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číslo 2, ročník XVII 

Toto číslo vychází na Květnou neděli 29.3.2015 (Velikonoce 2015) 

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

 
 

Chválu vzdejte Hospodinu,  

protože je dobrý,  

jeho milosrdenství je věčné! 

Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni,  

ti, které vykoupil z rukou protivníka, 

které shromáždil ze všech zemí,  

od východu, od západu, severu i moře. 

Ž, 107, 1-3  

 

Pozvání na Velikonoce 

do komínského a jundrovského kostela 
 

 

Ve velikonočním čísle našeho zpravodaje kromě jiného 

najdete: 
 

  Úvodní slovo otce Marcela 

  Rozhovor se zajímavou osobností 

  Pořad svátečního slavení 

  Kresby Libora Kabelky 

  Verše Anny Aloisie Kachlíkové 
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Milí farníci, 

také letošní svatopostní doba nás přivedla ke svému cíli, ke slavení 

Velikonoc. Považuji za velmi důležité, abychom dokázali proniknout k 

samé podstatě toho, co se díky Velikonocům stalo, co Velikonoce 

přinesly nám i celému světu. Jsme vykoupeni z moci otrokáře, nepřítele, 

satana. Ježíš dokončil své dílo naší záchrany – důvod, proč přišel na 

tento svět. V čem ta záchrana spočívá? 

K pochopení této podstaty nám pomůže jedno z podobenství, která 

Kristus vyslovil během svého veřejného působení. Je to – nám dobře 

známé – podobenství o Milosrdném samaritánovi. Člověk, jdoucí z 

Jeruzaléma do Jericha pustinou, je přepaden lupiči. Je o všechno 

oloupen, zbit a polomrtvý, zkrvavený, zanechán v prachu cesty. Tou 

cestou prochází kolem něj starozákonní kněz. Čekalo by se, že problém 

bude vyřešen, že tomu zbitému pomůže a postará se o něj. Nestalo se 

tak. Prošel kolem něj a spěchal dál svou cestou. Po nějaké době jde 
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kolem levita. To byl chrámový služebník, zodpovědný za všechny 

technické záležitosti chrámu. Boží muž. Ale tomu zbitému člověku 

nepomohl ani on. Spěchá svou cestou dál. Třetí osobou, která vstupuje 

do děje je samaritán, který rovněž prochází kolem. Ačkoli to byl cizinec, 

bylo mu toho zbitého chudáka líto. Sklonil se k němu, vymyl mu rány 

vínem (tehdy používaným jako dezinfekční prostředek) a olejem 

(používaným jako lék na rány), naložil ho na svého soumara, dopravil jej 

do hostince a zaplatil za jeho léčení a výživu. 

Nevím už, od koho pochází výklad, který vám chci předložit, ale mám za 

to, že je velmi trefný a přesný. Pojďme se tedy podívat, o čem by 

vlastně toto podobenství mohlo být. 

Ten člověk, jdoucí z Jeruzaléma pustou krajinou, to je lidstvo, jako 

takové. Vyšlo z Boží ruky a bylo postaveno na cestu života, do světa. 

Lupiči, kteří se na ně vrhli a oloupili je, to je satan a jeho pomocníci, 

démoni. Oloupili lidi o Boží přátelství, o věčný život, o čistotu duše i těla, 

o schopnost věrnosti ve vztazích s lidmi i s Bohem, o vnitřní vyváženost 

a pokoj duše. A lidstvo bylo zanecháno zbité, bez pomoci, bez 

perspektivy, oloupené a krvácející ve svém hříchu. Ten starozákonní 

kněz, který kráčí kolem, to je symbol Zákona. Boží zákon přichází na 

pomoc lidem, neschopným už správně vidět a orientovat se. Ačkoli Boží 

Zákon byl velikým darem, lidem nepomohl. Nemohl pomoci, protože lidé 

nikdy nedokázali ten Zákon (Desatero) naplnit, dodržet a uvést ve 

skutek. Kdyby nám byl ponechán jen Zákon, lidé by nikdy nemohli být 

zachráněni. Přichází další muž – levita. Ten je symbolem proroků. Boží 

muži, proroci, procházeli kolem zraněného lidstva. Sdělovali lidem Boží 

slova, nabádali k obrácení, k dobru, k rozchodu se zlem a s hříchem, k 

věrnosti lidem i Bohu… Ale ani Boží proroci nemohli pomoci. Na chvíli 

se někdy lidé nechali zaujmout pro Boží věc, ale vždy znovu upadli do 

prachu cesty, do svých zraněných tužeb, do způsobu života, který nebyli 

schopni ze své vlastní síly vůle změnit k lepšímu. A přichází třetí osoba 

– Milosrdný samaritán. To je sám Ježíš Kristus. Ten přichází s něčím 

úplně novým, naprosto nečekaným. Nic nevyčítá, nemoralizuje, 

nesoudí, nekroutí nechápavě hlavou, ale začne ošetřovat lidem jejich 

rány duše, léčí je, stará se, protože zraněné lidstvo je předmětem jeho 

zájmu. Jeho milosrdného zájmu…  
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Hostinec, do kterého onoho zraněného dopraví, to je symbol Církve. 

Tam, v prostředí ochrany a péče svátostí se může člověk uzdravit. Byla 

mu vrácena důstojnost.  

Co je na tomto výkladu úžasné, je zjištění, že nikoli naplněním Zákona 

(kdo by toho byl i dnes beze zbytku a naprosto vždy chopen?), nýbrž 

milosrdenstvím Božím, jsme zachráněni. Cena byla vysoká. O tom nás 

věrohodně přesvědčuje zbičovaný, poplivaný, ukřižovaný, ale také 

nakonec zmrtvýchvstalý Ježíš. Rány, které si navždy ponechal na svých 

dlaních, nohách a boku, jsou trvalým svědectvím jeho lásky, 

milosrdenství a péče vůči nám, lidem. Jsou trvalým pozváním pro 

každého, pro mne i pro tebe: Nech se zachránit. Pochop, že sám od 

sebe nic neudržíš ve svých rukou. Přijmi spásu a záchranu jako dar. A 

rozhodni se začít žít ne jako zbitý a oloupený, válející se v prachu cesty, 

ale jako člověk zachráněný, Bohem milovaný – a  proto – sám milující. 

Boha, i lidi kolem sebe. Milosrdenství jsi přijal, milosrdenství dávej.  

P. Marcel Javora, farář komínský 

 

 



 5 

 

 

Rozhovor s… 

Dnes bychom vám rádi představili varhaníka Igora Peterlíka. Igor 

během svého studia matematické informatiky na Masarykově 

univerzitě v Brně navštěvoval základní uměleckou školu se 

zaměřením na varhanní hudbu, kde úspěšně absolvoval církevní 

zkoušky. Následně se ve hře na varhany zdokonaloval ve Francii a 

v Kanadě pod vedením koncertních varhaníků. V současnosti 

působí v naší farnosti a také v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 

Brně u jezuitů. 

Co Vás k varhanám nejvíce přitahuje? 

Myslím, že W. A. Mozart zcela právem nazval píšťalové varhany “králem 

nástrojů”. Žádný z hudebních nástrojů neprošel tak dlouhým a 

fascinujícím vývojem, který začal již ve starověku a pokračuje do 

dnešních dnů. Rovněž pozoruhodná je různost tohoto nástroje: lze říct, 

že neexistují dvoje stejné varhany. Každý nástroj se liší počtem, typem 
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a umístěním rejstříků (píšťalových řad). Snad v každé evropské zemi lze 

najít jak unikátní malé nástroje s jedním manuálem a dvěma či třemi 

rejstříky, tak monumentální obry s počtem rejstříků 100 a více (např. 

varhany u sv. Mořice v Olomouci disponují 97 rejstříky o celkovém počtu 

10 400 píšťal). 

Které varhany Vám nejvíce utkvěly v paměti?  

Rád vzpomínám na protestantský kostel sv. Pavla ve Štrasburku ve 

Francii, kde jsem pravidelně hrával na dva nástroje: malé chorální 

varhany s tzv. středotónovým laděním (používaným ve staré hudbě na 

přelomu renesance a baroka) a obrovský romantický nástroj Walcker z 

konce 19. století, kdy se varhany chápaly jako imitace symfonického 

orchestru. Velkým zážitkem bylo hrát také na moderní varhany v 

katedrále Sv. růžence ve Vancouveru v Kanadě. Abych nevynechal 

Čechy, byl jsem nadšen z nástroje v Hejnicích a dnes mám tu čest hrát 

na skvělých loni inaugurovaných varhanách v jezuitském kostele v Brně. 

Které styly preferujete a které skladatele nejraději hrajete? 

Možná to bude znít překvapivě, ale pravděpodobně neexistuje styl 

varhanní hudby, který by mě neuchvátil, počínaje průzračnou renesancí, 

barokem s jeho dokonale rozvinutým smyslem pro kontrapukt, přes 

monumentální symfonický romantismus až po odvážnou modernu. 

Vyjímku netvoří ani jazzové skladby pro píšťalové varhany. 

Ze skladatelů samozřejmě nelze nezmínit geniálního J. S. Bacha, jehož 

skladby jsou dnes předmětem studia nejen hudebníků, ale i matematiků 

a informatiků. Výčet oblíbených skladatelů by byl veliký, ale ještě bych 

rád zmínil celou generaci francouzských romantiků od C. Francka přes 

C. M. Widora, L. Vierna až po M. Duprého a M. Duruflého, který pro nás 

znovuobjevil krásu gregoriánského chorálu. Ze současných skladatelů k 

mým favoritům patří D. Bedard, titulární varhaník v katedrále ve 

Vancouveru. 

Určitě jste se také díky hudbě setkal se zajímavými lidmi. Na koho 

nejraději vzpomínáte? 

Byli to hlavně mí učitelé v zahraničí. Jednalo se o titulární a koncertní 

varhaníky ve Francii a v Kanadě. Byl jsem velmi mile překvapen, kolik 
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času si pro mne, jakožto amatéra, byli ochotni vyčlenit a s jakou ochotou 

se dělili o své pohledy a zkušenosti. Ve Francii jsem díky skvělému 

profesorovi D. Simonovi objevil krásu renesanční hudby a prohloubil si 

svůj vhled do interpretace Bachových chorálů. 

Nezměrným obohacením pro mne bylo setkání s již jmenovaným D. 

Bedardem, ale také s dalšími skvělými varhaníky v Severní Americe. 

Jaké zkušenosti jste si ze zahraničí přivezl, které může využít 

v práci varhaníka v Čechách? 

Jak ve Francii, tak v Kanadě jsem měl možnost doprovázet bohoslužby 

v katolických i protestantských kostelích. Díky těmto zkušenostem jsem 

si uvědomil, jak důležitá je rovnováha při doprovázení liturgie: na jednu 

stranu mám za to, že doprovázení lidového zpěvu by mělo být vhodně 

doplněno skladbami a improvizacemi odpovídajícími liturgické době, 

čtením a úmyslům mše. Na druhou stranu je třeba stavět na první místo 

samotnou liturgii, ve které není místo pro koncertování či přehnanou 

seberealizaci varhaníka. 

Děkujeme za rozhovor  

Rozhovor připravila HP 
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Svatý týden a Velikonoce 2015, farnost Brno – Komín 
Pořad bohoslužeb 

 

Datum, den Bohoslužby Poznámky 

Neděle 29. března 
 
KVĚTNÁ 
NEDĚLE 
(PAŠIJOVÁ) 

 
Nedělní pořad bohoslužeb 
(žehnání ratolestí) 
Mše sv. - 7:00 Komín, 
8:30 Jundrov, 10:00 Komín. 
15:00 pobožnost křížové cesty  

Při bohoslužbách budou 
zpívané nebo čtené pašije 
(příběh o Ježíšově utrpení a 
smrti) 
při pobožnosti křížové cesty i 
po ní možnost svátosti 
smíření v kostele 
 

 

Pondělí 30. března 

 

18:00 mše sv. 

Svátost smíření v kostele od 
15:30 (P. Marcel Javora + 
host P. Josef Vítek) 
 

 
Středa 1. dubna 

 

18:00 mše sv. 

Svátost smíření v kostele od 
16:00, ve zpovědní místnosti 
od 19:00 do cca 20:00 
 

 
Čtvrtek 2. dubna 
 
ZELENÝ 
ČTVRTEK 

9:00 mše sv. s otcem biskupem 
v katedrále na Petrově, žehnání 
olejů a obnova kněžských slibů. 
18:00 mše sv. na památku  
Večeře Páně, následuje adorace 
v Getsemanské zahradě do 
20,00 

 
Na mši sv. v katedrále se má 
naznačit jednota kněží s 
biskupem. Věřící jsou zváni, 
aby kněze doprovodili.  
 
Večerní mší sv. vstupujeme 
do velikonočního třídenní 

 
Pátek 3. dubna 
 
VELKÝ 
PÁTEK 
 

15:00 křížová cesta v kostele 
18:00 velkopáteční obřady, 
následuje tichá adorace u Božího 

hrobu – do 20,00 

 
Den přísného postu, 
mše sv. se dnes neslaví. 
Otevřený kostel od 14:30 
 

Sobota 4. dubna 
 
BÍLÁ SOBOTA 

8:00 ranní chvály v kostele sv. 
Vavřince 
 

Adorace u Božího hrobu  
v kostele Sv. Vavřince  
v Komíně 8:00 – 18:00 

Neděle 5. dubna 
 
SLAVNOST  
ZMRTVÝCHVSTÁ-
NÍ PÁNĚ 

5:00 velikonoční vigilie v Komíně, 
po vigilii bude na faře agapé.  
Mše sv. - 8:30 Jundrov,  
10:00 Komín. 

Při vigilii bude obnova křtu, 
přineste si s sebou svíce. Při 
všech mších sv. budou 
žehnány přinesené pokrmy. 

Pondělí 6. dubna  
PONDĚLÍ  
V OKTÁVU  
VELIKONOČNÍM 

8:30 Jundrov,  
10:00 Komín 
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NEMOCNÝM 

Anna Aloisie Kachlíková 

 

Na křídlech lásky chtěli jsme plout 

k modravým obzorům dalekých cest – 

 

V náruči něžné chtěli jsme spočinout, 

když viděli jsme štěstí u cesty kvést… 

 

Místo lásky jen bolest a pláč 

a touhy žár, 

my ztráceli jsme vše, proč člověk žil – 

 

nám zbylo jen nadějí pár 

a málo, málo sil… 

 

Naše naděje se k nebi klene 

a cit duše zbolavěné 

každý den říkáme: „Ještě Bože ne…“ 

 

však jednou v Tvou náruč přistaneme… 
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Programová nabídka Centra pro rodinu a 
sociální péči na duben 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. 
 

Zveme vás na  pobyty s doprovodným programem 

 Pobyt pro rodiny s adolescenty, 25. 7.–1. 8. 2015 

 Víkend otec a syn, 17.–19. 4. 2015 

 Víkend matka s dcerou, 29.–31. 5. 2015 

Více k těmto pobytům můžete najít na www.crsp.cz nebo kontaktujte 

koordinátorku: marketa.klimova@crsp.cz, tel. 736 608 607 
 

Akce Family Pointu 

Informační a poradenské středisko pro rodiny Family Point srdečně zve 

na zajímavé akce. 

 Ve středu 1. 4. 2015, 10.00–12.00 hod. Jak děti učit 

poslušnosti.  

http://www.crsp.cz/
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 Ve středu 15. 4. 2015, 10.00–12.00 hod. Výroba didaktických 

pomůcek. 

 Ve středu 29. 4. 2015, 10.00–12.00 hod. Řešení konfliktů 

s náctiletými. 
 

Přednášky jsou zdarma. Family Point najdete v centru Brna, na 

Josefské 1, otevřeno je každý všední den 9.00–17.00 hod. Pátek 9.00–

15.30 hod. informace na tel. 542 217 464. 
 

Inspirace hravou tělesnou výchovou I. – cvičení s overbally, cvičení 

s netradičními pomůckami. Termín konání: 11. 4. 2015, sobota 9.00–

14.30 hod. Interaktivní seminář v délce 6 vyučovacích hodin je určen 

lektorkám cvičení s dětmi ve věku 3–6 let.  
 

Zacházení s novorozencem 

Praktický seminář určený nastávajícím rodičům bude probíhat 15. 4. 

2015, středa 16.30–18.00 hod. Seminář seznamuje se zásadami 

bezpečné a správné manipulace s novorozencem. 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. Více informací 

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

Cvičení s přípravou na porod. Šestitýdenní kurz vedený porodní 

asistentkou je určený nastávajícím maminkám ve třetím trimestru 

těhotenství se uskuteční v termínu 15. 4.–20. 5. 2015, vždy ve středu 

16.15–17.45 hod. Připravuje nastávající maminky po fyzické stránce na 

porod a nabízí praktické rady, jak si jej mohou ulehčit. Více informací a 

možnost přihlášení: marta.ilievova@crsp.cz, 731 604 064 
 

První pomoc dětem I. Termín konání: 30. 4. 2015, čtvrtek 17.00–20.00 

hod. Kurz je určený pro rodiče, prarodiče a všechny, kdo zodpovídají, 

mají v péči nebo pracují s dětmi. Více na www.crsp.cz. Přihlášky na tel. 

731 604 064 
 

Kurz pro nastávající rodiče. Určený těhotným ženám a jejich 

partnerům před porodem. Kurz se koná 7. 4.–28. 4. 2015, 4x úterý 

17.30–19.30 hod. Více informací a možnost přihlášení: 

marta.ilievova@crsp.cz, 731 604 064 
 

http://www.crsp.cz/
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Péče o nemocného kojence. Seminář určený nastávajícím rodičům 

proběhne 22. 4. 2015, středa 16.30–18.00 hod. Více informací a 

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

Otec u porodu. Praktický seminář určený nastávajícím tatínkům a jejich 

partnerkám se uskuteční 22. 4. 2015, středa 18.00–19.30 hod.  
 

Internetová klubovna pro veřejnost. Internetová klubovna probíhá: 

Pondělí 12.45–13.45 hod. Čtvrtek 12.45–13.45 hod. CRSP Brno, 

Josefská 1, tel.: 542 217 464. 
 

Přípravy na manželství – pro snoubence. Průběžná setkání. Mgr. 

Milana Vykydalová. Tel: 736 606 468 
 

Zveme vás na praktický seminář Loutkohra v seniorském 

programu, který se uskuteční 17. 4. 2015, pátek 9.00–15.00 hod. 

(Biskupská 5, Brno). Obsahem semináře budou ukázky a nácviky využití 

loutek v oblasti komunikace. Cena semináře je 900 Kč. Více informací a 

přihlašování: info@spokojenysenior-klas.cz, tel. 730 805 857 

 

Programová nabídka CRSP je přejatá zpráva z Brněnského biskupství 

Redakčně upraveno a zkráceno 

 

 

DÍKY, TOBĚ, BOŽE 

Anna Aloisie Kachlíková 
 

Až nebudu moci psát ani číst, 

až upadnu na zem – jak zvadlý list, 

ať mohu vzdát díky, že směla jsem žít; 

byl jsi má skála, byl jsi můj štít, 

Tobě, Bože, patří můj dík. 

 
 

Perokresby ve zpravodaji 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 14.6.2015. 

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

