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číslo 3, ročník XVII 

Toto číslo vychází 28.6.2015 

Slavnost sv. Petra a Pavla; slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

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

 
 

… ať Pavel nebo Apollos nebo Petr, 

ať svět nebo život nebo smrt, 

přítomnost nebo budoucnost, 

všechno je vaše, 

vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. 

1 K 3, 22-23 
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Milí farníci, 

 

Motto předprázdninového vydání našeho farního zpravodaje Laurentius, 

který držíte v ruce, pochází z pera sv. apoštola Pavla. Ten promlouvá ke 

křesťanům v Korintě a chce je uchránit od určitého stranictví, ve kterém 

se jedni hlásí k jednomu hlasateli evangelia, druzí k jinému, třetí zase k 

dalšímu… Je vidět, že toto je problém starý jako církev sama. Jeden se 

hlásí k tomuto papeži, druhý k dalšímu, jeden se hlásí k tomuto faráři, 

jiný k onomu… A Pavel se snaží zvednout pohledy lidí, upírající se až 

příliš „k přízemí“ života, do výše. Aby zpozorovali Toho, který je Dárcem 

všeho, dárcem tohoto papeže i onoho, tohoto kněze i dalšího. „Ať 

Apollos, nebo Pavel, nebo Petr...všechno je vaše!“ (To znamená: 

Všechno je to pro vás!) „A vy jste Kristovi!“  Cítím z tohoto textu velikou, 

milou a starostlivou péči toho, kterému patříme. Kristus se o nás 

opravdu stará. Neustále o nás pečuje. Důkazem toho jsou celé dějiny 

církve. Ta vybírá v průběhu liturgického roku z pokladu těch, kteří nám 

byli darováni Kristem, a staví nám je před oči, když slavíme svátky 

svatých. Stojíme před oslavou svatých apoštolů Petra a Pavla, patronů 

naší brněnské diecéze, svatých Cyrila a Metoděje, věrozvěstů 

slovanských a patronů Moravy, svatého Benedikta, a svaté Brigity 

patronů Evropy, svatého Jakuba, apoštola, svatého Jana M. Vianneye, 

faráře z Arsu… Někteří z nich stáli u zrodu církve, jiní zasévali její 

semena v misijním úsilí, další ji pozvedali, když upadala vlivem 

stereotypu, všednosti i hříšnosti. Ale ať už poslal Kristus toho, či onoho 

člověka svatého života, vždycky to byl jeho dar a důkaz jeho neustálé a 

věrné péče o nás, kteří mu patříme. „Ať Apollos, nebo Petr, nebo Pavel, 

ať přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše. Vy však jste Kristovi!“ 

Není možné si nepovšimnout této laskavé Kristovy péče o nás i v době 

naší. Papežové 20. století byli obrovským darem pro církev této doby. 

Pius XII., Jan XXIII., Pavel VI., Jan Pavel I., Jan Pavel II. Povstalo 

množství velikánů, jakými byla Matka Tereza, bratr Roger z Taizé, otec 

Pio z Pietrelciny i množství vynikajících otců a matek, kteří nejsou 

natolik známí, že by byli pozvednuti k úctě oltáře, ale kteří tiše, věrně a 

svatě žili a žijí svoji věrnost a lásku k Bohu i k lidem – zejména k těm, 

kteří jim byli svěřeni: totiž ke svým dětem. A století 21. je obdarováváno 

Kristem rovněž vynikajícími muži, kteří jsou povoláváni do jejího čela: 

Benedikt XVI., papež František…  20. století bylo stoletím strašlivých 
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válek a zvěrstev nacismu a  komunismu. Stoletím, kdy od víry odpadlo 

nesmírné množství pokřtěných lidí. V současnosti už většina lidí v 

Evropě ani pokřtěna není. Na manželství a rodinu se neustále útočí 

skrze gender ideologii. Pohlaví se stává nikoli daností od Stvořitele, 

nýbrž „svobodnou“ volbou každého jedince. Ve Skandinávii se ve 

školkách nesmí říkat „chlapec“, nebo „děvče“, nýbrž pouze „dítě“, 

protože děti si teprve vyberou, zda budou chtít být chlapcem, nebo 

děvčetem… V Norsku už děti nepatří rodičům, nýbrž jsou „majetkem 

státu“.  Rodiče už nebude možné nazývat otcem a matkou. Bude jen 

„rodič 1 a rodič 2“ - aby nebyly znevýhodňovány homosexuální páry. 

Kdo se tomu nepodřídí, bude nazván „homofobem“ a bude mít potíže.  

Bible však vůči tomuto všemu říká – stejně jako ve všech těžkých 

obdobích svých dějin:  „Kde se rozmohl hřích, tam se v míře ještě 

mnohem štědřejší rozhojnila milost.“ To proto, že stále platí: „Vy jste 

Kristovi!“ A on se o vás stará a bude to dělat až do konce věku. Ať už to 

bude Pavel, nebo Apollos, nebo Petr, nebo kdokoliv, skrze které bude 

plynout milost svátostí, Božího slova, předávané víry, skutečných 

životních hodnot a všech možných duchovních darů, vždycky to bude 

jen další důkaz Kristovy blízkosti a lásky ke každému z nás.  

Přeji nám všem, abychom byli lidmi této naděje. I to, abychom se chtěli 

stát a také se skutečně stali darem Kristovým pro ty, mezi nimiž žijeme. 

P. Marcel Javora, farář komínský 
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Rozhovor s… 
 

…panem biskupem Pavlem Posádem 

 

Ačkoli z Českých Budějovic je otec biskup Pavel už napůl náš. Nebo 

úplně? Jak se to vezme. On patří těm, komu hoří srdce neuhasitelnou 

láskou ke Kristu, která se zračí ve tváři Božích dětí.  

Dejme mu teď prostor a těšme se z jeho krásných slov a především ze 

všeho co je za nimi. 

 

 

Odkud pocházíte a jaká byla Vaše cesta ke kněžství? 
 

Narodil jsem se v malebném kraji jihozápadního cípu Českomoravské 

vrchoviny nedaleko od Dačic, kde je známé poutní místo a sídlo 

karmelitánů Kostelní Vydří. Maturoval jsem na Gymnáziu v Moravských 

Budějovicích a studoval teologii v Litoměřicích. 

Děkuji Bohu za nádherný dar skvělých rodičů a celé široké rodiny. Bylo 

nás sedm sourozenců. Naše dětství a mládí bylo náročné, ale 

nádherné. O nejrůznější těžkosti a kříže nebyla nouze, ale vše bylo 

prozářeno živou vírou a žitým křesťanstvím. Od dětství jsem byl 

přitahován krásou kněžství a posiloval mne v tomto rozhodnutí příklad 

rodičů, sourozenců a kněží, kteří v okolí mého bydliště působili. Od osmi 

let jsem ministroval a pak jsem mohl vykonávat mnoho dalších služeb 

v kostele i v místním farním společenství. 

Mimořádným způsobem na mne dlouhodobě působilo svědectví 

jednoho horlivého kněze v naší farnosti, který za zvláštních okolností 

zemřel o Vánocích v roce 1927, když se vracel ze sousední farnosti, kde 

zpovídal, a za tuhé zimy v obrovských závějích zmrznul. Zemřel 

v pověsti svatosti a jeho příklad oslovuje mnohé až do dnešních dnů. 

 

Co považujete za důležité pro Církev dnešních dnů? 
 

Když jsme se před rokem setkali při návštěvě Ad limina v Římě 

s papežem Františkem a jeden z biskupů mu položil tuto otázku, 

odpověděl bez zaváhání: „Absolutní prioritou pro Církev dnes je 

evangelizace!“ 



 5 

Myslím, že to je docela jasné a srozumitelné. Jestliže jsem se setkal 

s Kristem, pak nemohu mít jinou touhu, než aby ho poznali také všichni 

kolem mne. Evangelizace není nějaká aktivita jen tak navíc, abych řekl 

z pilnosti. To je základní poslání každého křesťana. 

Jestliže „hořím“ nemohu nezapalovat všechny kolem sebe. Papež 

František v souvislosti se Synodou o rodině, ve svých katechezích 

vícekrát zdůraznil, že člověk, který nevěří v Boha a nezná Krista, není 

celým člověkem, a něco podstatného jeho lidství chybí. Je jaksi „torzem 

člověka.“ Synoda o rodině je velmi důležitým počinem, který má přispět 

k prohloubení a kvalitativnímu zlepšení života lidské společnosti. Po 

prohraném irském referendu o podobě manželství a rodiny, řekl papež 

František dnes, že je to veliká prohra celého lidstva 

A s tím souvisí další závažná událost: papežem Františkem vyhlášený 

mimořádný Svatý rok -Rok Božího milosrdenství. Čas milosti, ve kterém 

mají mnozí možnost setkat se s Bohem a jeho nekonečnou odpouštějící 

láskou, která může zásadně změnit náš život. 

 

Čeká nás něco závažného v životě Církve naší vlasti? 
 

Jistě je toho mnoho v každé diecézi a farnosti. Ale máme-li na mysli 

celou naší zemi, pak je to jistě Národní eucharistický kongres. Už 

v adventu začala vzdálená příprava. Máme možnost po celý liturgický 

rok věnovat v našich farnostech pozornost tajemství Eucharistie. 

To je úžasné tajemství, do kterého nikdy nepronikneme dostatečně. 

Zvláštní příležitost nám k prožití tohoto tajemství nabídly Velikonoce a 

teď Slavnost Těla a Krve Páně. Rok vyvrcholí v říjnu Eucharistickým 

kongresem pro vybrané zájemce a závěrečnou mší svatou a průvodem, 

která se bude konat právě v Brně na náměstí Svobody v sobotu 17. října 

2015. 

 

A na závěr trochu odlehčení. Má vůbec v Církvi místo humor?  A 

jaké? 
 

To je výborná otázka. Říká se, že humor je koření života. A každý, kdo 

zachází s kořením, ví, jakou to vyžaduje citlivost. Jak snadno přesolíme 

polévku, nebo přepepříme omáčku. 

Když hledáme odpověď na otázku, zda má humor místo v církvi, pak 

nám nejlepší odpověď dá sama bible. Kolik je tam příběhů, které když 
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čteme a promýšlíme, poznáme, že největší smysl pro humor má sám 

Bůh. Snad na každé stránce najdeme o tom důkaz. Maminka chce 

zachránit své dítě, tak ho dá v košíku na řeku, je zachráněno- Mojžíš-

znamená z vody vytažený. Je vychován v rodině faraóna a nakonec on 

vyvede z otroctví Izraelity z moci faraona. 

Kolik našich situací, které zpočátku vypadaly tragicky, Bůh tak proměnil, 

že jsme nakonec byli plni jásotu. 

Slyšel jsem jednou otázku: „Víte, kdy se Bůh nejvíce směje? Když 

poslouchá naše plány!“ 

Životopisy svatých nám předkládají nepřeberné množství svatých, kteří 

vynikali darem humoru, radosti a veselosti, např. svatý Filip Neri, Don 

Bosco a další. 

Chtěl bych vám všem popřát, abychom udělali to, co udělal 

blahoslavený papež Jan XXIII., když jednou starostmi nemohl spát. 

Dostal vnuknutí od anděla strážného, který mu řekl: “Jeníčku neber se 

tak příliš vážně!“ 

České Budějovice 27. května 2015 

Rozhovor zprostředkovala P.D. 
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Vyučování římskokatolického náboženství ve 
školním roce 2015/2016 
 
 

KOMÍN 
 
Vyučování pro  1. třídu bude probíhat na ZŠ Pastviny: 
předpokládaný čas: středa 15:00 – 16:00 
 
Vyučování pro 2. třídu bude probíhat na ZŠ Pastviny: 
předpokládaný čas: středa 15:00 – 16:00 
 

3. třída - Příprava na první svaté přijímání bude probíhat ve farní 
klubovně, tj. na faře, Kristenova 25:  
přepokládaný čas: středa: 16:45 – 17:45  
 

Vyučování pro 4.- 6. třídu bude probíhat ve farním sále, tj. na adrese 
Kristenova 25:  
přepokládaný čas: středa: 16:45 – 17:45  
 

Vyučování pro 7. – 9. třídu bude probíhat na ZŠ Pastviny:  
přepokládaný čas:  středa 17:00 – 17:45  
 
 
 

JUNDROV 
 
Vyučování pro 1.- 4. třídu bude probíhat na ZŠ Jasanová dle domluvy 
s katechetkou. 
 

Vyučující jsou absolventi teologického kurzu pořádaného brněnským 
biskupstvím a jsou pověření vyučováním přímo biskupem nebo to jsou 
absolventi Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, taktéž pověření přímo biskupem. 
 
Vyučování začíná v týdnu od 21.9 – 27.9.2015  
 
Informace: P. Marcel Javora- farář nebo  Mgr. Lenka Procházková 
Kontakt: http://www.komin.farnost.cz/kontakt.html; prochazl@gmail.com  
 
PŘIHLÁŠKY jsou k vyzvednutí v kostele nebo u katechetek, v případě 
zájmu odevzdávejte přihlášky do 14. září katechetkám osobně nebo je 
zašlete na email-prochazl@gmai.com (uveďte jméno dítěte, třídu a 
kontakt na rodiče). 

http://www.komin.farnost.cz/kontakt.html
http://www.komin.farnost.cz/kontakt.html
http://www.komin.farnost.cz/kontakt.html
http://www.komin.farnost.cz/kontakt.html
mailto:prochazl@gmail.com
mailto:prochazl@gmail.com
mailto:prochazl@gmail.com
mailto:email-prochazl@gmai.com
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Bouře 
Anna Kachlíková 
 

Zdál se mi jednou divný sen, 

nebyla noc a nebyl ani den, 

kolkolem širý oceán, 

houpá se loďka na vlnách. 

 

Lodička malá, štíhlá jen, 

studený vítr plachty rve, 

poznání budí ve mně strach, 

v loďce jsem sama, sama ach… 

 

Můj život jako bouře je, 

každé zlé slovo duši rve, 

oči už plakat nemohou, 

kdo ochrání mě ubohou… 

 

Ve smutku hledím do dáli, 

všichni mě v světě zklamali, 

vím, že sama musím věčně plout, 

že mohu v bouři zahynout… 
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Vím, že však poslední můj vzdech 

přinesl by ti vítr na křídlech, 

tam, kdesi v dáli maják je, 

ten maják, to Bůh mocný je… 

 

Dál bijí vlny o skály, 

jen Jeho slova mně světlem zůstaly… 

 
 

 
 
 

Programová nabídka Centra pro rodinu a 
sociální péči na červenec 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. 

 

Odborníky ze sociálních služeb a rodiče hyperaktivních a 

neklidných dětí zveme na interaktivní workshop o ADHD, který 

proběhne 17. 9. 2015.  

Více info a přihlašování: www.neklidne-deti.cz, petra.halirova@crsp.cz 

nebo na tel. 731 604 202.  

http://www.crsp.cz/
http://www.neklidne-deti.cz/
mailto:petra.halirova@crsp.cz
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Workshop je realizován v rámci projektu "Na vlně ADHD", reg. č. 

CZ.1.04/3.1.03/D5.00051 a pro účastníky je zdarma. Projekt je 

financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. 

 

Prázdninové dny pro seniory 

Zveme vás na otevřenou skupinovou aktivitu určenou pro osamělé 

seniory.Pro účastníky je zdarma připraven aktivní program trénink 

paměti, fyzické protažení, popovídání si s vrstevníky a další. Setkání 

proběhne 22. 7. 2015, 9.00–11.00 hod. Tyto týdny budou probíhat 

v Centru pro rodinu a sociální péči. 

Bližší informace: miroslava.borilova@crsp.cz, tel.: 730 805 856. 

 

Prázdninové cvičení pro seniory 

V termínech: 15. 7., 22. 7. 2015 

Vždy: od 9.00–10.00 hod. 

Kde: CRSP Josefská 1, Společenský sál 

Více informací: gabriela.vybiralova@crsp.cz , tel: 731 604 064 

 

Zdravotní cvičení – Prázdniny 2015 

15. 7., 22. 7. 2015, vždy středa 9.00–10.00 hod. 

V  Centru pro rodinu a sociální péči, ve Společenském sále, Josefská 1, 

Brno.  

Na cvičení navazuje prázdninový kurz Trénink paměti.  

Více informací: gabriela.vybiralova@crsp.cz, tel. 731 604 064 

Trénink paměti – prázdniny 2015  

15., 22. 7. 2015, vždy středa 10.15–11.15 hod. 

V Centru pro rodinu a sociální péči, v Malém sále, Josefská 1, Brno.    

Tento kurz navazuje na prázdninový kurz Zdravotní cvičení.  

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

 

Příměstské tábory pro hyperaktivní a neklidné děti  

V červenci 2015 proběhnou v rámci Centra pro rodinu a sociální péči 

příměstské tábory pro hyperaktivní a neklidné děti. Cesta kolem světa 

pro děti od 5 do 9 let se uskuteční v termínu 13.–17. 7. 2015.  

Více informací: martina.sloukova@crsp.cz, tel. 731 604 202.  

 

Mimoňové v CRSP 2015 

mailto:miroslava.borilova@crsp.cz
mailto:gabriela.vybiralova@crsp.cz
mailto:gabriela.vybiralova@crsp.cz
mailto:marta.ilievova@crsp.cz
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3.–7. 8. 2015  Příměstský tábor pro děti od 6 do 11 let. 

Hledáme posily do našeho týmu! Nebojíš se zažít pořádné 

dobrodružství, spoustu legrace a objevovat nové věci? Tak neváhej a 

přidej se k nám. Co tě u nás čeká? 

 celotáborová hra 

 pohyb, hry a trocha tvoření 

 výlety do přírody a za vědou do VIDA parku 

Program probíhá od pondělí do pátku 8.00–16.00 hod. 

Hlavní vedoucí tábora: Mgr. Tereza Mrhálková, DiS. 

 

Programová nabídka Centra pro rodinu a 
sociální péči na srpen 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 
 
Pobyty s doprovodným programem Spokojený senior-KLAS 
Pobyt pro prarodiče s vnoučaty (od 10 let), 1.–8. 8. 2015 
S hrdiny Starého zákona v Beskydech 
Více k těmto pobytům můžete najít na: 
www.spokojenysenior-klas.cz, pobyty@ spokojenysenior-klas.cz, tel. 
736 608 607 
 
Odborníky ze sociálních služeb a rodiče hyperaktivních a 
neklidných dětí zveme na interaktivní workshop o ADHD,  
který proběhne 17. 9. 2015.  
Více info a přihlašování: www.neklidne-deti.cz, petra.halirova@crsp.cz 
nebo na tel. 731 604 202. Workshop je realizován v rámci projektu "Na 
vlně ADHD", reg. č. CZ.1.04/3.1.03/D5.00051 a pro účastníky je 
zdarma.  
Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního 
rozpočtu ČR. 
 
Zdravotní cvičení – prázdniny 2015  
12., 19. 8. 2015, vždy středa 9.00–10.00 hod.  
V Centru pro rodinu a sociální péči, ve Společenském sále, Josefská 1, 
Brno.  
Na cvičení navazuje prázdninový kurz Trénink paměti.  
Více informací: gabriela.vybiralova@crsp.cz, tel. 731 604 064 
 

http://www.crsp.cz/
http://www.neklidne-deti.cz/
mailto:petra.halirova@crsp.cz
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Trénink paměti – prázdniny 2015 
12., 19. 8., vždy středa 10.15–11.15 hod.  
V Centru pro rodinu a sociální péči, v Malém sále, Josefská 1, Brno.  
Tento kurz navazuje na prázdninový kurz Zdravotní cvičení.  
Více informací: marta.ilievova@crsp.cz, tel. 731 604 064 
 
Dále nabízíme: 
 
Kariérové poradenství – na základě předchozího objednání na tel. 542 
217 464,  mobil 731 604 202, Mgr. Petra Kuhejdová – Halířová 
Internetová klubovna – pro širokou veřejnost pondělí 12.45–13.45 
hod., čtvrtek 12.45–13.45 hod.  
 
Příprava na manželství – průběžná setkávání  
Kontakt: Mgr. Milana Vykydalová,  tel. 736 606 468 
 

Obě programové nabídky CRSP na prázdniny byly poskytnuty 
z Brněnského biskupství 

 

 
 

Perokresby ve zpravodaji nakreslil Libor Kabelka 
 
 

 

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

Komín.  

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 17.9.2015. 
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