SCHOLA V TÍSKU
Schola je společenství mladých lidí, kteří zpívají pro Pána Ježíše, zpívají srdcem, zpívají
sborově a drží spolu. Touto větou byla v podstatě založena naše schola v roce 1996. Do naší farnosti
tehdy přišel vojáček Josef Motyka a oslovil děvčata ve věku kolem 12 let. Hned nato jsme se začali
scházet nejen za účelem nácviku písní na mši svatou, ale také jako společenství mládeže.
První píseň, kterou nás ve schole Jožka naučil, byla Má víra a první výlet, který jsme jako
společenství mohli prožít, byl výlet do Českých Budějovic
na Charismatickou konferenci. K jádru scholy
patřili: Anička F., Iveta L., Šárka K., Verča N., Verča P.,
Gabka R., Andrea Š., Lukáš Z., Petr K., a ze Slatiny nám
výborně pomáhali Verča Š., Barča Š. a Honza C.
Časem, když nás po roce Jožka opustil, převzali
jeho vedení další z chlapců na civilní službě Pavel
Řeháček a Jiří Kaštovský.
Po krátké odmlce se pak vedení scholy (asi od roku
2000) ujala Gabka Rokytová, která scholu vede dodnes a
organizuje se staršími různá setkání dětí, scholy, mládeže, huráakcí apod. S novým vedením také
přišel nový název naší scholy – Žáby (z Čísku). Tedy jsme společenstvím žab, kteří společně zpívají a
tak obohacují liturgii, ale hlavně oslavují zpěvem Hospodina. A aby zpěv byl veden ladnými tóny
kláves, přidala se v posledních letech do spoluvedení scholy také varhanice Jindřiška Lazecká, která
je stálicí naší scholy již od svých 10. let a taktéž spoluorganizátorkou výše zmiňovaných akcí.
K roku 2011 tvoří scholu v Tísku tito členové: Jindřiška L.,Hanka N., Verča H., Lenka K.,
Anička Š., Barča H., Katka V. Nikča V., Katka V., Zuzka D., Kamča Š., Denča Š., Vendula Š.,
Vašek R., Gabka R. a Cecil.
V průběhu let se členové scholy měnili, mnozí založili rodiny a nyní sedí v lavicích a hlídají
své ratolesti, jiní odešli po pár setkáních. Ale to vše je vyváženo těmi, kteří do naší scholy přišli
v průběhu let, přicházejí a přicházet budou.

Jaké jsou povinnosti členů scholy?
 Povinná účast na zkoušce, která se koná vždy poslední sobotu v měsíci od 17 hodin, popř.
17.30h v kostele.
 Účast na zkoušce před nedělní mši svatou, při které budeme zpívat, která se koná od 9:45 a
účast na nedělní mši svaté.
 V případě neúčasti na zkoušce nebo mši je nutno se omluvit předem u vedoucích scholy.

