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číslo 1, ročník XVII 

Toto číslo vychází 21.12.2014 (Vánoce 2014, Nový rok 2015) 

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

 

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvil Bůh k otcům ústy proroků; 

v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, 

jehož ustanovil dědicem všeho 

a skrze něhož stvořil i věky. 

Žd 1,1-2 

 

 

 

 

Ve vánočním čísle našeho zpravodaje najdete: 
 

 Úvodní slovo otce Marcela 

 Rozhovor se zajímavou osobností 

 Adventní duchovní obnovu 

 Ukradené Vánoce? – zamyšlení 

 Pořad svátečního slavení 

 Recepty naší (pra)babičky 

 Vánoční přání otce biskupa 

 Kresby Libora Kabelky 
 

…a spoustu dalších zajímavostí 
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Úvodní slovo otce Marcela 
 

Milí farníci a čtenáři farního zpravodaje, 

obracím se na vás ve dnech, kdy slavíme nejmilejší – a snad si mohu 

dovolit říct – i nejněžnější svátky v celém liturgickém i občanském roce: 

svátky vánoční. Slavíme narození a příchod Božího Syna. Slavíme 

okamžik, kdy Bůh objal celý svět a projevil vůči nám, lidem, 

neuvěřitelnou náklonnost a lásku, když poslal svého Syna – druhou 

Božskou Osobu – aby se mocí Ducha svatého stal člověkem. To je ona 

ohromující událost, ke které se vztahují slova autora listu Židům: 

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh k našim otcům ústy proroků; v 

tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu...“ Mnohokrát a 

mnoha způsoby k nám Bůh mluvil. V těch slovech je vyjádřen hluboký 

vztah Boha k člověku. Bůh se o nás zajímá. A dokonce mohu říct: Bůh 
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se o člověka uchází. Mluví k člověku. Jak bychom mohli říkat, že Bůh 

mlčí? V jednom z oněch starozákonních proroctví Bůh říká: „Přemluvím 

tě, uvedu tě na poušť a budu mluvit k tvému srdci...“ (Oz 2,16)  Proč na 

poušť? Protože tam je ticho. A jen v tichu může člověk slyšet Boží hlas. 

Možná právě proto, když Bůh chtěl na člověka promluvit tím 

nejvýraznějším způsobem skrze svého Syna, vstoupil skrze něj do 

tohoto našeho světa v tichu betlémské noci. O tom mluví kniha 

Moudrosti: „Když hluboké ticho všechno objímalo a noc ve svém běhu k 

polovině došla, tvé všemocné slovo, Bože, sestoupilo z královského 

trůnu z nebe.“ (Mdr 18,14-15) Bůh promluvil nejmocněji a nejsilněji. 

Jeho Slovo, které je Osobou, k nám sestoupilo, aby už navždycky 

zůstalo mezi námi. Navždycky. Je to tedy nikdy nekončící Boží řeč k 

nám. 

A co je obsahem této řeči? Je to něco, po čem hladoví snad každý 

člověk na zemi. Člověk je totiž bytostí vztahovou. Potřebuje vztahy, žije 

ze vztahů. A tolik se mu jich nedostává. Jak často musí slyšet slova: 

„Nemám na tebe čas. Zdržuješ mě. Nemám tě rád. Obtěžuješ mě. Tvůj 

problém mě nezajímá...“ Zatímco Bůh, který mluví k lidskému srdci, říká: 

„Zajímáš mě. Mě nikdy nezdržuješ a mám na tebe vždycky dost času. 

Mám tě nesmírně rád a tvůj problém se mě osobně dotýká...!“ Dopřej si 

ticho, abys i ty uslyšel tato slova. Ona stále znějí. Když totiž promluví 

člověk, jeho slova za chvíli odezní. Když však promluví Bůh, je to Hlas, 

který mocně proznívá celými dějinami a může proniknout i do 

nejhlubších záhybů a koutů lidské duše. Bůh se o tebe zajímá a uchází 

se o tebe. Neuteč tedy zase rychle tomu tichu Vánoc do lomozu 

všednosti. Naslouchej Mu. A i v oné všednosti, která po svátcích 

samozřejmě zase nevyhnutelně přijde, si vždycky znovu najdi svoji chvíli 

ticha. Abys vždycky znovu slyšel Boží hlas, kterým k tobě – právě k tobě 

– nepřestává a nepřestane mluvit. 

P. Marcel Javora, farář komínský 

 

Rozhovor s … 
 

Vážení komínští farníci i vy mimo, voliči i nevoliči z posledních 

komunálních voleb, dnešního adepta rozhovoru vám jistě nemusíme 

představovat. Jednak jste velkou většinou jistě znali našeho 
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nezapomenutelného „dědečka“ i dědečka, pana Papouška, a my vám 

předkládáme historický rozhovor s panem profesorem na bigy a 

komínským poslancem-senátorem 

panem Zdeňkem Papouškem, 

ať se vám tedy dostatečně představí sám. 

 

1. Můžete nastínit svůj dosavadní životní příběh, rodinný i 

pracovní? 

Jsem od r. 1979 ženat, manželka se jmenuje Marie. Mám 3 syny. 

Jmenují se Matěj, Šimon a Jonáš. Šimon a Jonáš jsou svobodní. Matěj 

je ženatý. Má ženu Veroniku, alias Veverku, v červenci letošního roku 

se jim narodila Klára, čili jsem dědek. Mateřskou školu jsem 

neabsolvoval, začal jsem od základní na ulici Veveří v Brně. Maturoval 

jsem na gymnáziu na Elgartově ulici v Brně. Před osmatřiceti lety. Na 

gymnáziu byl mým nejoblíbenějším profesorem Miloslav Ošmera, bývalý 

hokejový reprezentant, který měl přezdívku Migoň. Učil zeměpis a 

tělocvik. Vystudoval jsem sociologii na filosofické fakultě UJEP, což je 

dnešní Masarykova univerzita. Poté jsem pracoval jako sociální kurátor, 

který pomáhá do života lidem propuštěným z vězení. Mnohdy marně, jak 

marná je mnohdy každá sociální práce. Patnáct let jsem pracoval ve 

Fondu ohrožených dětí, pět let učil občanku na církevní střední 

zdravotnické škole a třináct let učím na Biskupském gymnáziu 

společenské vědy. 

 

2. Co vás přivedlo k  politice ? 

Napadlo to Kláru Liptákovou a Petra Cajzla. Petr je krajský tajemník 

KDU-ČSL a Klára místopředsedkyní téže strany. Známe se od 

nepaměti. S nápadem, abych za jejich stranu jako nezávislý kandidoval 

na senátora, přišla Klára letos v lednu. Poradil jsem se se svými syny a 

mladými přáteli, převážně z řad bývalých studentů BiGy /Biskupské 

gymnázium/ a šlo se do toho. Byla to výzva a napětí, co z toho bude. A 

bylo. 

 

3. Jaké je vaše původní  povolání ? 
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Jsem vystudovaný sociolog, ale nikdy jsem sociologa v pravém smyslu 

nedělal. Pracoval jsem v oblasti sociální práce a učil. 

 

4. Lze spojit povolání učitele s politickou funkcí? 

Je to dobré a chvályhodné spojení. Když je člověk v kontaktu s mladými 

lidmi, lépe se orientuje v tom, jak vypadá svět a kam směřuje. To je 

podle mého soudu v politice nezbytné. Mladí lidé vidí věci mnohdy 

jasněji a jsou akceschopnější než starší lidé, kteří bývají v zajetí svých 

zaběhnutých představ, život jim přinesl různé šrámy a zranění, takže 

bývají často rezignovaní a už nemají moc sílu něco měnit. Dobře je to 

vidět na příkladu studentů, kteří v době sametové revoluce rozhýbali 

společnost. 

 

5. Jsou podle vašeho úsudku mezi poslanci i takoví lidé, kteří 

nevidí jen svůj vlastní prospěch, kteří jsou naopak ochotni, je-li 

třeba, jít i proti vlastním zájmům? 

Myslel jsem si, že spíš ne, ale zjišťuji, že jsou tací. A řekl bych ze své 

kraťoulinké zkušenosti, že je jich dokonce víc, než by se dalo spočítat 

na prstech obou rukou. S některými jsem se již seznámil a mám z nich 

dobrý pocit. Nadále se však snažím orientovat, kdo je kdo, a jaké má 

záměry. Dobrým prubířským kamenem byla snaha na předminulém 

zasedání Senátu pozvat do Senátu prezidenta Zemana, aby vysvětlil 

některé své známé postoje z poslední doby. Návrh neprošel o 4 hlasy, 

ale je známo, jak kdo hlasoval. 

 

6. Jak snášíte přechody mezi dvěma na první pohled 

nesourodými obory jako je školství a politika? 

Jelikož učím společenským vědám, mezi nimiž je i politologie, ale třeba i 

právo nebo ekonomie, pak je zřejmé, že tento vztah není nesourodý, ba 

naopak přirozený a plynulý. Mohu přinést do politické práce inspiraci ze 

školy a z politiky do školy poznatky, jak to chodí v politické praxi. 

 

7. Věnujete-li  se jednomu, nepociťujete dluh vůči druhému? 

Jelikož, jak se mi zdá, se tyto dvě činnosti vzájemně ovlivňují a 

obohacují, tak je to spíše ku prospěchu než na překážku věci. 
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8. Které zaměstnání je pro vás více inspirující? 

Inspiraci lze vytěžit ze všeho. Najdeš ji v jakékoli situaci, v jakémkoli 

setkání. Musíš ji hledat, musíš o ni usilovat, protože bez ní nikdy nic 

nevytvoříš. Rozhodně vím po téměř dvacetiletém učení, že škola je pro 

mě inspirující velmi. Politické prostředí je teď pro mě nové, nikdy jsem 

v něm nebyl, inspiruje mě k různým úvahám, k porovnání i 

přehodnocení různých představ, které člověk měl, když politiku sledoval 

zpovzdálí, a nyní, když do ní vstoupil. 

 

9. Jak vnímáte časté změny ve školství, zvlášť pokud jde o měnící 

se osnovy, ministry školství-neučitele, nerozhodnost ve věci 

maturity? 

Nechci se tvářit jako odborník na školské systémy, poněvadž jím 

nejsem, ale myslím, že základním principem a úlohou škol je postarat se 

o vzdělanost. Pozorujeme snahy ohnout školství ve prospěch 

momentální tzv. společenské objednávky. To je velké barbarství. Ze škol 

nechť vycházejí lidé vzdělaní, s mohutným rozhledem, ať už se jedná o 

humanitní, přírodovědné nebo technické obory, kteří  budou umět určit 

směr, budou schopni posunout věci dopředu a nebudou jen 

pokulhávajícími lokaji nevzdělanců ve strnulých, zatuchlých či 

utilitaristických strukturách a systémech. Není snad školy, která by 

neměla ambice být prestižní. Proto by měly mít zvláště střední školy 

posíleny pravomoci týkající se jak výběru učitelů, tak stanovení obsahu 

a množství učiva. 

 

10. Jak budete moci jako senátor ovlivnit například finanční 

ocenění učitelů a tím snad i větší zájem učitelů mužů? 

Především musím říct, že jsem nikdy příliš neřešil, kolik peněz jsem za 

práci učitele dostával. Nebyl na to čas. Můj kontakt se studenty byl často 

skoro permanentní, odehrávající se mimo školní lavice o přestávkách na 

chodbách školy a v různých prostorách mimo ni, a zahrnoval různé 

záležitosti od debat přes výlety až po divadlo a různá vystoupení. To 

jsou věci, které tě zcela pohltí. Škola také vychrlila ze svých útrob za ta 

léta, co učím, nepočítaně studentů, z nichž s mnohými se nadále často, 

s některými velmi často stýkám a společně pořádáme různé akce. 

Pedagogové samozřejmě neberou žádné velké peníze, ale aby dostali 
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přidáno, nemůže Senát příliš ovlivnit, poněvadž to je v kompetenci 

vlády, potažmo příslušného ministerstva. Kolegové budou muset počkat, 

až se stanu premiérem, což nebude nikdy. 

 

11. Co je ve vaší současné situaci prioritou? 

Chci se více, lépe a radostněji vzdělávat v otázkách týkajících se práce 

v Senátu, neboť v mnohém ohledu jsem tabula rasa. Chci si zejména 

vylepšit přehled o světovém dění a mít dobře nastudovány zákony, které 

Senát schvaluje, abych nezvedl ruku pro nějakou špatnost. Chci také 

navázat kontakt s lidmi v politice i mimo ni, kteří jsou na stejné vlně jako 

já, vadí jim to stejné, co mně, a chtějí zlepšit to, co já. Nejsem v tom 

sám. Mám kolem sebe mnoho schopných (nikoli všehoschopných) 

mladých, vzdělaných lidí, kteří mně ze srdce, z lásky a ze své 

dobrotivosti a milosrdenství fundovaně poradí. 

 

12. Co vzkážete komínským rodákům, kteří vám ve volbách fandili? 

Vážení komínští rodáci i přistěhovalci! Fandili jste tak mohutně a 

intenzivně, že jste mě profandili až do Senátu. Že jsem se stal vaším 

senátorem, můžete si za to sami. Teď už je pozdě plakat nad rozbitým 

hrnkem či rozlitým mlíkem. Nicméně děkuji, děkuji, děkuji. Mám z vás 

radost a mávám vám na pozdrav. Milá paní Drinocká, stihnul jsem to. 

Měl jsem Vám dodat odpovědi na Vaše zapeklité otázky do neděle a 

stalo se.  Do úderu půlnočních zvonů, které nechají odvanout třetí 

adventní neděli, zbývá pár minut. Buona notte. Buon Natale. 

Děkujeme za rozhovor. Pavla Drinocká za Laurentia 

 

Tříkrálová sbírka 2015 
 

Od 1. do 14.1.2015 budou chodit městem a po domácnostech tříkráloví 

koledníci se zapečetěnými pokladničkami a prosit o příspěvky pro 

Charitu. 

2.1.2015 v 15.00 hod. bude mše svatá v katedrále v Brně na Petrově, 

kde koledníkům na zahájení Tříkrálové sbírky požehná otec biskup 

Mons. Vojtěch Cikrle. Po mši sv. bude občerstvení a „každý účastník 

mše sv. na Petrově bude odměněn“. 
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2.1.2015 v 18.00 hod. při mši sv. v Brně-Komíně požehná místním 

koledníkům otec Marcel Javora. 

4.1.2015 v 18.00 hod. se bude konat v Městském divadle Brno 

Tříkrálový koncert. Jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1. 

Vystoupí: bratři Ebenové, Inekafe, Adam Mišík a další.  

Prosím dobrovolníky (dospělé a děti), kteří by chtěli pomoci při 

Tříkrálové sbírce, aby se přihlásili u mě nebo u pana faráře.  

Helena Gajová, tel.: 777 997 594, e-mail: h.gajova@centrum.cz 

 
 

Betlémské světlo 2014 

Na letošní Štědrý den bude komínský farní kostel otevřený jako obvykle 

od 13.30 do 16.30 hodin a v této době bude v kostele k dispozici 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO.  

Mottem Betlémského světla 2014 jsou slova „Sdílení štěstí vám přinese 

pokoj“ podle myšlenky ve 14. kapitole listu Římanům (verš 17-19). 

Každým rokem je betlémské světlo převezeno z Betléma ze Svaté země 

do Evropy. Do České republiky jej přivážejí z Vídně brněnští skauti a za 
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pomoci dalších skautů je pak rozváženo po celé republice. Tak tomu je 

a bude i letos. V České republice je Betlémské světlo přítomno od 

13. prosince. S Betlémským světlem se pojí mnoho duchovních akcí. 

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

 

 

Adventní duchovní obnova 

 

V sobotu 29.11.2014 proběhla v naší farnosti adventní duchovní 

obnova. Účast byla hojnější než obvykle. Patrně jsme byli zvědaví, co si 

pro nás otec Marcel připravil. Překvapením nakonec bylo, že duchovní 

obnovu vedl Pavel Posád, světící biskup českobudějovický. Pokud jste 

se nemohli zúčastnit, přinášíme malou inspiraci k zamyšlení. 

 Advent znamená příchod (to všichni víme), ale zároveň přítomnost 

Boha. Je zde, je blízko. 

http://www.betlemskesvetlo.cz/
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 Advent je základním kamenem liturgického roku, je třeba jej 

prožívat v očekávání. Nečekáme-li na Pána, neprožijeme jeho 

příchod. 

 Tuto událost si lidé připomínají dva tisíce let. Tisíckrát se Ježíš 

narodí v Betlémě, ale nenarodí-li se v našich srdcích, v tvém srdci, 

jakoby se nenarodil. 

 Svět advent nechápe, často ho zneužívá ke komerčním účelům. 

Nenechejme si ukrást advent a co jsme v této souvislosti ztratili, 

snažme se znovu získat. 

 Advent obsahuje dvě velká témata: příchod Pána a připravenost 

každého člověka. Spíše než o témata jde o pohyb: Pán přichází, 

pojďme mu naproti. 

 Bůh přichází k člověku, setká se však s Ním jen ten, kdo se 

nachází na cestě k Němu, kdo vyšel. Ale je to On na prvním místě, 

který přichází, není statický. 

 Nic nás nemůže odloučit od Boží lásky, nic, jen my sami si 

klademe překážky, abychom v ni nemohli věřit. 

 Každý liturgický rok představuje dějiny spásy v kostce. Na počátku 

adventu vzpomínáme na minulé i budoucí adventy. Věnujeme se 

skutkům, které Bůh vykonal pro Abraháma, Mojžíše, ale i to, co 

teprve vykoná. Nepřipomínáme si jen starozákonní očekávání, ale 

tato doba nás učí žít v očekávání. 

 Nový zákon je plný zaslíbení a co Bůh slíbil, splní. 

 Naše očekávání nejsou stejná jako očekávání starozákonních lidí. 

Oni neměli poklady, které jsou nám k dispozici dnes: Nový zákon a 

svátosti, především Eucharistii. 

 Křesťanský advent je radostné vykročení na cestě k Tomu, kdo 

kráčí s námi po našem boku. 

 Klíčovou postavou adventu je Jan Křtitel. Vybízí ke střídmosti, 

zvlášť když se připravujeme na narození Pána, který přišel do 

chudoby. On bohatý se stal chudým, abychom my zbohatli z jeho 

chudoby. 

 Dnešní životní styl je příliš vzdálen střídmosti. Konzumní způsob 

života brání slavit Vánoce správným způsobem, protože se bojí 

dítěte. Nad Evropou visí temný mrak strachu z dítěte. Jan nás zve 

ke střídmosti, změně smýšlení a jednání. 
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 Janova výzva jde ještě dál, směřuje za střídmost. Nejde jen o 

životní styl, ale o vnitřní proměnu, o uznání vlastního hříchu. Jít 

naproti Pánu znamená vstoupit do svého nitra a udělat pro Něj 

místo. 

 Bůh nás o Vánocích navštíví všechny, ale osobně přichází ke 

každému zvlášť. 

 Průvodkyní na cestě adventem je Panna Maria, obyčejná, prostá 

dívka. Pochází z periferie. Úžasné věci se často dějí tam, kde je 

člověk nečeká.  

 Maria byla odedávna vyvolena, aby se stala Matkou Boží. Byla 

uchráněna prvotního hříchu, takže její vztah s Bohem nebyl ničím 

narušen. 

 Také ty jsi odedávna vyvolený, abys naplnil ve svém životě 

Boží plán. Bůh ti znovu potvrzuje tvé vyvolení při každé 

svátosti. Tvým nejhlubším povoláním je uvěřit Lásce a nechat 

se jí proměnit. 

Hlavní myšlenky z duchovní obnovy zaznamenala 

D. Koudelková 

 

Ukradené Vánoce? 

 

Na adventní obnově nám pan biskup Posád kromě jiného pověděl, že 

svět nám už dávno ukradl Vánoce, teď už i advent a když se necháme, 

přijdeme o Velikonoce. A pár dní na to jsem viděla na vlastní oči a na uši 

pro samý hluk téměř neslyšela, jak se krade Mikuláš. 

Na pódiu v jednom z brněnských nákupních center u obchodu TESCO 

tančil Mikuláš a dva velicí plyšoví čerti bujarou a veselou písničku. 

Tatínci měli dětičky na ramenou a tančili s nimi také a děti byly veselé a 

vůbec se nebály, tak byli čerti miloučcí. Svět to myslí s našimi dětmi 

dobře, proč je zbytečně strašit, když jsou čerti kamarádi ... 

A co ukradené Vánoce? Ruku na srdce, měli bychom se celý advent 

těšit a připravovat se, že mu ,,popřejeme vše nejlepší k narozeninám'' a 

dáme mu dárek, sebe, svoje srdce. 

V jedné knížce jsem četla, že jistí řeholní bratři mají zvyk na Hod Boží 

vánoční nechat kolovat figurku narozeného Ježíška a každý je s Ním 

hodinu sám v cele. Potom spolu slavnostně poobědvají. To je mimo jiné 
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jejich způsob jak být s Ním a věnovat Mu pozornost. 

Neztrácí se z našich Vánoc vědomí, komu vlastně máme dát dárek, kdo 

má narozeniny? Když pominu konzumní a hlučnou fasádu světa, pro 

který Vánoce končí 26. 12., je to jako bychom přišli slavit narozeniny 

k nejlepšímu kamarádovi, ale místo toho, abychom přáli jemu a povídali 

si s ním, oslavíme jeho narozeniny tak, že si ho vůbec nevšímáme a 

dáme si dárky navzájem. A když se to podaří, je skvělá atmosféra, my 

se nepohádáme, je uklizeno, nakoupeno, napečeno, navařeno, jsme 

spokojeni.? A Ježíškovi je v jesličkách našeho srdce zima ... 

(Janas) 

 

Příležitost k přijetí svátosti smíření před 

vánočními svátky 

 

 V pátek 19. prosince od 16,00 do 18,00 (kostel: P. Marcel Javora),  

 v sobotu 20. prosince od 8,00 do 9,00 (kostel: P. Marcel Javora) 

 v neděli 21. prosince od 15,00 do 17,00 (kostel: P. Josef Vítek, 

P. Marcel Javora),  

 v pondělí 22. prosince od 16,30 do 18.00 (kostel: P. Jan Stuchlík 

SDB, P. Josef Vítek). 
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Pořad svátečního slavení ve farnosti Brno – Komín 

o Vánocích 2014/2015 
 

Středa  

24. prosince 2014 

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 
 

Čtvrtek  

25.12. 2014 

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 

Pátek  

26.12. 2014 

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 

Neděle 28. 12. 2014 

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 

Středa  

31. prosince 2014 

 

17.00 mše sv. v Komíně 

Mše sv. na poděkování za uplynulý 

rok, zakončená eucharistickou 

adorací s chvalozpěvem  

„Te Deum“ 

 

Čtvrtek 1.1. 2015 

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 od 

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  

4.1. 2015 

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 11.1. 2015 

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) 

 

Kromě uvedených časů také budou obvyklé bohoslužby ve všední dny 
(sobota v 7.00, pondělí, středa, čtvrtek a pátek v 18.00).  
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Tradiční farní ples 10. ledna 2015 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

dovoluji si vás co nejsrdečněji pozvat na tradiční farní ples, který se 

koná v sobotu 10. ledna 2015. Sál salesiánského střediska 

v Žabovřeskách pro vás bude nachystán od 19.30 hod.  

K tanci a poslechu bude hrát znojemská kapela BONMOT. Vstupenky 

na ples jsou k dispozici každou neděli po „desáté“ mši sv. ve farní 

klubovně, cena jedné vstupenky je 150,- Kč. Zájemci, neváhejte, letos je 

o vstupenky velký zájem.  

Věřím, že i na tomto plese nám bude požehnáno otcem Marcelem a 

společně vytvoříme tu pravou plesovou zábavu. Doufáme, že plesování 

není cizí mladým a budou se hojně účastnit, ale ani zralým a nebudou 

se stydět. 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 
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Vánoční přání otce biskupa  
 

Možná bylo nebe plné hvězd, 
když se tři mudrci z Východu 

rozhodli vyjít za tou, 
která byla znamením Krále králů. 

 
I na dnešním nebi je mnoho hvězd 

a záleží na nás, jestli se vydáme za stejnou 
jako před staletími mudrci. 

 
A jestli ano, 

potom i my prožijeme radost mudrců i pastýřů 
na konci jejich hledání – hlubokou radost v srdci, 

která se dá těžko pojmenovat, 
 která je láskyplným dotekem Boha. 

 
Ať světlo, které naplnilo pastýře i mudrce radostí, 

zazáří i Vám. 
 

Za to se modlím a k tomu Vám všem žehnám.  
 

Vojtěch Cikrle 
biskup brněnský 

 
Brno, Vánoce 2014 

 

 

Centrum pro rodinu 

 

Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální 
péči na leden 2015 
 

Kompletní programovou nabídku CRSP najdete na internetových 

stránkách www.crsp.cz. Podrobné informace o programech na 

telefonním čísle 542 217 464. Mobil 731 402 731.  

 

http://www.crsp.cz/
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CRSP nabízí pěstounům víkendový vzdělávací pobyt na Orlovně 

v Dolních Bojanovicích. Pobyt proběhne v termínu 17.–19. 4. 2015 a 

zahrnuje 18 hodin vzdělávání. Další informace a přihlášku naleznete na 

www.crsp.cz. 

 

PORADNA PRO SENIORY poskytuje základní sociální poradenství a 

zprostředkovává související služby, tj. podpora při řešení problémů, 

zprostředkování kontaktu s vrstevníky, zprostředkování informací nebo 

kontaktu na jiné organizace, doprovázení na úřady nebo k lékaři MHD. 

Poradna pro seniory je v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro seniory 

poskytována zdarma, může být anonymní, příp. v případě potřeby u 

klienta doma. Sídlo poradny je v Centru pro rodinu a sociální péči, 

Josefská 1, Brno. Více informací a objednání u paní Urbančíkové na 

adrese kveta.urbancikova@crsp.cz a tel. 542 213 556, 542 217 464. 

 

Víkendový kurz pro nastávající rodiče 

Určen těhotným ženám a jejich partnerům před porodem. 

Cyklus čtyř přednášek vztahujících se k porodu, šestinedělí, péči o 

novorozence a kojení usnadňuje nastávajícím rodičům pobyt v porodnici 

a připravuje je na změny po narození dítěte. 

Pořádáme jej ve spolupráci s lektory z Fakultní nemocnice Brno, 

Porodnice Obilní trh a Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Účastníci 

kurzů jsou informováni o možnostech prohlídky porodních sálů všech 

brněnských porodnic. Kurz se koná 16. 1.–17. 1. 2015, pátek 16.00–

20.00 hod., sobota 8.30–12.30 hod.  

Více informací a přihlášky: marta.ilievova@crsp.cz, 731 604 064 

 

Zacházení s novorozencem 

Praktický seminář určený nastávajícím rodičům bude probíhat 21. 1. 

2015, 16.30-18.00 hod. 

Seminář seznamuje se zásadami bezpečné a správné manipulace s 

novorozencem, která je vhodnou prevencí vadného držení těla v 

dětském věku. Na modelu si nastávající rodiče v praxi vyzkoušejí 

doporučené postupy a nacvičí praktické dovednosti potřebné pro 

zajišťování každodenní péče o dítě. Získají také přehled o 

produktech vhodných k hygieně novorozence, nevyvolávajících 

podráždění a alergické reakce pokožky.   

http://www.crsp.cz/
mailto:kveta.urbancikova@crsp.cz
mailto:marta.ilievova@crsp.cz
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Více informací a přihlášky: marta.ilievova@crsp.cz, 731 604 064 

 

Péče o nemocného kojence 

Seminář určený nastávajícím rodičům proběhne 28. 1. 2015, 16.30-

18.00 hod. 

Běžné infekční choroby provázené horečkou, rýmou, kašlem nebo 

průjmem, jsou pro novorozence velkou zátěží a pro rodiče náročným 

obdobím. Péče o nemocného kojence má své specifické postupy, které 

si můžete vyzkoušet modelu v praxi, včetně nácviku první pomoci při 

zástavě dýchání a krevního oběhu novorozence. 

Více informací a přihlášky: marta.ilievova@crsp.cz, 731 604 064 

 

Kurz pro nastávající rodiče 

Určen těhotným ženám a jejich partnerům před porodem. 

Cyklus čtyř přednášek vztahujících se k porodu, šestinedělí, péči o 

novorozence a kojení usnadňuje nastávajícím rodičům pobyt v porodnici 

a připravuje je na změny po narození dítěte. 

Pořádáme jej ve spolupráci s lektory z Fakultní nemocnice Brno, 

Porodnice Obilní trh a Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Přihlásit se 

lze na celý kurz, případně na jednotlivé přednášky. Účastníci kurzů jsou 

informováni o možnostech prohlídky porodních sálů všech brněnských 

porodnic. Kurz se koná 3. 2.–24. 2. 2015, 4x úterý 17.30–19.30 hod.  

Více informací a přihlášky: marta.ilievova@crsp.cz, 731 604 064 

Informace z Brněnského biskupství 

 

mailto:marta.ilievova@crsp.cz
mailto:marta.ilievova@crsp.cz
mailto:marta.ilievova@crsp.cz
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Recepty naší (pra)babičky  
 

Tvarohové trojhránky 

¼ kg měkkého tvarohu 

¼ kg Hery (dříve Sana) 

¼ kg hrubé mouky 

 

Zpracuje se v těsto vysoké asi do výše 3 - 5 mm a nakrájí na čtverečky 

asi 6 x 6 cm. Plníme různými nádivkami: oříškovou, pikantní 

zavařeninou apod. Přeložíme na trojhránky, okraje tlakem prstů spojíme 

a přebytek těsta odřízneme rádlem. Pečeme dorůžova v předehřáté 

troubě (15 – 20 minut, cca 200° C) a ještě horké obalujeme ve 
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vanilkovém cukru (cukr moučka s přídavkem vanilkového). 

 

Piškotové banány 

2 žloutky 

20 g moučkového cukru 

2 lžíce vody 

20 g hrubé mouky 

sníh ze 4 bílků a 20 g cukru 

 

Žloutky s cukrem umícháme do pěny, zašleháme trochu vody a mouku a 

nakonec vmícháme tuhý cukrový sníh. Sáčkem s trubičkou stříkáme na 

vymaštěný plech tvary banánů a upečeme je v předehřáté troubě 

(Janas) 
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Libor kabelka 

 
Všechny perokresby nakreslil Libor Kabelka 

 
 

Zpravodaj vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Vavřince, Kristenova 25, Brno - 

Komín. Otec Marcel Javora je k dispozici na faře v pondělí v  15.00 – 17.00, ve středu 

v  15.00 – 16.00 a na telefonu 541 223 191 lze domluvit i jiný termín.  

Redakční rada: Marcel Javora, Pavla Drinocká, Jiří Koudelka. www.komin.farnost.cz, 

email: farabrnokomin@seznam.cz Příspěvky zasílejte na email laurentius@seznam.cz 

Uzávěrka příštího čísla je 16.3.2015 

mailto:farabrnokomin@seznam.cz
mailto:laurentius@seznam.cz

