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▲ Volejbalový tábor 
Raketový výskok, mrštnost a vytrvalost 

jako indián a sílu jako Železný Zekon. 

To vše získali absolventi tohoto tábora. 

Skákali jsme, běhali, hráli, ale to vše 

jen tak akorát, abychom zvládli ještě 

koupání a výlety. (9 – 12 let) 
 

 

Smršť ► 
Příměstský pohybový tábor pro kluky a holky, 

kteří mají rádi pohyb a různé sporty. (7 – 11 let) 
 

 

 

▲ Léto v sedle 
Příměstský tábor u koní, 

s koňmi, s nasátím farmářské 

atmosféry se vším, co k ní 

patří. (9 – 13 let) 
 

 

 

Dance mix ► 
Tábor v Čučicích plný moder-

ních tanců, ale i her, dobrodruž-

ství a nových přátelství.  

(12 – 14 let) 
 

 

 

▲ Po stopách času 
Týden her, tvoření a společných zážitků spojených 

s blízkou i vzdálenou minulostí. Dívčí tábor.  

(9 – 12 let) 
 

 

 

▲ Jak vycvičit draka 
Ukaž svůj um i statečnost. Vytvoř a odnes si domů 

svého ohnivého draka. Příměstský tábor pro kluky i 

holky. (6 – 10 let) 
 

 

 

▲ Prázdniny s Broučky 
Brouček ztratil svoje kamarády a je smutný. Děti, 

pomůžete mu najít žabku, veverku a zajíčka? 

Prázdninová chaloupka pro děti z kroužku Broučci.  

(4 – 9 let) 
 

 

 

Fotbalový tábor ► 
Tábor pro mladé sportovce, ochotné vyjít vstříc 

nečekaným zážitkům. (7 – 11 let) 
 

 

LLeettooss  oo  pprráázzddnniinnáácchh  
Salesiánské středisko mládeže pořádalo celkem dvacet prázdninových aktivit: 

 

5 příměstských táborů 

2 tábory pro rodiče s dětmi 

 

12 táborových pobytových akcí 

1 zážitkový kurz „Adrenalin“ 
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▲ Adrenalin XIV – Společně 
Bojíš se jít do neznámých a těžkých věcí, bojíš se 

jít za svými sny? Můžeš dokázat mnoho, jen když 

budeš chtít. Žij svůj život naplno. (9 – 12 let) 
 

 

 

▲ Jeníkova cesta 
Co všechno musel Jeník Bosko přestát na své cestě, kdo mu pomáhal, 

na koho nejvíce spoléhal? To všechno už vědí všichni, kteří prožili 

červencový týden na příměstském táboře Jeníkova cesta. (7 – 9 let) 
 

 
 

◄ Holendry. Dokonči příběh 
Příběh začal. Píšeš svou kapitolu, která 

může být jeho součástí. Dostihne tě dříve, 

než bys čekal. Zážitkový tábor vybudovaný 

na silném jádru. (13 – 15 let) 
 

 

X-Space ▼ 
Konec světa se blíží. Lid-

stvo spěje do záhuby. Jedi-

nou nadějí se zdá být projekt 

X-Space. Přidáš se i Ty? 

Ministrantská chaloupka pro 

kluky. (10 – 14 let) 

 
 

 

 

◄ Moravec 
Tábor pro rodiny s dětmi, tentokrát s příběhy 

medvídka Pú 
 

 

 

▲ Sporťák 2015 
Tábor se zaměřením na sportovní vyžití 

s připravenými týmovými hrami, s důrazem na 

vytvoření dobré party. (11 – 15 let) 
 

 

 

◄ Hudební tábor 
Hudební aktivity, výtvarná i 

hudebně-pohybová činnost.  

(6 – 10 let) 
 

 

Chaloupka pro mladší 

ministranty ▼ 
Výlety, hry, témátka. Společný 

čas prožitý v dobré partě kluků. 

(7 – 10 let) 

 
 

 

 

▲ Dva roky prázdnin 
Pojďme se společně naučit další taneční 

kreace a prožít dva roky prázdnin na tajupl-

ném ostrově jako ztroskotanci. (9 – 12 let) 
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V sobotu, 11. července 2015, v 10:30 přijal svátost křtu Jakub Kryštof Toffel. 
 

V neděli, 12, července 2015, při mši svaté v 9 hod. přijal svátost křtu Rudolf Antonín Štefl. 

Mši sloužil P. Jenda Stuchlík. 
 

V Y P R O Š U J E M E   B O Ž Í   P O Ž E H N Á N Í  ! ! ! 

 

 

 

 

 

   Neděle, 12. července 2015 
 

Při večerní mši svaté v 18 hodin prožila slavnost prvního svatého 

přijímání animátorka Darina Končalová.  

Mši sloužil P. Max Dřímal. 
 

V Y P R O Š U J E M E   B O Ž Í   P O Ž E H N Á N Í  ! ! ! 

 

 

 

 

Dnes, v pondělí 13. července 2015, byla zahájena generální oprava vodovodního řadu  

v kostele, středisku a v domě komunity. Ukončena má být podle plánu 21. srpna 2015.  

Rekonstrukce si vyžádá postupné odstávky vody a odpadů, takže Salesiány, kteří  

nebudou odjetí na prázdninových aktivitách, čeká nepříjemné léto. 

 

 

 

 

 
 

   Středa, 15. července 2015 
    

Dnes ve 14 hodin konalo se v našem kostele requiem  

za našeho farníka RNDr. Pavla Kalába. 
 

ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ MU, Ó PANE... 
 

 
 

Foto z letošní svatodušní novény. 

 

 

   Pátek, 17. července 2015 
    

Dnes ve 14:30 hodin jsme se v našem kostele naposledy rozloučili  

s paní Věrou Wagnerovou. Zemřela ve věku 86 let. 
 

O D P O  Č I N U T Í   V Ě Č N É   D E J   J Í ,   Ó   P A N E  . . . 
 

 

 

V posledních dnech se ve farnosti objevil P. Zdeněk Jančařík z Prahy, který od září ve funkci  

ředitele komunity vystřídá P. Radka Gottwalda.  

Dnes, v neděli, 26. července 2015, sloužil půl osmou i devátou mši svatou. 
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Pátek 7. až neděle 9. srpna 2015 

SSaalleessiiáánnsskkýý  VVeelleehhrraadd  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisíce příznivců Dona 

Boska se tento víkend shro-

máždily na Velehradě, kde 

třídenní slavností vyvrcholily 

oslavy dvoustého výročí na-

rození tohoto světce. 

Ústředním bodem pouti byla sobotní slavnostní mše svatá 

v 11 hodin, kterou celebroval biskup pražský mons. Karel 

Herbst. Ve své promluvě vyzdvihl význam některých osobností, 

které dona Boska v jeho životě doprovázely, učily, ovlivňovaly a 

formovaly. A připomněl, jak je důležité v takovém doprovázení 

pokračovat i v současné době. V závěru mše ještě zazněly krátké 

promluvy plzeňského biskupa Františka Radkovského a sr. 

Sumiko Maria Assunty, členky generální rady FMA. O hudební 

doprovod se skvěle postarala schola zlínské salesiánské farnosti. 

Mons. Karel Herbst 

Mons. František Radkovský Sumiko Maria Assunta, FMA 
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Letošní horké léto, kdy teplotní rekordy padaly jako mouchy a 

teplota se nezřídka blížila ke 40°C, organizátoři na ploše u bazi-

liky postavili stany, které nabídly alespoň trochu stínu. Děti zase 

byly nadšeny z vodních rozprašovačů. 

 

Odpolední program nabízel spoustu možností. 

Např. přednášku Petra Cvrkala o duchovním doprováze-

ní, workshop P. Libora Všetuly o animovaných klipech 

s výchovnou tématikou, hudební dílnu s Pavlem Helanem 

nebo koncert Josefa Špačka s rodinou. Pro rodiny s dětmi 

byl připraven pohádkový les plný soutěží a sympatických 

postav v neuvěřitelných maskách a kostýmech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabitý den uzavíral narozeninový galave-

čer, jehož součástí byla vystoupení osobností sa-

lesiánské rodiny. Vystoupili provinciálové salesi-

ánů a salesiánek, krátký videopozdrav poslal i 

hlavní představený Ángel Fernández Artime. Středem pozornosti byla skupina 

gymnastů se svými lidskými pyramidami. Galavečer byl doprovázen nově 

vzniklou chválovou skupinou Czech it out, která v závěru zahrála i jubilejní 

hymnu Da mihi animas. Po animované modlitbě byl rozbalen veliký narozenino-

vý dort a každý účastník dostal v papírové krabičce svůj malý dortík.  

Galavečer uzavřely koncerty Pavla Helana a Prague Cello Quartet. 

Mladých se sešly stovky.  

Don Bosco by měl vážně radost... 

Speciální 11° pivo Bosco Beer 

v objemu 0,75 l v tom horku fakt 

přišlo k chuti 
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V neděli v 10 hodin byla sloužena mše svatá, kterou celebroval 

P. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze. 

 

Nejdůležitější součásti této třídenní slavnosti byly v přímém pře-

nosu přenášeny televizí Noe. 

 

Dlouho očekávané oslavy na Velehradě se setkaly s velkým úspě-

chem. Jak připomněl v nedělní závěrečné promluvě provinciál P. Petr 

Vaculík, předcházely jim celé čtyři roky příprav a seznamování se s 

osobností Dona Boska. „Teď přišel čas snít o plodech," řekl nakonec. 

Těmito plody jsou podle jeho slov především vděčná radost a posílení společenství. A to je také to 

nejcennější, co si poutníci ze Salesiánského Velehradu odvážejí. 

 

 

 
P. Libor Všetula v rámci brněnského Salesiánského mediálního centra po celé tři dny pečlivě natáčel a 

z tohoto materiálu posléze sestříhal obrazovou koláž. Můžete se na ni podívat zde: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3jbVhLlj-GE 
Zapsal Aleš Marek 

Foto: Mediální škola 

 

 

 

P.S.:  I když se žabovřeští salesiáni pokusili ve farnosti zorganizovat zájezd na sobotní část pouti, 

pro nezájem ze strany farníků (přihlásilo se jen 23 lidí) se zájezd nakonec neuskutečnil. Zá-

jemci se museli dopravit po vlastní ose. 

 

Lidské pyramidy byly  

odměněny potleskem ve stoje 

Obrovský zájem byl o výroční trička z Brna. 

P. Petr Vaculík 

https://www.youtube.com/watch?v=3jbVhLlj-GE
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„With the Young, for the Young.“ 

Neděle 9. až neděle 16. srpna 2015 

SYM Don Bosco 2015 
celosvětové setkání salesiánské mládeže v Turíně 

 

Naše skupina měla dvacet osm členů a vypravila se na cestu pozdě v noci ze salesiánského 

střediska v Praze-Kobylisích. 

Celou dobu nás opatrovali Zdeněk Jančařík SDB, Jaroslav Vracovský SDB, Eva Liškutinová 

FMA, Olga Landrová FMA, Hynek Černoch SDB, George Woclawek SDB a všichni andělé strážní. 

Po příjezdu do Turína jsme byli ubytováni přímo v první oratoři Dona Boska (Valdocco). Motto 

setkání bylo: „Like Don Bosco, with the young for the young“, zkráceně „like with for“. 

 Celý pobyt byl programově velmi nabitý a zajímavý, celková atmosféra slovy nepopsatelná. 

Měli jsme možnost setkat se s několika tisíci mladých salesiánů z celého světa a navázat s nimi přá-

telské vztahy. Navzdory našim jazykovým bariérám a kulturním zvyklostem jsme spolu dokázali 

skvěle vyjít a komunikovat, spojovala nás totiž jednotná myš-

lenka salesiánského díla a osoba Dona Boska. V závěru setkání 

podnikli všichni (cca 6000 mladých) pěší výpravu na Colle 

Don Bosco, která pro mnohé byla velmi silným zážitkem, ne-

jen kvůli nečekanému dešti. 

Velké poděkování patří zejména všem organizátorům, 

kteří obětovali mnoho svého času i spánku, ale i všem animáto-

rům a účinkujícím a v neposlední řadě i účastníkům. Každý 

z nás si zajisté odnesl nejen nové poznatky, ale i novou chuť 

pokračovat v Don Boskově díle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Petra Ryšavá 
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Pondělí 17. až pátek 21. srpna 2015 

Komunitní dovolená 
 

Komunitní dovolená probíhala skoro již tradičně na chalupě Pátera Šimka ve Valašské Bys-

třici. Účastnili se jak bratři, kteří se loučí a odjíždějí na jiná působiště, tak i ti, kteří od září přicháze-

jí nově. Osazenstvo se proměňovalo, protože občas někdo odjel, občas někdo přijel.  

 

Program byl tradiční: Spánek, modlitba, výlety, 

jídlo, hry, pamětihodnosti... Zkrátka relaxace i aktivní 

odpočinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Libor Všetula 

Foto: Jenda Stuchlík 
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V neděli, 16. srpna 2015 v 9:00 přijali svátost křtu Ondřej Lazar a Jáchym Jan Marek. 
 

V neděli, 30. srpna 2015 při mši svaté v 9 hod. přijali svátost křtu David Skalník a Eliška Tůmová.  
 

V 15 hodin pak udělil svátost křtu P. Libor Všetula Ladě Veronice Svobodové. 
 

V Y P R O Š U J E M E   B O Ž Í   P O Ž E H N Á N Í  ! ! ! 

 

 

 

 

 

 

 

Pořad bohoslužeb ve školním roce 
 

Pondělí až pátek:   7:00 

Po, st, čt, pá:  18.00 

Úterý:   18:00 v kapli sv. Václava na Burianově náměstí 
 

Sobota:  7:00, 18:00 (s nedělní platností) 
 

Neděle:  7:30, 9:00, 10:30, 18:00 

 
 

 

Farní kavárna zahajuje až 20. září, vždy po mši sv. v 7:30 a v 9:00. 

 
 

Jak vysvětlil P. Libor Všetula v ohláškách v neděli 6. září, v sále pod kostelem je nově natřená 

podlaha, takže účastníci kavárny by nebyli nadopováni pouze kofeinem, ale i směsí rozpouštědel, 

což by jejich zdraví rozhodně neprospělo. Proto ten odklad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Neděle, 6. září 2015 
 

   Dnes při mši svaté v 9 hodin byly požehnány 

školní pomůcky všem dětem, které si je přinesly. 

           Mši sloužil farář P. Max Dřímal. 
 

        V Y P R O Š U J E M E   B O Ž Í    

                P O Ž E H N Á N Í  ! ! ! 
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Z ohlášek v neděli, 6. září: 
 

Letošní školní rok bude každá nedělní mše svatá v 9:00 sloužena především pro rodiny 

s dětmi. Každou první neděli v měsíci, nebo při vhodných či významných příležitostech na ní bude 

zpívat farní Sboreček.  
 

Farní Sboreček se začne pravidelně scházet od neděle 20. 9. v 8:30 ve Farním sále. Zveme 

do Sborečku děti od 3 let a také rodiče a mládež, kteří jsou ochotni a schopni doprovázet děti na 

nějaký hudební nástroj. Na všechny se těší Marie Ryšavá, Petra Kušlová, Aleš Král a Tomáš 

Knecht. 

 

Štafetu organizace pravidelných výletů dětí za P. Radka Gottwalda a sr. Evu Liškutinovou 

přebírají P. Pavel Hertl a sr. Majka Tkadlecová. 

 

 

 

Sobota, 12. září 2015 

Výlet do Ořešína a okolí 
 

Navázali jsme na tradici sobotních výletů. První výlet směřoval 

do okolí Ořešína. 

Tuto sobotu se uskutečnil první výlet v tomto školním roce. Do 

pátku jsme s Pavlem Hertlem s napětím očekávali, jestli se vůbec někdo 

přihlásí. Nakonec nás od kostela, kde byl sraz, vyrazilo směr Ořešín osm 

– dva dospělí a šest dětí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa nebyla nijak dlouhá – celkem 

jsme urazili maximálně 6 km, ale čas do ná-

vratu jsme vyplnili hrami, soutěžemi, prohlíd-

kou mysliveckého posedu, objevením nového rybníka, vyprávěním vtipů, 

atd. 

 Domů se nám ještě nechtělo, tak jsme si zahráli na hřišti salesiánského střediska hru Bom-

ba. Přidala se i jedna maminka a další salesián. 

 

Těšíme se na viděnou i s dalšími zájemci v sobotu 3. října !!! 
Autor.: Majka Tkadlecová 

Foto: Majka Tkadlecová a Pavel Hertl 

 

 

V sobotu, 12. září 2015 v 11 hodin přijala svátost křtu Adéla Laura Vicuňa Nežerková. 

Křest vysluhoval P. Petr Chovanec. 
 

V Y P R O Š U J E M E   B O Ž Í   P O Ž E H N Á N Í  ! ! ! 
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Neděle, 13. září 2015 

Přivítání nově příchozích 
 

Dnes při deváté mši svaté byli představeni a přivítáni 

noví salesiáni, kteří od září začínají působit v naší farnosti a ve 

středisku mládeže. Farníkům se představili P. Zdeněk Jančařík, 

P. Pavel Hertl a sr. Majka Tkadlecová. Zpět se vrací též P. Jirka 

Baláš. Ten se však pro neodkladné povinnosti v Plzni této uví-

tací mše nemohl zúčastnit. Ale to nevadí. Jiříka přece velmi 

dobře známe. 

 

 

Uvítání se chopili zástup-

ci dětského Sborečku, ale protože 

Sboreček se dosud neschází, a 

tak nemohl nacvičit písničku, 

přivítali nově příchozí netradičně 

básničkou, kterou pro ně k této 

příležitosti napsal Honza Šlachta: 

 

 
Anežka:   O prázdninách proběhlo střídání stráží,  

          a náhle zde jiní faráři káží.  

          Bez jednoho jsou tu čtyři,  

          Zdeněk, Pavel a taky Jiří.  

Pavlínka: A tak k naší velké radosti 

    dnes vítáme je v naší farnosti. 

    A přejeme, ať ke cti a slávě Boží  

    se jim u nás dobře slouží.  

Anežka:    Každý z nich – věříme jistě,  

    má srdce na správném místě.  

    Naše farnost je totiž opravdu živá,  

    i Otec Max s tím starosti mívá.  

Pavlínka: Farníci jsou tady hraví,  

    stále se tu něco děje či něco slaví.  

    Tak ať se tu cítíte jako doma,  

    společně nabídnem každý to, co má.  

Anežka:    Ještě někdo přibyl tu,  

    dáma v šedém hábitu.  

    Po létech je tady znova  

    sestra Majka Tkadlecová.  

Pavlínka: Jsme moc rádi, že je tady,  

    stará známá, s duchem mladým.  

Anežka:   Ať se tu cítíte jak mezi svými,  

Pavlínka: teď dárky předáme, došly nám rýmy. 

 

...a každý dostal kytku a ke kytce roztomilou zelenou gumovou pískající žabičku. 

 
Samuel:    Nemáme dnes písničku,  

    ke kytce chcem něco dát,  

    tuto malou žabičku,  

    s kterou si večer můžete hrát.  

Kryštof:   Ať vám stále připomíná  

    ten zelený kvakoš,  

    že aspoň chvíli v Žabovřeskách  

    má být každý saloš!!!  

 

 

 

Mši celebroval P. Zdeněk Jančařík, 

vítal P. Max Dřímal 

Zleva: Radko Fronc, sr. Majka Tkadlecová, P. Max Dřímal  
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P. Zdeněk Jančařík, SDB 
 

Pochází z moravského Slovácka, z Veselí nad Moravou. Ve víře nebyl 

vychován, konvertoval až během studií na vysoké škole. Přišel k nám z Prahy, 

kde s přestávkami působil od roku 1984. Ujímá se funkce ředitele komunity. Je 

zástupcem provinciála a také šéfredaktorem Salesiánského magazínu. 

Vášnivě rád čte, a to nejraději v cizích jazycích – německy, italsky, an-

glicky. Během pobytu v Brně by rád zvládl alespoň základy hantecu. Rád jezdí 

na kole, houbaří, zabrnká si na kytaru. 

V Žabokuku 3/2015 se vyznal ze své lásky k Brnu: „Miluji blízkost jeho 

lesů, přehradu, šaliny a trolejbusy, Myší díru. A proti Praze též radostnou at-

mosféru města, kde na Svoboďáku teče burčák a hrají pouliční muzikanti, na 

dvoře Domu pánů z Kunštátu zní jazz a tančí lidé, a kde mi biskup Vojtěch při-

rozeně tyká, protože se známe z mladých let z litoměřického semináře. Auta dá-

vají spontánně přednost chodcům, lidé se v dopravních prostředcích mezi sebou baví, stanice jsou 

psány v cizích jazycích, na každé stanici vím, kdy mi pojede další tramvaj, děti v oratoři zdraví. 

Zkrátka taková malá Arkádie.“ 

 

P. Pavel Hertl, SDB 
 

Přichází k nám ze Sebranic. V komunitě Sebranice-Litomyšl strávil pět 

let. Věkový průměr tam byl 70 let, zatímco v Žabovřeskách je 49. Takže se 

svým věkem trefil přesně do průměru.     

 Rád se modlí růženec v přírodě, za příjemného počasí. Odpočívá za po-

slechu hudby. Poslouchá klasiku, Ebena, Nohavicu, Kryla, Anetu Langerovou, 

Spirituál kvintet. 

 A co bude mít ve farnosti na starosti? „Již dopředu jsem měl od Radka 

doporučeno, abych se staral o menší ministranty. Byl jsem s některými z nich už 

i na letošní chaloupce. Musím říct, že jsem z kluků nadšený. Zkrátka všichni 

lidé jsou tu fajn. Ať žije Brno!“ 

 

 

P. Jiří Baláš, SDB 
 

Pochází z Východních Čech, z vesnice Široký Důl nedaleko Poličky. 

Přichází k nám ze střediska v Plzni a po P. Pavlovi Tichém přebírá funkci 

ředitele střediska mládeže. Jak si většina z nás dobře pamatuje, není to jeho 

první pobyt v Brně. Pobýval zde již v letech 2008 až 2012. „Byl to můj ne-

jdelší pobyt na jednom místě, takže jsem si mohl vyzkoušet dlouhodobější 

spolupráci s konkrétními lidmi a zažít ten pocit, že po třech letech se dá již 

na něčem stavět a něco budovat. Byla to pro mne velká zkušenost, jak vést 

lidi, středisko, pořádat akce. Zároveň jsem v té době byl vysvěcen na kněze, 

takže to pro mne byla nová oblast, kterou jsem začal poznávat.“ 

A co Jirka od svého působiště očekává nyní? Přebírat středisko po 

Pavlovi Tichém – to určitě nebude vůbec jednoduché. „Nemám potřebu se 

nějak s Pavlem poměřovat. Nesmírně si vážím jeho práce, jak středisko rozjel, jak se rozrostlo do 

šíře a pestrosti. Pro mne je důležité udržet středisko v takové kvalitě, v jaké je, a spíše hledat, čím já 

ho mohu obohatit. Jak ho posouvat dál. Co vidím jako podstatné je péče o lidi, kteří v tom díle pra-

cují a pomáhají, a na to se těším. Zároveň ale mám tak trochu obavu, zda to zvládnu.“ 

A Brno jako město? „Líbí se mi centrum – procházet uličkami. Těším se, že se dostanu do 

divadla za nějakou kulturou. Za minulého pobytu mi to vyšlo asi jen jednou. A upřímně – nemusím 

pivo Starobrno.“ 
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Sr. Marie Tkadlecová, FMA 
 

Majka pochází z Valašské Senice, okr. Vsetín. Řada z nás si ji dobře 

pamatuje, protože Brno je její druhý domov, do kterého se často vrací. Její 

současný pobyt v Žabovřeskách je již jejím čtvrtým v pořadí. Poprvé se do 

Brna dostala v rámci aspirantátu v letech 1992 a 1993, to ještě ani kostel, ani 

středisko nestálo a oratoř působila provizorně v likusáku. Později se 

v Žabovřeskách objevila ještě v letech 1996 až 1999 a naposledy v letech 2006 

až 2009. 

V letech 2009 až 2015 působila jako provinční představená Česko-

litevské provincie Dcer Panny Marie. Ačkoliv přebývala v Praze-Kobylisích, 

moc času na kontakty s lidmi neměla, protože náplní práce provinční předsta-

vené je hlavně cestování. Snad proto na otázku, na co se nejvíce v Brně těší, 

odpovídá: „Na lidi, které znám z dřívějška a hlavně na děti, protože v posledních letech jsem na ně 

pro samé cestování neměla moc času. Dříve jsem působila ve středisku, nyní budu působit ve far-

nosti, takže je to výzva – naučit se zase nové věci. Teď se například učím učit náboženství.“ 

I když má Brno velice ráda, na nějaké vycházky do města moc času nezbývá. Práce v Žabo-

vřeskách je hektická. Akce střídá akci, proto všechen čas věnuje jejich přípravám. 
Zapsal Aleš Marek 

 

 

   Neděle, 13. září 2015  
 

Dnes při mši svaté v 10:30 přijal svátost křtu Tobiáš Jan Vaverka. 
 

V Y P R O Š U J E M E   B O Ž Í   P O Ž E H N Á N Í  ! ! ! 

 

 

Dnes při každé mši svaté proběhla diecézní sbírka na podporu brněnského děkanství.  

Z výtěžku bude vytvořen fond na podporu platů zaměstnanců děkanství.  

V našem kostele se vybralo 11 533 Kč. 
 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať  ! ! ! 

 

 

 

 

   Neděle, 13. září 2015  
 

Dnes se konala tradiční pouť farnosti do Vranova u Brna. Část farníků vyra- 

zila z Útěchova pěšky, část přijela auty. Mše svatá byla sloužena v 15 hodin. 

    Dárkem letošní pouti bylo novokněžské požehnání P. Tomáše Fránka. 
 

            PANNO MARIA VRANOVSKÁ, ORODUJ ZA NÁS  ! ! ! 
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    SSPPOOLLEEČČNNĚĚ                        HHeesslloo  pprroo  nnoovvýý  šškkoollnníí  rrookk  

 

 

 

 

Pátek 18. a sobota 19. září 2015 

Úvodní školení 
zaměstnanců střediska a animátorů 

 

Nový školní rok přináší do Žabovřesk nové salesiány a pracovní-

ky střediska, nové aktivity a nová témata. S tím vším se desítky animáto-

rů a zaměstnanců přišly seznámit na tradiční Úvodní školení. Po roce 

oslav a velkých akcí to má být rok, ve kterém znovu napneme síly do 

naší standardní činnosti a posílíme vzájemnou spolupráci. To je vyjádře-

no heslem SPOLEČNĚ, které sdílí celé salesiánské dílo v Žabovřeskách.  

 

Společně jsme tedy zahájili školní rok originálním "Žabím chorá-

lem" pod taktovkou nového ředitele komunity P. Zdeňka Jančaříka: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B7TomfnU1eo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společně jsme také při Úvodním 

školení pokřtili čerstvě vydanou příručku 

salesiánského animátora, která je praktic-

kým rádcem všech, kdo se ve středisku 

nějak aktivně zapojují. Animátorský rok 

byl jako obvykle zahájen malou ochutnáv-

kou stylu, ve kterém se ponesou měsíční 

porady. Tentokrát to nebyla ochutnávka jen 

symbolická. Byli jsme totiž svědkem prv-

ního dílu kuchařského pořadu SalesiániVa-

ří, který vyvrcholil společným přípitkem a 

také oceněním nejlepšího švestkového po-

krmu, který účastníci připravili.  

 

Nový ředitel střediska 

P. Jiří Baláš  

https://www.youtube.com/watch?v=B7TomfnU1eo


- 131 - 
 

Úvodní školení je pro všechny pracovníky střediska důležitým momentem, nejen kvůli všem 

praktickým informacím, proškolením a podpisům, ale především kvůli setkání s ostatními, vzájem-

nému sdílení a naladění se na společnou vlnu. Abychom pak tím vírem všemožných aktivit pro-

plouvali společně. Společně: 

https://www.youtube.com/watch?v=6g-OID69eo8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Text i foto: Anežka Hesová 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Neděle, 20. září 2015  
 

Dnes byl zahájen provoz farní kavárny v sále pod kostelem. Kavárna je v provozu každou neděli  

od 8 do 11 hodin. Koordinátory služeb jsou Eva a Vítek Pažourkovi. 
 

Všem kavárníkům ze srdce děkujeme za jejich službu ! ! ! 

 

Dnes byly zahájeny pravidelné schůzky farního Sborečku. 
 

Děcka, těšíme se na vaše zpívání ! ! ! 

 

 

 

 

 

V neděli 20. září 2015 konaly se v Žabovřeskách svatováclavské hody, které byly avizovány již 

na letošním farním dnu. Zahájeny byly ve 14 hodin mší svatou u kapličky sv. Václava  

na Burianově náměstí. K vidění byly rekonstruované žabovřeské kroje. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6g-OID69eo8
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      Sobota, 26. září 2015 
 

         Dnes v 11 hod. uzavřeli církevní sňatek pan Petr Nečas 

          a slečna Adéla Navrátilová. Oddával P. Jiří Topenčík 

z farnosti Šitbořice. 
 

                     VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ  ! ! ! 

 
Výzdoba kostela i sálu pod kostelem byla celá laděna do pří-

jemné růžové barvy. Ačkoliv to tedy z fotografie není patrné, byla to 

svatba v růžovém. 

 

Áďo a Petře, přejeme hodně štěstí na vaší společné cestě životem. 

 

 

 

 

 

 

Sobota, 3. října 2015 

Sobotní výlet do Mariánského údolí 
 

V sobotu 3. října jsme se s dětmi vydali na dru-

hý sobotní výlet v tomto školním roce. Chtěli jsme pro-

jít Mariánským údolím v Líšni a na závěr výletu jsme 

měli naplánováno vystoupit k líšeňskému kostelíčku. 

Při plánování jsme ale netušili, že houpačky a trampolí-

ny na začátku Mariánského údolí budou pro děti neodo-

latelným lákadlem, a tak jsme se tam nakonec zdrželi 

déle, než jsme předpokládali. Trasu jsme zkrátili, aby-

chom se stihli vrátit před středisko tak, jak jsme rodi-

čům slíbili, a cestou jsme se v klidu kochali krásnou 

podzimní přírodou. Nejmladším účastníkům byly tento-

krát čtyři roky a šlapalo jim to moc dobře! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Text i foto: Majka Tkadlecová 
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   Sobota, 3. října 2015  
 

Dnes v 11:30 hodin uzavřeli církevní sňatek pan Jan Vlasák a slečna Terézia Dingová.  

Oddával P. Zdeněk Jančařík. 
 

V Y P R O Š U J E M E   B O Ž Í   P O Ž E H N Á N Í  ! ! ! 

 

 

 

   Neděle, 4. října 2015  
 

Dnes v 10:30 hodin přijala svátost křtu Lucie Marie Parmová.  

Křest vysluhoval P. Max Dřímal. 
 

V Y P R O Š U J E M E   B O Ž Í   P O Ž E H N Á N Í  ! ! ! 

 

 

Z ohlášek v neděli, 4. října 2015 
 

Upozorňujeme na malou změnu příležitosti ke svátosti smíření. Týká se především nedělních 

mší sv., kdy se bude zpovídat již půl hodiny před začátkem každé nedělní bohoslužby. Kněz konající 

tuto službu zůstane do doby, dokud budou přicházet zájemci o svátost smíření. Prosíme, preferujte 

tuto dobu, jistě nechcete přijít o účast na nedělní bohoslužbě.  

Mší ve všední dny ráno se tato změna netýká. Ve všední dny večer se bude zpovídat podle 

možností také půl hodiny přede mší svatou. 
P. Max Dřímal 

 

 

Pátek 2. až neděle 4. října 2015 

První kurz nového cyklu MeŠ 
 

2. až 4. října 2015 v Brně proběhl první kurz nového cyklu salesiánské Mediální školy. V 

ročníku 2015-2016 je přihlášeno rekordních 21 účastníků. 

Zahajovací víkend byl ve znamení základních principů komunikace. Účastníci si osvojovali 

schopnost pozorně vnímat komunikační procesy, kriticky přijímat a vědomě vytvářet různé mediál-

ní obsahy. Kurz byl zároveň zaměřen na práci se zvukem, jeho záznam a zpracování, se kterým byli 

účastníci seznámeni jak v teoretických přednáškách, tak v praktických workshopech.  

V tomto školním roce čekají Mediální školu ještě čtyři další víkendy s tématy: fotografie, grafika a 

sociální sítě, videotvorba a moderování. 
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Zápis z porady výchovně-pastoračního společenství 
U salesiánského domu v Brně-Žabovřeskách 

konané v neděli, 4. října 2015 
 

Cílem těchto porad je vzájemné propojení jednotlivých skupin místního salesiánského díla v 

jednom společném poslání.  
 

Nový ředitel komunity SDB Zdeněk Jančařík informoval o opravě vodovodního řádu, při níž se 

zjistilo, že bude třeba zcela rekonstruovat střechu na salesiánském domě (dřevomorka).  

Komunita má tři nové členy: P. Jiřího Baláše, ředitele SaSM, P. Pavla Hertla, kaplana při kostele 

PMP a P. Zdeňka Jančaříka, ředitele komunity.  

Dále ředitel informoval o tom, že koncem října proběhne v celé salesiánské provincii průzkum na 

nového provinciála SDB, a také o současném postavení Salesiánského mediálního centra v rámci SaSM a 

salesiánské provincie. 
 

Ředitelka komunity FMA Eva Liškutinová informovala o příchodu někdejší inspektorky Majky 

Tkadlecové do Brna-Žabovřesk, kde bude vypomáhat v SaSM. Prezentovala také informace o průběhu gene-

rální kapituly Dcer Panny Marie Pomocnice. 
 

Ředitel střediska mládeže Jiří Baláš informoval o úvodním školení zaměstnanců, animátorů a dob-

rovolníků Salesiánského střediska mládeže. Heslem na tento školní rok je „SPOLEČNĚ“. 
 

Farář u kostela PMP Maxmilián Dřímal informoval o tradiční akci „Živý Betlém“ a o stavu výroby 

žabovřeského kalendáře. Zakládá se také křesťanské společenství otevřené všem zájemcům (18. 10.). Padla 

také otázka dostupnosti kněží v noci nebo ve dnech, kdy nefunguje vrátnice. 
 

Zástupce salesiánů-spolupracovníků Dagmar Plevová informovala o znovuzvolení koordinátora 

českých salesiánů-spolupracovníků Pavla Kvapila a o nadcházejícím vzniku nové místní skupiny ASC Brno-

Žabovřesky. 
 

Předseda Nadace přátel Dona Boska Luboš Krejčí referoval o stavu financí Nadace. 

 

V další diskusi bylo připomenuto, že by bylo dobré znovu zavést školení zaměstnanců a laiků (tzv. 

Fošna). 

Spolupráci na Živém Betlémě bude koordinovat P. Jiří Baláš. 

Putování se salesiány na Celostátní setkání mládeže se Svatým otcem do Krakova (konec července 

2016) se co do koordinace ujmou P. Zdeněk Jančařík a Eva Liškutinová. 

Dále se diskutovalo o tématu teenagerů, kteří nejsou zapojeni ani do farnosti, ani do střediska. 
 

Další setkání VPS se uskuteční 13. 12. 2015 v 19.00 hod. 
Zapsal: Zdeněk Jančařík 

 

 

 

 

   Sobota, 10. října 2015  
 

Dnes v 15:30 hodin přijala svátost křtu obřadem beze mše Natálie Veronika Bartošová.  
 

V Y P R O Š U J E M E   B O Ž Í   P O Ž E H N Á N Í  ! ! ! 

 
 

 

   Neděle, 11. října 2015  
 

Dnes při mši sv. v 10:30 hodin přijal svátost křtu Kryštof Kejík.  
 

V Y P R O Š U J E M E   B O Ž Í   P O Ž E H N Á N Í  ! ! ! 

 

 

 

11. října 2015 vyšel farní časopis Žabokuk číslo 3/15. 



- 135 - 

Zpráva z jednání pastorační rady farnosti, 
které se konalo v neděli, 11. října 2015 

 

Pastorační radu opouští Eva 

Liškutinová, za ni nastupuje 

Majka Tkadlecová 

Za P. Radka Gottwalda na-

stupuje P. Zdeněk Jančařík, 

ředitel komunity 

Pastorační radu posiluje 

P. Pavel Hertl,  

farní vikář 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošní drakiáda, která se uskutečnila v neděli 11. října 

odpoledne, se vydařila. Rodiny naší farnosti a střediska zaplnily 

kopec. Draci létali a pohybovat se snažili i všichni přítomní – děti 

i rodiče, protože na Medláneckém kopci opravdu foukalo. Teplý 

čaj v termosce přišel skutečně vhod. Ale ani zima nenarušila přá-

telskou pohodu! 

 

Odvážné děti dostaly na závěr sladkou odměnu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Text i foto:  

Majka Tkadlecová 

 

Neděle, 11. října 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiční drakiáda 
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Motto: Eucharistie – smlouva nová a věčná 

 

Ve dnech 15. – 17. října 2015 konal se v Brně vůbec první po-

revoluční Národní eucharistický kongres v České republice. Ten vyvr-

cholil 17. října mší svatou na náměstí Svobody. Bohoslužbu slavil 

papežský legát Paul Josef kardinál Cordes společně s českými, moravskými i slovenskými biskupy 

a šesti stovkami kněží. Přítomni byli také zástupci z řad politiků, odhadem tisícovka ministrantů a 

akolitů a až 25 tisíc věřících. Po mši sv. se konal slavnostní průvod na Zelný trh, kde byl Národní 

eucharistický kongres zakončen vyznáním víry, obnovou nové a věčné smlouvy s Bohem a svátost-

ným požehnáním. 
 

Eucharistické kongresy se v Církvi konají na různých úrovních – diecézní, národní či celosvětové – od druhé 

poloviny 19. století. Jejich hlavním tématem je Eucharistie, tedy Tělo a Krev Páně v Nejsvětější svátosti. 

Vždy s odstupem několika let se věřící z mnoha zemí světa scházejí na Mezinárodním eucharistickém kongre-

su. Ten poslední, v pořadí padesátý, byl v roce 2012 v Dublinu. Příští se uskuteční v roce 2016 na Filipínách. 

 

 

Dopis papeže Františka Paulu Josefu kardinálu Cordesovi,  
zaslaný u příležitosti konání Národního eucharistického kongresu v Brně.  

 
Mému ctihodnému bratru Paulu Josefu Cordesovi, bývalému předsedovi Papežské rady „Cor unum“ 

 

 „Jak jedinečná a podivuhodná šlechetnost, s níž dárce vchází do domu, přičemž dar a dárce jsou ni-

terně totéž!“ (Urban IV., Encyklika Transiturus de hoc mundo). Nikdy nejsme schopni poskytnout našemu 

Spasiteli za jeho dar odpovídající klanění nebo vděčnost. Přesto se však sluší, abychom s vděčností přicháze-

li k Pánu Kristu, přítomnému ve svátosti eucharistie, a spolu s věřícími, kteří nám jsou svěřeni, jej poznávali 

živou vírou, přijímali ho náležitým způsobem a zbožně se mu klaněli. 
 

S radostí v srdci jsem se dověděl, že posvátní pastýři České republiky spolu s věřícími se v rámci 

mnohých pastoračních a teologických záměrů připravují v diecézích a farnostech na konání I. národního 

eucharistického kongresu, a to katechetickou výukou, náležitým slavením liturgie a vytrvalým přijímáním 

svátostí. Jelikož se vznešený lid této země v uplynulých letech těšil hojnější svobodě, považuji tuto událost 

za příležitost k posílení a prohloubení jeho víry, a proto tento spasitelný záměr chválím a schvaluji. 
 

Aby toto katolické společenství více pociťovalo pouto jednoty s nástupcem sv. Petra a zakoušelo 

mou péči a lásku, rád vyhovuji žádosti svého ctihodného bratra kardinála Dominika Duky, arcibiskupa praž-

ského a předsedy České biskupské konference, i ctihodného bratra Jana Vokála, biskupa královéhradeckého 

a delegáta pro eucharistické kongresy, abych poslal jednoho z kardinálů jako svého zástupce. Obracím se 

tedy na Tebe, můj ctihodný bratře, neboť jsi byl předsedou Papežské rady „Cor unum“ a již mnoho let věrně 

sloužíš Apoštolskému stolci v různých významných úřadech. 
 

S důvěrou Tě proto ustanovuji svým mimořádným vyslancem k I. národnímu eucharistickému kon-

gresu v České republice, slavenému 15. – 17. října tohoto roku v Brně. Při této příležitosti vzdej spolu s po-

svátnými pastýři a všemi křesťany Bohu vroucí díkůvzdání – vždyť právě to je význam slova „eucharistie“ – 

za vznešený dar Těla a Krve Páně a pozvi je k tomu, aby si eucharistickým průvodem vyprošovali Boží po-

žehnání. 
 

Mým záměrem je povzbudit všechny pastýře i celý věřící lid této země, aby se často a zbožně účast-

nil na eucharistické oběti, očišťoval svátostí smíření a sytil se touto posvátnou hostinou. Vpravdě je vybízím, 

aby měli v co největší úctě své kněze, které si Pán vybral za služebníky eucharistie, vždyť Boží Syn „denně 

sestupuje z Otcova lůna rukama kněze na oltář“ (sv. František z Assisi, Napomenutí, 1,18). 
 

Tvé vyslání a celý kongres svěřuji mocné přímluvě blahoslavené Panny Marie a všech světců této 

země. Chci, abys mým jménem s veškerou laskavostí udělil všem pastýřům, řeholníkům a řeholnicím, lai-

kům, světským představitelům i všem účastníkům eucharistického kongresu apoštolské požehnání, zvěst o 

nebeské milosti a svědectví naší náklonnosti, kterou na prvním místě rád projevuji Tobě. 

 

Dáno ve Vatikánu dne 17. září 2015, v třetím roce mého pontifikátu. 
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Čtvrtek, 15. října 2015 

Brněnský strom roku 2015 
 

 

Ve čtvrtek 15. října 2015 byl Brněnským stromem 

roku 2015 jmenován dub letní v areálu Salesiánského stře-

diska mládeže Brno-Žabovřesky. Tento strom získal nejvíce 

hlasů v anketě ekologického institutu Veronica. V soutěži 

Brněnský strom roku je to zatím nejmladší vítěz. 

 

„Tento strom má i svůj příběh,“ vysvětluje P. Jiří Ba-

láš. „Byl vysazen mezi dva starší stromy jako symbol mla-

dého člověka, který roste za pomoci starších vychovatelů. 

To je také výchovný cíl salesiánského střediska, jehož motto 

je POMÁHÁME MLADÝM RŮST.“ 

 

Slavností vyhlášení soutěže proběhlo za přítomnosti 

statutárního zástupce ZO ČSOP Veronica doc. Ing. Antoní-

na Bučka, CSc., 1. místostarosty městské části Žabovřesky 

Mgr. Filipa Ledera a zastupitele statutárního města Brna 

Mgr. Martina Andera, Ph.D. Žabovřeský dub letní se dále 

může zúčastnit celostátního kola soutěže Strom roku. Cílem 

tohoto projektu je zvýšit zájem veřejnosti o stromy a věno-

vat větší pozornost péči 

o životní prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Text i foto: Anežka Hesová 

 

 

Po slavnostním vyhlášení se v sále pod kostelem konal doprovodný program, posezení u 

cimbálu a malé občerstvení. 
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Pátek 16. až neděle 18. října 2015 

   PoHolendry 
 

V pátek 16. října jsme se vydali na po-táborové setkání do Je-

seníků. Ale tentokrát to nebylo jako na táboře jen o hrách, ale šli jsme 

pracovat. Jak bylo řečeno v e-mailu, který nás všechny svolal dohro-

mady, o prázdninách jsme načerpali, teď budeme rozdávat.  

I když naše výprava nebyla tak početná, jak se očekávalo, 

snad jsme i tak nějak pomohli rodině s hodně dětmi a málo penězi. 
 

Naše cesta neproběhla podle plánů, protože trvala skoro osm 

hodin, ale přesto jsme neztratili dobrou náladu. Po příjezdu na pro-

stornou faru jsme byli všichni tak unavení, že jsme jen zalehli do spa-

cáků a spali.  

V sobotu jsme většinu dne pracovali, ale jak jsme zjistili, dokonce i práce je v dobrém ko-

lektivu zábava. Milá rodina nás hostila přímo královsky, takže o hladu jsme rozhodně nebyli. Dělali 

jsme různé činnosti, od 

rovnání dřeva po bílení 

domu. Hostitelé v nás měli 

velkou důvěru, tak dou-

fám, že se na ně hromada 

dřeva nesesype, nebo že 

jejich dům časem nenabu-

de šedé barvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnoho jsme se toho 

přiučili a poznali se i jinak, než 

jen při hrách. Den byl zakon-

čen táborákem, a poté pohodo-

vými aktivitami na faře, prová-

zanými příjemným pokecem a 

modlitbou.  

V neděli jsme vše uklidi-

li, šli na mši a hurá domů. 

 

Užili jsme si to, nasbírali 

zkušenosti, a snad i pomohli, 

neboť ten pocit, že jste užiteční, 

a že má vaše práce smysl – že 

někomu pomůže, je skvělý. 

 
Autor: Johča Prudíková – účastnice 
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Neděle, 18. října 2015 

Misijní neděle 
 

Tuto neděli při každé mši svaté proběhla sbírka na papežské misijní dílo. V rámci misijní 

neděle byla zorganizována též tradiční akce pod záštitou místní farní charity – misijní koláč. Po 

každé mši svaté bylo možné v podloubí před kostelem zakoupit koláče darované farníky, nebo růz-

né keramické i dekorativní předměty. 

 

Na deváté mši svaté svým dílem přispěl i Sboreček, ať již tradičním krojovaným obětním 

průvodem, symbolizujícím různé části světa, tak i zpěvem, mimo jiné i papežské misijní hymny: 

Pošli mě, půjdu já. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nedě    

Celkový výtěžek z letošní misijní neděle je 20 400 Kč.  
 

       Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať ! ! ! 

 

 
Zapsal: Aleš Marek 

Foto: Eva Liškutinová a Majka Tkadlecová 
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   Neděle, 18. října 2015 
 

Dnes od 16 do 18 hodin proběhlo setkání těch z řad našich farníků, kteří by rádi patřili do  

nějakého společenství. V rámci tohoto setkání byli vzájemně představeni jak zájemci  

o společenství, tak i zástupci již existujících společenství z naší farnosti. O náplni  

společenství a jeho funkci pohovořil Jan Šlachta.  

V následující debatě byly projednány možnosti zařazení zájemců do nějaké již existující skupiny  

a ukazuje se, že na obzoru je i vznik dalšího zbrusu nového společenství dospělých ve farnosti. 
 

Na závěr setkání P. Max Dřímal udělil tomuto úsilí požehnání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zapsal Aleš Marek, foto: Majka Tkadlecová 

 

 

 

Čtvrtek, 22. října 2015 

První animátorská porada, 
aneb 

Takhle chutná náš vývar. Víme proč. 
 

Tento čtvrteční večer zahájily běh animátorské porady. Zážitkovým programem provázejí-

cím porady bude pořad o vaření SalesiániVaří.cz, který byl představen už na úvodním školení v 

září.  

 
Školním rokem 2015-2016 nás provází heslo SPOLEČNĚ. Společně s animátory se snažíme také 

prohlubovat principy salesiánské pedagogiky a zaměřit se na kvalitu naší práce pro děti a mládež. 

K tomu nám mimo jiné pomáhá kuchařská show, která odhaluje nejen vynikající recepty, ale přede-

vším hodnoty spojené s životem a prací salesiánského animátora. Na každé animátorské poradě tak 

"uvaříme" nejen chutné jídlo, ale také myšlenku, která nám pomůže společně růst. Výstupy z jednot-

livých porad najdete na těchto stránkách. Dobrou chuť! 
 

Na znělku tohoto pořadu se můžete podívat zde: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PFOAKXyhZGI 

 

Prvním receptem je Poctivý vývar. 
 

Možná to ledaskoho překvapí, ale z tohoto receptu vyrostla velmi silná myšlenka o základech 

salesiánské výchovy – o tom, co jsou pilíře naší výchovné činnosti. Na stránkách pořadu je možné 

tuto paralelu nahlédnout: 

https://www.youtube.com/watch?v=PFOAKXyhZGI
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Na říjnové animátorské poradě jsme s Kubou a Anežkou vařili poctivý vývar. 
 

Co je základem naší práce? 
 

Rozum  

Vaření vývaru má svá pravidla a kdo je rozumný, ten ví, že ne všechno, co se 

dává vařit, patří na talíř. Je třeba přemýšlet nad tím, co mladým lidem podává-

me, aby ochutnali jen to nejlepší. 
 

Víra 

Základem vývaru je maso. Podle typu masa, které vyvařujeme, má i vývar 

výslednou chuť. Animátoři základ naší práce pojmenovali tak-

to: empatie, individuální přístup, pocit bezpečí, přátelská atmosféra, naslou-

chání, tolerance, důvěra, zodpovědnost, laskavost... 
 

Laskavost 

Nakonec si každý může svůj vývar dotvořit na talíři. Nabízí se k tomu např. 

nudličky, mrkev, petrželka, vajíčko nebo naše tyrolské špekové knedlíčky. 

V salesiánské výchově to znamená, že každý animátor dodává poctivému zá-

kladu laskavou tvář podle svých vlastních darů a schopností. 
 

Animátoři na základě promítnuté modelové situace ve skupinách uvažovali, jak 

by se rozhodli – na jakých základech a přístupech k mladému člověku tato rozhodnutí stojí. Sekce pak zahá-

jily celoroční práci na cestě k vyjasňování svého poslání a hledání společné vize. 
 

A na závěr... Vývar, poctivě a rozumně vařený, na pevném a kvalitním základu, a nakonec laskavě až velko-

ryse servírovaný každému dle chuti a potřeby. 

 
Vývar z hovězí oháňky: 
 

1 kg hovězí oháňky  

1 velká cibule 

1 velká mrkev 

1 velká petržel 

1/4 bulvy celeru 

6 kuliček celého pepře 

5 kuliček nového koření 

2 bobkové listy 

4 snítky petrželové natě 

sůl 

česnek 

trpělivost  
 

Postup: 

Oháňku opláchneme, naporcujeme tak, aby se vešla do 

hrnce, a povaříme ve vodě 4 – 5 minut naplno. Poté 

vodu slijeme a oháňku důkladně vypereme ve studené 

vodě. Tím snížíme množství sražených bílkovin a vý-

sledný vývar nebude zakalený.  

Do čistého hrnce se studenou osolenou vodou vložíme 

oháňku, pepř, nové koření, bobkový list a pomalu táh-

neme na minimálním plamenu. Vývar necháme jen 

maličko převalovat a nijak nemícháme s obsahem. 

Trpělivě bez poklice táhneme cca 7 hodin, dle potřeby 

doléváme vyvařenou vodu. Poté přidáme očištěnou 

zeleninu, celou neoloupanou cibuli, celý stroužek 

česneku a petrželovou nať. Dále táhneme, až se zeleni-

na uvaří do měkka. 

Poté vývar odstavíme, sebereme z povrchu vývaru 

většinu tuku a opatrně vyndáme obsah. Přes cedník a 

plátno přecedíme do jiného hrnce. 

Z uvařené a lehce vychladlé oháňky obereme krásné a 

lahodné kousky masa, opatrně překrájíme příčně přes 

svalovinu a vložíme do polévky. Dochutíme solí, kous-

kem nakrájené vařené mrkve a podáváme s velmi tence 

krájenými domácími nudlemi, které si uvaříme zvlášť. 

Nudle vložíme do talíře, přidáme tyrolské špekové 

knedlíčky a vše přeléváme vařícím vývarem. Sypeme 

jemně posekanou petrželovou natí a věřte nebo ne – 

zažijete „nebe v hubě“. 

 

 

Tyrolské špekové knedlíky 
 

5 dkg slaniny 

¼ l mléka 

10 dkg hrubé mouky 

½ špetky mletého muškátového květu 

2 vejce 

7 rohlíků 

20 dkg uzeného boku 

1,5 lžičky soli 

sádlo 

špetka mletého černého pepře 
 

Postup: 

Slaninu a pečivo nakrájíme na kostičky. Do trouby 

dáme na pekáč nebo pánev rozškvařit sádlo a slaninu. 

Vsypeme pečivo a necháme orestovat. Pak směs vyn-

dáme a necháme vychladnout.  

Do směsi přidáme hrubou mouku, na kostičky nakráje-

ný uzený bůček nebo zbytky uzeného a osolíme, ope-

příme, dáme špetku muškátového oříšku nebo květu. 

Vše zalijeme vlažným mlékem, ve kterém jsme roz-

kvedlali vejce. Vše zpracujeme měchačkou v těsto, ze 

kterého mokrou rukou tvarujeme kulaté knedlíky. Ty-

rolské špekové knedlíky vaříme ve vroucí osolené vodě 

asi 10 - 15 minut.  

 
Text: Dominik Liberda, foto: Lucka Kubešová, recepty: Jakub Švanda 
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V sobotu, 31. října 2015 v 11 hodin přijal svátost křtu Samuel Kolčák.  

 

V neděli, 1. listopadu 2015 při mši sv. v 9 hodin přijal svátost křtu Matěj Jan Vlach.  
 

V Y P R O Š U J E M E   B O Ž Í   P O Ž E H N Á N Í  ! ! ! 

 

 

 

   Pátek, 6. listopadu 2015 
    

Dnes ve 13 hodin konalo se v našem kostele rekviem za paní Libuši Hájkovou. 
 

O D P O Č I N U T Í   V Ě Č N É   D E J   J Í ,   Ó   P A N E  . . . 
 

 

V sobotu, 7. listopadu 2015 uspořádala farní charita tradiční zimní burzu oblečení, hraček  

a sportovních potřeb. Burza se konala v sále pod kostelem od 9 do 11:30 hod. 

 

 

   Neděle, 8. listopadu 2015  
 

Dnes při mši sv. v 10:30 hodin přijala svátost křtu Sofie Anna Matějová.  
 

V Y P R O Š U J E M E   B O Ž Í   P O Ž E H N Á N Í  ! ! ! 

 

 

V neděli, 8. listopadu 2015 v 19 hodin konal se v našem kostele koncert smíšeného sboru  

Capella Polyphonica Salesiana pod vedením paní Jiřiny Pleské. 
 

D Ě K U J E M E   Z A   S K V Ě L Ý   K U L T U R N Í   Z Á Ž I T E K  ! ! !. 

 

 

 

 

Úterý, 10. listopadu 2015 

Martinská slavnost stála za to 
 

Svatého Martina jsme le-

tos oslavili za výjimečně teplého 

počasí (na některých místech 

v republice teplota dosahovala 

nezřídka až k 18°C a padal je-

den teplotní rekord za druhým) 

a tradičně výborné atmosféry. 

Na slavnost přišly stovky dětí i 

dospělých. 

V 16:30 se na dvoře 

střediska sešlo mnoho dychti-

vých dětí a jejich rodičů, aby 

počkali na sv. Martina, který 

přislíbil, že za námi i le-

tos přijede na svém koni a při-

veze dětem světlo do jejich – většinou vlastnoručně vyrobených – lampionků.  
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S přicházejícím soumrakem se dvůr zcela zaplnil. 

Na úvod vystoupily děti z hudební sekce s písničkou 

Bude zima, bude mráz, pověděli jsme si o tom, kdo sv. 

Martin byl, a zhlédli příběh, jak se rozdělil s žebrákem o 

svůj plášť. Čekání na Martina jsme si krátili zpěvem 

podzimních písniček. 

Konečně se ozvaly bubny a přijel sv. Martin se 

svou družinou. Předal nám světlo, které jsme si mezi 

sebou rozdělili, takže se během několika minut rozzářily 

všechny lucerničky. Sv. Martin nás vyzval, abychom jej 

kousek cesty následovali, a tak jsme se za ním průvodem 

vypravili. Průvod tentokrát vedl z brány u garáží venkem 

okolo celého střediska až k brance za školkou, takže si 

ho mohli užít i obyvatelé Žabovřesk, kteří zvědavě vy-

kukovali z oken i balkónů. Cesta byla vyznačena svíč-

kami rozsvícenými v ručně malovaných skleněných tříli-

trovkách, což působilo velmi pěkně a trochu tajemně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zahradě střediska dal sv. Martin dětem ještě jeden dar: Martinské rohlíčky a děti se o 

svůj rohlíček s někým blízkým rozdělily. Pak se s námi rozloučil a vydal se na další pouť. Na za-

hradě na děti čekala ještě krásná pohádka na dobrou noc.  

 

Letos nám počasí skutečně přálo, a tak na závěr akce se mnoho rodičů s dětmi ještě sešlo a 

popovídalo si při občerstvení na dvoře.  

  

Děkujeme všem, kteří na akci přišli a také těm, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli ji na-

chystat! 
 Autor: Zuzana Prudíková (upraveno) 

Foto: Anežka Hesová 
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Sobota, 21. listopadu 2015 
 

Listopadový sobotní výlet 
 

V sobotu 21. listopadu 2015 se uskutečnil další z řady sobotních výletů. Tentokrát jsme se 

rozjeli směrem Soběšice a pěší túru jsme zakončili v Brně – Obřanech. 

 

Přestože předešlý den pršelo a přes noc teplota na teploměru 

klesla, na výlet se nás sešlo celkem čtrnáct. Obdiv patří všem zúčast-

něným! Na cestě nás čekalo několik překvapení: Prvním byla návštěva 

kláštera sester Klarisek v Soběšicích, dalším pak setkání s našimi far-

nicemi u koní. Před návratem do civilizace pak následovalo jedno pře-

kvapení nemilé: Turistická cesta byla 

v nedávné době zahrnuta hlínou, tím pádem 

nás čekal zabahněný úsek. Jiná cesta tudy 

nevedla. Po jejím absolvování nás naštěstí 

řidič tramvaje vzal na milost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na další výlet se těšíme 12. prosince; a tento výlet bude trochu netradiční: Sejdeme se už v 7 

hodin na rorátech, pak bude následovat snídaně, a teprve potom odchod na výlet do Hrušek. 
 

Autor: Majka Tkadlecová (upraveno) 

Foto: Majka Tkadlecová a Pavel Hertl 

 

 



- 131 - 

Sobota, 21. listopadu 2015 

Sen z Piemontu 
 

Skupina mladých, kteří loni překva-

pili svým muzikálovým projektem God-

spell, rozhodla se, že letos překročí svůj stín 

a laťku posune o obrovský kus vzhůru. 

Rozhodli se, že se pokusí dát dohromady 

autorský muzikál (ostatně, kdo se má pořád 

potýkat se složitými pravidly autorských 

práv, že). A dnes v 19 hodin v sále pod kos-

telem máme možnost posoudit, jak se jim to 

podařilo. Dnes nám skupina Godspell před-

vede světovou premiéru svého autorského 

muzikálu. 

Sál byl nabitý k prasknutí. A věřte, 

bylo se na co dívat. Představení bylo oprav-

du strhující. Občas to sice trochu pěvecky 

nevyšlo – děcka přece nejsou žádní profesi-

onální zpěváci, ale na druhou stranu byla 

tam i velmi silná místa – např. píseň dětí 

ulice „Lůza“ byla perfektní jak svojí chore-

ografií, tak i hudebně a pěvecky. A tako-

vých silných míst tam bylo více.  

 

Děcka, fakt super!!! 

 

A o čem to je? 
Děj se točí okolo natáčení originálního 

filmu o životě svatého Jana Boska. Během své 

práce se filmařský štáb setkává s řadou kompli-

kací a neočekávaných zvratů. Na pozadí úsměv-

ných „historek z natáčení“ přesto vyvstávají 

střípky skutečného uměleckého díla, které propojuje historický příběh Dona Boska s naším životem.  

 

A jak muzikál vznikal? O několik slov jsem požádal režisérku projektu Anežku Hesovou: 

 

Muzikál o Donu Bosko-

vi. Takový byl původní záměr, 

ale od začátku bylo jasné, že 

nepůjde o žádné životopisné 

zpracování. Už proto, že jsme, 

jako obvykle, neměli na stole 

žádný scénář. Ani po půl roce 

práce. Chtěli jsme na prvním 

místě pracovat s lidmi, kteří 

mají k Donu Boskovi nějaký 

vztah. Takže nejdřív byli lidi, a 

pak teprve příběh. Herci mnoho 

měsíců vůbec nevěděli, jakou 

postavu budou v muzikálu hrát. 

Vymýšlelo se, improvizovalo, role se měnily jak ponožky a děj muzikálu pomalu rostl z této zkuše-

nosti, která se nakonec stala hlavním tématem. V muzikálu se točí film o Donu Boskovi, takže tam 
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nevystupují historické postavy, ale filmový štáb, režisér, herci... A výjevy 

ze života Dona Boska se vlastně „modelují“ přímo na jevišti. 

Pro mě je to muzikál o lidech, kteří hledají svou roli. Ať už v při-

pravovaném filmu, nebo v životě. Tohle téma se otvírá hned v začátku 

písní  Jakou roli mám tu hrát a vrací se k němu v průběhu muzikálu různé 

postavy, například markýza Barolová, která zpívá o „příběhu, ve kterém 

jste hlavním hrdinou.“ Každý vstupuje do této hry s vlastní snůškou oče-

kávání a představ, srovnává se s ostatními i s vůlí režiséra, hledá, bojuje, 

zkouší tvořit nějaký příběh a mezitím ten příběh tvoří jeho. Je v tom, sa-

mozřejmě, i velká dávka humoru. Na zkouškách bylo tolik smíchu, že by 

bylo skoro nemožné, aby nepronikl i do výsledného díla. 

Myslím, že Sen z Piemontu je opravdu zrcadlem naší společné 

práce a líbí se mi dívat se na muzikál jako do krasohledu: herci pro vás 

skládají nějaký obraz, ve kterém všechno do sebe zapadá a navzájem se 

doplňuje... A najednou, ani 

nevíte jak, ti stejní herci vykouzlí úplně jinou scénu! 

Ze stejného těsta, ze stejných barev, úplně jiný výjev. 

K divadlu patří úžas a překvapení. Není cílem, aby se 

diváci ptali, co měla daná scéna vyjadřovat. Samozře-

jmě, že nějaký původní záměr existuje! Ale ožije te-

prve tehdy, když se setká s představivostí diváka. 

Velmi často se mi během zkoušek stane, že sleduji 

nějakou dobře známou scénu, a najednou, z ničeho 

nic, vidím úplně novou souvislost, nějaký nový vý-

znam, který ta scéna původně neměla. Je to, jako 

když zazní čistá kvinta, jako déjà-vu. To je přesně 

zkušenost, kterou může zažít i divák, a kterou mu 

nejvíc přeju: v určité chvíli s úžasem zahlédnout něco, co do sebe zapadá, co mu patří, co mu dává 

smysl. 

Proto také neprodáváme vstupenky. Nechci, aby 

diváci přicházeli jako do restaurace, kde si zaplatíte něja-

ké jídlo a samozřejmě čekáte, že vám ho přinesou hotové 

a nazdobené na talíři. V našem divadle bych si přála, aby 

se divák zapojil do procesu vaření. Aby se musel trochu 

zapotit a vložit do toho svoji fantazii. Jistěže je také mož-

né jen pohodlně čekat, co vám herci naservírují, a pak s 

odstupem zhodnotit, jestli to bylo dost slané a kořeněné, 

ale myslím, že ten výsledný zážitek je pak úplně jiný. Sen 

z Piemontu je trochu o tom: „Za každým slovem a při 

každém setkání odkrýváš tvář, a i když ti to nahání strach, 

právě teď píšeš v dějinách.“ 
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Autorský muzikál 

Sen z Piemontu 
 

Kateřina Chroustová 
Vedoucí projektu, asistent režie  

 

Anežka Hesová 
Scénář a režie 

 

Sabina Šlachtová 
Divadelní průprava 

 

Darina Končalová 
Choreografie, taneční průprava 

 

Barbora Petrziková 
Scéna 

Hudba: 

    Daniel Polanský 

    Jimi Bradáč 

    Radka Těšíková 

    Kateřina Chroustová 

 

Zvuk: 

    Jakub Švanda 

    Daniel Polanský 

    Jakub Marek 

 

Hrají a zpívají: 

    Boris Prudík 

    Darina Končalová 

    Tomáš Pejchal 

    Anna Ročková 

    Jakub Cýrus 

    Sabina Šlachtová 

    Marie Vosáhlová 

    Vilma Pazderová 

    Kateřina Chroustová 

    Vendula Nečasová 

    Jana Kvapilová 

    Kristýna Kopřivová 

    Dominika Bezáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal Aleš Marek, foto: Petr Polanský, galerie Člověk a víra 
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Neděle, 22. listopadu 2015 – slavnost Ježíše Krista Krále – konec církevního roku 
 

 

V neděli, 22. listopadu 2015 v 10:30 přijal svátost křtu Daniel František Brückner. 

Mši sloužil P. Libor Všetula. 
 

V Y P R O Š U J E M E   B O Ž Í   P O Ž E H N Á N Í  ! ! ! 

 

 

 

Dnes, v neděli 22. listopadu 2015 v 11:30 hod., konalo 

se v našem kostele autorské čtení salesiána P. Zdeňka Jančaříka 

z jeho knihy Přeskočit horu. Spolu s autorem četla Eva Špačko-

vá.  

 

Úryvky z knihy byly proloženy hudebními vložkami 

známého virtuosa na violoncello pana Josefa Špačka staršího a 

jeho syna, třináctiletého Jakuba Špačka, který exceloval ve hře 

na klavír.  

 

Kniha je k zakoupení v kostele Panny Marie Pomocnice 

v Brně-Žabovřeskách.  Cena je 160 Kč. 

 

 

 

 

 

Neděle, 22. listopadu 2015 

Podzimní hokejbalová miniliga 
 

Od poloviny října do neděle 22. listopadu probíhala v našem středisku tradiční hokejbalová 

miniliga. Letošního ročníku se zúčastnilo pět týmů: Bulldogs, Snipers, Stadec, Starci a Old SB. 
 

Základní část se odehrála dvoukolově od 16. října do 15. listopadu. Play off pak v týdnu od 

16. do 22. listopadu. 

 

Výsledky turnaje: 
 

  1. Bulldogs 

  2. Snipers 

  3. Starci 

 

Nejlepší gólman:    

Miroslav Samson (Bulldogs)  

Vítěz kanadského bodování:   

Aleš Červený (Bulldogs)  

Nejužitečnější hráč turnaje:   

Michal Zapletal (Stadec) 

  

 

 

 

 

Přeskočit horu 
duchovní cvičení jako osobní příběh 

Bulldogs 
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Neděle, 22. listopadu 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedělní odpoledne v sále pod kostelem patřilo od 15 hodin hu-

debnímu setkání u příležitosti svátku sv. Cecílie, patronky hudby. Toto 

posezení při hudbě a zpěvu se u nás už stalo tradicí.  
  

K příjemnému odpoledni přispěli nejen hudebníci, zpěváci a ta-

nečnice, ale též všichni, kdo se nějakým způsobem podíleli na přípravách 

i samotném průběhu akce, ať už to bylo napečením sladkých dobrot, pří-

pravou sálu a výzdoby, atd. 
 

Hudba opravdu povznáší na duchu! Díky tomuto sdílení vašich 

darů a schopností jsme byli všichni obohaceni! 
 

Letošním zpestřením bylo dramatické zpracování písně Čtyři by-

telný kola od Greenhorns a Ovádi od Svěráka a Uhlíře. 

 

Díky vám všem! 

Snipers Starci 

P. Max Dřímal sr. Majka Tkadlecová 
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Autor: Majka Tkadlecová 

Foto: Petr Polanský, galerie Člověk a víra 

 

 

Neděle, 22. listopadu 2015  
 

Dnes v 19 hodin proběhlo setkání pastorační rady farnosti. Na tomto setkání bylo projednáno: 
 

 Vánoce 2015 – živý Betlém, Mikuláš, prezentace na vánočních trzích v Brně, informační 

letáček o Vánocích 

 Ekonomická situace farnosti, informace ze zasedání na biskupství 

 Statistiky sebrané při volbách do PRF a jejich zpracování v Žabokuku 

 Uprchlická krize a její aktuální situace 

 

 

 

Pátek, 27. listopadu 2015 
 

    Dnes zasáhla české salesiány smutná zpráva. Po krátké závažné  

      nemoci ve věku 48 let zemřel ředitel salesiánské komunity a  

        ředitel salesiánského střediska v Plzni P. Antonín Nevola. 
 

              ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ MU, Ó PANE . . . 
 

Byl salesiánem snad až příliš naplno,  bratrem,  knězem,  přítelem  duší,  

empatickým průvodcem tolika lidí jak ze salesiánského prostředí, tak z prostředí, 

kam dokázal proniknout jen on se svým zápalem  a porozuměním.  Toníku,  je to  

pro nás nenahraditelná ztráta, nechápeme, hrozně nás to bolí…  

Buď nám dobrým přímluvcem! 

          Salesiáni Dona Boska 
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Sobota, 28. listopadu 2015 

Tvoření adventních věnců 
 

Dnes od 14 do 18 hodin se v sále pod kostelem 

konalo již tradiční tvoření adventních věnců. Jako ob-

vykle se těšilo velkému zájmu.  

Při večerní mši svaté byly pak výtvory farníků 

požehnány. 

 

Žehnání adventních věnců a dekorací konalo se 

též následující den při každé nedělní mši svaté. 

 
Zapsal:  Aleš Marek 

Foto:  Dominik Polanský,  

galerie Člověk a víra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         Neděle, 29. listopadu 2015 – První neděle adventní 
         začátek nového církevního roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Z ohlášek v neděli, 29. listopadu 2015  
 

Na základě prosby paní Kláry Liptákové, představitelky města Brna, jsme byli požádáni  

o pravidelnou bohoslužbu za město Brno a jeho obyvatele.  

Pro naši farnost byl sjednán termín každou čtvrtou sobotu v měsíci v 18 hodin. 
 

O D E   V Š E H O   Z L É H O   V Y S V O B O Ď   N Á S ,   P A N E  ! ! ! 
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Pátek 27. až neděle 29. listopadu 2015 

SAŠA 
Salesiánská škola animátorů na Moravě právě začala 

 

Dva roky, osm víkendů. Salesiánská škola animátorů na Moravě 

právě začala. Dvacet jedna účastníků se sjelo v pátek 27. listopadu v 

Salesiánském středisku v Brně-Žabovřeskách, které je domácí půdou 

valné většiny z nich. Zavítali sem také animátoři z Líšně, ze Zlína a tři 

děvčata z Turistického oddílu mládeže v Otrokovicích. 

Celý víkend se nesl v duchu seznamování. Saša Talk Show nám 

představila všechny vedoucí přes jejich rekordy v různých sportovních 

odvětvích, které v přímém přenosu překonali někteří z nás. Originální 

prezentace animátorů na program navázaly a místní-nemístní seznámily 

jak se žabovřeským střediskem, tak s kostelem. 

 

Po probdělé noci v sobotu dopoledne 

zafoukal vítr a zvedl nás ze židlí. Seznamování pokračovalo tentokrát se 

salesiánským dílem, salesiánskou rodinou i salesiánskými školami a vzdě-

lávacími programy, z nichž jednoho jsme už koneckonců součástí. Adopci 

na blízko jsme si přiblížili kolektivním tancem, který v průběhu měsíců a 

let jistě nabude na popularitě a bude se tančit na večírcích hojněji než ma-

karena. 

Seznamování, které bude probíhat po celou dobu našich společ-

ných akcí, jsme tento den zakončili seznámením s ideálním animátorem, 

ale také s naší vlastní motivací animátorem být. Abychom si ideálního 

animátora, a s ním i jeho odvrácené stránky, zapsali hluboko do našich 

deoxyribonukleových kyselin, vysochali jsme dvě nápaditá sousoší, podle 

kterých snad naši nástupci jednoho dne pojmenují nově objevená sou-

hvězdí. 

Úplně poslední se-

známení tohoto víkendu pro-

běhlo v neděli ráno, kdy jsme rozjímali nad evangeliem 

první adventní neděle a seznamovali se s ním ještě před 

tím, než jsme se připojili k farníkům z Žabovřesk na 

mši v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. 

Lidé jsou seznamováním během celého svého 

života takřka posedlí. Abychom přispěli k vaší denní 

dávce seznámení, seznámili jsme vás skrz dvě stě pade-

sát šest slov s tím, jak jsme se na Saši seznamovali my. 

 
Autor: Tereza Dobšovicová 

 

 

 

 

 

 



- 139 - 

Sobota 28. a neděle 29. listopadu 2015 

Adventní duchovní obnova biřmovanců 
v Křepicích na Břeclavsku 

 

O prvním adventním víkendu proběhl první výjezd biřmo-

vanců z naší farnosti na faru v Křepicích u Hustopečí.  

V sobotu ráno nás přivítal zcela nově zrekonstruovaný a pří-

jemně vytopený objekt, ve kterém jsme se všichni velice snadno a 

rychle zabydleli. Na programu jsme měli dvě zamyšlení na téma Če-

kání a Boží dotek v mém životě, hry na adventní téma, výlet do oko-

lí, které nabízí nejen příjemný park se studánkami a křížovou cestou 

U Svaté, ale i místní návrší s památníkem, odkud maršál Malinovský 

zahájil operaci na osvobození Brna. Večer jsme se sešli k soukromé 

adoraci v místním kostele sv. Bartoloměje. 

V neděli jsme spolu s místními farníky prožili mši sv., která 

nás obohatila o některé prvky lidové zbožnosti. Po hodnocení byl čas 

i na svátost smíření a po dobrém obědě a úklidu jsme se v 15 hodin 

vrátili do Brna. 

 

 

 

 

 

 

 

Celý víkend nás provázela paní 

Zita Polanská svým výborným vařením, 

za což jí patří velký dík. Také děkujeme 

P. Petru Havlátovi za to, že nám tento 

pobyt umožnil. 

 

 

 

 
 

Text i foto: Zdeněk Jančařík 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biřmovancům se věnovali P. Zdeněk Jančařík a paní Pavla Fráňová. Děkujeme! 
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Čtvrtek, 3. prosince 2015 

Mikuláš v Klubu maminek 
 

V dopoledních hodinách se naši nejmenší z Klubu maminek měli 

možnost osobně setkat se sv. Mikulášem v kostele. Na setkání jsme se nej-

prve pečlivě připravili v sále, kde jsme se s dětmi naučili nové písničky o 

sv. Mikuláši, a taky jsme mu vyrobili dárek. Víme totiž, že jej malý dárek 

od dětí vždy potěší. Letos dostal mnoho srdíček, které mu děti samy malo-

valy.  

Děti také shlédly divadelní podobu legendy o sv. Mikuláši, a jak 

zachránil město Myrru. Jeden z Mikulášových andělů poté zavedl děti s 

rodiči do kostela, kde jsme se při andělském chorálu posadili tiše do lavic. 

Sv. Mikuláš náležitě ocenil zpěv i dárek dětí, popřál jim hodně lásky a ob-

daroval děti dobrotami. Rozzářené dětské tváře byly tou nejkrásnější od-

měnou pro všechny, kteří akci připravovali. 
Text: Zuzana Prudíková, foto: Anežka Hesová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄ Maňásková kopie… 
 

…a originál 

Dárek pro Mikuláše… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…a dárky pro děti 



- 141 - 

Pátek, 4. prosince 2015 

Předvánoční pohlazení po duši 
Sboreček s BROLNem v Konventu Milosrdných bratří 

 

Ti, kteří si udělali čas ten-

to pátek od 18:30 hodin a navští-

vili vánoční koncert Brněnského 

rozhlasového orchestru lidových 

nástrojů v Konventu Milosrdných 

bratří, určitě nelitovali. A že nás 

tam z farnosti bylo, protože spolu 

s BROLNem účinkovaly i děti 

z našeho Sborečku.  

Vážení – to byla nádhera! 

Že jsou v BROLNu špičkoví in-

strumentalisté i zpěváci, to je 

všeobecně známo. Ale vánoční 

hudba i lidové koledy v podání 

klasické cimbálky doplněné o dvě 

violy, trubku, varhany (bohužel 

jen elektronické), violoncello a 

příčnou flétnu – to byla prostě 

paráda. Sólista Michal Marhold 

též několikrát za večer předvedl, 

jak bravurně ovládá české dudy. 

 

A Sboreček? Majko, klo-

bouk dolů – až k zemi. To, co jsi 

s dětmi dokázala, je jedním slo-

vem neuvěřitelné. Děcka vystu-

povala jako profíci. Fakt super! 

Díky! 

 

A ještě jedna dimenze po-

zornému divákovi neunikla: 

Skvělá, bezprostřední komunika-

ce mezi dětmi a lidmi z BROLNu. 

Na první pohled bylo vidět, jak je to s děckama baví a jak jsou rádi, že tam s nimi jsou. Vyloženě si 

to užívali a měli skutečnou, nefalšovanou radost z toho, jak to děckám zpívá.  
 

Pár detailů ze zákulisí od vedoucí Sborečku Majky Ryšavé: 
 

Děti byly moc statečné, přesto, že musely vydržet 7 hodin disciplinovaně. Nejprve byla 

zkouška v rozhlase na Beethovenové, pak zvuková generálka v Konventu, a potom teprve 

koncert.  

Nejmladším zpěváčkem byla Eliška Pařízková – 3 roky.  

Sólisté sborečku od nejmladšího: Vašík Vlach, Rozálka Kovárníková, Samuel Bína, Kryštof 

Bína, Adam Stašek (j. h.), Marjánka Tůmová, Anetka Králová, Pavla Ryšavá, Petra Ryšavá, 

Káťa Chroustová.  

Pro zklidnění jsem dětem v šatně vyprávěla horor. 

Poděkování patří velkým zpěvačkám: Peťce Juřenčákové, Sylvě a Pavle Kvasnicovým, Petře 

a Pavle Ryšavým, Anežce Plevové a Káti Chroustové za pomoc při zabavení dětí. 
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Malého Kubíka Pařízka (6 let) bolela hlava, a tak nějakou dobu strávil v leže na zemi – 

v obleku. 

Malé Julince Rovnerové někdo přiskřípl tři prstíky ve dveřích, 

takže jsme vytvořili ošetřovatelské mís-

to, prstíky zchladili a zavázali.  

Všechny děti nakonec s úsměvem a 

v pohodě koncert bravurně zvládly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byl to nádherný večer, který jsme si opravdu užili. A při odchodu ze sálu jsme každý dostali 

vánoční perníček. Kdo tam nebyl, může jen litovat. 
Zapsal Aleš Marek, foto: Václav Vlach 

Z ohlasů: 

Upřímnost, maximální snaha a dobré srdce vašich dětí mne zasáhla. Takhle dobré jsem to 

opravdu nečekal a to je Vaše zásluha. Přijměte upřímný dík a radost ode mne.  

Krásné a požehnané Vánoce přeje 

František Černý 
SMS Majce Ryšavé od Františka Černého, uměleckého vedoucího BROLNu 

Milá paní Ryšavá, 

 koncert byl opravdu krásný. Vám patří velká gratulace. Slyšel jsem Váš Sboreček poprvé a 

byl jsem velmi mile překvapen. Děti zpívají velmi přirozeně, působí vesele, živě, nic není škrobené. 

Takže klobouk dolů! Bylo to pohlazení pro moje uši. Přeji pěkný advent. 

Pavel Borský 
SMS Majce Ryšavé od Bc. Pavla Borského, učitele zpěvu na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové 
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Naše děti si vysloužily nejen od primáše BROLNu, ale i od ostatních přítomných hudebních 

profesionálů velkou pochvalu za radostný a pěkný zpěv. Rádi bychom i jménem paní Marie Ryšavé 

poděkovali nejen dětem, ale i jejich rodičům za spolupráci a reprezentaci naší salesiánské farnosti. 
 

P. Max Dřímal 
Z ohlášek v neděli, 6. prosince 2015 

 

Umělecký vedoucí BROLNu František Černý byl osloven upřímností, maximální snahou a 

dobrým srdcem našich dětí. Jménem farnosti vyslovujeme velké díky samozřejmě i Marušce Ryšavé 

– úspěch Sborečku je její velkou zásluhou! 

sr. Marie Tkadlecová, FMA 
Z webových stránek farnosti 

 

 

Pátek 4. až neděle 6. prosince 2015  

Adventní animátorská  
duchovní obnova 

 

O víkendu od 4. do 6. prosince se patnáct mla-

dých lidí z Brna-Žabovřesk a Oslavan sešlo na faře 

v Čučicích, aby pod vedením Otce Libora, Otce Jirky a 

Mileny Alday Delgado učinili krok směrem k Bohu a 

překročili svoje hranice. 

 

Konala se totiž již v pořadí třetí adventní ani-

mátorská duchovní obnova. Tentokrát na téma „Vzdá-

leným nablízku“, které spojovalo dvě důležitá prostředí 

každého mladého člověka: svět vzdálený, který se sna-

žíme změnit k lepšímu také animátorskou službou, a 

svět blízký, čili rodinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sobota, 5. prosince 2015  
 

Dnes se uskutečnila adventní duchovní obnova farnosti. Aby rodiče mohli dobře využít tento  

čas milosti, pro děti byl připravený oddělený program. A to pro mladší děti pod vedením  

sr. Evy Liškutinové a pro starší děti pod vedením sr. Majky Tkadlecové. 
 

O D E   V Š E H O   H Ř Í C H U   V Y S V O B O Ď   N Á S ,   P A N E  ! ! ! 
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Neděle, 6. prosince 2015 

Mikuláš ve středisku 
aneb Čmelda a Brumda přivítali Mikuláše 

 

Setkání se sv. Mikulášem v salesiánském 

středisku letos proběhlo s velkolepou pohádkou o 

včelích medvídcích. Počasí však nebylo příznivě 

nakloněno. Zima se s podzimem tak nějak nebyla 

schopna dohodnout, takže bylo sychravo, mlha, 

drobně mrholilo, zkrátka bylo – jedním slovem – 

hnusně. I přesto se sešlo velké množství lidí. 

Divadlo se – navzdory nepříjemné-

mu počasí – odehrálo na fotbalovém hřišti v 

areálu střediska, přímo pod kostelní věží, 

která svítí fialově, protože je advent. A stálo 

to za to. Úspěch sklidili nejen dva neposední 

čmeláci, ale celá parta nadšených ochotníků, 

která si vtipné představení připravila. Takže, 

samozřejmě, taky Pučmeloud, Světluška na 

lyžích, starostlivá maminka a perfektně vy-

šperkovaná scéna, na které pracovala celá řada dalších pomocníků. 

Vrcholem večera byl ale teprve Mikuláš se svým nebeským do-

provodem, který tradičně obdaroval děti a povzbudil je vlídným 

slovem. 

Je hezké vidět, jak se 

do akcí salesiánského středis-

ka zapojuje velké množství 

lidí, kteří věří, že má smysl 

scházet se, slavit, doprovázet 

se navzájem důležitými oka-

mžiky celého roku a dělat 

věci společně. Děkujeme 

vám za to! 

 

 
Autor: Anežka Hesová (upraveno) 

  Foto:  Anežka Hesová  

a Dorota Vlková 
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 Papež František vyhlašuje Svatý rok Božího milosrdenství, a to 

   od 8. prosince 2015 na svátek Neposkvrněného početí Panny  

    Marie do slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatý rok Božího milosrdenství byl vyhlášen jako 

mimořádný Svatý rok. Po mši svaté před bazilikou sv. 

Petra Svatý Otec otevřel v bazilice Svatou bránu, kterou po 

něm prošel jeho předchůdce Benedikt XVI., kardinálové, 

biskupové, kněží a také další účastníci mše. Ti se poté 

shromáždili před hrobem sv. Petra. 

Většinou zavřená brána se při této příležitosti 

otevírá už 700 let, a to pronesením formule „Otevřte mi 

bránu spravedlnosti!“ Tradice Svatého roku byla založe-

na koncem 13. století. Zatímco řádné Svaté roky se 

vyhlašují pravidelně vždy po 25 letech, mimořádné 

vyhlašuje papež. Příští řádný rok připadne na rok 2025.  

Papež se rozhodl vyhlásit mimořádný Svatý rok 

na památku ukončení druhého vatikánského koncilu 

před 50 lety, kterým byly položeny základy k reformě 

křesťanské církve ve smyslu jejího otevření světu. 

 
◄ Papež František otevírá Svatou bránu 
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Čtvrtek, 10. prosince 2015 

Vánoční hudební besídka 
Besídku rozzářily svítící náramky 

 

Stejně jako každý rok se i letos konala Vánoční hu-

dební besídka. Účastnila se jí většina dětí hudebního oddělení 

Salesiánského střediska mládeže. 

Mohli jsme slyšet hráče na klavír, kytaru i flétnu, a to 

různých věkových skupin i úrovní. Navíc vystoupily dva no-

vé skupinové kroužky, které jsou zaměřeny na hudební nauku 

zábavnou formou. Tyto kroužky, Liška Bystrouška (pro star-

ší) a Muzikohraní (pro mladší) doplňují a usnadňují individu-

ální výuku na hudební nástroj, která je v Salesiánském stře-

disku mládeže poměrně rozšířená.  

Hudební besídka měla poklidný, předvánoční ráz. Po poslechu lidových a pohádkových pís-

ní přišly na řadu skladby klasické hudby. Na závěr zazněly v podání dětí vánoční koledy, které jsme 

společně zakončili písní Vánoce přijdou (angl. So merry Christmas). Mávání svítícími náramky dětí 

na pódiu i diváků v publiku při této písni ve zcela zhasnutém sále dokreslilo vánoční atmosféru. 

Děkuji všem, kteří se této besídky zúčastnili. 
Autor: Anna Žaloudková 
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Sobota, 12. prosince 2015 

Prosincový sobotní výlet, 
tentokrát do Hrušek na betlémy 

 

Odvážní zájemci mohli přijít už na roráty, neboli ranní mši 

sv., a pak následovala společná snídaně. Většina dětí však dorazila 

na sraz až v 9 hodin. Protože jsme do odjezdu vlaku měli dost 

času, zůstali jsme ještě hodinu na hřišti našeho střediska. A pak 

jsme se v hojném počtu (17) vydali do Hrušek k Banďouchovým 

na prohlídku betlémů, které jim zdobí celou vstupní chodbu. Na-

konec jsme nezůstali jen u betlémů – zastavili jsme se i na zahradě 

u králíků a plně jsme obsadili dřevěný vláček.  

Po zážitcích u Banďouchů následovala návštěva Orlovny v 

Křenovicích, kde se děti vyřádily při různých hrách. Děkujeme 

tímto Banďouchovým a křenovickému Orlu za milé přijetí a po-

hostinnost! 

 
 

Text i foto: Majka Tkadlecová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští sobotní výlet se uskuteční  

23. ledna 2016. 
 

 

Text i foto: Majka Tkadlecová 
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    Jsem přesvědčený, že Bůh má s každým člověkem svůj příběh. 

Pavel Tichý 

Neděle, 13. prosince 2015 
 

 Dnes, v rámci ohlášek, zaznělo oficiální prohlášení 

provinciála Kongregace salesiánů Dona Boska P. Petra Va-

culíka, které nás doslova přimrazilo do lavic. 

 

 Pavel Tichý z osobních důvodů požádal o vystoupení 

z Kongregace. Vzhledem k jeho osobní situaci Pavel Tichý 

nemůže nadále vykonávat kněžskou službu. 

 

 Na deváté mši svaté toto oznámení přečetl ředitel 

komunity P. Zdeněk Jančařík. Zároveň se nám přiznal, že už 

to i obrečel. Pavel byl totiž jeho spolunovic a Zdeněk prý se 

tuto informaci navíc dozvěděl přesně v den, kdy zemřel To-

ník Nevola, který byl též jejich společným spolužákem.  

 

Zdá se, že na české salesiány dolehlo velmi těžké ob-

dobí... 

 

 Pavel Tichý... Kolika lidem prokázal dobrodiní, koli-

ka mladým ukázal ten správný směr... Dá se vůbec spočítat, vyčíslit, vyjádřit to obrovské množství 

práce, kterou věnoval středisku, mládeži, farnosti i jednotlivcům? 

 Pavel přišel do střediska na podzim roku 2006. V té době se středisko mládeže tak nějak 

motalo v kruhu, přešlapovalo na místě. Už bylo jasné, že pouze s nadšenou prací dobrovolníků, 

tolik potřebnou pro nastartování činnosti, do budoucnosti středisko nevystačí. Bylo zahájeno jedná-

ní o zařazení střediska mezi vzdělávací zařízení pod kontrolou ministerstva školství, s možností 

čerpání financí z tohoto ministerstva. Jak se však poprat s požadavky ministerstva na vzdělávací 

zařízení? A jak vůbec dál? To až tak úplně jasné nebylo. 

 V té době nastoupil Pavel se svojí schopností vybrat si k sobě ty správné lidi, se schopností 

tyto lidi motivovat, se schopností vidět důsledky svých rozhodnutí v blízké i vzdálenější budouc-

nosti. A určitě nepřeháním, když napíšu, že to, jaké úrovně středisko dosahuje v současnosti, je jed-

noznačně Pavlova zásluha. Samozřejmě – sám, bez těch správných lidí, by to nedokázal. Ale on si 

je vybral a on je dokázal motivovat k výkonům, které středisko mládeže dokázaly pozvednout na 

špičkovou úroveň.  
 

 Pavle, díky.  
 

Víš – určitě se teď najde pár lidí, kteří ti budou spílat, pokyvovat hlavami, posmívat se a ří-

kat: „Jiným pomohl, ale sám sobě pomoct nemůže!“ 

Já osobně pokaždé, než se z jakéhokoliv důvodu začnu zabývat otázkou soudu a odpuštění, 

připomenu si jednu větu z talmudu:  

 

„Nesuď člověka za jeho činy, pokud jsi sám neprošel jeho situací.“ 

 

A tak pevně věřím, že drtivá většina lidí na tebe bude vzpomínat s láskou, s vděčností a 

s modlitbou na rtech. Díky za vše dobré, co jsi pro nás udělal. A s neotřesitelnou vírou v nekonečné 

Boží milosrdenství Ti přeji: 

 

Ať všemohoucí Bůh přijme tvůj příběh, který jsi pro sebe ze svobodné vůle zvolil, 

a svým požehnáním provází tvoji další cestu životem. 

 
Zapsal Aleš Marek 
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V neděli, 13. prosince 2015 ve 12 hodin přijal svátost křtu obřadem beze mše Kryštof Jonáš. 
 

V Y P R O Š U J E M E   B O Ž Í   P O Ž E H N Á N Í  ! ! ! 

 

 

 

13. prosince 2015 vyšel farní časopis Žabokuk číslo 4/15. 
 

 

 

Z ohlášek v neděli, 13. prosince 2015: 

 

Od soboty 19. do neděle 27. prosince můžete přinést vaše vyrobené betlémy na výstavu do 

sálu pod kůrem. Betlémy tam zůstanou vystaveny do středy 6. ledna. K dispozici budou i hlasovací 

lístky do ankety farníků o nejzajímavější betlém, které se mohou všichni zúčastnit. Majitele prvních 

tří betlémů čeká odměna.  

 

 

Čtvrtek, 17. prosince 2015 

Předvánoční animátorské setkání 
 

Ve štvrtek byla předvánoční akca se salošama, zaměst-

nancama a animátorama. Všecko bylo staročeské, vánoční a 

hlavně na pohodu. 

Začalo to koledů dobově vyšňořených muzikantů, pak 

řekl cosi pěkného gazda a šlo sa vařit. Letos bývá na animátor-

ských poradách scénka Saloši vařijá. Teďkom došel nejaký 

šohaj s robků a snažili sa vyrobit hřibového kubu, kerého sme 

na konci okoštovali. Prej to mělo mět myšlenku od Honzy Bo-

ska, neco jako: „Nemosíme byt bohatí, abysme mohli dávat.“ 

Pak už sa mohli zapójit 

všeci ludé. Vyrábjali sa štěstíčka, kořénky aj jakési sypané čaje… Tož 

co si kdo chtěl zebrat dom jako dárek. Při tom sa hrálo, zpívalo, pilo. 

Eště došla jakási pošůlaná babka a chtěla věštit z vylétého olova. 

Nakonec sme sa pomodlili, nabůchali těch dobrot a bavili sa, jak 

kdo chtěl. 
Autor: Jožka Jimi Bradáč  

Foto: Eva Liškutinová, Majka Tkadlecová 

 

 
Český překlad: 
 

Ve čtvrtek večer jsme mohli prožít staročeské Vánoce v kruhu salesiá-

nů, zaměstnanců a animátorů.  

Na začátek zahráli doboví muzikanti koledu, následovalo úvodní slovo 

ředitele, a pak přišli na scénu Salesiáni vaří, kteří nás provází na animátor-

ských poradách v tomto školním roce. Vařilo se tradiční staročeské vánoční 

jídlo – houbový kuba. V návaznosti na recept a podstatu tohoto pokrmu zazně-

la myšlenka Dona Boska: „Nemusíme být bohatí, abychom mohli dávat.“ 

Poté už patřil večer všem zúčastněným. Vyráběla se štěstíčka, kořenky, sypané čaje… zkrátka co si kdo 

chtěl odnést domů jako dárek. Při tom se hrálo, zpívalo a pilo. Ještě se objevila vědma, která nám chtěla 

vyvěštit budoucnost střediska pomocí lití olova. 

 

Společný program jsme ukončili modlitbou, po které následoval raut a volná zábava. 
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V neděli, 20. prosince 2015 v 10:30 přijali svátost křtu Daniel Petr Nohel a Amálie Koláčková. 
 

V Y P R O Š U J E M E   B O Ž Í   P O Ž E H N Á N Í  ! ! ! 

 

V neděli 20. prosince konal se misijní jarmark. Výnos z prodeje vánočních dekorací je 7090 Kč. 

Díky všem za podporu. Peníze budou použity na papežská misijní díla. 

 

 

Od štědrého dne až do skončení vánoční doby, tedy do 10. ledna 2016 – svátku Křtu Páně – bude 

probíhat sbírka na energie spojené s provozem našeho kostela. Předem díky za vaši štědrost. 

 

Není nad to, 

když vám  

někdo řekne, 

co máte dělat. 

Eště došla jakási 

pošůlaná babka 

a chtěla věštit  

z vylétého olova. 
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Středisko na Zelňáku 
 

Navštivte náš stánek na adventním trhu na 

Zelňáku! V úterý 22. 12. a ve středu 23. 12. tam 

budeme prodávat drobné dárky. 

 

 

Byla to premiéra a byla velmi úspěšná. 

Středisko si na tyto dny zapůjčilo stánek, vyčleně-

ný pro neziskové organizace, a nabízelo k prodeji 

drobné dárky. Zájem byl tak obrovský, že brzy 

nebylo co prodávat. 

 

Tak to pro velký úspěch za rok asi zopaku-

jeme. 
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Čtvrtek, 24. prosince 2015 

Zpívání v domově pro seniory 
 

Dnes dopoledne – tak, jak už se stalo tra-

dicí – doprovodily děti z naší farnosti svým zpě-

vem vánoční bohoslužbu v domově pro seniory 

na Vychodilově ulici. 
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První letošní 

„Narodil se 

Kristus Pán“ 

zazpíval 

Kryštof Bína Betlémské světlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVáánnooccee  
 

 

 

 

Čtvrtek, 24. prosince 2015 – Štědrý den 
Slavnost narození Páně v 15 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Noční slavnost Narození Páně  

     konala se letos ve 22:00. 

 

 

Pátek 25. prosince 2015 
Hod Boží vánoční 
Mše sv. byly jako v neděli – v 7:30,  

v 9, v 10:30 a v 18 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošní velké vánoční stromy darovala do kostela paní Iva Kotrlá. Díky za její štědrost. 
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Moderoval Libor Všetula 

Pastýři nemohli chybět. 

Na anděla se všichni těší. 

Oslík Pepa, již tradiční účinkující,  

zkonzumoval neuvěřitelné  

množství mrkve. 

Kladení Ježíška do jeslí 

Sobota, 26. prosince 2015 
 

 Tento den konal se u paty věže již tradiční živý betlém. Počasí o le-

tošních Vánocích moc příjemné nebylo, bylo sychravo, takže s Vánocemi 

spojovanou bílou barvu nedodával sníh, ale téměř celodenní mlhy. O to víc 

dnes chutnal svařák. 

 Svatou rodinu letos představovali Lucie a Václav Vlachovi, Ježíška si 

zahrál Matěj Vlach a o netradiční doprovod Ježíškových sourozenců se posta-

rali Terezka a Vašík Vlachovi, kteří nekompromisně prohlásili, že v tom ma-

lého brášku samotného rozhodně nenechají. 
 

A jak celá akce probíhala?  

    Můžeme se na ni podívat 
 

        Očima tří králů  
     Zapsal Zdeněk Kašpar Jančařík 

 

Slavnost Zjevení Páně je za dveřmi, ale u nás v Žabinách 

jsme ji předběhli, protože tři mágové se sešli v Betlémě u jesliček 

spolu s mnoha jinými lidmi už na Štěpána. 

 

Mudrci nemuseli chodit až z dalekého Východu, stačilo 

se pořádně vymustrovat, namalovat, připnout pelerínu a šerpu, 

nasadit koruny a jednoho pana faráře nalíčit načerno tak, aby ho 

nikdo nepoznal. A pak už jen čekat dole u garáží, až projdou ko-

lem Betléma pastýři. To byla naše chvíle… Ještě předtím jsme 

ale navštívili v zázemí svatou rodinu, Ježíšek měl zrovna po ko-

jení a byl v náramné pohodě. Tak klidné dítě by chtěl mít doma 

každý.  

Coby tři králové jsme nic netušili o tom, že svatou rodinu 

někdo v salesiánském domě zamkne, takže Betlém bude na chvíli 

vzhůru nohama a místo klanění bude hlavní starostí všech účast-

níků hledání svaté rodiny. Nakonec je někdo vypustil zadním vcho-

dem a všichni mohli nastoupit na svá místa.  

 

Tři králové nejdříve hledali za notné pomoci všech přítom-

ných dětí tu správnou hvězdu, ale po chvíli nalezli nejen hvězdu, 

ovečky a oslíka, ale také Ježíška na seně obklopeného kapelou a an-

děly. A jak to má být – Ježíšek to celé prospal, ani to moje zlato, 

které jsem mu dal k nohám, ho nijak nevzrušilo. Tak doufám, že si 

toho všiml, alespoň když se probudil! 
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Terezka s Vašíkem v tom nejmladšího brášku  

odmítli nechat samotného. 

Čaj, svařák, pečené brambory,  

vařená kukuřice, cukroví, vánočky… 

 

Šestého ledna slavíme Zjevení Páně, řeckým slovem epifanii, tedy to, že se Bůh ukázal li-

dem jako člověk-dítě. Viděli ho tři králové (podle lidové tradice Kašpar, Melichar a Baltazar), ale 

kromě nich ho viděli andělé a všichni lidé dobré vůle. 
Sestavil: Aleš Marek 

Foto: Petr Polanský, galerie Člověk a víra 
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Adventní fotosoutěž 
aneb Společně Ježíškovi 

 

Co pro Tebe znamená advent a v čem by měl být jiný, než 

zbytek roku? S kým bys chtěl strávit Vánoce? Jaký vánoční dárek Ti 

udělal největší radost?  

Nad těmito a dalšími podobnými otázkami se v našem salesi-

ánském středisku měli možnost zamyslet během adventní doby jak 

návštěvníci volné oratoře, tak také děti z kroužků. A protože lidský 

mozek mnohem lépe pracuje, když je motivován nějakou odměnou, 

rozhodli jsme se dát takovému zamyšlení podobu soutěže. 
 

A tak se na začátku adventu objevil ve volné oratoři v prostoru 

před barem malý foto koutek, jehož background, neboli pozadí, tvořil 

motiv cesty vedoucí do Betléma, a kde se dalo vyfotit (sám, 

s kamarády, v rámci kroužku) a aspoň symbolicky se tak přidat 

k zástupu vyobrazených lidí směřujících k jesličkám. Pro dotvoření 

atmosféry jednotlivých fotek nechyběla ani spousta vánočně laděných 

rekvizit a hlavně bubliny, do kterých bylo možné fixou napsat odpo-

vědi na již zmiňované otázky. Ty se během adventu měnily a týkaly se 

jak adventu samotného, tak také blížících se Vánoc, narození Ježíška, 

ale i dárků, vztahů a zkrátka všeho, co na nás v tomto čase působí a 

nějakým způsobem nás chtě-nechtě ovlivňuje. Za každou takovou 

fotku pak byli účastníci zařazeni do slosování o věcné ceny a 

v případě jednotlivých kroužků zase do slosování o pizzu. To následně 

proběhlo, jak se mezi obyčejným lidem říká „na Štěpána“, tedy 26. 

prosince v areálu našeho salesiánského střediska v rámci akce Živý 

Betlém, kde jsme také jako dárek položili Ježíškovi k jesličkám foto-

koláž vytvořenou právě z těchto soutěžních fotek. A jelikož je středisko během vánočních prázdnin zavřeno 

a většina lidí užívá zaslouženého odpočinku v kruhu rodinném či někde mimo zdi svých domovů, na rozdá-

vání cen dojde hned, jak se v novém roce 2016 otevřou brány střediska, tedy během prvního lednového týd-

ne. 

Vylosovaným výhercům gratulujeme a pondělnímu kroužku hokejbalistů přejeme dobrou chuť! Zá-

roveň také chceme poděkovat všem účastníkům, kteří se do této soutěže zapojili a svými někdy až originál-

ními odpověďmi způsobili, že nám letos advent jen tak neprotekl mezi prsty. 
 

Za tým volné oratoře Jiřka Marková 

Na fotky se můžete podívat tady: 

http://brno.sdb.cz/fotogalerie/2015/adventni-fotosoutez-aneb-spolecne-jeziskovi/ 

http://brno.sdb.cz/fotogalerie/2015/adventni-fotosoutez-aneb-spolecne-jeziskovi/
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Výroční zpráva salesiánské farnosti Brno-Žabovřesky za rok 2015  
 

Naše salesiánská farnost na počátku roku 2015, a to hned 1. ledna, oslavila své patnácté narozeniny. 

Celý rok putovala pod vedením svého v pořadí 3. faráře P. Maxmiliána Dřímala. Ten až do konce srpna měl 

k ruce dva farní vikáře – P. Jana Stuchlíka a P. Martina Poláčka. K 1. září vystřídal otce Martina P. Pavel 

Hertl, který byl k nám poslán ze Sebranic. Martin Poláček odešel do komunity Plzeň. Na životě farnosti se 

podíleli další tři kněží – P. Radek Gottwald, P. Libor Všetula a P. Pavel Tichý. K 1. září odešel Otec Radek 

řídit komunitu ve Zlíně a Otec Pavel využil další týdny k sabatickému ústraní. To ale ukončil rozhodnutím 

odejít z kongregace salesiánů Dona Boska i opustit kněžskou službu.  

K 1. září nastoupil do komunity jako její nový ředitel P. Zdeněk Jančařík. Přišel z komunity Praha-

Kobylisy. Na místo Pavla Tichého nastoupil P. Jiří Baláš po tříletém působení v plzeňské komunitě. Díky 

předchozímu pobytu v naší komunitě tak nyní prožívá v Žabovřeskách už 5. rok. 

 Mezi salesiány, bydlícími pod jednou střechou, patří ještě Kuba Švanda, bez jehož osvětlovacích a 

ozvučovacích služeb by se těžko uskutečňovaly příslušné akce. Na území naší farnosti žije diecézní kněz 

Antonín Pospíšil jako důchodce.  

Za duchovenskou pastorační péči děkujeme kromě kněží také trvalým jáhnům salesiánu Václavu 

Kelnarovi a Jaroslavu Vašíčkovi.  

Kromě služby ve farním kostele sloužíme mše také v kapli sv. Václava na Burianově náměstí, u ses-

ter salesiánek na Maničkách, u sester sv. Vincence v Králově Poli a v Domově seniorů na Vychodilově. Vy-

pomáháme i zpovědní službou u sv. Maří Magdalény v centru. Od 26. prosince je v našem kostele sloužena 

1x za měsíc mše za město Brno, a to vždy 4. sobotu v měsíci v 18 hodin.  

V domě salesiánek na Maničkách se po odchodu ředitelky Majky Kučerové do Prahy stala ředitelkou 

Eva Liškutinová. Nově posílila komunitu Majka Tkadlecová. Dalšími sestrami jsou Janina Sachová, Anna 

Hořínková a Alena Vojtková. Děkujeme sestrám salesiánkám za jejich pastoraci, výlety pro děti, vedení ná-

boženství, kroužků, za Cecilku a zajišťování rautů. 

Čtyři manželské páry – Alday Delgado, Báčovi, Kyjovští a Vejlupkovi – složily slib ve Sdružení sa-

lesiánů spolupracovníků.  

Během uplynulého roku bylo v našem kostele pokřtěno celkem 33 osob. Z toho 24 jich bylo z jiných 

farností. Naopak 7 osob, žijících na území naší farnosti, bylo pokřtěno na jiném území.  

10. května přistoupilo k prvnímu svatému přijímání 15 dětí. O týden později, 17. května, přijalo 15 

mladých křesťanů svátost biřmování. Křesťanské manželství uzavřely v našem kostele 4 páry.  

20. června přijal bohoslovec Tomáš Žižkovský jáhenské svěcení. Nyní dokončuje 5. ročník teologie 

a slouží v semináři v Olomouci. Jemu děkujeme za několikero homilií zvláště v době vánoční. Vysvěcen na 

kněze by měl být v červnu 2016, takže se můžeme těšit na novokněžskou primici v Žabovřeskách.  

28. března dopoledne přijalo svátost nemocných 11 seniorů v domově na Vychodilově ulici a poté 

odpoledne 82 nemocných a seniorů v našem kostele. Kromě toho jsme pomazání nemocných udělovali indi-

viduálně na požádání během celého roku.  

V našem kostele jsme se rozloučili s 21 zesnulými. Do kněžského hrobu salesiánů na Ústředním 

hřbitově byly na podzim převezeny po bok P. Ludvíka Otradovce ostatky 5 salesiánů z rušeného hřbitova v 

Olomouci-Holici.  

Výuku náboženství sedmdesáti dětí provádějí v současné době 4 katechetky. Kromě toho běží pří-

prava dětí na 1. svaté přijímání, příprava dospělých katechumenů ke křtu a 1. ročník dvouleté přípravy na 

biřmování. Už 2. rok se schází skupinka nejmenších 10 Broučků. Na první svaté přijímání pod vedením Len-

ky Procházkové, salesiánky Majky Tkadlecové a Otce Maxe se připravuje letos 19 dětí.  

Lenka Procházková a Otec Max doprovázejí druhým rokem 8 dospělých katechumenů v jejich cestě 

ke křtu o Velikonocích 2016. S nimi se jeden křesťan připravuje k biřmování.  

Na přijetí svátosti biřmování se začala připravovat skupina 13 děvčat a chlapců pod vedením Pavly 

Fráňové a Otce Zdeňka Jančaříka. Biřmování by mělo proběhnout v roce 2017. Děkujeme všem, kteří vyuču-

jí náboženství a podílejí se na přípravě ke svátostem.  

Pro rodiny s dětmi jsou nedělní mše sv. v 9 hodin.  

Děkujeme za službu všem varhaníkům, Sborečku, schole S námi, čtvrteční schole, lektorům a akoly-

tům.  

Devíti mladším ministrantům se nyní věnuje Otec Pavel Hertl a sedmi starším Otec Zdeněk Jančařík. 

Děkujeme i jejich pomocníkům. Podzimní ministrantskou chaloupku akčně zaštítil Zdeněk Kyjovský. Děku-

jeme ministrantům za jejich službu u oltáře.  

Děkujeme také všem, kteří se podíleli na vánoční výzdobě kostela, Ondrovi Přikrylovi a chlapům za 

chystání vánočních stromů i za údržbářské práce pro kostel.  
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Kostelníkovi Janu Balabánovi přejeme uzdravení, aby v té službě, kterou s láskou a velkou pečlivostí 

konal věrně tolik let, mohl dál v plné síle pokračovat. Nyní je hlavním tahounem František Pelikán a čerstvě 

začal kostelničit i Pavel Klang starší, který pečuje i o kapličku na Burianově náměstí.  

Děkujeme hlavně ženám, ale i mužům, kteří dbají o úklid kostela pod vedením Miroslava Daniela.  

Obdivujeme Pavlu Plevovou, s jakou nápaditostí zdobí náš kostel, její trpělivost a hromadu času, aby 

vše bylo důstojné, půvabné a výmluvné, za citlivou symboliku.  

Dále děkujeme nové ekonomické a pastorační radě. Díky i za vydávání Žabokuku, za zorganizování 

farního plesu s židovskými tanci rabínů – našich chlapů, za organizaci Dne farnosti, Noci kostelů s keramic-

kými lampičkami dětí, novény k Duchu Svatému a svatodušní vigilie.  

Na Vzdělávání dospělých jsme již ve dvou třetinách tříletého cyklu biblických postav. Na podzim 

začala předávka seniorů ze strany Jarmily Marečkové Heleně Komínkové. Tělesná cvičení a zpěv při kytaře 

na setkáních zajišťuje Jitka Pospíšilová.  

Děkujeme farní charitě pod vedením Petry Tůmové za všechny aktivity, za Misijní jarmark.  

Náš kronikář Aleš Marek nepolevuje a zachytil už období 2013-2015. Plody jeho houževnatého ex-

tenzivního úsilí jsou na farním webu ke stažení.  

Vodné, stočné, elektrická energie a zemní plyn nás letos stály ve farnosti 176 545 Kč.  

V loňské vánoční sbírce na energii se vybralo 116 533 Kč.  

Ve sbírkách jsme letos v kostele vybrali 495 829 Kč, další dary činily 25 063 Kč.  

Všem dárcům děkujeme, že od ledna máme nasvícenou věž a zvonici a od května nové vitráže.  

Velmi děkujeme za činnost Nadace přátel Dona Boska, zvláště za finanční dar na sociální zázemí ve 

výši 100 tisíc Kč a na táborovou základnu a faru v Čučicích ve výši 15 tisíc Kč. 

Děkujeme mnohým, zvláště mladým farníkům za jejich úžasné animování ve středisku mládeže, za 

všechny připravené akce, letní tábory, obdivuhodná muzikálová a divadelní představení, zabijačku, akce 

Klubu maminek, Živý betlém. Milé je organizování Farní kavárny, pěkné jsou úterní katecheze při bohosluž-

bách pro děti, chutné jsou pekařské a cukrářské výrobky na různé oslavy, jedinečný byl rozlučkový let baló-

nem pro čtyři odcházející ze Žabovřesk.  

Mnoho aktivit bylo k dvoustému výročí narození Dona Boska: Hradišťan, kalčo před kapličkou, sou-

těž Namaluj a objevuj. Stolní kalendář nás týden po týdnu provázel po celý rok 2015 a připomínal historii i 

současný život našeho společného díla. Jsme vděčni i za vstřícnost a podporu ze strany radnice. 

Zde byl podán jen jakýsi nástin činností a života farnosti. Mnoho dalšího nebylo vzpomenuto. Ale 

my, salesiáni, vám všem děkujeme za vše, čím jste se jakkoliv podíleli na kráse, čerstvosti a přitažlivosti naší 

farnosti. Děkujeme i za všechnu činnost nenápadnou, konanou ve skromnosti a tichosti. Bůh vidí do našeho 

nitra. On rozumí našim úmyslům. Jemu neunikne, co my často přehlédneme. Kéž Bůh každému z vás požeh-

ná za všechny vklady, za srdečnost, aktivity, ochotu, vycházení vstříc, za všechno společné dílo i modlitby a 

obětavost, za všechnu lásku k tomu, co nás spojuje. A vyprošujeme vám vše dobré do nového roku.  

Zapsal P. Jenda Stuchlík 
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