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2016 
Svatý rok Božího milosrdenství 

 
Do nového roku vstupuje 

 
komunita Salesiánů Dona Boska  
ve složení: 

komunita Dcer Panny Marie Pomocnice 
ve složení: 

 
P. Zdeněk Jančařík – ředitel komunity 
P. Jiří Baláš 
P. Maxmilián Dřímal 
P. Pavel Hertl 
P. Jan Stuchlík 
P. Libor Všetula 
Václav Kelnar, trvalý jáhen 
Jakub Švanda, salesián-asistent 

 
Sr. Eva Liškutinová – ředitelka komunity 
Sr. Anna Hořínková 
Sr. Janina Sachová 
Sr. Marie Tkadlecová 
Sr. Alena Vojtková 

 

 
Svatou církev římskokatolickou řídí biskup římský papež František 
Českou salesiánskou provincii vede P. Petr Vaculík 
Brněnskou diecézi spravuje biskup mons. Vojtěch Cikrle 
 
Farářem farnosti Brno-Žabovřesky je P. Maxmilián Dřímal 
 
Ředitelem střediska mládeže je P. Jiří Baláš 
 
Do kroniky zapisuje Aleš Marek 
 

 

 

 

 

 

 

Na přímluvu Panny Marie Pomocnice a svatého Jana Boska kéž naši farnost  
a středisko mládeže po celý nastávající rok chrání a provází svým požehnáním 

všemohoucí Bůh Otec, Syn a Duch svatý 
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Vše dobré v roce 2016, hodně elánu, trpělivosti a Božího požehnání 
vám ze srdce přejí vaši farníci 

P. Maxmilián Dřímal 
farář farnosti Žabovřesky 

                                                           Marie Tkadlecová  

        Anna Hořínková    Alena Vojtková              Eva Liškutinová     Janina Sachová 
                                                                                         ředitelka komunity 

P. Jiří Baláš 
ředitel střediska 

P. Jan Stuchlík Václav Kelnar 
trvalý jáhen 

P. Pavel Hertl 

Jakub Švanda 
Salesián-asistent 

P. Zdeněk Jančařík 
ředitel komunity 

P. Libor Všetula 
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V těchto dnech probíhá Tříkrálová sbírka.  

Tříkráloví koledníci putují od domu k domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu  

Božího Syna na zem a přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi.  

Děkujeme všem koledníkům z řad dětí i dospělých, kteří se zapojili do koledování v naší farnosti. 

Kdo by chtěl přispět v našem kostele, může tak učinit v neděli 10. ledna  

po všech dopoledních bohoslužbách ve farní kanceláři. 

 

 

Úterý, 5. ledna 2016 

Tříkrálová koleda Klubu maminek 
 

V lednu se slaví svátek Tří králů a to je pro Klub ma-

minek salesiánského střediska pokaždé velká slavnost. Kdo 

jiný by přece měl zpívat o narození Dítěte než děti? 

 

A tak se každoročně vydává skupina dětí s korunami a 

plášti do ulic Žabovřesk a zvěstuje všem lidem dobré vůle vá-

noční radost. Po návratu do střediska čekala děti ještě vánoční 

bohoslužba a krásné divadlo s písničkami, které si pro ně při-

pravili ochotní tatínkové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pár dní poté vyrazili tři králové do ulic znovu. Navštívit ještě 

Úřad městské části Brno-Žabovřesky.  

 

V letošní tříkrálové sbírce vybralo se v naší městské části 42 896 Kč. 

 

 

 

 
 

   Středa, 6. ledna 2016 
 

Dnes slavíme slavnost Zjevení Páně.  

Slavnostní mše svatá, při níž byla žehnána voda, kadidlo a křída se konala v 18 hodin. 

Požehnanou křídou označujeme naše příbytky symboly K † M † B † 2016  

a říkáme přitom Christus Mansionem Benedicat – Kristus ať žehná příbytku (v celém roce 2016).  

Tři křížky znamenají osoby Nejsvětější Trojice.  

 

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, 10. ledna 2016 – svátek Křtu Páně – končí doba vánoční 
 

Dnešním dnem končí tradiční sbírka na energie v naší farnosti.  

Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. 

 
 

Při účelové sbírce na energie v naší farnosti se vybralo 116 533 Kč.  

Mnohokrát Vám děkujeme za Vaši štědrost.  

       P. Max Dřímal 

 

 

 

 

 

Z ohlášek v neděli, 10. ledna: 
 

Nastal čas radosti a čas plesů, 

proto dobrou zprávu nesu! 

Od příští neděle lístky vám prodáme,  

na farním plese pak všichni se potkáme. 

Těšit se můžete na tajemství půlnoce, 

přejem, ať vyhnou se vám všechny nemoce. 

Vaši organizátoři 

(verše: Jan Šlachta) 

XXI. ples farnosti se koná v sobotu 30. ledna. 

Vstupenky se prodávají v neděli 17. ledna v místnosti pod kúrem. 

 

 

 

 

   Úterý, 12. ledna 2016 
 

Farář naší farnosti P. Max Dřímal byl dnes hospitalizován v nemocnici u sv. Anny.  

Důvodem byly nevyhovující jaterní testy. 
 

M O D L Í M E   S E   Z A   J E H O   U Z D R A V E N Í  ! ! ! 

  
Prosíme o modlitbu za Maxe, za jeho brzké zotavení a návrat do farnosti. Po dobu jeho nemoci mu chceme 

dopřát klid k rekonvalescenci. Děkujeme za pochopení. 

Vaši salesiáni 

 

 

 

 

 
 

   Sobota, 16. ledna 2016 
 

Dnes v 11 hodin přijali svátost manželství pan Richard Balšík a slečna Helena Kovaříková. 

Oddával P. Marek Orco Vácha.  
 

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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Autor: Pavel Melichárek (upraveno), foto: Lucie Kubešová 

Pátek, 15. ledna 2016 

Fajnový večírek 
aneb 

Společenský večer salesiánského střediska mládeže 
 

Ano, ano, už je to tady, už to jede, už se to roztáčí, je to 

fajn? Je to fajn!!! Střediskový společenský večer byl fajnový, 

dokonce ještě fajnovější! 

 

Dámy se mohly pochlubit krásnými šaty, někteří pánové 

měli alespoň možnost jednou za rok provětrat košili a společně 

tak mohli za zvuků hudby ladně tančit. Místnost sálu pod koste-

lem byla pro tuto událost nejlépe ve své historii ozdobena a pro 

nově lakovaný povrch podlahy to byla také premiéra. Víno z Li-

borova rodného kraje tvořilo s nakládanými hermelíny perfektní chuťovou kombinaci a obsluha u 

baru i v kuchyňce byla výborná. Večerem nás provázeli Jiřka Marková a Vojta Bureš.  

Děkujeme všem, kdo se na tomto večeru podíleli a také Lucce Kubešové, která ve svých 

fotkách perfektně zachytila neopakovatelnou atmosféru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večer moderovala Jiřka Marková 

a Vojta Bureš 

       K tanci hrála skupina z Plzně ► 

The Brothers & sestra Klára 

O předtančení se postarali  

studenti ze Stretka 
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Sobota 16. a neděle 17. ledna 2016 

Dětský karneval 
Návštěva u včelích medvídků 

 

Na letošním karnevalu se děti setkaly s oblíbenými včelími medvídky – 

Brumdou a Čmeldou. Ti byli zprvu překvapeni, kolik dětí v rozmanitých mas-

kách je tu vítá. A není se čemu divit, sál byl (zejména v sobotu) plný téměř k 

prasknutí. 

 

Proháněli se tu piráti, indiáni, hasiči a do toho ladně tancova-

ly princezny. Brumda s Čmeldou se však s dětmi rychle skamarádili a kromě 

tancování je naučili třeba sbírat medový prášek. Na plese se objevilo i čmeláčí 

strašidlo Pučmeloud, ale děti ho pomohly čmeláčkům zahnat. A tak se mohlo 

dál tančit a soutěžit – třeba o nejlépe zamaskovanou rodinu. Ta si letos odnesla 

nádherný dort i s hrníčky medu. I když všichni nemuseli vyhrát v tradiční tom-

bole, která se konala na závěr, věříme, že si každý odnesl alespoň radost a ve-

selou náladu. 
Autor: Veronika Zajíčková 

Vstupné bylo symbolických 40 Kč. 

 

 

Sobota 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Foto: Petr Polanský, galerie Člověk a víra 

 

Neděle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Nik Polanský, galerie Člověk a víra 
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Z ohlášek v neděli, 17. ledna: 
 

Proběhlo sčítání hlasovacích lístků z výstavy betlémů. Na výstavě se sešlo šest betlémů. Do 

hlasování o nejzajímavější betlém se zapojilo 118 farníků. Podle počtu hlasů se na 1. místě umístil 

perníkový betlém rodiny Lavičkových, na 2. místě keramický betlém rodiny Gistingerových a na 3. 

místě keramický betlém rodiny Horkých. Majitelé těchto betlémů si mohou vyzvednout odměnu v 

sakristii.  

Děkujeme všem, kteří se do výstavy betlémů zapojili a potěšili svým umem a nápaditostí nás 

všechny! 

 

 
 

Vemte svoje mince zlaté, 

přijďte pod kůr po mši svaté. 

Jistě svůj čas nepromarní 

kdo má lístek na ples farní. 

Vaši organizátoři 

(verše: Jan Šlachta) 

 

 

Od dnešního dne se v místnosti pod kůrem začaly prodávat lístky na 21. farní ples. 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes, v neděli 17. ledna, zasedala pastorační rada farnosti 

 

 

Z programu schůze pastorační rady: 
 

Svým způsobem šlo o „krizové setkání“ farní a pastorační rady, protože jsme se potřebovali 

domluvit, jak zajistíme běžný chod farnosti při delší nepřítomnosti Otce faráře Maxe během jeho 

nemoci. Jako jeho zástupce byl provinciálem jmenován P. Jan Stuchlík, který má k dispozici ještě 

jednoho kaplana P. Pavla Hertla a výpomocného duchovního P. Zdeňka Jančaříka. Dále samozřej-

mě ve farnosti vypomáhají P. Libor Všetula a P. Jiří Baláš. Otec Max by se měl vrátit do plného 

provozu zhruba v půli února.  

Dále byla na programu organizace farního plesu a tomboly. Pozitivně byl zhodnocen Živý 

betlém. Nějakou dobu jsme diskutovali o nevyhovujícím průběhu „farní kavárny“ a jako problema-

tické jsme konstatovali „sportování dětí bez dozoru dospělých“, což vede k tomu, že ti, kdo si chtějí 

povídat a setkat se, se navzájem neslyší, a tím postrádá „kavárna“ smysl. P. Zdeněk Jančařík slíbil, 

že sepíše srozumitelnou ohlášku zhruba ve znění: „Prosíme účastníky farní kavárny, aby dbali o 

klid v sále pod kostelem, a pokud se najde nějaký dobrovolník, který by dělal dětem dozor, ať si 

hrají po libosti na hřišti ve středisku.“  

Dalším bodem programu byly farní nástěnky a pořádek ve vylepování anoncí v zádveří kos-

tela a komunitního domu. Plakáty, které se týkají farnosti, bude selektovat farář, případně jeho zá-

stupce.  

Pro kroniku připravil P. Zdeněk Jančařík 
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Sobota, 23. ledna 2016 

Sobotní led(n)ový výlet 
z Obřan do Bílovic nad Svitavou 

 

Dnes se uskutečnil další výlet ze série sobotních výletů. A ten-

tokrát byl opravdu ledový. Ráno teploměr ukazoval -12°C, takže uzná-

ní všem účastníkům je na místě. Komu by se chtělo do takové zimy?! 

Nás zima ale neodradila a nezastrašila a výletu jsme si i užili: 

chvilku jsme klouzali na zamrzlé řece, na lopatě jsme sjížděli větší i 

menší kopce. Lopatu jsme použili občas i na odklizení sněhu či vrhu 

sněhu na druhé. V neposlední řadě lopata posloužila i jako štít při 

"bitvách" Sparťanů a vojska Osmanské říše. 

Výlet jsme zakončili v cukrárně v Bílovicích nad Svitavou – 

odvaha vydat se dnes ráno na cestu si zasloužila sladkou odměnu! 

 

Těšíme se na viděnou na únorovém sobotním výletu, který bude 

6. února 2016! 
Text i foto: Majka Tkadlecová 
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Z ohlášek v neděli, 24. ledna: 
 

Milí přátelé farní kavárny,  
 

po přemýšlení, jak funguje provoz „farní kávy“ v neděli dopoledne jsme usoudili, že by bylo 

dobře, abychom se vrátili k původní praxi, že totiž farní kavárna slouží především ke konverzaci a 

setkávání farníků, a teprve ve druhém sledu jako hřiště. Jsme rádi, když mládež skotačí, ale nemělo 

by se to dít bez dozoru. A farní kavárna k tomu není určena. Pokud se rodiče domluví a budou s 

dětmi chodit na hřiště, budeme jenom rádi, že děti sportují – a rodiče s nimi.  
 

Vaše pastorační rada farnosti 

 

 

 

 

 

 

 

  Neděle, 24. ledna 2016 
 

Od 14 do 18 hodin konal se tradiční den otevřených dveří v domě sester salesiánek na Maničkách. 
 

Děkujeme za velmi milé odpoledne  ! ! ! 

 

 

 

 

  Neděle, 24. ledna 2016 
 

Dnes v 15:30 konalo se v Pinpongárně představení divadelního souboru Happy Theater.  

Na programu byla pohádka pro děti i dospělé s názvem Nevěřící Janek. 
 

Děkujeme za skvělý kulturní zážitek  ! ! ! 
 

 

 

 

  Středa, 27. ledna 2016 
 

Dnes v 19 hodin konala se repríza autorského muzikálu Sen z Piemontu, a to v Salesiánském  

středisku v Líšni. Představení bylo součástí oslav svátku Dona Boska.  

Představení mělo ohromný úspěch. 
 

D Ě C K A ,   S U P E R  ! ! ! 
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Čtvrtek, 28. ledna 2016 

Lednová animátorská porada 
Salesiáni vaří: Vymazlený koktejl 

 

Dnes se poprvé v roce 2016 sešli animátoři z našeho 

salesiánského střediska. A míchaly se koktejly... 

Začátek večera odstartovala tradiční show Salesiáni 

vaří, kterou nás tentokrát provázel Libor Všetula. Dozvěděli 

jsme se, jak namíchat nebo nachystat nějaký dobrý drink 

například z tvarohu, banánu nebo i gumových medvídků. 

Vzhledem k tomu, že jsme se nacházeli ve školském zaříze-

ní, byly drinky samozřejmě nealkoholické. Myšlenkou show 

bylo namíchat pro Máju (která představovala dítě) drink na 

míru, aby v něm bylo to, co si vybrala a přitom drink splňo-

val vše co má. A navíc jí chutnal. Stejně tak by to mělo být i 

s výchovou ve středisku. 

Po skončení úvodního programu následovala sekční část, kde se 

animátoři rozdělili na ty, kteří vedou nějaký kroužek, a ty, kdo působí ve 

volné oratoři. Obě skupiny měly, jako hlavní téma, jak v oratoři pracovat s 

našimi klienty, hlavně s těmi ve věku 12-16 let. Například jak je motivo-

vat, jak zjistit, co od nás očekávají, jak jim co nejvíce zpříjemnit jejich 

volný čas u nás, apod.  

Po asi hodinové intenzivní diskuzi v sekcích byl očekávaný bohatý 

raut. Během něho následoval volný program, takže animátoři si mohli na-

vzájem sdělovat své bohaté zkušenosti s našimi klienty a řešit například 

nadcházející letní prázdniny i další důležité akce, které budou následovat. 

 
Autor: Jan Maštera,  

foto: Anežka Hesová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pátek, 29. ledna 2016 
    

Dnes ve 13 hodin konalo se v našem kostele rekviem za paní Marii Vlčkovou.  

Zemřela ve věku nedožitých 67 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  . . . 
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Sobota, 30. ledna 2016 

XXI. ples farnosti 
 

Rok se s rokem sešel a už je to tady zase! Zase se scházíme 

v sále pod kostelem, abychom se pod taktovkou desetiletími prově-

řených organizátorů vrhli do víru tance, plesání, tombolování a spo-

lečenské zábavy vůbec. 

Ale ze všeho nejdříve se moderátor Honza Šlachta spojil 

s nemocničním pokojem u Svaté Anny, kde tiše trpí náš farář Max. 

Po počátečních potížích se spojení podařilo. Přes hlasitý odposlech 

byli všichni v sále svědky, jak Honza dostal pozvání na volnou po-

stel vedle Maxe. „Ale jenom ty, nikdo další!“ dal se slyšet Max. 

Potom nás Max vyzval ke společné modlitbě, a po Otčenáši a Zdrá-

vasu jsme my a farní ples obdrželi digitálně-elektronické Maxovo 

požehnání. „A moc sa neožerte…“ nabádal nás Max otcovsky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letos – tak jako loni – organizátoři 

vsadili na kvalitu a opět pozvali kapelu Šumi-

chrást Malbohár, která hrála skvěle. Během 

večera muzikanti provětrali celý klasický tradiční taneční repertoár, 

takže tancechtiví farníci si mohli zatančit nejen waltz, valčík, polku, 

jive a cha-chu, ale dokonce i rumbu, sambu, tango a quickstep. Jelikož 

již tradičního půlnočního plesového překvapení se tentokrát chopili mladí, bylo jich letos v sále více 

než obvykle. A právě z řad mládeže nadšeně zaznívalo: „Snad po sedmi letech jsem si na plese za-

tančila quickstep!“ „To není možné, oni hrají i tango!“ 

Takže – bando organizátorská – super kapela! Oni fakt 

umějí hrát k tanci! A že jsou trochu dražší? Co naděláte… 

Za kvalitu se, holt, platí. Bravo, Šumichrást!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizátoři Honza Šlachta  

a ing. Karel Pleva 

K tanci hrála kapela Šumichrást Malbohár 

Předtančení v průběhu večera bylo milé  

a plné energie 
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Tombola byla letos nabitá až 

k prasknutí. Třetí cena – divočák. Nesta-

žený, nevykuchaný. Na tuto cenu byly 

vylosovány hned tři losy – shodou okol-

ností samé dívky – a o divočáka si háze-

ly šipky. Vyhrála Petra Kušla Kušlová. 

Druhá cena pak byl mobil a první note-

book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pak už nastoupili mladí z farnosti se svým půlnočním překvapením. Do sálu napochodo-

val celý sbor žab a po povinném panáku něčeho zeleného zapěl sborovou píseň, záhy přerušenou 

divokým rejem na chytlavou techno-melodii Crazy Frog. Na chvíli se mezi křepčícími žábami do-

konce proletěl i vzduchem plachtící šílený žabák. Tloukli jsme se smíchy. Děcka – fakt dobrý.  

 

Po předtančení zaznělo, že příští rok je na řadě Jenda Stuchlík a paní 

Marečková se seniory, kteří se ve farnosti pravidelně setkávají. No tak uvi-

díme napřesrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto byla jen atrapa. Ten skutečný byl v chlaďáku. 

Hod šipkami o divočáka ► 
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Mši doprovázela svým zpěvem schola S námi 

  

Vážení – na prstech jedné ruky se 

dají spočítat plesy, kterých jsem se za 

těch jednadvacet let nezúčastnil. Mám 

v živé paměti první plesy, kde hrál ještě 

náš varhaník pan Fronc a jeho kapela – ti 

byli bezkonkurenční. Ale v novodobé 

historii, alespoň z mého pohledu, byl ten 

letošní ples jeden z nejlepších. 

 

A tak moc díky organizátorům. 

Fakt super. A už se těšíme zase za rok. 
 

Zapsal Aleš Marek,  

foto: Petr Polanský, galerie Člověk a víra 

 

 

 

 

 

  Sobota, 30. ledna 2016 
 

Dnes v 10 hodin přijal svátost křtu Dominik Radim Jiří Jakub obřadem beze mše. 
 

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, 31. ledna 2016 

Svátek svatého Jana Boska 
 

Letos vyšel na neděli. A sho-

dou okolností přímo po farním plese. 

Proto se zvažovalo, která mše bude ta 

hlavní, slavnostní, a jak pojmout ob-

vyklé pohoštění a program v sále pod 

kostelem. A pak přišel nápad. Zkusit 

akci, která se již několik let těší velké 

oblibě ve Zlíně. V ohláškách se tedy 

objevilo toto oznámení: 

V neděli 31. ledna budeme v 

naší salesiánské farnosti slavit Dona 

Boska. Hlavní mše svatá bude po 

farním plese v 10:30. Po ní bychom 

rádi oslavili našeho patrona společ-

ným obědem v sále pod kostelem. 

Idea je, že by každý, kdo by se chtěl 

oběda zúčastnit, přinesl svůj brambo-

rový salát a řízky podle počtu strávníků. V sále to všechno dáme na jeden stůl a budeme "koštovat". 

Pití a nástroje k jídlu zajišťují salesiáni. Všichni jste srdečně zváni. 
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 Slavnostní mši sloužil P. Zdeněk Jančařík. Svoji 

homilii začal velmi netradičně, a to průzkumem mezi 

shromážděnými farníky. Zajímalo ho, zda mezi přítom-

nými je někdo, kdo nemá rád řízky a salát. Mám pocit, 

že se nenašel snad nikdo. 

O hudební složku se postarala schola S námi pod 

vedením pana Přikryla, kterou si Zdeněk pro svoji po-

třebu překřtil na sbor Kvakoši. Celá atmosféra vůbec 

byla při mši uvolněná, bylo i dost smíchu, a to je dobře. 

Don Bosco by měl radost. 

 

Po mši jsme se přesunuli do sálu pod kostelem, 

kde už byly připraveny dva dlouhé stoly, jeden na salá-

ty a druhý na řízky. Ten řízkový byl rozdělen i na sek-

ce: Vepřové řízky, kuřecí řízky, ostatní řízky. Byly 

připraveny tácy, lžíce, plastové talíře a příbory, a do-

konce – kdyby někdo opravdu neměl rád saláty – byl 

připravený i nakrájený chleba. A na řízkovém stole 

byla připravena i prkénka a ostré nože pro přípravu 

koštovacích vzorků z velkých řízků. Kluci salesiánští 

mysleli na všechno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejdříve jsme 

shlédli video se zdravi-

cí hlavního salesián-

ského představeného 

Otce Artima, pak jsme 

se pomodlili, P. Jančařík požehnal nás i připravené 

jídlo, a pak už jsme se do toho pustili.  

Řízky jsou řízky, i když byly opravdu výborné. 

Ale saláty – co vzorek, to originál. Majonézové, zeleninové, různě ochucené, kolikrát doplněné 

velmi zajímavými, mnohdy netradičními ingrediencemi – no prostě paráda.  

Na zapití pak kromě nealka bylo pivo a skvělé víno, které zajistil Libor Všetula od svého 

známého Přemy z rodných Vnorov. 

A po obědě byly koláče, zákusky, káva…  
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„Delegace“ FMA  

ze Slovenska 

 

Ale nezůstalo jen u jídla. Oslavy se zúčastnily sestřičky 

FMA ze Slovenska, respektive novicky se svými vedoucími, které 

se nám představily a něco nám na sebe prozradily. A dále naši 

salesiáni nabídli scénické zpracování parafráze Svěrákova Elek-

trického valčíku, s názvem Salesiánský valčík. 

 

Bylo setkávání, bylo povídání, byla super nálada, pojedli 

jsme, popili, pobavili se, poklábosili… Skvělá akce. Tak snad to 

někdy zopakujeme. 
Zapsal Aleš Marek 

Foto: Petr Polanský, galerie Člověk a víra 

Video: Lamiya Jalilova 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V třicátém devátém do Žabin přišli tři saloši s vírou, 

prvním byl František Lepařík, vyvalil soudeček 

s pípou. 

Nebylo to posvícení, nebyla to neděle, 

Ve farnosti mezi kopci plnily se korbele. 

Ref.: 

[:Byl to ten slavný den, kdy na věž zaveden elektrický 

proud.:] 

Střídavý, střídavý, silný elektrický proud, 

střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud. 

 

A nyní kdo tu všechno byl: 

Provinční salesiánský inspektor, 

žabovřeský kostelní sbor, 

dechovka a principál, 

tříčlenná delegace z Říma, 

zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka 

Vosádky, 

početná skupina ministrantů, jeden z nich pomýšlel na 

dceru kostelníka Balabána, 

dále krojované družiny, 

alegorické vozy, 

italský salesián Amadeo Cosi 

na motocyklu Indián, 

a Bosco Ján z kamene vytesán. 

Ref.: 

Z projevu inženýra Maliny, zástupce salesiánských 

spolupracovníků: 

Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. 

Od kaplana vedou dráty do žárovky nade vraty.  

Dále proud se přelévá do sakristie a do chléva. 

Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému 

zkratu. 

Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu 

nic nestane.  

Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří, a začne od píky. 

Do každé salesiánské rodiny elektrické hodiny! 

Ref.: 

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je 

psáno: 

Tento den pro zdejší farníky znamenal po noci ráno. 

Žijem v Brně a ne v Praze, máme dobré vedení, 

ani ránu bez faráře – na věži osvětlení. 

Ref.: 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=HFuwsgwioHw
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Pondělí, 1. února 2016 

Karneval Klubu maminek 
S vlkem a zajíčkem z pohádky do pohádky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pondělí dopoledne se mohly naši nejmenší a jejich rodiče 

společně setkat na našem letošním karnevalu Klubu maminek na té-

ma Z pohádky do pohádky. 

Děti přišly převlečené za různé pohádkové bytosti a spolu se 

zajíčkem a vlkem se podívaly do pohádky O prasátkách, O kůzlát-

kách a O Červené Karkulce. Vlk se úplně polepšil a spolu s ostatními 

postavami si pohrál s dětmi na různých stanovištích. Následovala 

pořádná oslava, na které nechyběly dobroty, které napekly naše ma-

minky a babičky. V soutěži pro maminky „Copak má Karkulka v 

košíčku?“ jsme hodnotili skuteč-

ná umělecká díla. Díky patří 

všem, kteří se do akce zapojili a 

pomohli tak připravit nezapome-

nutelný zážitek. 
Autor: Zuzana Prudíková 

Foto: Anežka Hesová 
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    Čtvrtek, 4. února 2016 
 

  M A X E   P U S T I L I   Z   N E M O C N I C E  ! ! ! 
 

Teď bude tak zhruba týden v rekonvalescenci u svojí sestry ve Valašském  

Meziříčí a potom už by se měl objevit zpět v Žabovřeskách. 

 
Ale Maxi – už žádný Kubův bůček… Pěkně dietka. Dušené kuřátko, zeleninka, 

mlíčko, a tak podobně…To víš, nějakej ten pátek nám ještě musíš vydržet… 

 

 

Sobota, 6. února 2016 

Valná hromada Nadace přátel Dona Boska 
 

Setkání začalo děkovnou mší svatou. P. Zdeněk 

Jančařík v kázání připomenul začátky salesiánského díla 

v Brně-Žabovřeskách spojených se snem salesiánů a přátel 

v 50., 60., 70. a 80. letech. V 90. letech se sen stal skuteč-

ností díky mnohým přátelům a dobrodincům. P. Zdeněk 

vyjmenoval salesiány, kteří stáli u zrodu kostela Panny Ma-

rie Pomocnice a střediska: P. Oldřich Med a P. Petr Baran. 

„Darem vše začíná a vše končí. Ježíš se stal darem pro nás. 

Kráčejme životem a děkujme Bohu za jeho dary“, podotkl 

ředitel komunity SDB. 

 

Program pokračoval v sále pod kostelem nefor-

málním sdílením. Předseda p. Luboš Krejčí přednesl 

zprávu o činnosti Nadace za uplynulý rok. Na začátku 

připomenul zesnulé členy Nadace v krátké modlitbě. 

Hovořil o loňských oslavách dvaceti let posvěcení kos-

tela a dvou set let od narození Dona Boska. Při této pří-

ležitosti byl mimo jiné vymalován kostel, osvětlena věž, 

vyrobeny a připevněny barevné vitráže. 

Slovo si vzal P. Zde-

něk Jančařík, ředitel komu-

nity SDB, který informoval 

o stávající komunitě salesiá-

nů, o jejich životě a činnosti. 

Následovala zpráva ekono-

ma Nadace a revizora. 

 

Jelikož přítomným 

trochu vyhládlo, byl servírován výborný oběd, zákusky, káva. Po dobrém obědě členové Nadace 

shlédli zkrácený záznam koncertu Brolnu a farního Sborečku, který vede paní Marie Ryšavá a dále 

video „Heslo na rok 2016“ od hlavního představeného salesiánů D. Ángela Fernández Artime. 

Vděčni Bohu za požehnání salesiánského žabovřeského díla děkujeme i všem přátelům a 

dobrodincům, kteří dílo nadále podporují duchovně i materiálně. 
Text i foto: Eva Liškutinová 
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Vepřmistr Petr Nečas v dobré společnosti  

Sádlo-Team Praha Krájení sádla 

Nabíjení jitrnic 

Sobota, 6. února 2016 

Zabíjačka ve středisku 
 

Dnes se konala tradiční zabíjačka ve středisku, bohužel, na-

prosto netradičně, s vyloučením farnické veřejnosti.  

Nyní, s dovolením, vystoupím z kronikářské anonymity: Pro-

testoval jsem doma, co mi síly stačily, ale kulový mi to bylo platné 

(obě moje dcery jsou totiž členy pracovního týmu od samého počátku 

této akce a nějaké to slovo tam mají). Animátoři, spolu s novým ředi-

telem střediska, se rozhodli, že letos udělají zabíjačku jako uzavřenou 

akci jen pro sebe, aby měli čas si rozmyslet, jak dál. Dle jejich názoru 

se totiž tato akce neúměrně rozrostla, začala být výrazně ztrátová, a 

tak je čas rozmyslet se, jak ji uchopit trochu jinak a změnit ji tak, aby 

sice mohlo být zachováno to nejdůležitější, a tím je setkání ve spole-

čenství farnosti, nicméně aby byla únosná i ekonomicky a též i množ-

stvím a rozsahem práce. A tak prý příští rok už zabíjačka bude zase 

veřejná – tedy i pro farníky. Jen bude pojatá trochu jinak. 

 

Jsem přesvědčený, že Jožkovi 

Daňkovi tam nahoře se tato pauza moc 

nelíbila, byl velkým příznivcem setkávání celé farnosti při této příleži-

tosti, nicméně i tak – jako obvykle – zařídil zase naprosto luxusní po-

časí. Ráno byla nula, celý den jasno, sluníčko svítilo, a posléze se tep-

lota pohybovala kolem deseti stupňů. Takové malé jaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vepřová půlhlava s Havranem 

Pan ředitel s blaženým výrazem  
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Děcka si to ohromně pochvalovaly, je-

likož zabíjačka byla výrazně v  omezenějším 

rozsahu, takže práce až tolik nebylo, bylo na 

vše více času, nebyla to taková hoňka jako 

obvykle, a byly i chvíle, kdy byl čas jen tak, 

třeba s gulášem, nebo s kávou, se vylepit na 

sluníčku a povídat si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No – doufám, že se jim to takto nezalíbí a že nás napřes-

rok zase pozvou. Však ty naše buchty, řezy, štrůdly bábovky a 

kdoví co ještě, co jsme na oplátku zase nosili do střediska, jim 

taky docela chutnaly. A určitě jim dnes musely chybět. 
 

Zapsal: Aleš Marek 

Foto: Lucie Kubešová 

 

 

 

 
Sobota, 6. února 2016 

Sobotní únorový výlet 
 

Za cíl jsme si tentokrát zvolili Velkou Babu. Zdolání cíle 

účastníci na konci výletu oslavili v cukrárně.  

Bohu díky za nádherné počasí, které výletníky tento den 

provázelo! 
Autor: Majka Tkadlecová 

Foto: Pavel Hertl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sobota, 6. února 2016 
 

Dnes přijaly svátost křtu Laura Anna Linhartová a Linda Marie Linhartová. 
 

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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  Středa, 10. února 2016 – Popeleční středa 
začíná postní doba 

 

 

 

 

 

 

 

 
Udělování popelce připomnělo, že vstupujeme do doby postní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Petr Polanský, galerie Člověk a víra 
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  Čtvrtek, 11. února 2016 
 

Dnes přijala svátost křtu Monika Anna Mrákava. 
 

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, 14. února 
 

K prožívání postní doby nám píše otec biskup Vojtěch, že almužna je výrazem odhodlání 

měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým. V tomto způsobu prožívání postní doby je skrytý 

hluboký sociální rozměr křesťanské víry a návrat ke starobylé postní tradici. 

I letos si jednotlivci nebo rodiny opět můžete složit postní pokladničku. Buď charitní malou 

modrou. V naší farnosti bude odevzdaný výtěžek věnován na adopci na dálku. Naše farnost si totiž 

adoptovala tři děti ve světě. Těchto pokladniček máme 160. 

Nebo můžete zvolit salesiánskou misijní pokladničku, velkou, vystřihovací, na podporu mi-

sijního díla v Bulharsku. Jde o dostavění školy a kostela ve Staré Zagoře v Bulharsku. Těchto máme 

200. Při volbě bulharské pokladničky se rodiny s dětmi mohou zúčastnit soutěže o ceny. V tom pří-

padě je třeba zaslat obsah pokladničky individuálně nejpozději 31. března. 

Ty nesoutěžní charitní i salesiánské misijní přineseme do obětního průvodu 2. neděli veliko-

noční 3. dubna při dopoledních mších svatých. 

 

 

 

 

 

 

 

16. února 2016 
 

Milí přátelé, farníci, lidičky,  
 

srdečně Vás zdravím a chci Vám z celého srdce poděkovat za Vaše 

modlitby a jakoukoli podporu v době mé hospitalizace v nemocnici a ná-

sledné dvanáctidenní rekonvalescence. Jsem rád, že můžu být opět s Vámi 

a posloužit Vám podle svých možností. Moc děkuji farnímu vikáři P. Jen-

dovi Stuchlíkovi, SDB, že se ochotně a okamžitě ujal vedení farnosti. Také, 

samozřejmě, všem spolubratřím za jejich službu. Věřím, že věci se budou s 

Boží pomocí stále lepšit. Přeji požehnaně prožitou postní dobu. 
 

P. Max Dřímal, SDB – Váš farář 

 

 

Maxi, vítej zpět !!! 

Někdy i v postní době je důvod zvesela si zavýsknout!!! 
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Sobota 20. a neděle 21. února 2016 

Postní duchovní obnova biřmovanců 
 

Postní duchovní obnova biřmovanců proběhla ve dnech 

od 20. do 21. února 2016 v Křepicích. Podrobnější zprávu o du-

chovní obnově podává jeden z účastníků – Lukáš Fuis: 

 

Odjeli jsme ze střediska v 8:20 a zamířili jsme směr Kře-

pice (vesnice vedle Velkých Němčic). Zde jsme měli první před-

nášku od P. Zdeňka Jančaříka na téma Turínské plátno. Dozvědě-

li jsme se snad vše, co jsme za vyhrazenou hodinu a půl mohli.  

Po obědě jsme šli na křížovou 

cestu v přírodě, která je v Křepicích 

k dispozici. Zde jsme každý měli za-

myšlení ke dvěma zastavením. Násle-

dovala cesta na komunistický pomník 

generálu Malinovskému, kde si P. 

Zdeněk zvrtnul koleno. Když jsme se 

dostali zpět na faru, následovala druhá 

přednáška o Turínském plátně. Tato 

byla více duchovní než historická. Následovala večeře a po večeři byla 

adorace v kostele. Zde jsme zpívali a každý odevzdal své trápení Pánu. 

Když jsme se vrátili z adorace, následovalo pár her a šlo se spát. 

 

Ráno jsme se nasnídali a šli na mši. Po mši 

jsme se sbalili, naobědvali a zahráli si hru Multiso-

cio. Poté jsme ještě faru uklidili a vyjeli jsme zpět 

do Brna, kam jsme dorazili kolem 14:30. 
 

Foto: Zdeněk Jančařík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli 21. února 2016 konala se v našem kostele sbírka Haléř sv. Petra. 
 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať  ! ! ! 

P. Zdeněk Jančařík 
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   Pondělí, 22. února 2016 
    

Dnes v 11 hodin jsme se v našem kostele naposledy rozloučili  

s JUDr. Ervínem Najmanem. Zemřel ve věku 95 let. 
 

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

JUDr. Ervín Najman byl jedním ze zakládajících členů Nadace přátel Dona Boska a jejím dlouhole-

tým předsedou. Byl velkým příznivcem P. Petra Barana a stál při něm v těžkých dobách boje o stavbu koste-

la v Žabovřeskách. Byl členem stavební komise – nejbližších spolupracovníků P. Petra Barana při stavbě 

kostela. Velmi se zasloužil o náš kostel.  

Pane doktore, děkujeme. 

Farníci spolu s žabovřeskými salesiány 

 

 

 

Čtvrtek, 25. února 2016 

Gate Opening 
Duchovní animátorská porada 

 

Otevírání osobních i společných bran, průvod svící a 

krušpánek. Tak by se dala shrnout duchovní animátorská 

porada s titulem Gate opening – Brána se otevírá. 

 

Téma porady navazovalo na Rok milosrdenství. V 

úvodním videu sledujeme otevření Brány milosrdenství ve 

Svatopetrské bazilice. Poté přichází čas zamyslet se nad na-

šimi osobními branami – každý z nás takovou má, ať už jsou 

to malá, zastrčená dvířka, nebo brána zabezpečená řetězy, ke 

které se již léta neodvažujeme přiblížit. Plaménky svící ve 

ztemnělém areálu označují zastavení, díky kterým si může-

me naše brány lépe uvědomit a stvořit bojový plán jejich zdolání, včetně prvního kroku. Protože ten 

je přece nejtěžší! 

Existují nejen brány osobní, ale též ty, které nás spojují. V pří-

padě zaměstnanců a animátorů je to brána do Střediska. Jak často si ne-

uvědomujeme, že jsme tu díky Božímu milosrdenství a právě milosr-

denství jsme zváni předávat těm, co přijdou! Proto byly symbolicky, v 

průvodu světel, kadidla a zpěvu, vysvěceny dveře za půjčovnou. Snad i 

po prázdninách půjdou poznat podle snítek krušpánku… který mimo-

chodem není ani předchůdce šufánku, ani typické vatikánské jídlo… ale 

docela obyčejný buxus. 
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A aby toho otevírání nebylo málo, v průběhu rautu byla slavnostně otevřena mediálně-modelářská 

učebna – a byla také spousta dobrot z animátorské zabijačky. 
Autor: Adéla Kolářová 

Foto: Anežka Hesová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sobota, 5. března 2016 
 

Dnes ve 14 hodin přijal svátost křtu Filip Klang. 
 

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, 4. až neděle, 6. března 2016 

TRIDUUM – nevšední pozvání 
Duchovní obnova mládeže 

 

Postní duchovní obnova mládeže začala zvláštním dopisem: "...mám ti hodně co říct a už 

teď se na to těším... Ježíš".  A nevšedních pozvání bylo 

během tří dnů v Čučicích mnohem víc. Kdo si vzal tato 

slova k srdci, ochutnal opravdové Velikonoce. Víkend 

měl název TRIDUUM a skutečně jsme si trochu neotře-

lým způsobem prožili Zelený čtvrtek, Velký pátek i Bílou 

sobotu. 

 

Poslední večeře se nesla v duchu ustanovení svá-

tosti. Obyčejné věci získávají neobyčejný význam tím, že 

jim ve svém srdci dáme důležitost. Takovou "svátostí" 

může být i batoh, náramek nebo klíče. To jsme si uvědo-

mili při komentované mši svaté, která nám pomohla pochopit smysl různých slov a úkonů, o kte-

rých jsme už dávno ani nepřemýšleli. 

Potom uctívání kříže. Málokdo asi předtím zažil to, čemu se v liturgické terminologii říká 

prostrace: na výraz nejvyšší pokory a úcty ležíme před velikým křížem na zemi a události Velkého 

pátku získávají nový rozměr. Jeden horizontální, který představuje náš život, a jeden vertikální kte-

rý je symbolem našeho vztahu k Bohu. Najít místo, kde se tyto dvě dimenze střetávají a tvoří kříž, 

byl náš úkol pro mrazivé odpoledne. 
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Večer jsme se sešli pod nápisem "Tvou smrt zvěstujeme, 

tvé vzkříšení vyznáváme." Ale jak se něco takového vů-

bec zvěstuje? Každý má svůj vlastní způsob a při působivých vy-

znáních, která zazněla v tom sobotním večeru kolem mrtvého těla 

přikrytého bílým plátnem, se někdy opravdu až tajil dech.  

  

"Mám ti toho hodně co říct." Pozvání 

platí, a tak náš den ještě nekončí a celou noc 

se střídáme na tiché adoraci, každý sám, jen 

s Ježíšem a velikou nocí. Ráno ještě před 

svítáním vyrážíme ke hrobu, ale místo toho 

dojdeme k řece, kde obnovujeme svůj křest. 

Nově oblečení do bílého plátna se pak mů-

žeme vydat zpátky do našeho života, kde 

Velikonoce pokračují. 
Text i foto: Anežka Hesová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle, 6. března 2016 
 

Dnes v 17 hodin v Městském kulturním středisku v Tišnově  

mládež z našeho střediska předvedla reprízu  

autorského muzikálu Sen z Piemontu. 
 

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší farnosti  ! ! ! 
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Sobota, 12. března 2016 

Březnový sobotní výlet 
Výlet plný překvapení 

 

Moc nás nebylo, ale stejně jsme si to užili. Zažili jsme společně 

nejmíň tři překvapení! Začalo to krásným slunečným počasím, přitom 

mělo být podle předpovědi pod mrakem. Druhým překvapením byl ne-

čekaný nález krabičky Geocachingu. A třetí překvapení pro nás připra-

vil Pavel – byl to táborák s opékáním špekáčků. 

Všechno se to odehrálo během naší cesty z přístaviště Brněnské 

přehrady přes Horákův žleb do Žebětína.  Přestože odtrhnout se od bře-

hu přehrady bylo díky různým atrakcím a lákadlům náročné – věříme, 

že bychom tam klidně mohli trávit celý den – naplánované trasy a časo-

vých limitů jsme se drželi. Opět se nám potvrdilo, že okolí Brna skýtá 

spoustu krásných zákoutí!  
Autor: Majka Tkadlecová 

Foto: Pavel Hertl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Neděle, 13. března 2016 
 

Dnes při mši svaté v 10:30 přijala svátost křtu Anna Mechtilda Petruchová. 
 

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 13. března v 15:30 hodin v pingpongárně divadelní soubor Happy Theater 

uvedl další reprízu oblíbené loutkové pohádky Nevěřící Janek. 
 

D Ě K U J E M E  ! ! ! 
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Neděle, 13. března 2016 

První svátost smíření 
 

Dnes odpoledne poprvé přistoupilo devatenáct dě-

tí z naší farnosti a okolí ke svaté zpovědi. Tuto událost 

popisuje jedna z maminek: 

 

Z pera Mileny Alday Delgado: 
 

V neděli odpoledne 13. března jsme se s našimi 

minihříšníky poprvé vydali vstříc svátosti smíření. Každý 

pojal přípravu kajícníka po svém; některým citlivě vedly 

ruku maminky, jiní vykukové hodlali sepsat jen ty lehčí 

prohřešky s tím, že za ty tvrdé by se na ně Otec 

Max možná zlobil, a tak že si to nechají raději pro sebe. 

Kurzem sebeovládání v nepoložení otázky: „Ježkovy zra-

ky, a co?!“ byl zděšený pohled na bod: „Kradl jsem“. 

Pěkné bylo pozorovat různost dětských nátur po úvod-

ním slovu a následném pokynu katechetek: „Do akce!“ Malí 

Vikingové se vrhli ztečí do boje, odevzdané typy se trudně 

odšouraly na konec řady. 

Ale Otec Max nakonec opustil zpovědnici viditelně ne-

otřesen a děťátka s rozkoší své blacklisty roztrhala nebo spá-

lila.  

Potom už byl pro všechny dole nachystán program plný 

her a bohaté občerstvení. Krásné odpoledne jsme si užili velcí 

i malí a rozešli se až v podvečer.  

 

 

 

 

 

 

 

Velké díky katechetkám Lence Procházkové 

a Majce Tkadlecové a Otcům Maxovi a Jendovi. 
 

 

 

Foto: Klára Báčová, Jana Marková, Majka Tkadlecová 
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Pátek, 18. března 2016 

Tradiční vítání jara Klubu maminek 
 

V pátek jsme vyšli s Morenou 

po proudu řeky Svratky. 

Věřit nám vůbec nechtěla, 

že chceme jarní svátky. 

  

Pak potkali jsme veverku, 

ježka, králíčka... 

Ta chvilka zpěvu s nimi 

nám připadala kratičká. 

 

Z mostu jsme pak Morenu 

svrhli do řeky. 

Dívali se, jak odplouvá 

do dálky daleký. 

 

Jaro přitančilo k nám, 

krásné a veselé. 

Pěkně se nám s ním skotačilo 

na louce zelené. 
 

Naďa Fousková 

 

 

 

 

 



-  31  - 

 

  Sobota, 19. března 2016 
 

Dnes v 15 hodin byla v našem kostele udílena svátost pomazání nemocných. 
 

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  ! ! ! 

 
 

 

  Sobota, 19. března 2016 
 

Dnes v 16:30 hodin přijal svátost křtu Lukáš Jan Bosko Vránka. 
 

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, 20. března 2016 

Květná neděle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při deváté mši svaté konal se slavnostní průvod s ratolestmi 

z nádvoří do kostela. 

 

 

V podloubí probíhal tradiční misijní jarmark s velikonoční té-

matikou. 
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Neděle, 20. března 2016 

Křížová cesta rodin 
Tentokrát v Údolí kapliček v Křepicích na Břeclavsku 

 

Tuto neděli se sešly některé rodiny naší farnosti při modlitbě křížové cesty v Křepicích v 

okresu Břeclav. 

Tato společná modlitba rodin se už stala v postní době tradicí. Netradiční ovšem bylo letos 

místo. Přítomni byli i někteří salesiáni z naší farnosti. 

Po společné modlitbě počasí přímo lákalo ke krátké procházce. 
Autor: Majka Tkadlecová, foto: Klára Báčová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pondělí, 21. března 2016 
 

Dnes v ranních hodinách odvezli do nemocnice našeho jáhna Václava Kelnara. Důvodem byly  

srdeční potíže. Václav má implantován stent a podle dostupných zpráv musí být provedena korekce. 
 

M O D L Í M E   S E   Z A   J E H O   U Z D R A V E N Í  ! ! ! 
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Úterý, 22. března 2016 

Velikonoční tvoření 
 

Vajíčka, přáníčka, paškály, slaměné věnečky, perníčky. 

To je jen pár tvořivých dílniček, které jsme mohli projít a prožít 

při tradičním velikonočním tvoření. 

 

Již od 14:00 hodin přicházely děti s rodiči či bez a za-

stavovaly se v různých místnostech, kde se vyrábělo něco veli-

konočního. Celou atmosféru podtrhávala vůně pečených per-

níčků. Děti si mohly projít různé tvořivé dílničky, kde si vyro-

bily z drátků a perliček ptáčka, nazdobily vajíčka netradiční 

formou – decoupage, vyrobily svíčku – velikonoční paškál, 

udělaly přáníčko, ptáčka z papíru a vlny, ozdobily papírový 

košík, nebo ze suché vazby vyrobily krásnou ozdobu na stůl či 

na dveře. Velkým nadšením, zvláště pro kluky, byla výroba 

pomlázek. Hned se je se snažili vyzkoušet, leč marně.  

Vše bylo ukončeno 

odpolední dětskou boho-

službou, při které sestra Ma-

rie Tkadlecová vysvětlila a 

přiblížila symboliku dnů Svatého týdne a význam Velikonoc. 

Děti i rodiče odcházeli s plnými náručemi ozdob a, doufejme, i s 

radostí v srdci.  

 

Tak, a Velikonoce mohou začít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Janina Sachová 
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Sederová večeře s biřmovanci 
 

 

 

Sederová večeře (z hebrejského „se-

der“ – řád, pořádek, večeře má své přísné 

předpisy) s biřmovanci se konala pod vede-

ním katechetky Pavly Fráňové a salesiána 

Zdeňka Jančaříka. Bylo to milé setkání nad 

posvátnými texty, krátce před Velikonoce-

mi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Židů se taková večeře slaví jako připomínka 

vysvobození národa z egyptského područí, křesťané si 

jí připomínají především Ježíšovu poslední večeři s 

apoštoly. Proto některé věci nejsou úplně „košer“, ale 

vážnost celého večera tím netrpí a smysl zůstává za-

chován: nejen pro sebe a pro své rodiny, ale pro všech-

ny, kdo provázejí Ježíše na Golgotu, je to poslední za-

stávka před Velkým pátkem a Bílou sobotou. Za 

všechny zúčastněné musím pochválit především Pavlu 

Fráňovou za vzornou přípravu pokrmů a barevnost 

prostřeného stolu – a co je také důležité: chutnalo nám!  

 

 

Surrexit Dominus vere! 

 

 
Autor: Zdeněk Jančařík  
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 MYSLÍM, ŽE JSME 

MĚLI JÍT TUDY… 
  PROČ ZAČÍNÁM MÍT  

POCIT, ŽE JSEM  

ZABLOUDILA? 

Pátek, 25. března 2016 

Křížovka pro mladé 
Tradiční křížová cesta a velkopáteční obřady spojené s pěší poutí do Chudčic 

 

Akce se koná se železnou pravidelností každý velký pátek. A její obliba rok od roku stoupá. 

Letos se zúčastnil rekordní počet lidí. 
 

Vyráží se od salesiánského střediska pěšky kolem Svratky do Bystrce, a pak kolem přehrady 

až do Chudčic. Mladí na této akci zažili už různé počasí, ale letos bylo docela příjemně. I když ze 

začátku cesty drobně mrholilo, později občas vykouklo i sluníčko. 
 

Vzhledem k většímu množství lidí se pochod do Chudčic časově trochu protáhl, ale tradiční 

křížovou cestu a na ni navazující velkopáteční obřady stihli všichni zúčastnění. 
Zapsal: Aleš Marek 
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Na přelomu Velkého pátku a Bílé soboty odešel ve svých padesáti šesti 

letech do náruče Toho, který zemřel na kříži a vstal z mrtvých,  

náš spolubratr P. Ing. Petr Chovanec, SDB. 
 

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

Děkujeme všem, kteří ho doprovázeli při jeho bolestném zápase – tolik si přál 

žít! Věříme, že o těchto Velikonocích spatřil Boží tvář. Děkujeme ti, Petře, za 

všechno dobro, které jsi vykonal, za všechny filmy a záběry, které jsi pro nás 

pořídil se svou kamerou, jež tě životem provázela. Odpočívej v pokoji! 
 

Salesiáni Dona Boska 

 
S Petrem se rozloučíme, za jeho život poděkujeme a za spásu jeho duše budeme prosit při mši svaté: 

  

VE ČTVRTEK 31. 3. 2016 V 14.00 HOD. 
v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla. Celebruje Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský 

 

V PÁTEK 1. 4. 2016 V 15.00 HOD. 
ve Vsetíně v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Celebruje Mons. Karel Herbst, pomocný biskup pražský 

 

Poté bude Petrovo tělo uloženo do rodinného hrobu na vsetínském hřbitově. 

 

Petr si přál, aby místo květin věnovali příchozí finanční dary organizaci SADBA 

na program Adopce nablízko. 
 

 
Salesián P. Petr se narodil v Brně roku 1959. Brzy po narození s rodiči a později s mladší sestrou zakotvili na 

Valašsku ve Vsetíně. V osmdesátých letech se prostřednictvím svého tatínka blíže seznámil se salesiány pracujícími v 

ilegalitě, zejména s Františkem Míšou, a začal jezdit na první salesiánské chaloupky. Před maturitou se rozhodl pro 

salesiánskou kongregaci a v roce 1979, kdy začal studovat Vysokou školu zemědělskou v Brně, vstoupil do noviciátu u 

P. Oldřicha Meda.  

V Brně během studia tvořili společně s Jiřím Zezulou, Ladislavem Heryánem a Josefem Kopeckým první ko-

munitu mladých bratří. Během roku organizovali setkávání skupin mládeže a prázdninové chaloupky s chlapci. V té 

době se připojil k otci Josefu Kopeckému st. a o prázdninách pořádali formační kurzy pro vysokoškolskou mládež v 

tehdejší NDR, které v jen málo pozměněné podobě vytrvaly až do dnešní doby. Mnozí účastníci se pak stali salesián-

skými spolupracovníky.  

Po absolutoriu VŠ a roční vojenské službě u západní hranice ČSSR pracoval v Brně nejprve ve Výzkumném 

ústavu šlechtitelském a pak na Generálním ředitelství Agrozetu Brno. Tam ho zastihl konec totality. V té době naplno 

studoval v tajných teologických kurzech u salesiánů a u Josefa Zvěřiny.  

V letech 1990 – 1992 dokončil teologická studia na TFUP v Olomouci a byl vysvěcen na kněze. Provinciál P. 

Ladislav Vik ho poslal studovat na mediální fakultu do Říma. Během těchto let rovněž navázal důležité mediální kon-

takty v Turíně, USA a ve Velké Británii. Po návratu byl přidělen do žabovřeské komunity u nově postaveného kostela a 

střediska mládeže. Od roku 1997 začal pracovat v náboženské redakci brněnského studia České televize. Ve stejnou 

dobu založil společnost Bosco Media Centrum. Ve službě mladým na mediálním poli si postupně vydobyla i díky Pavlu 

Liškutinovi a dalším spolupracovníkům profesionální charakter a dodávala dokumenty pro ČT i pro křesťanské mediál-

ní struktury ve světě. Bohatou dokumentární tvorbu rozvinul pro 

ČT v pořadech Cesty víry, Portréty a v dalších dokumentech z 

domova i ciziny. V roce 2012 se přestěhoval do komunity Brno-

Líšeň, a na základě domluvy s brněnským biskupem a s ředitelem 

Telepace P. Leošem Ryškou, se stal vedoucím studia Klára TV 

Noe v Brně. V ovzduší partnerské spolupráce s radiem Proglas 

vzniklo rovněž několik dokumentů, příspěvků, zpravodajských 

Noevin z brněnské diecéze a participace na přímých přenosech.  

I v tomto období se věnoval formačním kurzům pro 

mládež, exerciciím a službě místním společenstvím salesiánů 

spolupracovníků. Po celý život se pečlivě staral o valašské cha-

loupky.  

Na jaře roku 2014 u něj propukla zákeřná nemoc. Přes-

tože s ní za podpory věrných přátel, spolubratří a rodiny ze všech 

sil bojoval, nad ránem na Bílou sobotu 2016 odešel k Pánu. 
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VVeelliikkoonnooccee  22001166  
 
Čtvrtek, 24. března 2016 
Zelený čtvrtek 
 

Mši svatou v 18 hod. celebroval  

P. Zdeněk Jančařík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek, 25. března 2016 – Velký pátek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkopáteční obřady v 18 hodin vysluhoval 

P. Jan Stuchlík 
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Sobota, 26. března 2016 – Bílá sobota 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilii Zmrtvýchvstání Páně ve 20:30 hod. Celebroval P. Max Dřímal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V průběhu obřadů přijali svátost křtu a biřmování: 

 

        Dominika Františka Římská Dočekalová 
        Lucie Zdislava Kachtíková 

Tereza Don Bosco Kutáčová 
Zbyněk Pavel Lazar 
Pavlína Anna Matějová 
Alžběta Don Bosco Pazdírková 
Jan Patrik Rudolecký 
Martina Anna Skalníková 
Tomáš Řehoř Peloušek 

 

A svátost biřmování: 
 

        Antonín Antonín Paduánský Matěj 
 

Neděle, 27. března 2016  
Hod Boží velikonoční 

 

Foto: Petr a Dominik Polanští, 

Galerie Člověk a víra 
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Toto přání bylo spojeno s malým kvízem. Farníci měli uhodnout, kde byla fotka pořízena.  

Tak schválně: Uhodnete to? 

 

 

Čtvrtek, 31. března 2016 

Šnycl jako štatl, 
aneb Brněnská řízkárna 
 

Tento čtvrtek se animátoři ve strategickém plánování posunuli 

dále přes analýzu SWOT. A betelné šnycl nakonec byl jejich odmě-

nou. 

Být nejlepší řízkárnou v Brně? To 

chce sladěný tým, znalost vnitřních i vněj-

ších podmínek a plán k této společné vizi. 

V pořadu SalesiániVaří si při březnové 

poradě vzala produkce na paškál rozjíždě-

jící se (fiktivní) podnik Brněnská řízkárna 

se sloganem „Šnycl jako štatl“. Nebýt na-

šeho „top chef“ Jirky, byl by tento podnik 

patrně skončil stejně rychle, jako začal. 

Náš hrdina jim však daroval cenný nástroj 

SWOT analýzy, který, jak věříme, jim po-

může na cestě za jejich snem. No, mini-



-  40  - 

 

 

NAVALTE TEN 

ŠNYCL !!! 

málně jejich rautový produkt v podobě řízku přes celý plech je znakem dílčího úspěchu. 

Swotkou si pak prošli také animátoři v oratoři a třech oblastech kroužkové činnosti. Výstupy 

se použijí pro sestavení strategického plánu k našim snům a cílům. 

 

A máme je vůbec? Uvidíme na další strategické poradě. 
Autor: Dominik Liberda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Sobota, 2. dubna 2016 

Brigáda pod věží 
 

Dnes proběhla první etapa vybudování přírodního amfiteátru v prostoru pod věží. Salesiáni 

svolali brigádu na likvidaci křovin na stráních kolem plácku pod věží. Ve druhé etapě budou na 

jejich místě vybudovány dřevěné lavice na sezení. 

Počasí přálo – bylo slunečno, poměrně teplo, ale jenom tak, akorát – no právě na práci. 

Chlapů se sešlo dost, křoviny byly hravě zlikvidovány, takže absolutní úspěch. P. Jirka Baláš, který 

si vzal vybudování amfiteátru na starost, mohl být více než spokojen. 

 

A tak díky vám, borci, kteří jste přišli a přiložili ruku k dílu. 
Zapsal: Aleš Marek 

Borci si s řízkem dávali na čas… 

 

 

 

…až to Jiřka nevydržela ► 
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  Neděle, 3. dubna 2016 
 

Dnes o deváté mši svaté objevil se u oltáře jáhen Václav Kelnar. Ruce má od doktorů rozpíchané  

a samou modřinu, ale stent je vyměněn, plně funkční a Václav zase plný síly a dobré nálady. 
 

Tak s Boží pomocí za tři roky společně oslavíme tu devadesátku… Že, Václave  ! ! ! 

 

 

Neděle, 3. dubna 2016 
 

Dnes o deváté mši svaté zazpívala schola S námi pod vedením pana Přikryla. Mši sloužil Max, a tak 

mu to nedalo a zeptal se děcek, jaké to je, když vpředu, místo Sborečku, stojí a zpívají jejich rodiče. 

„No, jde to...“, zaznělo z dětských lavic. 
 

M o c   d ě k u j e m e   z a   d u c h o v n í   i   k u l t u r n í   z á ž i t e k  ! ! ! 

 

 

  Neděle, 3. dubna 2016 
 

Dnes při mši svaté v 10:30 přijala svátost křtu Amálie Faustina Radoňová. 
 

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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Kdo směje se a radost má, tomu se úsměv vracívá.  

Kdo i z maličkosti radost má, ten i ostatním pomáhá.  

A kdo pošle lásku do světa, Bůh ji násobně splatí.  

Kdo pošle lásku do světa, tomu se láska vždy vrátí". 

(z inscenace Nevěřící Janek) 

Sobota 2. a neděle 3. dubna 2016 

Happy Theater v Třebíči 
 

Mladí loutkáři ze střediskového divadelního souboru Happy Theater navštívili letos poprvé 

Třebíčské Loutkářské Jaro, které se konalo 2. - 3. 4. 2016. Festival byl plný energie a skvělých 

zážitků, fantastických loutkářů. 
 

Dopoledne prvního dne se na festivalu představilo hned několik souborů, a to soubor DaLS 

Blučina úžasné loutkářky paní Hanky Kratochílové s představením inscenace Tři sněhuláci, dále 

Loutkino z Brna pod vedením Radka Prokopa s Dobrodružstvím Pavouka Čendy a divadlo Bedruň-

ka s představením inscenace U všech čertů. Odpoledním program pak zahájilo Divadlo Brod z 

Uherského Brodu s marionetovými Broučky a Happy Theater s Nevěřícím Jankem. Druhého dne 

pak byla uvedena díla Maňáskového divadla Třešť, Divadla Povidla z Otrokovic, Starosti z Prostě-

jova a Pohádek od Lenky z Uherského Brodu. 

Na postupovou přehlídku Loutkářská Chrudim byl nominován soubor Loutkino a doporuče-

ni do užšího výběru byli – Happy Theater s Nevěřícím Jankem (do programu) a Starost s Písněmi 

pohnutlivými i veselými (do průvodu). Zda bude ono Doporučení proměněno ve skutečný postup 

nebo ne, bylo pro nás v tu chvíli vedlejší, dosáhli jsme krásného ocenění a byli jsme na sebe právem 

hrdí. 

Happy Theater si vysloužil od poroty diplomové ocenění za Autorské divadlo a nebývale 

kladnou kritiku (nejen však od poroty, ale i jiných mistrů divadla). Slovní hodnocení však bylo 

mnohem zajímavější než to papírové, jelikož porotci byli opravdu překvapení "komplexním" autor-

stvím celé inscenace. Autorský totiž nebyl jen celý příběh, který napsala členka souboru Michaela 

Hemková, ale i scénář z něj vytvořený, loutky, kulisy, rekvizity, světla a dokonce i hudba, kterou 

složila i nahrála členka Happy Theater Dominika Terezie Běčáková. 

 

Nakonec jsme si přece vysloužili ještě něco, sladký a skutečný postup na Loutkářskou 

Chrudim a ještě sladší medovník za odměnu! Teď nás to čeká: Budeme hrát 4. 7., a to čtyřikrát. A 

na které představení přijde slavná porota a bude nás zkoumat pronikavým zrakem? Kdo ví? 
 

Autor: Dominika Suchánková a Happy Theater 

 

 

Nevěřící Janek 
 

Žil byl jeden chlapec, jmenoval se Janek a měl 

sestřičku Klárku. Jednoho dne jejich rodiče odešli 

do nebe…  A jak to bylo dále? Uvidíte… 

 

Pohádka o tom, že láska, když je silná, může 

zničit i veliké zlo a člověk by neměl dbát jen sám 

o sebe, ale měl by pomáhat druhým.  
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Pátek 8. až neděle 10. dubna 2016 

Hudební víkendovka 
aneb Hrajte na cokoli 

 

Na pivní lahve, na Orfovy nástroje, na boomwhackery, na 

bubny... Hrát se dá opravdu na cokoli. O tom se přesvědčilo 25 dětí na 

hudební víkendovce, která se uskutečnila  v Salesiánském středisku 

mládeže Brno-Žabovřesky. 

Děti mohly zpívat, tancovat, rapovat, hrát na různé hudební ná-

stroje, a všechno, co se naučily, předvedly na závěrečném vystoupení, 

které se konalo v neděli v sále pod kostelem. 

 

Děkujeme týmu vedoucích a všem dětem za vytvoření skvělé 

atmosféry a těšíme se na další podobnou akci! 
 

Autor: Anna Žaloudková, vedoucí hudebního oddělení 
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Salesiáni a salesiánky z Brna-Žabovřesk zvou do Krakova na Světový den mládeže  

s papežem Františkem. Termín: od 20. do 31. 7. 2016. Věk: 16–27 let.  

Akce je určena pro mladé, kteří se zapojují do salesiánského díla,  

nebo jsou součástí farnosti Brno-Žabovřesky, nebo patří do Salesiánské rodiny.  

 

 

Pátek, 15. dubna 2016 

První setkání před Krakovem 
 

V pátek 15. dubna 2016 se sešli účastníci 

přihlášení na Světové dny mládeže 2016, které se 

tentokrát uskuteční v polském Krakově. 

Přihlášení účastníci z Brněnska se sešli u nás 

v Žabinách, abychom se seznámili, zazpívali, po-

modlili se a popovídali krátce o Gliwicích a Krako-

vu – zkrátka o tom, co nás v létě čeká a nemine. 

Sešlo se nás kolem dvaceti. Někteří přijeli dokonce 

docela zdaleka (Lovčice, Moravský Krumlov, ale i 

Líšeň a jiné části Brna). Kluci a holky byli tak na-

půl, což je také dobré znamení!  

Moderoval salesián Zdeněk Jančařík, výbor-

ný mazanec zajistil Martin Doležal.  

 

Další setkání bude zase v Žabinách po večerní mši sv. v pátek 13. května v 19 hodin. 
 

Autor: Zdeněk Jančařík 

Foto: Petr Polanský, galerie Člověk a víra 
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Sobota, 16. dubna 2016 

Sboreček v Praze 
 

Tuto sobotu se dvoupatrovým autobusem vydal náš farní Sboreček za Ztracenou kapelou do Prahy 

na zkoušku k plánovanému koncertu dne 24. 4. Po cestě dával Otec Zdeněk, který nás na cestě do-

provázel, dětem otázky k Praze, typu: co má Praha a nemá Brno a opačně, nebo jak se jmenují oba 

kardinálové, a komu je zasvěcen salesiánský kostel v Kobylisích. Otázku, kdo tento kostel ale vy-

světil, už znal odpověď jen jeden dospělák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkouška zpěvu probíhala v kostele P. Marie Královny míru v Praze-Lhotce. Děti krásně zpí-

valy a muzikanti ze Ztracené kapely se na koncert s nimi v Brně začali těšit.  
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  Po zkoušce jsme si dali dob-

rou pizzu a pak už jsme spěchali do 

mořského světa podívat se na malé 

žraloky a nejjedovatější rybu na 

světě. Tu chtěl vidět každý. Vypadá 

jako kámen a jmenuje se odranec 

smrtící. Také jsme si mohli nakrmit 

piraně, které při krmení pocákaly 

děti vodou. 

 

Po té jsme všichni – malí i velcí – řešili hlavolamy, 

procházeli kosmickým prostorem a hledali cestu ven 

z bludiště v Labyrinthu na pražském výstavišti. Tady si 

téměř všechny děti za vyřešení nějakého hlavolamu „vysou-

těžily“ sliz, který „prdí“ – to byla nejoblíbenější odměna, 

takže na zpáteční cestě nám prděl celý autobus. 

Nakonec jsme ještě stihli doběhnout do planetária, 

kde na nás počkali s promítáním o večerní obloze. To bylo 

až moc odborné, takže někteří si v pohodlných sedačkách 

hezky odpočinuli trochou spánku. Potom si někteří ještě 

zkusili na simulátoru jízdu po Měsíci nebo Marsu a prohléd-

li další kosmické zajímavosti.  

Pak jsme si už jen na Matějské pouti koupili všichni 

pendrek a někteří ještě srdíčko pro maminku a spěchali do 

Brna.  

  I když to byl náročný den, děti podaly výbor-

ný výkon a navíc byly pořád veselé a i přes únavu i 

na zpáteční cestě až do Brna zpívaly, vyprávěly vtipy 

a rozesmávaly Otce Zdeňka. Ten zase pro změnu 

vyprávěl do mikrofonu farářské vtipy typu: Paní 

katechetka se ptá dětí: „Děti, co je to? Je to malé, 

zrzavé a skáče to stromech?“ Pepíček se přihlásí a 

odpoví: „Mohla by to být veverka, ale když to říkáte 

Vy, paní katechetko, tak je to asi Pán Ježíš.“   

 

Do Brna jsme přijeli krátce 

před 22. hodinou.  

 

 
Autor: Marie Ryšavá (upraveno) 

Foto: Václav Vlach 

Krmení dravých piraní 

Bludiště v Labyrinthu 
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Sobota, 16. dubna 2016 

Dubnový sobotní výlet 
 

Tento výlet byl prostě "na pohodu". Nebylo nás mnoho – přesně 

pět i s vedoucí (tento víkend totiž probíhaly ve farnosti a ve středisku 

další dvě akce). O to víc jsme si to ale užili. 

Nechali jsme se autobusem vyvézt na zastávku U buku a dál už 

jsme putovali po svých až do Mokré Hory. Cestou jsme našli tři studán-

ky, jeden rybník… Samozřejmě největšího úspěchu dosáhlo Jezírko – 

pracoviště Lipky se speciálními výukovými a herními prvky. Neabsol-

vovali jsme všechno, jen některé venkovní zajímavosti. 

 

Cestou jsme pozorovali pučící listy na stromech, rozkvetlé keře, 

soutěžili jsme a zaujalo nás i okolí Lesní mateřské školky Sýkorka 

v Mokré Hoře. 

 

Prostě další vydařený 

výlet ze série sobotních vý-

letů je za námi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor textu i fotografií:  

Majka Tkadlecová 
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  Neděle, 17. dubna 2016 
 

Dnes při mši svaté v 9 hodin přijal svátost křtu Kristián Pavel Sejkora. 

Mši sloužil P. Max a jedním z kmotrů byl P. Libor Všetula. 
 

Při mši svaté v 10:30 pak přijali svátost křtu Jakub Matýsek a Nelly Dominika Žaneta Klempárová. 
 

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 15. až neděle 17. dubna 2016 

Mediálně-technický víkend 
 

Třetí dubnový víkend se ve středisku sešlo jednadvacet starších 

děcek ze střediska z mediálních a technických kroužků, aby spolu proži-

ly více než čtyřicet hodin plných médií a techniky. Od začátku se vše 

neslo v duchu MediTech. Hned po seznámení jsme hráli mediálně-

technické Riskuj s otázkami těžšími i lehčími. Na odlehčení, aby se nám 

mozky před spaním nezavařily, jsme se ještě vydali do tmavé noci na 

hřiště a zahráli si pár kol oblíbených Slunovrahů. 

V sobotu od rána až do oběda 

probíhaly workshopy – foto, video, 

grafika, žurnalistika a elektro. Děcka se 

prostřídaly ve dvou blocích. Z 

workshopů vznikly pěkné fotky z Pa-

lackého vrchu, videa – například re-

klama na vodu, loga nebo autíčka, kte-

rá jezdila po středisku ještě další den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoledne jsme se rozdělili na tři skupinky, které se snažili pomocí indicií více či méně 

mediálních dostat až k cíli, kde si nás vyzvedl profesor Hlavička a ukázal nám své vynálezy na 

VUT FEKT. Z toho byli všichni nadšení, dokonce i víc než z vytváření pizzy na večeři. 

V neděli už přišlo jen hodnocení, sdílení zážitků, promítání fotek z víkendu, obávaný úklid a 

zakončení společným obědem. Byl to vydařený víkend. 
Autor: Tereza Dobšovičová 
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Středa, 20. dubna 2016 

Salesiáni a stres? FOŠNA 2016 
aneb  FOrmační  Školení  NÁs  samých 

 

Všichni se občas musíme vyrovnávat se situacemi, které nám berou energii. Někdy se cítíme 

pod tlakem přehnaných nároků, někdy jsme to my sami, kdo od svého okolí očekává nemožné ane-

bo nedokáže svá očekávání srozumitelně sdělit. Jaké formy stresu mohou být spojeny se salesián-

ským působením a jak se dá s takovými pocity pracovat? Téma pro salesiánskou komunitu, zaměst-

nance střediska a lidi pomáhající ve farnosti. 

Vzdělávací program FOŠNA proběhl ve středu 20. dubna. Celým dnem nás provázel salesi-

án a psycholog P. Vojtěch Sivek, který si připravil poutavé povídání a aktivity napříč různými ob-

lastmi naší činnosti v Žabovřeskách. Ráno se věnoval bratřím salesiánům, dopoledne pracoval s 

kolektivem pracovníků střediska a večer se nad podobnými otázkami zamýšlel se salesiány spolu-

pracovníky a farní radou. 

Součástí programu bylo vzájemné sdílení konkrétních stresujících situací, se kterými se se-

tkáváme při naší výchovné a pastorační práci, ale také při snaze o spolupráci a vytváření společného 

díla. Díky otevřenosti účastníků a citlivému vedení otce Vojtěcha jsme si mohli dobře uvědomit, jak 

mnohé negativní pocity vznikají z nedostatečné komunikace našich očekávání a jak je důležité nad 

tímto tématem přemýšlet. Někdy si totiž stačí svůj stres pojmenovat a sdělit druhým, někdy je třeba 

změnit vnější podmínky, které náš stres způsobují anebo hledat kompromisy, které nám pomohou 

vzájemně se doplňovat a podporovat se na společné cestě. 

Snad tedy letošní formační školení nebude pro nás jen absolvovaným kurzem, ale startovní čárou a 

inspirací k dalšímu přemýšlení, sdílení a růstu. 
Autor: Anežka Hesová 

 

 

 

 

 

 

V neděli 4. dubna 2016 se na mši sv. v 9 hod. rozezněly 

slavnostní tóny trubky Ztracené kapely, která přijala  

pozvání a z Prahy k nám přijela zahrát a zazpívat  

s naším farním Sborečkem. 
 

D Ě C K A ,   D Ě K U J E M E  ! ! ! 
 

 

Děti se Ztracenou kapelou radostně zazpívaly 

celou mši, žalm i ordinária. Odpoledne v 15 

hodin se konal ještě koncert Ztracené kapely a 

Sborečku, kde děti s kapelou zazpívaly dalších 

15 písniček a mohly tak zažít doprovod i zpěv 

přímo s jejich autory. Kapela i děti vytvořily 

při koncertě pěknou a srdečnou atmosféru, a i 

když menší děti už ke konci bolely nohy, všem 

se koncert i celá návštěva Ztracené kapely moc 

líbil. Od posluchačů přišlo také mnoho pozi-

tivních ohlasů a poděkování, které patří nejen 

dětem a členům Ztracené kapely, ale hlavně 

také rodičům dětí, Petře Kušlové, Aleši Králo-

vi, Danu Polanskému, Otci Maxovi i ostatním 

salesiánům, protože jen díky skvělé spolupráci 

všech se tato akce vůbec mohla uskutečnit. 

Marie Ryšavá  
        Jan                             Boženka                      Jana            Pavel 

   Štěpančík                       Šárková    Svobodová-Březovská      Svoboda 
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Neděle, 24. dubna 2016 

Sboreček zpívá s tetami a strýci ze Ztracené kapely 
 

Ten, kdo zaváhal a přišel na 

poslední chvíli, měl problém najít si 

v plném kostele „slušnější“ místo. 

Volněji bylo pouze v krajních řa-

dách, přímo pod reproduktory. Ta-

kový zájem překvapil hlavně členy 

Ztracené kapely – jak se později dali 

slyšet, protože my ve farnosti jsme 

na hojnou účast na kulturních i ji-

ných akcích dávno zvyklí, že. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert probíhal pohodově a skvěle. Děcka ze Sborečku podávala stan-

dardně luxusní výkony a na členech Ztracené kapely bylo vidět, jak je to 

s děckama baví. K bezprostřední atmosféře přispělo i to, že se hudebníci vzájem-

ně oslovovali strýc, teta. 

Při koncertě vypomáhali i jednotlivci z řad našich farníků. Na basu vy-

pomohl strýc Radim (Kovárník – FŽ), na flétnu teta Katka (Chroustová – FŽ), na 

mši i na koncertě zvučil s vlastní aparaturou strýc Aleš (Král – FŽ). 

U jedné z písní děcka téměř odboural strýc Honza (Štěpančík – ZK), když 

hudebníky doprovodil naprosto dokonalým 

slepičím kdákáním. 

S netradičními vsuvkami nezůstal po-

zadu ani Sboreček. Jednu z písní zakončil sborovým bouchnu-

tím nafouknutých papírových pytlíků a po písničce s názvem 

Čokoláda, která pojednává o tom, jak se o tabulku čokolády dá 

krásně podělit s ostatními, děcka vtrhla mezi publikum s košíčky 

plnými balených kousků mléčné čokolády a podarovala každé-

ho, kdo měl zájem. 

Po skončení koncertu byly dlouhé ovace. Teta Jana (ZK) 

se pak dala slyšet, že teta Majka (Ryšavá – FŽ) se již dlouho 

snažila o společný koncert v Brně, ale kapela statečně vzdorova-

la. Ovšem po dnešním zážitku vůbec nelitují, že se dali ukecat. 

Děti je poté obdarovaly malými pozornostmi. 

Koncert zahájil strýc Max (farář – FŽ). 

◄ Dětí se sešlo kolem 

     padesáti. Schválně 

     si je zkuste spočítat  

   sami. 

Strýc Honza byl pro děti favoritem č. 1 
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Obdarovávání však ještě neměl být konec. Každé 

dítě se Sborečku se najednou objevilo s růží a všichni se 

vrhli na tetu Majku (Ryšavou – FŽ), aby jí poděkovali za 

obětavé vedení. A jelikož se koncertu zúčastnilo kolem 

50 dětí (počítáno z fotografie), měla Majka za chvíli růží 

plnou náruč. A že je za co děkovat. 
 

Teto Majko – super. Opět jsi nám připravila 

nezapomenutelné odpoledne. A už teď se těšíme na 

další koncert, který zorganizuješ. 
Zapsal: Aleš Marek 

foto: Petr Polanský, galerie Člověk a víra 
 

Použité zkratky: ZK: Ztracená kapela 

  FŽ: Farnost Žabovřesky 

 

Ztracená kapela je hudební těleso, které založila 

čtveřice tehdy cca devatenáctiletých nadšenců 20. 9. 1981. 

Tedy letos v září oslaví 35 let. Skládá a hraje písně s  křes-

ťanskou tématikou, které jsou určeny převážně pro děti. 

Ostatně – drtivá většina repertoáru našeho Sborečku pochází 

z autorské dílny této skupiny.  

Více podrobností z historie Ztracené kapely můžete 

najít zde: http://zk.sdh.cz/site/ztracenakapela/historie. A jestli 

čekáte nějaké suchopárné historické povídání, tak na to rov-

nou zapomeňte. Ale na co určitě nezapomeňte, to jsou videa z dávné historie Ztracené kapely. Naleznete je zde: 

http://zk.sdh.cz/historie/videa. 

 

 

 
   

Na přání Svatého otce Františka konala se ve všech evropských kostelích sbírka na pomoc  

trpícím na Ukrajině. V našem kostele se vybralo 29 228 Kč. 
 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať  ! ! ! 

http://zk.sdh.cz/site/ztracenakapela/historie
http://zk.sdh.cz/historie/videa
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Z ohlášek v neděli, 24. dubna 2016: 

 

Prosím, věnujte zvýšenou pozornost této ohlášce: 
 

Brněnské biskupství omezuje z ekonomických důvodů po-

stupně platy pastoračních asistentek působících ve všech far-

nostech. K 31. 3. 2016 tak úplně skončila jako pastorační 

asistentka sr. Eva Liškutinová a plat od biskupství dostává 

pouze sr. Marie Tkadlecová. Protože práce sester, pastorač-

ních asistentek, je pro farnost nepostradatelná (zejména z 

hlediska dětí a mládeže), rozhodli jsme se po projednání s 

ekonomickou i pastorační radou farnosti zaměstnat od 1. 5. 

2016 sr. Evu Liškutinovou, a to v rozsahu 2/3 úvazku. Na víc 

si zatím finančně netroufáme. Znamená to, že sestra Eva bude 

pracovat tak jak dosud naplno celý týden, včetně sobot a ne-

dělí, ale my budeme platit jen část platu. Musíme platit také 

sociální a zdravotní pojištění státu. Naše farnost však nemá 

žádný majetek, který by přinášel příjmy, a tak je plně závislá 

na výnosech sbírek v kostele a vašich darech. Zkusíme tedy 4x do roka určit nedělní sbírku na účely 

pastorace a do kostela umístit tzv. "pastorační" kasičku, a snad se nám podaří vybrat i víc, než po-

třebných cca 120 000 Kč ročně. Věříme ve vaši štědrost.  

P. Max Dřímal, farář  

ekonomická a pastorační rada farnosti 

komunity FMA a SDB 

 

 

Pokladničky s postní almužnou obsahovaly 11 513 Kč, které budou použity na adopci na dálku. 

Díky všem, kteří se v rámci postní doby do této akce zapojili. 

  

 

Salesiánské středisko mládeže Brno-Žabovřesky vyhlašuje výběrové řízení na pozici  

vedoucí sekce – kroužky. Nástup od 1. 9. 2016.  
 

 

Dnes, tedy v neděli, 24. dubna 2016, v 19 hodin proběhlo 
 

Setkání pastorační rady farnosti 
 

Při jednání byly projednány následující body: 
 

1. Organizace v pořadí již desátého farního dne 
 

2. Příprava na Noc kostelů.  
Organizace se letos, namísto Mgr. Stanislava Caletky, ujme pan Karel Kozel 
 

3. Příprava na primici Tomáše Žižkovského 
Hlavním organizátorem zázemí (pořadatelé, občerstvení, parkování, organizace pohybu hostů 

po areálu…) byl jmenován Boris Vejlupek 
 

4. Ekonomická situace ve farnosti, zřízení fondu na pastoraci 
Vzhledem k ukončení pracovního poměru sr. Evy Liškutinové jako pastorační asistentky ze 

strany brněnského biskupství k 31. 3. 2016, rozhodla se farnost sr. Liškutinovou zaměstnat na 

2/3 úvazku od 1. 5. 2016. K finančnímu pokrytí tohoto pracovního poměru byl zřízen fond na 

pastoraci, který bude financován z výnosů účelové kasičky v kostele a čtyř nedělních účelo-

vých sbírek v roce. 
 

5. Změna začátku velkopátečních obřadů na 15 hodin 
Vzhledem k tomu, že od letošního roku je Velký pátek státem uznaný jako den pracovního 

volna, bude možné posunout začátek obřadů z večerního času na čas odpolední. 

Foto ze mše sv. 24. dubna v 9 hodin 
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Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a možná si 

vzpomenu, zapoj mě a já pochopím. 

(čínské přísloví) 

 

Pátek 22. až neděle 24. dubna 2016 

       Čtvrtý animátorský kurz v Čučicích 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak a je to. Čtvrtý a zároveň poslední animátorský kurz v tomto 

školním roce máme úspěšně za sebou. Tentokrát jsme úžasný víkend 

strávili v Čučicích nedaleko Brna. 

V pátek večer jsme se po krátkém připomenutí jmen zábavnou hrou 

„Time up“ zúčastnili skvělé přednášky Petra Kopřivy s názvem Du-

chovní život. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že v životě platí jednoduchá 

rovnice: akce -> reakce (totiž Boží akce a naše odpověď, reakce). 

 

Sobotní den jsme zahájili společnou mší svatou. Potom se 

k nám připojil, všem Žabiňákům dobře známý, Dominik Liberda. Ten 

nám prohloubil znalosti v oblasti zážitkové pedagogiky a následné re-

flexe. 

Jeden čínský citát říká: „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a 

možná si vzpomenu, zapoj mě a já pochopím.“ Přesně tímhle heslem 

jsme se řídili celé odpoledne. Protože jak jinak pochopit zážitkovou 

pedagogiku, než že ji zkusíme na vlastní kůži. Proto jsme se po krátké 

úvodní scénce vydali na cestu životem, na které jsme zažili plno zajíma-

vých situací. Od pomoci 

druhému člověku, přes 

přijímačky na vysokou 

školu, až po důvěru 

v sebe a ostatní animáto-

ry. Po několika hodinách 

jsme se plni všelijakých 

dojmů a mokrého oble-

čení od plavání v řece 

vrátili do tepla našeho víkendového domova.  

Zbytek večera jsme strávili zpíváním, povídá-

ním a házením tenisáků. 
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V neděli jsme po snídani rozebrali obě čtení a evangelium. Po 

mši svaté následovala reflexe a závěrečné hodnocení. Výborný oběd byl 

krásnou tečkou po skvěle prožitém víkendu. 

 

Nakonec bychom chtěly za 

všechny poděkovat celému týmu 

„Saša“ a hostujícím lektorům: Do-

miniku Liberdovi, Kubovi Švandovi 

a Jiřímu Balášovi za skvěle připra-

vený program. 

 

Všichni se moc těšíme, až se 

v září zase setkáme! 

 
Text: Terezie Lahodová 

Kateřina Křižanová 

 

 

 

 

 

  Středa, 27. dubna 2016 
 

Dnes v 16 hodin, v rámci pravidelného setkávání seniorů ve Farním sále, představil Jan Šlachta 

formou autorského čtení svoji právě vydanou sbírku básní s názvem Kapičky deště. 

Knihu vydalo vlastním nákladem sdružení YMCA Setkání. Honzovy verše milými  

ilustracemi bohatě doprovodila výtvarnice Jana Betty Hofmanová. 

 

 

 

 

 

Čtvrtek, 28. dubna 2016 

Animace a asistence 
 

To bylo tématem dubnové animátorské porady. Na první pohled 

nic neříkající slova, na druhý se v nich skrývá hloubka a smysl naší prá-

ce ve středisku.  

 

Po úvodním info bloku jsme se mohli dozvědět více o výrobě 

pravé čokolády. Ale hlavně jsme si mohli každý sám odlít do košíčku 

svoji čokoládu a nakonec sníst. 

Hlavním bodem porady bylo rozdělení se do skupin a řešení různých 

modelových situací, se kterými se můžeme setkat jak ve volné oratoři, 

tak v kroužcích. Cílem bylo společně najít recept na řešení dané situace 

a vyzdvihnout klíčové prvky animace. For- 

mulovali jsme si je takto: 
 

1. projevovat zájem o mladého člověka 

2. vnášet radost do prostředí, ve kterém 

se setkáváme 

3. vytvářet prostředí vzájemné důvěry 

4. být dobrým příkladem 

5. být součástí činnosti, děje, hry 

Ondra Zuki Zukal ▲ 

 

Kuba Švanda ► 
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6. doprovázet mladého člověka dlouhodobě 

7. hledat v mladých to dobré a na tom stavět 

8. nastavovat hranice dobrého a špatného 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Po vzájemné prezentaci ostatním proběhla krátká diskuze k tématu a shrnutí významu animace a 

asistence. A nakonec – důležitý bod večera – raut. 
Autor: Jožka Jimi Bradáč 

 

 

 

 

Pátek, 29. dubna 2016 

Nikola Seko ve středisku 
 

"Byla z Japonska, krásná a hebká. Tak akorát do dvou dlaní.  S 

barvami podzimu a zapadajícího slunce, s otisky. Několik dní 

 se hřála v náručí pece, zasypaná žhavými uhlíky z borovicové-

ho dřeva." 

  

V pátek 29. dubna přijal naše pozvání do střediska ke-

ramik Nikola Seko, který nám ukázal fotografie pořízené bě-

hem několikaměsíční cesty po Japonsku. Poutavě vyprávěl a 

jeho civilní a charismatický projev nás vtáhl do tajů výroby 

keramiky a jejího následného vypalování. Zajímavé pro nás 

byly popisy keramických dílen v Japonsku a nastínění práce 

mistra a poměrně tvrdý život jeho žáků. Keramika je Japonci 

považována za druh umění, které stojí na nejvyšší příčce. Je víc 

než tanec, hudba, malířství... 

  

Za kusy nejvíce oceňovaných mistrů platí sběratelé těžko uvěřitelné sumy peněz, o čemž 

jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit v několika katalozích, které putovaly obecenstvem. Stejně 

tak dvě misky, které nechal Nikola s buddhistickým klidem kolovat. Mohli jsme si je ohmatat a cítit 

No není divu, když Libor přede všemi 

takto exceloval… 
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v rukou dokonalé spojení síly přírody a zručnosti člověka. Všichni 

jsme si však přáli, aby si je přednášející mohl zase na konci akce za-

balit do hedvábného papíru a uložit do bezpečí svého batohu. Všechno 

dobře dopadlo, i když pro mnoho návštěvníků vyprávění trvalo velice 

krátce a přivítali by přednášku delší! 
Autor: Evženie Holubová 

Foto: Jitka Kotrašová 

 

Setkání se konalo v sále pod kostelem a začínalo v 19 hodin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek, 29. a sobota 30. dubna 2016 

Japonská jízda 
aneb Okusit Japonsko všemi smysly 

Koničiva – Dobrý den 
 

Víkendové přespávání dětí z keramických kroužků se neslo v duchu setkání s touto, pro nás 

exotickou zemí, poznávání jejich chutí, vůní, tvarů, zvyků…. 

 

V páteční podvečer jsme byly všechny – přespávala samá děvčata – namotivovány k další-

mu dění úžasnou přednáškou o japonské keramice od Nikoly Seka. Před spaním jsme v sobě probu-

dily v rámci seznamovací hry naše literární talenty, pak přišla na řadu ještě malba sakurového kvě-

tu, kde výsledek posloužil později jako součást naší hodovní tabule. 
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Sobotní ráno nás zastihlo ve škole pro mladé japonské dámy – v rámci 

rozcvičky se děvčata učila zacházet s vějířem i s jídelními hůlkami. Na řadu 

přišla i běhací hra s výukou japonštiny, a pak jsme se plně ponořily do práce v 

keramické dílně. Výsledkem byly zcela originální soupravy na podávání ty-

pického japonského pokrmu – suši. Během práce nás Jitka Kotrašová naučila 

pravý japonský song o Japonci a rýži, který nám bude jistě dlouho znít v 

uších. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blížila se polední hodina a naše žaludky 

si žádaly své… 
 

Přišel čas k přípravě suši. Téměř nikdo 

neměl s přípravou tohoto pokrmu zkušenosti, ale 

pod vedením naší lektorky Evy Veselé vznikaly 

kreace, za které by se nemusel stydět ani rodilý 

Japonec. Našemu snažení přihlíželi i rodiče, kteří 

s námi poté u suši a zeleného čaje, servírovaného 

pod širým nebem, sdíleli naše se-

tkání s Japonskem. 

 

Byl krásný den.  

                  Sakury kvetly. 

 

Sayonara – Na shledanou 

 

 

 

 

 
Autor: Lenka Honecová  

foto: Jitka Kotrašová 

 

 

 

 

   Sobota, 30. dubna 2016 
 

Dnes ve 14 hodin přijali svátost manželství pan Přemysl Svoboda a slečna Gabriela Španihelová. 
 

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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Pátek 29. dubna až neděle 1. května 2016 

Skončil další ročník Mediální školy 
 

Velkolepou multimediální show si připravili absolventi pátého ročníku salesiánské Mediální 

školy k ukončení svého kurzu. Mají za sebou pět intenzivních vzdělávacích víkendů a před 

sebou nové výzvy... 

Mediální škola už od roku 2009 nabízí mladým 

lidem – zvláště salesiánským animátorům – víken-

dová setkání zaměřená na mediální komunikaci. 

Tento rok se do projektu zapojilo 21 účastníků. V 

pěti víkendech si vyzkoušeli práci zvukaře, foto-

grafa, grafika, filmaře a moderátora. Kromě toho 

ale také vytvořili sehranou partu tvůrčích nadšenců, 

která srší novými nápady a nebojí se experimento-

vat. To dokázali na posledním kurzu v Brně-

Žabovřeskách, kde vlastními silami uspořádali fa-

mózní závěrečné představení a připravili tak celé-

mu týmu neopakovatelný zážitek. 

 

Cílem Mediální školy je mimo jiné povzbudit mladé lidi, aby 

se na místě svého působení aktivně zapojovali do mediální komuni-

kace hodnotných obsahů a podpořili svými schopnostmi aktivity 

místního společenství. Proto v příštím školním roce připravuje Medi-

ální škola další absolventský projekt: skupina účastníků posledního 

ročníku MeŠ bude animovat 90. výročí příchodu salesiánů do ČR, 

které oslavíme v roce 2017. 
Autor: Anežka Hesová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krátké video z MeŠ 2015-2016 si můžete prohlédnout zde: 

        https://www.youtube.com/watch?v=OEgdmDOjBO4 
 

 

Mediální školu pořádá Salesiánské mediální centrum, o.p.s 

Více informací najdete na www.medialnivychova.org 

https://www.youtube.com/watch?v=OEgdmDOjBO4
http://www.medialnivychova.org/mediaacutelniacute-scaronkola.html


-  59  - 

Naši volejbalisté mají úspěch 
Nejúspěšnější sezónu historie zakončili amatérští volejbalisté ze Salesiánského středis-

ka mládeže Brno-Žabovřesky na nedávném celostátním finále v Praze skvělým 4. místem. A 

co všechno dalšího se v této sezóně událo, nám popisuje dlouholetý hráč  a tahoun volejbalo-

vých Žabin Radek Komínek: 
 

Během letošní halové sezóny jsme se účastnili dvou soutěží, a to Brněnské salesiánské volejbalové 

ligy a Amatérské volejbalové ligy. První jmenovaná je pořádána našim střediskem za vydatné podpory naše-

ho týmu. Loni v září jsme na Zahajovacím turnaji obsadili pěkné rozjezdové 4. místo. Další turnaj, který se v 

rámci Brněnské salesiánské volejbalové ligy konal, byl již tradiční 24 hodinový maratón, kdy 6 týmů hraje 

jeden zápas za druhým skutečně celých 24 hodin. A je vidět, že náš tým má výdrž, protože vybojoval 1. mís-

to. 

Amatérské volejbalové ligy se účastníme již od jejího počátku v Brně, tedy od roku 2001. Rok od 

roku se úroveň ligy zvyšuje a rozdíly mezi týmy se vyrovnávají. Do každého zápasu je třeba jít na plno. V 

městě Brně se Amatérské ligy letos účastnily 104 týmy, které jsou rozděleny do 5 lig. My jsme hráli tu nej-

vyšší a po finálových bojích jsme se umístili na úžasném třetím medailovém místě. Tím jsme si zajistili po-

stup do celostátního finále, kde se schází 24 nejlepší týmy z různých měst. 

Finálový den nás čekalo sedm těžkých zápasů. První výhra, druhý zápas prohra, která nás odsunula 

nemilosrdně do pavouka o třetí místo. Poté se dařilo a čtyřmi výhrami jsme dokráčeli do boje o medaili. Ta-

dy nám ale už chyběly síly, výkonnostně jsme na soupeře nestačili a podlehli 0:2. Nicméně radost z krásného 

umístění byla veliká, protože v celé ČR se této soutěže účastní více než 600 týmů. 

Během všech odehraných turnajů jsem měl radost ze spousty věcí. Měli jsme radost ze hry a téměř 

do každého setu jsme šli naplno. Když jsme mysleli na hru a užívali si to, dostavily se i výsledky. Stalo se, že 

jsme prohráli nějaké sety či zápasy, ale dokázali jsme to hodit za hlavu a začít znovu. A toho si cením. Umět 

začínat znovu a znovu i přes porážky … to se do života hodí, ne? 

Děkuji všem členům našeho týmu za skvělou reprezentaci střediska a také středisku za zázemí pro 

náš tým. 

A co příště? Toužíme po medailích i na celostátní úrovni! Držte nám palce. 

Radek Komínek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zveme vás k intenzivní přípravě na oslavu Svatodušních svátků formou devítidenní novény.  

Setkávat se budeme každý den od 20:00 do 21:00 v kostele. Součástí večera je modlitba  

proložená písněmi, krátké slůvko i osobní svědectví některých z nás.  

Novéna začíná v pátek 6. května a končí Svatodušní vigilií v sobotu 14. května.  
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Sobota, 7. května 2016 

Sobotní výlet do Lamacentra 
 

Tuto sobotu jsme podnikli další ze série sobotních výletů. 

Tentokrát to byl kratší výlet, ale i tak byl plný zážitků. Vydali jsme 

se totiž do Lamacentra Hády. 

Toto místo všem vřele doporučujeme. Celý areál je krásně 

upravený a setkáte se zde i s příjemnými průvodkyněmi, které vám 

život lam moc dobře přiblíží. V areálu se mohou děti i dospělí 

dozvědět ještě spoustu dalších zajímavostí ze života ptáků a 

v blízkosti Lamacentra najdete i několik naučných stezek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento výlet proběhl opět v komorním složení – bylo nás cel-

kem pět, ale to, co se nám, dospělým, může zdát jako „mrhání“ ener-

gie, se dětem moc líbí a svou spokojenost náležitě vyjádří!  

I počasí nám neuvěřitelně přálo! 
 

Autor: Majka Tkadlecová 

Foto: Majka Tkadlecová, Pavel Hertl 

 

 

   Sobota, 7. května 2016 
 

   Dnes ve 20 hodin v kostele Panny Marie na jižních svazích  

   ve Zlíně mládež z naší farnosti předvedla autorský muzikál 

                                      Sen z Piemontu. 
 

       Děkujeme za skvělou reprezentaci naší farnosti !!! 
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   Sobota, 7. května 2016 
 

Dnes v 15 hodin proběhla svátost smíření dětí, které zítra přistoupí k prvnímu svatému přijímání. 
 

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

 
 

Slunce Kristovy lásky ať ozáří nás! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle, 8. května 2016 
 

První svaté přijímání 
 

Tuto neděli přistoupilo 18 dětí z naší farnosti poprvé ke stolu Pá-

ně. Slavnostní okamžiky prvního svatého přijímání jsme prožívali spolu s 

nimi. 

Rodiče těchto dětí si pro ně na závěr připravili píseň na námět 

písně Divné to věci dnes dějou se v údolí.  

 

Zvláštní poděkování patří také všem, kdo se do příprav i realizace 

této slavnosti jakýmkoliv způsobem zapojili! 
 

Autor: Majka Tkadlecová 

Foto: Petr Polanský, galerie Člověk a víra 

 

Samuel Bína 
Jonáš Kyjovský 
Filip Cimfl 
Kristina Cimfl 
Samuel Selveker 
Vlaďka Crháková 
Xabier Alday Delgado 
Tadeáš Eksler 
Anna Horká 
Filip Marek 
František Press 
Lucie Tvrdoňová 
Anna Čeřenová 
Barbora Čeřenová 
Eliška Žbánková 
Gabriela Báčová 
Terezie Vlachová 

Michal Černík 
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Kdo má nohy pospíchá,  

všech se nás to dotýká,  

tahle radost veliká.  

Aby farnost věděla, je to změna docela,  

je to změna docela. 
 

R:  

Skvělé to věci dnes dějou se v kostele,  

dějou se v kostele, dějou se v kostele.  

Skvělé to věci dnes dějou se v kostele,  

v Žabinách, v kostele. 

 

Včera malí hříšníci,  

dneska v první lavici  

mají oči zářící.  

Úsměv mají na tváři se svátostí oltářní,  

se svátostí oltářní. 
 

R: 
 

Do deníčku napíší,  

že už patří Ježíši, že už patří Ježíši.  

Setkat se s ním to je věc,  

chcem´ vám říci nakonec,  

chcem´ vám říci nakonec. 
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   Středa, 11. května 2016 
 

Dnes v 19 hodin v sále pod kostelem uspořádaly:  

Centrum pro studium demokracie a kultury, Polský institut  

a komunita Salesiánů Brno-Žabovřesky besedu při příležitosti vydání 

českého překladu knihy Islám a sebedestrukce Západu.  

Hostem byl autor knihy, polský filosof a spisovatel Paweł Lisicki. 

Diskutovali P. Zdeněk Jančařík, prof. Petr Osolsobě  

a Maciej Szymanowski z polské ambasády, který se též ujal  

tlumočení. Prostor k diskusi dostali i přítomní v nabitém sále. 

 
 

Současné problémy západní civilizace pan Lisicki spatřuje v tom, jak se v průběhu historie 

změnil vztah člověka k Bohu. Dříve byl určujícím prvkem Bůh. Lidské dějiny se ubíraly podle Bo-

žího plánu. Člověk byl Bohu podřízen, naplňoval Boží vůli. Tento vztah se začal narušovat už 

v průběhu renesance, ale v 19. a ve 20. století se zcela otočil. V současné době má člověk pocit, že 

je svým způsobem Bohu nadřízen. Že Bůh je zde pro to, aby plnil lidská přání a lidské tužby. A 

pokud tak nečiní, člověk se od Boha odvrací. Nepotřebuje ho. Hledá alternativy. Východní nábo-

ženské a filosofické systémy, kariéru, různé idoly, islám. Vztah člověka k Bohu je kriticky narušen.  

 

Debata pánů filosofů byla strhující a v žádném případě nudná. Vnímavý člověk si odnášel 

spoustu a spoustu materiálu k přemýšlení. 

 

Po skončení organizované besedy pan Lisicki podepisoval české vydání svojí knihy, kterou by-

lo možno na místě zakoupit. A beseda neformálně pokračovala – jak se říká – v kuloárech.  

 

V každém případě to byl skvěle strávený a velmi obohacující večer. Velký dík organizátorům. 
 

Zapsal Aleš Marek 

 

 

 

Čtvrtek, 12. května 2016 

Výlet dětí z farnosti a náboženství, 
tentokrát do Zlína, Provodova a Luhačovic 

 

Tento čtvrtek se děti z naší farnosti vydaly na 

společný výlet u příležitosti blížícího se závěru školní-

ho roku. Autobus nás dopravil do Zlína, kde jsme 

uskutečnili slíbenou návštěvu u Otce Radka Gottwal-

da, který do loňského školního roku působil v Brně – 

Žabovřeskách. Pozdravit nás přišel i další „brněnský“ 

salesián Pavel Liškutin. 

Přivítání s Otcem Radkem bylo 

vřelé. Radek nám ukázal jejich kostel P. 

Marie Pomocnice a pak nás kolem sou-

soší Dona Boska s kluky (některým do-

spělým totiž chyběl obraz či socha Dona 

Boska v kostele, tak nám Radek ukázal, 
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  CHYTIL JSEM  

BLECHU !!! 

TAKHLE  

VELIKOU !!! 

že na něj, samozřejmě, nezapomněli) dovedl do 

altánku, kde na nás čekalo občerstvení, které na 

závěr korunovala zmrzlina. Poté, co se tělo občer-

stvilo, vyběhli nejen kluci utkat se na fotbalové 

hřiště. Menší i větší děti využily houpaček a 

skluzavek – každý si prostě našel „svoji parketu“. 

Dostat děti do autobusu bylo náročné – nikomu se 

nechtělo odjíždět, ale před odjezdem jsme zvládli 

ještě Radkovi poděkovat a zazpívat písničku. Na 

cestu nás Radek vybavil magnetkou 

s obrázkem ptáčka, který je symbolem jejich 

Salesiánského klubu mládeže. Nutno dodat, 

že hlavně kluci pak vyzkoušeli, co magnetka 

vydrží – hned ji připlácli na vnější stěnu au-

tobusu a na Provodově zkontrolovali její stav 

po desítce kilometrů. 

Další zastávkou bylo mariánské 

poutní místo Provodov. Po krátké pouti od 

autobusu ke kostelu jsme začali mši sv. – 

pro některé bylo velkým zážitkem, že si 

zde poprvé vyzkoušeli ministrovat. Při 

službě u oltáře jim pomáhal Otec Pavel 

Hertl a zkušenější ministranti. 

Po mši sv. byl čas na oběd 

z vlastních zásob a následoval prostor na 

různé „volnočasové aktivity“ – fotbal, spo-

lečné hry, procházka v lese, prolézačky a 

kolotoč, povídání na schodech – jak to do-

kládají fotografie. I z tohoto místa se nám nechtělo odjíždět, ale čekalo nás ještě město Luhačovice, 

kde jsme nejprve navštívili kostel Sv. Rodiny a potom jsme se prošli směrem ke kolonádě – účel 

byl jednoduchý: něco koupit rodičům a utratit peníze, které děti dostaly. 
 

Z malé ankety mezi dětmi vyplývá, že se 

jim líbilo všechno: U Radka ve Zlíně, zmrzlina, 

že někdo mohl poprvé ministrovat, 

fotbal, vybíjená, hra Macháček atd. 

 

Nutno poděkovat Bohu za 

krásné počasí a za ochranu (nějaký 

úraz byl, ale naštěstí ne zlomenina či 

něco horšího!). Díky i Otci Pavlovi a 

též maminkám a katechetkám, které 

si udělaly čas a pomohly při organi-

zaci výletu. 
Autor textu i fotografií: 

Majka Tkadlecová 

Občerstvení v altánu 

Radek si vzal triko, které dostal na rozloučenou v Žabinách. 
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Dva fotbalové vrcholy 
 

V tomto týdnu prožili kluci z našich fotbalových kroužků 

dva významné fotbalové dny. Zápas o putovní pohár se ZŠ Sirot-

kova a sobotní turnaj v Líšni jsou teď silným impulsem do rozvoje 

a růstu našich kluků. A rozhodně nemluvíme pouze o fotbalu. 

 

 

 

Středa, 11. května 2016 
   Saloši vs Sirotci 

 

Tradiční utkání o pohár střediska se ZŠ Sirotkova byl zahájen shro-

mážděním a osvěžením herních pravidel. Od loňského roku se pohár vyhříval 

na ZŠ Sirotkova a výzvou domácím (tým „Saloši“) bylo pokusit se jej vybojo-

vat zpět. Tomu však nenahrával fakt absence pěti významných opor domácích. 

Po přípravných zápasech bylo zřejmé, že proti sobě stojí účastníci otevřených 

kroužků a kluci z fotbalových klubů. Přípravné zápasy skončily nemilosrdně 

8:0 a 10:0 pro hosty.  

„Nemáme šanci!“, „To nemá smysl!“, bylo 

slyšet v rozloženém kolektivu Salošů. Kluci pak do-

stali nabídku zápas zrušit nebo se porvat o dobrý vý-

sledek. Naštěstí si vybrali druhou možnost. Co všech-

no udělá maxi-

mální nasazení, 

týmová hra a po-

vzbuzování proti 

soupeři, který je o 

nejednu třídu výš, 

se pak přesvědčili 

při vydřeném vítězství prvního poločasu 2:1. V tom druhém 

nepomohl domácím ani fenomenální výkon brankáře Kryštofa 

Lercheho a museli se sklonit před individuálními dovednostmi 

hráčů Sirotků, kteří nakonec vyhráli zápas 6:2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba týmy podaly pěkný výkon a patří jim uznání za nasazení do celého zápasu a hru v du-

chu fair-play. Pohár zůstává u Sirotků. 
Foto: Anežka Hesová 

◄ Dominik Liberda 
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Sobota, 14. května 2016 
Salesko Savio Cup 

 

Spřátelená organizace Salesko v Líšni uspořádala jarní turnaj 

s názvem Salesko Savio Cup pro kategorii 9-12 let. Z kluků navště-

vujících naše dva fotbalové kroužky jsme sestavili 3 týmy a další dva 

týmy sestavilo Salesko. Počasí měli organizátoři výborně naplánova-

né, v 10 hodin se nebesa otevřela a zalila hřiště sluncem. O vyrovna-

nosti našich týmů svědčily remízové duely žabovřeských družstev. 

Ve skupině pak naše týmy obsadily první tři místa.  V semifinálových 

duelech se však do finále dostalo družstvo domácích – Buldoci – spo-

lu s týmem FC Žabovřesky Brno. Na semifinálové a finálové duely 

už dorazili rodiče a atmosféra 

byla vskutku vzrušující.  

 

Kluci za velkého povzbuzování předváděli velké nasazení. Souboje o první i třetí místo se 

rozhodly na penalty. Zlatý pohár nakonec zůstal v Salesku. Nejlepším hráčem turnaje byl zaslouže-

ně zvolen Jakub Hanzelka, hráč stříbrného týmu FC Žabovřesky. 

 

 

 

Stříbrný a bronzový po-

hár si vystavíme v našem středis-

ku – tedy až tam doputuje z vitrí-

nek našich hráčů, kteří si je bu-

dou zatím hrdě vystavovat. Je za 

nimi vidět hodně odhodlání a 

vůle vyhrát. 

 
Foto: Renata Lorencová (Salesko) 

 

 

 

 

Z reakcí dětí a rodičů vidíme, že má smysl napínat síly tímto směrem. Věříme, že výhra i 

porážka přináší spoustu podnětů, se kterými lze pracovat. To, co si lze odnést z těchto dvou akcí je, 

že vyhrát nutně neznamená odjíždět se zlatým pohárem. 

 

Za organizační týmy a zapojené trenéry 

Dominik Liberda 
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Devítidenní novéna k Duchu Svatému 
 

Od pátku 6. května každý den od 20 do 21 

hodin probíhala novéna k Duchu Svatému. Ta vy-

vrcholila v sobotu 14. května Svatodušní vigilií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota, 14. května 2016 

Svatodušní vigilie 
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   Neděle, 15. května 2016 
 

Dnes slavíme slavnost Seslání Ducha Svatého. Při všech mších svatých byla pořádána sbírka  

na charitativní účely, vyhlášená brněnským biskupstvím. 

Výtěžek sbírky v našem kostele je 17 820 Kč. 
 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať  ! ! ! 

 

 

V neděli 15. května 2016 v 19 hodin ve farní učebně proběhlo setkání pastorační rady. 

 

Na programu bylo: 
 

- práce fotografa ve farnosti v návaznosti na projekt Člověk a víra 

- organizace a realizace farního dne 2016 

- organizace a realizace noci kostelů 2016 

  

 

Úterý, 17. května 2016 

Letnice s apoštoly 
Letniční slavnost Klubu maminek 

 

Bylo zamračeno, byla zima a bylo nevlídno. Ale to nám 

vůbec nevadilo, protože atmosféra při Letniční slavnosti byla nád-

herná. 

S dětmi a rodiči z Klubu maminek jsme se sešli odpoledne 

v sále pod kostelem. Čekali nás tam apoštolové. Vysvětlili dětem, 

že Letnice jsou ukončením, závěrem Velikonoc. A právě o Veli-

konocích jsme oslavovali Ježíšovo vítězství a vzkříšení. To je 

nádherná zpráva! Tuto zprávu všichni malí apoštolové – tedy děti 

– měly roznést do celého světa. A tak se vydaly do 5 kontinentů, 

kde plnily různé úkoly.  

V Evropě stavěly kostely, chrámy a nádherné stavby.  

V Americe, která je obrovská, musely postavit mosty, aby 

se lidi mohli scházet.  

Afrika je zase známá krásnou příro-

dou a spoustou zvířat. Bylo potřeba vybrat 

jen ta zvířata, která tam bydlí.  

V Asii lidé velmi často jedí rukama 

nebo dřevěnými hůlkami. Děti nabíraly hůl-

kami papírky a přenášely do košíku.  

Kolem Austrálie je samé moře a 

oceán, děti zachraňovaly ryby a vozily je po 

cestičkách. Když splnily úkoly, dostaly bar-

vu, ze které pomalu stavěly duhu.  

 

Duha byla hotová, a tak jsme se vy-

pravili do kostela na dětskou bohoslužbu. 

Tam nám Otec Pavel Hertl a sestra Marie 

Tkadlecová přiblížili ovoce Ducha svatého. 

No a posilnění na duchu jsme sešli znovu dolů na hostinu a slavnostní předávání diplomů. 

 

Takže příští rok se těšíme zas! 
Autor: Janina Sachová 

Foto: Anežka Hesová 
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   Pátek, 20. května 2016 
 

Dnes ve 12 hodin přijali svátost manželství pan Petr Jaša a slečna Lenka Skalníková. 
 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fofr Cup dává prostor mladým 
 

Jarní hokejbalový turnaj pro muže byl věrný svému jménu. 

Odehrál se totiž během jediného měsíce. Zahráli si nejen ostřílení ho-

kejbalisti, ale také nová generace mladých hráčů ze salesiánského stře-

diska. 

Do turnaje se přihlásilo 5 

týmů. Nováčkem v soutěži byl 

tým Žabaři složený převážně 

z asistentů a trenérů hokejbalo-

vých kroužků. Rozhodně to byl 

nejmladší tým v historii Fofr cu-

pu. Kluci se pustili do boje 

s chlapy s nadšením, dokázali 

sehrát několik vyrovnaných zápa-

sů a chlapy potrápit. Za pár let to bude jistě jinak a kluci bu-

dou na předních místech tabulky. 

 

Novým jménem byl tým HC Šufani, složený ze zku-

šených hráčů. Stálicemi turnaje zůstávají týmy Starci, HC Bulldogs Brno a Stadec. 

 

Základní část: 

 1. Bulldogs 

 2. HC Šufani 

 3. Starci 

 4. Stadec 

 5. Žabaři 

 

Předkolo play-off tedy hrály týmy Stadec a 

Žabaři. Stadec zvítězil 10:7 a 12:0. 

 

Výsledky Play-Off: 

Bulldogs vs. Stadec:  8:6 a 8:2 

HC Šufani vs. Starci:  9:15 a 9:13 

 

Zápas o 3. místo: 

Stadec vs. HC Šufani: 7:5 

 

Finále: 

Starci vs. Bulldogs:  13:8 



Individuální trofeje: 

Nejlepší brankář: Miroslav Slunéčko (Stadec) 

Střelec turnaje: Ondřej Šír (Starci) 

Talent turnaje:  Marin Příhoda (Žabaři) 

  

Díky všem hráčům za nasazení a za 

fair play hru, v jejímž duchu se turnaj 

odehrál. 
 

Autor: Jakub Švanda, organizátor turnaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězný tým – Starci ► 

Bulldogs – 2. místo 

Starci – 1. místo 

Stadec – 3. místo 
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Sobota, 21. května 2016 

Jubilejní X. farní den – den plný tradic 
 

Ten letošní – jubilejní – začal malým faux pas. Šotek, vloudivší se do 

Žabokuku, důvěřivým farníkům nakukal, že slavnostní mše začíná již v 10 ho-

din. A tak ti důvěřivější dorazili o půl hodiny dříve, protože, na rozdíl od loň-

ského roku, letos jsme začínali až v 10:30. Ale – jak na začátku mše pozname-

nal Max – určitě ten čas v kostele strávili 

příjemně a smysluplně. 

Mši sloužil brněnský děkan Mons. 

Václav Slouk. Zpěvem ji doprovodila scho-

la S námi. Atmosféra byla příjemná, do-

mácká – zkrátka – jako obvykle. A dary 

k oltáři přinesly děti v žabovřeských kro-

jích. 

Jako obvykle byl v prostorách stře-

diska připravený oběd a program. Počasí 

nám vskutku přálo. Letošní jaro se sice za-

tím moc nepředvedlo, pořád je chladno a 

ranní mrazíky na začátku května dokonce 

téměř zdevastovaly pučící révu na podstat-

né části jižní Moravy. Dlouhodobější před-

povědi na tento víkend také nebyly zrovna 

příznivé, ale jak se víkend přibližoval, me-

teorologové svoje předpovědi přehodnotili a 

nakonec z toho byl den jako malovaný. Slu-

nečný, krásný, s teplotami k 25°C. No prostě paráda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na oběd byla tradiční trojkombinace: řízky se salátem, guláš nebo zeleninový salát. A nej-

větší zájem byl – jako obvykle – o řízky. 

 

Program uváděl tradičně Honza Šlachta. Na začátku představil Laďu Kociana jako člověka, 

který již 10 let organizačně zajišťuje farní dny. Ale prý 10 let už stačilo a hledá si nástupce. Jen má 

trochu obavu, aby nedopadl jak Honza Šlachta s farním plesem. Ten ho připravuje už 21 let. 

 

Mši sloužil brněnský děkan  

Mons. Václav Slouk 

Tradiční fronta na oběd 
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Na začátku programu nám již tradičně za-

zpíval Sboreček. Měl připraveny dvě písně, při 

nichž se vystřídala hromada malých sólistů. A my 

jsme si znovu uvědomili, jak Majka Ryšavá Sbo-

reček pozvedla, jakou děcka mají úroveň a jak je 

to super, že máme takové těleso, které oceňují i 

takoví profíci jako Hradišťan, Broln, Ztracená 

kapela. S těmito kapelami si naše děcka už zapí-

vala, s Brolnem dokonce několikrát a natočili 

s nimi i cédéčko. 

Honza Šlachta opět exceloval, Libor 

Všetula přednesl malé zamyšlení v rámci letošní-

ho roku Božího milosrdenství, byl nám trochu 

blíže představen P. Pavel Hertl, kterého Honza 

nazval neviditelným farářem, protože ve farnosti 

tiše slouží a není příliš vidět. 

Pak – opět tradičně – přišla na řadu repríza 

plesového půlnočního překvapení. Torzo mohut-

ného pěvecko-tanečního žabího 

sboru mládeže předvedlo svoji 

taneční kreaci Crazy Frog. 

A na závěr – jak jinak 

než tradičně – zazpívala schola 

S námi, tentokrát s docela ne-

tradičním tlučeným doprovo-

dem na plastové roury. 

A jako obvykle, když 

Honza program uzavíral, všich-

ni kněží se najednou vypařili, a 

tak závěrečné požehnání Honza 

zmákl sám. Samozřej-

mě jen tak na nečisto, 

protože za chvíli se do-

hasil Max se štolou a 

požehnání proběhlo se 

vší parádou. 

Ale přece jenom 

byla jedna věc netradič-

ní. Salesiáni se nám 

tentokrát postarali i o večeři. Kdo měl zájem, dostal 

na cestu výslužku v podobě koleček tlačenky z letošní 

neveřejné zabíjačky, a kdo chtěl, tak si mohl přibrat i 

chleba. 

 

Opět super akce. Velké díky organizátorům a 

za rok ve zdraví snad zase znovu. 
Zapsal Aleš Marek 

Foto: Petr Polanský, galerie Člověk a víra 

Honza Šlachta (vpravo) při rozhovoru  

s Laďou Kocianem (vlevo) 
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2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sobota, 21. května 2016 
 

Dnes, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení  

hlavního chrámu v diecézi – katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval  

Svatý Otec František novým brněnským pomocným biskupem  

dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula. 
 

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, 22. května 2016 
 

Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. 
 

V Y P R O Š U J E M E   P O Ž E H N Á N Í   D U C H A   S V A T É H O  ! ! !  

 
 

   Pondělí, 23. května 2016 
    

Dnes ve 14 hodin konalo se v našem kostele rekviem za ing. Tomáše Saňku.  

Zemřel ve věku 83 let. 
 

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

 

    Úterý, 24. května 2016 
 

Dnes slavíme slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů – patronky našeho kostela. 
 

PANNO MARIA, POMOCNICE KŘESŤANŮ, ORODUJ ZA NÁS !!! 
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    Čtvrtek, 26. května 2016 
 

Dnes slavíme slavnost Těla a Krve Páně. 
 

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

 

 

Čtvrtek, 26. května 2016 

Poslední animátorská porada 
Animátorský rok 2015 / 2016 byl doprovázen 

kuchařským programem SALESIÁNI VAŘÍ. Nešlo 

rozhodně jen o přípravu jídel, ale především o přípravu 

kvalitních animátorů. Na květnové poradě jsme si při-

pomněli témata celého roku a zaměřili se na to pod-

statné: naše vize do budoucna. 

Byl to rok poznamenaný strategickým pláno-

váním na všech frontách. Jednotlivé sekce si prošly 

formulováním poslání, zaměřením na příslušné cílové 

skupiny, pojmenováváním svých silných a slabých 

stránek a na poslední poradě je čekalo ještě hledání 

vize. Svým způsobem snění. Nápadů se dalo dohro-

mady hodně, takže teď je bude potřeba ještě protřídit a 

vytyčit si tak jasné a konkrétní cíle do příš-

tích let. Bezpochyby se máme na co těšit. 

Poslední animátorská porada se tedy vůbec 

nenesla v duchu loučení a uzavírání, ale 

spíše v atmosféře nových perspektiv a chuti 

pustit se po prázdninách do další práce. K 

této chuti přispěly i výtečné špízy, které 

jsme si vzájemně připravili v závěru pora-

dy. 

Jako památka na program „Salesiáni 

vaří“ nám u vstupu do střediska zůstal ob-

raz se všemi pokrmy a hlavně s myšlenka-

mi, kterým jsme se během roku věnovali. 
Autor: Anežka Hesová 

 

  

 

 

 

        Sobota, 28. května 2016 
 

    Dnes ve 12 hodin uzavřeli církevní sňatek pan Jan Širůček 

      a slečna Anna Žaloudková. Oddával jáhen Petr Šmeral,

    mši sloužil P. Ervin Jansa. 
 

                  VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ  ! ! ! 

 
Aničko a Jendo, přejeme hodně štěstí na vaší společné cestě 

životem. 

 

http://brno.sdb.cz/stredisko/dobrovolnici-a-praktikanti/animatori/co-bylo/salesiani-vari/
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Neděle, 29. května 2016 

Dětský den, 
aneb Walt Disney´s World 

 

V areálu Salesiánského stře-

diska mládeže se objevilo přes 30 po-

stav od tvůrce Walta Disneye, kde 

nemohly chybět známé postavy, které 

snad zná každé dítě, jako jsou: Mickey 

Mouse, Minnie, Elsa nebo Olaf. U 

nich mohly děti plnit nejrůznější dis-

ciplíny.  

 

 

 

 

 

 

Za vytrvalé plnění měl každý účastník nárok na dobroty, a to 

v podobě limonády, zmrzliny nebo Fidorky. V závěru odpoledne 

nechyběl ani tradiční tanec, tentokrát na píseň Son of Man z filmu 

Tarzan, po kterém následovalo vyhlašování tomboly, kde bylo mno-

ho pěkných cen, jako byly míče, bublifuky, vrtulníky a deskové hry.  

Velký dík patří všem, kteří se do Dětského dne zapojili a po-

mohli s jeho organizací. V neposlední řadě děkujeme všem za účast 

a budeme se těšit příští rok na Dětském 

dnu u salesiánů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Jan Kozel, koordinátor akce 

Foto: Anežka Hesová 

Tři… dva… jedna… START !!! 
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  Sobota, 4. června 2016 
 

Dnes ve 13:30 přijala svátost křtu Sára Anežka Šteffeková. 
 

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, 5. června 2016 
 

Dnes v 15:30 hodin v pingpongárně předvedl divadelní spolek Happy Theater premiéru japonské 

stínové loutkové pohádky Nitsui. V působivé hře světel a stínů, doprovázené živou hudbou,  

se odehrál romantický příběh z Japonska. 
 

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  ! ! ! 

 

 

  

 

Neděle, 5. června 2016 

Cappella Polyphonica Salesiana  
slaví 20 let trvání 

 

Toto jubileum jsme si připomněli během koncertu v našem kostele. 

Začal v 19:30 hodin. Slavnostní koncert si nenechala ujít ani první náměstky-

ně primátora statutárního města Brna paní Klára Liptáková, pod jejíž záštitou 

se koncert uskutečnil. 

Cappella Polyfonica Salesiana pod vedením paní Jiřiny Pleské jí a 

všem přítomným připravila nevšední zážitek. Mohli jsme se zaposlouchat do 

skladeb Stabat Mater od Františka Ignáce Tůmy a Magnificat od Antonia 

Vivaldiho.  

 

Děkujeme tímto ještě jednou paní Jiřině Pleské a celému sboru 

za toto kulturní a duchovní občerstvení. A do dalších let trvání sboru 

přejeme podporu novými členy, dostatek nové inspirace a radost ze 

společné harmonie. 

 
Autor: Majka Tkadlecová (upraveno) 

Foto: Pavlína Lesová 

P. Jiří Baláš 

                 Klára Liptáková 

Jiřina Pleská 

                 P. Zdeněk Jančařík 
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Dnes, tedy v pondělí, 6. června 2016, v 19 hodin proběhlo 
 

Setkání pastorační rady farnosti 
 

Při jednání byly projednány následující body: 
 

1. Reflexe a hodnocení uplynulého školního roku 
 

2. Žádost o pronájem a působení psycholožky Mgr. Jindry Wojtkové ve farnosti  
 

3. Zhodnocení farního dne 
 

4. Příprava na Noc kostelů 2016 
 

5. Příprava na primici Tomáše Žižkovského 
 

 

  

 

Středa, 8, června 2016 

Závěrečná hudební besídka 

 

Dnes od 18 hodin proběhla v sále pod kostelem Závěreč-

ná hudební besídka. Vystoupily téměř všechny děti z hudebního 

oddělení. 

 

Zazněla dvě čísla na kytaru, tři flétnové písně a nespo-

četně moc klavírních výstupů. Mimo jiné se představily kroužky 

hudební nauky hrou Muzikohraní a Liška 

Bystrouška. Zavzpomínali jsme i na dub-

novou hudební víkendovku a těšíme se na 

realizaci té další.  

 

Tréma dělá své, ale děti byly moc 

šikovné. Přejeme jim krásné a pohodové 

prázdniny a rodičům děkujeme za jejich 

podporu. 

 

 
Autor: Anna Širůčková 
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 Čtvrtek, 9. června 2016 
 

 Zachyceno ve středisku 
 

A M F I T E Á T R    B U D E   ! ! !  
 

Dnes jsme na nádvoří střediska náhodně zachytili probíhající 

práce na Amfiteátru pod věží !!! 
 

Není to tak dávno, co byly brigádně odstraněny křoviny na svazích 

k plácku u paty zvonice. Dnes, při mé náhodné cestě do střediska 

(něco jsem Jiřce dovezl autem), jsme s Jiřkou zaznamenali, že se 

právě pracuje na hledišti vznikajícího amfiteátru. A tak Jiřka pro 

potřebu kroniky na mobil „od boku“ odpálila několik dokumentač-

ních fotek. Tak tady jsou: 

 

Zapsal Aleš Marek, foto: Jiřka Marková 

 

 

 

Pátek, 10. června 2016 

Klub maminek zakončil školní rok v ZOO 
 

Závěrečné dopoledne Klubu maminek sice 

probíhalo v areálu salesiánského střediska, ale děti se 

s námi podívaly do ZOO. Při hrách, zpívání a slavení 

měli všichni možnost rozloučit se s kamarády a ve-

doucími, protože pro Klub maminek dnes začínají 

prázdniny! 

 

U vstupu do střediska nás vítala opička Žofka, 

ta v ZOO prostě nesmí chybět. Od ní se chodilo rov-

nou na různá stanoviště: k žirafě, ke slonovi, ke klo-

kanům, a tak dále. Moc povedené hry na stanovištích. 

Děti malovaly zebře pruhy, krmily vysoké žirafy z 

provazového žebříku, u papouška hrály písničku na 

xylofon – bylo to zkrátka parádní. Stejně jako počasí.  
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Jen na chviličku se zatáhlo a snad spadla i nějaká ta deš-

ťová kapka, ale program ani dobrou náladu to neohrozi-

lo. Pak písničky, pohádka a hostina – ta nesmí nikdy 

chybět. 

 

Klub maminek tedy uzavřel svou kroužkovou činnost, ale 

nuda rozhodně nebude. Už v neděli totiž v Čučicích začíná první tábor pro rodiny s medvídkem Pú. 
 

Děkujeme vám za vaši přízeň během školního roku a přejeme vám spoustu hezkých prázd-

ninových zážitků! 
Autor: Zuzana Prudíková 

Foto: Anežka Hesová 

 

 

Pátek, 10. června 2016 

Hokejbalový turnaj o pohár střediska 
 

Účastníci kroužku hokejbalu 11 až 14 let poměřili své síly a dovednosti v pátek 10. 6. při 

hokejbalovém turnaji. I když se přihlásily jen dva týmy, nic nebránilo zahrát si o putovní pohár 

střediska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máma Capitals Makové panenky 
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Pro rok 2016 se držiteli této trofeje stal tým Makové panenky. Střelcem turnaje se stal Patrik Fa-

jmon, nejlepším gólmanem Filip Štěrba a nejužitečnějším hráčem Tomáš Konečný, oba dva z týmu 

Máma Capitals.  

 

Díky Kryštofu Severovi a Tadeáši Mimovi za organizaci a všem sportovcům za kvalitní hru. 
Autor: Jirka Baláš 

 

 

  
Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, 

Noc tam už nebude. 

ZJ. 21-25 

Pátek, 10. června 2016 

Noc kostelů 
 

Dnes proběhla v městě Brně a jeho okolí Noc koste-

lů. Také naše farnost se do této akce zapojila. Byla otevřena 

kaple sv. Václava na Burianově náměstí, a to od 19:00 do 

21:30 s volnou prohlídkou. Ve farním kostele jsme noc 

kostelů zahájili mší svatou v 18:00.  

V průběhu akce ve farním sále proběhla v 19:00 

přednáška o misiích sr. Jarky Chorovské, FMA a 

v místnosti pod kúrem výstava obrazů Claudi Ondok s cha-

ritativním prodejem. V kostele byly vystaveny keramické 

figury zhotovené dětmi z keramického kroužku našeho 

střediska.  

Kostel pak byl uzavřen ve 22:30. 
Zapsal: Aleš Marek 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 
 

18:00-18:45  Mše svatá 
 

18:45-22:30 Prodejní výstava obrazů 

Claudi Ondok 

Prodejní výstava na podporu 

salesiánského misijního díla 
 

18:45-22:30 Volná prohlídka interiéru 

kostela 

 

19:45-20:15 Historie salesiánů a Don 

Bosco 

Povídání o působení salesiá-

nů v ČR a u nás v  Žabovřes-

kách, o výstavbě kostela a 

celého přilehlého areálu. 
 

21:00-21:30 Historie salesiánů a Don 

Bosco 

Povídání o působení salesiá-

nů v ČR a u nás v  Žabovřes-

kách, o výstavbě kostela a 

celého přilehlého areálu. 
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Velké poděkování patří Karlu Kozlovi, členu pastorační rady, za celkovou starost a zodpo-

vědnost při pořádání Noci kostelů v našem kostele, jeho rodině a všem ostatním zúčastněným. 

V kapli sv. Václava se této role ujal náš kostelník a rovněž člen pastorační a ekonomické rady, Pa-

vel Klang s manželkou.  

Do našeho kostela přišlo 241 návštěvníků a do kaple sv. Václava 77 návštěvníků. Ještě jed-

nou díky za celou naši farnost. 

P. Max Dřímal 

 

 

Účastníci kroužků fotbalu a hokejbalu ve věku 6 až 8 let prožili z pátku 10. 6. na sobotu 11. 6.  

noc ve středisku. Kromě klasického fotbalu a zápasů o medaile nechyběl táborák a opékání  

špekáčků, zpívání písniček u ohně, film na dobrou noc, společná snídaně, fotbalové piškvorky. 
 

Díky Vojtovi Burešovi a Jirkovi Váchovi za pomoc a všem přítomným za pěknou akci. 
 

Jirka Baláš 

 

 

Náš jáhen Tomáš Žižkovský úspěšně zakončil studia na teologické fakultě.  

Moc děkuje touto cestou za vaše modlitby.  
 

PROVÁZEJME JEJ I DÁLE NA CESTĚ KE KNĚŽSTVÍ 

 

 

  Sobota, 11. června 2016 
 

Dnes v 11 hodin přijal svátost křtu Dominik Zdeněk Hort. 

 

  Neděle, 12. června 2016 
 

Dnes při mši svaté v 9 hodin přijal svátost křtu Matěj Pavel Pařízek. 

 

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 12. června 2016 při všech mších svatých proběhla sbírka na bohoslovce, vyhlášená 

Brněnským biskupstvím. Vybralo se 13 195 Kč. 

 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať !!!  

 

 

 

Dnes odpoledne koná se v 16:00 hodin v sále pod kostelem  
 

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA 

 

Můžete se těšit na taneční a divadelní čísla, videa z mediálních kroužků, muzikál,  

živé i hliněné sochy, roboty z elektrokroužku, fotky, hudbu  

a jedinečnou kavárnu s bábovkami z ručně vyrobených forem.  

V rámci akademie bude také představena nabídka zájmových kroužků na příští školní rok.  

 

Všichni jste srdečně zváni !!! 
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Sobota 11. a neděle 12. června 2016 

Adrenalinový víkend biřmovanců, 
  aneb Král je zde 

 

Je sobota, 11. června ráno. V sešlém hloučku 

(nás sedm biřmovanců, Pavla a Zdeněk, kteří nás při-

pravují) kolují legendy o předešlých Adrenalinech a 

šumí to otázkami. Jaký bude ten náš? 

Za pár minut se již vydáváme do Koněšína u Da-

lešické přehrady to zjistit. Hned po příjezdu jsme vtaže-

ni do děje. Čeká nás cesta do hlubin. Podíváme se sami 

sobě do tváře (doslova, protože hned na začátek si vy-

tvoříme odlitky našich obličejů) a zkoumáme, co vlast-

ně potřebujeme nejvíc. Naše hranice jsou po cestě vy-

zkoušeny ze všech stran, na stromech, ve vo-

dě, ve vzduchu i na zaprášené cestě. Každý 

z nás je má někde jinde, ale jak se říká, člověk 

dokáže třikrát víc, než sám myslí, a sedmkrát 

víc, než si myslí jeho maminka. A až si budete 

při pohledu do galerie protírat oči, jestli se to 

na laně skutečně houpe ten či onen, vězte, že 

velký podíl na tom mají také přesvědčovací 

schopnosti instruktorů (jmenovitě Jiřky, Zdeň-

ka, Kuby a Vítka). Děkujeme vám! 
  

Autor: Adéla Kolářová 

Foto: Zdeněk Jančařík 
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Neděle, 12. června 2016 

Hvězdy závěrečné akademie 
 

Na pódiu v sále pod kostelem v neděli zazá-

řily nejen reflexní náramky, ale také obdivuhodné 

talenty účastníků našich kroužků. Závěrečná aka-

demie byla zážitkem pro diváky i účinkující. 

Klobouk dolů před všemi vedoucími i účast-

níky kroužků, kteří opět prokázali svou nápaditost a 

vymysleli pro nás na akademii nová překvapení. 

Kreativita nám zjevně nedochází, a to je dobré zna-

mení. Už při příchodu do sálu na nás z trávy pod 

růžovými keři vykukovaly keramické postavičky a 

jejich autoři se záhy představili jako originální živé 

sochy.  

Pak jsme ochutnali bábovkové tváře dětí 

upečené v netradičních keramických formách a k 

tomu znamenitý slaný dort od malých kuchtíků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatická cvičení Divadelní školy, recitace s 

živým doprovodem klavíru, muzikálová show, videa, 

výstavy, taneční kreace všeho druhu... a nakonec bubny 

a společný song hudebních kroužků s rapovanými sóly. 

Stojí to zkrátka za to podělit se dvakrát za rok o všech-

ny ty talenty, které během roku rozvíjíme v zájmových 

kroužcích salesiánského střediska. Díky za vaše úsilí a 

za ochotu nenechat si tyhle poklady jen pro sebe. 

Zároveň se těšíme na novinky, které přinese 

příští školní rok.  
Autor textu a fotografií: Anežka Hesová 
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Z ohlášek v neděli, 12. června 2016: 

 

V úterý 14. června bude v 17:00 poslední bohoslužba slova pro děti. Po nejrůznějších pora-

dách a úvahách jsme se společně rozhodli nahradit úterní dětskou bohoslužbu slova běžnou, všední 

mší svatou slavenou v obvyklý čas, tedy v 18:00. Úterní mše svatá v 18:00 v kapli sv. Václava na 

Burianově náměstí zůstává beze změny. 

 

 

Pondělí, 13. června 2016 

Keramická pohádka, 
aneb Zakončení roku v keramice 

 

Dětem z pondělního kroužku keramiky se podařilo moc pěkné 

zakončení letošního školního roku. Vyrobily originální loutky a s 

těmi zahrály pohádku O Sněhurce a sedmi trpaslících pro své rodiče a 

sourozence. Diváci ocenili výkon vřelým potleskem a loutkoherci se 

tak spokojeně mohli rozloučit se svými kamarády a lektorkami a po-

přát si hezké prázdniny, které se kvapem blíží. Svou loutku si děti 

odnesly domů jako krásnou vzpomínku a jako jeden z mnoha výrob-

ků, který si mohly během tohoto roku vyrobit. Vzhledem k tomu, že 

hlíny spotřebujeme ke čtyřem tunám, je věcí, které se v naší 

dílně vyrobí, spousta! A těch námětů a stylů! Tento rok se více 

pracovalo se sklem, které se klade na výrobek. Děti vytvářely 

například pokladničky, které měly podobu Afričanek, a budou 

použity na misie.  

Středisko se úspěšně prezentovalo keramikou na vá-

nočních trzích. Úspěšné bylo také v soutěži "To je hlína", kde 

slečna Hanka Cejpková obdržela druhou cenu. Vyráběly se 

velikonoční zvoničky a na policích se objevila stáda koní-

ků. Děti pekly pizzu na vlastnoručně vyrobených talířích, sáze-

ly se květinky do vlastnoručně vyrobených květináčů. Děvčata 

v jednom kroužku společně vytvořila křížovou cestu, která 

byla vystavena v rámci Noci kostelů a Závěrečné 

akademie. V kroužcích se také četlo, zpívalo, 

hrálo loutkové divadlo a mnohokrát něco dobrého 

ochutnávalo. 

  Děkujeme rodičům, že umožnili svým 

dětem navštěvovat kroužky, a dětem, že chodily a 

tvořily pod naším vedením. 

  

Děkujeme moc za vaši přízeň, přejeme 

vám krásné léto a budeme se na vás těšit po 

prázdninách! 
Autor: Evženie Holubová 
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NO TO SI DÁME 

DO TRUMPETY !!! 

Pátek, 17. června 2016 

Free Stage 2016 
Umíme si hrát, umíme slavit 

 

Tradičním závěrečným večírkem s názvem FREE STAGE jsme 

ukončili školní rok 2015-2016 se zaměstnanci, animátory a spolupra-

covníky salesiánského střediska. Připomněli jsme si všechno dobré, co 

uplynulý rok přinesl, poděkovali si a hráli jsme si na hřišti i na pódiu. 

Školní rok 2015-

2016 se nesl v duchu hesla 

SPOLEČNĚ. Společně jsme 

ho také uzavřeli setkáním 

všech lidí, kteří se ve stře-

disku aktivně zapojují. No-

vinkou na této akci byl 

gastrotým vynikajících kuchařů z řad našich tatínků a 

spolupracovníků. Jejich neodolatelné burgery podpořily 

už tak dost dobrou atmosféru večera, ke které přispěla 

také kvalitní hudba, promítání fotek, dárečky, hra a kou-

zelná výzdoba.  

To nejdůležitější je ale fakt, že jsme rádi spolu a 

neztrácíme chuť si hrát. To nám totiž pomáhá vytvářet 

dobré prostředí pro mladé lidi, kterým se ve středisku 

věnujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky za celý tento rok 
 Autor: Anežka Hesová 

Foto: Anežka Hesová a Lucie Kubešová 

Skupina Porodní bába nemohla chybět 
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Sobota, 18. června 2016 
 

  Dnes v 10:30 hodin uzavřeli církevní sňatek  

    pan Josef Přehnal a slečna Petra Kušlová.  

   Oddával P. Martin Hobza.   
 

                  VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ  ! ! ! 

 
Svatba byla v některých bodech taková netradiční. Na úvod – do-

cela netradičně – zazněly melodie z filmů Bořek Stavitel a Rocky.  

 

Ženích si prosadil, že vynechá kravatu, a celý obřad – netradičně – 

prožil v rozhalence (kdo zná Pepu, chápe).  

 

Petra zvaná Kušla, profesně ředitelka mateřské školy 

a v civilu pomocnice Majky Ryšavé s vedením dětského Sbo-

rečku, byla doprovozena netradičním množstvím družiček. 

 

A tak Pepo a Kušlo – přejeme hodně štěstí a 

Božího požehnání na vaší společné cestě životem. 

 

 

 

 

 

 

 

   Neděle, 19. června 2016  
 

Dnešní neděli probíhá mimořádná sbírka na náklady spojené s uspořádáním primice  

našeho jáhna Mgr. Tomáše Žižkovského. Je to historicky první primice této farnosti. 

Moc děkujeme za vaše příspěvky. 

 

 

 

 

   Pátek, 24. června 2016 
    

Dnes v 15 jsme se v našem kostele naposledy rozloučili s panem Stanislavem Šuhájkem.  

Zemřel ve věku 75 let. 
 

O D P O Č I N U T Í   V Ě Č N É   D E J   M U ,   Ó   P A N E  . . . 
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Pátek, 24. června 2016 

Závěrečný táborák 
 

Poslední červnový pátek jsme se ve středisku rozloučili 

se školním rokem 2015/16 tradičním závěrečným táborákem. 

Přesně v 19:00 jsme zapálili oheň a chvíli nato už první 

nedočkavci opékali špekáčky. Pro menší děti se stal centrem 

pozornosti trávník vedle ohniště, kde se skákalo přes lano a 

postupně hrálo mnoho her.  

 

Příjemnou atmosféru do-

kresloval zpěv táborákových pís-

ní, přičemž kdo chtěl (a neměl 

zrovna umaštěné prsty od špe-

káčků), mohl zpěváky doprovodit 

hrou na některý z přinesených 

hudebních nástrojů.  

 

 

Protože nálada byla 

výborná a počasí nemohlo 

být lepší, večerní táborák 

plápolal ještě dlouho do 

noci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autor: Ondra Zuki Zukal 

 

 

 

 

   Sobota, 25. června 2016  
 

Dnes v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla byl Otcem biskupem Vojtěchem vysvěcen na kněze  

náš jáhen Mgr. Tomáš Žižkovský.  

Večer v 19:00 proběhl v našem kostele večer chval a díkuvzdání. 
 

Vyprošujeme hojnost darů Ducha Svatého !!! 
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Neděle, 26. června 2016 

Primiční mše svatá 
 

V neděli 26. června 2016 jsme spolu s 

P. Tomášem Žižkovským slavili jeho první mši 

svatou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po obědě se průčelí začalo 

plnit různými hosty. Před kostelem 

čekaly družičky na tu správnou 

chvíli, kdy se začne řadit průvod, 

který doprovodí do kostela P. To-

máše Žižkovského – novokněze, 

jež pochází z naší farnosti. 

 

Slavnostní mše svatá začí-

nala v 15 hodin. Hospodin vyslyšel 

naše modlitby a všichni hosté se 

vešli buď do kostela, nebo do sálu 

pod kostelem, a dopřál nám i pří-

hodné počasí.  

 

Důstojné slavení už nic nenarušilo.  

 

 

 

 

 

 

Příprava na slavnostní mši svatou 

v komunitní kapli za účasti rodičů  

a faráře P. Maxe Dřímala 

Rodičovské požehnání 

Mgr. P. Tomáš Žižkovský 

Družičky „dodala“ Majka Ryšavá  

z místního Sborečku 
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Kostel byl úplně plný… 

…zrovna tak jako sál pod kostelem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako host přijal pozvání Otec Meinolf Wacker z městečka Kamen u Dortmundu, 

který měl velký podíl na Tomášově duchovní formaci. Ten se ujal i homilie, a my 

jsme záhy pochopili, proč Tomáše tak ovlivnil (což je patrné i z fotografií).  

Z němčiny tlumočila Jana Ungerová. 
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První závěrečné požehnání Tým pořadatelů byl senzační. A protože bylo 

horko a v kostele dusno, během mše procházeli 

kostelem a nabízeli vodu každému,  

kdo ji potřeboval. 

Otec Meinolf Wacker dostal 

obří trubičku plněnou  

trubičkami běžné velikosti. 

Tomáš uděloval novokněžské požehnání… 

…a byly klobásky, cukroví, káva, čaj, pivo, limonáda… 

◄ Koordinátor pořadatelů Boris Vejlupek. 

Borisi, díky !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po mši jsme se přesunuli do areálu střediska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Všichni organizátoři a dobrovolníci z řad našich farníků i přátel 

Tomáše odvedli výbornou práci! Všem vám patří díky! 
 

Autor: Majka Tkadlecová (upraveno) 

Foto: Petr Polanský, galerie Člověk a víra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. června 2016 vyšel farní časopis Žabokuk číslo 2/16. 
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   Středa, 29. června 2016 
  

Dnes ve 14:00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla proběhlo biskupské 

svěcení Mons. Pavla Konzbula, nového brněnského světícího biskupa.  
 

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

 

 

 

 

 

 

Prázdninový pořad bohoslužeb 
 

Pondělí až pátek: 7:00 
  Po dobu prázdnin tedy nebudou večerní mše v 18:00, vyjma prvních pátků v měsíci, tedy 1. 7. a 5. 8. 

  a slavností: 5. 7. sv. Cyrila a Metoděje a 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie 

   

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

Neděle:  7:30, 9:00, 18:00 
  Po dobu prázdnin tedy nebudou nedělní mše v 10:30 

 

Po dobu prázdnin se též nekonají mše v kapli sv. Václava na Burianově náměstí. 
  
 

Od 3. července 2016 včetně až do konce prázdnin se nekoná farní kavárna. 
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Z ohlášek v neděli, 3. července 2016: 

 

Milí farníci!  
 

Přijměte z celého srdce pozdrav a velké poděkování od P. Tomáše, novokněze, i od jeho ro-

diny, za vaši velkou ochotu jakkoliv se zapojit do přípravy a průběhu primiční mše svaté! Viděli 

jsme vaše nasazení, které jste rozdávali spolu s nenápadnou i nápadnou prací. Vaše modlitby a klid 

v samotných přípravách svědčí o Božím díle, které daleko překračovalo naše hranice. Byla to nád-

herná oslava nás všech! Otec Tomáš měl obrovskou radost, pokud měl možnost setkat se s vámi 

tváří v tvář při novokněžském požehnání. Pro ty, kteří jej pro dlouhou frontu a kupu práce nestihli, 

platí stejně cenné požehnání hromadné, které se udělovalo na konci mše svaté. Vám všem i vašim 

rodinám vyprošuje ve svých modlitbách a též při „speciální“ mši svaté za všechny, kteří se jakkoli 

zapojili do primice, Boží požehnání, radost, pokoj, víru a odvahu.  
 

Za P. Tomáše a jeho rodinu 
 

Dana Žižkovská, maminka 

 

 

V týdnu 4. až 10. července 2016 bude v celém našem areálu pobývat a využívat jej  

přípravný tým katolické charismatické konference, čítající 100 až 150 mladých lidí.  

Také náš kostel jim bude k dispozici k modlitbě a slavení mše svaté. 
 

Vyprošujeme hojnost darů Ducha Svatého  ! ! ! 

 

 

 

 

 

 

Neděle, 3. až pátek, 8. července 2016 
Jubilejní desátá 

Severská sekyra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo by to byl řekl, že z nenápadné akce jednoho kněze a tří kluků 

v roce 2007, se stane nejen tradiční, ale i jubilejní počin, na kterém se vy-

střídalo již více jak 30 účastníků. Vzhledem k tomu, že jsem měl možnost 

být jedním z nich, dovolte mi, abych letošní, v pořadí již desátý, ročník tro-

chu okomentoval. 
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Každý rok na začátku prázdnin vyráží parta nadšených mla-

dých lidí ze salesiánského střediska v Brně-Žabovřeskách pomoct 

pokácet a naštípat zásobu dřeva na topení ve 340 km vzdáleném stře-

disku v Rumburku a Jiříkově, který je ještě o kousek dál. Rok 2016 

v tom nebyl jiný, a tak jsme v neděli 3. července vyrazili v počtu 10 

skrz celou republiku za dlouholetými kamarády i za novými zážitky. 

 

Program by se dal rozdělit na dvě části: pracovní a odpočin-

kovou. V té první nás čekal prořez malých stromků v poměrně nepro-

stupném terénu, a tak nám s nakládáním pomáhal traktor. Po odveze-

ní nákladu jsme shodili ještě několik stromů velkých, potom následo-

val odvoz, nařezání, naštípání a uložení do stodoly. 

 

Druhá část byla 

sportovně rekreační, kdy 

jsme vyrazili na 18 km 

dlouhou cestu skrz první a druhou zónu národního par-

ku České Švýcarsko. Vrcholem cesty byla německy 

komentovaná projížďka na loďce po hraniční řece 

Křinice. No – málokde dostanete tolik zpráv od operá-

tora, že jste v Německu, a jak drahé máte volání a sms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakonec se rozloučím jednou krátkou historkou, která se nám povedla při skládání dřeva do 

stodoly. Náš dlouholetý pracant Kuba zřejmě hrával tetris jen do 5. úrovně, a tak při otázce – Kolik 

jsme letos udělali kubíků dřeva? – můžeme odpovědět: Jednu spadlou hromadu. 

  
Autor: Pepa Přehnal 

 

 

 

 

   Neděle, 10. července 2016 
 

Dnes při mši sv. v 9 hodin přijal svátost křtu Jan Josef Rudolecký.  

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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Dne 12. července 2016 nás navždy opustil  pan Zdeněk Šiller. Zemřel ve věku nedožitých 86 let. 
 

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

 

 

  Středa 20. až neděle 31. července 2016 
 

V těchto dnech se v Krakově konají Světové dny mládeže s papežem Františkem.  
 

V Y P R O Š U J E M E   H O J N O S T   D A R Ů   D U C H A   S V A T É H O  ! ! ! 

 

Papež František završil tyto oslavy nedělní mší svatou v 

Campusu Misericordiae. Podle organizátorů se na tuto mši 

shromáždilo více než 2 milióny účastníků.  

Z naší farnosti se tohoto setkání zúčastnili někteří mladí, 

salesiáni i salesiánky, a to už i předprogramu v polské diecézi 

Gliwice. Někteří se rozjeli jen na setkání v Krakově. 

Předprogram v diecézích byl bohatý na různá setkání, 

prohlídky zámků či dolů i třeba návštěvu Osvětimi. Účastníci 

obdivovali pohostinnost polského lidu. 

V Krakově se nám všem líbil program v našem českém 

národním centru. Byl nápaditý. Šel do hloubky. 

Vrcholem, samozřejmě, byly okamžiky prožívané v 

blízkosti papeže Františka. 

Domů jsme si přivezli spoustu dojmů i památek z růz-

ných končin světa, jak jsme si je navzájem vyměňovali s další-

mi účastníky. 

Papež František nás pozval na další setkání, které se 

uskuteční v roce 2019 v Panamě. Je to trošku z ruky, ale jinak 

vám tyto nezapomenutelné chvíle doporučujeme. 
Autor: Majka Tkadlecová 

 

 

 

“...a kdybych tam umřela, tak se mi postarejte o králíka!” 

Očima účastnice: 
 

Takhle jsme se loučili s rodiči, když jsme 

ve středu 20. července nastupovali do autobusu na 

SDM v Krakově. Naše skupinka jela už na před-

program, který se měl odehrát v gliwické diecézi 

ve vesničce Naklo Slaskie nedaleko Krakova. Uby-

továni jsme byli v rodinách většinou po dvojicích. 

Celkově byl předprogram velice bohatý – taneční 

hodiny polonézy, návštěva zámku, hudební festi-

val, autobus zapadlý do písku a seznamka s hasiči, 

návštěva dolů a jízda po lodičkách, koupání v ryb-

níce a spousta dalších dobrodružství, včetně du-

chovního programu, výborné polské kuchyně a 

neuvěřitelné pohostinnosti polských rodin (když 

jsme o týden později odjížděli do Krakova, sotva 

jsme dopínali kalhoty). 

Nastalo to osudné pondělní ráno 25. července, kdy jsme se namačkali do místního autobusu 

a jako rybičky v konzervě odjížděli směrem Krakov. Jízda zpříjemněná zpěvem proběhla hladce, a 
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tudíž si nikdo na nic nestěžoval. Konečně 

jsme dosáhli cíle a šli se zaregistrovat do 

českého národního centra. Každý vyhrál 

poutnický batoh s brožurkami, straven-

kami, pláštěnkou a dalšími užitečnostmi. 

Ubytovali nás ve škole nedaleko centra, 

cesta pěšky trvala asi jen 15 minut. S 

maximální spokojeností jsme odhodili 

krosny, zasmáli se studeným sprchám a s 

výbornou náladou odešli na úvodní pro-

gram a večerní adoraci. 

  Každodenní program se prakticky 

pokaždé skládal z ranní katecheze a mše. 

Svoje představení si pro nás vedle moderá-

torů připravil i youtuber Kešu a celou dobu 

nás svým andělským zpěvem doprovázel 

sbor SBM pod vedením Štěpána Police-

ra. Zbytek dne byl spíše volnější – každý si 

mohl vybrat kdy a na co chtěl jít. Mezi zá-

kladní body však patřil koncert SBM, pouť 

do Lagiewnik, mše a večerní modlitby. Počasí 

nám celou dobu (vlastně téměř celou dobu) 

přálo, sluníčko nás opravdu nešetřilo a ledové 

sprchy většinou přišly vhod (zvláště po dlou-

hých chvílích strávených v přecpané dopravě 

nebo ve snad kilometrových frontách). Alespoň 

jsme měli spoustu příležitostí se seznámit s 

mladými křesťany ze všech možných koutů 

světa. 

Ve čtvrtek 28. července za námi přijel 

papež František, a my jsme měli příležitost se 

poprvé všichni shromáždit, abychom ho přiví-

tali. V pátek byla možnost společné křížo-

vé cesty a v sobotu započal vrchol všeho. 

Celé dva miliony mladých křesťanů se 

vydaly na pouť do Campu Misericordiae, 

aby mohly společně prožít večerní vigílii a 

mši svatou. České centrum se naštěstí na-

cházelo nedaleko, tudíž jsme ráno ještě 

stihli mši a s karimatkami a spacáky se 

vydali na cestu. Brzo nás pohltil dav lidí a 

na dlouhé hodiny jsme se zdrželi čekáním 
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na jídlo, které se vydávalo v půli cesty. 

Dlouhé hodiny stání na rozpálené ulici si 

vybíraly své daně na všech, co zanedbávali 

pitný režim a ochranu před sluncem. Naš-

těstí se však nic vážného nestalo, a my jsme 

v pořádku dorazili do našeho sektoru, ve 

kterém nám dobrovolníci předem drželi 

místo. Každý si našel své místečko a brzy 

většina z nás usnula po dlouhé a namáhavé 

cestě, aby nabrala sílu na večerní vigílii. A 

rozhodně to stálo za to. Společné modlitby 

s rozžatými svíčkami zanechaly v každém z 

nás krásnou vzpomínku a hluboký duchovní 

zážitek. 

Spánek pod širákem byl pro většinu 

příjemným odpočinkem a v neděli ráno jsme 

tudíž mohli absolvovat závěrečnou mši čilí a 

nadšení. Po slavnosti následovalo loučení se s 

papežem Františkem a cesta zpátky do škol, 

kde nás čekala naše sbalená zavazadla. Při 

pochodu se ještě stihnul spustit prudký déšť 

(byli jsme ale za něj vděčni; koneckonců – 

alespoň se z nás smyl prach a pot). Autobusy 

odjížděly až kolem 22. hodiny, měli jsme 

tedy spoustu času na poslední ledovou sprchu 

a bulky k večeři. Nakonec jsme se konečně 

odebrali do svých autobusů a přes veškeré 

komplikace (jako třeba výměna prasklé pneumatiky, nebo vůbec jízda nesprávným autobusem) 

jsme se šťastně a v pořádku vrátili domů, vyčerpaní, ale nadšení a se spoustou nových úžasných 

zážitků. 

Na závěr určitě nesmím zapomenout na poděkování za nás za všechny – pořadatelům, kně-

žím, sboru Scholy brněnské mládeže, vedoucím naší salesiánské skupiny, Otci Zdeňkovi a Otci Pe-

trovi, zdravotnici sestře Evě a všem, kdo se podíleli na přípravě a zdárném průběhu Světových dnů 

mládeže v Krakově. 
Autor: Petra Ryšavá 

Foto: galerie Člověk a víra 

 

 

 

 

   Pátek, 29. července 2016 
    

Dnes v 15 hodin jsme se v našem kostele naposledy rozloučili  

s paní Markétou Chudějovou roz. Moláčkovou. Zemřela v požehnaném věku 100 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  . . . 
 

 

 

   Sobota, 30. července 2016 
 

Dnes v 10:30 hodin přijala svátost křtu Nikola Křivánková obřadem beze mše.  
 

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, 31. července 2016: 

 

Předsednictvo České biskupské konference vyzývá, aby-

chom se připojili ke vzpomínce na brutálně zavražděného fran-

couzského kněze Jacquese Hamela v Saint-Etienne-du-Rouvray 

tím, že v úterý, 2. srpna, v den jeho pohřbu v 15 hodin, rozezníme 

v našich farnostech zvony. Hlas zvonů a modlitba je výrazem lítos-

ti nad krutým činem, ale také apelem k míru a připomínkou umu-

čení našeho Pána, v jehož náruči tento mučedník spočinul.  

Otec Hamel zasvětil svůj život službě Bohu a zahynul při 

výkonu svého povolání. Jako kněz působil v řadě farností. Po dovr-

šení 75 let života měl odejít do důchodu, ale na jeho žádost mu 

bylo umožněno, aby dále setrval se svými farníky a pomáhal no-

vému faráři. 

Nešlo o výjimečný čin osamělého šílence, ale o čin, který 

jen dovršil stále narůstající počet útoků na křesťanské kostely, 

modlitebny a synagogy po celé Evropě. Útoků, o nichž většinou 

mlčí jak média, tak politici. Jen ve Francii bylo v roce 2014 zaznamenáno na 600 takovýchto útoků 

žhářství, vandalismu apod., což v těchto dnech vyvrcholilo i lidskými oběťmi. Meziročně šlo o 80% 

navýšení takovýchto útoků. Vzpomínáme nejen na umučeného kněze, ale i na řeholnici, která byla 

těžce zraněna. Buďme si vědomi, že je třeba chránit a bránit naši civilizaci, postavenou na židokřes-

ťanských základech. Prosme proto o dar rozumu, rady a další dary Ducha Svatého pro nás i všechny 

státní představitele, abychom společně dokázali účinně těmto útokům čelit. 

 

 
 

Kněz Jacques Hamel se vydal v úterý ráno do kostela sv. Štěpána, aby zde odsloužil ranní mši. V kostele byly 

to ráno tři řádové sestry a jen několik dalších věřících, když zadním vchodem vpadli dovnitř dva útočníci. Jedné řádové 

sestře se podařilo z kostela utéct a zavolat policii. Policii následně sdělila, že útočníci přinutili faráře kleknout a poté ho 

podřezali. Dodala, že vraždu si teroristé filmovali. Druhá řádová sestra byla těžce zraněna, ale útok přežila. 

Otec Jacques Hamel se narodil v roce 1930 jen pár kilometrů od Saint-Etienne-du-Rouvray v obci Darnétal. Na 

kněze byl vysvěcený v roce 1958, a od té doby neúnavně vedl katolickou komunitu ve své obci. V roce 2008 oslavil 

padesátileté výročí služby. Ačkoliv už měl být v důchodu, v kostele kvůli nedostatku kněží vypomáhal.  

Otec Jacques kázal v místním kostele více než padesát let. Místní mají pro Otce Jacquea jen slova chvály. Po-

pisují ho jako vřelého muže, který žil jednoduchý a skromný život. Kromě bohoslužeb také vzdělával místní děti ve 

víře. Když se lidé čas od času P. Hamela ptali, jestli už nechce jít do důchodu, Otec Jacques jim vždy s úsměvem odvě-

til: „Už jste někdy viděli pastora v důchodu? Já budu pracovat až do posledního dechu.“ 

 

 
Z naší současnosti: 

Na jaře loňského roku se do Evropy začali hrnout lidé z válkami zmítaných a rozvrácených muslimských států 

z Asie a Afriky. Jedna cesta vedla z Turecka přes Egejské moře na řecké ostrovy, druhá z Libye přes Středozemní moře 

do Itálie. K velkému zděšení Evropanů představitelé Evropské unie nejen že nevydali pokyn tuto invazi ihned zastavit a 

důsledně posoudit, kdo z přicházejících lidí má právo na azyl a zbytek nekompromisně do Evropy nevpouštět, ale nao-

pak – německá kancléřka Angela Merkel vydala prohlášení, že Německo, a potažmo celá EU, je migrantům otevřená. 

Důsledkem tohoto neuváženého prohlášení byla obrovská migrační vlna, která doslova zaplavila nehlídané a nebráněné 

hranice Evropské unie. Do Evropy proniklo přes milion převážně mladých, nejmodernější komunikační technikou a 

finanční hotovostí vybavených mužů, většinou bez dokladů, bez možnosti ověřit jejich identitu. Bohužel, odhaduje se, 

že přes sto tisíc neregistrovaných se jich pohybuje neznámo kde po Evropě a bezpečnostní složky o jejich pohybu ne-

mají ani ponětí.  

Marně pragmaticky uvažující lidé s realistickým viděním světa poukazovali na to, že takto uprchlíci před vál-

kou rozhodně nevypadají a je velké nebezpečí, že s nimi do Evropy pronikají členové radikálních islámských skupin, 

vycvičených, s praktickými bojovými zkušenostmi. Evropští představitelé bezprecedentně ignorovali platné imigrační 

zákony a naprosto rezignovali na bezpečnost vlastních občanů. Lidé, kteří varovali před touto neuváženou imigrační 

politikou, začali být záhy nálepkováni jako xenofobové, rasisté a fašisté, a ve státech západní Evropy začali být za svoje 

názory i perzekuováni. My, kteří jsme prožili část svého života v komunistické totalitě, nechápeme, a začíná nám z toho 

být velmi úzko. Historie se začíná opakovat, tentokrát pod taktovkou nikým nevoleného neomarxistického vedení EU – 

tzv. Evropské komise. Opět jsme svědky cílených informačních kampaní plných ideologických frází, lží a polopravd, 

P. Jacques Hamel 

30. 11. 1930 – 26. 7. 2016 



-  98  - 

spousta informací je zamlčována, objevují se požadavky na cenzuru nezávislých médií, je prosazován jednotný, „ten 

správný“ názor na věc a lidé, kteří tento názor nesdílejí, jsou nálepkováni a dehonestováni.  

S postupem času se ukázalo, že před islámem varující lidé měli pravdu. Ve druhé polovině loňského a 

v průběhu letošního roku ve Francii, Belgii a Německu došlo k několika rozsáhlým i menším teroristickým útokům 

spáchaným radikálními muslimy jak z řad tzv. „uprchlíků“, tak i muslimů žijících (a už narozených) v Evropě. A čet-

nost těchto útoků se neustále zvyšuje. Oběti na životech původního evropského obyvatelstva se začínají počítat na stov-

ky. P. Jacques Hamel je jednou z nich. 

 

A evropští politici zapalují svíčky, kladou květiny, pronášejí projevy plné frází – a nedělají nic. Do Itálie i na 

řecké ostrovy proudí další a další migranti. 

 

Bůh nám pomáhej… 

 

 

 
K této situaci vydal písemné prohlášení i arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka: 

 

 
Praha, 5. srpna 2016 

 

Po několika teroristických útocích především ve Francii a Německu jsme zažili i útok na kněze, kte-

rý sloužil mši svatou. Tato skutečnost jako by byla mementem všem, kdo se snažili předchozí dění bagateli-

zovat, přisuzovat jen duševně nemocným lidem či lidem frustrovaným. Pro nás, katolíky, má tato hrozná 

vražda ještě další rozměr, je totiž svatokrádeží. Neozývám se tedy proto, že bych podříznutí stařičkého kněze 

otce Jacquese Hamela považoval za větší hrůzu vzhledem k jeho kněžství, ale že jeho vraždou vrcholí série 

útoků, a mlčet či lhát si o skutečných příčinách tohoto stavu rovnalo by se už podílení se na sebevraždě této 

civilizace. 

Znám dokumenty 2. vatikánského koncilu, vím, k čemu vyzývá konstituce Nostra aetate. Znám loň-

ské výroky papežské rady. Jsem zastáncem dialogu mezi náboženstvími a souhlasím s papežem Františkem, 

že nelze dělat rovnítko mezi islámem a terorem. Připomínám ale také slova papeže Františka v rozhovoru pro 

francouzský La Croix (podle Vatikánského rozhlasu): „Není možné otevírat brány iracionálním způsobem,“ 

uznává papež František, když přijde řeč na uprchlíky. Poukazuje však na to, že je nutné klást si na prvním 

místě otázku „proč‘‘ dochází k migraci, kde je příčina útěku milionů lidí. Papež pranýřuje světový ekono-

mický systém založený na idolatrii bůžka peněz a vybízí Evropany, aby se snažili vyvarovat uzavírání při-

stěhovalců do ghet. „Soužití křesťanů a muslimů je možné,“ dodává František. Nemyslím si, že primární je 

tu dnes strach z islámu jako takového, nýbrž z Islámského státu a jeho dobyvačné války, která je částečně 

vyvozena z islámu. „Je pravda – pokračuje František – že idea dobývání náleží k duchu islámu, ale stejně tak 

by se dal interpretovat závěr Matoušova evangelia, když Ježíš vysílá své učedníky do všech národů,“ dodává 

papež. Vybízí rovněž k zamyšlení nad tím, jak byl západní model demokracie vyvážen do zemí jako Irák 

nebo Libye. 

Uvědomme si, že se při výrocích papeže nejedná o ucelený text, v němž by pojednával o islámu, ale 

většinou o jeho vyjádření ad hoc k aktuálním událostem. Hovoří-li tedy o tom, že „dobývání náleží k duchu 

islámu“, je třeba porovnat právě závěr Matoušova evangelia, kde Ježíš hovoří k apoštolům: „Jděte tedy, učiň-

te ze všech národů učedníky a křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat, co jsem 

vám předepsal.“ (Mt  8,19–20). Ježíš nepředepsal učedníkům dobývání světa, ale hlásání radostné zvěsti o 

spáse, kterou Boží syn přináší, a o poselství přikázání lásky k Bohu a bližním. 

Znám však i velmi dobře osobně kardinála Ving-Troise i jeho názory. Islám v sobě skutečně skrývá 

násilné tendence a je třeba povzbuzovat ty, kdo stojí na opačné straně i jako věřící mohamedáni. Někdy dost 

dobře nerozumíme způsobu uvažování těchto lidí, kteří svůj život strávili uprostřed věřící společnosti, ať 

sami svou víru do důsledků nepraktikují. 

Když jsem poslouchal arcibiskupa D. Lebruna a jeho homilii na pohřbu otce J. Hamela, nemohl jsem 

nesouhlasit s výzvou k lásce k nepřátelům, tak jak ji formuloval Ježíš. Ne, nejsme pomstychtiví, nechceme 

zlo odplácet zlem, násilí násilím. Láska však musí být provázena i prosbou o dary Ducha svatého, zvláště dar 

rozumu a rady. 

V tomto světle upozornil kardinál A. Ving-Trois, pařížský arcibiskup, při vzpomínce na zavražděné-

ho o. Hamela 27. 7. t. r., že „ti, kdo se halí do hávu náboženství, aby maskovali své smrtící plány, ti, kdo 

nám chtějí zvěstovat Boha smrti, Molocha, který se raduje ze smrti člověka a slibuje ráj těm, kteří vraždí, 

zatímco jej vzývají, ti nemohou očekávat, že se lidstvo podvolí jejich bludu“. Kardinál také řekl, že k tomu, 

abychom přemohli zoufalé poselství islámu, musí katolická víra působit evangeliem. Kardinál se také 



-  99  - 

kriticky vyslovil k nedostatku odvahy ve francouzské společnosti, pokud jde o vypořádání se s hrozbou Is-

lámského státu. 

Kladu si ovšem otázku, jak chceme vést dialog s islámem či nevěřícími, když nedovedeme často vést 

dialog ani mezi sebou uvnitř církve. Namísto dialogu, poctivého hledání pravdy nálepkujeme protivníky jako 

blázny, vylučujeme je ze společenství slušných lidí a útočíme na jejich čest prostřednictvím pomluv. Chce-

me-li vyvrátit něčí názor, zničíme jeho nositele podobně, jak se to dělalo v nacistickém a komunistickém 

režimu. Ne, dnes sice už nepadají hlavy na popravišti ani nepadají mnohaleté soudní tresty, ale účinek je 

podobný: zničené životy našich bližních. Vzpomeňme jen na veřejně známá obvinění, která se za čas ukáží 

jako nepravdivá či neprůkazná, a na to, že přes osvobození a omluvy ti, kdo byli obviněni, ztratili část života. 

Chci právě v této chvíli vyzvat všechny lidi dobré vůle, aby se spíše modlili za oběti teroru a méně 

hledali omluvy a výmluvy pro teroristy. Rád bych, abychom neskandalizovali ty, kdo v dobré víře hovoří o 

obavách z budoucího vývoje či o příčinách toho, co Evropu potkává. Mohlo by se snadno stát, že zatímco se 

budeme přetahovat na svém dvorku, za jeho ohradou se budou dít věci tak závažné, že na ně nakonec ani 

nestačíme zareagovat. Máme totiž za povinnost chránit své bratry a sestry, své země i svou víru. 

 

Dominik kardinál Duka, 

arcibiskup pražský  

a primas český 

 
Svědectvím o úrovni naší současnosti je skutečnost, že redakce Katolického týdeníku odmítla panu kardinálovi jeho text 

otisknout s výmluvou, že v nejbližších číslech týdeníku již nemají volné místo. 

 

 

Z ohlášek v neděli, 7. srpna 2016: 
 

Slovo otce biskupa Vojtěcha k oslavám Dne Brna 2016: 

 
Milé sestry, milí bratři, 
 

V pondělí 15. srpna si budeme opět připomínat hvězdný den města Brna. Před 

třemi sty jednasedmdesáti lety se právě 15. srpna odehrála rozhodující bitva mezi hrst-

kou brněnských obránců, z nichž bylo přes čtyři sta vojáků, kterým pomáhala asi tisí-

covka dobrovolníků z řad studentů a řemeslníků, a na druhé straně profesionální švéd-

skou armádou čítající téměř třicet tisíc dobře vycvičených a vyzbrojených vojáků. Roz-

hodnutí Brňanů ubránit své město bylo v této situaci odvážné, možná až nesmyslné. 

Přesto došlo naplnění. V bitvě padlo dvě stě padesát obránců města, švédské vojsko 

zaznamenalo přes osm tisíc padlých. Jak uvádějí i městské archivy, všichni si tehdy 

uvědomovali, že nešlo jen o vítězství vojenské, ale především duchovní. Jezuitský kněz 

Martin Středa, který byl duchovní oporou brněnským obráncům i jejich odvážnému 

veliteli Raduitu de Souches, hledal oporu a pomoc u Panny Marie. A ona modlitby 

Brňanů vyslyšela.  

Švédský velitel Torstensson neměl v té době soupeře sobě rovného. Táhl od ví-

tězství k vítězství. Ale jen k Brnu. Zde se totiž střetl – jak sám říkal – s „černou Marií“. 

Proto stanovil po několikaměsíčním obléhání rozhodující útok na den slavnosti Nanebe-

vzetí P. Marie – na 15. srpna. A právě tohoto dne byl poražen. 

Jak víte, na památku tohoto dne se v Brně již přes dvacet let slaví Den Brna. Letošní oslavy zahajuje bohosluž-

ba v katedrále svatých Petra a Pavla v pátek 12. srpna 2016 v 19 hodin, na kterou Vás všechny, i s Vašimi kněžími, s 

radostí zvu. Mši bude předcházet ještě jeden duchovní úkon – průvod se světly. Každý z nás může před oltář přinést 

svíčku jako symbol své modlitby. Budeme děkovat za Boží věrnost a jeho obdarování, budeme prosit za sílu k nesení 

křížů a bolestí našeho života, budeme prosit za naše město i za sebe navzájem, za vše, co si právě při této příležitosti 

přejeme skrze Pannu Marii odevzdat do rukou milujícího Otce. Panna Maria Svatotomská nese titul: „Paladium města 

Brna“, což znamená „zaručující trvání města“. 

Brněnské události v roce 1645 ovlivnily dění v tehdejší Evropě. Jednota, odvaha a odhodlání našich předků se 

může stát vzorem i pro každého z nás. Přijďme tedy společně poděkovat za ty, na jejichž dědictví navazujeme. A také 

za nás, abychom měli stejnou víru, odhodlání a odvahu neutíkat před překážkami, jako oni. Abychom v jednotě s Bo-

hem i se sebou navzájem mohli vítězit ve všech bitvách našeho života. 

 

Za to se modlím a k tomu každému z Vás žehnám. 

Váš biskup Vojtěch 
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   Sobota, 13 srpna 2016 
 

Dnes v 10:30 při mši sv. přijal svátost křtu Dominik Savio Petr Pavelka.  

Mši sloužil P. Jirka Baláš. 
 

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, 14. srpna: 
 

V současné době je v našem kraji hlášen zvýšený výskyt infekční žloutenky. V rámci preven-

tivních opatření byly z kostela do odvolání odstraněny kropenky a v předsíni kostela jsou na stole k 

dispozici desinfekční gely na čištění rukou s dávkovací pumpičkou. Prosíme, využívejte tohoto de-

sinfekčního prostředku zvláště při příchodu do kostela. Nemějte obavy z nepříjemného zápachu, gel 

je parfemován. 

 

 

  Komunita žabovřeských salesiánů odjíždí v pondělí 

15. srpna dopoledne na týdenní společnou dovolenou. 

         Zastupovat je bude P. Martin Hobza SDB. 

 

 

 

 

Pondělí 15. až pátek 19. srpna 2016 

Komunitní dovolená 
 

Komunitní dovolená – 

opět – jako obvykle, na chalupě 

Pátera Šimka ve Valašské Bys-

třici. Účastnili se i bratři, kteří od 

září přicházejí nově.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Pavel Hertl čistí své růžovky. 

Jedl je sám jako pokusný králík. 

Ostatní ale přesvědčil, že růžovkám i 

jemu samému můžeme věřit.  

Ten vlevo je nový člen komunity 

P. Jaroslav Němec 

▲ Jirka připravuje ranní oblíbenou vaječi-

nu. Kdo chtěl, mohl si k ní přidat z druhého 

hrnce smažené houby. Míchá je sice Pavel, 

ale nejsou to snad růžovky 

             ▲ Že by růžovky omlazovaly a vracely až do dětského věku? 
 

◄ To Zdeněk se předvedl větším kalibrem. Později našel i největší hřib 

      svého života. Ta fotka ale zmizela. 
 

 

V rodišti Štěpána kardinála Trochty ► 

ve Francově Lhotě jsme v muzeu toho-

to vzácného prvního českého salesiána 

biskupa a posledního českého salesiána 

kardinála navázali a napojili se na jeho 

hrdinství, nezlomnost a stavitelské 

zaujetí. Připomněli jsme si vzácné 

kapitoly naší české salesiánské historie. 
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Nastal poslední den dovolené – pátek. Po 

úklidu Roubenky ve Valašské Bystřici vracíme 

klíče správcům před jejich domkem a těšíme se 

na zpáteční cestu kolem Bystřiček. 

 
Foto i komentáře: Jenda Stuchlík 

◄ K předchozím zápisům do muzejní knihy návštěv, jak se v muzeu dětem moc líbilo a 

      jak krásný čas tam strávily, vpisuje Libor i naše poděkování za Žabovřesky. Následo- 

      valo devět našich podpisů. 

 

Loučíme se se správcem muzea ► 

a odjíždíme do trnavského pivova-

ru na skvělý oběd. 

 

◄ Předposlední den se jedna čtveřice 

rozhodla pro lanovku, další čtveřice vy-

šlápla z Rožnova na Radhošť. Asistent 

Vlastík Vajďák, druhý nový člen naší ko-

munity, relaxuje před dalším pochodem na 

Pustevny a ještě netuší, co ho dnes potká, 

zatímco Kuba plesá se svým zlatým piveč-

kem. 

▲ Z Pusteven sjely obě čtveřice, ale v jiných časech, po trase 

dlouhé 5 a půl kilometru za stálého klesání do Trojanovic. 

Vlastík málem nedojel kvůli svému přeletu přes řídítka. Dopa-

dl však dolů do měkkého, protože prý měl ochranu všech sva-

tých. Na fotce proto chybí. ▲ Kromě sběru hřibů, výletování na Vsacký Cáb, čtyř filmo-

vých večerů, breviáře, odpočívání, studia aktualit, opékání špe-

káčků, golfu pro elitu, Maxova ranního vyrážení pro čerstvé 

pečivo, jiných nákupů a již zdokumentovaných činností jedineč-

ně zaujala promakaná hra „I know“, která přitahovala znovu a 

znovu. Absolutně zastínila všechny ostatní hry v místnosti. 

 

◄ Poslední oběd v restauraci u Machýčků v Bystřici je spo-

řádán. Po čtyřech dnech máme jistotu trvalého pokrytí T-

Mobilem a posilněni bratrským prázdninovým společenstvím 

zamíříme k domovu. 
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Úterý, 16. srpna 2016 
 

 Zachyceno ve středisku 
A M F I T E Á T R    B U D E   ! ! !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sobota, 20. srpna 2016 
    

Dnes ve 13 hodin jsme se v našem kostele naposledy rozloučili  

s paní Adolfou Čermákovou. Zemřela ve věku 85 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  . . . 
 

 

 

Neděle, 28. srpna 2016 
 

Dnes byl u nás ve farnosti na návštěvě P. Jiří Svoboda SDB, misionář ze salesiánských misií  

v Bulharsku. Sloužil mši sv. v 9:00 a po ní měl ve Farním sále prezentaci  

o současné situaci a stavu salesiánských misií v Bulharsku.  
 

Při všech nedělních bohoslužbách proběhla sbírka na podporu  

tohoto salesiánského misijního díla. 

 

Na podporu misií v Bulharsku se vybralo 20 147 Kč.  
 

Díky za vaši štědrost !!! 

 

 

 

   Neděle, 28 srpna 2016 
 

Dnes v 10:30 při mši sv. přijal svátost křtu Samuel Ráček.  
 

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, 28. srpna: 
 

Srdečně zveme všechny ženy, které cítí potřebu se společně modlit za svěřené děti, vnuky, 

kmotřence a kněze k "MODLITBÁM MATEK". Budeme se scházet od začátku září, každý pátek po 

večerní mši svaté v kostele v místnosti pod kůrem.  
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▲ Tajuplná země 
Devatenáct dívek cestovalo spo-

lečně s pěti dospělými. Při letu se 

objevily komplikace a ztroskotaly 

jsme v Tajuplné zemi, kde vše 

bylo nevyzpytatelné a naruby.  

(10 – 14 let) 
 

 

Ministrantská chaloupka ▲ 
Tento rok se chlapci ocitli na Tajuplném ostrově, 

kde svedli boj jak s panenskou přírodou, tak i 

sami se sebou a s výzvami, jež jim byly dány. 

Avšak někdo jim vždy pomáhal. Byl to kapitán 

Nemo.                                                          (9 – 14 let) 
 

 

▲ Broučci na prázdninách 
Naše dobrodružství začalo asi už v květ-

nu, kdy africký bílý slon Loango pozval 

děti z kroužků Broučci na prázdniny do 

Afriky. No, kdo by nejel!? A tak v počtu 

14 dětí a dvou dospělých jsme dojeli na 

chaloupku v Nížkovicích. 
(5 – 8 let) 

 

 

VoŽivot ▲ 
Poslední červencový tý- 

den se v Jeseníkách, 

přesně v Rychlebech, 

uskutečnil tábor VoŽi-

vot. Parta lidí se vydala 

na cestu za dobrým 

životem. Největším zá- 

žitkem pro všechny by- 

lo sprejování. Naučili 

jsme se rozdíl mezi 

street artem a vanda-

lismem.        (13 – 14 let) 
 

 

▲ Fotbalový tábor 
V druhé polovině srpna 

se v Čučicích uskutečnil 

Fotbalový tábor. Cílem 

bylo nejen rozvinout své 

fotbalové do-vednosti či 

změřit síly na hřišti, ale 

i naučit se týmové spo-

lupráci a sdílet radost ze 

hry.               (11 – 14 let) 
 

 

▲ Adrenalin XV 
Mnoho dostávám, mnoho dávám. "Pro mě, ze mě" – v duchu tohoto hesla se nesl patnáctý ročník zážit-

kového kurzu Adrenalin, který byl letos určen zaměstnancům a animátorům  salesiánského střediska  

v Praze. Skákalo se, tvořilo, závodilo a přemýšlelo, zpívalo se a bylo to vážně moc dobrý.       (11 – 14 let) 
 

 

◄ Zachraň se, kdo 

můžeš!!! 
Na táboře Zachraň se, 

kdo můžeš, všichni pro-

šli tajným výcvikem, kdy 

předstírali, že jsou místní 

taneční skupina. V utaje- 

ní museli splnit hned 

několik misí. Ze všech 

dětí se stali opravdu 

poctiví záchranáři, plní 

zkušeností a zážitků, a to 

především tím, že spolu-

pracovali.       (10 – 13 let) 
 

 

LLeettooss  oo  pprráázzddnniinnáácchh  
Salesiánské středisko mládeže pořádalo celkem jednadvacet prázdninových aktivit. 
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◄ Plavba Jitřního poutníka 
 

Kdo zná knihu či film Plavba Jitřní-

ho poutníka, tak ví, že to je napína-

vý příběh, a my jsme se jím nechaly 

provázet po celý týden. Zem Narnii 

jsme na chvíli přenesly do Rychtá-

řova u Vyškova. Vytvořila se super 

parta, takže některým děvčatům se 

nakonec ani nechtělo vracet do 

moderní civilizace.                
(7 – 10 let) 

 

 

▲ Volejbalový tábor 
Přes volný skok do 13 metrů na lanových aktivitách, 1 klíště, 1 naražený 

kotník, 8 obražených prstů, 1 nefunkční záchod, hry s pravidly tak složitými, 

že ani vedoucí je nebyli schopni pobrat, jsme se stejně dobrali k cíli. Přeži-

li/prožili jsme spolu 7 krásných dní se zážitky přebíjejícími se jak trumfy 

v mariáši. Volejbalové týmy Jedničky a Áčka se dobraly svým volejbalovým 

cílům a závěrečný čtvrteční turnaj bylo opravdové drama.                (9 – 13 let) 
 

 

▲ Eragon 
Dobrodružný tábor na motivy příběhů bájného dra-

čího jezdce Eragona konal se v Dešťném u Jemnice       
(9 – 12 let) 

 

 ◄ Púovo zátiší 

     na Jalovci 
Tradiční akce Klubu 

maminek  

0 – 99 let.                
◄ Čučická smršť 
Sportovně zaměřený tábor (8 – 12 let)               

Púovo zátiší v Čučicích ► 
Další tradiční akce Klubu maminek pro 

věkové rozmezí 0 – 99 let.                

Pohádkový rok ► 
Příměstský tábor pro děti ve 

věku 5 – 7 let.                

▲ The Wizard of Oz 
Příměstský tábor s angličtinou 

5 – 7 let 

◄ Katsurův příběh 
Příměstský keramický tábor  

8 – 12 let               

Dance Camp ► 
Taneční tábor v Čučicích 

12 – 16 let 

▲ Fotbalové léto 
Příměstský tábor zaměře-

ný nejen na fotbal 

7 – 10 let 
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HHeesslloo  pprroo  nnoovvýý  šškkoollnníí  rrookk::  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

Upozorňujeme, že po nejrůznějších poradách a úvahách jsme se společně rozhodli nahradit 

od začátku nového školního roku úterní dětskou bohoslužbu slova běžnou všední mší svatou slave-

nou v obvyklý čas v 18:00. Úterní mše svatá v 18:00 v kapli sv. Václava na Burianově náměstí zů-

stává beze změny. 

 

 

 

 

 

Po prázdninách se ke svému provozu vrací farní kavárna, a to od 4. září vždy  

každou neděli po bohoslužbách v 7:30 a v 9 hodin v sále pod kostelem. 
 

Všichni jste srdečně zváni !!! 
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PPřřiivvííttáánníí  nnoovvěě  ppřříícchhoozzíícchh..  AA  jjeeddnnoo  rroozzlloouuččeenníí  
 

V průběhu prázdnin došlo opět k přesunům v rámci salesiánské provincie. Komunitu FMA 

v Žabovřeskách opustila na vlastní žádost sr. Janina Sachová. Naopak – komunita SDB dostala od 

září dvě posily: 

 

P. Jaroslav Němec, SDB 
 

Pochází z Dobré u Frýdku. Nejprve se vyučil soustružníkem. V  uči-

lišti ho mistr přesvědčil, ať jde studovat dál, a tak vystudoval průmyslovku a 

poté strojírenskou technologii na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po škole 

pracoval ve Válcovnách plechu Frýdek-Místek. V 80. letech tajně studoval 

teologii a 11. prosince 1988 byl v Berlíně tajně vysvěcen. V roce 1990 se 

rozhodl opustit civilní zaměstnání a začít pracovat jako salesián a kněz. 

Slavnostní primici měl v Dobré, 2. června 1990. 

Před příchodem do Brna působil 16 let v Prostějově. Učil na Cyrilo-

metodějském gymnáziu, 15 let zastával i funkci spirituála, který má ve škole 

na starosti duchovní život. 

V Žabinách na něho čeká služba ve farnosti, kde bude působit jako 

farní vikář. Též se bude starat o malé ministranty. Kromě toho bude mít úvazek na Cyrilometoděj-

ském gymnáziu a Střední pedagogické škole na Lerchové, kde bude učit etiku a křesťanství. 

 

„Od 17 let, kdy jsem se poprvé setkal se salesiány, nadchla mne spiritualita sv. Jana Boska. 

Vždy jsem se snažil vychovávat mladé lidi tak, aby nebyli jen objekty naší výchovy, ale aby též 

dokázali předávat dál to, co se naučili a prožili. 

A na co se v Žabinách těším? Že mne snad spolubratři pustí k dětem a mladým, abych něco 

s nimi ještě prožil… 

 

Vlastimil Vajďák, SDB 
 

Pochází ze Zlína. Původním povoláním je učitel s aprobací občanská 

výchova a zeměpis. Před odchodem k salesiánům šest let učil na základní škole.  

Brno je pro něho druhá štace. Jeho první působiště bylo na Slovensku – 

v Žilině a v Popradu. 

 

V Žabinách bude primárně k dispozici ve středisku mládeže, příležitost-

ně bude vypomáhat i ve farnosti. 

 

„Baví mne pestrost a živost salesiánského života. Těším se na práci ve 

středisku i na setkání s novými, zajímavými lidmi.“ 

 

TToožž  bboorrccii  ––  zzddaarreecc  !!!!!!    
AA  vvíítteejjttee  vv  BBrrnněě..  

 

 
 

 

Janina Sachová, FMA požádala generální matku o možnost být oporou 

své mamince, která má svůj věk a žije sama. Od září tedy bydlí u maminky v 

Chotěbuzi u Českého Těšína a pracuje v Salesiánském středisku v Ostravě.  
 

Zapsal Aleš Marek 
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Letní proměny salesiánského areálu 
 

Během července a srpna se nám kromě dvaceti příměstských a pobytových táborů podařilo 

také zrealizovat několik důležitých oprav našeho areálu.  

 

V prostoru pod věží 

kostela jsme upravili terén a 

vybudovali tak nádherný am-

fiteátr, který bude sloužit 

venkovním příležitostným 

akcím, jako je slavnost sv. 

Martina, Živý Betlém a další. 

Místo zarostlého svahu tu 

budou tři terásky se zabudo-

vaným osvětlením a ozvuče-

ním, takže ideální místo pro 

koncerty, divadla nebo třeba 

letní kino. 

 

 

Novou tvář získala i recepce v komunitním domě a dílna, kde bude probíhat kroužek Kutil.  

 

V budově střediska byla vytvořena místnost pro rodiče, kteří čekají na své děti. Mají tam k 

dispozici pohodlná křesílka, časopisy a automat na teplé nápoje. 

 

Stále se snažíme, aby prostory, ve kterých se setkáváme s dětmi a mladými lidmi, byly nejen 

bezpečné a dobře vybavené, ale také přívětivé. Aby salesiánské středisko bylo místem, kam všichni 

chodíme rádi. 
Autor: Anežka Hesová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Neděle, 4. září 2016 
 

Dnes v 9 hodin při mši sv. přijala svátost křtu Inna Vilemína Barbara Reinerová. 
 

Při všech dnešních bohoslužbách proběhlo tradiční žehnání školních pomůcek. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Budování amfiteátru 
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Neděle, 4. září 2016 

Pouť k Donu Boskovi na Křemešník 
 

  „Špekáčky mám, děcka jsou všech-

ny, nastav na GPS Křemešník, a jedem, ať 

na nás všichni nečekají!“ řeklo si první 

zářijovou neděli několik desítek žabo-

vřeských farníků a vydalo se na společnou 

premiérovou pouť na Křemešník u Pelhři-

mova.  

Místo nebylo zvoleno náhodně, 

poutní kostel v lesích na Křemešníku 

v sobě ukrývá první sochu Dona Boska 

v Čechách, který mocným zásahem shůry 

pomohl místnímu faráři ve 30. letech sehnat 

peníze na chybějící střechu; po letech marné 

snahy dostavět chrám mu totiž někdo doporu-

čil zkusit „toho nového svatého“.  

Cestou na kopec jsme se pomodlili 

originální křížovou cestu, kterou obětavě při-

pravila Majka Ryšavá, a při mši svaté, kterou 

sloužili Pavel Hertl a Jirka Baláš, obklopeni legál-

ními i ilegálními ministranty, jsme obětovali 

prosby, včetně těch nashromážděných v krabičce. 

Tedy – byli jste tam v  modlitbách všichni s námi. 

 

Po prohlídce čerstvě renovovaného kostela 

a osvěžení v hospůdce jsme si pak na Slunečné 

pasece opékali špekáčky a hamburgery, houbaři se 

neovladatelně vnořili do lesa a děcka lítala 

s balonem. Byl čas povykládat si všechny zážitky 

z léta, a třeba se i seznámit s novými přáteli 

z farnosti. Chlapci společně vynesli na Křemešník 

kočárek, Mirka napekla krabice tyčinek, a pro všechny, kdo na Křemešník chtěli jet, ale neměli od-

voz, se našlo místo v autech; prostě rodina o mnoha členech. 
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Autor: Milena Alday Delgado, 

foto: Eva Liškutinová 

 

V zadní části kostela Panny Marie Pomocnice Byla umístěna schránka, do které mohl kdokoli vhodit svou 

osobní prosbu nebo úmysl. Krabička s prosbami byla v rámci poutě k Donu Boskovi převezena do kostela 

Nejsvětější Trojice na Křemešníku. 

 

Program pouti: 

V 10:30 byl sraz účastníků v Proseči pod Křemešníkem. Následoval výstup na Křemešník s krátkými zasta-

veními u křížové cesty. Ve 12:30 byla mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice s odevzdáním úmyslů farnosti. 

Po mši následoval volný program a od 14:30 společný program na Sluneční pasece. V 16:30 byla závěrečná 

modlitba a poté odjezd směr Brno. 
 

 

Z ohlášek v neděli, 4. září:  
 

Letošní školní rok se budou starší ministranti (11 let a výše) scházet s P. Zdeňkem Jančaří-

kem každou středu od 16 hodin. První setkání se uskuteční 7. září. Mladší ministranty povede 

P. Jaroslav Němec a scházet se budou 1x za 14 dnů v pátek. První setkání proběhne 23. září.  

Srdečně zveme všechny zájemce ke službě u oltáře.  

 

   Neděle, 11. září 2016 
 

Dnes v 10:30 při mši sv. přijala svátost křtu Laura Černá.  
 

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, 11. září 2016 

Pouť na Vranov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto neděli jsme 

na vranovské pou-

ti prosili o požehnání pro 

nový školní rok. Účast-

níci měli sraz na zastáv-

ce MHD v  Útěchově ve 

14 hodin. Poté se vydali 

pěšky na poutní místo do 

Vranova. 
 

Skupinka poutníků  se setkala již v městském  autobuse, který jel 

směrem do Útěchova. Po cestě na Vranov, lemovanou lesem, jsme se modlili růženec prokládaný 

krásnou Mariánskou písní: "Tisíckrát pozdravu-

jeme Tebe". Úmysl byl jasný: prosba o požehnání 

pro celou naši farnost do nového školního roku.  

 

Milé překvapení na nás čekalo v kostele, 

kde poutní mši svatou  celebroval  novokněz 

P. Tomáš Žižkovský, který měl i silné osobní 

svědectví spojené s tímto místem. Pak jsme se 

spokojeně rozjeli do svých domovů. 

 

 

 

 

Panno Maria, ochraňuj nás i naše rodiny a komunity, 

a doprovázej nás na naší životní pouti. 
 

Autor: Eva Liškutinová 
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Pátek 16. a sobota 17. září 2016 

Úvodní školení animátorů a zaměstnanců střediska 
aneb Máme na co navázat 

 

Animátoři a zaměstnanci salesiánského 

střediska zahájili nový školní rok na Úvodním 

školení. Téma roku vychází z kořenů salesián-

ského díla a směřuje k blížícímu se výročí 90 let 

přítomnosti salesiánů u nás: Máme na co navázat. 

Během letních prázdnin středisko znatelně 

změnilo svou tvář, jak stavebně, tak i personálně. 

S novými prostory i lidmi jsme se seznámili hned 

v úvodu dvoudenního školení a představili jsme 

si také plány jednotlivých sekcí střediska pro 

školní rok 2016-2017. Ty se týkají především 

prohloubení vzájemné spolupráce, zkvalitnění 

metodiky naší činnosti a zpracování některých 

novinek. Středisko se chce nadále intenzivně 

věnovat práci se stávajícími i novými dobro-

volníky (animátory) a nabízet prostor prakti-

kantům z pedagogických i nepedagogických 

oborů. Zážitkově-vzdělávací programy pro 

školy (Vykroč) plánují v tomto školním roce 

rozšířit svoji nabídku a chystají se také projek-

ty pro lepší zázemí příležitostných akcí a spor-

tovních kroužků. 

Animátorský rok byl otevřen tajuplným 

„Příběhem Grahama“, který bude pokračovat na 

pravidelných měsíčních setkáních animátorů. Do 

tématu roku jsme symbolicky vstoupili navázá-

ním provazů na společné lano, které vede od na-

šeho zakladatele Dona Boska přes bohatou salesi-

ánskou historii skrze nás až k mladým lidem, se 

kterými se ve středisku setkáváme. Můžeme se o 

něj opřít, můžeme se na sebe spolehnout. Máme 

na co navázat. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Anežka Hesová 

Foto: Anežka Hesová a Jan Kozel 
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   Sobota, 17. září 2016 
 

Dnes přijal svátost křtu Matěj Vlasák.  
 

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, 18. září 2016 
 

Od dnešního dne se opět začal pravidelně scházet farní Sboreček. Zveme do něj všechny děti  

od tří let. Na všechny se těší Majka Ryšavá a Petra Kušlová. 

 

 

 

 

 

V neděli, 18. září 2017 Orel Jednota Brno-

Žabovřesky pořádal 2. ročník Svatováclavských 

hodů. Hody byly zahájeny ve 14 hodin mší svatou 

ke cti sv. Václava na Burianově náměstí. Po mši 

šel krojovaný průvod na radnici a Makovské-

ho náměstí, kde proběhl slavnostní program. 

Od 18 hodin byla v Rubínu hodová zábava.  

 

 
 

 
 

   Sobota, 24. září 2016 
 

Dnes v 11 hodin přijali svátost manželství pan Marek Minster a slečna Jana Bělousovová. 
 

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 sobotu 24. září 2016 ve středisku mládeže  

byl zahájen volejbalový turnaj BSVL. 

 

   Neděle, 25. září 2016 
 

Dnes při všech mších svatých proběhla sbírka vyhlášená Brněnským biskupstvím  

na podporu pastorace a kněží v Brněnské diecézi. Vybralo se 19 876 Kč. 
 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať !!! 
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Pátek 23. – neděle 25. září 2016 

       Eragon 
     Potáborové setkání 

 

Na táboře nám bylo spolu dobře, a tak jsme se rozhodli, že po-

jedeme na potáborové setkání.  

 

V pátek 23. září odpoledne jsme se sešli ve středisku, kde jsme 

společně vyráběli batikované polštářky. Podvečer jsme vyrazili do 

Dešné u Jemnice, kde probíhal i celý tábor. 

 

Sobota byla v duchu brigády na farní zahradě. Trhali jsme jabl-

ka, hrabali a pálili suchou trávu, společně vařili, ale stihli jsme i tábo-

rák, vyrábění svíček a večerní překvapení: projížďku na koni!  

 

Víkend jsme ukončili na hradě Cornštejně, kam jsme jeli v ne-

děli na prohlídku.  
Autor: Jitka Kotrašová 
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Pátek 23. až neděle 25. září 2016 

Potáborové setkání tanečního tábora 
aneb Zachraň, koho můžeš 

 

O tomto víkendu se uskutečnilo po-

táborové setkání účastníků tábora Zachraň 

se, kdo můžeš. Vycvičení záchranáři měli 

splnit speciální misi. Zachránit velevážené-

ho profesora EP systému, který byl unesen 

kvůli bezpečnostním kódům tajného záchra-

nářského výcviku. Stihl nám zanechat zašif-

rovaný vzkaz na skypu a noční záchranná 

akce mohla začít. Nebyla vůbec snadná, ale 

nakonec byli únosci přemoženi a vzali nohy 

na ramena. Profesor byl zachráněn a s ním i 

celý záchranný systém.  

Kromě toho si záchranáři během ví-

kendu zopakovali i několik tanců a naučili 

se zase jeden nový. Vyzkoušeli si také laser 

game a celá akce byla zakončena slavnostní 

večeří, sdílením zážitků a pohodovým veče-

rem. 

Děti i vedoucí vytvořili úžasnou atmosféru. Díky všem zúčastněným. 
Autor: Anna Širůčková 

 

 

   Neděle, 25. září 2016 
 

Dnes v 10:30 při mši sv. přijali svátost křtu Lucie Horká a Josef Štercl. 

Dále dnes přijal svátost křtu Martin Rašovský. 
 

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 30. září a sobota 1. října 2016 
 

Muzikál Sen z Piemontu na turné  
 

30. září:  České Budějovice, Divadlo u Kapličky 

1. října: Praha-Kobylisy, Salesiánské divadlo 

 

Autorský muzikál Sen z Piemontu naposledy zazněl na 

pódiu Divadla u Kapličky v Českých Budějovicích a v Salesián-

ském divadle v Praze-Kobylisích. Herci a zpěváci ze Salesián-

ského střediska mládeže Brno-Žabovřesky na něm pracovali od 

září 2014. 

Muzikál o Donu Boskovi vznikal kolektivním způsobem 
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více než rok. Premiéru měl v listopadu 2015 a dočkal se pěti repríz: v Brně-Líšni, v Tišnově, ve 

Zlíně, v Českých Budějovicích a v Praze. Přestože se žádné vystoupení neobešlo bez nečekaných 

komplikací a různých bolestných i úsměvných omylů, setkalo se vždy s úspěchem a nadšenými 

ohlasy diváků. Potlesk patří hercům-amatérům, kteří překonali svou trému a podali vždy obdivu-

hodný výkon. Potlesk patří autorům originálních písní a hudebních aranží. Potlesk patří trpělivým 

zvukařům a osvětlovačům, kteří s námi strávili neuvěřitelné množství času přípravou technického 

zázemí.  

Děkujeme za tuhle zkušenost a jsme na Sen z Piemontu náležitě hrdí. 

Anežka Hesová, režisérka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Lucie Kubešová 

 

 

Muzikál v Brně-Žabovřeskách pokračuje !!! 
 

Muzikálový kroužek salesiánského střediska pokračuje ve své činnosti a stále je otevřený pro nové 

zájemce, tentokrát ve věku 12-16 let. Zkoušky probíhají každé pondělí od 17.30 do 19 hodin v sále 

pod kostelem pod vedením Anežky Hesové a Katky Chroustové.  

Učíme se překonávat trému a vystupovat na jevišti, zpívat, tančit, improvizovat...  

A připravujeme také novou inscenaci.  
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V neděli, 2. října 2016 v 19 hodin, proběhlo setkání Pastorační rady farnosti. Při jednání byly projednávány 

tyto body: 

- Farnost přebírá záštitu nad programem „Žabovřeské rzmlouvání“. 

- Zapojení do tématu „Máme na co navázat“ pro další školní rok. 

- Program hlavních akcí 2016/2017 

- Informace o probraných tématech ze sezení „Výchovně pastoračního společenství“. 

- Farní animátoři a jejich formace. 

- Možná rekonstrukce kapličky. 

 

 

Pátek, 7. října 2016 

Žabovřeské rozmlouvání 
Miloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli 

 

Dnes měl premiéru zbrusu nový vzdělávací program s názvem Žabovřeské rozmlouvání. 

Prvním hostem tohoto setkávání byl Miloš Doležal, autor knih Jako bychom dnes zemřít měli a 

Krok do tmavé noci – drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Tou-

fara. 

Dnes byla v našem kostele Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách vzácná návštěva: 

Se svým komponovaným pořadem o umučení číhošťského faráře Toufara přijel autor dvou obsáh-

lých knih a několika rozhlasových a televizních reportáží o vysočinském mučedníkovi Miloš Dole-

žal. 

O jednotlivých etapách života Josefa Toufara nepovídal sám. Z jeho a Toufarových textů re-

citovala Milošova manželka Jana Franková a na bicí a heligonku je doprovázel Vladimír Herák.  

Dramatické vyprávění doprovázené autentickými fotografiemi a také dosud nezveřejněnými 

záběry z natáčení estébácké rekonstrukce číhošťského zázraku bylo natolik sugestivní, že při něm v 

téměř zaplněném kostele někteří posluchači doslova ztráceli dech. Došlo také na dotazy a komentá-

ře.  

Miloš Doležal nakonec podepisoval své knihy a diskutoval s farníky. 
 

Audiozáznam dramatického vyprávění o P. Josefu Toufarovi najdete zde. 
Autor: Zdeněk Jančařík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://brno.sdb.cz/farnost/zabovreske-rozmlouvani/
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   Sobota, 8. října 2016 
 

Dnes ve 12 hodin přijali svátost manželství pan Jan Fiala a slečna Ivona Hendrychová. 
 

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

 

 

 

Sobota, 8. října 2016 
 

Salesiánské středisko mládeže vás srdečně zve na tvoření japon-

ských závěsných květináčů, tzv. "kokedam". Dílna s floristkou Martinou 

Pravcovou bude otevřena v sobotu 8. října od 14 do 18 hodin v budově 

střediska. Zároveň bude probíhat i tvoření svíček a výstava keramických 

prací.  

 

Kokedamy – jen ať se vznášejí ! 
 

Dnes si mohli zájemci pod vedením floristky Martiny Pravcové 

vytvořit krásnou ozdobu interiéru – kokedamu. Kokedamy pocházejí z 

Japonska. Výraz kokedama znamená "mechová koule". Návštěvníci si 

vybrali květinu podle svého vkusu, tu obalili japonským jílem a zemi-

nou, potom si upletli síťku a do té květinku v mechu vložili. Někdo zvo-

lil na zpevnění drátek. Ale všechny kokedamy byly na zavěšení. Aby se 

vznášely v prostoru a zkrášlovaly podzimní dny, které nás čekají. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originální máčené svíčky 

Tmavé a dlouhé večery si 

můžeme zpříjemnit a zkrášlit 

také světlem svíčky. Různoba-

revný vosk se naléval do svícnů. 

Nás nejvíce uchvátily svíčky 

máčené. Překvapivě nádherné 

efekty bylo možné vytvořit trpě-

livým namáčením do různoba-

revných vosků. 
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Minizahrádky 

K vidění byly také minizahrádky.  Nádherně a bohatě osáze-

né misky, na kterých můžete objevit nejrůznější výjevy. Zvířátka, 

nábytek, i lidičky.  

  

Keramika pro dospělé  

Toto sobotní tvoření zažilo první výstavku prací dospě-

láků z kroužků keramiky. 

 

Děkujeme všem, kteří přinesli svá díla. S velkou radostí 

jsme je vystavily! Chtěly bychom v tom pokračovat  i v příštím 

školním roce. Oslovit dospělé návštěvníky keramiky větou:  

 

Máme na co navázat – neboj se to ukázat! 
  

Autorky: Evženie Holubová a Jitka Kotrašová 

 

 

 

Pátek 7. až neděle 9. října 2016 

    Katsuro potábor 
    aneb Japonské ozvěny 

 

O tomto víkendu bylo ve středisku výjimečně živo. Kromě ji-

ného se tu setkali děti a vedoucí z keramického příměstského tábora 

Katsurův příběh. 

I přes chlad říjnového večera jsme se vrátili do táborové atmo-

sféry se vším všudy. Pojedli jsme chutnou japonskou krmi u ohně (Jen 

zlé jazyky tvrdí, že legendární zapečené kí pečivo s dračí krví a dračím 

jazykem podezřele připomíná rohlík se šunkou a kečupem.) a oživili v 

sobě vzpomínky na Japonsko. 
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V sobotu jsme se dozvěděli o naší misi 

pro tento den: Katsuro, náš letní táborový prů-

vodce, je ve vážném ohrožení života, protože se 

na svých toulkách po lesích otrávil. Vydali jsme 

se tedy hledat protilék. Na cestách podzimními 

údolími Moravského Krasu jsme se museli mas-

kovat před strážci lesa, uvařit si oběd na ohni a 

hlavně se ponořit až do samých hlubin země.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po mnohých intrikách (hlavním podezřelým je nám z léta známý 

černokněžník Hirago) jsme konečně pronikli do správné jeskyně, lék 

nalezli a misi splnili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doufáme, že se i rodičům „našich“ skvělých dětí po-

dařila jejich následná mise odbahňovací… 

 
Autor: Adéla Kolářová 
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   Neděle, 9. října 2016 
 

Dnes v 10:30 při mši sv. přijal svátost křtu Petr Susčík. 

V 11:25 přijal svátost křtu obřadem beze mše Jiří Havelka. 

Dále dnes přijal svátost křtu Tomáš  Nešpůrek. 
 

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

 

 

 

9. října 2016 vyšel farní časopis Žabokuk číslo 3/16. 

 

 

 

 

 

 
Neděle, 9. října 2016 

Tradiční Drakiáda 
 

V nedělním odpoledni se uskutečnila pro děti z naší farnosti 

již tradiční Drakiáda. Ze začátku bylo počasí vstřícné, ale vítr téměř 

nefoukal. Draci létali v nízkých polohách, resp. skoro nelétali. Zato 

děti i někteří dospělí létali po Medlánském kopci s nadějí postrčit 

draka co nejvýš. Ale změna přišla později.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začalo kapat, pršet, zvedl se větší vítr. 

Vtom začali draci krásně létat. Počasí bylo mé-

ně vlídné, ale byl přívětivý vítr. Malý déšť ni-

koho neodradil a na tvářích dětí se objevily 

úsměvy spokojenosti.  

 

Děkujeme všem, kteří přišli prožít spo-

lečné odpoledne. 
 

Autor: Eva Liškutinová 
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Sobota, 15. října 2016 
 

Podzimní sobotní výlet, 
        tentokrát do Adamova 

 

Dnes ráno se hrstka mladších ministrantů sešla před sale-

siánským domem v Žabovřeskách. Bylo chladno, kluci se proto 

rychle přesunuli na zastávku Přívrat a nastoupili do přijíždějící-

ho autobusu č. 84.  

Otec Pavel, který je na výletu z Útěchova do Adamova 

k Alexandrově rozhledně doprovázel, jim ten den patřil. Děti 

cestou hrály hry a nazpátek jely vlakem. Celý den bylo hezky. 

Prožily pěkný den a byly spokojené.  

 

Ve stanovený čas, když se den skláněl k západu, vrátili se 

chlapci opět k rodičům.  
Autor:  Pavel Hertl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sobota, 15. října 2016 
 

    Dnes v 19 hodin konal se v našem kostele 

    Misijní most modlitby. 

    Modlitba za misie, misionáře a šíření Evangelia  

na celém světě. 
 

   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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Čtvrtek, 20. října 2016 

Grahamova přání 
První animátorská porada 

 

Na první animátorské poradě se sešli dob-

rovolníci a zaměstnanci salesiánského střediska, 

aby zahájili další animátorský rok. Tím nás bude 

provázet zvláštní hrdina: plyšák Graham, který 

prochází těžkou životní situací a rád by si ve svém 

životě splnil seznam zvláštních přání. Snad 

jeho dramatický příběh pomůže v salesiánské 

práci i v osobním životě nám všem, kdo jsme 

se rozhodli ho doprovázet. 

Animátorské porady slouží k vzájem-

nému seznámení spolupracovníků střediska, 

vzdělávání, informování a v neposlední řadě 

k motivaci animátorů. Celoročně je propojuje 

téma, které pod rouškou laskavého humoru 

přináší všem zúčastněným hluboké poselství 

a do každé porady nová překvapení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libor a Graham 
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Autentickou reportáž z říjnové animátorské porady nám poslal "nějaký animátor Chřesťan". 

Jeho bezprostřední vyprávění vám přinášíme bez cenzury, přidali jsme jen pár chybějících čárek a 

opravili dvě hrubice, aby nám nedělal ostudu: 

 

Ve čtvrtek  20. října jsme se sešli na první animátorskou poradu. Začali jsme lehce po sedmé 

hodině jezením výborných fazolek. Potom přišlo rozdělení na sekce, kde jsme probírali, co nás trá-

pí: jediný kdo se ozval, byl Grizzly. Následně potom jsme se přesunuli do herny, kde bylo divadlo, 

ve kterém bylo pointou, že se chce plyšák Graham zabít, a to mě přišlo dětské a nudné, takže jsme se 

rozdělili do skupin a začali jsme ho podle indicií hledat. Našli jsme jen jeho "kamarády", kteří se 

nás ptali třeba, jak loupeme banán nebo jak si vytíráme zadek. Od nich jsme šli zpátky do střediska, 

kde jsme zjistili, že chce skočit ze střechy a chytli jsme ho. Pecka! Ukázalo se, že má seznam přání: 

třeba vidět živou žirafu nebo projet 3 linky šaliny z konečné na konečnou. A na nás je teď mu to 

splnit. Potom byl raut, kde se podávaly brambory s klobáskou a moc zeleniny. 
 

Nějaký animátor Chřesťan 

 
Převzato z webu brno.sdb.cz 

 

 

 

Ve školním roce 2016/17 jsou animátorské porady zpestřeny příběhem Grahama – plyšáka, 

jehož bezstarostný a nadějný život nedávno nabral dramatický spád. Blíže vás s Grahamovým pří-

během seznámí toto video: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Qf91mAuopZ 

 

O čem je příběh Grahama 
 

Z důvodu nenadálé a 

vážné nemoci Graham ztratil 

veškerou radost ze života, 

jeho sny a přání se rozplynu-

ly, ztratil smysl života a v 

zoufalství se pokusil sám vše 

ukončit. Tomu jsme naštěstí 

s animátory zabránili, ale to 

nestačí. Graham je pořád 

vyděšený a v depresi. Neví, 

jak bude jeho příběh pokra-

čovat dál. Anebo možná tuší, 

a vůbec se mu to nelíbí.  

Proto jsme se s animátory rozhodli Grahamovi 

v této těžké životní chvíli pomoci, a skrze plnění jeho 

životních přání mu vrátit radost a novou chuť do živo-

ta. Na každé poradě si dvě skupinky animátorů vylosují 

některé z Grahamových přání a pokusí se jej do další 

animátorské porady vyplnit. 

Smyslem letošních animátorských porad není 

jen „zachránit život“ plyšáka. Skrze plnění Grahamo-

vých přání máme možnost dostat se na místa, která 

bychom sami od sebe nenavštívili, potkat lidi, se kte-

rými bychom se normálně nesetkali a zažít věci, které 

bychom bez vnější motivace sami stěží zažili. To vše s 

Graham 

 

       Moje přání 
 

           Ochutnat sushi 
        Zajít si do lanového centra 
       Vyfotit se se slavnou osobou 
      Zažít rychlou jízdu 
     Jet s kamarády na vodu 
     Jít na laser game 
    Vidět živou žirafu 
    Navštívit co nejvyšší místo v Brně nebo okolí 
   Projet 3 linky brněnské MHD z konečné na 
                                 konečnou, včetně linky 44 
   Podívat se do podzemí nebo jeskyně 
   Jít do artového kina 
   Navštívit některou z památek  UNESCO 
   Zajít do divadla na balet nebo operu 
    Přeplavat přehradu 
    Ochutnat cibetkovou kávu 
    Zažít Exit Game nebo šifrovací hru 
     Odlovit nějakou multikešku 
      Jít do aquaparku 
      Vyfotit se s hradní stráží 
       Zažít projížďku na koních 
        Jít na kolotoče a vystřelit si papírovou růži 
         Zaskákat si na skákacích botách 
            Jít si zabruslit 

                                                            Graham       

Graham 

https://www.youtube.com/watch?v=4Qf91mAuopZ
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lidmi, se kterými se ve středisku vídáme, ale mnohdy se vlastně neznáme.  

 

Prožit společně něco zajímavého a vzájemně se tak sblížit, v tom je smysl Grahamova pří-

běhu a letošních animátorských porad. A kdo ví? Třeba to bude i nový smysl Grahama. 

 

Byly ustanoveny čtyř až pětičlenné skupiny, které si losují jednotlivá Grahamova přání a 

snaží se je plnit.  

Tak hodně štěstí!!! 

 

 

 

 

 

 

   Neděle, 23. října 2016 
 

Dnes jsme slavili Misijní neděli. Po všech dopoledních mších svatých mohli farníci podpořit  

Papežská misijní díla zakoupením koláčů. Rovněž sbírka této neděle, vyhlášená  

Brněnským biskupstvím, byla dána k dispozici Papežským misijním dílům. 

Ve sbírce se vybralo 41 834 Kč.  
 

D Í K Y   Z A   V A Š I   Š T Ě D R O S T  ! ! ! 

 
 

 

 

 

 

 

     Kdo směje se a radost má, tomu se úsměv vracívá.  

     Kdo i z maličkosti radost má, ten i ostatním pomáhá.  

     Kdo pošle lásku do světa, tomu ji násobně splatí.  

     Kdo pošle lásku do světa, tomu se láska vždy vrátí. 

Neděle, 23. října 2016 

Happy Theater nás pozval na pohádku 
 

Loutková pohádka Nevěřící Janek se vrátila na scénu salesiánského střediska! 

 

Žil byl jeden chlapec, jmenoval se 

Janek, a měl sestřičku Klárku. Jednoho 

dne jejich rodiče odešli do nebe...   

 

A jak to bylo dále? Uvidíte... 

  

Pohádka o tom, že láska, když je 

silná, může zničit i veliké zlo a člověk by 

neměl dbát jen sám o sebe, ale měl by 

pomáhat druhým.  

 

 
Michaela Hemková, Happy Theater 
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Podzimní prázdniny, 26. až 28. října 2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRAVA HERNY                                        PALETOVÁ POHOVKA 
                     26. až 28. října 2016                                                                              v  rámci volné oratoře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek můžete vidět 2. listopadu při slavnostním otevření herny 
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Středa 26. až neděle 30. října 2016 

    PoVoživot 
 

Na tuhle akci jsem se těšila fakt hodně dlouho! Jednak 

proto, že přijdu o tři dny nesnesitelné školy a konečně taky vy-

padnu z Brna, a uvidím se se svojí táborovou partou. Abyste to-

mu rozuměli, tak nejsem zrovna ten člověk, který chodí do stře-

diska často, víceméně se spíše účastním akcí střediskem pořáda-

ných. 

Letošní podzimní prázdniny se totiž uskutečnila jakási 

dvojakce… Na programu byla oprava dosavadní herny a další 

drobné práce. Pro účastníky tábora VoŽivot pak dobrodružství 

pokračovalo v Jeseníkách, kde o nás po celou dobu pečoval Do-

minik ve skvostném zázemí chaty Férovky. Ale vraťme se k to-

mu, co jsme za těch pět dní s vůlí Boží zvládli... 

Jak si mnozí z vás měli možnost všimnout, tak se herna 

trošku změnila (samozřejmě k lepšímu). Toho se účastnili, abych 

tak řekla, ti manuálně zručnější. To, co nás ostatní ale ještě více 

zaměstnalo, bylo listí. A tak se na scéně objevila četa hrabačů a 

odvážečů. Kolečko sem, kolečko tam a byla z toho pořádná kupa, do které si mnozí prostě museli 

skočit (jsem ráda, že jsme tím listím uspokojili i Zukyho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No – a pak už nastal 

čtvrtek, den odjezdu, a pár 

statečných se vydalo do mra-

zivého podhůří Jeseníků. Ne že bychom byli nedochvilní, ale z jistých důvodů jsme, zkrátka, nestih-

li vlak. A tak jsme na jesenické nádraží dorazili v pozdních večerních hodinách. Dominik nám za-

jistil rychlý přesun na Férovku a za malou chvíli jsme se již vyvalovali na postelích. Věděli jsme 

totiž, že pátek bude pro nás vskutku náročný. 

Tak jako v Brně, tak i v Jeseníkách bývá zi-

ma, častokrát ale krutější a vytrvalejší. A tak není 

divu, že každý chce mít před příchodem sněhové po-

krývky dřevo pod střechou. Pustili jsme se do nošení 

a vožení špalků, do stavby spadeného tee-pee, do 

spravování přístřešku na dřevo a jeho střechy a do 

vožení hlíny. V jednom nebo ve dvou by to byla zá-

ležitost na týden, ale nám šla práce pěkně od ruky 

(byli jsme totiž posilnění vydatnou stravou a teplým 

oblečením). Některé silné jedince neodradila ani tma, 

ani studený podzimní déšť. 
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V sobotu jsme se rozhodli 

zrelaxovat namožené svalstvo a vy-

dali jsme se zavzpomínat na staré 

dobré časy. Prozkoumávali jsme 

okolí Rejvízu a zamířili jsme i do 

míst, kde stojí ona pověstná chata 

Marcela (čtěte Marčella, viz tábor 

Muna), nebo tam, kde se odehrávala 

část tábora Holendry, dokonči pří-

běh. V rámci putování jsme po-

obědvali u Dominika a následně 

jsme se přesunuli k jeho sestře, kde 

jsme měli možnost pobavit se i 

uplatnit svoje ruce k nějaké práci. Já 

osobně jsem moc ráda, že jsme se u 

nic mohli zastavit, protože to jsou 

velmi milí a ochotní lidé. Pro mě, jako 

Brňačku, bylo bezesporu největším zážit-

kem dojení kozy (koza měla na rozdíl ode 

mě trpělivost). Večer pak následoval ve 

volném duchu: odvážlivci se vydali ve 

tmě na koloběžkách k mechovému jezír-

ku a ti zlenivělejší využili saunu nebo 

masážní vanu ve wellness Férovky. 
 

V neděli jsme, jako správní křes-

ťané, zamířili do jesenického kostela. 

Následovala velká objímačka s Domini-

kem a přesun na nádraží. Do Brna jsme 

dorazili sice unavení, ale pozitivně nala-

dění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří nám umožnili zase porci zážitků a vskutku 

vyčerpávající program. DÍKY!!! 
Autor: Marta Prchalová 
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   Čtvrtek, 27. října 2016 
    

Dnes v 16 hodin jsme se naposledy rozloučili  

s paní Olgou Bayerovou. Zemřela ve věku 88 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  . . . 
 

 

 

   Pátek, 28. října 2016 
    

Dnes v 10:30 jsme se naposledy rozloučili  

s paní MUDr. Emilií Musilovou. Zemřela ve věku 84 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  . . . 
 

 

 

   Pondělí, 31. října 2016 
    

Dnes v 10 hodin konalo se v našem kostele requiem 

za paní Anežku Lattenbergovou. Zemřela ve věku 94 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  . . . 
 

 

 

 

 

 

   Od listopadu zahajuje svoji činnost 

   nové poradenské centrum pro děti 
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Otvírání herny se účastnil také Videokroužek, který nám poskytl úžasný sestřih: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3u6xHjE6FfI 
Autor: Adéla Nečasová (upraveno) 

 

Středa, 2. listopadu 2016 

Herna v novém kabátku, 
aneb Slavnostní otevření nové herny Volné oratoře 

 

Během podzimních prázdnin se herna Volné oratoře změnila k nepoznání! Společně s ani-

mátory a návštěvníky jsme ji vymalovali do nových barev, vyměnili koberec, vyrobili paletovou 

sedačku a těšíme se, že ji dnes v 17 hodin společně slavnostně otevřeme! 

 

Ve středisku bylo bě-

hem podzimních prázdnin živo. 

Sešla se zde parta děcek 

z tábora Voživot a další mlá-

dež, která pravidelně navštěvu-

je volnou oratoř. Práce bylo 

plno… od broušení sedačky, 

škrabání zdí, malování, vaře-

ní, pokládání koberce, až po 

vrtání lišt a mnoho dalších 

činností. Přes podzimní prázd-

niny byla opravena celá herna, 

kam mohou děcka přijít, popovídat si, posedět, zahrát si ping-

pong, stolní fotbálek nebo se kouknout na Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní přestřižení pásky 

Provedl ředitel střediska P. Jirka Baláš 

…a přípitek… 

▲ …a pohoštění… 

Realizační tým přestavby herny 

Zbrusu nové logo 

volné oratoře 

https://www.youtube.com/watch?v=3u6xHjE6FfI
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Úterý, 8. listopadu 2016 

 
 
 
 

 

    Martinská slavnost 
    a slavnostní otevření amfiteátru 

 
 

Letošní Martinská slavnost přilákala rekordní počet návštěvníků. Přišli se podívat na svatého 

Martina, ale také na nový přírodní amfiteátr v salesiánském areálu. 
 

Dnes jsme měli příležitost se-

tkat se na Martinské slavnosti a spo-

lečně prožít chvíle nezapomenutelné 

atmosféry. Salesiánské středisko za-

vřelo mimořádně už v 16:00 a pozvol-

na zapadalo slunce, jako by připravo-

valo ty nejlepší podmínky pro příjezd 

sv. Martina a jeho středověké družiny 

vyzbrojené loučemi. Děti překvapova-

ly různými tvary, barvami a velikostmi 

lampiónů. S nimi přicházeli také jejich 

rodiče a prarodiče, všichni plni očeká-

vání následujících okamžiků.  

V 16:30 byla tato slavnost zahájena písnič-

kou a přestřihnutím pásky – amfiteátr byl slavnost-

ně otevřen starostou Žabovřesk, ředitelem místní 

komunity salesiánů a zástupcem Nadace přátel Do-

na Boska. Po krátkém proslovu a několika písnič-

kách amfiteátrem zazněla legenda o sv. 

Martinovi. A z dálky už se ozývalo bubno-

vání, jako by předurčovalo příjezd někoho 

velikého... Nejdříve byla vidět jeho kudrna-

tá hlava, potom už děti mohly zahlédnout 

koně, jak vznešeně nese samotného Marti-

na. Světýlka v lucerničkách se rozsvěcova-
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la, jako by celý prostor střediska navštívilo mnoho a mnoho světlušek. Děti spolu s rodiči se pomalu 

přidávaly k průvodu a putovaly se svatým Martinem kolem střediska, aby se pak mohly zase vrátit 

zpět do amfiteátru na pohádku, a dát si k tomu výbornou dýňovou polévku a rodiče svařák. Všude 

byla cítit vůně pečených brambor.  

Po pohádce noční oblohu náhle protnul 

záblesk, tu další, a další, rána střídala ránu – nad 

hlavami návštěvníků rozkvetl ohňostroj. Ten 

celou slavnost završil.  

 

Když se lidé rozcházeli do svých do-

movů, ještě jim hlavou zněly písničky, které 

děti zpívaly.  
 

Poděkování patří animátorům a Klubu maminek za organizaci Martinské slavnosti, ochot-

ným dárkyním za napečení koláčků, šermířskému spolku Ursi za atmosféru, a všem, kteří přišli a 

podpořili nás. Letos se akce konala za rekordní účasti více než 500 návštěvníků.  

Budeme se těšit na viděnou příští rok opět na Martinské slavnosti! 
 

Tuto akci finančně podpořilo statutární město Brno. Pořízení mobilního pódia, na kterém dě-

ti vystupovaly a které bude mít jistě v rámci střediska široké užití, podpořila městská část Brno-

Žabovřesky. 
 

Děkujeme !!! 
 

P.S.: Sníh dorazil do amfiteátru o několik dní později, chvíli před pátečním svátkem sv. Martina. 

 

O budování amfiteátru: 

V průběhu roku 2016 vznikal u 

paty věže kostela Panny Marie Po-

mocnice v areálu Salesiánského stře-

diska mládeže amfiteátr, který má 

sloužit v rámci celého salesiánského 

díla. Umožňuje propojit různé skupiny 

nejen uvnitř díla, ale také v rámci 

městské části Žabovřesky. Na počátku 

byla myšlenka vytvořit exteriérový 

prostor v příjemném prostředí. Po-

stupně ovšem rostl rozsah i náročnost 

celého projektu, zapojovalo se do něj 

více lidí i dobrovolníků a na Martin-

ské slavnosti byl amfiteátr slavnostně 

otevřen.  

 
      Slavnostní otevření amfiteátru 

Zleva: P. Zdeněk Jančařík, Lubomír Krejčí,       ing. Pavel Tyralík 

                   ředitel komunity    předseda NPDB   starosta MČ Žabovřesky 
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P. František Blaha 

Víceúčelový přírodní amfiteátr 

mohl vzniknout díky podpoře místní 

komunity Salesiánů Dona Boska, dále 

Nadace přátel Dona Boska v Br-

ně, výzvě Společně pro Brno nadace 

Veronica a podpoře individuálních 

dárců. V rámci amfiteátru byly vybu-

dovány také dřevěné sedáky, bezpeč-

nostní osvětlení a také bylinková za-

hrádka, kterou děti zasadily a o kterou 

se starají. Kroužky střediska se pak 

podílí na výrobě ptačích budek a dal-

ších prvků.  

 

 
 

Velké poděkování patří více než 45 dobrovolníkům, kteří v rámci několika brigád při budo-

vání amfiteátru odpracovali dohromady více než 240 hodin.  
Autor: Pavel Melichárek (upraveno) 

Foto: Fotokroužek 

 

 

  

Smícháte-li špetku podzimu, krásné město, hromadu rados-

ti, 120 lidí, otevřená srdce a kopu salesiánského charismatu, vyjde 

vám z toho Celostátní setkání salesiánských animátorů v Brně-

Žabovřeskách. 

 

11. až 13. listopadu 2016 

Celostátní setkání  
salesiánských animátorů 

 

Na svátek svatého Martina se z různých koutů republiky sjelo již zmiňovaných 120 členů sa-

lesiánské rodiny napříč jejími složkami, a v průběhu seznamovacích her došlo i na bližší než blízké 

seznámení v podobě zutých bot a kradení fuseklí z nohou. Večerní modlitba s výrazovým tancem a 

adorací byla více než příjemným  zakončením dlouhého dne plného cestování a poznávání nových 

animátorů, nicméně kdo měl chuť si ještě popovídat, mohl tak učinit v  čajovně u Gambiho a po-

chutnat si na vytříbených čajových specialitách, či zahrát společenskou hru. 

 

Sobotní den vykročil společně s námi vstříc novým 

zážitkům. Ať už to byla přednáška Františka Blahy na téma 

rozhodování a rozlišování v našem životě, či různorodé 

tvořivo-sportovně-vzdělávací workshopy týkající se tvorby 

slůvka, modlitby s dětmi, pokračování v tématu rozlišování 

v životě z dopolední přednášky, sebepoznání, krize víry, či 

vyjádření sebe sama pomocí barev. V odpoledních hodi-

nách čekala na účastníky akční hra v centru města Brna, 

s čímž se pojí druhé, neméně důležité téma setkání, a to 

příchod salesiánů do naší republiky v ranních hodinách dne 

28. září roku 1927. S tím byl také spojen vrchol odpolední 

hry, při níž animátoři získali kód, který po zadání do počí-

tače spustil prezentaci známých ulic a míst v Brně. Násle-

dovala prezentace fotografií účastníků z odpoledne u 
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P. Libor Všetula 

P. Petr Vaculík 

známých monumentů, a na závěr všechny přítomné pozdravil sám 

hlavní představený don Ángel a pozval animátory na setkání  s ním, 

které proběhne v Žabinách 28. září 2017, tedy přesně na výročí 90 let 

od příjezdu Ignáce Stuchlého do Fryštáku. Pozvánku si můžete pro-

hlédnout na zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=0HSJ67c5Pf0 

 

  Slavnostním večerem nás provázel Libor Všetula, který si spo-

lečně s Anežkou Hesovou a Vlastíkem Vajďákem připravil pro účast-

níky kreativně-akční hru za pomoci aplikace Kahoot, díky níž bylo 

možné odpovídat přes mobilní zařízení na záludné otázky týkající se 

historie a současnosti salesiánského díla. Budoucnost salesiánů dostali 

za úkol ztvárnit mladí, kteří se toho zhostili se ctí a vznikla tak velká 

škála obrazů stvořených různými technikami, které hodnotil věhlasný 

kritik Leonardo Voříšek. 

Sluncem prozářené nedělní ráno vytáhlo 

účastníky ze spacáků, pro některé časně z rána, 

po půl osmé, aby v osm mohli zahájit den chut-

nou snídaní a připravit se tak na rozjímání nad 

nedělním písmem a zhodnotit i průběh setkání, 

protože se držíme moudra: „Co se nezhodnotí, 

jakoby se nestalo.” Závěrečná mše (v neděli 

v 10:30) vedena Petrem Vaculíkem, naším pro-

vinciálem, byla krásnou tečkou programu celé-

ho setkání. A na závěr, v rámci závěrečného 

vyslání, dostali všichni mladí dárek a symbol 

pro celé setkání, které měli na úvodní stránce 

brožury, a to květináč s cibulkou krokusu, o 

kterou se mají starat, zalévat a nechat klíčit stej-

ně tak, jako odpověď na otázku budoucího povolání ve svém životě. 

 

Bylo mi ctí vás všechny poznat a za necelý rok se těším na viděnou. 
Autor: Johanka Kutková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0HSJ67c5Pf0
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   Neděle, 13. listopadu 2016 
 

Dnes po mši svaté v 9:00 a 10:30 bylo možné zakoupit zbrusu novou salesiánskou hru Boscopix, 

jejímž autorem je salesián Martin Poláček (byl zde dva roky). Jedná se o výjimečné dílo, které je 

určeno všem mladým i dospělým. Cena za jeden kus je 349 Kč. 

 

 

 

 

Úterý, 15. listopadu 2016 

Exotem na této zemi 
Žabovřeské rozmlouvání s P. Ladislavem Heryánem SDB 

 

Žabovřeské rozmlouvání s oblíbeným biblistou a kytaristou 

Láďou Heryánem překročilo hranice naší čtvrti, protože Láďa svou 

bezprostředností, netuctovostí, coby „kněz s kytarou“, zkrátka táhne. 

Na jeho příkladu je vidět, jak lidé v církvi touží také po alternativě, 

po něčem trochu jiném, než je kněz 

jako „vysluhovatel svátostí“, nerudný 

děda s kolárkem na krku a biretem na 

hlavě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravil jsem si na Láďu zahřívací kolo otázek, na které 

měl odpovídat jedním nebo dvěma slovy. Někdy jsem s ním 

jako moderátor i polemizoval, a to především o jeho názorech 

na milosrdného Boha, který prý není „dokonalý“, ale „celistvý“. 

Láďa je vůbec originál, přitahuje hodně bludných duší, lidi na 

okraji a ty, kteří mají nějaké trable.  

 

Jsem vděčný za Ládysovu návštěvu Žabovřesk, vydařila 

se nečekaně dobře; poslední píseň zazpíval na rozdíl od před-

chozích dokonce česky. 

 

 
Autor: Zdeněk Jančařík 

Foto: Petr Polanský, galerie Člověk a víra 
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   Středa, 16. listopadu 2016 
    

Dnes v 10 hodin konalo se v našem kostele poslední rozloučení s paní Zdenkou Velinskou. 

Zemřela ve věku 70 let. 
 

Dnes ve 14 hodin konalo se v našem kostele requiem za paní Drahoslavu Kupskou.  

Zemřela ve věku 82 let. 
 

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

 

Ve čtvrtek 17. listopadu, v den státního svátku, v Den boje za svobodu a demokracii,   

Sloužil pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul pontifikální mši svatou  

na poděkování za 27 let svobody v naší zemi.  

Mše svatá se konala v 17:30 v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí. 

 

 

 

  V těchto dnech se s námi loučí Kuba Švanda a odchází do Fryštáku.  

  Jelikož ho čekají věčné sliby a též pokračování ve studiu, rozhodl se  

  vyměnit bouřlivé Žabovřesky za mnohem klidnější Fryšták,  

  aby se na svoje nastávající úkoly mohl více soustředit.  
 

  K U B O ,   D Í K Y   Z A   V Š E C H N O  ! ! ! 

  …a snad ve Frycu taky mají dobrý pivo… 

 

 

 

 

 

 

Sobota, 19. listopadu 2016 

O tom, jak nebylo vidět ani medvěda,  
aneb Sobotní výlet několika odvážlivců na Babí lom 

 

Lelekovická polární výprava ve složení Evička, Filip, Jonáš a Pavel zdolala v sobotu 19. lis-

topadu 2016, i v nejnáročnějších meteorologických podmínkách, nejvyšší z blízkých brněnských 

pohoří – Babí lom. Polárníci, ve snaze spatřit polárního medvěda, vystoupili i na tamější rozhlednu. 
 

Stateční otužilci putovali z Vranova, kde se pokoušeli přiblížit k nádherně opravené Lich-

tenštejnské hrobce. To se jim podařilo jen částečně. Během cesty soutěžili v postřehu a objevování 

předem stanovených cílových objektů (dráty, značky, stožáry apod.). Pokračovali ve směru Lelko-

vadlo a Přístřešek, kde po studeném obědě soutěžili ve schopnosti kódování tajných dokumentů. 

Mimo plán navštívili také studánku U lávek, ale pak se rychle vrátili z cyklostezky Petra Bezruče na 

naučnou stezku Krajem říčky Ponávky. Projevila se energie získaná vydatným obědem a rychle 

zaútočili na pohoří Babí lom, který byl zahalen tajemným mlhovým závojem. Výprava prožila i 

dramatické chvíle, kdy mladší polárníci nechali staršího fotografa a kronikáře výpravy hodný kus 

cesty zpátky a spěchali k cíli. To se jednomu z nich stalo osudným. Tvrdě narazil. Kronikář se tak 

změnil v ošetřovatele, ale za chvíli už mohla výprava spořádaně vyšplhat na rozhlednu.  
 

Celých šest kilometrů jsme zdolali v drsném klimatickém prostředí za čtyři hodiny. Když 

jsme po sestupu do Lelekovic spatřili věž kostela svatých Filipa a Jakuba, věděli jsme, že jsme 

v tomto drsném souboji s přírodními živly zvítězili. Děti byly šťastné a šrámy pouze lehké. Jen 

medvěda nebylo kvůli mlze pod rozhlednou vůbec vidět.  

Kronikář výpravy Pavel Hertl 
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Pátek 18. až neděle 20. listopadu 2016 

Ministrantský výlet do Vídně 
 

Udělali jsme si s  ministranty ze Žabovřesk výlet do Vídně. 
 

Jsem už ve věku, kdy někteří 

z mých vrstevníků jsou babičky a dědečci, 

i když na to nevypadají. Svět z perspektivy 

padesátníka vyhlíží smířeněji a klidněji 

než v očích třicátníka, máme už za sebou 

také nějakou zkušenost a nedáme se opít 

rohlíkem. Přemýšlel jsem, co bych tako-

vým klukům kolem dvanácti mohl ve Víd-

ni nabídnout, protože sám vyhledávám 

hlavně knihkupectví, kostely a umělecké 

výstavy, což není úplně chlapecký svět. 

Adventní trhy se nám v centru po výstupu 

z metra nabídly před vídeňskou radnicí 

samy. A najednou jsme se ponořili do pro-

středí, které je milováno lidmi všeho věku! 

Horké jedlé kaštany zvané „maroni“, ja-

hody polévané vřelou čokoládou, dětský punč a pro nás dospělé trochu 

svařáku, kterému Vídeňáci říkají „Glühwein“… V tu chvíli jsem věděl, 

že pro kluky nemusím nic zvláštního vymýšlet, že ve Vídni se to válí na 

ulici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani procházka centrem  

po  okruhu  zvaném  Gürtel,  tedy  

„Opasek“, není žádná nuda. Občas na  

nás vybafne figurína Darth Wadera nebo  

Mikuláše, a hned za pár kroků  musíme dát  

přednost bryčce s livrejovaným  kočím, tažené  

krásným koňským spřežením.  

Od adventních stánků jsme dorazili před národní  

muzeum, kterému tady říkají „přírodovědecké a umělecké“,  
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a abychom se ohřáli, zapadli jsme do císařské klenotnice – Schatzkammer. A tam jsem znovu po-

chopil, jak dobré je vyjet s dětmi do Vídně – všechna státní muzea jsou do devatenácti let zdarma! 

Prolezli jsme tedy nejen klenotnici, ale také výstavu historických nástrojů, obdivovali jsme pinako-

téku, sochy ze starověku a skončili zase u toho punče. 

O to větším překvapením, které je však také dobrým předvánočním poučením, byla návštěva 

Prátru. Tam je všechno tvrdý 

byznys. Na kolotoči vás povozí 

za pět euro, langoše si dáte za 

šest. Na voskové figuríny mají 

sice rodinnou nebo skupinovou 

slevu, ale ať tak či onak to stojí 

zhruba dvacet euro na osobu! 

Tůdle!  

Na Prater jsme si tedy 

nechali zajít chuť a moc rádi 

jsme se vrátili do vídeňského 

centra ke svatému Štěpánovi a 

ke kapucínské kryptě. V kostele 

u kapucínů jsme nakonec zazpí-

vali mariánské písně a odjížděli 

s poučením, že rodiny s dětmi a 

kněze s ministranty dostanete do 

galerií, když jim je nabídnete 

zdarma. 
 

Autor textu i fotografií: Zdeněk Jančařík 

 

 

 

 

 

Neděle, 20. listopadu 2016 – slavnost Ježíše Krista Krále – konec církevního roku 
 

 

Končí Svatý rok Božího milosrdenství, vyhlášený papežem Františkem  

na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie dne 8. prosince 2015  

 

 

 

 

Z ohlášek v neděli, 20. listopadu:  
 

Prosba naší farnice, letos u nás o velikonocích pokřtěné: 

Chtěla bych poprosit všechny účastníky bohoslužeb o shovívavost. Mám v péči pětiměsíční 

štěně, které je ve výcviku na vodícího psa a které pravděpodobně budete vídat v neděli na mši svaté. 

Protože jde o pejska, který bude muset svého budoucího slepého pána všude doprovázet, mým úko-

lem je ho připravit na všechny situace, které by jakožto vodicí pes mohl zažít. Měl by tedy i mne 

doprovázet po celý den a chodit se mnou všude, kam jdu já, tedy i do kostela. Dohlédnu na to, aby 

byl pes v kostele klidný a nikoho nerušil. Děkuji vám za pochopení.  

Tereza Kutáčová 
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Moderovala Pavla Fráňová 

P. Jaroslav Němec a P. Max Dřímal 

Neděle, 20. listopadu 2016 

Tradiční hudební odpoledne Cecilka 
 

Dnes jsme s dětmi a rodinami naší farnosti prožili již tradiční hu-

dební odpoledne u příležitosti svátku patronky hudby svaté Cecílie. 

Celým odpolednem nás bravurně provázela Pavla Fráňová. Děti, 

malé i velké, přesvědčily diváky o jejich umění rozeznít nejrůznější hu-

dební nástroje, jako je klavír, flétna, housle, akordeon, elektrická kyta-

ra... Nechyběl ani krásný zpěv. Někteří rodiče doprovodili své ratolesti 

dalším hudebním nástrojem. Celý sál si s chutí zazpíval několik bloků 

lidových i jiných známých písniček. 

Děti za své vystoupení obdržely slad-

kou i hudební odměnu. Vytvořila se 

moc pěkná atmosféra. Nakonec jsme 

dostali požehnání hned od dvou kněží: 

pana faráře P. Maxe Dřímala a farního 

vikáře. P. Jaroslava Němce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky patří všem, kteří se na organizaci a  programu podíleli, 

v neposlední řadě i našim farním  fotografům, zapojeným do projektu "Člověk a víra". 
 

Autor: Eva Liškutinová, foto: Majka Tkadlecová,  

Václav Vlach a Dominik Polanský, galerie Člověk a víra 

 

 

Od 22. listopadu 2016 Salesiánské středisko mládeže začíná používat nový informační  

systém salesiániválí.cz. Tato změna přinese především výhody  

a zjednodušení registrace všem uživatelům.  

Současné údaje a zápisy byly do nového systému převedeny automaticky. 
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Čtvrtek, 24. listopadu 2016 

Listopadová animátorská porada 
 

S úderem sedmé hodiny večerní středisko po krátké chvilce oddechu 

opět ožívá a prostor herny se plní dobrovolníky a zaměstnanci. Listopadová 

animátoská porada právě začíná! 

 

Zahajujeme modlitbou a informačním okénkem – dozvídáme se o dal-

ších personálních změnách a také o tom, co nás v následujících měsících čeká 

a nemine. Po tomto vstupu si pozornost všech přítomných získává plyšák 

Graham, jehož příběh a nesplněná životní přání jsou červenou nití animá-

toských setkání v letošním roce. Od poslední porady Graham značně pookřál 

– a bodejď by ne! Má za sebou nezapomenutelné zážitky z návštěvy artového 

kina a setkání tváří tvář s živou žirafou. Díky tomu také první z nás zažili 

něco neotřelého, o čemž jsme se mohli přesvědčit díky zdařilým videorepor-

tážím. V dalším měsíci se náš maskot může těšit na nezapomenutelnou jízdu 

brněnskou MHD a dobrodružný sestup do podzemí. 
 

Více o animátorském roku 2016-2017: Příběh Grahama 
 

Grahama ponecháváme na chvíli samotného s jeho listem 

přání a začínáme se věnovat sobě. V sekcích otevíráme téma zodpo-

vědnosti a bavíme se o naší motivaci, o zásadách dobrého animátora 

a o praktických věcech, které ke svému působení ve středisku potře-

bujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letošním roce si připomínáme návaznost na ty, kteří šli po-

dobnou cestou před námi a díky kterým tu dnes jsme. Snažíme se ale 

také si uvědomit, že teď je řada na nás – jsme dalším článkem v řetě-

zu a je v našich rukách, jak bude příběh pokračovat. 
Autor: Lenka Drexlerová 

Foto: Lucie Kubešová 

http://brno.sdb.cz/stredisko/animatori/pribeh-grahama/
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Jedlové a smrkové chvojí svou sytou a krásnou vůní zaplnilo sál 

pod kostelem. Na stolech se třpytí různobarevné hvězdy, ozdoby, perličky 

a nejrůznější stuhy. Krabičky se čtyřmi svíčkami jsou vyskládány podle 

barev, kleštičky a drátky jsou v pohotovosti a všem je jasné, že tvoření 

adventních věnců, která má u nás dlouholetou tradici a vyznačuje se 

hojnou účastí, může začít! 

 

Sobota, 26. listopadu 2016 

Tvoření adventních věnců 
 

Tvoření adventních věnců proběhlo u salesiánů dnes od 14 

do 18 hodin v sále pod kostelem. Opět se potvrdilo, že vyrobit si 

svůj jedinečný a originální věnec je lákavé pro mnoho dětí, rodičů 

a prarodičů. Vyrábějící ale nejprve musí "zkrotit" svazek chvojí a 

obalit nastříhanými větvičkami svůj slaměný korpus. Potom si vy-

bere svíčky a drobnosti na ozdobení věnce a vše pak dotvoří podle 

svého vkusu.  
 

Vznikaly tu věnce ryze přírodní, více či méně minimalistic-

ké, ale i opulentní v nejrůznějších barvách. Spousta nádherných 

věnců! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Začíná nám advent. 

 
Autor: Evženie Holubová 

Foto: Lucie Kubešová 
 

 

Věnce si můžete nechat požehnat na mši sv. v 18 hodin,  

nebo zítra, při každé nedělní mši svaté. 
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Podzimní hokejbalová miniliga 2016 
 

Ve dnech 17. října až 27. listopadu se na hřišti žabovřeského střediska uskutečnila Podzim-

ní hokejbalová miniliga. 

Liga se od samého začátku nesla v komornějším duchu, ale o vypjaté duely rozhodně nebyla 

nouze. Vstup do ligy se náramně vydařil Žabařům, papírově nejmladšímu týmu soutěže. Díky třem 

vyhraným zápasům získali devět bodů a s velkou dávkou štěstí se probojovali až do finále. Druhými 

finalisty se stali Starci, kteří po úvodním zaváhání potvrdili svoje kvality a opět se ukázali jako ve-

doucí celé soutěže.  

V souboji o třetí místo se utkaly týmy Šufani a Old SB. Oba týmy průběžně předváděly dob-

ré výkony, a tak byl i tento zápas příslibem zajímavé podívané. Bohužel se Old SB nemohli z tech-

nických důvodů zúčastnit a bronzovou medaili získali Šufani.  

Samotné finále jasně ukázalo sílu zkušeností týmu Starci a celý zápas se díky vysokému bo-

dovému rozdílu nesl více méně v duchu přátelského utkání. 

 

Osobně jsem rád, že se celá soutěž obešla bez vážných komplikací a většina účastníků vy-

jádřila zájem o jarní Fofr Cup. Nezbývá mi tedy, než všem zúčastněným poděkovat za nasazení a za 

fair-play hru a těšit se na jaro. 

 

Konečné umístění týmů: 
1. Starci 

2. Žabaři 

3. Šufani 

4. Old SB 

Vyhlášení cen: 
Nejlepší střelec:   Martin Kříž (Starci) 

Nejproduktivnější hráč: Radek Holík (Starci) 

Nejlepší brankář:   Jiří Platovský (Šufani) 

Talent turnaje:   Šimon Vojáček (Žabaři) 

 
Autor: Martin Příhoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  142  - 

 

 
 

 

 

         Neděle, 27. listopadu 2016 – První neděle adventní 
         začátek nového církevního roku 

 

 

 

 

 

 

 
 

A doprčic…!!! 
 

Při přepnutí světel na věži ze zelené na fialovou zůstalo jedno ze světel svítit zeleně. 

Proto se muselo barevné osvětlení vypnout a bude nutné systém opravit. 
 

Z   T O H O T O   D Ů V O D U   T E Ď   V Ě Ž   N E S V Í T Í   B A R E V N Ě  ! ! ! 

 

 

 

 

   Neděle, 27. listopadu 2016 
 

Dnes v 10:30 při mši sv. přijali svátost křtu Šimon a Jan Vaculíkovi.  
 

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

 

 

 

Naše farní květinářka Pavla Plevová dnes uspořádala malou prodejní výstavu adventních a 

vánočních dekorací a dárků. Akce proběhla dnes, tedy 27. listopadu,  

po ranní a deváté mši sv. v podloubí před kostelem. 

 

 

 

 

Z ohlášek v neděli, 27. listopadu:  
 

Od dnešní neděle, tedy od 1. neděle adventní, nabízí se v naší farnosti možnost společně 

prožít adventní dobu. Bude spočívat v tom, že každou neděli bude určen úkol nejen pro děti, ale i 

pro dospělé. Děti s pomocí obrázků za splněné úkoly vytvoří obraz Betléma s anděly, ovečkami a 

hvězdami a dospělí ozdobí baňkami vánoční stromek. Ten se pak rozzáří o Štědrém dnu, kdy děti 

přinesou Ježíškovi při dětské mši svaté svůj obraz. Dnes si děti z kostela odnesou obrázek ovečky, 

který si doma vystřihnou a ovečku si vybarví podle vlastní fantazie.  

 

Dnešní úkol pro děti: Během tohoto týdne si najděte v rodině čas a zahrajte si společně ně-

jakou společenskou hru.  

 

Dnešní úkol pro dospělé: pozvat někoho na návštěvu nebo někoho navštívit. Podrobnosti na-

jdete na nástěnce vzadu u knih a na našem webu. 
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    Ve Volné oratoři probíhá v adventní 

době fotosoutěž pro všechny děti ze střediska.  

    Pošlete nám bláznivou vánoční fotku  

           a vyhrajte koš plný dobrot! 

 

 

 

 

 

 

Raku výpal v keramice 
 

Trochu tajemně se u nás ve středisku 

zrodila keramika pálená v žáru přímého plame-

ne. V naší nové peci jsme nechali živly vykouz-

lit neopakovatelné efekty na glazuře našich ča-

jových misek a dóz technikou Raku. 

 

Co je to vlastně Raku? 
Nikdy neopakovatelný proces, při kterém 

výsledek závisí nejenom na zkušenostech paliče, 

ale z velké míry také na různých dalších okol-

nostech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie pálení Raku pochází původně z Japonska, avšak v podobě, kterou užíváme my 

nyní v Evropě, k nám přišla z Ameriky, kde ji keramik Paul Soldner objevil v podstatě náhodou v 

době, kdy po dlouhé řadě neúspěšných pokusů a nespokojenosti s glazurami zahodil spontánně je-

den žhavý výrobek do listí a s nadšením shledal, že proces, při kterém dochází k redukci glazur po 

výpalu v sypkém a hořlavém materiálu, přinesl kýžené výsledky. 

 

Naše výsledky můžete shlédnout na fotografiích. A pěkná řádka výrobků, která se nám do 

pece nevešla, s trpělivostí očekává příchod jara a s ním nové výpaly. 
Autor: Lenka Honecová 
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Pátek 2. až neděle 4. prosince 2016 
Každý jsme postavičkou velkého příběhu v nekonečném 

koloběhu toužení, čekání a obdarování. Celý náš život 

je vlastně Adventem. 
 

Za touhle myšlenkou vyrazilo dvacet mladých lidí do Čučic na víkendovou duchovní obno-

vu s názvem 

LOADING: please wait 
 

Je pátek večer. Pro většinu začal víkend jako každý jiný, ale 

pro nás rozhodně ne. Někteří již tradičně, jiní úplně poprvé, ale 

všichni společně jsme vyrazili na adventní duchovní obnovu do 

Čučic. Plni očekávání a otázek, ale s jasným cílem: Ztišit se a udělat 

něco pro vztah s Pánem. 
 

Během víkendu, který byl 

velmi pestrý, jsme měli možnost 

pojmenovat si svoje touhy, ztišit 

se a popřemýšlet na procházce krásnou přírodou, vybít svoji 

energii při move pointu, popovídat si u společné poobědové ká-

vy, vyzkoušet svoji trpělivost a kreativitu při tvoření mandal, 

zažít modlitbu růžence pod hvězdnou oblohou, rozjímat nad texty 

evangelia, zhlédnout zajímavý film, zajet na hlubinu při modlitbě 

chval, sdílet svoje prožitky ve večerní čajovně, slavit společně 

eucharistii a mnoho dalšího. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem přesvědčená, že každý z nás si z tohoto víkendu odvezl plno zážitků, možná i odpovědi 

na dlouho kladené otázky, nebo inspiraci pro hlubší prožití adventu.  
 

Díky všem za společně prožitý čas. 
Autor: Klárka Urbanová 
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             2. až 4. prosince 2016 
 

O tomto víkendu proběhla v Ochozu u Brna originální duchovní obnova  

pro děti z 5. až 7. tříd z naší farnosti, s názvem  
 

S K O K   Z A   K R I S T E M 
 

Dětem se věnovali P. Jaroslav Němec, Taťjana Frodlová a Eva Liškutinová 

 

 

 

 

Neděle, 4. prosince 2016 

Mikuláš ve farnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto neděli přišel svatý Mikuláš se třemi anděli 

na konec "deváté" mše svaté. Přinesl dětem symbolické 

zlaté čokoládové mince s přáním, aby i ony byly k dru-

hým štědré a rozdělily se s nimi. 
Foto: Václav Vlach, galerie Člověk a víra 

 

 

 

Z ohlášek v neděli, 4. prosince:  
 

Druhou neděli adventní pokračuje naše společná adventní obnova. Děti, které splnily minulý 

týden úkol a zahrály si s rodiči nějakou hru, si mohou přišpendlit na obraz ovečku. A dnes si vez-

mou na příští týden obrázek anděla, kterého vystřihnou a vybarví podle vlastní fantazie.  

Dospělí, kteří někoho navštívili nebo pozvali na návštěvu, si mohou vzít připravenou baňku 

vzadu u stromečku a pověsit.  

 

Úkol na další týden: Prohlédnout si s dětmi stará alba a popovídat si nad fotkami. Nejen 

nad fotkami dětí, když byly malé, ale zkuste najít i fotky babiček a dědečků a vyprávějte dětem o 

nich.  

 

Úkolem pro dospělé je pomodlit se desátek růžence na úmysl svatého Otce, nebo na úmysly 

za farnost, které jsou k dispozici na lístečcích v košíčku pod stromečkem. Podrobnosti najdete na 

nástěnce i na našich webových stránkách. 
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Pondělí, 5. prosince 2016 

      Řetěz pro Mikuláše, 
        aneb Mikuláš v Klubu maminek 

 

Dnes v dopoledních hodinách se naši nejmenší z Klubu 

maminek těšili na setkání se sv. Mikulášem. Nejprve jsme se sešli 

v sále, kde jsme se s dětmi naučili hezké písničky o sv. Mikuláši a 

taky jsme mu vyrobili dárek; víme totiž, že jej malý dárek od dětí 

vždy potěší. Letos dostal na ozdobu papírový řetěz, který děti 

samy vyrobily. Nejprve každé dítě malý kousek, který pak spojilo 

s kamarády, a tak postupně vznikl řetěz dlouhý přes celý sál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti s rodiči také shlédly divadelní podobu legendy o sv. Mi-

kuláši, jak zachránil město Myrru. Pak nás jeden z Mikulášových an-

dělů zavedl za sv. Mikulášem do kostela, 

kde jsme se tiše posadili do lavic. Svatý Mi-

kuláš náležitě ocenil zpěv i dárek dětí, po-

přál jim hodně lásky a obdaroval je dobro-

tami.  

 

Rozzářené dětské tváře byly tou nej-

krásnější odměnou pro všechny, kteří akci 

připravovali. 
 

Autor: Zuzana Prudíková 

Foto: Anežka Hesová 

 

 

 

 

   Středa, 7. prosince 2016 
 

U   S A L E S I Á N Ů   V   B R N Ě   B Y L A   T E L E V I Z E   N O E 

Dnes, v předvečer slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie, konala se od 20 hodin  

adorace před Nejsvětější svátostí oltářní, kterou v přímém přenosu přenášela TV Noe.  

Adoraci vedli biřmovanci s P. Zdeňkem Jančaříkem a Pavlou Fráňovou,  

o hudební doprovod se postarala schola S námi 
 

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

A nešlo jen o přímý přenos adorace ve 20 hodin. Ve 12 hodin byla přenášena mše svatá a v 18 hodin živý vstup v rámci 

pořadu Po-volání. 
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Náš přenosový vůz zvládl náročný průjezd  

do střediska. Jsme připraveni. 

     Pracovníci TV Noe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 8. prosince, na slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie, pořádali salesiáni  

po večerní mši svaté ve farním sále tradiční malé pohoštění a posezení s farníky.  
 

D Ě K U J E M E    Z A   P O H O Š T Ě N Í  ! ! ! 

 

 

 

 

Pátek 9. až neděle 11. prosince 2016 

Christ Go !!! 
Adventní duchovní víkend v Rychtářově 

 

V těchto dnech proběhl adventní duchovní víkend pro mladé z 

naší farnosti  z II. stupně ZŠ. Odjeli jsme na faru do Rychtářova u 

Vyškova, kde byl připravený duchovní i "herní" program.  

Akce probíhala tři dny v táboro-

vém duchu, se čtyřmi vedoucími. Kuchyně 

byla – samozřejmě – táborově profesio-

nální. Noční hra se také konala. A když 

říkám noční, tak opravdu 

noční; vrátili jsme se až o 

půlnoci. 

Tam i nazpět se jelo 

vlakem a byl to skvělý zá-

žitek. 

 

 

 

 

 
Autor: Michal Kadlec (upraveno) 

Foto: Eva Liškutinová a Dušan Kadlec 
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Tajemství vtělení naplňuje tajemství stvoření. 

Sobota, 10. prosince 2016 

Adventní duchovní obnova ve farnosti 
Tuto sobotu proběhla též adventní duchovní obnova naší farnosti. 

Svým slovem nás doprovázel P. Jaroslav Němec. 

Posluchači byli různého věku – od přítomného miminka až po naše 

bratry a sestry v úctyhodném věku. Na dopoledních přednáškách se vystřída-

lo kolem čtyřiceti lidí. Společně jsme se zamýšleli nad oblastí víry a vtělení a 

naší odpovědí Bohu. Nechyběl prostor pro krátkou adoraci, tichou modlitbu 

v kostele či svátost smíření.  

 

Duchovní obnovu jsme završili společným slavením mše svaté ve 12 

hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autor: Majka Tkadlecová 

Foto: Dušan Kadlec, galerie Člověk a víra 
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Šéfkuchař P. Jiří Baláš 

Restaurace U Nebeské brány 

Neděle, 11. prosince 2016 

   Vánoční akademie, 
  aneb Kroužky přejí dobrou chuť 
 

Pod pokličkami kroužkové sekce to po celý školní rok bublá, 

pečou se nové zážitky, dovednosti, radosti a kamarádství. Do celého 

střediska se šíří lákavá a opojná vůně, při které se sbíhají sliny. Tuto 

neděli se sál pod kostelem proměnil v restauraci U Nebeské brány, 

aby přítomní hosté mohli zakusit speciální vánoční menu, které si pro 

ně účastníci kroužků připravili. A opravdu bylo z čeho vybírat!  

Zpívalo se, tančilo a 

hrálo. Také jsme byli 

svědky dabingu v přímém přenosu, ukázek tvorby 

mediálních kroužků, mohli jsme okusit oku laho-

dící výrobky dětí z výtvarných a keramických 

kroužků, či ukázku z dílen elektra a ochutnat recep-

ty Kuchtíka a Školy vaření. Návštěvou nás poctil také sám šéfkuchař, 

který vánoční náladu podpořil předáním dárku s tajnou přísadou. Vy-

stupující si mohli dárek postupně rozbalovat a v samotném závěru 

jsme se opravdu dočkali. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co že je tou tajnou přísadou? Přece kapka lidskosti, která nechybí v žádném pokrmu z ku-

chyně střediska a díky které nám tu všem skvěle chutná. 
Autor: Lenka Drexlerová (upraveno) 

Foto: Kroužek Fotím. Fotíš. Fotíme 
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Z ohlášek v neděli, 11. prosince: 
 

Od 17. do 23. prosince budeme zpovídat každý den už od 17 hodin. Od Štědrého dne zpoví-

dáme na požádání. 
 

 
 
 

 

Na základě osobní žádosti ze zdravotních důvodů, provinciál salesi-

ánů a místní biskup vyvázali dosavadního faráře P. Maxmiliána Dřímala 

SDB ze služby, a nahradili jej dosavadním farním vikářem P. Janem Stuch-

líkem SDB. Poslední bohoslužbu v našem kostele bude P. Max sloužit příští 

neděli v 9:00. 
 

 

 

 

Dnes je připraven již třetí úkol pro děti, rodiče i nás všechny v rámci naší adventní obnovy. 

Cílem je na Štědrý den rozzářit stromek a přinést Ježíškovi obraz, což bude viditelně symbolizovat 

snahu naší farnosti o vnitřní obnovu pro setkání s Pánem Ježíšem o Vánocích.  

Děti, které splnily minulý úkol a popovídaly si s rodiči nad fotkami, si mohou přišpendlit an-

děla a vzít si hvězdu na příště.  

Dospělí, kteří se pomodlili na úmysl farnosti nebo Svatého otce, mohou pověsit na stromeček 

vzadu baňku.  
 

Úkol pro děti na příští týden: Udělat si černou hodinku u rozsvíceného adventního věnce a 

popovídat si s rodiči.  
 

Úkol pro dospělé: Vytvořit vánoční přání, ať už v papírové nebo jiné podobě – kreativitě se 

meze nekladou – a obdarovat jím někoho z farnosti o příští neděli.  

 

 

 

 

    Neděle, 11. prosince 2016 
 

Dnes odpoledne od 15 hodin proběhlo v pingpongárně divadelní představení souborů  

Bedruňka a Happy Theater s názvem Vánoční dárek. 
 

D Ě K U J E M E  ! ! ! 
 

 

 

Úterý, 13. prosince 2016 

Žabovřeské rozmlouvání, 
tentokrát s šéfredaktorkou a redaktory Katolického týdeníku 

 

Dnes po večerní mši svaté konalo se v na-

šem kostele v pořadí už třetí Žabovřeské rozmlou-

vání. Hosty P. Zdeňka Jančaříka byly šéfredaktor-

ka Katolického týdeníku Kateřina Koubová a re-

daktoři Jan Paulas a Jiří Macháně. Povídali si o 

dialogu v církvi, o práci v katolickém tisku a v 

médiích.  
 

 

Foto: Dominik Polanský 
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    Středa, 14. prosince 2016 
 

Dnes od 14 do 17:30 hod. konalo se v salesiánském středisku tradiční Vánoční tvoření.  

 

 

 

 

Čtvrtek, 15, prosince 2016 

Předvánoční animátorské setkání 
Vítejte na palubě našeho speciálního letu. 

Jménem naší společnosti Salesiáni letí vám přejeme 

příjemný let. 

 

Tento čtvrtek se animátoři a zaměstnanci sešli 

v předvánočním čase, aby se pokusili Grahamovi spl-

nit další z jeho tajných přání – podívat se na Severní 

pól. 

Všichni cestující se usadili, personál provedl 

bezpečnostní instruktáž a zkušení piloti s námi vzlétli 

do oblačných výšin. Let probíhal hladce. Pilot zahlásil, 

že se právě nacházíme nad Grónskem, když v tom na-

jednou události nabraly rychlý spád – zvuk rolniček, 

prudký náraz, tma, panika...  

„Vážení cestující, zachovejte klid, není důvod k 

panice,“ zaznívalo z úst letušky. „Z pod sedadel si pro 

jistotu vyndejte záchranné vesty a připravte se do vy-

čkávací pozice!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se stalo, jsme pochopili vzápětí, když 

jeden z pilotů přinesl paroží s rolničkami a ko-

žešinu, které uvízly v motoru. Grahame, teď je 

jisté, že Santa existuje – nebo snad existoval? 

Záchranná akce na sebe nenechala dlou-

ho čekat. Naštěstí se nám podařilo najít všechny 

části sražených sobů a znovu je slepit dohroma-

dy. Pobyt ve vymrzlém Grónsku nám zpříjemnily také svařené ná-

poje, které jsme si mohli připravit v Iglú baru pohotově nachysta-

ném přítomnými Inuity. 

Abychom se zahřáli, žhavili jsme mozkové závity při hledá-

ní odpovědí na záludné otázky speciálního vánočního kvízu. Po 

slovech díků za dobře odvedenou práci v tomto školním roce nastal 

čas pro společná setkání, povídání a ujídání z nachystaného rautu. 
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Tak šťastný a veselý… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesto, že se nám nepodařilo Grahamovo pů-

vodní přání splnit, ukázalo se, že i cesta může být cí-

lem. Díky chuti někoho potěšit jsme pro sebe získali 

mnohem více – společně strávený čas, radost a nové 

zážitky. A to je přece smyslem nejenom letošních ani-

mátorských porad či Vánoc... 
 

Autor: Lenka Drexlerová 

Foto: Lucie Kubešová 

 

 
 

 

 

   Pátek, 16. prosince 2016 
    

Dnes v 15 hodin jsme se naposledy rozloučili  

s paní Katarínou. Hýskovou. Zemřela ve věku 78 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  . . . 
 

 

 
 

 

Z ohlášek v neděli, 18. prosince: 
 

Dnes naposledy mohou všechny děti, které si s rodiči během minulého týdne udělaly černou 

hodinku, přišpendlit na obraz hvězdu.  

Dospělí, kteří nezapomněli na přání, si mohou na stromeček vzadu pověsit baňku. Zkuste 

popřát pěkné Vánoce někomu, koho pravidelně vídáte, ale ještě ho dobře neznáte.  

Do Štědrého dne naše katechetky dodělají obraz tak, aby ho děti mohly Pánu Ježíši přinést 

na dětské mši svaté a stejně tak rozzáříme na Štědrý den vánoční stromek ozdobený našimi dobrými 

činy, aby symbolicky připomínal naši přípravu na setkání s Pánem Ježíšem o Vánocích.  

 

Děkujeme všem, kteří jste se do této adventní obnovy zapojili. Věříme, že vám přinesla i 

mnoho pěkných chvil. 
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Neděle, 18. prosince 2016 

Rozloučení s Maxem 
 

Dnes naposledy v Brně sloužil mši svatou (a to devátou) odcházející farář P. Max Dřímal. 

Za farníky se s ním rozloučili Verča Vejlupková a Honza Šlachta – jak jinak než ve verších. Svoji 

vlastní rozlučku si připravily i děti ze Sborečku, a to se super dárkem – každé dítě ho podarovalo 

ovocem nebo zeleninou, takže za chvíli měl Max plný košík vitamínů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Max do Žabovřesk přišel v roce 2014 a měl před 

sebou velmi nelehkou úlohu. Převzít co do počtu farní-

ků velkou farnost po zemřelém P. Josefu Daňkovi. Sa-

mozřejmě ho velká část farníků s Josefem neustále 

srovnávala, takže jeho pozice nebyla vůbec jednoduchá. 

Navíc – naše farnost je dynamická, živá, a to někdy až 

moc, takže občas připomíná pytel blech. No – užil si 

s námi, Maxík… A to ho čekal rok 2015 – rok dvojího 

výročí – 200 let od narození Dona Boska a 20. výročí 

posvěcení kostela Panny Marie Pomocnice. Rok nabitý 

akcemi, velmi náročný na organizaci. 
 

Maxi, i když jsi to s námi neměl jednoduché, 

udělal jsi tady obrovský kus práce. Pro mnohé z nás jsi 

byl nejen duchovním Otcem, ale hlavně kamarádem, 

Stojím tu před vámi s bázní a nesměle.  

Promluvit měl bych teď za všechny v kostele.  

Farářem v Žabinách není být snadné,  

musíš být ve střehu v noci i za dne.  

Sám sis to vyzkoušel na vlastní kůži,  

neměls vždy ustláno jenom na růži.  

Přes všechny obtíže, přes všechna „vadí“  

myslím, že lidé zde měli Tě rádi!  

Na světě není žádného místa,  

kam Bohu schováš se, to je věc jistá.  

Ať půjdeš kamkoliv – a tomu věř,  

Bůh půjde s tebou. Jemu se svěř!  

Jedna věc snad ještě říct by se měla:  

Přejeme zdraví Ti duše i těla.  

V modlitbách vzpomenou farníci Tvoji.  

Ať všechny rány sám Pán Ti zhojí.  

Jestli mi dovolíš, budu moc rád,  

abych Ti za všechny mohl teď požehnat.  
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Pro Maxe  
 

Ze Sborečku všechny děti,  

milý Maxi, přejeme Ti:  

Kdyby na Tě došly splíny,  

dej si od nás vitamíny.  

Každý smutek utéct musí.  

Kdo nevěří, ať to zkusí.  

Bananas a ananas,  

vzpomeň si někdy na nás.  

Citron zase v téhle zimě,  

nejlepší je proti rýmě.  

Pomeranč, pomelo k tomu,  

ať vždy najdeš cestu domů.  

Mrkev, rajče i paprika  

není sice od řezníka.  

Lepší však než sekanina 

určitě je zelenina.  

Tak, jak moudře klasik praví,  

v zdravém těle duch je zdravý.  

Místo vína džusem slav.  

Šťastnou cestu – a buď zdráv !!!  

 

 

který nikdy nikoho nenechal ve štychu. Zavedl jsi tady zpovídání půl hodiny před začátkem každé 

mše, což dříve nebývalo a mnohým z nás jistě dost chybělo. Zavedl jsi rozšířené zpovídání před 

každými svátky. Při devátých mších svatých jsi zdůraznil jejich zaměření na rodiny s dětmi a hlavně 

na děti. A já osobně s úsměvem vzpomínám i na Tvůj marný boj vymýtit náš diskusní klub 

v podloubí v zadní části kostela, zvlášť po devátých mších svatých, neboť pro nás je náš kostel ne-

jen místem modlitby, ale i setkávání a probírání čehokoliv. Což Tebe hnětlo a snažil ses ze všech sil 

nás zezadu vypudit. Marně… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Ti pevné zdraví a vyprošujeme Boží požehnání. 

No a třeba se někdy k nám do Brna zase vrátíš. Kdo ví? 

 

 
Zapsal Aleš Marek, 

Foto: Petr Polanský, galerie Člověk a víra 



-  155  - 

    Neděle, 18. prosince 2016 
 

Dnes po všech dopoledních bohoslužbách konal se v předsíni kostela tradiční Misijní  

vánoční jarmark. Výtěžek bude věnován na Papežská misijní díla. 
 

V Š E M   D Á R C Ů M   I   K U P U J Í C Í M   U P Ř Í M N É   P Á N   B Ů H   Z A P L A Ť 

 

 

 

 

Neděle, 18. prosince 2016 

Sboreček v domově Sv. Ludmily 
 

O čtvrté neděli adventní se část našeho farního Sborečku vydala 

zazpívat babičkám do domova sv.Ludmily v Brně-Židenicích. 

Po úvodním vstupu ještě s adventní tématikou děti za doprovodu 

paliček, bubínku, trianglu i vajíček s nadšením a radostí zazpívaly několik 

koled a zpěv prokládaly také hraním na různé hudební nástroje: Natálka 

Sejkorová, Vašík Vlach, Pavla Ryšavá a Lukáš Pospíšil (jako host) na 

klavír, Tadeášek Eksler na kytaru, Gabriel Knecht na harmoniku za do-

provodu svého tatínka na violu. Petra a Pavla Ryšavé vše podtrhly dvoj-

hlasně zazpívaným Laudamus Te od A. Vivaldiho.  

Při zpívání koled se bez vyzvání 

k dětem připojily i babičky, a tak se vytvo-

řila krásná atmosféra. Celé vystoupení do-

provázela na klavír Bc. Jana Nevoralová 

(jako host), a tak nejen babičky z domova, 

ale i děti ze Sborečku měly pěkný hudební i 

lidský zážitek. Po společně zazpívané koledě Tichá noc děti na závěr 

rozdaly babičkám připravené perníčky a osobně jim popřály pěkné 

Vánoce. Babičky byly dojaté a některé se i rozplakaly. Paní ředitelka 

nám pak sdělila, že by všichni chtěli, aby Sboreček přišel letos ještě 

jednou a předala nám obálku s vánočním přáním včetně finančního 

příspěvku na další činnost s dětmi v naší farnosti.  

 

 

 

 

Všem dětem, jejich rodičům i 

hostům, kteří se do této akce zapojili, 

patří velký dík za to, že se toto odpo-

ledne mohlo uskutečnit. 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Marie Ryšavá, 

Foto: Václav Vlach, galerie Člověk a víra 
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Trvalý jáhen salesián Václav Kelnar odešel k Bohu náhle před  

Vánocemi, 21. prosince 2016, ve věku 87 let. Náš Pán ho přijal  

do své náruče v jeho bytě těsně pod schodištěm, z něhož,  

jak věříme, vystoupal rovnou do nebe. 
 

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

 

Narodil se 30. března 1929 v Troubkách. Prožil krásné dětství ob-

klopen láskou rodičů, mladších sourozenců, strýců a tet. Jeho život zásadně 

ovlivnila událost, kterou popsal ve svých vzpomínkách: „Jednoho dne mne 

poslal tatínek vyhrnout kravám koryto. Bylo to na podzim, kdy se krmilo 

skrojkami, které už kvasily a zapáchaly. Proto jsem si uvázal přes nos maminčin šátek. Otec to uviděl, zavo-

lal maminku a poznamenal: Z toho kluka zemědělec nebude.“  

 

Z měšťanky v Tovačově se přihlásil k salesiánům do 

Fryštáku, kde působil jeho starý známý, P. Václav Mrtvý z 

Troubek. I když kvůli zkoušce z matematiky nebyl přijat, na-

konec ho P. Mrtvý přezkoušel a přijal „na vlastní pěst“. Bylo 

mu jedenáct let. Ve Fryštáku našel šťastný domov. Po záboru 

ústavu nacisty se s P. Oldřichem Medem stěhovali do jedné 

opuštěné vily u lesa poblíž Přibyslavi a po válce se stěhoval s 

ostatními kluky do hodoňovického noviciátu u Ostravy. Na 

praxi byl mezi kluky v Ostravě. Vždycky na ty časy rád 

vzpomínal a dlouho do noci vyprávěl. 

 

Po násilném zabrání klášterů a zrušení řeholí v roce 

1950 se dostal do sběrného tábora v Oseku u Duchcova, kde 

prožil 17 měsíců internace. S ostatními řeholníky pracoval v 

Duchcově ve fabrice. Roku 1951 byl odveden k PTP na důl Pokrok poblíž Ostravy a po smrti Klementa Got-

twalda byl roku 1954 propuštěn domů. V utajené komunitě v Ostravě pak pokračoval v salesiánské formaci a 

studoval teologii. V dubnu 1957 byl spolu s dalšími ostravskými salesiány zatčen a odsouzen na jeden rok v 

jáchymovském lágru Rovnost, odkud byl propuštěn v červenci 1958. 

  

Různě se protloukal, pobýval v Praze a v rodných Troubkách, až se dostal do Brna. „Na sv. Josefa 

1959 jsem na pozvání spolubratří nastoupil na stavbě na Výstavišti v Brně u betonářů. První schody ve výš-

kové budově, na které jsem míchal beton, se nepovedly. Byly křivé. Na druhý den jsme je museli sbíječkou 

vybourat. Byly to Josefské schody, vytvořené partou v den, kdy slavili svátek Josefové.“ 

 

Brnu zůstal Václav Kelnar věrný. Spolu 

s dalšími salesiány, kteří zde žili v utajených 

komunitách, se dočkal svobody i splnění slibu, 

který brněnští salesiáni složili 24. května 1950, a 

po více než čtyřiceti letech skutečně v Brně-

Žabovřeskách postavili kostel Panny Marie Po-

mocnice. Václav se aktivně zapojil do dění v 

nové farnosti a stal se její nedílnou součástí – 

skoro všechny farníky znal jménem. Mnozí jsme 

mu říkali „náš Václav“ a těšili se na jeho vtipné, 

nenápadné poznámky o liturgii, ministrantech 

nebo farnících. Náš Pán, který je laskavým 

vládcem nad životem i smrtí, ho přijal do své 

náruče 21. prosince 2016. 

 

Salesiáni Dona Boska z Brna – Žabovřesk 
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Po úspěšné loňské akci se i letos otevřel stánek na Zelném 

trhu s drobnými dárkovými předměty a ozdobami s vánoční 

tématikou. 

 

 A zase s velkým úspěchem !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek 23. prosince při mši svaté v 18 hodin skautky přinesly 

Betlémské světlo. 
 

P O K O J   L I D E M    D O B R É   V Ů L E  . . . 
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Pátek, 23. prosince 2016 

                Roráty pro děti 
 

Sraz pro zájemce byl v 6:50 na chodbě před sakristií. V 7 hodin začala mše 

svatá, kterou sloužil P. Pavel Hertl. Po mši svaté byla ve farním sále připravena 

snídaně a po ní v sále pod kostelem hry až do 12 hodin.  

O děti se postaraly sestřičky Majka Tkadlecová a Eva Liškutinová.  
 

Děvčata – děkujeme !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zapsal Aleš Marek, 

Foto: Dominik Polanský, galerie Člověk a víra 
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První letošní „Narodil se  

Kristus Pán“ zazpíval, jako  

každoročně, Kryštof Bína 

 Interview s anděly ▼       Slavnostní mši sloužil P. Jarda Němec ► 

Sboreček opět exceloval 

Foto: Dušan Kadlec a Dominik Polanský, 

galerie Člověk a víra 

 Tři rozložité borovičky pro 

vánoční výzdobu letos 

věnoval ing. Karel Pleva.  

Karle, děkujeme. 

 

    Sobota, 24. prosince 2016 
 

Dnes dopoledne – tak, jak už se stalo tradicí – doprovodily děti z naší farnosti svým zpěvem  

vánoční bohoslužbu v domově pro seniory na Vychodilově ulici. 
 

T A K   Š Ť A S T N Ý   A   V E S E L Ý  ! ! ! 

 

 

 

      VVáánnooccee  
Sobota, 24. prosince 2016 – Štědrý den 

Slavnost narození Páně v 15 hodin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Noční slavnost Narození Páně  

   konala se letos ve 22:00. 
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Betlém s mandlovýma očima 
 

Po celou dobu vánoční si můžete v kostele Panny Marie Pomocnice prohlížet  

nový keramický betlém, který vytvořily děti z keramického kroužku. 

 
Skupinku dětí taková myšlenka okamžitě nadchla. Kaž-

dý si hned vybral postavu a zvíře, které do betlému vytvoří. Na 

děti ale čekala náročná práce – hlavně na začátku při výrobě 

poměrně velkých postav. A tak jsme zkusili oslovit rodiče, zda 

by se na vytváření v této fázi nechtěli podílet. Tento nápad je 

zaujal a hned s ním souhlasili.  

Po dva pondělní večery byla dílna plná dětí a rodičů, 

kteří spolu modelovali. Dvě hodiny, které jsme spolu mohli 

strávit, patřily k těm opravdu zábavným! Potom ještě bylo po-

třeba vymodelovat zvíře, to už bez rodičů. A po prvním výpalu 

betlém napatinovat a natřít engobami. Pak vše prošlo pecí ještě 

jednou, teď už na ostrý výpal. A je hotovo?  

Ještě ne, ještě chybí postroj pro velblouda, osázet koruny 

králů drahokamy, vytvořit zajímavé pozadí s hvězdami a vše 

nainstalovat do kostela. A je to! 
 

 

Krásné s požehnané svátky a šťastný no-

vý rok vám přeje Keramika E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Evženie Holubová 

 

V sále pod kůrem letos opět probíhá výstavní přehlídka betlémů. Ty betlémy, které mohou  

majitelé postrádat přes Vánoce, tam zůstanou vystaveny až do 6. ledna. K dispozici budou i lístky 

do hlasovací ankety farníků o nejzajímavější betlém, které se mohou všichni zúčastnit.  

Majitele prvních tří nejčastěji uvedených betlémů čeká odměna. 
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Pondělí, 26. prosince 2016 

   Živý Betlém 
 

Vánoční období je tradičně u salesiánů v Brně-

Žabovřeskách spojeno s pořádáním Živého Betléma. Letos po-

prvé se uskutečnil v přírodním amfiteátru, který jsme o prázdni-

nách pro podobné akce vybudovali a na jeho organizaci spolu-

pracovaly různé skupiny salesiánské rodiny (salesiáni, sestry, 

spolupracovníci,…). 

 

Jako každý rok, i letos jsme pozvali 

děti i dospělé z farnosti i městské čtvrti, aby 

se alespoň na chvíli přesunuli o několik tisíc 

kilometrů jihovýchodně do Betléma, kde se 

na počátku našeho věku odehrála historická 

událost, a narodil se Ježíš Kristus. Je zřej-

mé, že naše zpracování této události si v 

sobě nese kulturní nános, protože nikdo z 

nás neví, jak to tehdy skutečně probíhalo, ale o to je naše simulace upřímnější a 

radostnější. 

 

Letos jsme 

také prožili několik nových 

událostí. Poprvé v historii na 

pódiu Živého Betléma zazněl 

už z Antiky pocházející ná-

stroj, který v našich končinách 

velmi zdomácněl – dudy. Také 

proto, že naše lidové vánoční 

koledy ono dudlajda v sobě 

jaksi neoddiskutovatelně ob-

sahují. Další novinkou byla 

potravinová sbírka pro lidi bez 

domova, protože štědrost a 

dary k Vánocům také patří.  

 

 

 

 

 

 

 

Moderoval  

P. Libor Všetula 
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◄ Oslík Pepa byl tentokrát sám – bez oveček 

(Pepa je ten hnědý čtyřnohý. 

Modrobílý dvounohý je Boris) 

Ondra Horký            Lucka Horká       Miki Horká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo to nechyběly věci 

tradiční, jako například anděl, 

který každý rok létá ze střechy 

kostela, aby zvěstoval letos ob-

zvláště velké skupině pastýřů tu 

radostnou novinu, Ježíšek se 

svou maminkou a tatínkem, 

kteří nemohli nalézt místo, kde 

by hlavu složili, anebo tři králo-

vé, kteří už tradičně pochází ze 

salesiánské komunity. 

 

Živého Betléma se letos zúčastni-

lo několik stovek nadšených dětí i dospě-

lých, o to více, že po jeho skončení mohli 

okusit lahodného svařáku či jiného teplé-

ho občerstvení a prožít tak něco, co k 

Vánocům zcela jistě patřilo od prvo-

počátku – lidskou blízkost a sounáleži-

tost. 

Sbírka trvanlivých potravin 
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Už teď se těšíme, že se Ježíšek opět v našem areálu narodí i příští Vánoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autor: Libor Všetula, foto: Dominik Polanský a Václav Vlach, galerie Člověk a víra + Jiřka Marková 

 

 

Úterý, 27. prosince 2016 
 

Zachyceno před kostelem 
 

Z L O D Ě J ,   N E B O   V A N D A L  ? ? ?  
 

Dnes někdo rozbil sklo ve dveřích kostela. „Naštěstí“ se později ukázalo, že šlo jen o čin 

vandala a nic se neztratilo. 

         „Naštěstí“ ??? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Vlastík Vajďák 
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   Čtvrtek, 29. prosince 2016 
    

Dnes v 11 hodin konalo se v našem kostele requiem 

za pana Františka Nováka. Zemřel ve věku 86 let. 
 

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

 

 

 

Výroční zpráva salesiánské farnosti Brno-Žabovřesky za rok 2016  
 

Zítra naše salesiánská farnost u Panny Marie Pomocnice oslaví své 17. narozeniny. 
 

Třetí její farář, P. Maxmilián Dřímal, zde dovršil své působení v délce 2 roky a 4 měsíce a ukončil 

svou zdejší službu. Od zítřka je otcem biskupem Vojtěchem už podruhé jmenován P. Jan Stuchlík. Poprvé to 

bylo po náhlé smrti Otce Daňka na dobu 8 měsíců od 6. 1. 2014. Do tzv. farní sekce, čili kněží, kteří se vý-

razněji podílejí na pastoraci farnosti, patří další 3 kněží: farní vikář Pavel Hertl, výpomocný duchovní Jaro-

slav Němec, který nastoupil do Žabovřesk v srpnu tohoto roku z komunity Prostějov, kde byl ředitelem ko-

munity. Otec Jaroslav dělí své síly a čas napůl mezi vyučování na Cyrilometodějském gymnáziu a mezi far-

nost. A pak do farní sekce náleží ředitel komunity P. Zdeněk Jančařík. Jemu děkujeme za novou aktivitu – 

Žabovřeská rozmlouvání. Další 2 kněží ekonom komunity a delegát pro sdělovací prostředky P. Libor Všetu-

la a ředitel střediska mládeže P. Jiří Baláš se ve farnosti objevují podle svých možností. V srpnu nastoupil do 

naší komunity ještě salesián Vlastimil Vajďák po svém dvouletém postnoviciátu v Žilině. Je zde na praxi 

jako salesiánský asistent. Po asistenci bude pokračovat v teologických studiích v zahraničí. V listopadu pře-

šel z komunity Žabovřesky do komunity Fryšták salesián nekněz Jakub Švanda. Po úmrtí trvalého jáhna 

Václava Kelnara čítá naše komunita 7 salesiánů. Na ulici Tolstého v rodině Ryšavých žije 91 letý diecézní 

kněz Antonín Pospíšil na odpočinku. A v ulici Lipská bydlí nyní už jediný trvalý jáhen pro naši farnost Jaro-

slav Vašíček, sloužící na ranních mších. V pátek mívá i kázání.  

Veřejné bohoslužby probíhají kromě našeho kostela také v kapli sv. Václava na Burianově náměstí. 

Mše sloužíme v komunitní kapli salesiánů i salesiánek na Maničkách, u sester sv. Vincence v Králově Poli, o 

některých sobotách v Domově seniorů na Vychodilově, a nově od podzimu jezdí do Soběšic sloužit ke kla-

riskám 1x za 2 týdny otec Pavel Hertl. Ten hojně a rád vypomáhá i zpovědní službou u sv. Maří Magdalény 

v blízkosti Hlavního nádraží. Celý rok v našem kostele sloužíme mše za město Brno, a to pravidelně 4. sobo-

tu v měsíci v 18 hodin.  

Ředitelkou Dcer Panny Marie Pomocnice je sestra Eva Liškutinová. V průběhu roku se přestěhovala 

Janina Sachová do Českého Těšína a zůstaly na Maničkách sestry Majka Tkadlecová, působící především ve 

středisku, Anna Hořínková a Alena Vojtková. Děkujeme Evě za službu pastorační asistentky, varhaničení, 

duchovní obnovy pro školáky a salesiánkám za výlety pro děti, vedení náboženství, kroužků, za Cecilku a 

zajišťování rautů, za roráty pro děti, koledy a perníčky a návštěvu s dětmi v Domově seniorů 24. prosince 

dopoledne, za pomoc při úklidu kostela, donášení svatého přijímání nemocným a mnohé další, co vidí jejich 

oko…  

Salesiánům spolupracovníkům, těm dlouholetým, i těm, kteří nedávno vstoupili do Salesiánské rodi-

ny, děkujeme za jejich aktivity a zodpovědnost za farnost: Karlu Plevovi za 3 rozložité vánoční borovičky, 

za významný podíl na pořádání farního plesu, Borisu Vejlupkovi za koordinaci lektorů, Kláře Báčové za 

výuku náboženství, Marii Ryšavé za spoluvedení Sborečku, Mileně Delgado za Žabokuk a vedení předškol-

ních Broučků, Evě Kyjovské za spoluorganizování sboru S námi, Anežce Hesové za vedení scholy mládeže 

pro čtvrteční večerní mše, Zděňku Kyjovskému za práci s ministranty a lanové aktivity včetně sestoupení 

anděla Páně s nebe na betlémské nivy, Dáši Plevové za chystané půlnoční překvapení na farním plese, Daně 

Žižkovské za darování svého syna do služeb církvi – novokněze Tomáše Žižkovského  

Během uplynulého roku bylo v našem kostele pokřtěno celkem 39 osob, z toho 9 dospělých o Vigilii 

Zmrtvýchvstání. Spolu s těmito 9 novokřtěnci přijal svátost biřmování ještě 1 dospělý muž – biřmovaných 

tedy bylo 10. 6 dětí z území naší farnosti, bylo pokřtěno jinde.  

8. května přistoupilo s nadšením a poprvé objalo svátostného Ježíše během prvního svatého přijímání 

18 dětí. Křesťanské manželství uzavřelo v našem kostele 7 párů. Zajímavé je, že oddávajícím byl vždy jiný 

kněz nebo jáhen. 3. oddanému páru gratulujeme, že se jim právě dnes v 10 hodin a 9 minut před polednem 

narodila dvojčátka Anička a Kubík.  
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25. června přijal dopoledne v katedrále náš farník a jáhen Tomáš Žižkovský kněžské svěcení. Večer 

v 19 hodin byl pak večer chval a díkůvzdání. Další den, v neděli 26. června, měl u nás v kostele v 15 hodin 

tak krásnou primiční mši. Biskup Vojtěch jej poslal do farnosti Hodonín. Novoknězi otci Tomášovi děkuje-

me za tolik let jeho služby pro naši farnost v podobě přípravy velikonočních obřadů a v tomto i minulém 

roce za tolik podnětných kázání, které u nás jako jáhen pronesl k našemu povzbuzení. Doprovázejme ho 

našimi modlitbami.  

O slavnosti svatého Josefa, 19. března odpoledne, jsme hromadně udělovali v kostele svátost nemoc-

ných. V Domově seniorů na Vychodilově ulici to bylo už 20. února. Ten den zde přijalo pomazání 16 obyva-

tel domova. Ostatní pomazávání bylo individuální v průběhu roku.  

Na území naší farnosti jsme se rozloučili s 16 zesnulými. 22. února se zde konal pohřeb JUDr. Erví-

na Najmana, zakladatele Nadace přátel Dona Boska. 29. července byl výjimečný pohřeb – poprvé po několi-

ka desítkách let z kapličky sv. Václava, stoleté Markéty Chudějové, rozené Moláčkové. 21. prosince zemřel 

náš trvalý jáhen Václav Kelnar. Requiem se bude konat 3. ledna 2017.  

Na Biblické povídání pro předškolní děti ve věku 4-6 let dochází 12 dětí. Výuku náboženství pro 

9 ročníků základní školní docházky navštěvuje 52 dětí. Katecheze pro předškolní a školní děti konají 4 kate-

chetky: Milena Delgado, Taťána Frodlová, Klára Báčová a Eva Liškutinová FMA.  

Na první svaté přijímání se připravuje letos 23 dětí pod vedením Lenky Procházkové a salesiánky 

Evy Liškutinové. 

V září začala Lenka Procházková s Otcem Maxem doprovázet novou skupinku 4 dospělých kate-

chumenů v jejich dvouleté cestě ke křtu o Velikonocích 2018. Po Otci Maxovi v této službě bude pokračovat 

Otec Jaroslav Němec.  

Ze skupiny 13 děvčat a chlapců, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování, do 2. ročníku pří-

pravy vytrvalo 8 mladých. Věnuje se jim Pavla Fráňová a Otec Zdeněk Jančařík. Biřmování by mělo pro-

běhnout na jaře v roce 2017. O udělení této svátosti jsme požádali novobiskupa Pavla Konzbula.  

V červnu jsme ukončili konání úterních bohoslužeb slova pro děti se svatým přijímáním v 17 hodin a 

od září jsme zavedli v úterý v 18 hodin běžnou večerní mši. Pro rodiny s dětmi jsou nedělní mše v 9 hodin. 

Ve farním kostele sloužíme každou první sobotu v měsíci v 7 ráno mši za dárce a celé salesiánské dílo v 

Žabovřeskách a každý čtvrtek v 7 ráno za nová kněžská a zasvěcená povolání a za dobrodince. Jedna nedělní 

mše bývá za živé a zemřelé farníky. Ve čtvrtek v 18 hodin většinou za děti, mládež a pracovníky střediska.  

Děkujeme za službu všem varhaníkům, za jejich nezištné hraní o všedních dnech, roztomilému Sbo-

rečku, schole S námi pod vedením Tomáše Přikryla za jejich povzbuzování, za nadšení čtvrteční scholy mla-

dých, mnohým lektorům za předčítání Božího slova a akolytům za rozdávání svatého přijímání. 15 dětí ze 

Sborečku si dokonce vysloužilo 2000 Kč jakožto odměnu za to, že zpívali babičkám v domově sv. Ludmily 

na ulici Táborská v Brně-Židenicích. Tyto peníze byly věnovány pro potřeby farnosti pro práci s dětmi. Ba-

bičky dokonce chtěly, aby Sboreček přijel ještě jednou.  

Mladší ministranty převzal v průběhu roku od Otce Pavla Otec Jaroslav s významným podílem 

Zdeňka Kyjovského. Starším se věnuje Otec Zdeněk se svým asistentem. Děkujeme za všechny akce pro 

ministranty, za jejich výjezdy všem organizátorům. Děkujeme chlapcům ministrantům, že přicházejí do služ-

by k oltáři oslavit Ježíšovo dílo vykoupení. Též děkujeme šestičlenné skupině mužů, kteří ozdobili a ozářili 

vánoční borovice a zbudovali betlém u křtitelnice.  

Ondrovi Přikrylovi a dalším chlapům za skácení borovic, jejich instalaci v kostele, a Ondrovi za nej-

různější opravy v budově.  

Po 3. lednu by měly být opraveny vstupní dveře po jejich vandalském poškození. Několik týdnů 

máme také nové bezpečností dveře z chodbičky kostela ven do podloubí.  

Kostelnická služba se tento rok stabilizovala činností Františka Pelikána a Pavla Klanga. Pavel 

Klang navíc s manželkou Bohumilou obstarávají kapličku sv. Václava.  

Děkujeme úklidovým četám pod vedením Miroslava Daniela. Díky, že jste se i vy noví zapojili a že 

se tento tým omladil. Díky tomuto ušlechtilému sportu jsou vaše postavy krásné a ladné, štíhlost prospívá i 

vašemu dobrému pocitu ze sebe samých a vaše nadšení a radost oslavuje i samého Pána. Vaše služba zdaleka 

není ta nejposlednější.  

Díky patří Pavle Plevové, která místo aby sbírala další první místa na přehlídkách botanického umě-

ní, trpělivě i po nocích dělá liturgickou výzdobu bohoslužebného prostoru.  

Ekonomickou radu posílila Ayan Warfa. Díky ní už 2 roky funguje farnost v podvojném účetnictví. 

Druhý rok zodpovědně pracuje také pastorační rada farnosti.  

Díky redakci Žabokuku za nové číslo farního časopisu každého čtvrt roku, za mnohou námahu s ko-

náním farního plesu, díky mladým žabám za jejich půlnoční překvapení i že si brzy sundaly masky, a my 

jsme mohli hledět na jejich půvab.  
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Díky za Den farnosti, Karlu Kozlovi za Noc kostelů, Honzovi Šlachtovi za mnohé výstižné básně pro 

slavnostní okamžiky života farnosti, za novénu k Duchu Svatému a Svatodušní vigilii.  

Vzdělávání dospělých dokončí v dubnu sérii téměř 200 biblických postav. Na odpolední setkání se-

niorů o posledních středách v měsíci začala docházet se svými odbornými zkušenostmi Jitka Jůzová a pomá-

há vedoucí Heleně Komínkové zažehnávat případné pokusy Alzheimera vstoupit do řad nás starších. Ještě 

potřebujeme zintenzívnit tělesná cvičení a častěji zpívat.  

Děkujeme Petře Tůmové, že vede farní charitu, pořádá Tříkrálovou sbírku, připravuje Misijní jar-

mark, animuje Misijní klubko.  

Obrovské množství času věnuje kronikář Aleš Marek zachycení toho, co farnost prožila. Na webu 

můžete hleět na léta 2013 – 2015.  

Od Štědrého dne do Křtu Páně 8. ledna 2017 konáme každoroční sbírku na energie. Začali jste nám 

také posílat dary převodem z účtu na účet. Děkujeme za všechny tyto dary i za vše, co jste vložili do farních 

sbírek. To jsou až dojemné skutečnosti vaší sounáležitosti k farnosti.  

V současné době je porucha barevného osvětlení zvonice, ale už se těším na zprovoznění a třeba i 

nějakou nepatrnou inovaci v nasvícení.  

Děkujeme Luboši Krejčímu za vedení Nadace přátel Dona Boska, která nešetří na finanční podpoře 

místního díla. 100 000 Kč putovalo z její kasy na zřízení amfiteátru za kostelem. Ten jsme vyzkoušeli při 

oslavách svatého Martina a při Živém betlému.  

Děkujeme i za činnost všech v rámci střediska mládeže, za nápadité letní tábory, přemnohé akce bě-

hem roku, za akce Klubu maminek. Ohromující něžná krása dýchá z keramického betléma v zadní části kos-

tela vedle stromečku. Moc díky dětem za úžasné figurky s překrásnýma očima a výmluvnými tvářemi.  

Díky za možnost scházet se na Farní kavárně, Zdeně Topinkové za jejích 300 koláčků při oslavách 

Neposkvrněného Početí a Dona Boska.  

Těšíme se i na vnější obnovu kapličky na Burianově náměstí a finanční příspěvek ze strany radnice 

ve prospěch vnitřní úpravy tamějšího miniprostoru k bohoslužbám.  

 

Náš provinciál P. Petr Vaculík se kdysi vyjádřil o kráse naší farnosti. Asi, kdyby měl nyní volné ru-

ce, rád by se stal vaším farářem. Proto si, prosím, uchovejte to nejvzácnější, co do vás Bůh vložil, mějte rádi 

naše farní společenství, modlete se za bratry a sestry. Modlete se i za salesiány a salesiánky, působící nejen v 

Žabovřeskách, ale i za ty další v našich provinciích, protože nevíte, kdo zde bude sloužit za rok nebo za 5 let. 

A také za nová zasvěcená povolání. Díky za vše, čím tuto farnost obohacujete. Díky za všechny projevy vaší 

milé pozornosti, že vám nejsme lhostejní.  

Zapsal P. Jenda Stuchlík 

 

Přehled hospodaření: 
 

Výdaje:  

Materiál    208 679,- Kč  

Energie – voda      34 278,- Kč  

– elektřina     23 355,- Kč  

– plyn      67 220,- Kč  

Cestovné           400,- Kč  

Náklady na reprezentaci     92 785,- Kč  

Služby    184 607,- Kč  

Mzdové náklady   127 560,- Kč  

Kostelní sbírky odeslané  169 643,- Kč  

Příspěvek na potřeby diecéze  

a kněží     210 000,- Kč  

Ostatní poskytnuté příspěvky      9 500,- Kč  

Ostatní výdaje (poplatky,  

daně, pojištení, ...)      3 510,- Kč  

Výdaje celkem           1 131 537,- Kč 

Příjmy:  

Kostelní sbírky            880 739,- Kč  

Přijaté dary             127 250,- Kč  

Příjmy z pronájmů    2 800,- Kč  

Příjmy na akce farnosti              18 150,- Kč  

Přijaté úroky na BÚ                     27,- Kč  

Příjmy celkem             1 028 966,- Kč 

 

Výsledek hospodaření:       – 102 571,- Kč  

 

Odeslané sbírky a příspěvky v roce 2016:  

- na bohoslovce   13 195,- Kč  

- na misie    20 147,- Kč  

- na charitativní účely   17 820,- Kč  

- na Ukrajinu    29 228,- Kč  

- na haléř svatého Petra   47 419,- Kč  

- na papežská misijní díla  41 834,- Kč  

Celkem              169 643,- Kč  
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