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Milí farníci a čtenáři Petrklíče
Otvíráte „vánoční“ číslo našeho farního časopisu. Mnozí z Vás byli šťastní, že
v prvním letošním čísle dostali vhled do dění ve farnosti a poměrně ucelenou referenci
o aktivitách, které se v ní podařilo uskutečnit. Pro některé z našich starších farníků to
byl toužebně očekávaný počin, díky němuž mohli zakoušet svoje propojení s farností
a vyjádřit Bohu vděčnost za vše, co nám dává zakoušet a prožívat.
Současně s pohledem „zpět“ na uskutečněné akce začal v minulém čísle našeho
časopisu více vystupovat na světlo rovněž pohled „dopředu“ – pohled, který se upírá
na budoucnost naší farnosti a církve. Papež František nás vyzval, abychom se touto
věcí zcela vážně zabývali a společně hledali vizi pro církev zítřka, pro církev, která
bude schopná naslouchat Duchu svatému a využívat Boží dary k šíření evangelĳní
zvěsti. Papež apeluje na každého z nás, aby přispěl k objevování vize církve, jakou ji
Bůh v příštích letech chce mít. Nikoho nechce vynechat, protože si uvědomuje, že
v dějinách spásy Bůh často velké věci připravoval a začínal u těch „nejmenších“. Podívejte se na Nazaret! Byla to malá vesnička kdesi daleko na severu Svaté země, o níž
lidé neměli valné mínění. Dokonce říkali: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít
dobrého?“ (Jan 1,46) A přitom právě tam archanděl Gabriel navštívil Pannu Marii a po
jejím „fiat“ se Bůh stal člověkem. Anebo se podívejte na Betlém! Byl sice blízko hlavního města Jeruzaléma a proroci o něm předzvěděli, že z něho „vzejde ten, jenž bude
vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných“ (Mich 5,1; srov.
Mt 2,6), ale v Ježíšově době byl odsunut bokem a byl dobrý nanejvýš tak pro pastýře
nebo chudé venkovany. Nikdo z tehdejších mocipánů už neočekával, že se právě tam
narodí Spasitel světa…
I dnes Bůh působí na „periferiích“! Nejen v hierarchii, praktikujících věřících, lidech
teologicky vzdělaných. Každý člověk – a samozřejmě i ti, kdo jsou tak trochu na okraji
nebo jsou záměrně přehlíženi, dokonce ti, kteří se více či méně vzdálili – je schopen
naslouchat Božímu hlasu a stát se nástrojem k jeho předávání. Každý z nás je volán
ke službě, v níž se osvědčili proroci, když upozorňovali na to, co si přeje Bůh. Moc
bych si přál, abychom v naší farnosti byli k Božím záměrům vnímaví a mohli o nich dát
echo našim biskupům a Svatému otci. A abychom si sami uvědomili, co je třeba nyní
dělat.
Přeji Vám radostné, požehnané a milostiplné vánoční svátky, opravdový pokoj do
srdce a víru, která se nenechá zviklat bouřemi světa.
P. Jaroslav Filka
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Katecheze pro děti
Rozhovor s Janou Kytnerovou
Každá nedělní bohoslužba, která v Kuřimi začíná v 9:30, má svoji část věnovanou našim
nejmenším dětem. Pojďme nahlédnout, jak katecheze probíhají. O rozhovor jsem požádala
Janu Kytnerovou, která se podílí na jejich přípravě.
Začneme trochu historií, kam sahají počátky dětských katechezí?
To si přesně nepamatuji, já je intenzivněji vnímám s příchodem Otce Jaroslava. Je ale
pravda, že i za Otce Adama Malzcinského katecheze probíhaly. Vedla je tenkrát Hanka
Prokopová. Myslím si, že Hanka to měla těžší, protože její katecheze byly pro všechny děti,
jak to dokládají archivní fotografie. Kdežto my jsme se domluvili, že katecheze budou pouze
pro předškolní děti a školáci zůstanou v kostele. Proto se každou neděli ozve před „čtením“
od ambonu: „…zvu všechny malé děti, které ještě nechodí do školy, na pohádku.“
Kdo přišel s myšlenkou zapojit se do příprav?
V prvopočátku za mnou přišla Hanka, jestli bych nevzala náboženství ve školce. Pro mě
to bylo překvapení a bez dlouhého rozmýšlení jsem odmítla. Nedovedla jsem si představit,
jak skloubit práci ve školce v Brně s katechezí ve školce v Kuřimi. To byla taková první
vlaštovka. Po nějakém čase mě oslovil před kostelem Otec Jaroslav, jestli si nechci vzít
katecheze pro děti.
Jaké byly začátky?
Jak už jsem zmínila, na začátku byl Otec Jaroslav. Pozval mě, ať se jdu podívat na
přípravu dětí na první svaté přĳímání, které tady v kostele vedla Lenka (ať mi odpustí, že
nevím příjmení). Přišla jsem se podívat a úplně mě nadchl způsob, jak s dětmi pracovala.
Měla spoustu pomůcek, děti se aktivně zapojovaly, byl to tvořivý proces od začátku do
konce. A to mi vyhovuje. Dostala jsem studĳní materiál a aniž bych to tušila, otevřela se
přede mnou metodika Franze Ketta. To bylo někdy v květnu, v červnu. Celou metodiku jsem
si prošla a mé nadšení neopadlo, ba naopak. Po prázdninách v září začaly pravidelné
nedělní katecheze pro malé děti. Naštěstí jsem na to nebyla sama. Střídala jsem se
s Aničkou Drahovskou a Janou Němečkovou. Začátky se samozřejmě neobešly bez
nervozity. Člověk se ale časem „otrká“, vyzkouší si, co stihne a co už stihnout nejde.
V průběhu roku jsem se přihlásila na seminář, jak podle metodiky Franze Ketta pracovat
s dětmi v mateřské škole. Člověk se pořád má co učit. No a od dalšího školního roku jsme
vystřídaly Lídu Císařovou a všechny tři společně začaly připravovat a vést také katecheze
na dětských mších.
Kdo se tedy podílí na přípravách?
Vlastně si nemůžu vzpomenout, jak to bylo, že jsme se tak poskládaly: já, Anička
Drahovská a Jana Němečková. Mateřské povinnosti na chvíli přerušily účast Jany, ale zase
se našla obětavá a šikovná osůbka Eva Fialová, která se k nám v loňském roce přidala.
Nedávno se Evě narodila čtvrtá dcera (gratulujeme), tak se s Janou opět prohodily.
Jak dáváte témata dohromady?
Zpravidla se na začátku září sejdeme a řekneme si, jaké téma nás bude celým rokem
provázet. Pro letošní rok jsme vybraly „svaté“. Zjistili jsme, že společné katecheze na
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dětských mších jsou přínosem nejen pro děti, ale i pro dospělé. Stalo se mi, že když
jsem představovala svatou Anežku, přišli za mnou po mši dva dospělí a na něco se
ještě ptali. Byla jsem ráda, že jim umím odpovědět. Pro mě je to velký závazek a také
studium. Snažím se s vybraným „svatým“ seznámit hodně dopodrobna. Průběh
katecheze připravuji tak, aby mé vyprávění doplňoval postupně se tvořící obraz a vše
bylo uzpůsobené dětskému vnímání, chápání a představivosti. Dost často se mi stává,
že na něco zapomenu a vzpomenu si až po katechezi, když si sednu. No to se tak
stane, už se z toho nečervenám.
Kdy je prostor pro katechezi při dětské mši?
Zpravidla na začátku po příchodu kněze a ministrantů. Ideální doba trvání
katecheze je 10 min, max. čtvrthodiny. Ze začátku jsme se snažily s Otcem
Jaroslavem vše konzultovat. Stoupnout si tváří v tvář před plný kostel a mluvit není zas
tak jednoduché. Postupem času se vše ustálilo a pokud „přetáhneme“, Otec Jaroslav
přizpůsobí délku kázání tak, aby se mše neprotáhla. Třeba teď byla první adventní
neděle, na začátku mše bylo žehnání věnců a tak jsme se domluvili, že prostor pro
katechezi bude na konci mše.
Jak probíhá katecheze v oratoři?
Děti si do oratoře svoláváme ještě před čtením. Jakmile se s dětmi přesuneme,
začínáme společným přivítáním. Někdy si musíme na přivítací písničku počkat až po
žalmu, protože varhany prostě nepřezpívám. V oratoři je slyšet, co se děje v kostele a
je to jistě i obráceně, takže občas slyší zase v kostele třeba naše tleskání nebo dupání.
Po přivítání je pohádka nebo vyprávění, někdy společné tvoření. Jednou jsem byla tak
zabraná do vyprávění a najednou slyším z kostela: „Věříme v jednoho …“ Lekla jsem
se, že oni už věří, pak budou přímluvy a my bychom měli být na přinášení darů zpátky
v kostele. Časově se dopředu doba katecheze těžko odhaduje, protože nikdy nevíme,
kolik dětí přĳde. Pokud chci, aby se děti zapojily, měly by dostat prostor všichni.
Zpravidla nachystám spoustu materiálů a přĳde 5 dětí. Ale to nevadí.
Může na „pohádku“ do oratoře doprovodit dítě i rodič?
Samozřejmě. K těm nejmenším dětem patří rodiče nebo starší sourozenec. Občas
zavítá i babička, když má na návštěvě u sebe vnoučata a jde s nimi do kostela.
Jak jste zůstaly s dětmi ve spojení v době, kdy se omezovaly počty lidí na
bohoslužbách?
Díky Aničce se v adventní i velikonoční době začaly vkládat za pomoci Ondry
Planera příspěvky na webové stránky farnosti. Anička tomu věnovala opravdu velkou
péči. Toto není vůbec moje parketa. Zvládnu něco vymyslet, namluvit, přichystat, ale
práce s webovými stránkami, to není pro mě. Já potřebuji přímou komunikaci s dětmi,
vidět jejich reakce, číst jim z očí. Tehdy jsem velmi ocenila, že je nás na to víc. Vnímala
jsem potřebu komunikace on-line, ale kdyby se mě někdo zeptal, zda to zvládnu přes
web já, vím, že by to bylo nad moje síly.
Není člověk na pochybách, že do toho šel?
Teď už ne. Ale když se podívám zpět, vidím se jako šneček, který se při setkání
s něčím novým stáhne do ulity. Moc odvahy jsem na začátku neměla a bez Aničky a
Jany bych do toho nešla. Mám výhodu, že pracuji s malými dětmi, a tak si mohu
některé své nápady vyzkoušet ve školce. Přemýšlela jsem i o kurzu pro katechety, ale

STRANA 5

nejsem příznivcem online seminářů a tak doufám, že zase přĳde příznivější doba na
setkávání se.
Čím se liší výuka Franze Ketta od ostatních?
Je to živý proud. Poměrně velká část setkání je věnována tomu, aby si děti uvědomily,
že jsou tady a teď, kdo tu všechno je s nimi a že tu s námi je i Bůh. Nosnou částí každého
setkání není „nauka“, ale příběh z evangelia, kde jedná Ježíš. Tento Ježíš chce jednat i v
mém životě a já to zažívám. Styl této přípravy zasahuje nejen náš rozum, ale i smysly a
srdce. Dítě zde jen nepřĳímá informace, se kterými má podle nějaké šablony naložit, ale je
bytostně vtaženo do příběhu evangelia. Má možnost tvořivě a svobodně zaujmout a vyjádřit
postoj, a tak vytvářet svůj vztah k Ježíši.
Děkuji za rozhovor
Dáša
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Adorační den kuřimské farnosti
Eucharistická adorace je zdrojem
velkých milostí a požehnání nejen pro ty,
kteří před Pánem Ježíšem prodlévají, ale
rovněž pro všechny, které Bohu předkládáme, a samozřejmě také pro celou
církev. Proto v brněnské diecézi každý
den v roce některá z farností alespoň
několik hodin přes den (a některé
farnosti i v noci) pořádá výstav Nejsvětější svátosti oltářní a lidé si rozdělují
dobu setrvávání v chrámu tak, aby v
kostele stále byli alespoň dva adorující.
Přidělení adoračního dne jednotlivým
farnostem je dáno z biskupství. Pro
Kuřim a přilehlé obce Česká, Jinačovice
a Moravské Knínice to je 12. říjen, den
před výročím posvěcení farního kostela.
Tak tyto krásné věty jsem si dovolil „vypůjčit“ od otce Jaroslava, protože
sám nevím, jak lépe bych popsal, proč
a kdy se „slaví“ adorační den u nás.
Dne 12. října je již mnoho let v našem
farním kostele adorace. V minulosti to
většinou bývalo jen krátce nebo ve spojení se mší svatou. Nicméně já jsem se
vždy snažil tento den alespoň na chvíli
do kostela zajít, protože se toto datum

navíc u mě pojí s jedním soukromým výročím. Jsem rád, že minimálně poslední
2 roky se povedlo udělat celodenní výstav Nejsvětější svátosti a udržet celodenní stráž přinejmenším o dvou adorujících, a to i přestože datum vyšlo na
všední den. A za to všem děkuji a myslím
si, že je to hodně důležité pro nás a naši
farnost a vymodlíme si tím před Pánem
mnoho milostí. Letošní adorační den byl
navíc velice důstojně zakončen krásnými zpěvy našeho chrámového sboru a
poté slavnostním požehnáním. Za to
také moc děkuji.
Děkuji také otci Jaroslavovi za velkou
podporu v této věci a že nám nechává
volné ruce, abychom si adorační den naplánovali dle našich představ.
Budeme se těšit zase příští rok ve
stejném, nebo dokonce lepším formátu,
dá-li Bůh.
Milan Císař

Červená středa
Už druhým rokem se náš kostel rozsvítil do červena. Co si pod pojmem červená
středa představit? Smyslem akce je si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této inciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.
Letos jsme se do příprav a samotného průběhu červené středy zapojili i my – spolčo mladých. Středeční večer jsme společně zahájili mší svatou obětovanou za pronásledované křesťany. Po mši byla možnost setrvat v modlitbě v kostele. Nachystali jsme
také výstavu, abychom červenou středu blíže představili. Celým večerem nás provázela nejen hudba, společenství, červená barva ale také uvědomění, že ne všichni na světě mohou svobodně vyznávat svoji víru. Mnohdy je jejich odvaha se postavit za to v co
věří, stojí život.
Za spolčo mladých Dorothea Kytnerová
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Objevte to nejlepší z vás
Milí čtenáři Petrklíče, pomalu se blíží konec roku a nastal možná čas tak trochu bilancovat. V této souvislosti bych se s vámi chtěla podělit o pár myšlenek, otázek, které by nám
s bilancováním mohly pomoci. Čerpala jsem z přednášek manželů Enrica a Ivanky Massari,
kteří žĳí na Sicílii a jsou zde členy komunity Nové horizonty. Jak sami na přednáškách uvedli, mnohé těžké věci v jejich životě pro ně byly nakonec zdrojem objevení toho, že jejich
slabé stránky se staly v tom správném světle silnými. Pokusme se tedy si na některé otázky
odpovědět.

Jaký smysl dávám svému životu? Co je v životě nejdůležitější?
Je to co dělám každý den, v souladu s tím, co je nejdůležitější?
Kdybych došel na konec svého života, byl bych spokojen s tím, jak jsem ho prožil? Čeho
bych chtěl dosáhnout a ještě jsem to neudělal?
Co vlastně dělám každý den, abych rozvíjel svůj duchovní potenciál?
Jaké jsou hlavní obavy, které mi brání projevit se co nejlépe?
Jaký je můj sebeobraz? Nechávám se odradit, podmínit soudy druhých?
Mám tendenci se obviňovat, nebo jsem motivován k dosažení toho, co je důležité?
Když jsem vysoce motivovaný, dokážu čelit velkým obtížím, abych dosáhl svého cíle. Jaké
jsou mé motivace?
Snažím se dosáhnout svých cílů nebo se snažím prožít cestu naplno?
Vkládám do všeho co dělám nadšení?
Mám zdravou sebedůvěru v sebe sama, ve svůj potenciál?
Jsem v souladu se svými hodnotami? Snažím se být bezúhonným člověkem?
Slovo světla a uzdravující zkušenosti:
Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. (Ř 12,16)
Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. (1 Kor 12,7)
Usilujte o vyšší dary! A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. (1 Kor 12,31)
Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. (LK 12,48)
Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. (1 J 4,16)
Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. (Mt 12,35)
Jana
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Pozvánka do farní scholy
Za normálních okolností bychom nyní
byli v plném proudu příprav na vánoční
zpívání při dětské mši sv. na Štědrý den.
Kvůli pandemické situaci jsme zpívání
zrušili a nezbývá než se těšit na dobu,
kdy se budeme moci zase sejít a
společně si zazpívat. Co to vlastně znamená zpívat v naší schole?
Na každé 1. neděli v měsíci zpíváme
při dětské mši sv. Zkoušíme dvakrát
nebo třikrát před tím v neděli večer na
faře. Už odpoledne nastupuje mírná
nervozita – budou se vybrané písničky
zpěvákům a muzikantům líbit? Přĳdou
všichni nebo bude většina dětí
nemocných? Zvládnou zpěváci naučit se
texty a muzikanti aranže našeho
kapelníka? Zkoušku začínáme rozdělení
na zpěváky v klubovně a muzikanty ve
velkém sále na faře. Učíme se s kytarou
nebo piánkem melodie a texty, opakujeme starší písničky a přidáváme nové dosud neobjevené. Muzikanti v sále pod
taktovkou Pavla trénují své party. V půlce zkoušky se někdo z menších zpěváků

vydá na průzkum, zda už se můžeme jít
spojit a přichází asi nejhezčí část zkoušení. Zpěváci se přesouvají nahoru ke
kapele a zkoušíme písničky společně.
Ten pocit, když vše ladí dohromady a
všichni se pohupujeme do rytmu muziky
je nepopsatelný.
V den zpívání v kostele bývá nervozita opět větší, ale společným úsilím a nasazením všech se nám snad vždy podaří
zazpívat k Boží oslavě a pro naši farnost
jak nejlépe dovedeme. I když nám někdy
noty padají z kůru (doslova:-)), nebo se
možná trochu netrefíme, zpíváme všem
pro radost a ze srdce. Pokud se chcete
přidat, určitě jste vítaní - napište na
email:
rajmicova@gmail.com
nebo
psotova.lp@seznam.cz
Katka Rajmicová a Lenka Psotová
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Přĳď do společenství mladých!
Je Ti více jak patnáct let a rád by ses sdílel o svém duchovním životě? Pokud k tomu
chceš zažít kopu legrace, jsi na správné adrese! Společenství mladých pod záštitou kuřimské farnosti se schází každý čtvrtek večer v 19. hodin na faře. Setkání zahajujeme
společnou večeří a následuje bohatý program, kde se bavíme o aktuálních „žhavých“ otázkách církve a víry anebo si povídáme o zážitcích uplynulého týdne. Čerstvě se k našemu
programu přidává také synodální téma, které si vybereme a následující měsíce se nad ním
budeme společně zamýšlet (našim tématem bude buďto naslouchání, nebo dialog). „Povídací“ program si čas od času zpestříme společným výletem po blízkém okolí a také čas od
času uspořádáme společný (a společenský) program pro farníky (naposledy jsme zorganizovali program na tzv. Červenou středu, připomínající pronásledování křesťanů ve světě). Přĳď mezi nás!
Martin

Brigáda u kostela a na faře
V sobotu dne 18. září, před akcí Dne národnostních menšin, se uskutečnila velká
brigáda. Hlavním účelem bylo uklidit
prostranství kolem kostela, aby to na neděli
vypadalo hezky. Otec Jaroslav v týdnu před
brigádou nachystal seznam možných prací
na celou stranu formátu A4, ale dopředu
jsem nevěřil, že se ke všemu dostaneme.
Pro jistotu jsem si vedení práce dopředu
rozdělil s kamarádem. Nevěděl jsem totiž,
jaký bude o brigádu zájem, aby se stíhalo
přidělovat všem práci. A udělal jsem dobře.
Farníci přišli v hojném počtu. Práce neskutečně ubíhala a já skoro nestíhal rozdávat
další a další úkoly, takže sám jsem skoro
celé dopoledne k práci ani nečichl ☺.
Díky dvěma maminkám jsme měli nachystaný společný oběd a všichni si moc
pochutnávali na výborném guláši. Práce se
dokončovaly ještě chvíli odpoledne a já
jsem měl velkou radost, když jsem zjistil, že

celý seznam prací byl splněn (až na jednu
drobnost), navíc se ještě posekala tráva
v celém areálu fary. Potěšující také bylo vidět zastoupení všech skupin z farnosti :
děti, mládež ze spolča, ženy, chlapi, babičky.
Po dobře vykonané práci následovalo
společné posezení, hry na hřišti a opékání
špekáčků, které se protáhlo až do večera.
Velké poděkování patří všem brigádníkům
a maminkám za nachystání obědu a odpoledního programu. Budeme se těšit na
další velkou brigádu.
Pokud by měl někdo zájem pomáhat
průběžně s drobnými pracemi na faře, tak
mi dejte vědět a mohu Vás přidat do skupinky „Farní brigáda“ přes aplikaci WhatsApp na chytrých mobilních telefonech,
abyste byli informováni.
Milan Císař

Anežka Česká v Kuřimi
Na slavnost Ježíše Krista Krále k nám do farnosti zavítala návštěva z horní komory
parlamentu paní senátorka Jaromíra Vítková. Díky ní jsme mohli po hrubé mši svaté
shlédnout film Anežka Česká režiséra Štěpána Josefa Lankočího z roku 2017.
Karel Jelínek
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Slovo o Synodě
aneb „Co si o mně a o mé církvi myslíš?“ (Mt 16,15)
Mnozí z vás již slyšeli v kostele v ohláškách nebo si přečetli na webových stránkách
výzvu naší farnosti k aktivnímu zapojení se do procesu Synody 2021-2023. Pan farář
v úvodníku minulého čísla Petrklíče výstižně vyjádřil smysl a cíl Synody. O Synodě nalezneme na internetu množství informací, textů, pastýřských listů. K procesu Synody ve farnosti
najdete nejen odkazy na farních stránkách, ale i vytištěné texty v kostele.
Když studuji materiály k Synodě, opět si uvědomuji, jak náročnou, složitou a často abstraktní řečí jsme my, obyčejní věřící, oslovováni. Není se čemu divit, je to první pokus
papeže zakoušet synodu na diecézní rovině. Zároveň jsem nesmírně vděčná za to, že se
objevují příspěvky a texty, které jednoduše a přímo vyjadřují podstatu a smysl celého procesu.
Docela chápu, když se po výzvě k zapojení na úrovni farnosti vyskytnou provokativní
otázky Jaký to má smysl? Proč se setkávat a diskutovat? K čemu je to dobré? Co z toho
budu mít? Kromě nich se můžeme zaobírat i vlastními pochybnostmi, čím já mohu přispět,
copak někdo stojí o to, co si myslím nebo úvahy: nechápu, co po mě chtějí, jak to je zavedené, tak mi to vyhovuje, nemám si na co stěžovat… Pokusím se zahodit otázky, rozptýlit
pochybnosti a odstranit úvahy. Chci na to jít jinak a to ve světle úžasu, radosti, naděje a
lásky. Pojďme se vydat na dobrodružnou cestu, vedeni Duchem svatým, která se před námi
objevila a rozhodně neskončí v roce 2023.
S úžasem pozoruji, co tento rok katolická církev v čele s papežem Františkem dokázala.
Biskupská synoda zahrnula i pozvání nás věřících. Je to pro nás významná nabídka, která
mi říká, že je naplněn význam všeobecného kněžství. Ale to není vše, k účasti jsou pozváni
i lidé vně katolické církve, věřící i nevěřící, kteří mají zájem o naši církev. Co to osobně pro
náš život uprostřed církve znamená? Je to nový začátek, určitě to neskončí u jedné biskupské synody... Ta je nyní první zkouškou a z jejích zkušeností bude čerpáno v budoucnu.
Postupně se budeme učit, že naše dary jsou v církvi přĳímány a veden Duchem svatým
může být každý z nás. A církev se bude zdokonalovat v naslouchání i nevěřícím. A věřím,
že i díky tomu se naučí jazyku, kterým bude umět oslovit celý svět.
Mám radost, že jsme vyzváni, abychom se začali cvičit. V čem? V nezavírání očí před
různorodostí, nedokonalostí i bolestí uprostřed i vně společenství. V hledání správných slov,
jak vyjádřit svůj názor a stát si za ním. Opravdovému naslouchání druhému, aniž bychom
hodnotili, odmítali nebo přezírali. A co to pro mě konkrétně znamená? Jde i o otevření bolestí, které už ani nevnímáme, protože nevíme jak na to... Např. Proč naše děti, vnuci, příbuzní cestu do kostela již nenalezli, jsou věřící nebo ne? A jak jsou na tom věřící děti a mládež? Umí projevit víru uprostřed sekulární společnosti, naučili jsme je to… nebo je to pro ně
téměř tajná záležitost? A jak jsem na tom já uprostřed nevěřících, se kterými se setkávám
v práci, v sousedství, na ulici… Dokážu dnes někoho oslovit vlastní vírou a pomoci mu
nalézt cestu do katolické církve? Kolikrát do roka se sejdeme neformálně s ostatními věřícími, kteří žĳí v našem městě? Známe je? Ví o naší synodě a zúčastní se dialogu?…
Vyjadřuji naději, že se začínáme připravovat na změnu. Tento proces totiž ukáže nedostatky, na kterých se bude určitě postupně pracovat. Například, že nemáme žádné cesty,
nástroje ani platformy k dialogu mezi farnostmi laik-laik, ale i k dialogu laik-kněz, laik-děkan,
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biskup a ani bychom je nedokázali zatím využít, protože to neumíme. Co konkrétně? Například se v budoucnu přĳde na to, že v rámci diecéze je dobré, aby byli koordinátoři z řad
laiků a dokázali být prostředníky mezi jednotlivými úrovněmi: farnost, diecéze, biskupství
atd.. Také se třeba zlepší komunikace online na sociálních sítích, upustí se od složitosti fóra
k synodě https://synoda.online/. Nebo se bude umět operativně, s ohledem na dobu (nyní
od prosince do března není moc vhodné na živé setkávání skupinek a diskutování) navrhnout cesty, jak oslovit věřící nejen formou skupinek ve farnosti. A také se určitě nalezne pro
diskuzi na diecézní úrovni více prostoru než je tomu nyní. Velkou nadějí je i změna, že už
nevystačíme se slovy, že nějak to fungovalo, tak to bude fungovat stejně. Bude to chvilku
trvat, než si uvědomíme uprostřed církve, že svět se natolik změnil, že i církev je nutné
změnit, nikoliv přizpůsobit.
Nejsme na to vše sami. Dostali jsme velký dar. Společně slavíme velikou událost, která
neskončila před dvěma tisíci lety a trvá dodnes. Přĳímáme mezi sebe vzkříšeného Pána,
který nás zve na společnou cestu a vybaví nás, ať můžeme společnou cestou jít se všemi
dalšími, které potkáme na ulici, doma, ve škole nebo v práci. Přeji sobě i vám, ať nalezneme
odvahu o letošních Vánocích si upřímně odpovědět na otázku v nadpisu článku.
Jana N.
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Den národnostních menšin
Po roční pauze vlivem pandemie
jsme se opět dočkali tradičního Dne národnostních menšin pořádaného Římskokatolickou farností Kuřim ve spolupráci s městem Kuřim, za podpory
společnosti TE Connectivity. Na kvalitní
kulturní akce se naštěstí ani vlivem pandemie nezapomíná, a proto byl i letošní,
již osmý ročník Dne národnostních
menšin opět velmi vydařený. Své národnosti letos představili zástupci Maďarska, Itálie, Bulharska, Makedonie,
Slovenska, Polska, Vietnamu a Ukrajiny,
nezahálely ale ani obě kuřimské základní školy ZŠ Jungmannova a ZŠ
Tyršova, které představily tradiční českou kuchyni. Výtečnou atmosféru dotvářely vystoupení právě těchto dvou kuřimských základních škol, ale také MŠ
Kuřim, ZUŠ Kuřim, maďarská hudební
skupina Kultúrdeform a Vojenský umělecký souboru Ondráš.
Maďaři, jak je již tradicí, uvařili svůj

vynikající kotlíkový guláš, který je připravován už od ranních hodin a je složen
z hovězího masa, cibule, zeleniny, kvalitní maďarské papriky a také kapky červeného vína, aby bylo maso opravdu
křehké. Zájemcům také nabídli tzv. krémeše, které letošním návštěvníkům
opravdu chutnaly. V široké nabídce nechyběly ani klobásy, pagáče, nebo například doboše – čokoládové řezy s karamelovou polevou.
Chtěli bychom vám poděkovat za
hojnou účast, skvělou atmosféru a těšíme se na vás – snad – zase příští rok.
Tünde Viktória Kaiser
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Martinské hody
Do Moravských Knínic opět zavítal svatý
Martin na bílém koni – ne ten, který přikryje
svět bílou peřinou, ale ten opravdový, s mečem a pláštěm, ten svatý Martin, který předá
ubohému žebrákovi kus vlastního oblečení na
zahřátí. Loni bohužel přĳet
nemohl. Mohli jsme se
snažit sebevíc, ale oslavu
svatého Martina, tedy tradiční Martinské krojované
hody, se nám nepodařilo
přes všechna omezení
uspořádat. Letos tomu
ovšem bylo jinak. Od konce
září, kdy jsme se začali
pravidelně scházet a nacvičovat zpěv a besedy, jsme
pevně věřili, že tentokrát to vyjde. A vyšlo.
V sobotu jsme si došli k panu starostovi pro stárkovské právo, bez toho by totiž
hody nemohly proběhnout. Od starostova domu jsme se poté rozešli po celých Knínicích,
abychom pozvali spoluobčany na sobotní zá-

bavu a nedělní odpolední program.
Zábava byla jaksepatří veselá, zatančili
jsme Moravskou besedu a zpívali až do rána.
V neděli proběhl slavnostní průvod a svatomartinská jízda, která skončila v Koutě, kde
svatý Martin rozetnul plášť
a obdaroval jím mrznoucího
žebráka. Nutno poznamenat, že role žebráka se
již
po
několikáté
s nadšením zhostil „kynický“ cyklotremp Honza
Vlasák, který se na svou roli
každoročně důsledně připravuje a je vskutku
přesvědčivý.
Dalo by se toho říct ještě spousta, ale
vlastně všechno lze shrnout do jedné věty:
„Nějak bylo, nějak bude, hlavně, že só zase hode!“
Jana Helánová
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Výstava betlémů

v oratořích kuřimského kostela
Během doby adventní a vánoční
proběhne v obou oratořích kuřimského
kostela výstava bétlémů. Vystavované
betlémy jsou zapůjčené z několika
zdrojů. Hlavními majitelkami jsou paní
Dana Minksová z Lelekovic a paní Jarmila Svobodová ze Sivic, která již u nás
loni vystavovala malou část svojí obrovské sbírky. Dále zde budou ke
zhlédnutí betlémy od občanů Kuřimi a
okolních obcí.

Pár slov o hlavních vystavujících
Paní Minksová si kdysi vyrobila svůj
první korálkový betlém a manžel jí tehdy
řekl, ať si k němu zkusí vyřezat koníka. A
tak to zkusila ze stavebního polystyrenu.
K práci jí stačil odlamovací nožík a
modelářský skalpel. V té době měla
ochrnutou polovinu obličeje – Bellova
obrna lícního nervu – a nemohla malovat
obrazy, ale vyřezávat kupodivu zvládla.
Cítila, že to je správná cesta, jak projevit
svou vděčnost a poděkování Bohu, protože zdraví se jí začalo navracet. Brala
to jako výzvu a pokračovala ve vyrábění
i po příchodu vlastního miminka. Když
udělala pro syna model kostela, přemluvili ji známí, aby uspořádala první výstavu v Lelekovicích, v jejichž kulisách je
betlém zasazen. Letos ji poprosila kamarádka o vystavení betlémů v kuřimském
kostele, a tak přišel nápad udělat jako
poděkování model tohoto kostela.
Paní Svobodová je již od malička
sběratelkou betlémů a nyní jich má
doma několik stovek. Zhruba od 500
kusů je přestala počítat. Betlémy si prů-

běžně vyráběla, vystřihovala, dostávala
jako dar od lidí nebo si je vozila z dovolených. Postupně betlémy vystřihovala i
se svými dětmi a nyní už i s vnoučaty.

Kde výstavu najdete
Obě oratoře se nachází v 1. patře
kostela. Do jedné se dostanete vstupem
do věže kostela a do druhé se vchází
přes boční vchod do kostela.
Otevírací doba výstavy je každou neděli po druhé mši, od začátku prosince
do Tří králů, včetně Štědrého dne. Podrobněji pak na plakátu níže.
Výstava se řídí platnými protiepidemiologickými opatřeními.
Navštivte tuto výstavu a zpestřete si
tak dobu adventní i Vánoce.
Milan a Lucie
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Výstava se bude řídit dle aktuálních
protiepidemiologických opatření.
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Vy jste Božím „TEĎ“
svěží rubrika (nejen) pro mladé

Být Boží přítomností
Název rubriky, ve které se právě nacházíte, je inspirován posynodní exhortací papeže Františka z roku 2019, nazvané Christus Vivit (Kristus žĳe). Tuto
exhortací (doslova povzbuzení, pobídnutí, vyzvání) vám všem vřele doporučuji. Kdyby o ní nepromlouval celý
článek, jistojistě by byla uvedena v zápatí v tipech na četbu. Čtěte ji pomalu a pozorně; otevírá oči a uklidňuje mysl i duši.

Myslete na své kořeny!
Celá Františkova útlá knížka je prodchnuta touhou po opravdové svobodě.
Papež nás vyzývá k vystoupení ze zóny
pohodlí a bezpečí, k tomu, abychom přestali zamítat mnohé možnosti našeho
dalšího životního či profesního zaměření. Připomíná nám mladým základní
pravdy víry a ukazuje, že nestojí v protikladu k svobodě mladých lidí, nýbrž
naopak přispívají k ukotvenosti a jistotě
v nevyzpytatelných poryvech světa a napomáhají v obraně proti působení zlého.
Nenechte se zbavit kořenů, říká papež.

Buďte svatí!
Papež František vyzývá všechny – ano,

naprosto všechny! – ke svatosti. Svatost
není privilegiem, ale možnou cestou pro
každého z nás. Na četných příkladech
mladých světců ze všech koutů světa
ukazuje, že svatým může být skutečně
každý, ať už je z jakékoli kultury, sociální
vrstvy či etnika.

Přátelství s Ježíšem
Žití s Kristem staví František do středu
našeho života. Živý vztah s Ježíšem by
měl být uhelným kamenem našeho každodenního jednání. Sám Ježíš, když
chodil po této zemi a učil a konal zázraky, byl mladým člověkem. „Dal svůj život
ve věku, který se dnes označuje jako
mladá dospělost. V plném rozkvětu svého mládí zahájil veřejné působení a tak
vzešlo světlo.“

Jsme Boží přítomností
Překlenujeme se do doby adventní.
Právě nyní, během čtyř týdnů očekávání,
o to více vyznívá ústřední myšlenka
exhortace, jež se stala inspirací názvu
této rubriky. Mladí nejsou pouhou budoucností světa, říká František, oni jsou
především jeho přítomností. Papež nás
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vyzývá, abychom nezačali spolupracovat
na proměně světa svou energií a časem až
zítra. Ale NYNÍ. „Váš život není nějaký ‚prozatímní‘ čas. Jste Božím ‚teď‘ [you are the
Now of God] a on chce, abyste byli přinášeli
ovoce.“ Pozvání je jednoznačné: jakmile se
v našem světském okolí (třeba ve škole
nebo v práci) prohodí pár slov o nadcházejícím svátku narození Ježíše Krista, přichází chvíle, abychom poukázali na
hloubku pouhé „tradice.“ Je na nás,
abychom (rozumně a zároveň sebejistě)

svědčme. Doprovázejte se navzájem a naslouchejte si, zve nás František. Kromě významnosti naslouchání a duchovního rozlišování Svatý otec hovoří taktéž o povolání.
Znovu se navrací k všeobjímající kategorii
svobody, jež nám byla dána; každý má před
sebou (a již jí putuje) vlastní cestu. Každý z
nás je však, vyjma jiného, povolán k přátelství s Bohem. „Když Pán probouzí povolání, myslí nejen na to, kým jsi, ale na
všechno, kým se spolu s ním a s druhými
lidmi budeš moci stát.“

svědčili a skutky hovořili o všemohoucnosti
a lásce Spasitele. František nás zve,
abychom žili v přítomnosti tak, jak nejlépe
umíme – obětavě a velkodušně.

Ne zítra, ale už dnes
Nečekejme na zítřek, poněvadž nevíme, co
zítřejší den přinese. Dodejme si odvahy
(sami sobě i navzájem ve společenstvích) a

Ježíš textem & videem
tipy na čtení či zhlédnutí
The Chosen – crowdfundingový seriál o životě Ježíše Krista prostoupený hlubokou
lidskostí Božího Syna. Dílo vypovídá (lehce kýčovitě, občas naivně, avšak hluboce
duchovně) o rozličných událostech Ježíšova života a o intenzivních a živých vztazích mezi
ním, jeho učedníky a všemi lidmi, které potkává.
Z minulého čísla Petrklíče připomínám doporučení magazínu Proboha! a interview OMG
talk show.
Martin
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Pořad předvánočních a vánočních služeb
Den

Neděle
19. 12. 2021

Liturgický
kalendář

Pořad

4. neděle adventní

8:00 mše sv. v Kuřimi
9:30 mše sv. v Kuřimi
11:00 mše v Moravských Knínicích
14:00 – 17:00 zpovídání v Kuřimi

Pondělí
20. 12. 2021

7:00 – 7:55 zpovídání v Kuřimi
8:00 mše sv. v Kuřimi
potom zpovídání dle potřeby

Úterý
21. 12. 2021

17:30 zpovídání v M. Knínicích
18:00 mše v Moravských Knínicích
potom zpovídání dle potřeby

Čtvrtek
23. 12. 2021

17:30 – 17:55 zpovídání v Kuřimi
18:00 mše sv. v Kuřimi
potom zpovídání dle potřeby

Pátek
24. 12. 2021

Štědrý den

15:00 dětská mše sv. v Kuřimi
17:00 vánoční mše v M. Knínicích
22:00 noční mše sv. v Kuřimi

Sobota
25. 12. 2021

Slavnost
Narození Páně

8:00 mše sv. v Kuřimi
9:30 mše sv. v Kuřimi
11:00 mše v Moravských Knínicích

Svátek Sv. rodiny

8:00 mše sv. v Kuřimi
9:30 mše sv. v Kuřimi
11:00 mše v Moravských Knínicích

Neděle
26. 12. 2021

STRANA 19

Pořad předvánočních a vánočních služeb
Den

Liturgický
kalendář

Pořad

Pondělí
27. 12. 2021

sv. Jan Evangelista

8:00 mše sv. v Kuřimi

Úterý
28. 12. 2021

Svátek sv. Mláďátek

18:00 mše v Moravských Knínicích

Středa
29. 12. 2021

Sv. Tomáš Becket

8:00 mše v Kuřimi

Čtvrtek
30. 12. 2021

Pátek
31. 12. 2021

Sobota
1. 1. 2022

Neděle
2. 1. 2022

18:00 mše sv. v Kuřimi

Sv. Silvestr

16:00 mše sv. v Kuřimi

Nový rok
8:00 mše sv. v Kuřimi
Slavnost Matky Boží
9:30 mše sv. v Kuřimi
Panny Marie
11:00 mše v Moravských Knínicích

2. neděle po
Narození Páně

8:00 mše sv. v Kuřimi
9:30 mše sv. v Kuřimi
11:00 mše v Moravských Knínicích

STRANA 20

Pořad předvánočních a vánočních služeb
Den

Liturgický
kalendář

Pořad

Pondělí
3. 1. 2022

Nejsvětější Jméno
Ježíš

8:00 mše sv. v Kuřimi

Středa
5. 1. 2022

vigilie Slavnosti
Zjevení Páně

18:00 mše v Moravských Knínicích

Čtvrtek
6. 1. 2022

Slavnost Zjevení
Páně

18:00 mše sv. v Kuřimi

Svátek Křtu Páně

8:00 mše sv. v Kuřimi
9:30 mše sv. v Kuřimi
11:00 mše v Moravských Knínicích

Neděle
9. 1. 2022
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