důsledky v utrpení, bolesti, smrti, nenávisti, 

nemoci a všem negativním v životě... Tak je narušen harmonický soulad 

celého Božího stvoření, o kterém se na prvních stránkách Bible zpívá, 

že je "velmi dobré." Toto narušení se nazývá prvotním hříchem, není to 

ovšem hřích osobně spáchaný, ale převzatý. Je to stav, nikoli skutek.  
 

Bůh ve své lásce podniká cestu k nápravě tohoto stavu a posílá svého 

Syna, aby se On stal obrazem Otce, aby v poslušnosti Otci naplnil Boží 

plán vrcholící v lásce k člověku. Odpovědí na Boží lásku je podle 

Ježíšových slov opět láska člověka k Bohu a k bližnímu. Tuto odpověď 

vyjádřenou ve dvou přikázáních se snažíme žít - to je podstata 

křesťanství. Člověk usiluje o život v lásce k Bohu a k druhým.  
 

Ježíš jako obraz neviditelného Boha zve k následování člověka. Ježíš 

Filipovi říká: "Kdo vidí mne, vidí Otce." (Jan 14,9) Pavel píše o Ježíši: 

"V něm přebývá všechna plnost božství" (Kol 2,9). Podstatou 

křesťanství je tedy snaha napodobovat obraz Boží v sobě, následovat 

Ježíše Krista, který je obrazem neviditelného Boha. Protože Ježíš svojí 

smrtí a vzkříšením smířil všechno, pak i my se s Bohem smiřujeme poté, 

co jsme zanedbali jeho obraz v sobě. Proto chodíme ke zpovědi. 

Obnovujeme v ní svoje vznešené povolání napodobovat Krista - obraz 

Otce. Proto nemůže být zpověď jen opakováním jednoduché šablony, 

protože existuje hodně podob, jak pokřivit či rozmazat obraz Boha 

v sobě. Každé vyjití ze svátosti smíření znamená, že člověk znovu 

zazáří, protože se opět přiblížil Božímu projektu s člověkem a světem...  
 

Kontemplací Krista nazíráme člověka a nazíráním Krista nazíráme 

Boha. To je víra křesťanů. V Ježíši Kristu se Bůh stal viditelným a 

blízkým. O Vánocích bude opět příležitost k pohledu na Ježíše Krista 

zrozeného v Betlémě. Dívat se na tento obraz a jej tvořivě napodobovat 

v životě je posláním křesťanů. V kostele bude opět vystaven komínský 

betlém, kde bude možnost nazírat Krista - věrný obraz neviditelného 
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Boha. Na tento obraz se přicházejí dívat pastýři, ale také komínští 

občané. Pod betlémy bývá často nápis: "Venite adoremus!", tedy 

"pojďme, klaňme se!" Pohleďme na tento obraz neviditelného Boha, 

abychom jej mohli dále ve svém životě napodobovat.  
 

Požehnané slavení vánočních svátků vám přeje 
Jindřich Kotvrda, farář v Brně - Komíně  

 

 
 

Rozhovor s … 
…Magdalénou Koudelkovou 

 

Zanedlouho začne nový rok a to je důvod k zamyšlení, nechybí-li nám 
trocha zdravého optimismu do příštích dnů a měsíců? Rozhlédneme-li 
se kolem sebe, zjistíme, že chybí a hodně. Laurentius se rozhodl, že je 
načase s tím něco udělat, a proto se za dalším rozhovorem vypravil, 
pravda poněkud neobvykle, ne za zkušeným stářím, ale právě za 
optimismem mládí. 
Proto je dnes rozhovor se slečnou Magdou Koudelkovou, nastávající 
abiturientkou francouzského Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. 
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Magdičko,  nejprve nám řekni,  proč ses rozhodla pro toto 
gymnázium. Šlo ti vždycky o francouzštinu nebo sis zkrátka řekla 
(a rodiče s tebou) gymnázium jako gymnázium? 

Naši vlastně moc nechtěli, abych šla na gympl, ale já jsem hodně chtěla 
změnit školu, hlavně kvůli tomu, že náš kolektiv na základce nebyl úplně 
ideální a potřebovala jsem prostě něco nového. Pro Lercha jsem se 
rozhodla právě kvůli francouzštině a doporučením známých. 
 

Učila ses francouzsky už někdy předtím? 

Ne, neučila, ale skoro všichni jsme začínali od začátku.  
 

Jaké byly začátky? 

Hodně těžké, byl to docela šok, hned od září jsme se museli začít učit a 
ve srovnání se základkou to byl docela záhul. Ale postupně jsem si 
zvykla a našla způsob, jak to zvládnout. Co se týče spolužáků ve třídě, 
během prvních dvou let jsem si našla vlastně jenom dvě kamarádky. 
Jedna z nich teď odjela na rok do Francie studovat. Až někdy koncem 
druhého roku jsem se tam začala cítit dobře. Našli jsme si takovou partu 
více lidí, se kterýma trávím spoustu času, a kromě školy jsou prakticky 
mojí jedinou náplní dne!  
 

Jakým způsobem probíhá výuka předmětů? 

A jaké jste od začátku měli předměty a jaké máte dnes? 

První dva roky jsme měli, tuším, kromě jiných předmětů, 11 hodin 
francouzštiny týdně, učili jsme se prakticky jenom gramatiku a mluvit. Za 
ty dva roky, jsme se toho naučili nejvíc. Od třetího ročníku máme 
matematiku, fyziku, chemii, dějepis a zeměpis ve francouzštině, jsou to 
také předměty, ze kterých si musím vybrat dva pro maturitu, přičemž 
matematika je ještě k tomu (bohužel!) povinná. Co se týče francouzštiny, 
od čtvrtého ročníku máme 5 hodin týdně, z toho 4 jsou tzv. 
francouzština-''filozofie''. Spočívá v tom, že se učíme porozumět různým 
článkům, textům, knížkám a rozebíráme je. Plus píšeme diskuze a 
disertace (francouzská disertace je samozřejmě jiná než ta česká), což 
jsou konstruované ''slohovky'', ve kterých rozebíráme pomocí argumentů 
a příkladů zadané otázky, jako je třeba ''Peut-on rire de tout?'' (''Můžeme 
se smát všemu?''). Letos, v pátém ročníku, také skládáme maturitu z 
francouzštiny, která má dvě části; písemnou- disertaci/diskuzi a ústní, 
kde budeme rozebírat knížku, kterou jsme četli. 
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Navštívili jste Francii? Která města? 

Měla jsem to štěstí, že jsem zatím byla každý rok na výměnném pobytu. 
V prváku to bylo Rennes, v druháku Le Mans, ve třetím ročníku 
Annonay, minulý rok opět v Le Mans. Součástí většiny výměn je také 
návštěva Paříže, někdy i vícedenní. 
 

Město Rennes bývalo družebním městem Brna. Je to tak pořád? 

Pokud vím, tak ano. 
 

Chutnalo ti ve Francii? Co nejvíc? 

Chutnalo, a to jsem docela vybíravá. Nejraději mám galettes, to jsou 
slané palačinky se šunkou a vajíčkem, nebo třeba quiche, to je slaný 
koláč. Ochutnala jsem i žabí stehýnka, ty mě ale moc neoslovily. 
 

Kam by ses ve Francii nejraději podívala? 

Nějak na sever do Normandie, tam jsem ještě nebyla. 
 

Zažilas nějaký kulturní šok – pokud jde o odlišné chování, názory 
atd.? 

Francouzi nejsou takoví gentlemani, jak se o nich říká, ale možná je to 
tím, že jsem poznala spíš ty v mém věku. Jinak jsou docela jiní, co se 
týče znalostí - nemají takový ten obecný přehled, a to ani dospělí. Ve 
školách se učí spíš jak s informacemi pracovat a ne je umět. Když jsem 
třeba mluvila s jednou rodinou o ruštině a o azbuce, strašně se divili a 
nevěděli, co to je. Nebo se mě ptali, jestli má ČR moře a podobně. Taky 
jí hrozně dlouho! Klidně i 3 hodiny... Jsou ale milí. Letos jsem měla tu 
šanci jet se školou do francouzsky mluvící části Švýcarka a můžu říct, 
že ti na mě v porovnání s Francouzi zapůsobili líp. 
 

Nakonec ještě vzkaz (nejen) pro tvé vrstevníky: 

Cestujte! Cestujte! Cestujte! Dokud můžete, ale i potom. 
 

Otázky připravila Pavla Drinocká 

Pastorační rada 20.11.2013 
 

 Zájem o stav a vyhlídky vyučování náboženství 

 Plán na akce farnosti v Adventu a o Vánocích 

 Stavění betléma a stromků, jejich úklid na konci vánoční doby  
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 Pomoc při zajištění kostela v době konání koncertu sboru Antea  

 Slavení mší sv. ve všední dny ve starém presbytáři, aby nebyli 
věřící tak rozptýleni po kostele a vytápěla se menší část kostela. 

 Řešení kříže u kaple v Jundrově, zvýrazňujícího povahu kaple 

 Vstup do akce Noc kostelů a jakým způsobem 

 Uspořádání farního dne. 

 

 

Betlémské světlo 2013 

Na Štědrý den bude komínský farní kostel otevřený od 13.30 do 16.30 
hodin a v této době bude v kostele k dispozici BETLÉMSKÉ SVĚTLO. 
Mottem Betlémského světla 2013 jsou slova páté kapitoly knihy proroka 
Micheáše: „Nikdy nepodceňuj maličké; může tě to překvapit – 
z nepatrného počátku vzejde veliká věc.“ Každým rokem je betlémské 
světlo převezeno z Betléma ze Svaté země do Evropy. Do České 
republiky jej přivážejí z Vídně brněnští skauti a za pomoci dalších skautů 
je pak rozváženo po celé republice.  

Zpracováno s využitím webových stránek www.betlemskesvetlo.cz,  
kde mohou zájemci najít další informace o betlémském světle. 

http://www.betlemskesvetlo.cz/
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Adventní duchovní obnova 

 
Adventní duchovní obnova proběhla v sobotu 14. prosince 2013 a 
vedl ji o. Jiří Rous, farář v Brně Zábrdovicích, který se kromě své 
farnosti věnuje pastoraci Romů a posttraumatické intervenční péči 
Policie ČR.  
 
Jako obvykle jsme začali mší sv. v 8 hodin ráno. V promluvě se otec Jiří 
zamýšlel nad velikostí Jana Křtitele. Jeho význam spočívá v tom, že jak 
svým současníkům, tak i lidem dnešní doby ukazuje nejen, co mají 
dělat, ale také jakým způsobem. Zástupy se Jana ptaly: „Co jen máme 
dělat?“ On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá 
žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“ (L 3, 10-11)  
Jan je pravým učitelem, protože vede lid nejen slovem, ale i příkladem. 
Je přítelem Ženicha, raduje se, že může být s ním. Poznává Boží 
záměry, hloubka jeho modlitby ho vede k poznání pravdy. Zároveň si je 
vědom, kým je on sám a nestaví se výš. Na to Jan všem řekl: „Já vás 
křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, 
abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a 
ohněm. (L 3, 16) 
 



 8 

Po mši svaté následovaly dvě přednášky ve farní klubovně. Z mnohých 
podnětů k modlitbě alespoň několik myšlenek: 
Existují dva nosné pilíře našeho jednání: 

 štědrost, obětavost, milosrdná láska 

 pravdivost, upřímnost, pokora. A to proto, že Bůh je Pravda a 

Láska, chceme-li jej následovat, musíme jít touto cestou. 

Celé dějiny duchovního života stojí na pokoře. Blízkost člověka  Bohu se 
měří jeho pokorou. 
Pramenem všech hříchů je pýcha. Je ukrytá za každým jiným hříchem. 
Čím je člověk pyšnější, tím hůře snáší pýchu jiných. Pýcha je soutěživá, 
neraduje se z toho, že „něco má“, ale že „má víc než ostatní“. 
Jak může být věřící člověk pyšný? Tehdy, když uctívá špatnou 
představu Boha, nebo si je „vědom své dokonalosti“. 
Kdo chce být pokorný, ať si nejprve připustí, že není! Bůh chce, 
abychom se zbavili všech masek, které jsme si nasadili. Že žijeme 
v Boží přítomnosti, poznáme, když na sebe zapomeneme anebo se 
vidíme jako maličcí. 
Začátečník duchovního života nemá usilovat o pokoru jaksi násilně, ale 
pěstovat vděčnost. Každé večerní zpytování svědomí má vycházet 
především z poděkování za dary toho dne. V konfrontaci s vděčností 
můžeme zahlédnout, kde jsme se vlastní vinou minuli s Boží láskou. 
Bůh nemůže respektovat hřích člověka. Hřích není zakázán pro zákaz 
sám, ale proto, že člověka destruuje. Otcova bolest však zplodí plán 
spásy.  
Bůh Otec říká Synovi: „Zachraňme lidi!“ Syn odpovídá: „Zde jsem, abych 
splnil tvou vůli.“ Dává se plně k dispozici. 
 
Mezi oběma přednáškami se nabízela možnost tiché adorace a také 
svátosti smíření. Byla to dobrá příležitost odpovědět si na důležité 
otázky: 

Kým je pro mě vtělený Bůh? 
Jak si ho představuji? 
Mám s Ním živý vztah? 
Jak jsem Mu já k dispozici? 
Jaké rozhodnutí udělal On a jaké dělám já? 

 
Duchovní obnovy se zúčastnilo asi 35 farníků z Komína i Jundrova. 
Poděkování patří otci Jiřímu, všem příchozím, zvláště těm, kteří přinesli 
něco k zakousnutí, vařili čaj, zatopili v klubovně a zase vše dali do 
pořádku. Škoda, že se nás nesešlo víc.  

Zaznamenala D. Koudelková 
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Pořad svátečního slavení ve farnosti Brno – Komín 

o Vánocích 2013/2014 
 

Úterý  
24. prosince 2013 

22.00 mše sv. 
v Jundrově 
24.00 půlnoční mše sv. 
v Komíně  

Farní kostel otevřen 13.30 – 16.30  
V této době bude v kostele 
k dispozici BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
v době od 14.00 – 15.00 příležitost 
přijetí svátosti smíření 

Středa  
25.12. 2013 
Slavnost 
NAROZENÍ PÁNĚ – 
zasvěcený svátek 

7.00 mše sv. v Komíně 
8.30 mše sv. Jundrově 
10.00 mše sv.  
v Komíně 

Farní kostel otevřen 14.00 – 15.30  
(od 15.30 do 16.30 bude kostel 
uzavřen pro zkoušku sboru Antea) 
V 17.00 v kostele vánoční koncert 
pěveckého sboru Antea 

Čtvrtek  
26.12. 2013 
Svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka 

8.30 mše sv. v Jundrově 
10.00 mše sv.  
v Komíně 

Kostel sv. Vavřince otevřen od 14.00 
do 17.00 (od 15.00 bude živý betlém 
u Staré hasičky) 

Neděle 29. 12. 2013 
Svátek SVATÉ 
RODINY JEŽÍŠE, 
MARIE A JOSEFA 

7.00 mše sv. v Komíně 
8.30 mše sv. v Jundrově 
10.00 mše sv.  
v Komíně 

Žehnání manželům při bohoslužbách 
kostel sv. Vavřince otevřen od 15.00 
do 17.00 

Úterý  
31. prosince 2013 

17.00 mše sv. v Komíně 
Mše sv. na poděkování za uplynulý 
rok, zakončená eucharistickou 
adorací s chvalozpěvem „Te Deum“ 

Středa 1.1. 2014 
Slavnost  
MATKY BOŽÍ, 
PANNY MARIE 

7.00 mše sv. v Komíně 
8.30 mše sv. v Jundrově 
10.00 mše sv.  
v Komíně 

Kostel sv. Vavřince otevřený 15.00 – 
17.00 
Při mši sv. bude sbírka na dvě děti 
z Indie a Konga adoptované 
komínskou farností v programu 
adopce na dálku 

Neděle  
5.1. 2014 
Slavnost  
ZJEVENÍ PÁNĚ 

7.00 mše sv. v Komíně 
8.30 mše sv. v Jundrově 
10.00 mše sv.  
v Komíně 

Při ranní mši sv. žehnání vody, 
kadidla a křídy 
Kostel sv. Vavřince otevřený 15.00 – 
17.00 

Neděle 12.1. 2014 
Svátek  
KŘTU PÁNĚ  

7.00 mše sv. v Komíně 
8.30 mše sv. v Jundrově 
10.00 mše sv.  
v Komíně 

Tímto dnem končí doba vánoční, 
komínský betlém bude v kostele 
vystaven až do 2. února (svátek 
Uvedení Páně do chrámu) 

 
V adventní době ráno v 7.00 v pondělí, středu a sobotu zpěv adventních 
zpěvů (roráty).  
Kromě uvedených časů také budou obvyklé bohoslužby ve všední dny 
(sobota v 7.00, pondělí, středa, čtvrtek a pátek v 18.00).  



 10 

Příležitost přijetí svátosti smíření před vánočními svátky: v pátek 
20. prosince od 17.00 do 18.00 (kostel), v neděli 22. prosince od 15.00 
do 16.30 (kostel P. Jan Stuchlík SDB), v pondělí 23. prosince 17.00 - 
18.00 (kostel), 19.00 -21.00 (zpovědní místnost), v úterý 24. prosince od 
14.00 do 15.00 (kostel).  

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2014 

Tříkrálová sbírka pro Charitu bude probíhat 1.-14.1.2014  

Požehnání koledníků otcem biskupem bude v pátek 3.1.2014 při mši 
svaté ve 14,00 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla. Poté bude připraveno 
pro koledníky občerstvení a soutěž před katedrálou.  

V neděli 5.1.2014 v 18 hod. bude Tříkrálový koncert v přímém přenosu 
ČT – podpora Tříkrálové sbírky sledováním a formou DMS. Požehnání 
koledníků v kostele sv. Vavřince v Brně – Komíně bude v pondělí 
6.1.2014 při mši svaté v 18 hod.  

Prosím děti, rodiče dětí a dospělé z naší farnosti, kteří prostřednictvím 
Tříkrálové sbírky chtějí pomoci potřebným, aby se ozvali. (kontakt 
Helena Gajová, tel.: 530 349 990 / mob.: 777 997 594).  

Helena Gajová 
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Tradiční farní ples  
 

Vážené dámy, vážení pánové, 

dovoluji si vás co nejsrdečněji pozvat na tradiční ples, který se koná 
v sobotu 11.1.2014. Sál pro vás bude nachystán od 19.30hod.  

Věřím, že i letos nám bude požehnáno otcem Jindřichem a společně 
vytvoříme tu pravou plesovou zábavu. Doufáme, že plesování není cizí 
mladým a budou se hojně účastnit, ale ani zralým a nebudou se stydet. 
Skutečně se na všechny moc těšíme a věříme, že vytvoříme nejenom 
pro tento den pestrobarevné příjemné společenství.  

Jménem všech, kteří se o chod plesu starají, Jarek Blaňka 

 
 

Znovuotevřená farní kavárna 

 

Vážení, milí, unavení, veselí, starostliví i ti bez starosti.  

Chceme vám nabídnout možnost neformálního společného setkání 
kavárenského typu. Jde nám o to vytvořit prostor vzájemného poznání, 
ztišení, vysmátí i porozumění.  
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Prostě o setkání lidí, kteří se znají a vlastně neznají, které spojuje víra 
v Boha, ale neumí jim někdy otevřít ústa k oslovení druhých. 

Dovolujeme si vás tedy oslovit se znovuotevřenou farní kavárnou. 
Každou první neděli v měsíci počínaje 2.2.2014 po 10. mši svaté, tedy 
od cca v 11 hod., bude otevřena klubovna - kavárna na farní zahradě. 
Zde bude příjemná obsluha již očekávat vaše poptávky na kávičku, čaj a 
podobné laskominy, aby ukojila vaše chuťové buňky, umocnila prožitek 
z nedělní mše a naladila na příjemné doznění celého týdne.  

Počítáme s drobotinou, která si může užít prostoru farní zahrady, ale i 
s  těmi zralejšími, kteří si užijí tepla klubovny. Proto neváhejte a přijďte 
alespoň na chvíli, ať nejsme vzájemně „ti bezejmenní“ sousedé 
z kostela.  

Jménem všech si vás dovoluje pozvat Martin Lavička.  

 

 

 
Všechny perokresby nakreslil Libor Kabelka 
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