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2015
Rok 15. výročí založení farnosti Brno-Žabovřesky,
rok 20. výročí posvěcení kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů,
rok 200. výročí narození Dona Boska.

Do nového roku vstupuje
komunita Salesiánů Dona Boska
ve složení:

komunita Dcer Panny Marie Pomocnice
ve složení:

P. Radek Gottwald – ředitel komunity
P. Maxmilián Dřímal
P. Jan Stuchlík
P. Pavel Tichý
P. Libor Všetula
P. Martin Poláček
Václav Kelnar, trvalý jáhen
Jakub Švanda, salesián-asistent

Sr. Marie Kučerová – ředitelka komunity
Sr. Anna Hořínková
Sr. Eva Liškutinová
Sr. Janina Sachová
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. Pavel Tichý
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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Komunita SDB v roce 2015

P. Jenda Stuchlík
Jakub Švanda
P. Max Dřímal
P. Radek Gottwald
P. Libor Všetula

P. Martin Po láček
P. Pavel Tichý

Komunita FMA
v roce 2015
Václav Kelnar
(žije samostatně)

Anna Hořínková
Eva Liškutinová

Alena Vojtková Janina Sachová
Marie Kučerová

Vše dobré v roce 2015, hodně elánu, trpělivosti a Božího požehnání
vám ze srdce přejí vaši farníci

- 6 Čtvrtek, 1. ledna 2015
Dnes uplynulo 15 let od zřízení farnosti Brno-Žabovřesky.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
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 příští neděli 11. ledna
po všech dopoledních bohoslužbách ve farní kanceláři.
Úterý, 6. ledna 2015
Dnes slavíme slavnost Zjevení Páně. V 17 hodin se konala bohoslužba slova pro děti
a v 17:30 Tříkrálové divadlo v sále pod kostelem.
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 † 2015
a říkáme přitom Christus Mansionem Benedicat – Kristus ať žehná příbytku (v celém roce 2015).
Tři křížky znamenají osoby Nejsvětější Trojice.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Neděle, 11. ledna 2015 – svátek Křtu Páně – končí doba vánoční
Dnes při mši sv. v 9 hodin zpívala schola pod vedením pana Tomáše Přikryla.
Děkujeme za skvělý duchovní i kulturní zážitek.
Dnešním dnem končí tradiční sbírka na energie v naší farnosti.
Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Od dnešního dne se v místnosti pod kůrem začaly prodávat lístky na jubilejní 20. farní ples.

Zachyceno na deváté
Vzkaz od oltáře pro Karla Plevu:
P. Libor Všetula:
„Karle, až budeš prodávat lístky na ples, tak ten byznys moc nerozjížděj, nebo přiletí Max a
zpřevrací ti stolečky. Tak raději piánko a drž se pěkně při zemi...“

Neděle, 11. ledna 2015
Dnes v 19:15 konal se v našem kostele koncert sboru Capella Polyphonica Salesiana pod vedením
paní Jiřiny Pleské. Na programu byla vánoční duchovní hudba a výběr z vánočních koled
DĚKUJEME ZA SKVĚLÝ DUCHOVNÍ A KULTURNÍ ZÁŽITEK ! ! !

- 7 Při účelové sbírce na energie v naší farnosti se vybralo úctyhodných 116 533 Kč.
Mnohokrát Vám děkujeme za Vaši štědrost.
P. Max Dřímal

Tříkrálová koleda 2015
Koledování v ulicích Žabovřesk, děti přestrojené za tři krále, písničky,
dárečky, dětská bohoslužba... A dokonce živé divadlo!
Tříkrálová koleda se letos mimořádně vydařila.

Tradiční Tříkrálové koledování Klubu maminek
V úterý 6. ledna proběhlo v našem klubu maminek tradiční Tříkrálové koledování. Navštívili jsme Městskou policii, kde děti obdivovaly
nastoupené příslušníky v nažehlených uniformách a obdržely krásné dárečky. Společně jsme si zazpívali a popřáli krásný rok 2015. Děti byly nadšené. Ani se jim nechtělo
domů.
Stejně hezká atmosféra byla i v Mahenově
knihovně, odkud si také
děti odnesly příjemné zážitky i milé dárky. Naše koledování končilo ve středisku Tříkrálovým divadlem, které se letos poprvé
uskutečnilo s živými herci. Byl to spontánní nápad
tří tatínků, kteří s námi již několik let chodí koledovat po Žabovřeskách přestrojeni za krále. V divadle
hrály i jejich děti a děti dalších spolupracovníků.
Milé a úspěšné představení shlédly také
děti, které se zúčastnily dětské bohoslužby.
Bylo krásné se takto pospolu sejít a radovat.
V pátek 9. ledna dopoledne jsme s
dětmi a třemi salesiány potěšili také pana
starostu a jeho kolegy a kolegyně na radnici. Všichni si s námi krásně zazpívali a
naše malé koledníky štědře obdarovali.
Autor: Jana Demjanová

Ing. Pavel Tyralík ►
starosta Žabovřesk

- 8 V letošní tříkrálové sbírce se vybralo v naší městské části
48 090 Kč.
Farní charita děkuje všem vedoucím skupinek
a koledníkům za obětavé nasazení při koledování.

V těchto dnech probíhá instalace
osvětlení kostelní věže.
Na slavnostní rozsvícení se
můžeme těšit na svátek svatého
Jana Boska dne 31. ledna 2015

Pátek, 16. ledna 2015

Společenský večer
salesiánského střediska
mládeže
Ve 20 hodin vypukl večer plný hudby,
tance a společenské zábavy. K tanci hrála skupina Chameleon Groove, jen letos – bohužel –
hrála příliš hlasitě. Když to rozbalili, nebylo
slyšet vlastního slova. Příště bude muset být
zvukař o něco citlivější.
Ale až na tuto drobnost se večer – jako
obvykle – vydařil.

◄ Večer moderoval Ondra Zukal a Barbora Petrziková
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K tanci hrála skupina Chameleon Groove

O předtančení se opět postarala skupina studentů
ze čtvrtečního Stretka
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Sobota 17. a neděle 18. ledna 2015

Karneval v ZOO

Ve střediskové ZOO se slavilo! Zebra měla narozeniny a popřát jí
přišli nejen kamarádi ze ZOO – Žirafa, Hroch a Lev, ale i spousta dětí.
Vždyť byl v sále pod kostelem tradiční maškarní karneval! A to hned ve
dvou dnech (jako obvykle), v sobotu i v neděli odpoledne. Moderovala
osvědčená dvojice Pavel Fráňa a Sabča Šlachtová, které ze všech sil pomáhaly Lucka a Bára Vilímovské.
Oba dva dny se tančilo, zpívalo, přednášelo,
soutěžilo…

Foto:
Matouš Pažourek
Dan Polanský
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Úterý, 20. ledna 2015

Noví ministranti
Toto úterý při dětské bohoslužbě byli slavnostně
přijati mezi mladší ministranty tři noví kluci. Mši svatou
sloužil P. Radek Gottwald, který má mladší ministranty
pod svými ochrannými křídly.

Adam Petlach, Tadeáš Bednařík, Jonáš Kyjovský

Zapsal Aleš Marek
Foto: kroužek Reportéři

Sobota, 24. ledna 2015

Výlet s dětmi z Rozdrojovic k přehradě
Letos jsme poprvé vyrazili s dětmi do přírody.
Tento sobotní den bylo chladno, ale jinak hezky. S dětmi jsme si výlet tradičně zpestřili hrami.
Velkým zážitkem byla samotná přehrada se svou
vodní hladinou. Do her byli zapojeni i rodiče. Byli vyzváni, aby si ještě před stanovenou dobou přišli vyzvednout děti. Pro první rodiče byla připravena odměna.
Netušili jsme, že tato aktivita pro rodiče bude doplněna
kompletním praním oblečení dětí, které rychle využily
krátký čas, aby se vyválely na přilehlé mezi.
Rodiče tuto aktivitu velkoryse přijali.

Autor: Radek Gottwald
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Sobota, 24. ledna 2015

Jubilejní 20. ples farnosti
Jak je to možné, když letos slavíme 15 let od vzniku farnosti Brno-Žabovřesky? Tak za prvé
jsme se shodli na tom, že u salesiánů v Žabinách je možné prakticky všechno a za ty roky nás už nic
nepřekvapí (legrace). Nicméně my pamětníci víme a můžeme tuto anomálii lehce vysvětlit:
Přesně před dvaceti lety se zrodil nápad v ještě novotou vonícím sále pod kostelem uspořádat ples
rodin. Organizace se chopili manželé Šlachtovi, Plevovi, Juřenčákovi a několik dalších rodin. Lahve na víno
se myly ve vaně, holky pomalu až do rána dělaly chlebíčky a v průběhu plesu se v kuchyni pak ještě ohřívaly
párky. Počítalo se, že hudba bude jen reprodukovaná, ale pak se zjistilo, že varhaník pan Fronc se ještě jen
tak bokem angažuje v kapele, která zahraje úplně všechno a je ochotná na plese za symbolickou částku a
naturálie (tedy nějaké to občerstvení) zahrát. Takže nakonec byla i kapela. A jaká! Takovou už dnes budete
shánět jen horko-těžko. A s největší pravděpodobností se vám to nepodaří. A tak se zrodil historicky první
reprezentační ples.
No a za rok se konal druhý reprezentační ples, pak třetí a po zřízení farnosti se tyto plesy rodin transformovaly v plesy farní.
Unikátní fotografie z ledna 1996,
zachycující organizátory prvního reprezentačního plesu a jejich pomocníky

Dáša a Karel
Plevovi

Ale zpět do
roku 2015
Vstupenka
na jubilejní
20. farní ples

Majka a Irio Míša a Laďa Ludmila
Zagatovi
Vilímovští Barešová

Tonda a Hanka
Chroustovi

Honza a Jana
Šlachtovi

Věra a Jirka
Juřenčákovi

- 13 Tuto akci si nikdo nechtěl nechat ujít, a tak lístky byly vyprodány
hned ten den, co je Karel Pleva začal prodávat. Plni očekávání jsme se začali pomalu scházet v sále pod kostelem. Bohužel příliš pomalu, a tak začátek
byl o dvacet minut odložen pro malý počet lidí v sále. Nicméně pak už se
sál rychle zaplnil a jubilejní 20. farní rej naplno vypukl.

Ing. Karel Pleva
organizátor farních plesů
Uvítání příchozích štamprličkou
◄ Boris a Marika Vejlupkovi

Jan Šlachta
organizátor tomboly
a konferenciér

K tanci hrála skupina Šumichrást Malbohár, a nutno podotknout, že hrála dobře. Hodně lidí
se dalo slyšet, že je to za poslední dobu ta nejlepší kapela, jaká na plese hrála.
Sotva jsme se trochu rozpohybovali, už tu
bylo první překvapení. Tím překvapením bylo
stepařské vystoupení Martina Burdy, několikanásobného mistra České republiky a vicemistra Evropy. A nestačili jsme zírat, co všechno – i přes
drobné problémy s přehrávací technikou – na parketě předváděl.

Ples slavnostně zahájil
P. Max Dřímal

Stepařské sólo
Martina Burdy

Na ples zavítala i vicestarostka
města Brna Klára Liptáková

Veškeré dění dokumentoval
P. Libor Všetula

- 14 Po další porci společenské zábavy a zaslouženého občerstvování se s novým překvapením vytasili organizátoři plesu. Promítli prezentaci poskládanou z historických plesových fotek, mapujících celých dvacet let
farního plesání v sále pod kostelem za doprovodu živého
zpěvu manželů Plevových a Šlachtových. Zpívali text
Honzy Šlachty na melodii písně Jiřího Zmožka Už mi,
lásko, není dvacet let. Tady je:
Už to bude, drazí, 20 let,
co jsme pozvali vás na parket.
To jsme ještě byli mladíci,
když do Žabin přišli salíci.
Postavili kostel pod ním sál,
napadlo nás mít tu farní bál.
S kapelou tu tehdy pan Fronc hrál,
Karel ten se stal parketu král.

Dáša Plevová, Jana Šlachtová, Karel Pleva, Jan Šlachta

Únavu jsme měli pod víčky,
večer dělali jsme dětičky.
A tak léta stále dokola:
předtančení, lístky, tombola.

Honza s pamětí má potíže,
dávno nemá už zrak ostříže.
Snad jen Dáša má dost kuráže,
po večerech dává masáže.

Ta byla vždy v plné parádě,
Josef vyhrál pobyt v kanadě.
Smál se tenkrát vskutku celý sál,
když na svou nohu starou botu dal.

Tak štafetu chceme předat dál,
mladých, koukám, je tu plný sál.
Za sebe však chceme slíbit dnes,
že i za rok bude farní ples.

Za těch uplynulých 20 let,
ze lva salonů je starý kmet.
Z mladé maminky je babička,
na klíně má vnoučka Jeníčka.

Bylo pro nás vždycky radostí,
pořádat ples v naší farnosti.
Jsme vděční za vaši podporu.
Dík posíláme také nahoru.

Dáša Plevová si na zpěv oblékla ty stejné
šaty, které měla na plese před dvaceti lety (viz
foto z r. 1996). Fakt se do nich, holka, ještě bez
problémů vleze.
Pak se Honza Šlachta dal slyšet, že po
napsání textu písně měl hrozný sen. A že po malé
úpravě nám řekne podrobnosti. Poté všichni čtyři
zmizeli v zákulisí.
Jak byli vymódění, když se znovu objevili, ukazuje fotografie. A píseň pokračovala:
Už je tomu snad 50 let,
fakt ten ples děláme naposled.
Máme k tomu mnoho důvodů,
navíc už jsme všichni v důchodu.

Honza se vším dělá drahoty,
už zas pocvrndal si kalhoty.
Navíc často trpí závratí,
někdy se ani dom nevrátí.

Dáša marně hledá halenku,
Karel neudrží myšlenku.
Jana ta se šourá pomalu,
po léčbě šedého zákalu.

Uznejte, že tak to nejde dál,
na ples by se chodit každý bál.
To si na svědomí nechcem vzít.
v nejlepším je dobré odejít.

- 15 Po této porci nostalgie a vzpomínek jsme se znovu vrhli na parket. Za nějakou chvíli byla
tombola, ale to už jsme byli zvědavi na půlnoční překvapení, které – jak se všeobecně vědělo – tentokrát připravili pánové.
Toto není cena.
To je losovací
zařízení!

Tombola byla tradičně bohatá.

Mohli jste vyhrát domácího sluhu… koloběžku na baterku…

…nebo poukaz na hlídání dětí přímo s konkrétní au pair.

Nejdříve nás rabín Max
s tórou v ruce poučil, že
máme Hospodina chválit
zpěvem, tancem a hrou
na citery, a pak, přesně
v duchu této myšlenky,
za zvuků židovské hudby
vtrhl na parket mužský
židovský taneční sbor. Za
chvíli všichni v sále smíchy slzeli tak, že skoro
neviděli…

- 16 Pohled „naživo“ je jistě nejlepší. Nicméně ti, kteří neviděli, mohou se podívat alespoň na záznam:
https://www.youtube.com/watch?v=g4aE9Co3tMc&feature=youtu.be
A poté už nastal nevázaný taneční rej až do druhé hodiny ranní, kdy ples skončil.

Na 20. farním plesu bylo možné spatřit
prakticky cokoliv…
Nedílnou součástí každého plesu je i kompletní úklid všeho, co by ples jen vzdáleně připomínalo.

Co napsat na závěr? Že jubilejní dvacátý ples farnosti
se opravdu vydařil. Mělo to spád, mělo to břink, bylo to super!!! Plevovi, Šlachtovi, a ostatní, kteří se kolem plesu motáte – fakt jste se to za těch dvacet let naučili skvěle. Bylo by
škoda teď přestávat.
A tak vám všichni moc a moc děkujeme a do další dvacítky vám ze srdce přejeme, aby vás
organizace dalších a dalších plesů ještě dlouho a dlouho bavila. Už vám sice není dvacet let, je vám
všem zhruba kolem padesáti (některým i lehce plus), ale to jste vlastně teprve v těch nejlepších letech, že jo…
Zapsal Aleš Marek
Foto: Petr Polanský

- 17 Sobota, 24. ledna 2015
Dnes, na svátek sv. Františka Sáleského, konala se v našem kostele od 7:30 do 17:30
tradiční celodenní adorace, zakončená svátostným požehnáním.
V neděli 25. ledna od 14 do 18 hodin pořádaly sestry salesiánky ve svém domě
na Maničkách tradiční Den otevřených dveří.
Děkujeme za milé odpoledne !!!

V neděli 25. ledna v 15:30 v pinpongárně
předvedl divadelní soubor Happy Theater
autorskou činoherní inscenaci MIGS 31.
Děkujeme za skvělý zážitek !!!

Čtvrtek, 29. ledna 2015

Další animátorská porada
Běhejte, skákejte, křičte… Ale nehřešte!
(Don Bosco)
Koncem ledna se konala další animátorská porada s tématem: Běhejte, skákejte, křičte... ale
nehřešte! Poradu opět zpestřovaly scénky ze života salesiánů, přičemž jedna z nich byla ztvárněna
pouze pěvecky – tým zdejších salesiánů a pedagogických pracovníků debatoval nad problémy v
našem středisku. Co je trápilo a na co přišli, si můžete přečíst níže.
TEXT ZPÍVANÉ SCÉNKY
(na melodii písně „Koho
včelky chválí“)
Dominik:
Koho něco pálí,
milí přátelé,
kdo se to tam hlásí
o slovo nesměle?
Radek:
Pánové a dámy,
neříkám to rád,
ale mezi námi
už není žádný řád!

Děti zřejmě mají
volnou zábavu,
často přerůstají
dospělým přes hlavu!
Všichni:
To já znám, znám, znám,
znám, znám, znám!
Jsou to darebáci, já jim dám!
Anežka:
Podívejte, holky
mají zvláštní zvyk,
že až na Mozolky

- 18 je slyšet jejich křik!
A co teprv hoši
lezou sem přes plot,
pak se hrabou v koši
a trousí bláto z bot!
Dominik:
Disciplína zjevně
není jejich styl,
musíme teď pevně
zakročit ze všech sil!
Všichni:
To já znám, znám, znám,
znám, znám, znám!
Jsou to darebáci, já jim dám!
Jakub:
Smím-li si tu ohřát

svou polívčičku,
včera jeden neřád
zas neměl kartičku!
A když jsem se vzepřel,
díval se na zem
a potom mě setřel
neslušným výrazem.
Dominik:
Kroužky v této věci
nejsou výjimkou.
Jedni mají kecy
a druzí se mi rvou.
Kolegové milí,
věřte, nejsem lhář.
Kdo tu nezešílí,
bude mít svatozář!
(dále na melodii písně „Skřítkové, zedníci“)
(Libor) Přátelé truchlící zanechte zmaru.
(Všichni) Přátelé truchlící zanechme zmaru.
(L) Berete výchovu příliš postaru.
(V) Bereme výchovu příliš postaru.
(L) Je třeba radosti, je třeba vtipu.
(V) Je třeba radosti, je třeba vtipu.
(L) Nemůžem bědovat na shnilou lípu.
(V) Nemůžem bědovat na shnilou lípu.
/:Když dítě roste, je to tak prosté
běhá, skáče a vyje,
My to unesem, tímto procesem
Don Bosco tu ožije:/
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Autor: Ondra Zukal, foto: Lucie Kubešová

Sobota, 31. ledna 2015

Oslava svatého Jana Boska
Slavnost svatého Jana Boska měla letos – netradičně – tři části.

Část první – slavnostní bohoslužba
Mši svatou celebroval proviciál P. Petr Vaculík. Slavnostní ráz bohoslužbě dodala i schola
S námi pod vedením pana Tomáše Přikryla.
Pozornosti farníků neunikl farář Max, který přišel nakrátko ostříhán, hladce oholen a se svými brýlemi působil tak veledůstojně, že ho někteří farníci zprvu hned nepoznali a považovali ho za nějakého pozvaného
hosta.

P. Petr Vaculík
Max byl ostříhán, oholen ►
a moc mu to slušelo.

Schola S námi
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Část druhá – slavnostní rozsvícení kostelní věže
I když bychom to neměli říkat nahlas, zvědavostí
jsme nemohli dočkat, až skončí ohlášky a s nimi i bohoslužba. Hned po jejím ukončení jsme se hrnuli na nádvoří
střediska, kde v 19 hodin mělo vypuknout slavnostní rozsvícení kostelní věže.
Osvětlení věže je jeden ze čtyř projektů ku příležitosti kulatých výročí, kterými je letošní rok doslova nabitý.
Světelným zdrojem jsou LED svítidla, takže provoz osvětlení je velmi ekonomický. Propočty říkají, že náklady na
každonoční svícení po celý rok nepřesáhnou 4000 Kč.

Historicky úplně první světlo
tohoto projektu
Ale že se nás sešlo…

Zahájení celé akce se ujal P. Libor Všetula, který
měl celý projekt na starosti. Mimo jiné řekl, že samozřejmě bylo možné nasvítit věž jen bíle, ale poté se rozhodli
osvětlení pojmout trochu jinak, tak, aby symbolizovalo
tok času. Zatímco tedy tělo věže bude svítit bíle, osvětlení prostoru zvonice bude střídat liturgické barvy, dle
příslušného období.
Farář P. Max Dřímal zdůraznil, že věž není jen
nositelkou zvonů, ale hlavně je symbolem Boží přítomnosti uprostřed nás, lidí. Potom přečetl dva úryvky, jeden ze Starého a jeden z Nového zákona, v jejichž textech hraje významnou roli světlo. Úryvky byly tyto:
Izaiáš 9,1 a Jan 1,1-5. Zájemci si mohou vyhledat.
Schola zazpívala píseň Moje malé světélko
s textem upraveným pro tuto slavnostní příležitost. Při
zpěvu třetí sloky se prostor zvonice rozzářil nejdříve
zeleně – barvou liturgického mezidobí, která – v rámci
dnešní slavnostní demoverze – byla postupně nahrazena
ostatními barvami, plynule přecházející jedna ve druhou.

- 21 Pak už se přidalo i bílé osvětlení těla věže a věž byla rozsvícena.
Poté ještě promluvil pan Josef Červenka, člen rady městské části
Brno-Žabovřesky a pak už, za radostného vyzvánění všech tří zvonů, byl
odpálen slavnostní ohňostroj.
Po ohňostroji P. Radek Gottwald
ještě požehnal jídlo, které pro nás již
bylo připraveno v sále pod kostelem.
Tam jsme se také po požehnání ihned
společně přesunuli.
Pan Josef Červenka,
člen rady městské části
Brno-Žabovřesky

Realizaci tohoto projektu měl
na starosti P. Libor Všetula. Měl s tím
hromadu práce a starostí, občas to
bylo dost napínavé, ale vše se nakonec
podařilo.
[:Moje malé světélko, chci, aby svítilo:]
Svítilo, svítilo, svítilo…
[:Taky u nás na věži, chci, aby svítilo:]
Svítilo, svítilo, svítilo…
[:A to hlavně barevně, chci, aby svítilo:]
Svítilo, svítilo, svítilo…
Aktuální píseň scholy

Libore, díky !!!
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Část třetí – občerstvení v sále pod kostelem
Protože byla přece jenom zima,
s povděkem jsme přivítali útulné teplo v sále
pod kostelem, kde kromě bohatého rautu pro
nás byl připraven na zahřátí ještě bílý a červený
svařák, nebo teplý čaj. V sále též bylo možno
zakoupit upomínkové předměty s logy 200 letého výročí narození Dona Boska, trička, mikiny,
termohrnky a spoustu různých drobností.
V průběhu občerstvování bylo promítnuto video rozvíjející heslo pro rok 2015 (tzv.
Strenna) hlavního představeného salesiánů dona
Ángela Fernándeze Artime:
Jako Don Bosco. S mladými pro mladé.
Poté byl promítnut virtuální hudební dárek k výročí narození Dona Boska, který vznikl
v našem středisku. Několik dětí se naučilo píseň Josefa Fojta z Hradišťanu „Dej mi své srdce“,
k tomu se přidala i Capella Polyphonica Salesiana, vše bylo zdokumentováno a z tohoto materiálu
pak Anežka Hesová sestříhala milé video. Můžete si ho prohlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=kXEvHI5ZFTY
Tím krátká oficiální vsuvka skončila a
všichni pokračovali v družné zábavě a občerstvování. Když tu náhle do sálu vtrhla skupina výrostků třímajících v rukou pokličky, kastroly, lžíce a
s ohromným rámusem pobíhala mezi udivenými
shromážděnými. Za tlupou řvoucích a hlučících
výrostků velebně kráčel Don Bosco s obrovským
slaným dortem.

To skupina animátorů, dobově vystrojena jako děti Dona
Boska, zorganizovala a připravila
toto blahopřání pro nic netušící
komunitu místních salesiánů. Koordinátorkou byla Majka Kučerová, a i když bylo zaangažováno
nebezpečně velké množství lidí,
celou akci se před komunitou salesiánů podařilo dokonale utajit.

- 23 Bylo mnoho smíchu, bylo fotografování, a dort jsme pak společnými silami
pomohli salesiánům zlikvidovat.

Zleva: P. Pavel Tichý, P. Max Dřímal, P. Jenda Stuchlík,
Don Bosco (Karel Kozel), P. Libor Všetula, P. Ladislav
Kozubík, P. Radek Gottwald, P. Petr Vaculík, Jakub Švanda,
při zemi: P. Martin Poláček

Tak – kluci salesiánští, v tomto významném roce přejeme do další práce pevné nervy, hodně
sil a haldu Božího požehnání.
Zapsal Aleš Marek, foto: Petr Polanský

Propagační předměty – originální trička, mikiny,
plátěné tašky, termohrnky a další dárkové předměty
s logem výročí byly k prodeji v sále pod kostelem.
Grafický návrh pochází z mediální školy střediska.
Mezi mnoha návrhy byl vybrán Don Boskův citát:
Běhejte, skákejte, křičte... ale nehřešte! který byl pak
znázorněn pomocí jednoduchého komixu.
►

Z ohlášek v neděli, 1. února:
Jelikož je v sále pod kostelem již připravena aparatura na odpolední představení Vánočního muzikálu, kavárna bude dnes probíhat
s malým omezením. Děti nebudou moci běhat
po sále ani chodit na podium. Maximální přepravní rychlost je 3 km v hodině. Stanovil P. Radek Gottwald. Prosíme rodiče, aby kontrolovali tuto
rychlost. Z tohoto důvodu nemohou děti hrát ani míčové hry. Děkujeme za pochopení.
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Neděle, 1. února 2015

Vánoční muzikál
Měsíc únor jsme v Salesiánském středisku zahájili premiérou Vánočního muzikálku, ve kterém hrály a zpívaly děti z kroužku Muzikálek.
Diváků se sešlo mnoho. Sál pod kostelem byl úplně plný
židlí, ale ne na všechny vyšlo místo k sezení.
Byli jsme svědky báječných pěveckých výkonů a davových scén jako v
Rossiniho grand opeře a asi půl hodiny
jsme poslouchali chytlavé písně, jejichž
melodie a verše mnohým jistě uvízly
v paměti. O cestě Marie a Josefa do Betléma a o narození Ježíše Krista.
Herci i zpěváci sklidili nakonec zasloužený, velký a dlouhý potlesk
a dočkali jsme se i přídavku.

Autor: Tereza Dobšovičová
Foto: Petr Polanský

- 25 A tak jako po „opravdovské“ premiéře v „opravdovském“
divadle, po představení bylo pro malé herce připraveno
ve farním sále slavnostní – měrou vrchovatou
zasloužené – pohoštění.

Z ohlášek v neděli, 1. února:
Jak jsme již několikrát v minulém i tomto roce oznamovali, u příležitosti 20. výročí posvěcení našeho kostela a 200. výročí narození Dona Boska se postupně uskutečňují čtyři projekty na zvelebení tohoto našeho chrámu. Výmalba a nové ozvučení již proběhly. Včera jsme byli svědky rozsvícení kostelní věže. Zbývá projekt nových vitráží, který, dá-li Bůh, se uskuteční na jaře tohoto roku.
To vše se děje díky vaší štědrosti, vstřícnosti a nadšení pro věc samotnou. Několik dárců přispělo
výraznou částkou, ale i vy všichni ostatní jste doposud přispívali opravdu mnoho. Náklady na
všechny projekty činí zhruba 750 000,- Kč. Hrubým odhadem nám se vším všudy zbývá sesbírat cca
50 000,- Kč. Na dnešní neděli připadá datum, kdy jsme již dříve plánovali sbírku za účelem těchto
projektů. Opět vás chceme povzbudit a poprosit o vaši pomoc dle vašich možností. Ať vám dobrý
Bůh odplatí vaši velkorysost.
P. Max Dřímal
V neděli, 1. února 2015, proběhla cílená sbírka na čtyři projekty ke zvelebení našeho kostela
u příležitosti 20 let od jeho posvěcení. Vybralo se neuvěřitelných 44 238 Kč.
Velmi si vážíme Vaší štědrosti a děkujeme za vaše dary. Kéž dokončení oněch čtyř projektů přispěje k větší pohodě a radosti našeho farního společenství a také k větší cti a slávě Boží.
P. Max Dřímal

Pondělí, 2. února 2015 – svátek Uvedení Páně do chrámu
Při této příležitosti byly na obou mších svatých žehnány hromniční svíce.
Ode všeho zlého vysvoboď nás, Pane !!!
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Sobota, 7. února 2015

Valné shromáždění Nadace přátel Dona Boska
V sobotu 7. února sešla se Nadace přátel Dona Boska již na 21.
valné shromáždění. Setkání bylo zahájeno mší svatou ze slavnosti Dona
Boska. Po ní předseda Nadace Lubomír Krejčí seznámil přítomné členy
s výroční zprávou. Po promítnutí videozáznamů o činnosti salesiánského díla v Žabovřeskách byl připraven dobrý oběd. Po něm bylo nabídnuto posezení na vepřových hodech ve středisku mládeže.
Nadace stála u zrodu salesiánského díla v Žabovřeskách na počátku 90. let. V současné době pravidelně podporuje činnost pro mládež
místního salesiánského díla.

Předseda Nadace pan Lubomír Krejčí ►

Autor: Radek Gottwald

- 27 Kdo neměl svařák, jako by tu nebyl !!!
P. Radek Gottwald

Sobota, 7. února 2015

Tradiční vepřové hody
Když se včera organizátoři zabíjačky a nezávisle na
nich i rodiče mladých, kteří na zabíjačce pracují, podívali
z okna, mrazivé počasí s ostrým silným ledovým větrem
jim způsobilo nejednu vrásku na čele. Toto počasí, ruku v
ruce s chřipkovou epidemií, která právě bujaře cválá napříč
republikou, dávalo prostor jen a jen pro ty nejhorší vize.
Jaké však bylo překvapení všech, když druhý den
ráno nás uvítala jasná obloha, záhy vykouklo sluníčko, které po celý den nesměle ohřívalo vzduch, pohybující se jen
slabým vánkem. Zkrátka – dnes bylo naprosto luxusní zabíjačkové počasí. Brzy se mezi mladými rozšířil názor, že
pokud do toho Josef může tam nahoře alespoň trochu mluvit, tak je to dozajista jeho práce. Však všichni dobře víme,
jak Otec Josef Daněk střediskovou zabíjačku miloval.

Zátiší s Kubou, kostelem a dýmajícími kotli
(všimněte si toho nádherného počasí)

Tak na těchto dvou celá akce stojí a padá…
řezník Petr Nečas a P. Pavel Tichý

Pan řezník se dal slyšet, že do
Žabin na zabíjačku se vždycky moc
těší, protože to, co zde mladí předvádějí, je hotový koncert. Shodou okolností
jsme na toto téma později u stolu zabrousili i my a paní Hudcová na adresu
Pavla Tichého prohlásila, že dokáže ty
mladé vyhecovat, aby tady dobrovolně
a na plný výkon prováděli činnosti, ke
kterým by je doma nikdo nedostal.
Na vepřové hody byli, tak, jako
každoročně, pozváni členové nadace
přátel Dona Boska, kteří již tradičně
v den zabíjačky mívají svoji valnou
hromadu, byly zvány rodiny z farnosti,

Mladí se pustili do práce jako
každý rok. Sehrané zdravé jádro zabíjačkové party se rozkmitalo letos
již po sedmé. A k němu se každý rok
přidávají další a další, kteří se učí
zapadnout do tohoto spolehlivě pracujícího soustrojí. Například letos se
zde objevila posila z Prahy.
HELE, TY S TÍM FOŤÁKEM!
JESTLI SE TA FOTKA OBJEVÍ V KRONICE JAKO
LONI, TAK TA KUDLA NEBUDE JENOM
OD CIBULE!!!

Přípravné práce
P. Libor Všetula a Juraj Kolčák cibule, skupinka v pozadí česnek.

- 28 PRO PŘÍŠTĚ:
PRASATA NEZABÍJÍM,
VEPŘOVÉ NEVEDU

!!!

a posléze i animátoři a mládež, aby dojedla, co zbylo a
hlavně pomohla s úklidem.
Jen ze salesiánů, kteří kdysi Žabinami prošli, se letos nedostavil nikdo. Všichni, vázáni svými současnými
povinnostmi, se omluvili
pro neodkladné záležitosti.

Posila z Prahy

Ze zabíjačky se za ta léta vyvinula super akce. Je plno skvělého jídla, k jakému se tady ve městě hned tak
nedostanete (letos byla tak luxusní zabíjačková polévka !!!), je důvod se sejít a popovídat si, je
hromada legrace, sdílení, témat lehčích i vážnějších. Max dal znovu k lepšímu svůj příběh o tom,
jak přišel ke svému elegantnímu sestřihu (už se s námi o něj podělil minulou neděli při ohláškách).
Tentokrát však jeho verzi doplnila i „dvorní holička“ Majka Kučerová, která jeho střih měla na svědomí a zrovna s námi seděla u stolu. Probíral se skvělý dětský muzikálek, my, rodiče, jsme hovořili
o dětech, a k tomu se pojídalo a popíjelo.
Vtom se dohrnul Radek Gottwald a s výkřikem „Kdo neměl svařák, jako by tu nebyl!!!“ začal nabízet „posledních třicet litrů“ svařáku. A ten svařák byl opravdu skvělý. Byl červený i bílý.
TOŽ – DOBRÉ TO MÁTE…

Jelítkový prejt.
Ten nikdy nezklame…

►

Báječné odpoledne…

- 29 KDO CHCE VSTOUPIT, MUSÍ
PROJÍT PŘEZE MNE…

Jen – ta letošní
zabíjačka byla poznamenána
výrazně nižší účastí, než bývá obvyklé. Zřejmě za to
paradoxně mohlo ono naprosto výběrové počasí, protože
když jsem se později ptal rodin, které chyběly a obvykle chodí,
dostával jsem odpovědi typu: Byli jsme na běžkách, byli jsme na
výletě, byli jsme na horách…
Ale my, co jsme byli v Žabinách, jsme si to báječně užili.

P.S.:
V neděli jsme se probudili do
mrazivého počasí a prudkých sněhových
vánic se silným větrem. Ten včerejší den
byl opravdu malý zázrak. A tak spolu
s mladými zvolejme: „Díky, Josefe…“
Zapsal Aleš Marek
Foto: Petr Klang, Lucie Kubešová
a Petr Polanský

Z ohlasů:
Na vepřových hodech jsem byl podruhé a opět to stálo opravdu za to. Je to akce se skvělými
lidmi, kteří jsou plní elánu a nasazení, takže zabijačka proběhla výborně, v klidovém tempu. A už se
těším na další rok!"
Vojta, 16 let

Ve farnosti zase
zabili jsme prase.
Pro farníky nabídka –
– tlačenka a jelítka.
Jitrničky, škvarky k tomu
z kostela si nesli domů.
(Jan Šlachta)

Dementi:
Prasata se ve farnosti nezabíjejí. Kupují se
půlky, hlavy a vnitřnosti a teprve ty se ve středisku
zpracovávají. Výše uvedená informace je jen básnickou licencí a nezakládá se na pravdě.

Neděle, 8. února 2015
Dnes po deváté mši svaté se v sále pod kostelem prodávaly produkty
ze včerejších vepřových hodů.
Dobrou chuť přeje řezník Petr Nečas spolu se zaměstnanci a mladými ze střediska !!!
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Neděle, 8. února 2015

Sboreček ve Wikylandu
V neděli 8. února odpoledne oslavily děti z našeho Sborečku a
farnosti 200. výročí od narození Dona Boska pobytem ve Wikylandu.
Děti bohatě využily všech atrakcí, soutěží i malování na obličej, a
to také díky skvělé asistenci Pavly a Silvy Kvasnicových a Petry a Pavly
Ryšavých. Rodiče si mezitím popovídali – nejen u dobré kávy.

Děti bez rodičů a rodiče bez dětí.
Dokonalá, leč velmi vzácná kombinace.

Bylo to příjemně strávené nedělní odpoledne, také díky přítomnosti Otce Maxe a Otce
Radka. Těšíme se na vše další se Sborečkem a
naší farní rodinou!
Marie Ryšavá a Petra Kušlová
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Úterý, 10. února 2015

Karneval Klubu maminek
aneb Hrajeme si, zpíváme a pracujeme s Donem Boskem
Dnes dopoledne mohly se naši nejmenší a jejich rodiče setkat na našem letošním karnevalu Klubu maminek osobně s Donem Boskem a přenést
se v čase do doby 19 století, kdy žil v Turíně. Děti přišly převlečené za rozličné řemeslníky a naučily se u různých mistrů v Turíně užitečným dovednostem, díky kterým pak mohly pomoci Donu Boskovi postavit první oratoř.
Následovala pořádná oslava, na které nechyběli akrobati a kejklíři a hostina z
dobrot, které napekly naše maminky a babičky. V soutěži o nejkrásnější pizzu
jsme hodnotili skutečná umělecká díla.

Díky patří všem, kteří se do akce zapojili a pomohli tak připravit nezapomenutelný zážitek.
Autor: Zuzana Prudíková

- 32 Úterý, 10. února 2015
Dnes ve 13 hodin konalo se v našem kostele requiem za paní Libuši Pajgrtovou.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JÍ, Ó PANE…

Sobota 14. a neděle 15. února 2015

Volby do pastorační rady farnosti
KANDIDÁTKA PRO VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
(2015 – 2019)
Milena Alday Delgado

Karel Kozel

ročník
vzdělání
stav
povolání
ve farnosti

ročník
stav
povolání
ve farnosti

1980
VŠ
vdaná
referentka
práce s dětmi, redakční rada
Žabokuku

Martin Báča
ročník
vzdělání
stav
povolání

1976
VŠ
ženatý
produktový manažer

Hana Hudcová
ročník
vzdělání
stav
povolání
ve farnosti

1965
SŠ
vdaná
asistentka ředitele střediska
mládeže
členka pastorační rady

1993
svobodný
student VŠ
lektor, ministrant

Lubomír Krejčí
ročník
vzdělání
stav
povolání
ve farnosti

1940
SŠ
ženatý
důchodce
člen pastorační rady,
předseda správní rady
Nadace přátel Dona Boska

Jan Šlachta
ročník
vzdělání
stav
povolání
ve farnosti

1961
SŠ
ženatý
veterinární technik
člen pastorační rady, akolyta, redakční rada Žabokuku

Alena Charvátová

Boris Vejlupek

ročník
vzdělání
stav
povolání
ve farnosti

ročník
vzdělání
stav
povolání
ve farnosti

1975
VŠ
vdaná
učitelka
zpěv ve sboru

Pavel Klang
ročník
vzdělání
stav
povolání
ve farnosti

1951
VŠ
ženatý
elektrotechnik
člen pastorační rady, lektor

1968
SŠ
ženatý
obchodní zástupce
člen pastorační rady,
vedoucí lektorů

- 33 Volební řád pro volby čtyř volených členů Pastorační rady farnosti
v Brně-Žabovřeskách konané ve dnech 14. 2. a 15. 2. 2015
1. Účast ve volbách
1.1
Voleb do pastorační rady farnosti (dále jen PRF) se může zúčastnit každý, kdo je starší patnácti let a
hlásí se k farnosti při kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřeskách.
1.2
Každý volič volí osobně a pouze jednou, a to v dny voleb.
2. Způsob volby
2.1
Volí se tak, že volič označí na hlasovacím lístku zaškrtnutím nebo přetrhnutím příslušného „okénka“
nejvíce čtyři jména těch kandidátů, kterým dává svůj hlas. Volební lístek, na kterém jsou označena
více než čtyři jména, je neplatný.
2.2
Volební lístek obdrží každý volič v určený den voleb při ohláškách na mši sv. a po označení kandidátů ho odevzdá do volební urny při odchodu z kostela.
3. Vyhodnocení voleb
3.1
Každý, kdo je na platném hlasovacím lístku označený, získává jeden hlas. První čtyři, kteří získají
nejvíce hlasů, se stanou volenými členy PRF. V případě rovnosti hlasů se považují za zvolené všichni kandidáti, a to až do naplnění počtu volených členů PRF. Tam, kde je v rovnosti hlasů více kandidátů než možných členů PRF, určí z nich zvolené členy volební komise losem.
3.2
O výsledku voleb vyhotoví volební komise zápis podepsaný všemi jejími členy a uloží jej do farního
archívu.
4. Termín voleb
4.1
Volby se uskuteční ve dnech 14. 2. a 15. 2. 2015, a to:
v sobotu 14. 2. 2015 při mši sv. v 18.00 hod.
v neděli 15. 2. 2015 při mši sv. v 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00 hod.
5. Volební kandidátka a volební období
5.1
Na volební kandidátku je navrženo 9 kandidátů. Volební kandidátka byla vyvěšena od soboty
31. ledna 2015 v předsálí kostela.
5.2
Volební období zvolených členů PRF je čtyřleté, tedy do voleb v roce 2019.
6. Jmenování členů PRF
6.1
Jmenování členů PRF proběhne v neděli 8. 3. 2015 při mši sv. v 9.00 hod.
7. Volební komise
7.1
Předsedou volební komise je farář P. Maxmilián Dřímal.
7.2
Členy volební komise jsou s. Eva Liškutinová, Stanislav Caletka a Ladislav Kocian.

Zároveň s volebními lístky byl distribuován dotazník mapující věkové a sociální složení lidí k farnosti se
hlásících. Přítomní na všech mších odpovídali na následující otázky:
Pohlaví, stav, věk (15 – 20, 20 – 40, 40 – 60, 60 a více), zaměstnání (student, pracující, na mateřské, důchodce, nezaměstnaný), vzdělání, na kterou nedělní mši chodí nejčastěji, zda chodí do kostela P. Marie Pomocnice pravidelně, zda chodí na farní kávu, zúčastňuje se farních akcí a zda je ve farnosti spokojen. Dále zda
bydlí v Žabovřeskách nebo je „přespolní“. Dotazník doplňoval ještě počet dětí (pro jednoho z rodičů).

PIKOŠKA !!!

Poprvé v historii farnosti !!!
Na nácviku ministrantů na sebe jeden nešťastník zvrhl konvičky, ty upadly a rozbily se. Stalo se to
poprvé v dějinách farnosti Žabovřesky. Když onen nešťastník v doprovodu rodičů přišel do prodejny na Petrově aby zakoupili nové, prodavač vykřikl: „Cože? My je prodáváme jako nerozbitné!!!“ Pak ale dodal: „No
– nejste první...“
Nutno dodat, že konvičky opravdu vydržely. Urazilo se jen ouško...

- 34 V rámci oslav letošních kulatých jubileí salesiánské středisko mládeže
vyhlásilo pro děti výtvarnou soutěž
NAMALUJ A OBJEVUJ

Namaluj obrázek k výročí 20 let od posvěcení salesiánského kostela.
Na tomto obrázku by měl být znázorněn salesiánský kostel v Žabovřeskách očima dětí. Prostřednictvím této soutěže
mohou děti objevit příběh kostela, který stojí v jejich městské části a je dominantou Žabovřesk
Namaluj obrázek k výročí 200 let od narození Dona Boska.
Na tomto obrázku znázorněte jakoukoli část ze životního příběhu Dona Boska. Život tohoto italského světce, který se
cele věnoval dětem a mládeži, je krásný a inspirující.
Podmínky soutěže
Každé dítě může odevzdat do soutěže pouze jednu práci. Vybere si jedno ze dvou nabízených témat.
Soutěže je možné se zúčastnit v těchto kategoriích:
kategorie 1: předškolní děti tvořící společně s dospělým (nesoutěžní kategorie)
kategorie 2: děti předškolního věku
kategorie 3: ZŠ 6 – 8 let
kategorie 4: ZŠ 9 – 12 let
kategorie 5: ZŠ 13 – 15 let
kategorie 6: 16 + (SŠ)
Formáty přijímaných prací (pouze 2D) kreslící karton (výkres) libovolné barvy: A5 – A2.
Techniky: malba, kresba, grafika a různé kombinované techniky – např. koláž, frotáž...
Díla bude 20. 2. 2015 hodnotit odborná porota, která se bude skládat ze zástupců salesiánského díla, známých brněnských umělců a osobností:
Jan Špilar
Petr Baran
Kateřina Šedá
Radek Gottwald
Zuzana Prudíková
Barbora Petrziková
Dagmar Cheval

– známý brněnský vizážista a kadeřník, trvalý jáhen
– fotograf a pedagog
– konceptuální umělkyně, držitelka ceny Jindřicha Chalupeckého 2005
– kněz a ředitel salesiánské komunity v Brně-Žabovřeskách
– vedoucí Klubu maminek v Salesiánském středisku mládeže, architektka
– studentka, výtvarnice
– akademická malířka

Členové poroty budou v několika kategoriích hodnotit originalitu, zvládnutí zvolené výtvarné techniky a zadaného
tématu.

- 35 Z ohlášek v neděli, 15. února 2015
Blíží se postní doba. Již řadu let jsme zvyklí na tzv. Postní almužnu. Kromě modlitby a půstu se jedná
se o jeden z důležitých prvků užitečného naplnění postní doby. Znamená to v praxi, že v našich rodinách či
také u jednotlivců, se v rámci postní doby zříkáme z lásky k Ježíši čehokoli, čeho máme dostatek, či přebytek.
Finance, které by byly na tyto záležitosti vynaloženy, pak ukládáme pro potřebné. Letos u nás ve farnosti
postní almužna proběhne tímto způsobem: Již tradiční formou se staly tzv. Postní pokladničky. Budou nabízeny dvojího druhu: pro účely diecézní charity (výtěžek půjde na nejchudší zemi – Moldavsko) a pro účely
salesiánských misií v Bulharsku. Pokud se chcete zapojit do této aktivity postní doby, máte možnost si vyzvednout a vybrat dle vaší svobodné vůle pokladničku na zadním stolku u knih, a to od Popeleční středy dále.
Pokladničky pak budeme sbírat 2. neděli velikonoční.
P. Max Dřímal

Středa, 18. února 2015 – Popeleční středa
začíná postní doba

Čtvrtek, 19. února 2015

Fatal Sight
aneb Únorová porada animátorů
Únorová animátorská porada nám dala příležitost podívat se na svůj život trochu jiným pohledem. A vidět to důležité.
Začali jsme, jako obvykle, v oratoři – pár slůvek na úvod a hurá na "koláč" odpovědí na
otázku, co bychom udělali před odchodem z tohoto světa. Všetečné odpovědi bezpečně odhalily
mentalitu zúčastněných respondentů a uvolnily atmosféru v sále. O úvodní modlitbu jsme požádali
Otce provinciála Petra Vaculíka, který se na začátek porady přišel podívat.
Co následovalo potom, je těžké vystihnout. Téma této porady bylo náročné a mezi mladými
snad i tabu. Kdo však přijal výzvu a poctivě toto téma uchopil, odnesl si nový pohled na život. Odchod z tohoto světa je téma, kterým se, tak jako tak, jednou budeme muset zaobírat všichni...
Tým organizátorů pro nás připravil tři dějství (pokud nepočítám závěrečný raut), kde jsme
měli za úkol ponořit se do svého srdce a splnit tři úkoly. První z nich byl vypsat deset věcí, které
bychom chtěli v životě zažít. Zní to banálně, ale pokud člověk sestoupí na pravdivou rovinu, dá to
zabrat! Zvládl jsem jich osm. Následoval přesun do kostela, kde jsme byli účastníky druhého dějství.
Dominik Liberda jako Don Bosco exceloval v životním dramatu, kde vyprávěl publiku – jakožto chlapcům z oratoře – svůj sen. Smutný sen, který oznamoval, že je třeba počítat se smrtí a
nabádal, abychom byli připraveni. V divadelním kousku sekundoval i Kuba, kterému rovněž klerika
slušela. Přiznám se, že jsem si v jednu chvíli nebyl jistý, zda Dominik ještě hraje Dona Bosca, nebo
už vystoupil z role. Hamlet hadr. Zde jsme pak měli za úkol vypsat sedm věcí, které bychom chtěli
zažít, kdybychom měli už jen jeden rok života. Heuréka! Pokud předchozích deset věcí dalo někomu zabrat, zde si sáhl na dno. Během přemýšlení jsem cítil ten propastně odlišný pohled na život.
Co bylo předtím na vrcholu žebříčku, zde vůbec není... Byla to síla...
Poté jsme byli vyzvání, abychom se z kostela odebrali na Burianovo náměstí do kaple sv.
Václava. Ani po cestě jsme si neoddechli – na každém kroku citát, který nenechával naši duši bez

- 36 přemýšlení. Vystřihnu alespoň jeden: "Milióny lidí touží po nesmrtelnosti, a přitom nevědí, co mají
dělat, když v neděli odpoledne prší." (Ertz Susan)
Na posledním, třetím stanovišti jsme tvořili seznam věcí, které bychom chtěli udělat následující den, abychom byli se svým životem spokojeni. Opět obohacující pohled na život.
Když mi zemřel kamarád, který měl rodinu a byl mladší jak já, trošku jsem dospěl. Cesta na
druhý břeh nemusí být tak vzdálená, jak si mnozí z nás myslíme nebo přejeme. Kdo pokorně přijme
tuto pravdu, odměnou mu bude nový pohled. Pohled, který vidí to důležité...
Velký dík patří přípravnému týmu, který moudře uchopil toto bolestné téma a nastavil zrcadlo, které ukazuje pravou hodnotu věcí. Díky!
Autor: Martin Friedl

Sobota, 21. února 2015
Dnes v rámci mediální školy proběhl první natáčecí den
videoklipu k dvoustému výročí narození Dona Boska.
Hudebním tématem je pop-rocková novinka italského
autora Gilberta Driussi Da mihi animas.
Na českém překladu se podílel Milan Tesař z Proglasu.
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Píše nám Otec biskup
Pastýřský list k zahájení postní doby
Neděle, 22. února 2015
Milé sestry, milí bratři,
žijeme ve zrychlené době, jejíž směr určují do velké míry mediální zprávy, které vytvářejí
jakousi virtuální realitu našeho života, ne zcela odpovídající tomu, který většina lidí opravdu prožívá. Zahlcováni všemi možnými informacemi nemáme často ani čas v klidu rozlišit jejich důležitost
a vstřebáváme negativní balast, který nás zneklidňuje a ubírá vnitřní pokoj a životní energii. A právě do naší aktuální situace znějí osvobozující slova dnešního evangelia: „Naplnil se čas a přiblížilo
se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu…“
Stojíme na prahu doby zvláštní přípravy na slavení velikonočních událostí. Doby pokorné
pravdivosti k sobě, k druhým i k Bohu. Občas se setkávám s tendencí, která mezi námi není tak cizí
– stylizovat se do vysněných obrazů, a to nejen před Bohem a před druhými, ale i před sebou samým. S touto stylizací roste naše vnitřní napětí, které se pak projevuje v různých zvláštnostech v
našem chování, kterými druhým nastavujeme křivé zrcadlo zdánlivě dobře prožívaného křesťanství.
Tyto naše odstředivé tendence můžeme překonat pokornou pravdivostí a prožíváním každé životní
situace v Boží blízkosti.
Nyní je čas, kdy máme pravdivě poznávat trpícího Pána a sebe v jeho službě. Toto poznání
pravdy na jednu stranu bolí, na druhou stranu nás činí svobodnými.
Čtyřicet dní teď před námi stojí jako velká příležitost k obnově jedinečného a zcela z ákladního vztahu s Trojjediným Bohem, který započal naším křtem. Obnova křestního vyznání o
Velikonoční vigilii má tento náš proces postní obnovy dovršit.
Po prohloubení našeho obrácení a po smíření s Bohem v upřímně přijaté svátosti pokání
by nás Bůh měl nalézt jako společenství svých přátel, které chce po Ježíšově vzoru od mítat
každé pokušení a růst ve vzájemné lásce a věrnosti nebeskému Otci.
Sestry a bratři: „Obraťme se a věřme evangeliu.“
Ze srdce Vám k tomu žehnám.
Váš biskup Vojtěch

V neděli 22. února 2015 při všech mších sv. proběhla cílená sbírka – Haléř sv. Petra.
Výtěžek této celosvětově organizované sbírky použije papež František jménem celé církve
na zmírnění následků neštěstí, na pomoc obětem válečných konfliktů, živelných katastrof,
uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. V našem kostele se vybralo 33 370 Kč,
Pán Bůh vám oplať vaši štědrost !!!

Při druhé neděli postní, 1. března 2015, si připomínáme misie,
kde pracují naši spolubratři salesiáni a sestry FMA.
Modlíme se za ně i za jim svěřené...
Dnes, 1. března 2015 při ohláškách nám bylo oznámeno, že jáhen Václav Kelnar, který byl
začátkem roku hospitalizován se zápalem plic, je opět v nemocnici. Důvodem je zhoršená
průchodnost srdečních cév. Zvažuje se operace.
MODLÍME SE ZA JEHO UZDRAVENÍ !!!
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Neděle, 8. března 2015

Jmenování nové pastorační rady farnosti

Ladislav
Kocian

Ayan
Warfa

Karel
Kozel

Lubomír
Alena
Krejčí
Charvátová

Jan
Šlachta
Hana
Hudcová

Pavel
Klang

Boris
Vejlupek

Milena
Alday Delgado

Představení pastorační rady farnosti na deváté mši svaté.

Dnes při mši svaté v 9 hodiny byli farářem P. Maxem Dřímalem představeni noví členové
pastorační rady farnosti. P. Max Dřímal předal novým členům jmenovací dekrety a popřál jim hodně sil při plnění jejich povinností.
Zároveň poděkoval členům dosavadní rady za jejich práci, která neplánovaně trvala o rok déle než je obvyklé, neboť po náhlém skonu faráře P.
Josefa Daňka bylo nezbytné počkat na
jmenování nového faráře, než bylo
možné uspořádat nové volby.

P. Max Dřímal předává jmenovací dekrety

Zapsal Aleš Marek
Foto: Petr Polanský

- 39 -

Nová pastorační rada farnosti
Předseda rady:

P. Maxmilián Dřímal
farář

Jmenovaní z titulu svojí funkce:

P. Jan Stuchlík
vikář farnosti

sr. Eva Liškutinová
za komunitu FMA

Boris Vejlupek

Pavel Klang

Jan Šlachta

Alena Charvátová

Lubomír Krejčí

Karel Kozel

Ayan Warfa

Pavel Klang

Ladislav Kocian

P. Radek Gottwald
ředitel komunity SDB

Zvolení ve volbách farnosti:

Milena Alday
Delgado

Jmenovaní farářem:

Hana Hudcová
za ředitelství stř. mládeže

Ekonomická rada farnosti:

- 40 Neděle, 8. března 2015
Dnes, při mši sv. v 10:30, přijaly svátost křtu děti David Liška, Kateřina Gregorová a Eliška
Dopitová. Mši sloužil P. Jenda Stuchlík. Odpoledne v 15 hodin pak přijala svátost křtu
Rozálie Zajíčková. Křest vysluhoval opět P. Jenda Stuchlík.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
V neděli, 8. března 2015, přistoupí děti, které letos půjdou k 1. sv. přijímání, poprvé
ke svátosti smíření. Prosíme o modlitbu za ně, aby pro ně toto setkání s Ježíšem
Milosrdným bylo co nejvíce pravdivé a co nejméně stresující.

Neděle, 8. března 2015

První svátost smíření
Děti, které se připravují
na přijetí eucharistie, se sešly v
kostele Panny Marie Pomocnice,
aby poprvé slavily svátost smíření. Doprovodili je rodiče i sourozenci.
Po krátkém úvodním slově vytvořily dům ze šátků. Ten
byl sice světlý, ale měl na sobě
střepiny, suché šišky, suché větvičky... jako znamení hříchu.

- 41 Děti přistoupily poprvé ke svátosti
smíření a ve světlém domě se posléze rozzářily jejich svíčky, které ozdobily barevnými
kamínky. Na znamení vděčnosti napsaly
Pánu Bohu děkovný dopis.

Po společné modlitbě kolem oltáře a
požehnání O. Maxe byly před kostelem spáleny hříchy napsané na papíře a odpuštěné
Božím milosrdenstvím.

Ema Bartoňová
Kryštof Bína
Hynek Cihlář
Michaela Doležalová
Michaela Dvořáková
Kristýna Gistingerová
Magdaléna Jůzová
Barbora Kalendová
Kateřina Klofandová
Eliška Králová
Filip Liška
Jan Machourek
Hana Maliňáková
Michaela Poledníková
Amálie Rovnerová
Vít Vondráček

A pak už následovala bohatá
hostina připravená rodiči a podobající
se hostině Milosrdného otce.

Prosíme o modlitbu za tyto děti a jejich rodiny.
Autor: Eva Liškutinová
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Pátek 6. až neděle 8. března 2015

Pomalu již tradiční adrenalinovo-vařečkové Čučice
Plánování v pořadí již 14. Adrenalinu se vlastně
už tradičně potkalo se třetím ročníkem čučické vařečky.
Děcka z Budějovic opět s nadšením přijala pozvání Jany
Přikrylové a Ivy Pichalové na kuchařský minikurz, tentokrát na téma bramborové těsto. Tuto aktivitu nejvíce oceňují plánovači Adrenalinu, protože mají o kulinářské zážitky postaráno. Proto se nelze divit, že jim souběh těchto
aktivit v Čučicích nevadí – ba naopak: Kvitují ho
s velkým povděkem.
Adrenalin je naplánovaný, „vařečkáři“ opět excelovali – k velké spokojenosti plánovačů, a navíc, jako
bonus, v neděli bylo naprosto luxusní jarní počasí. Tak co
si přát víc? Snad jen – za rok zase nashledanou !!!
Zapsal Aleš Marek

Smíšený volejbalový tým Žabiny, reprezentující naše středisko,
se v uplynulém víkendu probojoval do finále brněnské Amatérské
volejbalové ligy, které proběhne koncem března.
DRŽÍME VÁM PALCE !!!
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Zachyceno ve středisku
Víte, kolik času zbývá do oslavy 200. narozenin
Dona Boska? My ano! Kroužek Elektro pro
naše středisko totiž vytvořil originální počitadlo
(prý se tomu teď říká countdown)
a umístil ho na půjčovnu.
TAK TO MÁME SPOČÍTANÝ !!!

Ve středu 11. března 2015 v 17 hodin proběhla v sále pod kostelem slavnostní vernisáž soutěže
Namaluj a objevuj. Součástí pestrého programu bylo i vyhlášení vítězů této výtvarné soutěže.
Moderoval P. Libor Všetula. V roli Dona Boska vystoupil P. Martin Poláček.
VÍTĚZŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !!!

OBRÁCENÍ
Helena Smékalová, 17 let. 1. místo v kategorii 16 a více let.

Do soutěže dorazilo celkem 345 obrazů. V sále pod kostelem jich byla vystavena necelá stovka.
Odpolední program zahájil Sboreček
písní o Donu Boskovi. Ten se za chvíli
osobně dostavil na pódium, doprovázený P. Liborem Všetulou, který celý
program moderoval. Součástí programu byla tři klavírní vystoupení, animované video o Donu Boskovi a video
Dej mi své srdce z projektu Hrajeme
pro Dona Boska. Zlatým hřebem byla
kadeřnická show Jana Špilara (jednoho
z porotců) z kadeřnictví Střihoruký
Edward. Vylosovaná žena z řad přítomných byla od tohoto kadeřníka
zdarma ostříhána a učesána, před zraky
ostatních diváků.
Nakonec si vítězové přiťukli dětským
šampaňským, společně se vyfotili s
Donem Boskem a snědli skvělý dort.
Na soutěžní obrázky se můžete podívat
ZDE

- 44 Vítězná díla soutěže Namaluj a objevuj byla k vidění od 13. března do 26. března
v Kulturním domě Rubín a potom v průběhu celého dubna
v Domě pánů z Lipé na náměstí Svobody.

Sobota, 14. března 2015

Tradiční sobotní výlet pro děti,
tentokrát do Planetária

Vyrazili jsme od střediska a pochodovali pěšky až na
Kraví horu. Sluníčko se sice schovalo za mraky, ale cesta nám
ubíhala rychle. Všichni jsme totiž byli na planetárium natěšení a
rozhodně nás nezklamalo.
Nejdříve nám pan hvězdář
ukázal noční oblohu, pak nějaká
souhvězdí a nakonec i krátký film
o zvířátkách a vesmíru. Abychom
však pořád jenom neseděli, šli
jsme hned po představení na hřiště, kde se děti dosyta vyřádily a
zazávodily si na opičí dráze. Při
návratu jsme se hned rozutekli
domů na oběd.

Autor: Petra Ryšavá

- 45 Dnes, v neděli 15. března 2015, při deváté mši svaté, zpívala schola S námi, pod vedením
pana Tomáše Přikryla.
Děkujeme za skvělý duchovní i kulturní zážitek !!!

PIKOŠKA !!!
V těchto dnech bylo oznámeno, že ke 31. srpnu 2015 končí ve funkci ředitele střediska mládeže
P. Pavel Tichý, který od 1. září odchází, a to pravděpodobně do Fryštáku. K témuž datu se funkce
ředitele střediska mládeže v Brně-Žabovřeskách ujímá P. Jiří Baláš, který se k nám vrací z Plzně.
Zároveň odchází P. Martin Poláček, a to do Plzně, jako náhrada za Jiříka Baláše.
Doteď to nikdo nevěděl, ale stejně se to už tajně šuškalo...

Pátek, 20. března 2015

Vítání jara
První jarní den bylo na svrateckém nábřeží v okolí mostu k ZOO slunečno a rušno. Sešli se tam rodiče a děti žabovřeského klubu maminek, plni odhodlání ukončit vládu zimy a
utopit Morenu jednou pro vždy.
Nebyli jsme v tom ale sami. Tentýž úkol se ten den na
stejné místo vydaly splnit nejméně tři další skupiny. A tak pod
most napadalo babic Moren hned několik. Chvíli se s nimi
koupal i náš Vodníček, ale díky odvaze jednoho z přítomných
tatínků se nakonec vrátil s námi do střediska.
Úkol jsme zvládli úspěšně. Zima utopena, a jaro? Už je
tu! (Snad.)
A ti dobře vybavení stihli i pozorování zatmění slunce.
Autor: Naďa Fousková
Foto: Klub maminek

Plovoucí Morena spolu s nebohým Vodníčkem, který byl později zachráněn
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Sobota, 21. března 2015

Druhý natáčecí den Da mihi animas
Dnes, v rámci mediální školy, proběhl druhý natáčecí den videoklipu k dvoustému výročí
narození Dona Boska. Zatímco první natáčecí den proběhl v prostorách střediska mládeže, tentokrát
se natáčelo na Špilberku a v ulicích Brna, k velkému překvapení přítomné veřejnosti. Fotili, občas
navazovali kontakty a sem tam i roztomile překáželi.
Filmařům přálo počasí, které bylo naprosto luxusní, jarní, sluníčkové.
Hudba:
Choreografie:
Kamera:
Režie:
Klapka:
Catering:

Gilbert Driussi
Darina Končalová, Anežka Hesová
Ondřej Trojek (České Budějovice)
Anežka Hesová
Lucie Křižanová
P. Libor Všetula (děcka dostaly
obloženou bagetu a jablko)

Zapsal Aleš Marek
Foto: Mediální škola
Film o filmu: Johanka
Beránková (Plzeň)

Krátký „film o filmu“ z natáčení videoklipu najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=Hb7ZNQi7bNo
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Sobota, 21. března 2015

Probíhala nejen v kostele, ale i v prostorách pod kostelem. Tam měly katechetky připravený program pro děti.
Hravou formou si společně s dětmi prošly jednotlivé části
mše svaté, dětem přiblížily liturgickou symboliku, společně
vyzkoušely sílu modlitby. Hříchy v podobě kamínků se při
úkonu kajícnosti proměnily v kytičky.
Zapsal Aleš Marek

Neděle, 22. března 2015
Dnes, při mši sv. v 7:30, přijala svátost křtu Jana Magdalena Drlíková.
Mši sloužil P. Jenda Stuchlík.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

- 48 Z ohlášek v neděli, 22. března:
V těchto dnech rovněž naléhavě vyzýváme k modlitbám za křesťany,
jejichž životy jsou ohroženy, protože vyznávají Ježíše Krista.
Radikální islámská teroristická organizace původem z Iráku na dobytých
územích Iráku a Sýrie dne 3. ledna 2014
vyhlásila samostatný Islámský stát. Ten byl
dne 29. června 2014 prohlášen za chalífát,
který si nárokuje náboženskou autoritu nad
všemi muslimy na světě. Jeho cílem je
obnovit chalífát na všech územích, která
byla někdy v historii pod muslimskou nadvládou, což se týká i některých částí Evropy. Základem tohoto státního zřízení je
islámské právo šaría a jeho fanatická interpretace. Civilizovaný svět je šokován barPoprava 21 koptských křesťanů (foto z videa zveřejněného 15. 2. 2015). barským ničením archeologických památek
nedozírné ceny, ale hlavně krutým zacházením s nemuslimským obyvatelstvem, zvláště s křesťany. Na denním pořádku jsou veřejné popravy upalováním, ukřižováním a podřezáváním. Ženy nemuslimského obyvatelstva i stoupenců umírněnějších odnoží islámu jsou brutálně
znásilňovány a spolu s dětmi prodávány do otroctví bojovníkům Islámského státu.
Radikální islám se všemi negativními dopady se prosazuje na více místech ve světě. Západním světem otřásla
hrůzná videa, na nichž byli před kamerou podřezáni zajatí západní novináři, nebo zachycena hromadná poprava jednadvaceti koptských křesťanů původem z Egypta, unesených v Libyi, kam vycestovali za prací.
I toto je realita naší současnosti...

Pane, naléhavě Tě prosíme, ochraňuj životy našich spolubratří...

Pondělí, 23. března 2015
Dnes ve 13:30 hodin konalo se v našem kostele requiem za paní Hanu Skalovou.
Zemřela v požehnaném věku nedožitých 93 let.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JÍ, Ó PANE…

V úterý 24. března jsme již po 22. prožili Den modlitby a postu
za misionáře – mučedníky.
Od středy 25. března do středy 1. dubna je příležitost ke svátosti smíření denně již od 17:00 hodin.
V dalších dnech už zpovídání nebude.
Sobota, 28. března 2015
Dnes při mimořádné mši sv. v 15:30, byla udělována svátost pomazání nemocných, a to každému
zájemci staršímu 65 let nebo komukoliv, kdo se cítí být jakýmkoli způsobem nemocný.
Mši sloužil P. Max Dřímal.
ODE VŠ EHO

ZL É HO

VYSVO B OĎ

NÁS, PANE !!!

- 49 Když se ve dvou hodinách dostanete do tří historických období,
dozvíte se, že někdo pro vás důležitý odchází na jiné místo, rozjedete
osm akcí, zkoordinujete se v sekci, naučíte se novou hru a při rautu
si popovídáte, mluvíme o "efektivní explozi".

Čtvrtek, 26. března 2015

Efektivní exploze,
aneb Efektivně dělat, co je důležité
Dnes se v salesiánském
středisku uskutečnila další animátorská porada. Jako každou poradu
jsme začali krátkým infoblokem o
akcích, které nás čekají a neminou.
Po infobloku jsme mohli shlédnout
další díl živého představení DaCapo, jež nás provádí letošními
poradami. Vybraní animátoři nás
touto krátkou scénkou převedli do
Itálie, a posléze taky do historie
žabovřeského díla. Mohli jsme
naživo shlédnout další část
ze života Dona Boska, který měl
otevřené srdce i mysl, a dokázal
vidět i dělat, co je právě potřebné,
jako když ubytoval sirotka a položil základ pro další oblast své budoucí činnosti.
Po méně náročném zahájení na nás čekala již zmiňovaná efektivní exploze. Týden před poradou jsme se začali zapisovat do pracovních skupin. Ty měly za úkol začít připravovat akce, které
se kvapem blíží. A že těchto akcí není málo: koncert Hradišťanu, Dětský den, závěrečný táborák,
středisko v rukou animátorů a další. V následujících 30 minutách se animátoři odebrali ke svým
skupinám a začali pracovat. Díky tomu se akce pomalu začínají rozjíždět.
A jak už to bývá, po práci má následovat odpočinek. My jsme však zvolili poněkud zvláštní
druh relaxace. S míčem, který měl v průměru jeden metr, jsme vyběhli ven a zahráli si hru zvanou
kin-ball. A to navzdory dobrodružnému počasí.
Autor: Darina Končalová

29. března 2015 vyšel farní časopis Žabokuk číslo 1/15.
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Neděle, 29. března 2015 – Květná neděle
Při mši sv. v 9 hodin konalo se již tradičně žehnání ratolestí na nádvoří a poté se šlo průvodem
s ratolestmi do kostela. Mši sloužil P. Libor Všetula.
Dnes se též uskutečnil tradiční misijní jarmark připravený dětmi z Misijního klubka farnosti.
Výrobky s velikonoční tématikou se prodávaly po všech dopoledních bohoslužbách.

Zájem o kočičky byl velký...

Velikonoční misijní jarmark

Foto: Petr Polanský

Výtěžek z velikonočního misijního jarmarku byl 7 820 Kč.
Peníze budou odeslány na potřeby papežských misijních děl.
Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli !!!
Na Květnou neděli proběhla v Chudčicích již tradiční křížová cesta rodin z farnosti.
Sraz účastníků byl v 15 hodin u chudčického hřbitova. O hudbu se postarala
paní Eva Kyjovská (kytara), odbornou asistenci zajistil P. Jenda Stuchlík.
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Úterý, 31. března 2015

Netradiční dětská bohoslužba
Dnes v 17 hodin začala netradiční dětská bohoslužba, která měla podobu poslední večeře
Páně. Mši celebroval P. Radek Gottwald.

Další pohoštění, které si děti doopravdy užívaly, následovalo hned po mši v místnosti pod
kůrem. Sestávalo z ovoce, z nekvašených chlebů (placek), vína...

Lekli jste se, že?
Ne... Byla to šťáva...
Zapsal Aleš Marek
foto: Petr Polanský
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Pátek, 3. dubna 2015

Křížovka pro mladé
Mladí vyrazili pěšky od střediska kolem Svratky do Bystrce, a poté
kolem přehrady až do Chudčic.
Tam si prošli křížovou cestu,
na kterou si sami připravili jednotlivá
zastavení.
Již tradičně prožili v přírodě i
velkopáteční obřady, které vedl P. Pavel Tichý.
Na zpáteční cestě je čekal ještě
jeden neplánovaný pěší výlet z Chudčic
do Veverské Bítýšky na autobus, jelikož v Chudčicích by na spoj museli
neúměrně dlouho čekat.
Byla zima, foukal velmi silný
studený vítr, ale mladým to na nadšení
nic neubralo.
Tak za rok zase nanovo!!!

KUBO…
DNES NE...

▼ Pavlův sen

PP
Počasí o letošních Velikonocích bylo velmi nevlídné. Ač je to k nevíře, loni o Vánocích bylo tepleji. Teploty
ráno klesaly pod nulu a během dne se pohybovaly maximálně do deseti stupňů. Foukal velmi silný vítr
doprovázený dešťovými i sněhovými přeháňkami. Meteorologové se dali slyšet, že to byly
nejchladnější Velikonoce za posledních sto let.
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Velikonoce

2015
Čtvrtek, 2. dubna 2015 – Zelený čtvrtek
Mši svatou v 18 hodin celebroval P. Max Dřímal
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Pátek, 3. dubna 2015 – Velký pátek
Velkopáteční obřady vysluhoval P. Max Dřímal

4. dubna 2015 – Bílá sobota
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Neděle, 5. dubna 2015
Hod Boží velikonoční

Foto: Petr Polanský

- 56 Při čtení nedělních ohlášek po deváté mši svaté v neděli na Hod Boží velikonoční se
Libor Všetula ohradil proti šířené pomluvě, že salesiánské velikonoční přání je vytvořeno ve
fotoshopu.
NENÍ to z fotoshopu. K tomu by se prý nikdy nesnížili. Salesiáni jsou na střeše vyfoceni naprosto autenticky.
A ticho !!!

Z ohlášek v neděli, 5. dubna 2015
Veliké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě velikonočních svátků. Kostelníkům, všem varhaníkům, sboru, schole, ministrantům, bohoslovcům, úklidové
skupině, květinářce, lidem, kteří nás podpořili modlitbou, ať to všechno zvládnem, prostě všem těm,
kteří jakýmkoli způsobem přispěli k důstojné oslavě největších křesťanských svátků.
P. Max Dřímal

Úterý, 7. dubna 2015
Dnes přijala svátost křtu Zuzana Horálková.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

V úterý 7. dubna 2015 konalo se v 10 hodin v našem kostele requiem za pana Antonína Chaloupky.
V pátek 10. dubna 2015 ve 12 hodin konalo se requiem za pana Martina Slaného.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JIM, Ó PANE…

Neděle, 12. dubna 2015
Druhá neděle velikonoční. Tuto neděli vyhlásil sv. papež Jan Pavel II.
Nedělí Božího milosrdenství.
Tuto neděli po dopoledních bohoslužbách byl zahájen prodej vstupenek na jubilejní koncert
Hradišťan pro Žabovřesky, který se uskuteční na hřišti střediska v sobotu, 30. května 2015.
Několik písní si s Hradišťanem zazpívají i děti z našeho farního sborečku.
Cena vstupného je 220 Kč nebo 200 Kč, podle vzdálenosti sedadla od pódia.
Tuto neděli po každé mši svaté proběhl sběr pokladniček postní almužny. Letos byly pokladničky
dvojího druhu – podle zaměření sbírky. Salesiánské – na podporu misie v Bulharsku
a charitní – na podporu adopce na dálku.
Děkujeme všem, kteří se této postní aktivity zúčastnili !!!
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Čtvrtek 9. dubna až úterý 14. dubna 2015

Animátorský výlet do Turína
Čtyři dny, čtyři střediska, čtyři cíle: Vidět a zažít místa, kde žil Don Bosco, nadchnout se pro
salesiánské dílo, posílit dobré vztahy v partě animátorů a seznámit se s animátory z jiných středisek. Animátoři z Plzně, Prahy, Českých Budějovic a Brna prožili úžasnou pouť po stopách Dona
Boska.

Vyprávění účastnice Johanky Beránkové z Plzně
s osobitými „pikoškami“
Naše putování otevíráme návštěvou vinárny v Castelnuovu, kde
chytáme první sluneční paprsky a užíváme si 20°C tepla. Pikoška – V této
vinárně je také k dostání víno, které podala matka Markéta společně s
pecnem chleba nemocnému Jeníkovi a ten se po vypití vína, snězení chleba
a dlouhém spánku uzdravil.
Po dojezdu do Becchi, místa narození a dětství Dona Boska, bylo
Johanka Beránková
na pořadu dne ubytování a pak Liborem komentovaná prohlídka důležitých míst vesničky, které nyní vévodí nádherná bazilika Dona Boska, postavená na místě rodného
domku zakladatele salesiánů. Ta byla dokončena až ve 20. století a je postavena ze dvou částí. Horní část připomíná archu a vítá nás zde 8 metrová socha Ježíše, spodní část byla inaugurována šestým nástupcem Dona Boska, a to 15. srpna 1965, tedy 150 let po narození. V domečku nedaleko,
kde Jeník vyrůstal od dvou let, je nyní zřízeno muzeum nejen s věcmi matky Markéty, ale i s nábytkem rozmístěným tak jako tehdy. Naproti je dům Jeníkova bratra Josefa, který obsahuje důležitou
kapli Panny Marie Růžencové, kde Don Bosko prožíval mnoho krásných chvil s chlapci při slavení
eucharistie a kde také potkává Dominika Savia. Vedle tohoto domu je ještě kostel postavený k výročí 100 let od světcova narození. Jak symbolické spatřit tento kostel při 200. výročí narození.

Co by to bylo za salesiánskou akci bez seznamovacích her. V davu 50 lidí jsme si během
dvou minut interaktivně představili ona zmíněná střediska, a během hry, kdy jsme korzovali po
místnosti a dívali se na sebe, tak dle pokynů Jirky se tvořily vždy dvě skupiny lidí podle toho, co
nás vystihovalo; a soutěžilo se, která skupina bude první. Pivo nebo víno? Muž nebo žena? Humanitní nebo technický obor studia? Pravák nebo levák? Apod.

- 58 Sobota započala mší svatou v malém kostele
následovaná chutnou snídaní a pěším putováním po
cestičkách, které prošlapal i náš milý zakladatel. Za
slunečného rána jsme se rozdělili do skupin dle měsíce narození, dostali soubor otázek týkajících se
putování a mapu společně s instrukcemi, že nás
čeká putování do Castelnuova, místa kde byl Jeník
pokřtěn, kde přijal první svaté přijímání a kde sloužil první mši. Během cesty máme vyfotit 3 selfie
spojené s životem Jeníka, anebo se popřípadě nechat zvěčnit se 4 důležitými osobami figurujícími v
jeho životě. Jak to probíhalo? Jako prvního potkáváme Carla, otce Dominika Savia, který se živil
jako kovář, a který se svou ženou Brigidou počal 10
dětí. K 10. dítěti se váže zázrak, kdy Dominik zachránil svou těhotnou maminku, která umírala.
Prohlédnutím domova Saviových jsme se
volným krokem přesunuli k veledůležité postavě
Dona Calossa, který se stal Jeníkovým duchovním
doprovázejícím, podporoval ho v učení, odrazoval
od kajících skutků nepřiměřených jeho životu a stal
se jeho duchovním otcem. Pikoška – V Morialdu
mají i pohřební službu Don Bosco.
Během putování po dětství Jeníka, kdy naše
boty připomínají spíš absolvování vojenského cvičení v nepřístupném terénu než procházku, docházíme k dalšímu neméně důležité osobě, která také velmi ovlivnila Jeníkův život – Josef Cafasso.
Pikoška – přezdíván také jako otec šibenic. Ten pomáhal Jeníkovi v materiální i duchovní stránce
života a jak už naznačuje přezdívka – doprovázel mladé kluky na smrt. Chtěl si v Jeníkovi vychovat
nástupce, ale tím v něm probudil touhu ne doprovázet kluky na šibenici, ale nedopustit, aby začali
hřešit.

Ukázalo se, že Libor
je super průvodce.
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poslouchající dobově oblečeného kněze, přecházející na místech, kde vůbec
nejsou přechody, až z toho jedna paní
špatně odbočí a couvá přímo na výjezdu, což naopak vzbudí pozdvižení na
naší straně.
Před námi se otevírá pohled na
již zmíněné Castelnuovo, kde dál hledáme odpovědi na naše otázky. Některé
už nám zodpověděli 3 světci, leč není to
stále úplné, a tak se vydáváme na lov
první sochy Dona Boska, která je z roku
1898, a po zdárném nalezení doslova
vyfuníme krpál ke kostelu sv. Ondřeje,
kde s radostí potkáváme poslední důležitou osobu – samotnou matku Markétu. Ta nám však prozatím nemůže
poskytnout informace, protože v místním kostele probíhá svatba. Pikoška –
Brněnská sestava...
Černý oděv je výrazem nejvyšší důležitosti akce, takže muži i ženy jsou zahaleni v černé a pro ty, kteří nechtějí být uvnitř, je venku pípa s
pivem. Je pěkně chlazené, což jsem měla možnost sama okusit, když jsem se ve snaze zahlédnout
nevěstu dostala do víru svatebčanů, a s tím i ke kelímku s pivem.
Po ukončení svatebního veselí procházíme bočním vchodem do sakristie, kde skutečně sloužíval mše Don Bosko, a je to opravdu nevšední zážitek být na stejném místě a představit si, že ani
ne před 200 lety tady byl, modlil se, prožíval těžkosti, stejně jako my. Po prohlídce kostela a modlitbě za všechny, o které se staráme, scházíme z tohoto kouzelného místa zpět přes město na oběd a
posilněni vjíždíme do městečka Chieri. Zde Jeník
studoval, ale také pracoval, přičemž řemesla, která
se zde naučil, využil pak při zakládání dílen pro
kluky. Nejdříve nás Libor vede k budově bývalého
semináře, kde Jeník uvažoval o vstupu k františkánům. Byl přijat, ale nenastoupil.
Prokličkovali jsme uličkami zpět až k chrámu Santa Maria della Scala, kde strávil Jeník nepočítaně času modlitbou u bočního oltáře Panny Marie. Po návštěvě tohoto kostela je čas rozejít se po
svých vlastních potřebách – prohlídka města, dát si
pravé italské presso či zhodnotit kvalitu italské
zmrzliny.
Na sklonku odpoledne dojíždíme do Mondonia, kde v nedalekém domě zemřel v 15 letech
Dominik Savio a kam se sjíždějí lidé z různých koutů s prosbou o, či poděkováním za pokojné těhotenství a šťastný porod, neboť v tomto domě vykonal
Dominik Savio onen zázrak se svou maminkou.
Pouť pokračovala návštěvou místního supermarketu, po níž následovala večeře v restauraci matky
Markéty.
...účastníci z Českých Budějovic...
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těstoviny a něco dobrého k tomu včetně dezertu.
Není správné se na noc nacpat, ale když už jsme v
Itálii, tak se vším všudy včetně vydatné večeře.
Vzhledem k tomu, že máme za sebou půlku
našeho putování, je čas se zastavit a Anežka nám k
tomu dává 6 podnětných obrazů z dílny Martina
Poláčka s výjevy ze života Dona Boska, obsahující
popis obrázku, modlitbu a 3 otázky. Můžeme tak
putovat opět po okolí Becchi, nechat na sebe působit kouzlo tohoto místa, vlastní myšlenky, pocity a
třeba se i ztotožnit s jedním z těchto obrazů, vzít si
pak jeden obrázek a napsat na něj jedno slovo, které
charakterizuje naše rozpoložení. S dovolením zde
uvedu pár slov pro představu… Nadechnutí, krok,
důvěra, víra, světlo…
Neděle a pondělí už jsou zasvěceny městu
Turín. Město, kde začíná Don Bosko pomalu naplňovat své poslání, kde hledá místo pro svou oratoř a
své hochy, čtyřikrát se stěhuje a nakonec nalézá
prostor v Pinardiho domu, kde postupně roste jeho
dílo z domova a kaple do oratoře, baziliky, internátu, školy, hřiště a vzniká tak srdce celého salesiánského díla. Odtud jsou zakládány další oratoře, vy...děcka ze z Plzně...
sílány první misionářské výpravy a odtud prýští úcta
k Panně Marii Pomocnici díky vystavěné bazilice.
V brzkých ranních hodinách, oděni do kraťasů, tílek a přizpůsobeni teplotě zhruba 25°C
procházíme přes obrovitánské náměstí, místní bulvár plný nejmodernějších módních výstřelků až k
místu, kde přeskočila první jiskra díla našeho velikána.
Pikoška – My vyletnění, v
krátkých rukávech a všude kolem nás
stále potkáváme lidi v péřových bundách. Vrcholem všeho je, když péřové bundy jsou vystaveny i za výlohami na místním bulváru a i lyže a podobné propriety. Setkáváme se tak s
obdivnými pohledy na nás v krátkých
rukávech a stejně tak našich pohledů
na ně, kteří v šálách, čepicích a zakuklení jdou za svým cílem.
Prvním místem je kostel sv.
Františka z Assisi, kde v sakristii
potkává Don Bosko Bartoloměje
Gareliho, prvního chlapce. Když
opouštěl toto místo, chlapců je na 80.
Poté putujeme přes domov markýzy
Barolové, kde vzniká oratoř až k
bazilice Consolata, kde během Liborova výkladu místní žena vymáhá
příspěvek a neustále hudruje procházejíc mezi námi. V tomto místě je
...a Pražácííí.
pohřben otec šibenic – sv. Josef Ca-
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Kličkujeme místními uličkami, uhýbáme všude možně přítomným cyklistům i autům, vyslechneme si nadávku místní ženy, která kvůli našemu početnému davu nestihne tramvaj a zanedlouho se před námi otvírá ono klíčové místo v celé své kráse. Už z dálky je slyšet smích, křik a
jásot dětí. Na nádvoří řádí mnohačetné výpravy. Hraje se zde fotbal a musím uznat, že místním klukům to jde na jedničku.
PIKOŠKA…
PIKOŠKA…

PIKOŠKA…
PIKOŠKA…
Vůbec jsme netušili, že je to tak frekventované slovenské slovo...
(salesián Peter Štellmach, zvaný Malý Štello, v akci)

Vydatný oběd s kvalitní českou vysočinou dodává energii na druhou část kde, kdy procházíme s naším slovenským kamarádem a průvodcem místnosti, kde Don Bosko žil, pracoval, psal a
také zemřel. Nalezneme zde kousek původní podlahy, množství knih, nákresů baziliky, návrhu obrazu zdobící hlavní oltář, i oříšky, které Don Bosko rozdával hochům z malého pytlíčku a vodu z
31. ledna 1888, kdy Don Bosco umírá. Pikoška – Don Bosko byl velký 165 cm, tedy přibližně jako
já, a po tomto zjištění mnoho kluků se poměřuje se mnou a zjišťují, jaký měl výhled.
Naprostá fascinace nad tím, že stojím pár metrů od míst, kde se psala historie a začátky salesiánského díla, až se mi tají dech.
Následuje prohlídka baziliky, kde je netřeba slov. Dokonalá, prosvětlená a velmi impozantní
bazilika, kde je pochován Don
Bosko či Marie Dominika Mazzarelová, odkud pramení úcta k
Panně Marii do celého světa a
která byla postavena opět na základě snu. To už je ale skoro čtvrtá odpolední a tak v Pinardiho
kapli slavíme mši svatou. V místě,
kde mnohokrát sloužil Don
Bosko, sedíme my dnes a prožíváme spojení historie se současností. Ještě je čas spatřit kryptu,
Akce na kruháči
kde jsou pohřbeni všichni představení a kde jsou uloženy relikvie mnoha salesiánských mučedníků z celého světa.
Na závěr dne nás, animátory, čeká konfrontace s oratoří přímo na Valdoccu; setkáváme se se
salesiány působící v tomto místě. Vnímám život a veselost všech kluků a děvčat, které tu potkávám.
Hrají si, křičí, smějí se a strhávají na sebe pozornost dospělých, stejně tak, jako u nás. Na závěr nás
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putováním, nikoliv za dnem.
Při západu slunce za dalekými alpskými vrchy děkujeme za dnešní den společnou modlitbou
u velkého kříže nedaleko našeho ubytování. Večer Libor vyhodnocuje naše odpovědi ze hry po stopách dětství Jeníka Boska z předešlého dne, promítá naše skupinová selfie a k velké radosti nás,
červnových dětí, vyhráváme onu soutěž díky úplným a pravdivým odpovědím na otázky. Jen co si
posedáme zpět na svá místa, z kuchyně vychází postupně opět ony čtyři dávné postavy, které nám
představují místní italské speciality v podobě rukolového salátu s rajčaty a česnekem, melounu s
prosciutto a výbornou mozzarelou z buvolího mléka a parmazánem. Vše doplněné o ono ozdravné
víno. Degustace může začít. Je to náš poslední společný večer, a tak v družných rozhovorech přetahujeme naši půlnoční bariéru pro zahájení spánku a povídáme si do pozdních hodin.
Každé ráno je teplejší a teplejší a dnes, v den odjezdu, už můžu rovnou na snídani jít v kraťasech. Pakujeme, balíme výpravu a jde se domů. Tedy ne úplně, ještě nás čeká opět parný den plný
kulturních prožitků a návštěvy Supergy. Po třech společných dnech už sedíme pomíchaně, utužují
se nová přátelství.
Naše parta postupně opouští malebné Becchi, a pár minut po deváté jedeme zpět do Turína,
vstříc novým zážitkům ať už v podobě výborného jídla, zmrzliny, kávy nebo turisticky zajímavých
destinací. Tudíž mnoho z nás se trhá na menší skupinky a společně se scukneme až ve 14.30 u sochy Dona Boska na Valdoccu. Poté jsme se nalodili do italského autobusu a vyjeli na kopec k bazilice Superga, na kterou stoupá i místní Zubačka. Pikoška – Na tomto kopci, na kterém se skví tato
nádherná bazilika, žijí největší boháči. A také je tu snad nejužší silnice. A krajnice přesně kopíruje
okraje křížové cesty, takže nakreslená na zemi vypadá velmi vtipně.
Zde na nás čekalo zakončení našeho společného putování
hodnocením uplynulých dnů, za
všeobecného pochutnávání si na
pizze. Každý z nás dostal pohled,
na kterém je Don Bosko a na který
si měl napsat, co mu tento světec
prostřednictvím této poutě sdělil,
co si z ní každý z nás odnáší. Poslední pohled na Turín za lehčího
mlženého oparu. Poslední minuty
neúprosně utíkají, už jen poslední
společná fotka a požehnání malých
předmětů náboženské úcty, zakoupené v nedalekém obchodě.
Je to tady. Naposledy se rozhlédnout a vyrazit směr autobus, naposledy projít skrz Turín a
připomenout si ona místa, kde jsme v průběhu dvou dnů zastavili, a pak už jen usazení do sedaček,
kdy nás autobus setmělým Turínem odvážel ku domovu. Doznívající emoce vyšly na povrch při
sledování filmu „Drž hubu!“, při kterém se začalo rozeznívat tichoučké pochrupkávání unavených
poutníků.
Na závěr pár postřehů z naší úžasné báječné pouti, a to…
- že záchod spojený se sprchou je fakt divný
- že splachovátko může v Itálii znamenat alarm
- že některé kruhové objezdy se prostě objíždějí dvakrát
- že bez správných a úderných komentářů prostřednictvím autobusového mikrofonu by
naše putování bylo o mnoho chudší
- že pravé italské víno je lahodné, jídlo také, ale rýže s protlakem díru do světa neudělá
- že naprosto skvělým slovem je slovo pikoška
- že řidiči autobusu jsou prostě machři, když se vytočí v takových pidiuličkách
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že prožívat mše či modlitby na místech, která jsou promodlená od Dona Boska a jeho
hochů je nepopsatelné
že italský řidič autobusu je schopný nás vyděsit k smrti, když se začne otáčet s autobusem na kraji prudkého svahu
že Plzeňáci skutečně neříkají ze z Plzně
že zapadající slunce za Alpami je naprosto kouzelné
že stát kousek od místa, kde se narodil a zemřel Don Bosko, je úžasné
že komentovat cokoliv v češtině v místě, kde vám nerozumí, je strašně fajn, jen v trolejbusu na cestě domů už to není úplně vhodná příležitost
že stihnout za 4 dny prozkoumat život našeho světce je úžasná zkušenost
že najít v autobuse pohodlnou polohu na spaní je skoro nemožné
že nebýt účastníků, nemohla by být žádná pouť a nedošlo by ani k možnosti spřátelení
napříč středisky a vědět tak, že na Salesiánském Velehradě ve dnech 7. – 9. srpna 2015
potkám mnoho známých tváří se společnými prožitky
a že nebýt realizačního týmu ve složení Libor, Ondra, Anežka, Jirka a Vašek, nikdo z
nás by neměl památku na těchto 5 dní prožitých na místech žití a působení našeho drahého zakladatele, a že bez nich by náš život byl chudší o mnoho vtipných hlášek, ale
hlavně o tuto nezapomenutelnou pouť.
Veliké díky ještě jednou!
Text: Johanka Beránková z Plzně
(zkráceno a upraveno)
P. Vašek Jiráček
Don Calosso

▼
Ondra Trojek
chlapec z ulice

▼
▲
P. Jirka Baláš
Carlo Savio,
kovář

▲
P. Libor Všetula
Don Cafasso,
otec šibenic

Čtvrtek, 16. dubna 2015
Dnes slaví 35. narozeniny P. Libor Všetula.
Přejeme vše nejlepší a Boží požehnání do dalších let !!!

▲
Anežka Hesová
matka Markéta
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Neděle, 19. dubna 2015
Dnes jsme si v předsíni kostela mohli prohlédnout
zkušební výpal jedné tabule vitráže, které budou
v průběhu května osazeny do oken v presbytáři.
Zároveň na farní kávě po deváté mši sv. byl
promítnut dokument o cestě Maxe, Pavla
a Libora do sklárny v Novém Boru,
kde pro nás vitráže vyrábějí.
Dokument si můžete prohlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=dhiaMrbfVcU
Po promítnutí dokumentu P. Max poděkoval všem,
kteří hojně přispívali na všechny čtyři projekty k jubilejnímu roku a vyjádřil přání, aby se nám v inovovaném kostele víc a víc líbilo.

Informační leták umístěný pod vystavenou vitráží.

Zapsal: Aleš Marek, foto: Jiřina Marková

Dnes, v neděli 19. dubna 2015 v 15:30, konalo se
v pinpongárně představení divadelního souboru
Happy Theater. Na programu byla pohádka
ZLATÉ KVĚTY.
Je to příběh o dívce, která měla příliš horké a dobré srdce. Díky němu sice nezmrzla kouzlem strašného čaroděje Strašnovida jako ostatní, ale zatemnil jí zdravý rozum a málem kvůli tomu skončila v pekle!
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Sobota, 25. dubna 2015

Výlet s dětmi na Stránskou skálu
Sraz před střediskem v devět, návrat v patnáct.
A k tomu se přidalo nádherné, slunečné počasí s letními teplotami,
rozkvetlá, svěže rozzelenalá jarní příroda, zkrátka čas pro výlet jako stvořený. Však si to děcka z farnosti naplno užívala.

Zapsal Aleš Marek, foto Radek Gottwald
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Pátek 24. až neděle 26. dubna 2015

Zakončení 5. ročníku vzdělávacího kurzu
SVAŘáK
Koncem dubna se v našem středisku v Brně
– Žabovřeskách uskutečnil osmý, a tedy závěrečný,
víkend 5. ročníku vzdělávacího kurzu – SVAŘáK.
Výstupem z něj je 12 nadšených mladých hlavních
táborových vedoucí spolupracujících s naším střediskem, či jinými spřátelenými organizacemi.
V rámci tohoto kurzu účastníci absolvovali
poslední blok přednášek zaměřených na vedení a
organizaci táborů a pobytových akcí. Přednáškový
blok vedený Dominikem Liberdou – naším hlavním
koordinátorem letních táborů – byl zahájen originální aktivitou, při které účastníci museli vytvořit
reálný návrh tábora a (trochu upravenou formou) zajistit všechny potřebné náležitosti. Od průvodního dopisu rodičům, přes
propagaci tábora, až po nahlášení tábora příslušným orgánům v
místě pobytu. Nutno podotknout, že účastníci měli přísný časový limit, během kterého museli vše stihnout. Tudíž aktivita získala jistý náboj, jenž se postupně měnil ve stres, který je při
plánování tábora častou realitou.
V druhé části přednášky jsme pak společně řešili rozpočty vytvořených táborů a zjišťovali, kde všude lze na tábory získat finance.
A AŤ VÁS ANI NENAPADNE
OPISOVAT !!!
PROJÍT PŘEZE MNE…

Silným zážitkem byl i
sobotní zdravotní kurz, pořádaný profesionálními externisty
ze SVČ Lužánky. Ti účastníkům nejen předali mnoho důležitých informací, ale umožnili
jim i praktický nácvik první
pomoci a ošetření nejrůznějších

RAČ, PANE,
POŽEHNATI…

zranění formou živých scének a jejich
následnou reflexí.
Poslední částí kurzu byl závěrečný test, který všech 12 účastníků
úspěšně absolvovalo. Tudíž jim byly po
slavnostním obědě předány certifikáty,
které je opravňují k funkci hlavního
táborového vedoucího.
Za celý organizační tým přeji
všem účastníkům mnoho úspěchů na
budoucích táborových akcích.
Ondra Zuki Zukal

- 67 Čtvrtek, 30. dubna 2015
Dnes po večerní mši svaté byl slavnostně představen videoklip Da mihi animas k dvoustému výročí
narození Dona Boska. Klip natočila mládež z brněnského střediska v rámci mediální školy.
DĚCKA, SUPER !!!

Dál ať zní Da mihi animas!
„Měl jsi víru, měl jsi sílu, už jako dítě jsi měl přání: Že jen s láskou, že jen v míru pohneš
planetou!“
Těmito slovy začíná hymna 200. výročí narození Dona Boska s názvem Da mihi animas. Až neuvěřitelně se z Don Boskova
přání stala naše realita a ze skromného nápadu přeložit tuto píseň do
češtiny velkolepý projekt.
Myšlenka hymny výročí se zrodila mezi účastníky Mediální
školy. Píseň Da mihi animas, která pochází z dílny kreativních salesiánů v severní Itálii, si nás hned získala. Kočka leze dírou to ovšem
není, takže překlad byl pěkným oříškem. S frázováním nám nakonec musel pomoci profesionální textař z rádia Proglas. Mladým
lidem se píseň zjevně zalíbila a naučili se ji nazpaměť hned na celostátním setkání salesiánských animátorů v Havířově, kde poprvé
veřejně zazněla v podání hudební skupiny KaPři.
Ukázalo se, že taková hymna by si zasloužila kvalitní
nahrávku, a tak byla svěřena do rukou odborníků. Jejich
aranžmá vás rozhodně zvedne ze židle. Má to fakt šmrnc.
A zatímco muzikanti nahrávali, v našem středisku se
scházeli mladí nadšenci, herci a tanečníci, aby natočili
k hymně videoklip. Klobouk dolů před všemi dobrovolníky,
kteří se naučili nelehké kroky taneční choreografie a vydrželi
se celý den usmívat, i když některé záběry museli opakovat
pořád dokola.
Pán Bůh naší hymně zjevně taky fandí, jelikož nám k
oběma natáčením dopřál nádherné slunečné dny. Nedivila
bych se, kdyby si v nebi klepal nohou do rytmu.
Anežka Hesová

Da mihi animas
Hudba:
Gilberto Driussi
Český text:
Milan Tesař
Hudební nastudování: Martin Novák, Marek Švestka, Pavel Palát, Ondřej Malach
Mastering:
Petr Vavřík (V studio Zlín)
Zpěv:
Tomáš Moštěk, Eva Herková, Michal Skočík, Martin Novák
Zvuk:
Petr Prokop (Tonstudio Rajchman)
Choreografie: Darina Končalová, Anežka Hesová
Kamera:
Ondřej Trojek
Režie:
Anežka Hesová
Klapka:
Lucie Křižanová
Asistenti:
Tomáš Tököly, Jan Kozel, František Novotný, Tereza Mikulová, Vojtěch Ryšavý
Účinkují:
Darina Končalová, Nika Liberdová, Petra Juřenčáková, Kateřina Chroustová, Karel Kozel,
Magdaléna Šťastná, Lucie Kubešová, Barbora Petrziková, Ondřej Zukal, Jiří Vácha, Pavla
Kvasnicová, Adéla Kolářová, Jiřina Marková, Petra Fráňová, David Skoruša, David Minster

Na videoklip se můžete podívat zde:
https://www.youtube.com/watch?v=zmVTLT3Iuas&feature=youtu.be
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Čtvrtek 7. až neděle 10. května 2015

Přípravný víkend na biřmování
Během víkendu proběhla poslední víkendová příprava
biřmovanců před přijetím svátosti biřmování v neděli 17. května, spojená s duchovní obnovou.

Ve čtvrtek večer proběhlo setkání s kmotry, po kterém
jsme, plni očekávání a adrenalinu, vyrazili na naši poslední duchovní obnovu. Ta tentokrát proběhla na faře ve Velkém Újezdu.
Nejdříve jsme měli možnost trochu zastavit čas i sebe,
zamyslet se nad sebou a během mše společně dát vše do Jeho
rukou. Poté jsme už vyrazili na cestu, na které jsme nacházeli
slova a poselství Ducha a o Duchu. Občas se skrývalo za
každým rohem, po jiných jsme museli chvíli pátrat. Na
konci této pouti, jejíhož cíle jsme dosáhli přeplaváním a
přeplutím zatopeného lomu, jsme měli čas na ztišení se,
zamyšlení se nad slovy Ducha svatého, nad Písmem.
Vrcholovým bodem celé obnovy však byla pouť.
Za doprovodu našich patronů jsme společně vyrazili na
Svatý kopeček. Cestou jsme mohli obdivovat krásy přírody kolem nás a současně
se zamyslet nad našimi patrony a nad jejich životy. Po návratu nás již čekala řada
her, a večer film o jednom z patronů.
Další den nám opět připomněl
blízkost samotného přijetí Biřmování, a
my se začali více zamýšlet nad blízkostí
toho dne, nad samotným průběhem a nad
tím, jak rychle to všechno uběhlo.
A pak už jen následovala cesta
domů, během které jsme si ještě připomínali nezapomenutelné momentky obnovy,
a cítili neskonalou vděčnost Majce, Kubovi, Ádě a Maxovi, kteří nás provedli celou
duchovní obnovou, i celou přípravou k Biřmování.
Svátost biřmování přijmeme v neděli 17. května při mši sv. v 10.30 hod. Hlavní celebrant je
Mons. Karel Herbst. Srdečně vás zveme na tuto naši slavnost.
Vaši biřmovanci

- 69 Sobota, 9. května 2015
Dnes ve 13 hodin konalo se v našem kostele requiem za paní Bohumilu Richterovou, která zemřela
ve věku nedožitých 70 let.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JÍ, Ó PANE…

Neděle, 10. května 2015

Dnes budu tvým hostem
Co všechno musel Zacheus udělat,aby uslyšel od Ježíše tuto větu?
Musel být zvědavý a zatoužit po setkání s Ježíšem.
Musel si přiznat, že je malý, a že se ke svým bližním nechová zrovna nejlépe.
A že by ho ostatní při vítání Ježíše ve svém středu nejraději
neviděli.
A tak zvolil strom a úkryt ve větvích, aby nepříliš viděn sám dobře
viděl. Avšak před Božím Synem Ježíšem ukrytý nezůstal. Ježíš ho
zavolal se stromu dolů, ne aby mu připomněl, co už Zacheus sám
objevil, ale aby byl výzvou k proměně života:
"Dnes budu tvým hostem.“
Děti, které přišly tuto neděli slavnostně oblečené i se svými
rodiči, příbuznými, kmotrami a přáteli , nemusely následovat Zachea v jeho počínání, ale stejně jako on slyšely Ježíšův hlas: "Dnes
budu tvým hostem. Otevři nejen svá ústa, ale hlavně své srdce,
abych vešel tak, jak jsem dosud nevcházel. A od této chvíle v tobě
stále znovu tímto způsobem budu přebývat.“
Děti, výborně připravené jak Otcem Maxem, tak katechetkami sr. Evou Liškutinovou a Lenkou Procházkovou, doslova svítily radostí, stejně jako jejich postupně rozžíhané křestní svíce, když
je Otec Max volal jménem, jako nás volá jménem Bůh. Sboreček
jim k té radosti radostně a krásně zpíval a kněží u oltáře bylo hned
několik. Kromě Otce Maxe i P. Libor Všetula, P. Jiří Florian a P.
Pavel Kosmák.
Farníci a farnice přišli s dětmi sdílet radostnou svátost též v
hojném počtu. Mnozí si zavzpomínali na své první svaté přijímání, a

Děti byly vyvolávány jménem a každému
z nich P. Max vlastnoručně zapálil svíci.

- 70 některé vzpomínky byly vpravdě pamětnické. Jedna farnice
pamatovala poslední průvod dětí, jdoucí na první svaté přijímání od kapličky sv. Václava, v době, kdy nedlouho poté bylo
působení salesiánů v Žabovřeskách násilně ukončeno.
Krásný májový den slunečními paprsky ozářil dětem
cestu domů a sypal jim na cestu okvětní lístky rozkvetlých
stromů.
Maria, pomocnice křesťanů, díky, že jsi nad dětmi držela ochrannou ruku a byla jsi pomocnicí na jejich cestě k tvému
Synu.
Autor: Jaroslava Cýrusová
Foto: Petr Polanský

Přijímalo se slavnostně – pod obojí.

Každý, kdo přijímal poprvé, dostal
žlutou růži.

Ema Bartoňová
Kryštof Bína
Hynek Cihlář
Michaela Doležalová
Michaela Dvořáková
Kristýna Gistingerová
Magdaléna Jůzová
Barbora Kalendová
Kateřina Klofandová
Eliška Králová
Filip Liška
Jan Machourek
Hana Maliňáková
Michaela Poledníková
Amálie Rovnerová
Vít Vondráček

- 71 -

ZVEŘEJNĚNO NA WEBU
11. května 2015

Salesiáni mají překvapení pro celé
Žabovřesky!
Buďte ve správný čas na správném místě a
HRAJTE S NÁMI!
21. května v 18 hodin
u kapličky na Burianově náměstí

TO ROZBALÍME!

PECKA !!!
V těchto dnech se proslechlo, že po prázdninách ze Žabin odchází i P. Radek Gottwald. Bude převelen do Zlína.
„S takovým jménem mne to dřív nebo později potkat muselo...“ dal se slyšet Radek.*
Prý to není žádná novinka, ale moc lidí to nevědělo... Radek se přiznal, že sám to ví tak 14 dnů.
* za „reálného socialismu“ se Zlín nazýval Gottwaldov.
No – jak to tak vypadá, v žabovřeské komunitě po prázdninách nezůstane kámen na kameni...

Středa, 13. května 2015
Dnes byla dokončena montáž vitráží. Jsou zahaleny plátnem, aby mohly být slavnostně odhaleny
až při mši o farním dnu. Takže je vidělo jen pár vyvolených. A my ostatní...
... SE UŽ NEMŮŽEME DOČKAT !!!
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Z montáže vitráží

Vitráže jsou nainstalovány a tuto sobotu budou odhaleny a slavnostně požehnány. Většina lidí ve
farnosti se těší a vítá změnu v interiéru kostela, který během uplynulých dvaceti let existence prakticky větších změn nedoznal. S vitrážemi se počítalo již při stavbě kostela, ale z časových, finančních i technologických důvodů (tehdy se vitráže do takových typů oken nedělaly) na ně, prostě,
nedošlo. Až po dvaceti letech. Použitá technologie a způsob instalace do oken je i v současné době
raritní a náš kostel je pravděpodobně první na světě, kde se to takto dělalo.
Ne všemi lidmi ve farnosti jsou ale vitráže přijímány pozitivně. Některým jednotlivcům se
nelíbí (holt – každý máme jiný vkus), někteří podotýkají, že za tolik peněz se mohlo raději pořídit
něco pro děti do střediska. No – a to právě nemohlo.
Finance, za které byly vitráže následně pořízeny, byly totiž poskytnuty prakticky jediným
generálním sponzorem – soukromou osobou. Když tato osoba finanční dar salesiánům poskytovala,
vymínila si, že věnované prostředky musí být použity na zvelebení chrámu. Zvažovalo se, jak finance využít, a nakonec – se souhlasem dárce – volba padla na vitráže.
Tyto skutečnosti byly zapsány, aby bylo jasné, že v žádném případě nešlo o nějakou svévoli
či plýtvání prostředky, ale že vše je propojeno v souvislostech, které přímočaře směřují k oslavě
Boží a ke cti a slávě Panny Marie Pomocnice.
Zapsal Aleš Marek
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O pohár a pro radost
Minulý týden se na hřištích salesiánského střediska odehrály dva přátelské zápasy za přízně počasí i fanoušků. Účastníci
fotbalových kroužků si zahráli proti dětem ze ZŠ Sirotkova a z
líšeňského Saleska. Jak z výhry, tak z prohry mohou odcházet
obohaceni.

Středa, 13. května 2015,
14:30 hodin

Saloši vs. Sirotci
Tradiční utkání o pohár střediska se ZŠ Sirotkova byl zahájen shromážděním a osvěžením
hracích pravidel. Od loňského roku se pohár vyhříval ve středisku, a výzvou pro děti ze ZŠ Sirotkova bylo, odnést si jej do své vitrínky.
Po přípravných zápasech bylo zahájeno utkání o pohár. Saloši v oranžové nastoupili v pěti
proti šesti žlutým Sirotkům. Gesto možnosti hráče v poli navíc bylo po první polovině zápasu odvoláno, protože rozhodující věkový průměr týmu Sirotků neodpovídal věkovému průměru nasazených
hráčů v poli.
Z původních 1:5 se oranžoví ještě vzchopili na 4:5, ale gólem na 4:6 ke konci zápasu si hosté uhájili vítězství. Po vyhlášení nejlepšího střelce, nejužitečnějších hráčů a po společné fotce si
nápoj z poháru vypili Sirotci a zase na rok si jej nechají u sebe.
Oba týmy podali pěkný výkon a patří jim uznání za nasazení do celého zápasu.
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Pátek, 15. května 2015, 16:00 hodin

Saloši vs. Salesko
Tentokrát se nevystavoval pohár, ale hrálo se ve snaze o vítězství a pro radost. Mladší tým
ze Saleska nastoupil v šesti proti pěti našim borcům. Po přípravném zápase, který těsně vyhráli hosté, byl zahájen hlavní zápas, ve kterém si již domácí výhru vzít nenechali.
Utkání vládla velmi příjemná atmosféra a výkony na obou stranách byly oceněny uznáním a
sladkými odměnami.

S vítězstvím i prohrou se dá pracovat. Prohra nebo chyba je však pro rozvoj a poučení často
mnohem důležitější. Věřím, že s nám daří s tímto pracovat v souladu s působením rodičů a v souladu s tím, co považujme v životě za důležité.
Za organizační týmy a trenéry
Dominik Liberda
Pátek, 15. května 2015
Dnes ve 20:00 v kostele začíná novéna k Duchu Svatému. Bude pokračovat každý den až do soboty 23.
května, kdy bude zakončena svatodušní vigilií.

- 75 -

Sobota, 16. května 2015

Výlet do ZOO
Na dnešní den byl naplánovaný výlet dětí z farnosti do zoologické zahrady. Bonusem pro
výletníky bylo nádherné, naprosto letní počasí. A tak si výlet všichni naplno užili.
Zapsal Aleš Marek
Foto: Radek Gottwald

Závěrečný nanukový dort
po návratu ke středisku.
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Neděle, 17. května 2015

Biřmování
Dnes, při mši svaté v 10:30 hodin, přijalo 15 mladých lidí z
naší farnosti z rukou pomocného biskupa pražského, Mons. Karla
Herbsta, SDB, svátost biřmování. Svátost byla mladým lidem udělena
po jejich dvouleté přípravě. Formaci vedla sr. Majka Kučerová a Jakub
Švanda, SDB.

Mons. Karel Herbst, SDB

Kateřina Buchtová
Terezie Dvořáková
Alena Grycová
Metoděj Klang
Lukáš Kopal
Jan Kozel
Pavla Kvasnicová
Anežka Lavičková
Jan Maštera
Vít Motyčka
Anežka Plevová
Pavla Ryšavá
Petra Ryšavá
Magdaléna Šťastná
Tereza Vejlupková

- 77 Pondělí, 18. května 2015
Dnes v 15:30 hodin konalo se v našem kostele requiem za paní Růženu Kalfusovou.
Zemřela v požehnaném věku nedožitých 96 let.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JÍ, Ó PANE…

Čtvrtek, 21. května 2015

V šest večer
jsme to rozbalili !!!
Farář farnosti
Brno-Žabovřesky,
Důstojný pán
P. Maxmilián Dřímal
(v civilu)

Kdo se dnes pohyboval mezi 17:40 až
18:00 hod. mezi ulicí Foersterovou a Burianovým náměstím, byl svědkem nezvyklé události. Nejdříve ho upoutal dost značný hluk. Pískání frkaček, hlasité bubnování hned na několik bubnů, troubení na trubku. Pokud dotyčný
– přemožen zvědavostí – vydal se vstříc hluku, nejdříve narazil na dřevěný vozík tažený
střídajícími se salesiány, poté na haldu výrostků ustrojených tak, jako by utekli ze druhé
poloviny devatenáctého století (ano, právě ti
vyluzovali ten nepopsatelný bengál), určitě
nepřehlédl Anežku na „metrových“ chůdách a
nakonec uviděl špalír zvědavců, který tento
nezvyklý průvod prodloužil nejméně na dvacet metrů. A celé toto nadělení se sunulo od
kostela ke kapličce.
Ospalá okna domků v Žabinách se otvírala a v nich se objevovali lidé, rozrušení
tímto nezvyklým hlukem a zvědaví, co že se
to v jinak klidných ulicích děje za pozdvižení.
Tak byla zahájena akce V šest večer to
rozbalíme !!! Průvod dorazil ke kapličce poté,
co na přechodu na několik minut zablokoval

- 78 tramvaj, chystající se opustit zastávku. A – kupodivu
– šalinář neprotestoval. Odevzdaně si podepřel hlavu
a trpělivě čekal, až celý průvod přejde.
Na kapličce byl umístěn plakát s logem letošního roku kulatých výročí, salesiánským znakem a
nápisem SLAVÍME !!! HRAJTE S NÁMI ! Autor
dokonce nezapomněl ani na takový detail, jako je
prostřih v plakátu, aby zůstaly viditelné hodiny, které
by jinak byly plakátem překryty. Na chodníku trochu
bokem před kapličkou stála ona tajemná bedna, která
má být v šest rozbalena.
Krátce před šestou se slova ujal P. Libor Všetula, který na dnešním
happeningu přivítal všechny přítomné, a nastínil, co nás vlastně čeká. Poté
nás ještě přivítal ředitel komunity P. Radek Gottwald a předal slovo starostovi Žabovřesk Ing. Tyralíkovi a jednomu z radních,
kteří přišli naše shromáždění
pozdravit. Oba se ve svých
projevech omezili jen na
konstatování, že zastupitelstvo Žabovřesk je velice
rádo, že tady salesiány má a
popřáli komunitě hodně eláHappening moderoval
nu do další práce – miniP. Libor Všetula
málně na dalších 120 let.
Hosté z radnice. Starosta ►
Poté už nastoupily holky
ing. Pavel Tyralík (hovořící) a
z orcu, které předvedly chomístostarosta Mgr. Filip Leder
reografii připravenou pro
natáčení klipu Da mihi animas a moc
se jim to povedlo.

A pak už se otevřela kaplička, skrývající symbolických 220 balónků se salesiánským znakem a nápisem
SLAVÍME. Každé dítě dostalo jeden, pak se podělila také
mládež a ještě zbylo i na dospělé. A potom to přišlo: 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.... a 220 balónků vyletělo
k zamračenému nebi. Oslavy 200 let od narození Dona
Boska, 20 let od posvěcení kostela a 15 let od zřízení samostatné farnosti byly zahájeny !!!
Balónky připravené v kapličce ►
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Vypuštění balónků

A pak už to saloši, za asistence pana
starosty, rozbalili. A byl to stolní fotbal
(kalčo), poctivě přikurtovaný k chodníku,
aby to náhodou přes noc někdo nepochopil
špatně, protože toto kalčo je určeno pro každého, kdo půjde kolem a bude mít chuť si
zahrát. A navíc – kdo si u kalča vyfotí selfie
minimálně se dvěma kamarády a do 21. 6.
2015 je pošle na salesiánský web, má možnost vyhrát kvalitní mobil. Mladí z orcu mají
dokonce rozepsané služby, aby kalčo zkontrolovali a popřípadě doplňovali hrací míčky, protože ty už se přikurtovat nedají.
První čestný zápas sehrála čtveřice pan
starosta, Verča Vejlupková versus Radek Gottwald, Kryštof Bína. Hrát se mělo do prvního
gólu, ale protože dvojka Radek, Kryštof vpálili
panu starostovi a Verči gól téměř okamžitě,
vrchní sudí Pavel Tichý gól neuznal a hra pokračovala. A stejně nakonec vyhrál Radek
s Kryštofem.
Pozdní odpoledne se pomalu přehouplo
do večera, účastníci besedovali u skvělých kuřecích a vepřových stejků s dušenou zeleninou,
nebo jen tak u piva, popřípadě u výborného svařáku, který – vzhledem ke chladnému počasí –
přišel k chuti. Hrála reprodukovaná hudba, a my,
stíháni zvědavými pohledy cestujících z kolem
projíždějících tramvají, jsme zjišťovali, že se nám vlastně ani moc nechce domů.
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Nicméně přece jen se
společnost kolem osmé hodiny
rozpadla a ti, co zbyli, pomohli
ještě sklidit lavice a stoly.
A až se poklidilo, byla
pro ty, co vydrželi až do konce,
v kapličce sloužena mše.
Kluci salesiánští – skvělý nápad. Moc děkujeme za
perfektní večer.
Zapsal Aleš Marek
Foto: rodina Polanských

Sobota, 23. května 2015

Den farnosti 2015
Oslava dne farnosti již tradičně začala slavnostní mší k poctě
Panny Marie Pomocnice křesťanů, i když o půl hodiny dříve než
obvykle. Avizovaný pan biskup se pro nemoc omluvil, a tak mši
celebroval generální vikář P. Jiří Mikulášek.
Hned po začátku
mše P. Mikulášek zavzpomínal na svoje dětství, kdy chodíval do oratoře na výklad Písma,
dotkl se i likvidace oratoře za minulého režimu a
pocitu radosti i vítězství, když po revoluci v r. 1989 byla
salesiánská oratoř obnovena a brzy na to vyrostl kostel i
středisko mládeže. V homílii se poté zamyslel nad významem Panny Marie:
Mons. Jiří Mikulášek

Červenkovi přinášejí dary v rekonstruovaných
žabovřeských krojích

- 81 Již v prvním čtení jsme mohli spatřit zvláštní pohled na Pannu Marii. Ona a církev tvoří jednotu. Na
počátku je žena, která potře hlavu hada, na konci žena oděná sluncem. Mezi tím se odehrávají dějiny spásy.
Očekávání Boha a konečné potření zla v člověku. Bůh mohl udělat roboty, ale jedině ve svobodě je člověk
schopen lásky. Bůh šel do rizika stvoření člověka a dal mu možnost říci ne. A člověk řekl ne. Ani pak to Bůh
nevzdal, skrze Marii daroval lidem Syna. Skrze Marii proudí všechny milosti na svět. Marii si v těchto dnech
připomínáme ve večeřadle obklopenou apoštoly, je kolem ní shromážděn zárodek církve, Ona jim předává
mnohé věci z Ježíšova života, ale sama nevede církev, zůstává Matkou, která ji provází. Její zjevení na různých místech dokládají, že má stále starost o církev, je to její poslání, které získala pod křížem: Hle, to je
tvůj syn. Hle, to je tvá matka.
Je matkou duchovního života každého z nás, učí nás říkat Bohu Otče. Učí nás důvěřovat, spoléhat se
na Boží zaslíbení. Ukázala nám takovou důvěru v Káni Galilejské. Vyprosila tam první zázrak. Sama nedělá
zázraky, ukazuje cestu, mluví o tom se svým Synem a nenechá čekat se založenýma rukama ty, kterým chce
pomoci. „Udělejte, co vám řekne,“ pobízí. Zároveň vidí nouzi dřív, než za ní přijdou. Nečeká, jedná. Je potřeba ji přijmout do života.
Salesiáni mají bezmeznou důvěru k Panně Marii, přejatou od Dona Boska, a této důvěře učí všechny
příchozí. Vytváří kolem Panny Marie rodinu. Vědí, že ona prosí i za ty, co sami neprosí, svěřují jí celou farnost a mládež, které vytváří zázemí.
Myšlenky z kázání P. Mikuláška
zachytila Jaroslava Cýrusová

P. Pavel Tichý a pan Jiří Tesař

Ještě před požehnáním vitráží P. Pavel Tichý
k oltáři pozval jednoho z tvůrců vitráží, pana Jiřího Tesaře, který nám řekl pár slov o vzniku vitráží. Dozvěděli
jsme se, že vitráže byly plánovány již před dvaceti lety,
ale došlo na ně až nyní. Pan Tesař nám prozradil, že takový typ vitráží a takto instalovaný ještě v žádném kostele použit nebyl, takže je to svým způsobem světová
premiéra. Další z tvůrců, pan Zdeněk Kudláček, se mše
nezúčastnil. Pavel též představil sponzora, který svým
štědrým darem umožnil vznik a instalaci vitráží a jmenovitě mu poděkoval.
Nové vitráže. Tak co jim říkáte?
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Žehnání vitráží
(levá strana)

Poté nás Libor seznámil se symbolikou
vitráží. Zakomponovaný příběh souzněl s promluvou P. Mikuláška natolik, že Libor pro jistotu dopředu upozornil, že to v žádném případě
nebylo dopředu domluveno.
Před vznikem prvotní církve se apoštolové spolu s Pannou Marií vytrvale modlili. Dvanáct apoštolů představuje dvanáct žlutých hvězd
– šest a šest na každé straně – a Panna Maria na
obrazu nad oltářem je v jejich středu. Červený
paprsek prorážející žluté pole vpravo nahoře
symbolizuje přicházejícího Ducha svatého. To
vše je shromážděno kolem Krista – oltáře, na
němž je každý den proměňována Eucharistie.
Tak je zachycen vznik církve. Proto hvězdy nesymbolizují jen apoštoly, ale každého z nás – ať
si každý z nás ve vitráži tu svoji hvězdičku najde.
Právě tady vzniká slovo SPOLEČNĚ,
které se stane heslem pro příští školní rok a které
je též mottem letáčku vydaného k 20. výročí
posvěcení kostela. V letáčku je znázorněno salesiánské dílo, na kterém se podílí středisko, farnost, animátoři, dobrovolníci, rodiny... mnoho
různých skupin, které SPOLEČNĚ tvoří jedno
dílo.

Žehnání vitráží
(pravá strana)

Slavnost pak pokračovala v areálu střediska občerstvením – byly kuřecí nebo vepřové řízky
s bramborovým salátem, kung-pao, guláš, salát s kuřecím masem, a sladké dobroty, které napekly
farnice, a ovoce, káva, pivo, limonáda...

Tradiční fronta
na oběd

A protože byli pozváni dobrodinci a přátelé salesiánského díla, kteří jsou mnohdy z daleka, byly připraveny prohlídkové okruhy po středisku, které byly
pro zájemce průběžně vyhlašovány. Na střídačku provázeli P. Pavel Tichý a P. Radek Gottwald.

- 83 To co pro Čechy byl praotec Čech a hora Říp,
to pro salesiány v Brně je otec Lepařík.
Když na prahu Brna zastavil jeho oř,
on uviděl ve snu oratoř.

V naději, že jednou zase bude líp
učinili bratři velký slib:
Vrátí-li se někdy zpátky,
postaví kostel Boží Matky.

Pak chvíli hledal místo hezký,
až objevil Žabovřesky.
Pak přicházeli další bratři
a pustili se do díla jak se patří.

Trvalo to 40 let sice,
pak ale přišla revoluce.
A Děda Baran vězeňských pout zbaven
pokládá zde brzy základní kámen.

Ráno vždy společně se pomodlili,
sám Bůh jim žehnal, a když docházely síly
tak pracovali ještě více
pod ochranou Matky Pomocnice.

Dnes nás tu znovu všechny vítá
salesiánská komunita.
A tak chceme vám poděkovat, milí dobrodinci,
že svými dary pomohli jste všici.

Ruku zde k dílu přiložili všichni lidé dobří
a brzo tu stál kostel s oratoří.
Mladí chlapci zaplnili lavice i hřiště,
všichni jsou v napětí, co zahrají si příště.

Není to žádná velká novina,
že všichni dohromady jsme jedna farní rodina.
Snad Bůh dá nám prožít klidná léta.
Ať život v této komunitě
s požehnáním vzkvétá.

Však v životě nic a nikdy není jistý,
sám zloduch na nás poslal komunisty.
Co nestavěli, přesto boří.
I kostelík v Žabovřeskách brzy na prach shoří.

Kolem jedné hodiny vypukl kulturní program, moderovaný osvědčeným moderátorem Honzou Šlachtou. V úvodu se vytasil s básničkou o historii salesiánského díla v Žabovřeskách. Následně zazpíval sboreček i schola mladých S námi.

Marií Kvardovou byly představeny žabovřeské
kroje, ve kterých Josef, Marie a Kristýna Červenkovi při
mši nesli dary. Kroj je podobný komínskému a jundrovskému a jedná se o první exemplář rekonstruovaného
kompletu žabovřeských krojů,
které se přestaly používat kolem
roku 1919, kdy se obec Žabovřesky stala součástí Brna. Paní Kvardová jednotlivé kroje popsala a
seznámila nás s postupem, jak byly
rekonstruovány.
Červenkovi a rekonstruované žabovřeské kroje
Marie Kvardová

- 84 V žabovřeské farnosti
mám já, pane, známosti.
Ludé jsou tu veselí
od pátku do pondělí.

Zvony na naší věži
přeslechnout jdou jen stěží.
20 let nás na mši zvou,
k Bohu srdce pozvednou.

Znám tam pana faráře,
slouží mše u oltáře.
měl on krásné kázání
o pravdě a o lhaní.

V každé denní hodině,
v naší farní rodině
buďme všeci pospolu
aj v radosti aj v bolu.

Plakat se chce dojetím,
oratoř plná dětí
Dona Boska dílo je
pod ochranou Marie.

V Žabovřeskách jsem já rád,
s každým jsem tam kamarád.
Proto v tuhle chviličku
zpívám si tu písničku.

Program dále pokračoval zpěvem Honzy Šlachty, kterého na housle doprovodila Anežka
Hesová. Honza se vytasil s vlastnoruční variací
na známou lidovou píseň.

Shlédli jsme též ukázku z připravovaného
muzikálu Sen z Piemontu, který připravuje Godspell Team, a musíme konstatovat, že to holkám
fakt skvěle zpívá. Máme se na co těšit.
A pak už se na trávníku mezi stany objevil houf rabínů, aby předvedli tanec rabína
Jákoba, který měl premiéru na farním plesu.
Představení se původně mělo konat na hřišti,
ale jelikož pršelo, kluci se obětovali a nás nechali sedět pod stany. A dostali nás stejně,
jako na plese.

Rabbi Max
(světlé body na tóře
jsou způsobeny
dešťovými kapkami)

Tanec rabínů v dešti

Sen z Piemontu

- 85 Rozhovor s Maxem (skoro) po roce jeho působení v Žabinách, který vedl Honza Šlachta, našeho faráře natolik vyčerpal, že když došlo na
závěrečné požehnání, muselo být po něm vyhlášeno pátrání. Honza tedy
přidal pár vtípků ze své nevyčerpatelné zásoby, a pak už doběhl Max a
požehnáním pro poutníky letošní farní den ukončil.

Spontánně došlo i na Da mihi animas

Závěrečné požehnání

I když nám počasí příliš nepřálo, bylo to moc fajn. Bezprostřední a uvolněné, jako rodinná
grilovačka na zahradě. Pobavili jsme se, setkali jsme se s přáteli, popovídali si, něco pojedli...
Díky všem, kteří se jakkoliv zapojili. A za rok zase znovu...
Zapsal Aleš Marek
Foto: Petr Polanský
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Sobota, 23. května 2015
PECKA !!!

Zachyceno u kapličky !!!
Dnes v podvečerních hodinách byl při hře stolního fotbálku u kapličky vyfotografován generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.

Při této příležitosti prozradil, že
podobný fotbálek (ale kompletně dřevěný) hrával v původní žabovřeské oratoři,
když měl 7 let.

Sobota, 23. května 2015
Dnes ve 20 hodin byla svatodušní vigilií završena
série setkávání v rámci svatodušní novény.
Vigilie nebyla slavena formou tradiční liturgie,
ale byla to spíše taková koláž četby Božího slova,
zpěvu, modliteb a svědectví.
Vyprošujeme milost seslání
Ducha Svatého !!!
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Neděle, 24. května 2015
Slavnost Seslání Ducha svatého

Končí velikonoční doba a začíná
liturgické mezidobí

Neděle, 24. května 2015
Devátou mši svatou dnes celebroval provinciál P. Petr Vaculík. V závěru mše svaté oficiálně
oznámil změny v komunitě, ke kterým dojde od září letošního roku.
Odchází:

P. Pavel Tichý (do Fryštáku)
P. Martin Poláček (do Plzně)
P. Radek Gottwald (do Zlína)

Nahradí ho: P. Jiří Baláš (z Plzně)
P. P. Pavel Hertl (ze Sebranic)
P. Zdeněk Jančařík (z Prahy)

Zároveň nás provinciál seznámil s plánem zřídit v Brně mediální centrum pro celou salesiánskou
provincii. Po vyřešení legislativy bude ředitelem tohoto centra P. Libor Všetula.
Na mši svaté v 10:30 přijaly svátost křtu dvě děti: Alžběta Holubová a Agáta Marie Trödlerová.
Mši sloužil P. Martin Poláček
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
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Úterý, 26. května 2015

Letniční slavnost
Letnice, slavnost Seslání Ducha Svatého. Tuto událost jsme si dnes připomněli s
dětmi z Klubu maminek. Přišli mezi nás apoštolové a požádali děti, aby jim pomohly jít do
celého světa hlásat radost, že Ježíš žije, je s
námi a má nás všechny rád. Děti s radostí souhlasily.
Sice nám pršelo, ale nálada byla výborná. Každé dítě dostalo plamínek Ducha Svatého a vyrazilo plnit úkoly. Nejdřív cesta vedla
pouští, tak bylo potřeba postavit domy – z písku. Děti malovaly lepidlem, a pak čtvrtku sypaŠest apoštolů. Kde jsou ti zbývající – neprozradili.

ly barevným pískem. Takto vznikly krásné obrázky. Pak bylo potřeba pomoct zalévat zahrádku. Třetí úkol byl na trpělivost. Sesbírat poztrácené korálky a navléknout je na niť. A potom
jsme šli temnou chodbou, ale každý sám. Na
cestu nám svítily jen lampičky se svící. To byla
opravdická stezka odvahy! Nakonec jsme si
prošli překážkovou dráhu a už se rozezněly zvony a děti se vydaly do kostela na bohoslužbu pro
děti. Ministranti měli připravenou milou scénku
s Pannou Marií o seslání Ducha Svatého.
Malování pískem. Fakt zábava.

A na závěr bylo připraveno pohoštění pro pravé učedníky, kteří zvládli celou cestu – prostě na jedničku!!!
Autor: Janina Sachová
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PECKA !!!

Loupež za bílého dne !!!
Úterý, 26. května 2015
Když se Dan Navrátil (chodí do střediska na fotbal) krátce po půl páté odpoledne náhodou objevil
na Horové, nevěřil vlastním očím. Spatřil dvě pochybná individua, jak na dvoukoláku směrem od
kapličky vezou salesiánské kalčo. Hned je zastavil, vrátil je ke kapličce, zavolal salesiánům a ti zavolali policii.
Individua se dušovala, že oni za to nemůžou, že přijel nějaký pán v kravatě, kalčo odšrouboval, zavolal si je (byli u kapličky čírou náhodou a čírou náhodou zrovna s dvoukolákem), každému dal dvě
piva, a ať prý kalčo zavezou na Stránského k Bille, prý se přesouvá tam, a tam bude znovu upevněno do země.
Tolik náhod – tomu se snad ani nechce věřit... A taky tomu nikdo nevěří.
Dane, díky za pohotový zásah !!!!
P.S.:

Ve středu už bylo kalčo znovu u kapličky. A Kuba Švanda se dal slyšet, že tentokrát ho
upevnil mnohem důkladněji.

Dnes, ve středu 27. května 2015, uplynulo 20 let od posvěcení
kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů.
DO DALŠÍCH LET VYPROŠUJEME OCHRANU
PANNY MARIE POMOCNICE
A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ ! ! !
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Pátek, 29. května 2015
Žádná tma pro tebe není temná;
noc jako den svítí, temnota je jako světlo.
Ž 139,12

Noc kostelů
18:00 – 18:45

Mše svatá

18:45 – 19:15

20 let od posvěcení kostela

Povídání o působení salesiánů v Žabovřeskách,
o výstavbě kostela a celého přilehlého areálu

19:45 – 20:15

Volná prohlídka interiéru

20:15 – 20:45

200 let od narození Dona Boska

Turín a okolí – farní pouť po stopách zakladatele kongregace salesiánů, sv. Dona Boska (promítání fotografií s výkladem)

20:45 – 21:15

Volná prohlídka interiéru

21:15 – 21:45

K čemu to tady je?

Zamyšlení nad moderním liturgickým prostorem
a jeho jednotlivými částmi

21:45 – 22:30

Volná prohlídka interiéru

Jelikož letos jsou veškeré síly i finance nasměrovány
na oslavy série kulatých výročí, v rámci noci kostelů tentokrát nebyl připraven speciální kulturní program. Návštěvníci
si mohli prožít mši svatou, seznámit se s historií i současností působení salesiánů v Žabovřeskách, prohlédnout si
obrázky ze soutěže Namaluj a objevuj, nebo si jen tak projít
interiér kostela, zastavit se, ztišit, a nebo se – prostřednictvím fotografií – vydat po stopách farní pouti do Turína a
okolí, tam, kde to všechno před necelými dvěma sty roky
začalo...
K dispozici byla i otevřená kaple sv. Václava na Burianově náměstí.

Rozsvítil mne Don Bosco
Výrobky dětí z keramického kroužku
vyzdobily interiér kostela

Nad nocí kostelů v Žabovřeskách si opět vzal patronát
Mgr. Stanislav Caletka.
Stando, díky !!!
Zapsal Aleš Marek
Foto: Petr Polanský
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Sobota, 30. května 2015
A je to tady! Stěžejní bod oslav
všech výročí nastává. Organizátory i
účastníky však trápí předpověď počasí.
Jsou avizovány bouřky s přívalovými
srážkami, včetně krupobití. I když během dopoledne se počasí tvářilo naprosto přívětivě.
Překulilo se poledne a ve středisku se vše začalo připravovat na
podvečerní koncert. Pódium už stojí,
židle (VIP řady za 220 Kč) i lavice
(ostatní za 200 Kč) už jsou na místě,
teď ještě přivést elektřinu pod stany
pro cateringovou společnost...
A pak to přišlo. Kolem třetí
hodiny se přihnaly černé mraky, začal
foukat velmi silný vítr a nebe otevřelo
stavidla. Strhla se obrovská průtrž
mračen. Ale fakt obrovská! Rázem
bylo všude plno vody, byly zaplaveny
prodlužky pro catering a vyletěly pojistky. Elektronika i elektrické instalace Hradišťanu už byly naštěstí pod
střechou a zabezpečeny.
Jak déšť přišel, tak rychle zase
odešel. Organizátorům ale přibyla halda práce s vymetením vody z plochy
hřišť, s otřením lavic a židlí, se zprovozněním přívodu elektřiny pro catering. Ale vše s obrovským nasazením
zvládli včas, i když mnozí byli durch.

Koncert
pro Žabovřesky

catering
(ještě jeden stan
je za stromem)

posezení pro
občerstvení
(a další podobné
je za stromem)

pódium

VIP zóna

ostatní místa
(až na konec
hřiště)

galerie
sboreček

A tak – děcka – díky, díky, díky !!!
A pak to vypuklo!!! Usadili jsme se na
místa přesně určená na vstupence (to muselo dát
hromadu práce, každé místo olepit číslem, a že
jich bylo!). Přesně v 18:30 hodin se ujal slova P.
Libor Všetula, který přivítal všechny přítomné.
A s ním všechny přítomné přivítali a vyjádřili
radost z toho, že tady spolu jsme a všichni dohromady můžeme slavit, i pan starosta Žabovřesk Ing. Pavel Tyralík a provinciál salesiánů
P. Petr Vaculík.
A pak už koncert začal. Byl opravdu
skvělý. Moc jsme si to užili. A s námi kromě
starosty Žabovřesk a pana provinciála i generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek,
kteří též přijal pozvání. Počasí už dalo pokoj, i
když bylo docela chladno. Ale hlavně, že už
nepršelo.

P. Petr Vaculík, P. Libor Všetula, Ing. Pavel Tyralík
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Ryšavá, vedoucí Sborečku těch nejmenších,
s panem Pavlicou dopředu domluvila tři písničky,
které se Sborečkem pečlivě nacvičila, a naše děti
dostaly příležitost zazpívat si s Hradišťanem. No to
byla fakt pecka! Moc se jim to povedlo, bylo to
super a určitě ani Hradišťan dosud neměl za zády
tak početný dětský sbor. Děti si to užily a my také.
A v hledišti nejedna slza ukápla...

◄ Prodávalo se i Jubilejní víno.
Palava a růžový Zweigel.

Sboreček s Hradišťanem

Po koncertě na nás čekalo ještě občerstvení, besedování, i když – vzhledem k chladnému
počasí – hodně lidí hned po koncertu odešlo. Ale ti, co zůstali, u dobrého jídla a pití společně sdíleli
a nechávali doznít dojmy z velmi vydařené akce.
Kluci salesiánští – díky za ten skvělý nápad a za skvělou akci.
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A vřelé díky všem obětavým spolupracovníkům, kteří dovezli, donesli, rozložili, rozmístili,
popsali, polepili, natáhli, postavili, zařídili, zmokli, vytřeli, otřeli, zabezpečili, naštípali, zatopili,
vyudili, obsloužili, složili, odnosili, odvezli, poklidili... zkrátka jakkoliv vypomohli s organizací
megaakce, jakou salesiánské středisko mládeže za dobu své existence ještě nezažilo.
DÍKY, DÍKY, DÍKY !!!
Zapsal: Aleš Marek
Foto: Anežka Hesová, Petr Polanský, Dominik Polanský

Neděle, 31. května 2015

Dětský den
Letošní téma: Narozeninová oslava Dona Boska.
Akce proběhla od 14:30 do 17:00 hod. Registrace byla zahájena ve
14:15 ve vchodu do střediska.

Ještě chvíli počkat...

Registrace

Trio akcí završil poslední květnovou neděli Dětský den. Do Salesiánského
střediska přijel Don Bosco oslavit své
200 narozeniny. Po celém areálu bylo
připraveno 28 narozeninových disciplín,
při kterých děti bojovaly mnohdy s nelehkými úkoly, jako byla například naro-
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sfouknutí dortu plného narozeninových svíček.
Za vytrvalé plnění disciplín měl každý účastník
nárok na narozeninovou dobrotu, a to v podobě
limonády, čokoládové tyčinky, nebo nanuku.
V průběhu odpoledne také každý dostal
od Dona Boska klíčenku, na níž je vyobrazený
právě samotný oslavenec.

A HURÁÁÁÁ !!!

Narozeniny
dnes slaví...
Přišel...
...a dostal kytičku.

Disciplíny byly super !!!

Don Bosco (P.Libor Všetula) a P. Pavel Tichý

Losovala se tombola...

...a ceny byly parádní ►

- 95 Anežka Hesová a Jiřka Marková

Narozeninové oslavy se zúčastnilo celkem 279 dětí společně se
svými rodiči (cca 300 rodičů). V závěru odpoledne nechyběl ani narozeninový tanec na píseň Da mihi animas a poté vyhlašování tomboly,
kde bylo mnoho pěkných cen, jako míče, pálky, batůžky a deskové hry.
Velký dík patří všem, kteří se do dětského dne zapojili po organizační stránce a v neposlední řadě také děkujeme všem za účast na
narozeninové oslavě, která udělala Donu Boskovi velkou radost. Těšíme se opět příští školní rok při návštěvách Salesiánského střediska
mládeže a bezpochyby také na Dětském dnu.
Autor: Karel Kozel, foto: Petr Polanský

Neděle, 31. května 2015
Dnes, při mši sv. v 9 hodin, přijala svátost křtu Jana Michaela Vetišková.
Mši sloužil P. Jenda Stuchlík.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
Pátek, 5. června 2015
Dnes ve 14hodin konalo se v našem kostele requiem za pana Bohumíra Ehrenbergera.
Zemřel ve věku nedožitých 89 let.
V 16 hodin jsme se naposledy rozloučili s panem Jaroslavem Fajtem. Zemřel ve věku 70 let.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JIM, Ó PANE…

Neděle, 7. června 2015
Dnes v 10:30 hod. proběhla komentovaná mše svatá. Mši sloužil a zároveň jednotlivé liturgické
úkony vysvětloval P. Libor Všetula. Objasňoval nejen symboliku a význam jednotlivých
liturgických úkonů, ale i jejich vznik a vývoj v historickém kontextu. Není tedy divu,
že se mše protáhla téměř na dvě hodiny. Ale hodně jsme se toho dozvěděli a bylo to super!!!
LIBORE, DÍKY !!!
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Neděle, 7. června 2015

Závěrečná akademie
Sál pod kostelem byl toto nedělní odpoledne naplněn rodiči, příbuznými a známými dětí, které se účastní volnočasových aktivit v Salesiánském
středisku mládeže. Tyto děti dnes předvedou výsledky svojí práce.
Závěrečná akademie začala v 16
hodin ukázkou z muzikálu Sen z Piemontu,
který bude mít premiéru v listopadu tohoto
roku. Moderátoři Dominik Liberda a Karolína Burzová si pro dětské publikum připravili hádanky, kterými otevírali všechny
sekce v průběhu akademie. Vincent van
Gogh nás provedl přes keramické výrobky,
cukroví až k modelářům, jejichž robot Roby účinkujícím vozil odměny za jejich výkony.
Během odpoledne jsme viděli taneční vystoupení, slyšeli flétnová a klavírní
čísla, poslechli si příběh kroužku
Kung Fu i s ukázkou, jehož protagonisté v závěru skočili téměř až na
Karolína Burzová a Dominik Liberda
diváky, a na konec tu byla videa od
kroužků Reportéři a Animovaný film.

Hodinová ručička se už blížila k šestce, když tu se v sále najednou setmělo. Všechna okna
byla zatemněna a my jsme se v obecenstvu chytili za ruce jako dlouhé elektrické vedení, skrz nějž
proudil elektrický proud vygenerovaný Dominikem, až doputoval i přes veškeré ohmy k Lence Honecové, díky níž (a díky nám všem) se rozsvítily keramické lampičky, které vyrobily děti v rámci
projektu Rozsvítil mě Don Bosco.
Toto světlo krásně zakončilo Závěrečnou akademii školního roku 2014/15.
Autor: Tereza Dobšovičová, foto: Petr Polanský

V důsledku překotně se hrnoucích událostí tak nějak zapadla informace, že Žabovřesky
o prázdninách opouští i současná ředitelka komunity FMA sr. Majka Kučerová.
Po prázdninách odchází do Prahy. Jako náhrada za ni se do Žabovřesk
po mnoha letech vrací sr. Majka Tkadlecová.
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Pátek, 12. června 2015

Free-Stage

Letošní Free-Stage bylo pojato jako
rozloučení se současným ředitelem
střediska P. Pavlem Tichým

Již tradičně zahrála skupina Porodní bába

Animátorská mše byla
přesunuta ze čtvrtka na pátek,
aby hned po ní mohl vypuknout Free-Stage – oslava závěru školního roku s kulturním
programem a pohoštěním,
jako poděkování pro všechny,
kteří se ve středisku jakkoliv
zapojují. Pamětníci pamatují,
že dříve se tato akce nazývala
animátorské rožnění a FreeStage byla akcí samostatnou,
ale velmi záhy tyto dvě akce
splynuly v jedno.

A tak i letos v atriu „Pod věží“ bylo hojně jídla i pití, dobré
nálady a dobré zábavy. Jako každoročně zahrála hudební skupina
„Porodní bába“, složená z lidí pohybujících se kolem střediska
mládeže, která – řečeno slovy zpěvačky – „pokaždé v trochu jiném složení v porodních bolestech produkuje svoje písně“.
Letos ale měla tato akce i trochu nostalgický nádech. Ten
připomněla v závěru produkce i zpěvačka kapely. Německy vyzvala Pavla Tichého, aby šel dopředu a vyslechl si dvě písně, které
budou věnovány právě a jenom jemu (proslýchá se, že z Fryštáku
Pavel zamíří do Německa). Ano. Je to tak, a i když je to pro mnohé jen těžko představitelné, Pavel se loučí a po devíti letech v čele
střediska mládeže odchází.
Ale to už se nahoře na nádvoří objevili tři trubadúři
v dobových kostýmech – Anežka Hesová, Dominik Liberda a Libor Všetula s výzvou pro všechny, aby se přesunuli za nimi nahoru, kde zábavný program bude dále pokračovat.
Pavel poslouchá věnované písně
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povím vám příběh co sotva kdy zříš.
Pod plachtou skrývá se, asi ho znáš,
v život tvůj zapsal se hrdina náš.
mezihra - odhalení fotofiguríny
Ref.:
Doušek na kuráž a připijeme na tu dálku,
zítra kdovíkam Pavel nám odchází.
Doušek na kuráž dnes nemusíš pít minerálku
Díky, díky Vám, statečný truhláři.
Bagr - animátoři (zpívá Dominik)
Rozhodnost vůdce, pevnost a víra,
laskavost otce i duchovní síla
trhá ven pařezy, hrne pryč kameny
vyvádí z Čučic když šlehají plameny.
Tam kde bys váhal tne do živých míst
když vidí dál než ty, když je si jist!
Hluboká brázda skutků a činů
zůstává v díle a životech synů –
– nás co jsme poznali vedení jeho,
podanou ruku otce valašského.

Trubadúři (zleva: P. Libor Všetula, Dominik Liberda, Anežka Hesová)

Ref.:
První pomoc – zaměstnanci (zpívá Anežka)
Život je motýl, jen chyť si ho, chyť!
Drží ho na vlásku tenoučká niť.
Život je do vzduchu hozený míč
Včera byl tady a zítra je pryč.
Stárnoucí zahrada z minulých dob
ve které sám si kopeš svůj hrob.
Kdo jednou překročí přes její práh
může být přítel a může být vrah.
Život je do vzduchu hozený rým
a Bůh je kejklíř, co hraje si s ním.
Dne ani hodiny nemáme znát
kdy sfoukne svíci a my půjdem spát.
A tak náš hrdina svůj život dal
do rukou bratra a ten mu ho vzal.
Uprostřed příběhu utichl zpěv,
nezazněl výstřel a netekla krev.
Na jeho náhrobku bude se skvít,
že v našich srdcích on bude dál žít.

Originálním textem otextovanou
středověkou písní a refrénem písně „Batalion“ od Spirituál kvintetu uvedli koláž scének ze života Pavla Tichého, které si na jeho
počest připravily skupiny lidí ze střediska.
Ústředním bodem byla Pavlova fotofigurína
v téměř životní velikosti, jejíž horní část (od
pasu nahoru) si představitel Pavla na sebe
upevnil.
Scénky
se
pak
skládaly
z konkrétních situací a reálných Pavlových
výroků.
Tak třeba animátoři zavzpomínali na
Adresáře – témata animátorských porad ve
školním roce 2013/14. Objevila se scénka
z bagrem při úpravě zahrady v Čučicích.
Zaměstnanci zavzpomínali na školení BOZP, kdy Pavel předváděl postiženého
infarktem, a zachránce, neznalý problemati-

V hlavní roli
fotofigurína

PAVLE, NEVADÍ TI,
ŽE MÁM SUKNI ?

Ref.:
Absolvent– družinka (zpívá Libor)
Devět let uběhne jako voda,
kus žití pomine, žádná škoda.
V Brně žil, pracoval do úmoru,
v ctnostech i neřestech měl podporu.
Když bylo třeba vždy napjal síly,
bez něj by duše zde nejspíš shnily.
Vytrval v dobrém, i při tom horším,
snad vás teď, bratři, tu nepohorším.
Chci vás jen poučit jak život žít,
jak tříbit pokoru, lásku a cit.
Náš chrabrý hrdina vždy vynikal,
Bůh mu byl oporou v tom, co podnikal.
Nelkal a neuhnul v žádném boji,
síla a statečnost se v něm pojí.
Další však příběh vám říci snad smím
o tom, kdo vytrval vzdory všem lstím.
V roli Pavla Sabča Šlachtová

ky, Pavla položil na záda a zvedl mu nohy do výše.
Člověka v mdlobách by takto dozajista
dokázal probrat, ale člověka postiženého infarktem by takto jednou provždy
zbavil útrap tohoto slzavého údolí. A
tak i v této scénce: Jak středisko o svého ředitele přišlo – za zvuků ústřední
melodie ze seriálu Nemocnice na kraji
města zachránce provedl svůj neadekvátní zákrok a výsledek: za zvuků
funébrmarše bylo Pavlovo tělo – figurína – odnášeno k pohřbu, zatímco duše
(dáma pod prostěradlem) odletěla
k nebesům (pod stromy ke garáži).
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Tričko Absolvent 2015
Čučický bagr
PAVLE, TY MÁŠ
INFARKT !!!

JEJDA ...

Družinka sv. Václava Pavlovi věnovala tričko absolventa a jala se mu udělovat vysvědčení
za jeho devítiletou docházku do střediska. V mikroscénkách se objevilo např. someliérství („vylejte
to!“), správa majetku („kde mám ty klíče!“), pár scének ze severské sekery, ale nejvíce zaujala
scénka „pssst, támhle spí salesiáni...“. To se vztahuje k jedné oslavě narozenin pod stříškou střediska, kdy se mládež v pozdnějších hodinách bavila poněkud hlučněji, a tak je Pavel touto větou napomenul. A všichni, jako by se domluvili, povstali a nepopsatelně zařvali: „Éééééééééj! Macejko,
Macejko, ko-ko-ko-ko...“ Při demonstraci této události se v protějším domě objevili v oknech lidé,
koukali, co se děje a zavírali okna.
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉJ !!! MACEJKO, MACEJKO, KO-KO-KO-KO...
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Josefu Daňkovi. Následně demonstrovali Pavlův systém valašského automatického zavlažování,
které se „vymklo kontrole“ a vydatně zkropilo lidi shromážděné na nádvoří. Ale jelikož počasí vyšlo naprosto skvěle a byl horký letní večer, nikdo se pro těch pár
kapek nezlobil.
Pavel pak dostal na památku dřevěnou sošku sv. Josefa,
která měla na podstavci vyřezanou žábu a salesiánský znak. Dalším darem byl památník, který byl slepený ze stránek kohokoliv,
kdo svoji osobní stránku pro Pavla připravil a do určitého data
dodal.
Večer pak pokračoval občerstvováním, besedováním,
promítalo se střihové video ze školního roku a bylo nám všem
dobře.
A šak se, Pavle, ještě neloučíme. Pár týdnů tu s námi ještě
pobudeš...
Zapsal: Aleš Marek
Foto: František Novotný

Dnes, v sobotu, 13. června 2015 ve 14 hodin, konaly se v našem
kostele slavnostní sliby salesiánů spolupracovníků. Po slavnosti
byli všichni zváni na malé občerstvení do sálu pod kostelem.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Eva a Zdeněk Kyjovští
Mária a Boris Vejlupkovi
Milena a Victor Alday Delgado
Klára a Martin Báčovi
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Báčovi

Zdeněk a Eva
Kyjovští

Boris a Marika
Vejlupkovi

Vystupňovaný žár Boží Lásky rozpaloval žabovřeský
kostel div nepraskaly nově zřízené vitrážní tabulky. Nebylo
divu, slib salesiánských spolupracovníků se neskládá každý
den, takže důvod tropických teplot byl nasnadě.Všichni, kdo
namísto klasické vodoléčby u rybníka a podobně zvolili osvěžení vanem salesiánského Ducha Svatého, vsadili na nejlepší
kartu. Kostel se postupně plnil téměř do posledního místa a
sbor dolaďoval poslední drobnosti. Mše svatá začala tradičně
znamením kříže, ale pokračovala uvítáním do rodiny salesiánských spolupracovníků, tedy uvítáním manželů Mileny a
Victora Alday Delgado, Borise a Mariky Vejlupkových, Evy a
Zdeňka Kyjovských a Martina a Kláry Báčových. Mši celebroval P. Jan Komárek a své sliby skládali noví členové do rukou
Pavla Kvapila.

Victor a Milena
Alday Delgado

P. Max Dřímal a P. Jan Komárek

P. Komárek předestřel zúčastněným
před oči Dona Boska, který už od dětství preferoval pomoc ostatním k dobru a k Bohu a k
tomu vždy zapojil nějaké spolupracovníky.
Založení salesiánských spolupracovníků jako
jeden z počinů Dona Boska a zároveň Ducha
Svatého na sebe nenechalo dlouho čekat.
A v sobotu, 13. června. 2015, Don
Bosko společně s Duchem Svatým pozval ke
spolupráci i zmíněné manžele, nebo spíš je v
tuto chvíli pozval k zpečetění již dávno trvající
spolupráce. A tak na svátek sv. Antonína a také
Neposkvrněného srdce Panny Marie zazněly z
osmi úst spolupracovnické sliby, sedmkrát česPavel Kvapil, Eva Kyjovská, Boris Vejlupek
ky a jednou španělsky. A rodina starších spolupracovníků si je zopakovala za chvíli po nich.
...Otče, daruj mi sílu svého Ducha... Maria Pomocnice, ať mě vede...
Nastala chvíle vděčnosti: Za nové členy děkovala Milena a Klára:
"Častokrát nám bylo kladeno na srdce, že naše cesta k salesiánskému dílu nebyla jenom jednostranně formována naším rozhodnutím, ale že na ní aktivně pracoval i nebeský aparát. Jeho protáhnutou rukou směrem k spolupracovníkům tady v Žabinách byl otec Jožka Daněk, toho času v
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Max Dřímal, který k nenáročné administrativě naší drobné farnosti přijal i delegátství... díky."
Poděkování se dostává i společenství Brno-západ, Dáši a Karlovi Plevovým, a dalším přátelům, kteří obětavě doprovázeli a obohacovali několik let formačního života dnešních nováčků. Poděkování doprovázely nádherné kytice Pavly Plevové.
„Kdybychom stáli, stále se báli, hloupé, zbytečné bylo by žít... Lásku si chraň, víru si braň, s
nadějí můžeme jít...“ zpíval sbor.
Ještě než došlo na odchod do sálu pod kostelem, kam byli všichni pozváni na pohoštění, nesla se na závěr mše svaté horkým letním vzduchem i vroucně zpívaná píseň: Dej mi duše, ostatní si
všechno vezmi...
Po zvednutí číší k přípitku v sále
pod kostelem se na podium vybelhalo několik postarších osob, o holích a zjevně v
značně zdevastovaném stavu, aby po chvíli
– jako v letech po revoluci – odhodily vše,
co je brzdilo a předvedli, jak jsou sice zrakem a sluchem stále starší, ale duchem stále
mladší. Ano, byli to salesiánští spolupracovníci v nových firemních tričkách.

Tuhletu oslavu si nenechám ujít,
na chvíli z nebe jsem za váma ulít.
abych však předešel zmatku,
vezmu to pěkně od začátku.
Když jsem tak jednou byl se svými
citrusy a fíkovníky,
uvědomil jsem si, jak moc tato farnost
potřebuje nové, mladé salesiánské
spolupracovníky.
A tak jsem se vydal na dlouhou cestu,
od srdce k srdci, od města k městu.
Náhle mi nad hlavou přeletěl rorýs,
Co takhle Marika a její Boris?

Ona je Slovenka, on zase z Moravy,
dále už sami se vám rádi představí.
Pak jsem zas nasedl do svého fára,
můj cíl byl jasný: Martin a Klára.
Vyhovte, prosím, teď mojí žádosti
pojďte se představit žabinské farnosti.
Zvesela zpívám si tuhletu písničku,
vždyť jedu navštívit Zdendu a Evičku.
Oba jsou ode mne o hlavu výš,
sami vám poví o sobě blíž.

Vím, že mě Milenka měla vždy
ráda,
já jsem ji škádlíval, že je z El Doráda.
Rádi se s námi, i když je sobota,
podělí právě teď o kousek života.
Tak já už musím letět zas nazpět,
propustku dostal jsem jen do čtvrt
na pět.
Žehnám teď, přátelé, všem tady v sále,
za vás se přimlouvám u Pána stále.

A na ty poslední málem jsem zapomněl,
Victora přivál sem vítr až ze Španěl.

Noví spolupracovníci měli své představení založené především
na přítomnosti otce Josefa Daňka, který za pomoci Honzy Šlachty (výborně ho zahrál) dostal nebeskou propustku, byť asi jen do čtvrt na pět.
Auto na jevišti se postupně plnilo salesiánskými spolupracovníky. Každý pár o sobě něco publiku prozradil a poskytl i ukázku fotografií například z dětství, mládí, svatby, sportovních aktivit.
Noví salesiánští spolupracovníci v podstatě spolu ve farnosti a
středisku vyrůstali (myšleno ve víře a na cestě ke svatosti), a tak není
divu, že dokázali společně na jevišti lovit duše z přineseného rybníka,
což byl další bod oslavy. V lovení jim vehementně bránil akční vodník a
pomáhal Maxovsky přívětivý profesionální rybář za asistence sestry Evy
v řeholních plavkách. Každý manželský pár osvědčil svou připravenost
k záchraně duší, když přes vzájemné překážení a tím i trhání vlasců a
podobně potřebný počet duší ulovili a otázky v nich vložené spolehlivě
odpověděli.
Honza Šlachta v roli P. Josefa Daňka

- 103 Tradiční a osvědčený moderátor P. Libor Všetula vytrvale přibližoval dění na salesiánské scéně (tedy
jevišti) i těm, co se zrovna zabývali
konzumací chlebíčků, řízků, grilovaného masa, zákusků a rozmanitých
nápojů.
Děkování a obdarovávání na
podiu pak gradovalo a oslavovaní
manželé dostali ještě jeden nečekaný
dárek v podobě natočených rozhovorů
s jejich dětmi, kde byly odhalené různé
rodinné pikošky. A děti to vydržely
nevykecat, takže překvapení vyšlo na
sto procent.
I tento zážitek ustáli
noví spolupracovníci s pevností hodnou salesiánů a po
závěrečných slovech nedošlo
na žádné mentorování dětí ani
jiné výchovné zásahy. Oslova
dále pokračovala v přátelském
duchu do pozdních večerních
hodin. Úplnou tečku za ní zřejmě zařídil Otec Daněk, který
nepochybně domluvil noční
nebeský bezkonkurenční ohňostroj, proti kterému byly
pozdější brněnské ohňostroje
tradičního festivalu Ignis Brunensis jen slabým odvarem.
Novopečení spolupracovníci loví duše z „rybníka“.
V pozadí potměšilý vodník, před ním dobrosrdečný rybář Max a sestra Eva
v řeholních plavkách (nápad, realizace a dar letošních biřmovanců)

Díky Otče Daňku a díky všem, kdo žijí poslání Dona Boska v režii nebeského Otce.
Autor: Jarmila Cýrusová (zkráceno a upraveno)
Foto: Anežka Hesová

Neděle, 14. června 2015
Dnes při mši svaté v 10:30 hod. přijaly svátost křtu děti Ondřej Michalica, Daniela Ludmila Mazánková a Samuel Jáchym Slezák. Mši sloužil P. Jenda Stuchlík.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
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Z e-mailové pošty,
kterou obdržela velká skupina farníků, a ti ji šířili dál mezi ty, kteří v adresáři nebyli
Středa, 17. června 2015, 22:37:18
Plán a záměr
Vážení farníci,
jak jistě víte a v kalendářících máte zaznamenáno, v neděli 28/06 v podvečer bude rozloučení s Majkou Kučerovou, Martinem Poláčkem, Radkem Gottwaldem a Pavlem Tichým.
Protože jsou tady dlouho a máme je rádi, myslíme si, že jenom potřesení rukou nestačí, chtěli bychom jako farnost i něco darovat. Po bleskové poradě na pastorační radě jsme se domluvili, že jim zakoupíme let balónem, a to přímo z hřiště střediska, ten večer, co bude oslava. Bude to stylové opuštění žabovřeské
farnosti – vzhůru.
PROSÍM POZOR !!! TOHLE JE PŘEKVAPENÍ. NEPROZRAZOVAT VÝŠE JMENOVANÝM !!!
Přijde nám to jako dobrý nápad, protože málokdy odcházejí čtyři lidé naaráz, a pro jednotlivce by
toto bylo nákladné realizovat. Přesto je zapotřebí vybrat nějaké peníze. Proto vás prosíme o příspěvek na tuto
akci. Je možné darovat peníze přímo mě – budu vybírat tuto neděli po každé dopolední mši svaté (budu stát
vzadu u sakristie u nástěnky) a ve farní kavárně, případně kdykoliv po domluvě na tel 608 151 116. Taky
bude přijímat příspěvky Pavla Fráňová na vrátnici, když bude mít službu.
Prosím, šiřte tuto informaci kde se dá – jde o to, aby se to dozvěděl každý, kdo by chtěl přispět. Doufáme, že se překvapení povede.
Pěkný večer a předem děkujeme
Za PRF Boris Vejlupek

Pátek, 19. června 2015
Dnes v 10:30 hodin jsme se v našem kostele naposledy rozloučili
s paní Marií Jelínkovou. Zemřela ve věku 68 let.
ODPO ČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JÍ, Ó PANE ...

V sobotu, 20. června 2015 v katedrále sv. Petra a Pavla přijal spolu se svými čtyřmi dalšími kolegy
z rukou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení náš farník,
bohoslovec 4. ročníku teologie v Olomouci, pan
TOMÁŠ ŽIŽKOVSKÝ
Vyprošujeme boží požehnání !!!
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Sobota, 20. června 2015

Výlet do Uherského hradiště a okolí

Pro děti z náboženství pořádal P. Radek Gottwald a sr. Eva Liškutinová
První zastávka byla ve Zlechově – rodišti
Otce Radka. Tam byla mše svatá a po ní následovalo
posilnění na hlavní atrakci výletu – pobyt v
aquaparku v Uherském Hradišti.
Poté výletníci vyrazili na návrší v Sadech,
odkud byl nádherný výhled do okolní krajiny. Tam si
také zahráli několik her.

Poslední zastávka byla
v zámeckém parku v Buchlovicích.
Zatímco děti byly k neutahání, vedoucí byli na konci
výletu po náročném programu
poněkud unaveni. I přes to se
výlet opravdu vydařil.
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Neděle, 21. června 2015
Dnes při mši svaté v 9 hod. konal poprvé svoji jáhenskou službu Tomáš
Žižkovský, který byl včera na Petrově vysvěcen na jáhna. Poprvé četl
evangelium a pronesl svoje první jáhenské kázání.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Tomáš se na začátku své promluvy přiznal k velké nervozitě. Ale zároveň konstatoval, že doufá, že
si nikdy až tak úplně nezvykne, protože je důležité, abychom byli stále na cestě k Bohu, a zvyk je upadnutí
do stereotypu, což nás od Boha spíše vzdaluje.
Poté navázal na text evangelia, který popisoval bouři na Genezaretském jezeře a vyděšené učedníky,
když uviděli, že Ježíš spí, ačkoliv loď už nabírá vodu. Tomáš poznamenal, že pořádnou bouři na moři nikdo
z nás asi nezažil, ale bouře v životě se určitě nevyhne žádnému z nás. A je potřeba, abychom vždy, za každé
situace, nejdříve hledali Ježíše. A to, že ho nalezneme spícího, vůbec není důležité. Důležité je, že jsme ho
nalezli. Svoji promluvu pak zakončil trojím opakováním zvolání: „Ježíši, v Tebe doufám!“
Při ohláškách pak shromáždění farníci Tomášovi poblahopřáli potleskem a P. Jenda Stuchlík, který
mši sloužil, ho ještě potrápil několika všetečnými otázkami. Takže jsme se dozvěděli, že nikdo z pětice čekatelů večer před svěcením nemohl usnout, že nejhlubším prožitkem pro Tomáše byla prostrace a poté vlastní
akt svěcení, že při slavnostní bohoslužbě mezi nimi poletoval drozd, což se také dalo chápat jako znamení
Ducha Svatého, že přes přítomnost ptáka v katedrále sněhobílé oděvy svěcených zůstaly až do konce bohoslužby bez poskvrny a že večer po svěcení Tomáš usnul téměř okamžitě, s pocitem obrovské vnitřní radosti.
A tak Ti, Tomáši, ze srdce přejeme úspěšné završení posledního roku studia. Ať Tě Panna Maria
Pomocnice chrání, Duch Svatý Tě naplní svojí milostí při skládání závěrečných státních zkoušek a těšíme se
spolu s Tebou na Tvoje kněžské svěcení.
Zapsal Aleš Marek

Dnes bylo od kapličky odmontováno a odvezeno kalčo,
které bylo volně k dispozici od 21. května 2015

Ohlas z ulice:
No, to se vám fakt povedlo!. Nejbouřlivější turnaje v kalču probíhaly mezi druhou a třetí
ráno, po zavření nočních podniků. A pište si, že při otevřeném okně se fakt spát nedalo!
Ještě že už je to pryč!!!
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Z e-mailové pošty,
kterou obdržela velká skupina farníků, a ti ji šířili dál mezi ty, kteří v adresáři nebyli
Pondělí, 22. června 2015, 19:46:10
Plán a záměr – ukončení
Vážení přátelé,
je naprosto neuvěřitelné, že se v tak krátké době dalo tolik lidí dohromady. Jste opravdu ohromní.
Mnozí z Vás si nás odchytávali i mimo prostor kostela. Na akci bylo zapotřebí vybrat něco pod 15 000 Kč.
Díky Vaší štědrosti máme v tubusu 14 550 Kč. Není to úžasné?
Všem moc a moc děkujeme a budeme se těšit v neděli, 28. 6. v 17:00 ve středisku.
Ty, co ještě nestihli přispět a přesto by chtěli, poprosím doručit dar na vrátnici střediska – pokud se
vybere něco víc, uhradí se tím další drobnosti. Honza nechává dělat dárková trička, a pod.
Prosím, šiřte tento email tak jako předtím tu žádost o příspěvek, aby se tato zpráva, že jsme rodina
farníků jak se patří, dostala ke všem!
A poslední prosba, modleme se za počasí..... Potřebujeme jasno či polojasno, mírný vánek, teploty
tak kolem 20 stupňů.
Ještě jednou díky
Boris a Marika Vejlupkovi

Čtvrtek, 25. června 2015
Mobilní telefon ze soutěže "Pošli selfie, vyhraj mobil"
má svého výherce. Dnes na setkání žabovřeských škol
byla veřejně vylosována Dorka Vlková.
GRATULUJEME !!!

Sobota, 27. června 2015
Dnes při mši svaté v 9 hod. uzavřeli církevní sňatek
pan Ondřej Kašpárek a slečna Kristýna Unčovská.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ ! ! !

Sobota, 27. června 2015
Dnes při mši svaté ve 13:30 hod. prožili zlatou svatbu a po 50 letech zopakovali
manželský slib Jaroslav a Hana Vrbkovi.
S nimi prožili stříbrnou svatbu a po 25 letech zopakovali manželský slib Jaroslav a Ivana Vrbkovi.
Srdečně gratulujeme a vyprošujeme Boží požehnání !!!
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Neděle, 28. června 2015

Megarozlučka,
jakou Žabovřesky dosud nezažily

P. Pavel Tichý
P. Martin Poláček

sr. Majka Kučerová

P. Radek Gottwald

Přesně před čtrnácti dny se dal Honza Šlachta slyšet, že je sice hezké, že máme na dnes odpoledne naplánovanou rozlučku ve středisku, ale že by bylo dobré, rozloučit se s odcházejícími tak
nějak oficiálně při mši svaté. Max nám tehdy slíbil, že se postará o to, aby všichni čtyři byli přítomní dnes na deváté mši svaté. A tak se také stalo. Mši sloužil Radek Gottwald, Pavel Tichý a
Martin Poláček koncelebrovali a Majka Kučerová byla v lavici.
Homílii si všichni odcházející
rozdělili. Radek se dal slyšet, že vzhledem ke svému příjmení ve Zlíně musel
dříve nebo později skončit. Ale přiznal
se, že se mu moc odcházet nechce; prý
počítal s tím, že to bude později. Na
prvním působišti vydržel osm let, na
dalším šest, tady v Brně čtyři, a že raději nedomýšlí, kdy se bude stěhovat ze
Zlína. Bude se věnovat práci
v noviciátu, a prý se tam sejde parta, se
kterou byl na svém prvním působišti.
Martin nás rozesmál svojí poznámkou, že je tady sice nejkratší dobu,
a to dva roky, ale že mu to připadá jako
věčnost. Přiznal se, že se do Plzně už těší. Čeká ho tam práce s dětmi a
s rodinami, které mají vážné sociální a výchovné problémy. V této práci
že vidí svoje poslání. Tady v Brně je to na něho moc velký kolos.
Pavel přišel do Brna před devíti lety. Je to kus života. Tradičně zavzpomínal na beznohého Václava z Rumburku a navázal, že jeden
z nejdůležitějších poznatků, který si za ta léta uvědomil je, jak důležité je
slovo. A uvedl příklad: „Sedíte na poradě a někdo něco navrhne. Když
řeknete: ´má někdo nějaký jiný návrh?´ tak se dotyčný urazí. Když ale
řeknete: ´má někdo nějaký další návrh?´tak se neurazí“. V Brně ho nejvíce oslovila atmosféra spolupráce založená na faktu, že jsou zde dobří lidé.
Majka u ambónu

- 109 Majka se nejdříve omluvila, že není zvyklá mluvit takto od
ambónu. Tady v Brně byla spolu s Pavlem nejdéle – také devět let.
Po celou dobu si užívala skvělou atmosféru ve středisku i ve farnosti. Odchází do Karlína, kde sestry FMA provozují mateřskou školku, dvouletou střední školu pro sociálně ohrožené a obtížněji vychovatelné dívky a klub navazující na jednotlivé výchovné plány
v domě sester. Takže oproti žabovřeské minikomunitě ji čeká něco
úplně jiného.
Poté mše pokračovala až do požehnání, které nám Radek
udělil se slovy, že vzhledem k tomu, co bude následovat, bude dobré mši a následující akci od sebe oddělit.
Po požehnání k ambónu nastoupil Honza Šlachta a Dáša
Plevová. Honza se vytasil – jako obvykle – s veršovanou zdravicí.
Každý z odcházejících dostal zelené tričko s grafickou stylizací kostela, se super žábou a nápisem: „Vzpomínej jen na to hezký přeje
farnost Žabovřesky.“ A Majka navíc dostala malou kytičku. Martin si tričko hned oblékl – přímo na
ornát.
Každý loučení bývá smutný,
Ještě se loučíme s jednou ženou,
provinciál však vysvětlil, že je to nutný.
dcérek matkou představenou.
A tak na hod Boží Svatodušní, na tento velký svátek
Komunita je to malá,
ohlásil, že odchází Pavel, Martin a Radek.
o to víc z ní lásky sálá.
Já tyto tři skvělé faráře vyměnil bych i za kostelní vitráže.
Když Majku potkáš, vždy z její tváře
I oni jako hvězdy září, když slouží nám mši při oltáři.
odráží se Boží záře.
Požehnání přijměte na vaši cestu,
Široký úsměv a laskavé oči,
do nových domovů, k dalšímu městu.
s modlitbou na rtech každý den končí.
Tady jste nechali každý kus sebe,
Nechci být nevděčný, nechci být drzý,
kéž vám Bůh odplatí, jednou dá nebe.
chci jenom říct že odchod nás mrzí.
Budeme na vás vzpomínat rádi,
Byla jsi pro nás od Boha dar,
ať vám to na novém s bratřími ladí.
On sám ať žehná ti – dílu dá zdar.
Když vás snad přepadne v tom světě splín
Budeme na tebe s láskou vždy vzpomínat,
vraťte se na chvíli zase k nám do Žabin.
Duch Svatý zavane zpátky tě brzy snad!

A pak už naběhli lidi se scholy spolu s dětmi se sborečku, vyšňoření v pestrých kostýmech,
s čepicemi, slunečními brýlemi a haldou balónků v rukou. A spustili oslavnou píseň. Pak se rozběhli k odcházejícím a počastovali je balónky.
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Přišel čas, někdo z nás
Do Plzně, do Prahy
Majko, Radku, Martine,
musí o dům dál
nebo do Zlína,
my se s vámi loučíme !
aniž sám by o to příliš stál.
nikdo z nás teď neloučí se rád.
Ve třech je to lichý,
Zasloužíš si velký dík,
Bude jasné asi všem,
taky Pavel Tichý !
byl´s náš Boží služebník.
že vás brzy vidět chcem.
Tak se mějte hezky,
Sviť zase chvíli kousek dál.
Místo tu máš už napořád.
přejou Žabovřesky !!!
Slunce ať svítí, kde jsi ty, slunce ať svítí, kde jsi ty, ať ozáří celou zemi,
všechno zlé ať v dobré změní, slunce ať svítí,
kde jsi ty !!!

„Tak takový liturgický průvod jste asi ještě neviděli...“ podotkl Radek, když se chystali odejít od oltáře.

- 111 ▼ Tak takový liturgický průvod jsme opravdu ještě neviděli...

Rozlučkové odpoledne bylo zahájeno v 17 hodin krátkou modlitbou. A pak už vypuklo
osobní loučení farníků s každým z odcházejících. Na každého z nich stála fronta. V atriu pod věží
bylo připravené občerstvení, a tak jsme se loučili, občerstvovali, besedovali. Počasí bylo naprosto
luxusní, jen my zasvěcení jsme po očku pozorovali poměrně silný nárazový vítr.
Balonář přijel přesně na čas, ale vzhledem k nárazovému větru naše představa o startu balónu přímo ze hřiště střediska vzala za své. Tiše jsme se domluvili, že start bude z louky vedle golfového hřiště v Jundrově. Stejně jsme měli kliku. V sobotu bylo ošklivo, takže balóny nelétaly a i
v neděli dopoledne byly plánované lety pro velký vítr zrušeny.
Teď už je to věc všem jistá
pro koho se balón chystá.
Jedna žena a tři hoši
brzy skončí spolu v koši.
Přejeme vám hodně síly,

na pět neděl zaplatili
farníci vám tento let.
Uvidíte z výšky svět.
Nahoře jsou velké větry,
nezapomeňte vzít svetry.

Mariánské písně pějte,
dá-li Bůh tak přistanete.
Až minete kostel v Písku,
zase zpátky ve středisku.

- 112 Honza Šlachta si pozval odcházející k patě věže na pódium a ve verších jim oznámil, co je
čeká. Jelikož mnozí měli ještě v paměti Josefův pobyt v kanadě, či v podobném duchu organizovaný přelet nad Alpami (ceny v plesové tombole v minulých letech), zpočátku to brali jako nějaký
podobný žert. Jakmile jim ale došlo, že to farníci tentokrát myslí naprosto vážně a že je pro ně připravený skutečný balón, každý to pojal po svém. Pavel s Radkem zachovali ledový klid, Martin
viditelně zbledl a Majka propadla radostné euforii. A pak jim ještě „mamka“ Hudcová přinesla svačinu na cestu. Ale to už jsme my na nic nečekali, protože cesta do Jundrova je přece jenom štreka a
my jsme si start nechtěli nechat ujít.

Nejlépe dopadli ti, co jeli auty. My, co jsme šli pěšky,
jsme se rozdělili na tři tábory. Zhruba polovina lidí to stihla,
asi třetina doběhla na poslední chvíli, aby byla svědkem toho,
jak se balón odlepil od země, no a ten zbytek to – holt – nestihl a viděl start jen z menší či větší dálky – dle svojí fyzické
zdatnosti a rychlosti své
chůze.
Ale užili jsme si
to všichni. Ještě dlouho
jsme pozorovali vzdalující se balón, zvolna mizející za kopcem směrem
k Pisárkám.

Tak šťastnou vzduchoplavbu,
máme vás rádi !!!

Zapsal Aleš Marek
Foto: rodina Polanských

- 113 28. června 2015 vyšel farní časopis Žabokuk číslo 2/15.

Z e-mailové pošty,
kterou obdržela velká skupina farníků, a ti ji šířili dál mezi ty, kteří v adresáři nebyli
Pondělí, 29. června 2015, 8:44:57
Balón
Milí farníci,
chci vám moc a moc poděkovat za dárek, který jste nám připravili na rozloučenou... Pro mě osobně
to byl splněný sen, který jsem jen tak někde v koutku srdce ukrývala, a nikdy jsem ho nikomu nesdělila. Ale
moc jsem si přála proletět se balónem.... A včera večer se mi to splnilo – navíc s tím velikým překvapením –
protože jsme ani jeden z nás netušili, co pro nás chystáte. Jste fakt hodně dobří, když jste to dokázali udržet v
tajnosti.
Byl to překrásný let, který trval asi 50 minut. Nádherné počasí, rychlý start, klidný let a jemné, profesionální přistání.
Mockrát děkuji všem....
S pozdravem
Majka Kučerová, FMA

Pondělí, 29. června 2015, 17:40:59
Plán a záměr – výsledek
Vážení farníci,
tak se to povedlo !!!
Dopadlo to, prostě, nejlépe, jak to dopadnout mohlo.
A nejlepší na tom je, že obdarovaní do poslední chvíle nic netušili, a i po Honzových verších si někteří mysleli, že je to nějaký žertík.
Ale pojďme po pořádku:
Celkem se vybralo těžko uvěřitelných 19 800,- Kč !!! Z toho bylo uhrazeno 14 050,- Kč za let balónem, 1 400,- Kč za trička, 150,- Kč za kytičku, a zbylo 4 200,- Kč, které jsme předali Radkovi na pohoštění,
které stálo cca 5000,- Kč.
Pár postřehů z průběhu akce:
- až v neděli ve 14 hodin se balonář rozhodl, že se let uskuteční (sobotní lety a lety v neděli ráno
byly zrušeny).
- do poslední chvilky se uvažovalo o odletu z hřiště, ale pro silný nárazový vítr se to muselo přemístit dolů na louku, protože při nafukování hrozilo protržení balónu.
- ale ještě i dole na louce balonář zvažoval, že to odvolá pro silný vítr.
- bylo báječné, že jsme se v tak hojném počtu stihli přesunout na odletiště.
- vítr nebyl vhodný na vzlet, ale díky němu byla excelentní viditelnost.
- Honza Šlachta složil verše pár minut před svým vystoupením. Za to mu patří naše omluva a velký dík. Atmosféra, kterou vytvořil, byla bezva.
A co se dělo, když balón odstartoval? Letěli přes Kraví horu, nad budovou AZ Tower, Rajhradem a
přistáli u Otmarova. Jeli jsme za nimi autem, abychom pomohli sbalit balón, a tak jsme mohli sledovat přistání, které bylo hladké, klidné a koš se ani nezvrhnul. Všichni účastníci letu se nacházeli ve stavu eufórie,
nadšení, radostného brebentění a veselí..... Opravdu měli nefalšovanou radost.
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jménem. Nadšení jim vydrželo až do návratu do střediska, kde i v tak pozdní dobu čekala skupina cca 30 lidí,
která je přivítala.
Přátelé, překvapení se opravdu vyvedlo. Majka, Pavel, Radek i Martin si to nesmírně užili, a to bylo
také naším cílem – dát jim vědět, že je máme rádi a že si jich a jejich práce vážíme, a že je nám líto, že odcházejí. Pokud je mohu citovat – a myslím, že to tak cítíme všichni – tak to, co přesáhlo zážitek letu balónem, je pocit soudržnosti a rodinnosti naší farnosti, propojenost a přátelství.
Všem, co darovali, co připravovali, co se modlili a všem, co přišli, či rukou potřásli, patří veliký dík.
Ať nás dále provází ochrana Panny Marie Pomocnice a svatého Jana Boska, za laskavého dohledu
Dědy Barana a Jožky Daňka.
Krásné prázdniny, dovolené a letní dny
Za PRF Boris Vejlupek

Honzo, díky za to, že jsi přišel s tím, abychom se s odcházejícími rozloučili nejen
odpoledne ve středisku, ale i oficiálně při mši svaté.
Honzo, díky za to, že jsi vše připravil, zorganizoval, napsal, odrecitoval a vůbec se zasloužil
o to, aby to všechno klaplo a proběhlo ve vší slávě, počestnosti a legraci.
Děcka ze scholy a ze sborečku, díky za to, že jste připravili a zazpívali rozlučkovou píseň,
vymysleli skvělé kostýmy a aranžmá.
Lidi z pastorační rady, díky za ten skvělý nápad s letem balónem.
Mariko a Borisi, díky za to, že jste zorganizovali bleskový výběr finančních prostředků
a vůbec za celou organizaci akce balón.
Lidi z farnosti, díky za to, že jste nápad s balónem vzali za svůj a okamžitě shromáždili dostatek
finančních prostředků nejen na pokrytí nákladů na start balónu, ale i na financování dalších
výdajů spojených s dary odcházejícím i se samotným rozloučením.
A hlavně, že jste jim to předčasně nevykecali, takže z toho všichni čtyři byli naprosto štajf !!!
LIDI, V T ÉH LE

FA R NOST I FAKT STOJÍ ZA TO ŽÍT !!!

Bůh nám žehnej a Panna Maria Pomocnice nás ochraňuj.

Ohlasy aneb Návraty k neděli
Rozlučková megaakce ještě dlouho doznívala jak ve farnosti, tak i v komunitě. Nedá mi to,
abych nezapsal dva záznamy, které se objevily na webových stránkách:
Při „deváté“ mši svaté jsme prožili srdečnou
rozlučku. Během promluvy každý z nás shrnul své působení v Žabovřeskách. Na konci mše svaté jsme dostali na památku krásná trička a přídavkem zazněla originální píseň od rodičů s dětmi.
Odpoledne jsme se sešli na neformální rozlučku.
Součástí bylo velké překvapení v podobě letu balonem.
Za tuto originální akci všem moc děkujeme. Skutečně
jsme si to vše moc užili, i když si dovedeme představit,
že bychom zde ještě nějaký ten rok setrvali.
P. Radek Gottwald
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Tudy jsme ještě nešli
Boží cesty jsou jiné než cesty naše, a proto v neděli, 28. 6. 2015, mohli překvapení brňané
zahlédnout různě pobíhající davy žabovřeských farníků v oblasti od Žabovřesk až po Pisárky. Zdánlivé farní terénní cvičení bylo ve skutečnosti hledáním startovní plochy s balónem, tedy horkovzdušným, vyhlídkovým, který měl být nápomocný čtyřem odcházejícím skvostům farnosti na cestě
do nebe. Konkrétně P. Pavlu Tichému, P. Martinovi Poláčkovi, P. Radkovi Gotwaldovi a Majce
Kučerové. Tato nic netušící čtveřice se již několik týdnů loučila s farností. A takzvaným posledním
loučením byla právě poslední červnová neděle.
Nejprve došlo na loučení při deváté mši svaté, kde v rámci homilie dostali všichni čtyři slovo, a každý z nich je uchopil po svém, jak dosvědčují sesbírané antiperly, které budou ozdobou farního zpravodaje v září.
Pavel se podělil o svoji zkušenost s vedením porad, kdy stačí malá obměna slova a výsledek
porady je velmi rozdílný. Například při vznesení návrhu a následné reakci na něj: "Má ještě někdo
nějaký jiný návrh?" se protistrana naštve, kdežto při reakci: "Má ještě někdo nějaký další návrh?"
zachová klid. Martin již nahlédl věčnost, a to právě v rámci žabovřeské farnosti a Radek se chystá
obnovit totalitní název Zlína právě svojí působností v něm. Sestra Majka se rozloučila velmi láskyplně a odchází i v hlavním městě rozsvítit mnohá srdce pro Krista. Všichni čtyři dostali velmi elegantní trička s milým nápisem na rozloučenou, rozlučkovou báseň od Honzy Šlachty a píseň od
sboru. Na závěr řadu balónků, aniž by tušili, jakou předzvěstí tyto balónky jsou.
Loučící odpoledne pak od pěti hodin probíhalo pokojně, občerstvení hojné, fronty na loučence dlouhé, povídání bohaté. Reakce farníků vzhledem k odcházející čtveřici při průzkumu:
"Odcházejí nám jako svatá Trojice s Marií v čele."
"Majka je úžasný člověk a všichni jsou úžasní!!!"
"Martin je nejlepší zpovědník, co jsem kdy měla."
"Tak Pavel bude mít dva roky prázdnin v balónu."
"Radek i Martin výborně vedli ministranty, bylo to moc fajn."
Nastal večer a čtveřice mířící ke svatosti byla vyzvána k nástupu na pódium, kde jim Honza
Šlachta opět velmi vtipně sdělil, jaký je obsah farního dárku.
TI AMATÉŘI, KTEŘÍ PŘIJELI S BALÓNEM,
NEVĚŘILI, ŽE BY SE ZVLÁDL START ZE STŘEDISKA A ODJELI K BILLE.
TAM SE BUDE STARTOVAT. NEMAJÍ VÍRU JAKO MY.
JEŠTĚ SE STIHNETE VYZPOVÍDAT NAVZÁJEM, PAVEL JDE K MAJCE, A ZA TŘICET PĚT MINUT
ODLÉTÁTE. ZA PĚT TÝDNŮ SE TADY SEJDEME A VY TU PŘISTANETE.
HANKO, NACHYSTEJ JIM SVAČINU NA CESTU, NA PRVNÍCH ČTRNÁCT DNÍ. KDYŽ SI VEZMETE
KLACKY, MŮŽETE SI TO OPÉCT NAD OHNĚM V TĚCH HOŘÁCÍCH.
HLAVNĚ SI VEZMĚTE TEPLÉ SPODNÍ PRÁDLO, NOCI
JSOU CHLADNÉ.

Na otázku, zda již někdy letěli v balónu nebo co si o tom myslí odpovídali šokovaní obdarovaní následně:
Majka: "Já jsem v něm jen seděla."
Martin: "Ještě nikdy."
Pavel : "Já myslím, že si to fakt nezasloužíme."
Radek: "Opět mám pocit – jako se Zlínem – že je to fakt blbost."
A hned vznášeli dotazy, co si vzít do balónu. Sypaly se na ně rady: Foťák,
fajfku, padák, čepici. Také přání dobrého letu, naděje, že se ještě někdy
uvidíme.
Martin volal do davu: "Měli jsme vás rádi!"
Pak nastává téměř úprk k autům a na tramvaje, asi málokdo tuší,
kde přesně se má odlet odehrávat. Nebyly dány souřadnice a čas překotně běží. Přichází fáze hledá-
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na dané místo. Ozývají se věty:
"Koho to vlastně honíme?"
"Tudy jsme ještě nešli! To je výzva!"
"Výborné farní pochodové cvičení!"
V jednom úseku u cestičky čekají dvě starší ženy až budou moci projít k vzdálené tramvají a
při pohledu na valící se dav trochu zděšeně konstatují: "Ježíši, to je až k tramvaji..". Obrací se na
správného adresáta, protože dění opravdu probíhá právě ve spojitosti s Bohem.
Mnozí dobíhají na rozlehlou louku na poslední chvíli, kdy je žlutý balón již téměř nafouknutý. Vše se děje velmi svižně a tak jen doporučení: "Hoši a Majko nevyklopte se!" (zajisté povzbuzující) a ženy se modlí: "Zdrávas Maria, ty nedopustíš, aby naši hoši a Majka spadli. My v Tebe pevně
věříme, od rána se modlíme za dobré počasí."

Čtveřice letců ani neměla čas být nervózní, protože od momentu překvapení ke startu uplynulo příliš málo času, a tak snad se po přestálém šoku podělí časem o letové zážitky i na farních
stránkách. Azurové nebe jim rozevřelo svoji náruč, zeleně huňatý kopec jim mával větvemi stromů
stejně jako farníci a málokdo z nich věděl, kde přistanou. Tak snad jim pohled z ptačí perspektivy
odkryl, jak moc je mají ve farnosti rádi.
Jarmila Cýrusová

(

Takhle jsme
z balónu byli
vidět my, co jsme
to stihli

Vzduchoplavci těsně po přistání
(ještě v koši)
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30. června – 5. července 2015
A nemyslete si. S žádnými
nedomrlými souškami čas
neztrácíme!

Severská sekyra
Tak už je to po deváté, co parta nadšených a hlavně pracovitých lidí z Brna vyjela do nejsevernějšího koutu České republiky. Jak
jinak si totiž odpočinout, než pořádnou prací.
Nachystat dřevo na zimu pro naše přátele ze severu se stalo
tradicí, které se každým rokem účastní víc a víc lidí. Chuť k práci byla
veliká, motorové pily byly slyšet po celém lese, stromy padaly jeden
za druhým a hromady nasekaného dřeva se každou minutou rapidně
zvětšovaly. Práci naplánovanou na čtyři dny jsme stihli za dny tři, a
tak nás neminul ani řádný odpočinek a zasloužená odměna.
BOJ S DŘEVINOU
BYL LÍTÝ
A NEMILOSRDNÝ...

...často za hranicí sil jednotlivce.

ALE JAKO KOLEKTIV
JSME ZVÍTĚZILI !!!
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Do Národního parku České Švýcarsko jsme vyrazili na krátký dopolední výlet. Nálada mezi účastníky se s
rychle stoupající nadmořskou výškou zhoršovala, borůvky
poskytovaly pouze malou útěchu. Ke zlepšení nálady však
stačilo vystoupat na vrchol a rozhlédnout se. V tu chvíli
však ještě skoro nikdo netušil, že to, co si nahoru vyšlapeme, si dolů hezky sjedeme na koloběžkách.

Není co dodat. Skvělá akce, stojí to za to, díky
všem a za rok zas!
Autor: Katka Chroustová
Foto: Lenka Baráková (Rumburk)
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Prázdninový pořad bohoslužeb
Pondělí až pátek:

7:00

Po dobu prázdnin tedy nebudou večerní mše v 18:00.

Sobota:
Neděle:

7:00, 18:00 (s nedělní platností)
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 1. července 2015 včetně až do konce prázdnin se nekoná farní kavárna.

Z výroční zprávy střediska mládeže
za školní rok 2014/2015
Vážení přátelé,
jistě jste zažili situaci, ve které jste naplno zakoušeli vědomí, že to, co
děláte, je jedinečné, je naposled, že žádná další možnost již nebude dána. Scenérie už se nebude opakovat. Opona se zavře, kulisy se změní, aby mohlo být
prostřeno pro další dějství. Exkluzivní chvíle zvaná Teď a Tady projde našim
srdcem jako okamžik někdy nepozorovaný, jindy se stane prožitkem, o který
je možné se opřít.
Mnoho takových chvil jsme i v uplynulém období roku 2014 zažili.
Naše středisko mládeže se vrchovatě naplnilo dětmi, skupinami mladých, kruhy studentů, přáteli,
rodiči, obzvláště maminkami s jejich caparty. Prostě lidmi, kteří vědomě vytvářeli přátelství, rozvíjeli dobré vztahy, dali důraz na přítomný okamžik a člověka, kterého právě měli před sebou, za což
patří díky doslova na všechny strany.
V uplynulých měsících naše středisko slavilo, a uspořádalo celou řadu akcí, které nesly charakter oslavy. Připomínali jsme si 20 jubilejních let novodobého působení salesiánů v Žabovřeskách. Slavili jsme 200 let od narození našeho zakladatele, vynikajícího pedagoga, Jana Boska. Muže natolik Božího, že jeho myšlenky o výchově mladých, o propojování domova, školy, farnosti a
hřiště vnímáme dodneška jako oblast s neprozkoumaným a velkým potenciálem rozvoje.
Proběhlo 23 táborů a pobytových akcí, za něž patří poděkování jednotlivým realizačním týmům.
Spolupráce s dobrovolníky se nastartovala skrze úvodní školení a protekla do školního roku,
kde zavlažila středisko jako pokojná vlna. Otevřely se 102 kroužky, ve kterých jsme zachovali vysokou kvalitu a finanční dostupnost. Přehled z jednotlivých sekcí dostanete na následujících stránkách. Mně dovolte říct jedno upřímné děkuji. Byl to dobrý, Bohem požehnaný rok. Byla to dobrá
mnohaletá spolupráce. Co říci?
Velmi zlehka se opona zavírá, kulisy se proměňují, přichází další dějství. Záleží jen na nás,
čemu nebo komu v něm věnujeme svoji pozornost.
Ať se vám všem daří.
Mgr. Pavel Tichý
odcházející ředitel
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Aktivity střediska mládeže v roce 2014/15
Aktivity Salesiánského střediska mládeže v Brně-Žabovřeskách zahrnují několik oblastí činnosti.
Jsou to pravidelné aktivity, příležitostné akce a specializované programy. Organizačně je činnost střediska
rozdělena mezi tři hlavní sekce, které pedagogicky zajišťují pravidelné aktivity: Volná oratoř – otevřený
klub, Kroužky a Klub maminek. Příležitostné akce a specializované programy jsou organizačně i personálně
zajištěny napříč sekcemi.
Během roku 2014 bylo ve střediskovém informačním systému Salesiániválí, který zároveň slouží jako školní matrika, registrováno v některé z nabízených aktivit celkem 2031 osob.

Pravidelné aktivity
Kroužky zájmového vzdělávání (údaje za první pololetí šk. r. 2014/15)
Vzdělávací
Pohybové
Hudební
Dramatické
Výtvarné
Technické
Celkem:

počet kroužků 4
počet kroužků 23
počet kroužků 45
počet kroužků 3
počet kroužků 19
počet kroužků 8
102

počet účastníků 39
počet účastníků 398
počet účastníků 160
počet účastníků 31
počet účastníků 181
počet účastníků 44
853

Nejsilnější zájmovou oblastí byla pohybová s dominujícími fotbalovými kroužky. Věková návaznost v činnosti
umožňuje systematicky doprovázet děti od 5 let do dospělosti a vytvářet specifickou kulturu jednotlivých oblastí zajištěnou např. společnými turnaji, organizací přátelských zápasů a tématických pobytových akcí. Podobně se profiloval volejbal, hokejbal a taneční aktivity. Velký zájem o stolní tenis vedl k rozšíření nabídky o
jeden kroužek. Hudební oddělení a keramika jsou stabilními a kompaktními celky oslovujícími rovněž všechny
věkové kategorie. Dramatické aktivity přinesly plody v podobě vzniku autorských her a muzikálů. Mediální
aktivity se usadily v nabídce pravidelných kroužků i jako průřezová témata ostatních činností a naplňují tak
všeobecnou potřebu výchovy a vzdělávání v této oblasti.
Hitem se od září stal nový kroužek Elektrotechnika, který vhodně doplnil nabídku pravidelných kroužků a
ukázal možný směr pro rozvoj činnosti.

Volná oratoř – otevřený klub
K 30. 6. 2014 bylo v této aktivitě registrováno 274 klientů a k 31. 12. 2014 167 klientů
Práce s dětmi a mladými lidmi ve volné oratoř vychází z preventivní pedagogiky Dona Boska, zakladatele salesiánů. V rámci toho ve volné oratoři probíhaly s klienty aktivity a rozhovory, kde se pracovníci střediska zaměřovali na osobní vztah s klientem. Osobní vztah pomohl vytvořit bezpečný prostor, ve kterém se klient cítil
příjemně. Společně pak mohli budovat vztah, který klientovi umožňuje dosahovat pozitivních změn v chování
Vybavení střediska pro provoz kroužků zájmového vzdělávání a volné oratoře bylo finančně podpořeno Statutárním
městem Brnem, firmou Dentosan s.r.o. a dalšími fyzickými i právnickými osobami.
Oprava venkovního sportovního zázemí byla uskutečněna za finanční podpory Nadace přátel Dona Bosca, Salesiánské
provincie Praha, Městské části Brno-Žabovřesky, Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. Vybavení a programy Volné oratoře byly finančně podpořeny Statutárním městem Brnem z městského programu prevence kriminality

Klub maminek
Klub maminek v roce 2014 nabízel velkou škálu kroužků pro děti předškolního věku zaměřených pohybově,
výtvarně, na přípravu dětí na vstup do MŠ, na výuku angličtiny či jen volnou hru. Kroužky jsou po celý rok
téměř plně obsazeny. Přesto nebývá problém přihlásit děti, které již dosáhnou danou věkovou hranici, do další
skupinky, protože místa v kroužcích se uvolňují, když dítě odchází do mateřské školky apod. Osvědčuje se systém bonusových zápisů, který zvýhodňuje ty, kteří mají pravidelnou docházku do kroužků. Mohou se na další
školní rok přihlašovat a vybírat si kroužky již o prázdninách.
Klub maminek je samozřejmě nejen pro maminky, ale i pro tatínky a prarodiče, čehož k naší radosti využívají. Daří se tak nenásilně budovat, rozvíjet a posilovat rodinné i mezigenerační vztahy.
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Vzdělávací
Výtvarné
Pohybové
Hudební
Celkem:

počet kroužků 3
počet kroužků 11
počet kroužků 9
počet kroužků 4
27

počet účastníků 43
počet účastníků 129
počet účastníků 201
počet účastníků 44
418

Od září 2014 jsme se v kroužcích i na společných akcích zaměřili na oslavy 200. výročí narození Dona Boska
a 20. výročí posvěcení kostela Panny Marie Pomocnice. Zejména výtvarná soutěž byla výbornou příležitostí k
přiblížení života salesiánského zakladatele Dona Boska dětem i rodičům, a to zejména formou příběhů či divadla.
Pravidelné aktivity Klubu maminek v roce 2014 probíhaly za finanční podpory z dotačních programů Statutárního města Brna.

Příležitostné aktivity
Příležitostné akce
Pravidelné aktivity Salesiánského střediska mládeže jsou během školního roku doplněny o příležitostné akce –
soutěže, sportovní utkání, výtvarné a tvořivé aktivity, hudební a divadelní vystoupení, programy k významným
salesiánským svátkům. Jedná se o jednodenní dopolední nebo odpolední akce konané převážně v prostorách
střediska mládeže. Příležitostné akce odrážejí významné mezníky v občanském i církevním kalendáři a reagují
na aktuální dění ve středisku.

Sportovní turnaje
Součástí aktivit střediska mládeže jsou i dlouhodobé sportovní turnaje, a to dva hokejbalové (Podzimní hokejbalová miniliga a Fofr Cup) a jeden volejbalový (Brněnská salesiánská volejbalová liga). Hokejbalové turnaje
probíhají vždy v průběhu cca tří měsíců na podzim a na jaře. Volejbalový turnaj zahrnuje 24 hodinový maraton a tři zápasové víkendy během školního roku.
Příležitostné akce a dlouhodobé sportovní turnaje jsou pořádány za finanční podpory Statutárního města Brna a dalších
fyzických i právnických osob

Pobytové akce (prázdninové pobyty a víkendové akce)
Naše tábory mají styl, který vychází ze salesiánské pedagogiky a tradice. Charakterizují je zejména individuální přístup a snaha o vyvážený rozvoj osobnosti člověka. V čase letních prázdnin nabídlo středisko mládeže
zejména tři druhy pobytových akcí (táborů), určených pro účastníky aktivit předcházejícího školního roku i pro
děti, které středisko nenavštěvují:
Chaloupky – charakteristická forma pobytových letních táborů pro děti a mládež vycházející ze salesiánské tradice. Základními rysy jsou nižší počet účastníků, osobní přístup a nabídka (ne povinnost)
duchovního programu
Příměstské tábory – vícedenní akce pro děti a mládež, často tematicky zaměřené, probíhají denně v
domluveném čase v prostorách střediska, obyčejně bez přespání
Akce pro rodiny s dětmi – několikadenní pobyty rodin s dětmi s částečně organizovaným programem, pořádané převážně Klubem maminek
Letními pobytovými akcemi – tábory roku 2014 zahájilo středisko oslavy 200 let od narození Dona Boska zakladatele Salesiánů. Účastníci příměstských táborů, chaloupek i akcí pro rodiny se zapojili do výzvy Start 200
a získávali 200 bodů, dřepů, obrázků, ... pro Dona Boska. Z táborů pak zasílali pohledy, většinou vlastní výroby, s tematikou oslav.

Specializované programy
SVAŘáK
neboli Salesiánský Vzdělávací Animátorský Řádný Kurz je dvouletý kurz určený pro mladé animátory (dobrovolníky). Jeho účastníky jsou kromě animátorů z brněnských salesiánských středisek také dobrovolníci z dalších salesiánských míst. Kurz probíhá formou víkendových setkání (4 ve školním roce) zaměřených na různá
témata. Cílem je připravit animátory pro jejich práci v kroužcích, oratoři a na nejrůznějších příležitostných i
pobytových akcích. Zároveň je kladen důraz na podporu přátelských vztahů ve skupině, týmovou spolupráci a
výměnu zkušeností mezi jednotlivými místy.
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Víkendy v této části kurzu byly realizovány ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a
teologickou (JABOK) a jejich výstupem bylo pro 16 úspěšných účastníků osvědčení o získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Během zbývajících
víkendů V. běhu v roce 2015 měli účastníci možnost získat i osvědčení Hlavního vedoucího zotavovací akce.
Kurz SVAŘáK je součástí programu rozvoje dobrovolnictví v SaSM Brno-Žabovřesky, který je akreditován a finančně
podpořen Ministerstvem vnitra ČR.

VYKROČ – program pro školy
I v roce 2014 probíhal preventivní program, Vykroč, určený základním a středním školám. Již 6. rokem se instruktoři věnují jednotlivým třídám, ve snaze zlepšit komunikaci, spolupráci a vytváření dobrého třídního
kolektivu. Program je postaven na principu zážitkové pedagogy, kdy věříme, že nejvíce zkušeností do života
získáváme pomocí skutečného prožitku a jeho následné reflexe.
Program Vykroč je rozdělen do 3 dílů:
První díl:Vykroč do střediska
je dvou a půl hodinový dynamický program, s cílem pracovat na komunikaci a spolupráci ve třídě. Pro navázání nenuceného kontaktu s žáky, proběhnou na úvod rozehřívací aktivity, při kterých se o sobě navzájem něco dozvíme a také představíme dílo Salesiánského střediska. Zúčastněná třída je poté rozdělena do 3. skupin a jsou před ni postaveny náročné úkoly,
které je třeba společně vyřešit.

Druhý díl: Vykroč s ostatními
se během 3,5 hodin zaobírá stejnou problematikou, volně navazuje na první díl, tentokrát s náročnějším a tvořivějším úkolem. Je také proložen dynamicko-zážitkovou formou vzdělávání.

Třetí díl: Vykroč k médiím
je orientován na mediální výchovu, konkrétně na reklamu, internet a sociální sítě. Žáci se učí kriticky analyzovat sdělovací
prostředky reklam, přemýšlí o etiketě sociálních sítí a řeší nepříjemné nebo nebezpečné situace, do kterých se v dnešní době mohou sami dostat. Jednotlivé aktivity využívají interaktivních a mediálních pomůcek.

Zacílení jednotlivých programů Vykroč:
První a druhý díl je zacílen na 6. a 7. třídy ZŠ či na ekvivalentní ročníky gymnázií. Třetí mediální díl pak na 8.a 9. třídy
ZŠ a na odpovídající či starší ročníky gymnázií. Mediálním dílem reagujeme na Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání, průřezové téma 6. 1 Osobnostní a sociální výchova a 6.6 Mediální výchova. V průběhu roku 2015 budeme pracovat na rozšíření mediálního dílu o téma nejrychleji rozrůstající se sociální sítě, Vykroč Pan Facebook.
V roce 2014 se programu Vykroč zúčastnilo celkem 445 dětí z celkem 23 tříd. Zúčastnily se školy: ZŠ Sirotkova, ZŠ

Jana Babáka, ZŠ Náměstí Svornosti, ZŠ Plovdivská, Cyrilometodějská církevní ZŠ, Cyrilometodějské gymnázium a Střední odborná škola pedagogická.

Projekt ONE
Jedná se o sociálně-pedagogický projekt zaměřený na dospívající mládež ve věku od 12 do 18 let. Jeho cílem
je osobnostní rozvoj účastníků – předat zajímavé podněty k zamyšlení a užitečné znalosti do života jednoduchou a zábavnou formou. Projekt vznikl pod záštitou DIS Fryšták SKM a naše středisko je jedním ze 7 salesiánských středisek dětí a mládeže v ČR, které jsou do něj zapojeny.
Hlavním cílem všech uskutečněných projektů v celé republice byl všeobecný rozvoj osobnosti a zlepšení
uplatnění na trhu práce v budoucnosti. V žabovřeském středisku bylo uspořádáno celkem 6 setkání a jeden víkendový pobyt. Programů se mohli klienti účastnit opakovaně nebo pouze jednou. Vedoucí projektu ONE jim
předložili jednoduchou a zábavnou formou podněty k zamyšlení nad svým životem a nad vztahem k druhým.
Hodnocení projektu ONE bylo formou řízené diskuze v rámci posledního programu. Z výsledků vyplynulo,
že projekt ONE byl pro ně smysluplným a mladí lidé si odnesli poznatky, které jsou důležité pro jejich rozvoj
a budoucnost. Konkrétní výsledky projektu v krátkém horizontu však ještě nelze plně zhodnotit. Viditelným
výstupem byla v žabovřeském středisku, po všech realizacích ONE, aktivita některých účastníků projektu, kdy
uspořádali pro starší návštěvníky otevřeného klubu diskusní program.
Celkem se žabovřeské části projektu ONE zúčastnilo 59 účastníků.

Školení hlavních táborových vedoucích
Na základě akreditace MŠMT zajišťuje žabovřeské středisko mládeže kurz hlavních vedoucích zotavovacích
akcí. Uskutečňuje se v rámci V. běhu vzdělávacího animátorského programu SVAŘáK a je primárně určen pro
účastníky tohoto programu. V roce 2014 probíhaly během jednotlivých svařákovských víkendů první přednášky a v 1. pololetí následujícího roku měli animátoři možnost získat osvědčení Hlavního vedoucího zotavovací
akce.
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Salesiánské středisko mládeže Brno-Žabovřesky je centrem mediální výchovy pro českou salesiánskou provincii. Cílem je podporovat a motivovat děti a mládež ve stylu salesiánské pedagogiky k tomu, aby se z nich stávali kritičtí příjemci a odpovědní tvůrci v oblasti mediální komunikace a přispívat k lepší orientaci vychovatelů
v této oblasti. Na poli mediální výchovy pracuje tříčlenný tým, který byl do pololetí roku 2014 součástí Salesiánského střediska mládeže Brno-Žabovřesky. Od září 2014 ho zaštiťuje Salesiánská provincie Praha.
Činnost mediálního týmu se zaměřuje na tyto oblasti:
Programy pro školy – aktivity s mediální tématikou pro školní třídy
Salesiánská střediska a díla – mediální vzdělávání v české salesiánské provincii
Mediální škola – cyklus víkendových kurzů pro mladé lidi (15–20 let)
Programy pro vychovatele – mediální vzdělávání rodičů, učitelů a vychovatelů
Internetová pastorace – rozvíjení pozitivních hodnot v kyberprostoru, zvláště na sociálních sítích
V roce 2014 se nám podařilo uskutečnit:
4 víkendové kurzy Mediální školy (jeden vzdělávací a dva produkční)
letní mediální tábor pro absolventy Mediální školy
1 formační školení diecézních animátorů na téma „Já a média“
3 mediální kurzy SMEČ pro salesiánské komunity
internetovou soutěž „START 200“
1 třídenní kurz s mediální tématikou v rámci Orientačních dnů DIS Fryšták
1 víkendový kurz s mediální tématikou pro mládež z Českých Budějovic na Ktiši

Mediální škola (MeŠ)
je kurz pro mladé lidi (16-22 let), kteří chtějí žít ve světě médií jako odpovědní příjemci a aktivní tvůrci, chápat
logiku nových forem komunikace a využívat sdělovacích prostředků ve svém životě a v práci s druhými a pro
druhé. Skládá se ze čtyř víkendových setkání se zážitkově vzdělávacím programem v mediální oblasti. V roce
2014 byl ukončen vzdělávací kurz 2013-2014, kterého se účastnilo 15 mladých lidí. Tématy tohoto školení byla videotvorba, žurnalistika a PR. V říjnu 2014 byl zahájen produkční ročník MeŠ, který byl zaměřen na praxi
v oblasti mediální produkce. Tento ročník měl celkem 12 účastníků, kteří pracovali na výrobě plakátů a propagačních předmětů, natáčení videoklipu, fotodokumentaci a tvorbě animovaného filmu.

Lidé ve středisku
Zaměstnanci
V kalendářním roce 2014 zajišťovalo pravidelný chod střediska mládeže 17 zaměstnanců v pracovním poměru,
z toho 8 pedagogických a 9 nepedagogických. Na mateřské či rodičovské dovolené bylo 6 zaměstnankyň. Na
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr působilo v roce 2014 celkem 66 osob.

Animátoři – dobrovolníci
Dobrovolníci, kteří jsou v salesiánském prostředí nazýváni animátory, jsou důležitou či přímo nezbytnou součástí naší práce s mládeží. Právě jejich zapojení do téměř všech aktivit střediska dává celé činnosti specifický
charakter a náboj.
V roce 2014 se do dobrovolné činnosti zapojilo celkem 85 osob. Dobrovolnická činnost v roce 2014 probíhala
v akreditovaném režimu MVČR. V tomto režimu bylo vedeno 39 dobrovolníků. V jiném režimu byla vedena
skupina čítající 46 dobrovolníků, jenž se zapojují nepravidelně. Dobrovolníci jsou pro salesiánské středisko
velkou oporou, bez které by služby v současném rozsahu a kvalitě nemohly být uživatelům poskytovány. Soustavná práce s dobrovolníky na pravidelných (1x za měsíc) animátorských poradách je jedním ze způsobů, jak
o tuto oporu pečovat a zkvalitňovat ji. Porady jsou vždy tématicky propojeny, a jejich cílem je nejen dobrovolníky průběžně vzdělávat (pedagogika, salesiánský výchovný styl, preventivní systém aj.), ale zprostředkovat
jim i reflexi jejich práce a vyjádřit za ni vděk.
Práce s dobrovolníky v našem zařízení je finančně podpořena Ministerstvem vnitra, odbor prevence kriminality.

Praktikanti
V průběhu roku 2014 absolvovalo ve středisku praxi 18 studentů a studentek. Díky dlouhodobé spolupráci s
VOŠ sociálně-právní v Brně opět přišly na praxi do střediska studentky z Finska.
Chceme poděkovat všem jednotlivcům, institucím, organizacím, dárcům a sympatizantům, kteří v průběhu roku podpořili naši činnost a aktivity. Salesiánské středisko mládeže by bez finanční, materiální i duchovní podpory nemohlo poskytovat tak kvalitní zázemí pro tolik dětí a mladých lidí. Velké díky také patří všem animátorům, kteří pomáhají v
našem salesiánském středisku mladým růst.
Není v našich silách vyjmenovat všechny. Přesto si můžete být jisti naší vděčností a modlitbou za všechno, co pro mládež děláte!

Děkujeme, že nás podporujete !!!

