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2013
Rok 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů
Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu.

Do nového roku vstupuje
komunita Salesiánů Dona Boska
ve složení:

komunita Dcer Panny Marie Pomocnice
ve složení:

P. Radek Gottwald – ředitel komunity
P. Josef Daněk
P. Eduard Hrbatý (t. č. v Kroměříži)
P. Václav Jiráček
P. Josef Klinkovský
P. Ludvík Otradovec
P. Jan Stuchlík
P. Pavel Tichý
P. Libor Všetula
Václav Kelnar

Sr. Marie Kučerová – ředitelka komunity
Sr. Anna Hořínková
Sr. Diana Veselovská
Sr. Alena Vojtková
Sr. Eva Liškutinová

Svatou církev římskokatolickou řídí biskup římský papež Benedikt XVI.
Českou salesiánskou provincii vede P. Petr Vaculík
Brněnskou diecézi spravuje biskup mons. Vojtěch Cikrle
Farářem farnosti Brno-Žabovřesky je P. Josef Daněk
Ředitelem střediska mládeže je P. Pavel Tichý
Kroniku retrospektivně sestavil Aleš Marek

Na přímluvu Panny Marie Pomocnice a svatého Jana Boska kéž naši farnost
po celý nastávající rok chrání a provází svým požehnáním
všemohoucí Bůh Otec, Syn a Duch svatý
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Kamkoli půjdeš…
…půjdu s Tebou
P. Jenda Stuchlík

P. Libor Všetula

P. Jožka Klinkovský
Václav Kelnar

P. Vašek Jiráček

P. Josef Daněk

P. Ludvík Otradovec

P. Pavel Tichý
P. Radek Gottwald

Komunita SDB v roce 2013
Diana Veselovská

P. Eduard Hrbatý
(žijí samostatně)

Majka Kučerová
Anna Hořínková
Eva Liškutinová
Alenka Vojtková

Komunita FMA v roce 2013

- 5 Středa, 2. ledna 2013
Dnes ve 14:30 při mši sv. v katedrále na Petrově požehnal Otec biskup koledníkům tříkrálové
sbírky, kterou pořádá Charita České republiky. Tím byl zahájen její již třináctý ročník.
V Y P R O Š U J E M E B O Ž Í P O Ž E H N Á N Í ! ! !.

Čtvrtek, 3. ledna 2013
Dnes ve 13 hodin konalo se v našem kostele poslední rozloučení s panem Hybešem.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ MU, Ó PANE…
Během vánočních svátků byla sbírka na úhradu elektřiny, plynu, vodného a stočného.
Celkem bylo vybráno 72 150,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať!“
Neděle, 6. ledna 2013
Dnes je slavnost Zjevení Páně. Při všech bohoslužbách byla požehnána voda, kadidlo a křída.
Požehnanou vodu si farníci mohli odnést do kropenek svých příbytků, zrovna tak jako pár zrnek
kadidla a kousek křídy k označení svých příbytků.
K + M + B + 2013
Christus Mansionem Benedicat – Kristus ať žehná příbytku
Dnes byla zahájena tříkrálová sbírka, která bude probíhat celý příští týden. Charita chce takto
oslovit především ty občany, kteří do kostela nepřicházejí, a proto koledníci nebudou stát u kostela.
Kdo z farníků by chtěl přispět, pokladnička bude ve farní kanceláři.

Víkend 11., 12. a 13. ledna 2013 byl opravdu bohatý na události
11. a 12. ledna 2013 konala se historicky první přímá volba prezidenta České republiky.
Žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů.
Do druhého kola postoupili Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.

V neděli, 13. ledna 2013,
na svátek Křtu Páně, končí doba vánoční, zpěv koled i vánoční výzdoba kostela.
Při mši v 9 hodin účinkoval sbor Capella Polyphonica Salesiana.
Při mši v 10,30 hodin zazpívala rytmická schola. Svátost křtu přijalo těchto pět dětí:
Laura Brišová
Matouš Jan Bosko Kyjovský
Filip Vavřinec Čech
Metoděj Václav Marek
Jan Krupanský
V Y P R O Š U J E M E B O Ž Í P O Ž E H N Á N Í ! ! !.
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Pátek, 11. ledna 2014

Společenský večer střediska mládeže
Ve 20 hodin v sále pod kostelem to vypuklo.
Mládež ze střediska se sešla ke každoročně se opakující společenské zábavě. K tanci hrála hudební
skupina The Brothers & sestra Klára z Plzně.

…moderoval P. Libor Všetula
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Sobota 12. a neděle 13. ledna 2013

Maškarní karneval dětí,
tentokrát mezi krvelačnými piráty
Tak jako každoročně, i letos bylo nutné pro obrovský zájem karneval
pořádat nadvakrát, a to v sobotu i v neděli odpoledne.

Nechyběla mapa k pokladu na ostrově...

...ani samotný poklad.

◄ Potomci španělských korzárů
rodu Alday Delgado

▼Přijel i opravdový škuner

◄ Dort na palubě !!!
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Tříkrálová sbírka 2013
V úterý 8. ledna vyrazily do ulic dvě skupiny ministrantů. Kluci šli do akce s nadšením. Většina kolemjdoucích lidí se ukázala být štědrými dárci.

Foto: Radek Gottwald

Pozadu nezůstal ani Klub maminek, který s malými prcky procházel nejen ulicemi Žabovřesk, ale navštívil i žabovřeskou radnici, městskou policii i místní knihovnu. Děti všude zahrály a
zazpívaly a za odměnu pak dostaly nějaké sladkosti a drobné dárky.

Foto: Anežka Hesová

Tříkrálová sbírka letos vynesla celkem
31 088,-Kč. Je to o 3 000 Kč více než
v loňském roce.
Všem, kteří přispěli, Pán Bůh zaplať!
Všem malým, větším i velkým koledníkům díky za jejich ochotu
a nasazení.
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Sobota, 19. ledna 2013

XVIII. ples farnosti
Tak jako obvykle, zaplnil se sál pod kostelem tance a společenské zábavy chtivými farníky
do posledního místečka.
Bylo předtančení, byla tombola, byl tanec a společenská zábava, ale letos bylo ještě něco navíc. Něco, co nikdo nečekal a co se opravdu do poslední chvíle podařilo
utajit. Půlnoční překvapení, které skutečně stálo za to.

Tentokrát
ve stylu
country

Honza Šlachta předává
bažanta (opeřeného)
šťastní

vítězové

Manželé Juřenčákovi

▲ U stolu...
◄ ...i na chodbě
P. Jenda Stuchlík
P. Jožka Klinkovský (odnáší si košík s houbami)
Dámy zavzpomínaly na spartakiádu v roce 1985 a
připravily si pro nás skladbu starších žákyň „Poupata“.
Původní červenobílé „kominíky“ sice nesehnaly, ale
jejich retro-kostýmy byly i tak bomba (foto z generálky).

- 10 Neděle, 20. ledna 2014
Dnes na deváté mši svaté farníci poděkovali varhaníkovi panu Radko Froncovi za jeho dlouholetou
službu. V těchto dnech je to už 25 let, co poprvé usedl za klávesy v Žabovřeskách.
Čtvrtek, 24. ledna 2014
Dnes, na svátek sv. Františka Sáleského, konala se v našem kostele od 7:30 do 17:30
tradiční celodenní adorace, zakončená svátostným požehnáním.
25. a 26. ledna 2013 konalo se druhé kolo přímé volby prezidenta České republiky.
Zvítězil Miloš Zeman poměrem hlasů 54,8 : 45,2 nad Karlem Schwarzenbergem.
Neděle, 27. ledna 2013
Dnes v 15:30 konalo se v sále pod kostelem představení divadelního souboru Happy Theater. Na
programu byla hra pro mládež s názvem Velká žranice. Snad zbylo něco i pro diváky.
Děkujeme za skvělý kulturní zážitek ! ! !

Ilustrační foto (inscenace Kytice – Vodník)

Happy Theater je alternativní divadelní soubor fungující jako
divadelní kroužek pro děti a mládež ve věku od 7 do 18 let. V
minulosti se zaměřoval pouze na hru s loutkou, ale postupem
času byla hra s loutkou omezena a bylo spíše využíváno pohybu, masek, předmětů a někdy i činohry. Happy Theater hraje
obvykle pouze párkrát ročně, plánem do budoucna je však pravidelnější a častější pořádání představení.
Happy Theater se vyvinul z loutkového divadelního souboru
Malá Bedruňka, který vznikl při loutkovém divadelním souboru
Bedruňka (jinak také „Velká Bedruňka“). Velká Bedruňka byla
založena v roce 1994. V souboru v dalších letech působily i
maminky, které neměly během zkoušek kam dát své ratolesti.
Nakonec se zrodil nápad vytvořit „Malou Bedruňku“. Soubor se
brzy rozrostl. V průběhu roku 2009 vznikl nový název tohoto
souboru – Happy Theater.

Čtvrtek, 31. ledna 2013
Dnes slavíme svátek sv. Jana Boska. Po večerní mši svaté v 18 hodin jsme byli pozváni
do sálu pod kostelem na již tradiční občerstvení.
SVAT Ý JENE BOSKO, ORODUJ ZA NÁS !!!
Letos se oslava tohoto svátku odehrávala v atmosféře radostného očekávání příjezdu sochy sv. Jana Boska s ostatky
světce, která putuje po České republice. V Žabovřeskách ji uvítáme v sobotu 9. února 2013.

V lednu 2013 nás navždy opustili tito bratři a sestry v Kristu:
Zdeněk Bartoněk (4. 8. 1930 – 7. 1. 2013)
Václav Helešic (7. 6. 1935 – 12. 1. 2013)
Blažena Plchová (28. 1. 1930 – 21. 1. 2013)
Zdeňka Němcová (7. 7. 1944 – 28. 1. 2013)
Vladimír Grünseisen (10. 2. 1927 – 30. 1. 2013)
O D P O Č I N U T Í V Ě Č N É D E J J I M, Ó P A N E …
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Sobota, 2. února 2013
Dnes se konala valná hromada Nadace přátel sv. Jana Boska v Brně. Byla zahájena v 9,30 hodin
v kostele mší svatou. Poté se členové sešli v sále pod kostelem k dalšímu programu. Odpoledne
byli účastníci valné hromady – tak jako obvykle – pozváni na střediskové vepřové hody.
Z ohlášek:
V sobotu 2. 2. se v salesiánském středisku mládeže koná zabijačka. Dopolední snažení zakončíme setkáním u
zabijačkové polévky ve 13:00. Poté následují hody. 14:45 jsou zváni členové nadace Dona Boska, 15:30
rodiny z farnosti a všichni ostatní farníci, v 17:00 animátoři. Vstupenkou je něco sladkého z produkce domácí kuchyně.

Tradiční středisková zabíjačka
Bývá už tradicí, že jednou za rok v únoru se
objeví před salesiánským střediskem útvar z kotlů a
komínů, ze kterých se line nejdříve štiplavý kouř a
posléze opojná vůně vepřového ovaru. Pokud ten den
budete poblíž, můžete si být jisti, že jste tady správně.
Ocitáte se totiž na salesiánských vepřových hodech.

▲Jak málo stačí lidem ke štěstí…
▼P. Pavel Tichý
Největší legrace bývá u jelítkového prejtu
Tomáš Havran Vrána ►
Zuzka Marková▼

- 12 Letos to bylo v sobotu, 2. února, a
počasí nám skutečně přálo. Mírně plusové
teploty nás milosrdně nechaly celý den u
stolů bourat, krájet, okrajovat, mlít, míchat,
dochucovat, koštovat, nabíjet, špejlovat a
vůbec dělat všechno to, co se na pravé zabíjačce dělat má. A protože se nás každoročně
sejde přes dvacet aktivních "výrobců" zabijačkových pochoutek, vyrobili jsme toho
dost a vyrobili jsme to moc dobré.
JE LIBO TROCHU
SOLI ???
Občas si i řezník musí „orazit“ a poklábosit u štamprle

Však také bylo pro koho. Ten den totiž měla svoji
valnou hromadu Nadace přátel Dona Boska, a tak jsme
všechny účastníky odpoledne očekávali na pokoštování a
příjemném posezení. Jen co zazněla první slova uznání
nad chutí ovaru či pečeného masa, již se ve dveřích objevovaly rodiny i jednotlivci z farnosti, které také zlákala
vidina něžně se třepetajícího bělavého ovaru. A aby byl
seznam hostů kompletní, v pozdním odpoledni pak přicházeli všichni ti, kteří mají co společného se střediskem
mládeže. A tak bych vám přál vidět ten pohled uvnitř:
staří i mladí, pedagogové i teologové, milovníci i odpůrci
zabíjaček, vzdělaní i prostí, zpěváci i nezpěváci, otcové i
matky, ti všichni byli bez rozdílu pospolu, pochutnávajíce si buď na vybraných delikatesách vyrobených z bratra čuníka, anebo naslouchajíce bravurně hrající cimbálové muzice, která nás celým odpolednem provázela. Většinou se
však jednalo o kombinaci obojího –
naslouchajíce i pochutnávajíce si.
„Kýblování“ paštiky

P. Libor Všetula, Petr Klang, P. Vašík Jiráček
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Co vám budu povídat. Kdo tam nebyl, stejně mi neuvěří, a ti, co tam byli (a že nás tam bylo
hrubě přes stovku), stejně vědí, že příští rok v únoru se budou raději pohybovat v blízkosti salesiánského střediska, protože jistě se v jeden den zase vztyčí útvar kotlů a komínů a bude veselo, bude
pohoda, bude prostě zabíjačka...
Všem pracujícím díky, všem hostům díky, všem hudebníkům díky
a všem řezníkům také díky.
Autor: Libor Všetula
Foto: Petr Klang

V neděli, 3. února, po deváté mši svaté v sále pod kostelem si zájemci mohli zakoupit balíčky s vepřovými pochoutkami, a tím přispět na náklady spojené s vepřovými hody.

Píše nám Otec biskup
Neděle, 3. února 2013
Milé sestry a bratři,
jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď
na Boží pozvání ke službě. Jako váš biskup vás prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke
kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitbu a příklad živé víry. Vás,
mladí muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete mít maturitní zkoušku, a kteří se cítíte pozváni ke
kněžství, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2013/2014 je možné
podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 31. března 2013. Každý den se za vás a za
vaše zodpovědné rozhodování modlím.
Váš biskup Vojtěch

Neděle, 3. února 2013
Od 14 do 18 hodin konal se tradiční den otevřených dveří v domě sester salesiánek na Maničkách.
Děkujeme za velmi milé odpoledne ! ! !

- 14 V úterý, 5. února 2013, ve 13 hodin, jsme se v našem kostele naposledy rozloučili
s paní Zdeňkou Němcovou a doprovodili ji na její poslední cestě.
Ve středu, 6. února 2013, ve 13:30 hodin, jsme se při mši svaté naposledy rozloučili
s panem Vladimírem Grünseisenem.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JIM, Ó PANE…

Sobota, 9. února 2013

Don Bosco v Žabovřeskách !!!
Po salesiánských domech celého světa v těchto dnech putuje socha Dona Boska ukrývající jeho ostatky. A dnes zavítala i do Žabovřesk.
Příjezd sochy Dona Boska na nádvoří areálu byl plánován na 10:30 hodin, ale Don Bosco se
do Žabovřesk zřejmě již hodně těšil, protože dorazil o něco dříve. Začalo se tedy dříve, takže kdo
přišel na čas, začátek již nestihl. Za přítomnosti Dona Boska byl celý areál nejdříve požehnán.

Žehnání areálu

Ing. Pavel Tyralík
starosta Žabovřesk

Na nádvoří promluvil i starosta Žabovřesk ing. Pavel Tyralík.
Zdůraznil skvělou spolupráci radnice se střediskem mládeže a vyjádřil
radost nad tím, že tady v Žabovřeskách se toto dílo podařilo vybudovat.

Ačkoliv byly jarní prázdniny,
Sboreček se sešel ve velmi
hojném počtu a Donu Boskovi
z plných plic zvesela zazpíval.

- 15 Poté děti vypustily barevné balónky
s obrázkem Dona Boska a s prosbičkou nebo modlitbičkou napsanou na balónek fixou.
Program na nádvoří byl u konce.
Průvodem jsme se přesunuli do kostela, ale protože celý program začal dříve,
do slavnostní mše svaté, ohlášené na 11
hodin, zbývalo ještě asi 20 minut. Ty se
nepodařilo nijak vyplnit, ani společnou
modlitbou, ani zpěvem, takže kostel byl
naplněn jen šumem davu lidí, kteří se sešli
ve velmi hojném počtu.

Mši svatou celebroval provinciál
P. Petr Vaculík

Každé dítě ze Sborečku přivítalo Dona Boska bílou růží.

Po mši svaté jsme byli všichni zváni do sálu pod kostelem na oběd. Byl tradiční guláš, byly
párky a hromada dalších dobrot. Bylo pivo, víno, svařák a spousta nealkoholických teplých i studených nápojů. A bylo společenství, setkávání, byla legrace, a bylo nám dobře.
Po jídle si pro nás salesiáni připravili krátkou scénku, v níž se objevily všechny postavy, se
kterými se Don Bosko setkal a které ovlivnily jeho život. Děti měly za úkol zjistit jména těch postav, a potom mezi jednotlivými postavami přecházely, plnily různé úkoly a na připravené formuláře si zapisovaly získané body.

Musíte uznat, že Pavel
Tichý, coby maminka
Markéta, naprosto nemá
chybu
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A tady jsou správci našich duší v plné parádě
(zleva) P. Radek Gottwald, P. Josef Daněk, P. Jenda Stuchlík, P. Pavel Tichý, P. Libor Všetula, sr. Majka Kučerová,
P. Vašík Jiráček, P. Jožka Klinkovský

Že se nás ale sešlo… (a to ještě nejsou zdaleka všichni)

Po celé odpoledne byla v kostele u sochy Dona
Boska možnost soukromé adorace. Od 15:45 pak probíhaly modlitby za rodiny, děti, vztahy a jakékoliv další
úmysly. Modlitby vedly sestry salesiánky.
V 18 hodin byla sloužena mše Otcem biskupem
Mons. Vojtěchem Cikrle. Po jejím ukončení byla možnost nočního bdění a adorace až do neděle.
Mši svatou v 18 hodin celebroval brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
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Říká se, že ze všech křesťanů umějí nejlépe slavit katolíci. A ze všech katolíků určitě salesiáni.
Tak zase někdy na viděnou, Done Bosco.
Zapsal Aleš Marek, foto: Anežka Hesová

Neděle, 10. února 2013
Dnes na mši sv. v 10:30 přijali svátost křtu děti Nela Dominiková, Kamil de Lellis Kejík
a Matěj Libor Kopeček.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Středa, 13. února 2013 – popeleční středa – začíná postní doba
Z ohlášek v neděli, 17. února 2013:
Postní almužna je výrazem odhodlání měnit sebe prostřednictvím pomoci druhým. Proto
vzadu na stolečku jsou papírové schránky, které si můžete vzít domů, a zvláště děti mohou do ní
vložit to, co ušetří během postní doby. Druhou neděli po velikonocích je možné je přinést do kostela
a přinést v obětním průvodu k oltáři. Peníze z těchto schránek naše farní charita použije pro Adopci
na dálku.
Mnozí víte, že v České republice probíhají jednání o legalizaci přípravku RU 486, tzv. potratové pilulky, která je určena k usmrcení dítěte do 9. týdne těhotenství. Hnutí pro život v ČR připravilo proti registraci tohoto přípravku petici, kterou podle svých možností můžete podpořit nejen svým
podpisem. Biskup Vojtěch vybízí k soukromým modlitbám na tento úmysl a k vědomému a citelnému
postu, případně k almužně na dobrý účel. Vzadu na stolečku jsou archy k podpisu a zároveň upozorňuji na článek prof. Květoslava Šipra v Katolickém týdeníku, který pojednává o této věci.
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Neděle, 17. února 2013

Píše nám Otec biskup
Milé sestry a bratři,
začátkem ledna proběhl v České republice již třináctý ročník Tříkrálové sbírky. Na území
brněnské diecéze se zapojilo dvanáct tisíc koledníků, kterým bych rád aspoň touto formou poděkoval. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu
k lidským srdcím. Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V naší
diecézi dosáhl výtěžek Tříkrálové sbírky částky přes osmnáct milionů korun, díky nimž bude podpořeno mnoho záměrů a projektů charitní činnosti ve prospěch lidí v nouzi. Patří k nim například
nákup polohovacích postelí nebo elektrických invalidních vozíků pro klienty pečovatelské služby
na Znojemsku, rekonstrukce střechy Domova svaté Agáty v Břeclavi pro maminky s dětmi v tísni
nebo výstavba nového chráněného bydlení a dílny pro lidi s mentálním postižením ve Vranově u
Brna.
Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.
Váš biskup Vojtěch
28. února 2013 ze zdravotních důvodů
rezignoval papež Benedikt XVI.

Čtvrtek, 28. února 2014

Čtvrtá porada animátorů
Rapující The Master
Kapuce na hlavách, podivné gesto všech zúčastněných, skupina více než čtyřiceti jedinců
pohupujících se do rytmu rutinní rapové smyčky v jakési podmanivé atmosféře... Nejedná se o exkurs na nějaký pochybný mejdan, ale o zatím „nejhustější“ animátorskou poradu.
Čtvrtá porada tohoto školního roku začala nevinně – modlitbou. Při informačním bloku měli salesiáni i moderátoři své vstupy zabarvené určitou nedisciplinovaností a hrubostí pouličních drsňáků snažících se
vydobýt respekt silnými řečmi. Možná vědomí papežské abdikace způsobilo tuto malou rebelii kléru. Jisté je,
že to bylo velmi zábavné. Na uvolněnou atmosféru navázal nový počin Avenger Studia: hip-hopový klip propagující tzv. Salesiánský styl. A nutno říct, že uvolněnou atmosféru proměnil téměř v nadšení, do kterého
vešel další Avenger – rapující The Master. Celé shromáždění se ochotně postavilo na nohy, po vzoru klipu
tančilo základní krok a na svých rukách jednotlivci vytvořili klipové gesto „systém“. Gesto, které má charak-

- 19 terizovat preventivní systém jako rámec, skrze
který je možné přistupovat k životu. Což bylo
jedno z hlavních poselství Avengera představujícího Štěpána Trochtu. Animátoři dostali za
úkol tento styl předat dál. Pro konkrétní skupiny
působící ve středisku vytvářeli plakátky prezentující tento životní styl.
Společná fotka v kapucích, vernisáž vytvořených plakátků, raut a opakovaná projekce
klipu byly nesené výbornou atmosférou, která
se nejspíš jen tak nezapomene. Stejně jako asi
nikdo nezapomene na podaný výklad salesiánského preventivního systému.

Autor: Dominik Liberda
Foto: Anežka Hesová
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Salesiánský styl .
O co tady jde, je, abys ho žil !!!
„Nesnaž se v tom jenom hledat nějaký metody... má to být životní styl!“ zpívá Vašek Jiráček v hip-hopovém klipu, který byl natočen pro žabovřeské animátory v rámci jejich vzdělávacího
kurzu SALESIAN AVENGERS.
Klip si pro nekonvenční zpracování získal mezi animátory velkou oblibu. I když se jedná jen
o amatérské dílo převážně komunitního významu a humoru, rozhodně stojí za to ho vidět. Můžete
se na něj podívat zde:
https://www.youtube.com/watch?v=KnoFIa-JPLc
Salesiánský styl, 2013
Námět a text:

Dominik Liberda

Kamera a střih:

Anežka Hesová

Hrají:

Václav Jiráček, Dominik Liberda, Veronika Maliňáková, Ayan Warfa, Petr
Klang, Luboš Petruška, Kamil Břínek, Hana Hudcová, Pavel Tichý, Josef
Daněk

Zpěv:

Dominik Liberda, Václav Jiráček, Libor Všetula

V neděli, 3. března 2013, při mši sv. v 10:30 vstoupilo do přípravného období na křest,
tzv. katechumenátu, sedm dospělých. Budou pokřtěni příští rok o Velikonocích
a zároveň přijmou také biřmování a svaté přijímání.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Neděle, 3. března 2013

První svátost smíření
Děti z naší farnosti se odpoledne sešly v kostele Panny Marie Pomocnice, aby poprvé slavily svátost smíření. Doprovodili je
rodiče i sourozenci, kteří také využili možnost přijmout tuto svátost.
Světlý a tmavý dům, vytvořený ze šátků, zobrazoval světlé a
temné chvíle našeho života. Následovalo vyprávění z Evangelia
podle sv. Lukáše o milosrdném otci a marnotratných synech. Bůh
Otec je ten, který nás přijímá takové, jací jsme, a běží nám naproti,
aby nás zahrnul svou láskou.
Po svátosti smíření napsaly děti děkovný dopis Bohu a společně spálily papíry, na nichž měly napsány své hříchy.
Slavnost pokračovala ve farním sále, kde rodiče přichystali
občerstvení podobající se hostině vystrojené milosrdným otcem.
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Doprovázejme děti naší modlitbou, aby se
dobře připravily na první setkání s Eucharistickým
Kristem (12. května 2013).
Autor: Eva Liškutinová
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Sobota, 9. března 2013

Velkomoravské dobrodružství
Dnes proběhlo farní kolo soutěže Velkomoravské
dobrodružství. Tuto soutěž vyhlásilo brněnské katechetické centrum při příležitosti 1150. výročí příchodu
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu.
Děti měly za úkol v rámci domácího kola nastudovat fakta nejen ze života obou světců, ale též něco o
Velkomoravské říši. Ti, kteří se zúčastnili farního kola,
své vědomosti nejen využili, ale také si v rámci akčních
her mohli vyzkoušet, jaké to bylo nést poselství do
vzdálené říše, nebo jak by jim v praxi šlo psát a číst v
hlaholici. Nikomu nechyběl elán a atmosféra byla výborná.
Do děkanátního kola postupují: Vojta Marek, Katka Fuisová, Martin Tůma a Honza Kozel.
Všem soutěžícím patří velký dík za reprezentaci naší
farnosti.

Autor: Pavla Fráňová

Neděle, 10. března 2013
Dnes na mši sv. v 10:30 přijali svátost křtu děti Damián Pavel Maliňák a Klára Ličková.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

V úterý 12. března 2013, v Sixtinské kapli ve Vatikánu, začalo konkláve 115 kardinálů-voličů.
Zástupcem z naší země je Dominik kardinál Duka.
MODLEME SE ZA SVĚTLO DUCHA SVATÉHO !!!

- 23 Ve středu 13. března 2013 v 19:07 bylo oznámeno, že konkláve
kardinálů zvolilo nového Svatého otce. Stal se jím
kardinál Jorge Maria Bergoglio z Buenos Aires.
Svatý Otec si zvolil jméno František po sv. Františku z Assisi.
V úterý 19. března 2013, na slavnost svatého Josefa, bude Svatý
otec František v 9.30 na náměstí sv. Petra slavit
inaugurační mši svého pontifikátu.

Neděle, 17. března 2013
Dnes v odpoledních hodinách byla plánována křížová cesta v přírodě. Jelikož ale letošní počasí
připomíná spíše Vánoce než blížící se jaro, byla křížová cesta v přírodě zrušena. Namísto
toho konala se v 17:30 v kostele. Po ní proběhla adorace před svátostným Ježíšem
a pobožnost byla zakončena svátostným požehnáním.

Neděle, 17. března 2013

Jarní hudební akademie
"Ben, ben, ben, všechny blechy ven.
A vajíčka do košíčka sem, sem, sem!"
Touto velikonoční koledou z Valašska zahájily děti
společně Jarní hudební akademii. Ač počasí jaro zatím nepřipomíná, na akademii nás hřála příjemná rodinná atmosféra: děti z hudebních kroužků (kytara, klavír, flétna,
Orffestrion) zahrály rodičům, babičkám i dědečkům, co se
nového naučily.
Program provázela společná čísla dětí ze všech hudebních kroužků, která jsme nacvičovali v rámci Hudebního soustředění. Děti tak měly možnost vystoupit nejen sólově, ale i s ostatními jako kapela. A vystupovaly bez obav
a s radostí. Byly moc šikovné a patří
jim velký dík, že vytvořily příjemné
hudební odpoledne.
Děkuji také rodičům za podporu a lektorům za jejich práci a přeji
všem krásné jarní dny.
A kdyby Vám již bylo smutno
po sluníčku, zazpívejte si!

Autor: Michaela Kulísková

- 24 Sobota, 23. března 2013
Dnes od 15 do 18:30 hodin konala se duchovní obnova farnosti. Byla příležitost ke svátosti
smíření, aby bylo možné připravit se na slavení Velikonoc.
PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS !!!

Neděle, 24. března 2013 – 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.

Neděle, 24. března 2013

Křížová cesta pro děti
Na Květnou neděli v 17 hodin mohli všichni ti, kteří přišli na tradiční křížovou cestu, prožít
toto rozjímání nad utrpením našeho Pána trochu jinak. Tentokrát byla nachystána křížová cesta se
zaměřením na děti mladšího školního věku. Odvážní kluci i děvčata sami četli text k zastavením a
umísťovali na připravenou koláž z šátků symboly pro jednotlivá zastavení. To vše za doprovodu
kytary a postních písní, které již dobře znali z dětských bohoslužeb.
Na závěr je možné říct, že děti prožily pěknou a díky jejich ukázněnému přístupu i velmi důstojnou duchovní půlhodinku. A vzhledem k pozitivní odezvě dospělých nejen děti.
Převzato z webových stránek farnosti a střediska
Autor: Pavla Fráňová

Středa, 27. března 2013

Velikonoční tvoření
Navzdory takřka vánočnímu počasí se letošních velikonočních dílen zúčastnil velký počet dětí a rodičů, a tak se nám
přece jen podařilo společnými silami vytvořit ve středisku velikonoční atmosféru.

Foto: Anežka Hesová
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Pátek, 29. března 2013

Velkopáteční polární výprava
V průběhu velikonočních dnů se již od nepaměti dějí podivuhodné věci. Nejinak tomu bylo
i na Velký pátek. Na ten den jsme totiž naplánovali křížovou cestu. Tehdy, když jsme tuto akci
promýšleli, jsme nemohli tušit, že se křížová cesta
změní v polární výpravu, kdy se budeme brodit
sněhem a ledem.
A protože Velký pátek je symbolem utrpení a únavy, nemohli jsme si přát lepší počasí, protože nás hned od rána přivítala hustá chumelenice.
Přesto jsme my, 14 statečných, vyrazili, odhodláni
utkat se i s těmi nejhoršími vlivy počasí. Mile nás
proto překvapilo, že za pár desítek minut nejen že
přestalo sněžit, ale na chvíli také vylezlo sluníčko.
Když jsme dorazili na místo křížové cesty
v Chudčicích, byli jsme i přesto docela unavení.
Nevadilo nám to však, byl přece Velký pátek.
Zastavení po zastavení jsme stoupali nahoru, kde jsou už od pradávných časů tři kříže. Tam
Tři kříže v Chudčicích (Ilustrační foto)
se pak konaly obřady Velkého pátku. Byl to zajímavý obraz. Ležící kněží na sněhu, pára od pusy při modlitbách i klanění kříži, při kterém dáváte
pozor, abyste neuklouzli na ledu. Originální velkopáteční atmosféra se vším všudy.
Poté už jen sestup do Veverské Bítýšky, cesta autobusem do Brna a postní česnečka nakonec. Jak vhodné je udělat na Velký pátek nějakou podivuhodnou věc – třeba křížovou cestu ve sněhu.
Za polárníky Libor Všetula

Velikonoce 2013
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28. března 2013 – Zelený čtvrtek

Sloužil P. Radek Gottwald
Sloužil P. Jenda Stuchlík

30. března 2013 – Bílá sobota

Sloužil P. Josef Daněk

29. března 2013 – Velký pátek
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31. března 2013 – Hod Boží velikonoční

Foto: Petr Polanský

Letos o Velikonocích se již tradičně konala sbírka na úhradu plynu a elektřiny.
Vybralo se 46 398,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
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Dne 5. dubna 2013 nás v nedožitých 87 letech navždy opustil pan Oldřich Pajgrt.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ MU, Ó PANE…

Sobota, 6. dubna 2013
Dnes v našem kostele při mši sv. uzavřeli církevní sňatek
slečna Barbora Svobodová a pan Petr Klang.
Oddával P. Jirka Baláš z Plzně.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
Báro a Peťo, přejeme hodně štěstí do společného života.
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3. až 7. dubna 2013

Cappella Polyphonica Salesiana v Loretu
Od 3. do 7. dubna konal se v italském Loretu
53. ročník festivalu sborové huby Rassegna Internazionale di Musica Sacra e Classica „Virgo Lauretana“.
Dostat se na festival vůbec není jednoduché.
Z velkého množství přihlášených sborů komise organizátorů vybírá ty, které se festivalu nakonec účastní.
Letos se přihlásilo 120 sborů. K účasti na festivalu
bylo vybráno osm sborů; mezi nimi i Cappella Polyphonica.
V průběhu 5 dnů sbor absolvoval 8 různě
dlouhých vystoupení. Zpívalo se
v bazilice, v divadle, i na náměstí
Piazza della Madonna. Na programu
byly jak skladby duchovní (v sakrálních prostorách), tak skladby světské
(v divadle a na náměstí).
V neděli, 7. dubna, při závěrečné mši svaté, celebrované papežským legátem a prelátem v Loretu
Mons. Giovannim Tonuccim, zazpívaly všechny sbory společně. Zpívala
se Missa Aeterna Christi Munera od
italského renesančního skladatele
Giovanniho Pierluigiho da Palestrina.

DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI !!!
Účast sboru Cappella Polyphonica Salesiana na festivalu v Loretu
finančně podpořilo statutární město Brno.
DĚKUJEME !!!
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6. a 7. dubna 2013

Bedruňka v televizi
V těchto dnech konal se v Třebíči již 47.
ročník soutěže Třebíčské loutkářské jaro, jehož se
již po několik let pravidelně zúčastňuje i loutkové
divadlo Bedruňka. Hry našich divadelníků se těší
velké oblibě dětí i dospělých. Také jejich letošní
představení „Zapeklitá povidla“ bylo v Třebíči vyprodáno.
Porota ocenila výpravu Kamily Prokopové a
doporučila soubor na národní přehlídku loutkových
divadel do Chrudimi.
Letos se členové souboru objevili i v reportáži ČT-24, kde vysvětlovali, co to znamená být
rodinným divadlem.
BLAHOPŘEJEME A DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI FARNOSTI !!!

Neděle, 7. dubna 2013
Dnes na mši sv. v 10:30 přijali svátost křtu dva chlapci ve věku 13 a 14 let, a to:
Vlastimil Daniel Weiss a Tomáš Radovan Jandl.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

12. až 13. dubna 2013

Volejbalový maratón
Maratón … celkem běžné slovo pro běžce či jejich příznivce.
Avšak pro volejbalisty? – Proč ne, řekli jsme si před pár lety.
Letos se volejbalový maratón konal již počtvrté. 26 hodin volejbalu v jednom zátahu, 6 týmů, 30 zápasů, 896 rozeher. To byl
oficiálně pojmenovaný čtyřiadvacetihodinový volejbalový maratón,
který se konal v rámci XIII. ročníku Brněnské salesiánské volejbalové ligy.
První zápas zahájil hvizd rozhodčího v pátek 12. dubna
v 19:40 hod. Turnaj skončil o den později, v sobotu o tři čtvrtě na
deset večer výbuchem radosti týmu Aliens, který si vítězstvím v posledním zápase maratónu nad družstvem Žabiny vybojoval první místo. A co se událo mezi tím?
Každý tým v průběhu turnaje odehrál 10 zápasů, moc toho nenaspal a navíc se musel na jeden zápas
přestrojit do maškarního převleku.
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V průběhu turnaje probíhaly i další doprovodné soutěže, a to o fair-play tým, nejlepší maškarní převlek, nejsympatičtější hráčku a nejsympatičtějšího hráče.

Konečné pořadí týmů na maratónu:
1. Aliens, 2. Panda, 3. Žabiny, 4. Lavina, 5. Veselá kráva,
6. Dráčci.
Ovšem kdo ve skutečnosti zvítězil? Možná ten, kdo pochválil spoluhráče za dobře přihraný míč, či se přiznal, když tečoval míč, který letěl do zámezí a nikdo to neviděl, nebo se usmál na druhého jen tak.

Děkujeme sponzorům firmě ABC Cyklosport a ZOO Brno za
věnované ceny, Veronice Beránkové za dárkové ovocné koše, waldorfské škole za možnost pořádat turnaj v jejím areálu i všem ostatním
skrytým podporovatelům a pomocníkům.
Autor: Radek Komínek
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12. až 14. dubna 2013

SVAŘáK v Hroznové Lhotě
Animátoři ze Žabovřesk, Líšně, Hroznovky a Újezda u Brna načerpali poslední příděl
informací, zážitků a impulsů v rámci kurzu
SVAŘáK.
Malebná slovácká vesnice Hroznová Lhota se
stala o víkendu 12. až 14. dubna dějištěm již
osmého setkání animátorů Svařáku. Pod vedením zkušených lektorů z Prázdninové školy
Lipnice zde mohli načerpat základy teorie her,
přípravy a motivace jednotlivých aktivit, vedení
zpětné vazby a celé řady dalších užitečných
dovedností. Náplní víkendu ale pochopitelně
nebylo jen studium. Velice úspěšné bylo mimo
jiné i putování po stopách místního legendárního rapera, který si říká Metrix a na serveru
YouTube.com získávají jeho klipy nebývalé počty shlédnutí.

Velké díky patří všem, kteří nás v Hroznové Lhotě přijali a díky kterým jsme mohli prožít
opravdu příjemný víkend.
Autor: Václav Jiráček

- 33 V sobotu, 13. dubna 2013, byla při mši sv. v 15 hodin společně udílena svátost nemocných.
Od 14 hodin byla příležitost ke svátosti smíření, aby zájemci tuto svátost
mohli přijmout v milosti posvěcující.
ODE VŠEHO ZLÉHO VYSVOBOĎ NÁS, PANE !!!

Středa, 24. dubna 2013

„Saloši“ vs. „Sirotci“
Zápas o putovní pohár střediska
Uskutečnil se za letně sluníčkového počasí na hřištích střediska.

Týmy sdružují chlapce ve věku 7 až 10 let z fotbalových kroužků v Salesiánském středisku
mládeže Brno-Žabovřesky a na ZŠ Sirotkova. Fotbalové odpoledne začalo dvěma přípravnými zápasy. "Saloši" jeden vyhráli 6:0 a jeden prohráli 0:3. Hlavní zápas provázelo silné povzbuzování
rodičů a dalších diváků. Vítězem se výhrou 7:2 stal tým "Sirorků" a pohár tak po roce změní vitrínku. Za individuální výkony bylo oceněno pět hráčů.
Děkujeme fotbalistům za předvedené výkony a divákům za hezkou atmosféru.
Za organizátory akce Dominik Liberda a Kamil Břinek
Foto: Anežka Hesová

Neděle, 28. dubna 2013

Biřmování
„Biřmování je jako sazenice nového života,
který v nás má růst.“
Těmito slovy Otec biskup Vojtěch vyjádřil skutečnost, že biřmováním život křesťana nekončí, ale naopak se má prohlubovat a prožívat s opravdovostí. Právě na to se celá skupina biřmovanců připravovala po dobu dvou let, po které jsme se společně modlili a debatovali
nad různými tématy (nejen) z oblasti křesťanského života.
Příprava byla zakončena, svátost biřmování udělena, a na nás
teď je, jak dovedeme vše, co jsme dostali, využívat.
P. Václav Jiráček
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle,
biskup brněnský
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Roman Giovanni Melchiore Bosco Chiara Luce Badano Balák
Lucie Beatrice da Silva Meneses Minsterová
Lucie Gianna Beretta Molla Motyčková
Kateřina Gianna Tomáš Chroustová
Boris Daniel Dominik Savio Prudík
Terezie Josefína Bakhita Šťastná
Veronika Matka Tereza Plevová
Petra Sv. Bakhita Juřenčáková
Vojtěch Isidor Sevillský Balák
Petra Anežka Česká Fráňová
Sabina Filip Neri Šlachtová
Hana Augustin Sedláčková

Biřmovanci a jejich kmotři

Tereza Cacková – dala přednost biřmování v katedrále Petra a Pavla

V neděli, 28. dubna 2013, přijala svátost křtu Diana Marie Báčová.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
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Středa, 1. května 2013

Prvomájový výlet do Babích dolů
Skupina výletníků se vydala z Útěchova směrem
Babí doly. Během cesty jsme si s dětmi zahráli řadu her.
Při krásném jarním počasi, kdy všechno kolem bylo rozkvetlé, to byl moc hezký výlet. Těším se na další.
P. Radek Gottwald

Ve středisku máme nyní finskou praktikantku
Nechala Vám vzkaz:
Tshau!
I`m Saara Valtari and I have been practice here in Salesian center 31. 3. – 25. 5. I am from Finland, “little” far away. I`m here to learn
Czech cultural and how to live in another country.
I have liked a lot to be in Salesian center. Here is so good atmosphere! My job here is to be in different activities, communicating
and playing with youth and children. I have been in ceramic group,
mother`s club, Krtek and open club
Bye bye!
Saara
Čau!
Jsem Saara Valtari a od 31. března do 25. května jsem v Salesiánském středisku na praxi. Pocházím z Finska,
což je tak trochu z ruky. Jsem zde, abych se něco dozvěděla o české kultuře a také se naučila, jak žít v jiné zemi.
Jsem velmi ráda, že můžu být v Salesiánském středisku. Tady je tak úžasná atmosféra! Moje práce spočívá v
účasti na různých aktivitách, v komunikaci a hrách s mládeží a dětmi. Pracuji v keramickém kroužku, v Klubu maminek, v Krtku a ve volné oratoři.
Tak ahoj
Saara
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Čtvrtek, 2. května 2013

Pátá animátorská porada
Naši animátoři v boji
Předposlední porada školního roku uvítala poslední dva hrdiny z hlubin historie – Dominika
Savia a Zefyrina Namuncuru. Ti vyzvali účastníky porady k boji o duše. V bitvě pod jejich vedením
animátoři zvítězili.
Již tradičně bylo setkání místem výměny informací a organizace. Po úvodním infobloku, poradě hlavních vedoucích táborů a
sekčních záležitostech přišla ke slovu hra, kterou – jako hlavní
avengers – řídili The Youthpower a The Jungleboy. V novém videu
Avenger studia byl odkryt otevřený boj, který se vede kolem nás a
který potřebuje své bojovníky.
Na čtyřech bojištích sváděli animátoři pod vedením dalších
avengers bitvu s Leností, Beznadějí, Strachem a Závislostmi. Temné bytosti zosobňující tyto protivníky střežily voskové klíče od
svých zajatců. Na všech bojištích nakonec animátoři zvítězili a spolu s klíči dovedli k bojovému ohni i osvobozené zajatce. Zde byly
klíče přetaveny a vzplály velikým světlem, které symbolizuje naše
odhodlání převzít role avengerů své doby. Bojová atmosféra byla
intenzivní.
Vyhranou bitvu jsme pak oslavili při společném rautu. A jako obvykle, i při této poradě ze skupinových reflexí vznikl materiál
k dalšímu zpracování.

Velké díky za zdárný průběh patří nejen organizátorům, ale i desítce komparzistů ze studentského spolča Stretko.
Na tematické video k této poradě se můžete podívat zde:
https://www.youtube.com/watch?v=ZmKhlfvOEMw

Autor: Dominik Liberda
Foto: Anežka Hesová
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3. až 5. května 2013

ONE
víkendová akce v Čučicích
První květnový víkend jsme v rámci programu ONE uspořádali dlouho očekávanou mezistřediskovou akci na faře v Čučicích. Mimo naší žabinské výpravy totiž dorazili také zástupci ze
Zlína.
Hned první večer se nesl v přátelské atmosféře, když jsme si během několika seznamovacích
her stihli sdělit nejen jména a koníčky, ale došlo i na ožehavá témata, například kdo komu fandil v
letošním hokejovém finále Zlína a Plzně.
V sobotu jsme se vrhli na téma „spolupráce a komunikace“, které nás provázelo celým víkendem ve všech hrách a aktivitách. Dopolední náplní byla kulinářská soutěž, kde jednotlivé týmy
musely s omezenými prostředky uvařit jídlo o třech chodech pro zástupce ostatních týmů. Kromě
chuti, vzhledu a nápaditosti jednotlivých chodů se hodnotilo i servírování, či společenské schopnosti hostitele. Soutěž byla velmi vyrovnaná a všechny týmy se předvedly ve skvělém světle.

Po výborném obědě a chvíli relaxace se z nás stali zapálení environmentalisté, když jsme
zachraňovali ohrožené ekosystémy čučické oblasti. V pozdních odpoledních hodinách jsme se zase
rozhodli popustit uzdu naší sousedské rivalitě a uspořádat přátelský zápas ve fotbale. Přes veškeré
úsilí a emoce vybičované výkony nakonec zápas zaslouženě vyhráli Zlíňáci, kterým jsme to alespoň
částečně vrátili vítězstvím při pozápasových penaltách.
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Večer pak zpestřil nejen táborák, ale i noční výprava po stopách starého zločinu, který se
odehrál na konci 2. světové války nedaleko Čučic, a jenž stále vyvolává mnoho emocí i nezodpovězených otázek. Cesta nám všem mimo nevšedního zážitku přinesla i důležité poznání o nás a o našem vlastním strachu.
Neděle se pak již nesla v duchu balení a uklízení. Přesto jsme se ještě před odjezdem stihli
zúčastnit nevšedního turnaje v golfu. A nejednalo se o žádný druhořadý turnaj, s některými jamkami by měl problém
i Tiger Woods.

Autor: Ondra Zuki Zukal
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Úterý, 30. dubna 2013

Firemní dobrovolnictví
"Tradičně v deset u fary v Čučicích." Tak zněla domluva a taky start společné práce s lidmi
z firmy Provident.

Na programu byl jarní úklid zahrady. Ten se zaměřil hlavně na kácení uschlých stromů, což
bylo doprovázeno kousky vpravdě eskamontérskými. Pracovní nasazení bylo fajn, udělalo se kus
hmatatelného "dobra" a navíc jsme se dozvěděli i něco o Indii. Ano čtete správně o Indii. Přijeli
totiž za námi Radek s Hankou, kteří se chystají na roční dobrovolnickou službu v Indii a něco nám o svých plánech řekli.
Tak děkujeme všem pracantům za společný den.
Pavel Tichý
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Neděle, 12. května 2013

První svaté přijímání
Osmnáct dětí poprvé přijalo pána Ježíše
Dnes, na mši svaté v 10:30, přijalo poprvé Svátost oltářní
18 dětí, které se společně s rodiči celý rok poctivě připravovaly na
toto velké setkání.
Děkujeme Pánu za jeho velký dar Eucharistie. Doprovázejme tyto děti modlitbou, aby v Pánu Ježíši našly svého Přítele
na celý život.
Autor: Eva Liškutinová

Vojtěch Bartoň
Robin Bezrouk
Jiří Dočkal
Nikola Dudová
Lea Honecová

Michaela Juřenčáková
Veronika Klafandová
Šimon Kyjovský
Vojtěch Marek

Martin Pleva
David Rovner
Viktorie Ryšavá
Dominik Selvekér

Martin Stach
Anna Štěpaníková
Annamária Vácziová
Jakub Žižkovský
Vlastimil Weis
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10 – 18. května 2013

Novéna k Duchu Svatému
V termínu od 10. do 18. května 2013 každý den vždy
od 20 hodin konala se setkávání se společnými
modlitbami, zpěvem, svědectvími a rozjímáním.
Zájemci se tak mohli hlouběji připravit na
nadcházející svatodušní svátky.
Tato novéna vyvrcholila svatodušní vigilií
18. května ve 21 hodin.

Sobota, 18. května 2013

Svatodušní vigilie
Letos, zrovna tak jako loni, konala se ve 21 hodin vigilie Seslání Ducha Svatého. Vigilie je
podobná jako velikonoční. Začíná lucernáriem, kdy od venku zapáleného ohně se zapaluje paškál a
vnáší se do ztemnělého kostela. Od něj se zapalují svíce jednotlivých věřících.
Následuje naslouchání Božímu slovu ve čtyřech starozákonních čteních, v novozákonní
epištole a v evangeliu.
Při přímluvách byl připravený kotlík se žhavým uhlím a každý z lektorů před pronesením
svojí přímluvy vhodil do něj špetku kadidla. Stoupající vonný dým symbolizoval naše prosby a
modlitby, stoupající k nebi.
V průběhu vigilie jsme formou skrutinia obnovili svoje biřmovací závazky, které jsme slíbili
při svém biřmování.
Smyslem svatodušní vigilie je naléhavá modlitba podle příkladu apoštolů, kteří setrvávali v
modlitbách s Ježíšovou matkou Marií a očekávali Ducha Svatého.
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Neděle, 19. května 2013 – Slavnost Seslání Ducha Svatého
Při mši svaté v 9 hodin zazpíval Brněnský komorní sbor.
Děkujeme za skvělý duchovní i kulturní zážitek ! ! !
Při mši svaté v 10:30 přijaly svátost křtu děti Francesca Anna Carossini a Lucie Marková.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Pátek, 24. května 2013

Noc kostelů

Na dnešní den připadla nejen slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, patronky kostela, ale po celé
republice se otevřely dveře celé řady chrámů, kaplí, modliteben či sborů v rámci akce Noc kostelů.
Naše farnost se k tomuto projektu připojila podruhé, poprvé ale byla otevřena také kaple sv. Václava na
Burianově náměstí. Kaple byla otevřena po dvě hodiny
pouze k volné prohlídce a cestu si do ní našlo celkem 255
návštěvníků.
Hlavní program v rámci Noci kostelů ale probíhal
ve farním kostele, kde se střídala hudební vystoupení s
možností prohlídky interiéru, ve kterém byly nainstalovány panely s dobovými fotografiemi staré oratoře a z průběhu výstavby nového kostela. Program začal večerní mší
svatou v 18 hodin a kostel byl uzavřen ve 23 hodin. Během celého večera se do našeho kostela přišlo podívat
282 návštěvníků.
Věřím, že se k této akci
připojíme i v příštím roce, a že se
tak ať už do kostela či kaple podívají další zájemci o církevní architekturu a sběratelé pamětních
razítek.

Večerem provázel
Standa Caletka

Zazpívala Capella
Polyphonica Salesiana

Chtěl bych na tomto místě poděkovat za spolupráci a výpomoc místní salesiánské komunitě,
Lucce a Báře Vilímovským a svým rodičům.
Autor: Stanislav Caletka
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Všechny přátele a farníky zveme na Den farnosti a pouť k Panně Marii Pomocnici,
která se uskuteční v sobotu 25. května 2013.

Sobota, 25. května 2013

Den farnosti

Den farnosti byl zahájen poutní mší svatou v 10:30. Celebroval farář P. Josef Daněk

- 44 Po mši svaté jsme se sešli na travnaté ploše v zadní části střediska, kde byl připravený společný oběd.

Salááát, guláááš, pívóóó, pááárééék...

Fronta na oběd

Počasí nám zrovna moc nepřálo...

A pršelo, jen se lilo...

...ale do stanu, kde ve 13 hodin začal odpolední program, naštěstí nepršelo.

Zazpívaly nám děti...
...zahrála cimbálka ze Strážnice...

...byl čas na kávu i na pár slov.

- 45 Stěžejním bodem programu byla přednáška o významu bratrů sv. Cyrila a Metoděje pro 21. století, kterou přednesl Mgr. Pavel Macura, člen národní
komise pro přípravu oslav sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.
Výborně připravená přednáška byla vedena formou rozhovoru, při kterém
panu magistru Macurovi skvěle sekundoval P. Libor Všetula.
Programem provázel
Aleš Marek

Mgr. Pavel Macura

P. Josef Daněk, Mgr. Pavel Macura, P. Libor Všetula

Pan Macura přinesl i kolekci upomínkových předmětů
k nadcházejícímu jubileu. Měl ji uloženu ve stylové papírové
kabeli.

Nakonec se i počasí umoudřilo...

V 16 h. bylo
požehnání
na přímluvu
Panny Marie
Pomocnice.

P. Vašek Jiráček a jeho skvělé
grilované klobásy

Zapsal
Aleš Marek
Foto:
Petr Polanský

- 46 -

S vírou v život, který smrtí nekončí, oznamujeme, že v úterý 21. května
2013 překročil ve věku 90 let práh věčnosti P. Eduard Hrbatý, SDB
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ MU, Ó PANE…
Eduard Hrbatý se narodil 15. srpna 1923 v Hrochově. Byl nejstarší z deseti sourozenců. Jeho otec
Eduard byl domácí krejčí, matka v domácnosti. Po obecné škole ve Stražisku přešel na měšťanku do Brodku
u Konice. Ve 12 letech odešel k salesiánům do Fryštáku, kde pokračoval ve studiích. V 17 letech přerušil
kvůli noviciátu studium. Noviciát prožil částečně v Ostravě a pak v Ořechově, kde složil 16. srpna 1941 první řeholní sliby. Pak pokračoval ve studiu na reálném gymnáziu v Holešově. Maturitu dokončil až po válce v
Brně-Žabovřeskách na státním reálném gymnáziu. Tady byl v letech 1943–46 asistentem v oratoři. Během
tohoto pobytu složil 16. srpna 1944 věčné sliby.
Po válce studoval v letech 1946–1950 teologii v Oseku u Duchova. Zde byl 2. ledna 1950 vysvěcen
na jáhna salesiánským biskupem Štěpánem Trochtou. Od něj přijal 8. dubna téhož roku i kněžské svěcení v
Litoměřicích.
13. dubna 1950 byl s ostatními řeholníky internován v Oseku a pak v Želivě. Po propuštění po pěti
letech působil jeden a půl roku tajně jako duchovní na Prostějovsku a tajně vyučoval spolubratry morální
teologii. Za tuto činnost byl obviněn z maření dozoru nad církví a za podvracení republiky. Odpykal si tři
roky ve věznicích Praha-Pankrác, Praha-Ruzyně, Valdice a v Jáchymovských dolech. Z vězení byl propuštěn
25. 2. 1959. Nastoupil jako dělník v Gale Prostějov, od června 1963 až do května 1969 pracoval u ČSD na
hlavním nádraží v Prostějově ve vozové službě, a zároveň vypomáhal v duchovní správě v samotném Prostějově. Během této doby jezdil na „chaloupky“ s P. Jaroslavem Lankem.
V květnu 1969 odešel jako kaplan do Bíliny v severních Čechách. Po několika měsících se stal administrátorem. Působil zde až do roku 2003. V letech 1969–1990 byl ředitelem teplické komunity. V roce
2002 po náročné opravě kostela v Bílině onemocněl a od roku 2003 žil v obětavé péči paní Květy Šíblové v
Zastávce u Brna. Byl počítán jako člen komunity v Brně-Žabovřeskách.
Po zhoršení nemoci, když již nebylo možné v domácím prostředí zajistit dostatečnou péči, byl přijat
v roce 2009 do péče Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži, kde o něj bylo odborně a s láskou postaráno.
A odtud t06 odešel k Nebeskému Otci.

Středa, 29. května 2013
Dnes ve 13 hodin konalo se v našem kostele
Panny Marie Pomocnice křesťanů

Poslední rozloučení
s P. Eduardem Hrbatým, SDB
Smuteční mši sloužil provinciál P. Petr Vaculík. Po obřadech byly
ostatky P. Hrbatého převezeny na Ústřední hřbitov a uloženy do salesiánského hrobu.
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Čtvrtek, 30. května 2013

Důstojný konec porad 2012 – 2013
Bylo jich šest: porad, originálních
videí Avenger studia i našich hrdinných
salesiánských průvodců. Při poslední
poradě tohoto školního roku se dostavili
všichni Avengers, aby se rozloučili a
zopakovali svá hlavní poselství animátorům.
Salesiánské dílo v ČR, asertivita
v naší práci, duchovní rozměr v naší práci, preventivní systém, hra o duše. To
jsou názvy témat, která byla nosná pro
jednotlivá setkání tohoto školního roku.
Animátoři jim naslouchali, společně na
nich pracovali a nejspíš se i dobře bavili.
Přijali průběžnou hru na hrdinné návštěvníky z minulosti a s chutí oblékli
darovaná trička, která mají připomínat
převzetí štafety – mají být salesiánskými Avengery své doby.
Porada umožnila zamyšlení nad osobními a organizačními úspěchy i neúspěchy. Při skupinové práci se podařilo začít proces hledání sloganu, který má charakterizovat konkrétní salesiánské
dílo v Brně-Žabovřeskách, a který s největší pravděpodobností bude mít v blízké budoucnosti velký
význam při budování identity střediska mládeže.
Důstojnou tečkou za poradou a celým rokem byla produkce posledního dokumentárního
filmu z produkce Avenger studia za účasti hvězd štábu. Film dává nahlédnout do zákulisí porad,
příprav a natáčení filmů. Producenti po promítání předali všem animátorům originální CD obsahující filmy, poselství jednotlivých Avengers, fotografie i výstupy z porad a při společném rautu jim jej
ochotně podepisovali. Bodyguardi, davové šílenství, děkovné řeči a předávání darů. Atmosféra
hodná hollywoodských premiér přispěla k nezapomenutelnému a stylovému ukončení Animátorských porad 2012-2013.

Autor: Dominik Liberda, foto: Petr Klang

- 48 V letošním roce víry a eucharistie slavila se slavnost Božího těla až v neděli, 2. června 2013,
a to při všech bohoslužbách. Hlavní mše sv. s průvodem byla v 10:30, včetně účasti dětí,
které v průvodu doprovodily Pána Ježíše a uctily ho položením květin na podlahu před oltář.

Neděle, 2. června 2013

Dětský den
aneb Večerníček ve středisku
Po týdnu deště a chladna stal se hotový zázrak! Nebesa se rozevřela,
objevilo se slunce a především bylo teplo, a tak s obrovským nadšením mohly malé i velké děti poznat Večerníčka na jednokolce a ochutnat 30 jeho pohádek.

Při tom musely bojovat s nelehkými
úkoly, jako bylo poznávání obrázků dalekohledem, cvičení s Bobem a Bobkem, udržení
rovnováhy při přejití lavičky, či pomoc Kanafáskovi uspat zlobivé děti. Za vytrvalé plnění
disciplín získal každý účastník nárok na malou odměnu v podobě limonády, cukrovinky nebo nanuku. Mnoho
dětí doprovázeli na Dětský den rodiče, pro které byl připraven stánek s občerstvením a v něm vyuzené klobásy, pečené brambory a
něco dobrého k pití. Tříhodinový maraton s pohádkami z večerníčků
vyvrcholil vyhlašováním tomboly se spoustou plyšáků, her a dalších
hodnotných cen.

V letošním roce se Dětského dne zúčastnilo 328 dětí a
nechyběl ani doprovod minimálně 300 rodičů. Velký dík patří
všem, kteří se do akce zapojili po
stránce příprav, organizace a pořádání, v neposlední řadě také
děkujeme všem za účast a těšíme se opět příští školní rok na
shledání na Dětském dnu 2014.
Autor: Karel Kozel, koordinátor Dětského dne
Foto: Anežka Hesová a David Skoruša

- 49 V rámci probíhajícího Roku víry vedl Svatý otec František v neděli
2. června 2013 od 17 do 18 hodin v bazilice sv. Petra v Římě
eucharistickou adoraci. Jeho přáním bylo, aby se k této adoraci ve
stejnou dobu připojilo co nejvíce diecézí a farností po celém světě.
Proto i v naší farnosti se tuto neděli od 17 do 18 hodin tato
adorace uskutečnila. Na závěr bylo svátostné požehnání.
PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS !!!

Sobota, 8. června 2013

Pouť farnosti na Velehrad
V letošním roce slavíme výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu. Při příležitosti tohoto významného
jubilea proběhla v sobotu 8. června farní pouť do míst spojených s
misí těchto soluňských bratří.
Z parkoviště u Rubínu jsme vyrazili v 7:45. Dopoledne jsme
navštívili slovanské hradiště v Mikulčicích, které bývalo jedním z
hlavních středisek tehdejší Velké Moravy a místem působení sv. Cyrila a Metoděje. Prohlédli jsme si interiér muzea s expozicí i přilehlý
areál se základy několika kostelů.
Po návštěvě Mikulčic jsme zamířili na
Velehrad, kde jsme ve 14 hodin v bazilice slavili mši svatou. Bazilika i přilehlá prostranství
září po nedávné rekonstrukci novotou a jsou
tak velmi důstojným místem odkazujícím k
počátkům křesťanství na našem území.

Mši sv. v bazilice celebroval
P. Josef Daněk za účasti
P. Radka Gottwalda
a P. Libora Všetuly

- 50 Na závěr naší pouti jsme se zastavili také v nedalekých Osvětimanech na Hradisku sv. Klimenta,
kde byl podle tradice zbudován kostel sv. Klimenta, ve kterém byly uloženy ostatky tohoto světce
do doby, než je Cyril s Metodějem přenesli do Říma.

Snad nebudu mluvit jen za sebe, když poznamenám, že se pouť vydařila, že si z ní jistě každý z účastníků odnesl příjemné zážitky, ale především, že jsme navštívili místa, která se váží k letošnímu výše zmíněnému jubileu a připomněli si tak místa spjatá s kořeny naší víry.

Na závěr bych opět rád poděkoval všem, kteří mi jakýmkoliv
způsobem pomohli s přípravou farní poutě.
Autor: Stanislav Caletka

P.S.:
Spousta farníků vyrazila po vlastní ose, takže mše svaté v bazilice se
nakonec zúčastnilo na 120 lidí z farnosti.

- 51 Sobota, 8. června 2013
Dnes v 11 hodin v našem kostele při mši sv. uzavřeli církevní sňatek
slečna Jana Zahornácká a pan Bohumil Dopita.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
Neděle 9. června 2013
Česká katolická charita organizuje pomoc v zaplavených oblastech. Je možné přispět na veřejnou
sbírku na čísle účtu: 11998822/0800; nebo DMS charitapomoc číslo: 87 777
Povodně v červnu 2013 byly způsobeny několika vlnami vydatných srážek, které zasáhly zejména Čechy a částečně
Moravu, a řadou případů lokálních přívalových srážek v bouřkách. Rozvodněny byly vodní toky v celém povodí Vltavy, značné části povodí Labe a okrajově rovněž v povodí Dyje. V noci z 1. na 2. června 2013 překročily řeky na téměř
50 místech České republiky třetí povodňový stupeň a byl vyhlášen stav ohrožení. Vláda vyhlásila nouzový stav pro celé
území Čech kromě Pardubického kraje. Dramatická situace byla v jižních Čechách, v Praze, v Plzeňském a Ústeckém
kraji. Povodňová bdělost platila pro Jihlavsko, Znojemsko a okresy na severu Olomouckého a Moravskoslezského kraje. V souvislosti s povodněmi je evidována ztráta 15 lidských životů a značné materiální škody. Vydatné lijáky způsobily také četné sesuvy půdy s dalšími škodami. Svými důsledky se tato povodeň řadí ke katastrofickým povodním na
přelomu 20. a 21. století, hned za povodně v letech 1997 a 2002.

Zveme vás na Free Stage Akci

Free Stage Akce je závěrečný večer školního roku pro animátory a přátele Salesiánského
střediska Brno-Žabovřesky. Začínáme v kostele a potom se přesuneme do atria na nádvoří salesiánského areálu.
Čeká nás mše svatá, grilování, hudba, různorodá vystoupení, zhodnocení uplynulého roku a
pár překvapení...
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Pátek, 14. června 2013

Free Stage Akce
Že jsme střediskem, které spojuje rozmanité skupiny mladých lidí.
A že jsme rádi spolu. To bylo poselstvím Free Stage Akce – závěrečného
večera animátorů, zaměstnanců a spolupracovníků, kde jsme si originálním
způsobem navzájem poděkovali za uplynulý školní rok.
"Free Stage" v překladu znamená volné pódium – místo, kde se
každý může na chvíli stát protagonistou večera. Takových protagonistů
bylo mnoho. Prvním byl Bůh při společné mši svaté v kostele, kde jsme
celou akci zahájili. Dalším byla bluesová kapela Mariana Nevrlého, která
se pravidelně schází v našem středisku a která dala pátečnímu večeru tu
pravou atmosféru. K ní bezpochyby přispěl i další protagonista, řezník Petr
Nečas a vynikající vepřové kýty. Dál už se to na pódiu i kolem něj brilantními protagonisty jen hemžilo: Herečky Jana a Zuzka s pohádkou Klubu
maminek. Tanečnice z řad salesiánů spolupracovníků a jejich "Poupata". Oslavenec Karel Pleva
slétající z věže kostela (za pomoci lanovky).
Sestry salesiánky se svou originální prezentací. Družinka sv. Václava předávající "žezlo"
(sekeru) svým nástupcům. Rapeři Vaša a
Dominik s hitem "Salesiánský styl". A báječná cimbálka bez cimbálu, která nakonec
proměnila atrium v taneční parket.

POUPATA
Že jsou hééézkýýý…

Stará parta (Pepa Přehnal, Peťa Klang, Tomáš Pavelka, Pavel
Tichý, Jiřka Marková)

Za perfektní atmosféru nejen Free Stage
Akce, ale celého školního roku, vám ze srdce
děkujeme.
Autor: Anežka Hesová
…a „mlaďoši“ přebírající štafetu

- 53 Sobota, 15. června 2013
Dnes ve 12 hodin v našem kostele při mši sv. uzavřeli církevní sňatek
slečna Veronika Kohoutková a pan David Vaverka.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Neděle, 16. června 2013

Závěrečná akademie
Dnes tradičně v sále pod kostelem tradičně od 15 hodin konala se tradiční závěrečná akademie. Kdo něco uměl a měl dost odvahy, podělil se s ostatními. A že bylo na co koukat !!!

Foto: Anna Žaloudková
a Petra Fráňová
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Pátek, 21. června 2013

Závěrečný táborák
Bože,
ať je nám tento oheň znamením tvé dobroty a lásky,
ať uprostřed nás stále působí Tvé požehnání,
abychom mohli duchovně růst
a všechno konat v síle tvé lásky a milosti.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
P. Jožka Klinkovský
Při zapalování závěrečného táboráku si vždy znovu
uvědomíme, že čas neúprosně letí, školní rok pomalu končí a
prázdniny se blíží...
U symbolického ohně jsme se setkali v týdnu, kdy již ve středisku skončily zájmové kroužky a ve farnosti byly ukončeny katecheze a výuka náboženství. Jako každý rok i letos to byla výborná příležitost ke společnému posezení, opékání buřtů a nechyběly ani oblíbené hry a pohybové
aktivity.
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Sobota, 22. června 2013

Žabovřeský pohár
Tuto sobotu se v Salesiánském středisku mládeže uskutečnil již 7. ročník futsalového turnaje. Zúčastnilo se 11 mužstev,
která byla rozdělena do 2 skupin po 5 a 6 týmech. V rámci skupiny se hrálo systémem každý s každým. Jak ze skupiny A tak ze
skupiny B postoupily vždy 4 týmy. Pak se odehrála čvrtfinále,
semifinále, zápas o třetí místo a nakonec finále, které vyhrál tým
Vyšší princip, když porazil tým Sqadra Azzura v poměru 2:0.
Třetí místo obsadilo družstvo Šupa.
Turnaje se účastnili jak hráči, kteří hrají futsal rekreačně,
tak profesionálové hrající futsalové ligy. Velmi dobré kvalitě
turnaje napomohl i bezchybný výkon homologovaných rozhodčích.
Poděkování za bezchybnou organizaci patří celému týmu,
který akci výborně zorganizoval a zaštítil, jmenovitě pak panu
Filipu Šimečkovi.

Sobota, 22. června 2013
P. Josef Daněk dostal pověření od otce biskupa, aby na večerní mši svaté udělil křest, biřmování
a první svaté přijímání dospělé katechumence Janě Marii Františce Lattové.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

- 56 Neděle, 23. června 2013
Dnes při všech mších proběhla sbírka na bohoslovce, kteří studují v diecézním semináři na kněze.
Za štědrost dárců upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Dnes od 16 hodin se v kostele konal hodinový koncert Biskupského gymnázia.
DĚKUJEME ZA SKVĚLÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK ! ! !

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 29. června 2014 včetně až do konce prázdnin se nekoná farní kavárna.

1. až 7. července 2013

Severská sekyra
Již po sedmé se parta mladých z Brna rozjela
do nejsevernějšího koutu České republiky s jediným
cílem – pomoci.
Každoročně je potřeba v Jiříkově, kde se nachází salesiánské středisko, na zimu topit. Topí se zde
dřevem a tak se jiříkovští, rumburští a brněnští animátoři každé léto vydávají do lesa pokácet pár stromů,
aby děti mohly chodit do svých kroužků i během zimy. Pár stromů byl letos údaj víceméně přesný, pokácely se hlavně dva obrovitánské buky, ze kterých bude dostatek dřeva
a posléze i tepla.

- 57 Celý týden se nesl v pracovním duchu, nejprve bylo potřeba stromy skácet, dále nařezat a
naštípat, pak naházet na tatru a odvozit z lesa. Poslední den se pak dřevo naskládalo do stodoly.

Petr Klang

Tomáš Havran Vrána
Josef Přehnal
Jakub Švanda
P. Jirka Baláš
Tomáš Pavelka
Jiřka Marková
P. Pavel Tichý
Autor textu i fotografií: Petr Klang

V průběhu měsíce července přijaly svátost křtu tyto děti:
7. července Mia Anna Rašková
14. července Antonín Lazar
28. července Samuel Josef Brückner
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Čtvrtek, 8. srpna 2013
Dnes ve 14 hodin konalo se v našem kostele poslední rozloučení s paní Marií Dvořákovou.
Zemřela dne 30. července 2013 ve věku 89 let.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JÍ, Ó PANE…

Sobota, 10. srpna 2013
Dnes v 11 hodin v našem kostele při mši sv. uzavřeli církevní sňatek
slečna Eva Orlovská a pan Jiří Kašpar.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
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Srpen 2013

Komunitní dovolená
Všichni spolubratři salesiáni bydlící v komunitním domě, včetně P. Vaška Jiráčka, odcházejícího k 1. září do Prahy-Kobylis a nově příchozích P. Martina Poláčka z Pardubic a bohoslovce
Jakuba Švandy z Turína, jsme prožili několik srpnových dnů dovolenou na jedné chalupě ve Valašské Bystřici. První večeři jsme připravili opékáním v přírodě za chalupou u lesa nad potůčkem.
Druhý večer jsme prožili bratrsky v „salesiánském stylu“ jakožto loučení s Vašíkem Jiráčkem, který
pak musel z dovolené na další plánování nového školního roku do Prahy.
Eucharistii jsme slavili na chalupě s výjimkou jedné mše, kterou jsme měli mimo obec.
Pěkný byl pěší výlet z Rožnova pod Radhoštěm na Radhošť a Pustevny.
Salesiáni
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Pátek, 16. srpna 2013
Dnes ve 14 hodin konalo se v našem kostele poslední rozloučení s paní Františkou Šušklebovou.
Zemřela dne 28. července 2013 ve věku 89 let.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JÍ, Ó PANE…

Sobota, 31. srpna 2013

Motto: „Kdo věří, není nikdy sám!“

Dnes ve Žďáru nad Sázavou konala se jubilejní desátá pouť rodin všech českých a moravských
diecézí. I letos převzal záštitu brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.
Pro poutníky všech věkových kategorií byl připraven bohatý duchovní i kulturní program.
Vstup do všech muzeí v areálu zámku včetně Zelené hory byl volný.
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Z výroční zprávy střediska mládeže
za školní rok 2012/2013
Vážení,
v uplynulém roce jsme doslova prošli
hojností akcí. Podařilo se rychle a dobře opravit
velké hřiště. Mohli jsme skrze únorovou návštěvu relikvie Dona Boska pocítit, že jsme součástí
velkého výchovného proudu ve prospěch mladých. Upevnili jsme program formace dobrovolníků, kde se jednoznačným vrcholem stal zajímavý klip "Salesiánský styl". Skrze jeho rychlé
rozšíření mezi mladou generací bylo zjevné, že
prostor nových médií se stává tím objeveným
hřištěm s "novým povrchem", místem kde jsou
mladí dennodenně. Těší mě, že se učíme jako
středisko i tento "room" s nimi sdílet.
Současně víme, že se výchova nedá uskutečňovat bez hodnot a bez vztahů. Pokračujeme tedy i na tomto poli. Čísla i fotografie na následujících stránkách výroční zprávy jsou toho důkazem.
Mé osobní poděkování rád vyjadřuji i všem, kteří jakkoliv salesiánské dílo v Žabovřeskách
podpořili. Ať už svým nasazením, spoluprací, darem nebo i modlitbou. Stále více si totiž uvědomuji, že naše středisko není až tak řízeno lidmi, ale mnohem více myšlenkou, jejíž principy se opírají o
rozumnost, laskavost a vztah k Bohu.
S pocitem velké vděčnosti za uplynulý školní rok

Mgr. Pavel Tichý, ředitel

Aktivity střediska mládeže v roce 2012/13
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.
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo některý ze 108 kroužků celkem 806 dětí a mládeže.

Pravidelné aktivity
Kroužky zájmového vzdělávání
Hudební
Dramatické
Pohybové
Technické
Výtvarné
Vzdělávací
Celkem:

počet kroužků 46
počet kroužků 2
počet kroužků 20
počet kroužků 6
počet kroužků 26
počet kroužků 8
108

počet účastníků 102
počet účastníků 13
počet účastníků 337
počet účastníků 31
počet účastníků 277
počet účastníků 46
806

- 61 Volná oratoř – otevřený klub
V roce 2012/2013 bylo v aktivitě Volná oratoř registrováno 260 klientů.
Otevřený klub je jedna ze sekcí našeho střediska. Její program je zaměřen především na činnost pro děti a mladé lidi, kteří mají zájem o méně organizované programy: možnost kdykoliv přijít a odejít, zvolit si aktivitu,
sport nebo jiný program podle vlastního výběru atp. Oratoř je otevřena denně kromě soboty od 14:00 do 19:00
(ve čtvrtek do 18:00, v pátek do 20:00) hodin. Roční členský poplatek je 100,- Kč (pro starší 18 let 200,-Kč).
Letošní školní rok prošla sekce Volné oratoře několika změnami: Vyměnil se vedoucí, zčásti se omladil tým
pracovníků, mezi animátory nastoupili nováčci z řad bývalých klientů. Všechny tyto změny ale nevedly k nestabilitě, ale podařilo se nám je zvládnout s přehledem. Velkou měrou k tomu přispěla kvalitní předávka mezi
vedoucími a také několik akcí, které jsme zaměřili (mimo jiné) na upevňování kolektivu pracovníků a animátorů a na posilování jejich vztahů s klienty.

Kroužky Klubu maminek
V roce 2012/2013 nabízel Klub maminek 31 kroužků. Registrováno bylo 305 maminek (a
tatínků) spolu s 392 dětmi.
Vzdělávací
Výtvarné
Pohybové
Hudební
Celkem:

počet kroužků 3
počet kroužků 10
počet kroužků 8
počet kroužků 10
31

počet účastníků 37
počet účastníků 128
počet účastníků 196
počet účastníků 120
481

Pravidelné aktivity Klubu maminek probíhaly za finanční podpory Statutárního města Brna, odbor zdraví.

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 statutárním městem Brnem a dalšími fyzickými i právnickými osobami. Účast sboru Cappella Polyphonica Salesiana v italském Loretu byla finančně
podpořena statutárním městem Brnem, odborem kultury.

Pobytové akce (prázdninové pobyty a víkendové akce)
Během školního roku probíhají ve středisku mládeže různé pobytové akce převážně s cíleným zaměřením na
vybrané skupiny – např. soustředění kroužku, stmelovací akce, vzdělávací kurzy pro animátory.
V čase letních prázdnin nabízí středisko mládeže tři druhy táborových akcí určených pro vlastní klienty i pro
děti, které středisko během školního roku nenavštěvují.
Chaloupky – pobytové akce pro děti a mládež vycházející ze salesiánské tradice, jejichž základními
rysy jsou nižší počet účastníků, osobní přístup a nabídka 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

Specializované programy
Izidor–Easy Door
je vzdělávací projekt pro širokou veřejnost, který přináší možnost účastnit se přednášek na zajímavá témata z
různých oblastí.
Název projektu, Izidor, je zvolen podle sv. Izidora ze Sevilly, který je patronem nejen žáků a studentů, ale také
internetu a počítačových vědců. Přízvisko Easy Door naznačuje, že projekt otevírá dveře ke vzdělání, kterými
není těžké projít a které jsou zároveň dostupné všem zájemcům.
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velmi pestrá, např. ředsudky a stereotypy, rwandská genocida, time management nebo jeskyně moravského
krasu.

SVAŘáK
je dvouletý Salesiánský Vzdělávací Animátorský Řádný Kurz který naše středisko připravuje společně se Salesiánským střediskem mládeže v Brně-Líšni. Jeho účastníky jsou kromě animátorů z těchto dvou středisek také
dobrovolníci pracující v salesiánských klubech v Újezdu u Brna a v Hroznové Lhotě.
Cílem kurzu je připravit animátory pro jejich práci v kroužcích, v oratoři a během různých dalších akcí. Zároveň také vytvořit partu, která se zná, dovede spolupracovat a chápe cíle a principy salesiánské pedagogiky.
Tomu odpovídá náplň kurzu, která se skládá z výukového programu a aktivit zaměřených na posílení kolektivu.
Mezi probíranými tématy druhého ročníku byly: dramaturgie a týmová spolupráce, zážitková pedagogika, hra teorie a praxe, táborová ekonomika a právo. Ve školním roce 2012/2013 pokračovalo ve vzdělávání 8 animátorů z Brna-Žabovřesk, 5 z Újezdu u Brna a 2 z Hroznové Lhoty. Výstupem kurzu je osvědčení o jeho absolvování, které je podloženo účastí na jednotlivých setkáních a také závěrečnou prací. Účastníci měli také možnost
v rámci kurzu získat akreditované osvědčení Hlavní vedoucí zotavovac

VYKROČ – program pro školy
Během školního roku 2012/2013 opět probíhal preventivní program pro školy, zvaný Vykroč. Jedná se o dvoudílný program, zaměřený na práci s třídním kolektivem, rozvoj komunikace a spolupráce za pomocí zážitkové
pedagogiky a důkladné reflexe.
Pro zpětnou vazbu zařazujeme na konci obou dílů hodnocení programu. V prvním díle jde o klasický dotazník,
ve druhém díle má tento dotazník podobu velké tabule, kam se umisťují barevné samolepky.
První díl – Vykroč do střediska
Tento program je velmi dynamický, tvoří jej několik drobnějších aktivit, následovaných reflexí. Žáci jsou rozděleni náhodně do týmů a hodnotí nejen jak se jim spolupracuje a daří plnit úkoly, ale také jak se jim v týmu
komunikuje.
Druhý díl – Vykroč s ostatními
Pro navození dobré atmosféry zahajujeme filmem z fotek dané třídy z prvního dílu. Po rozehřívacích aktivitách
následuje hlavní část, tvoření sochy v životní velikosti, která má představovat člověka s vlastností důležitou
pro spolupráci a komunikaci. Tento program je klidnější než první a velmi tvořivý.
Program Vykroč navštívily tento školní rok celkem čtyři školy: ZŠ Sirotkova, ZŠ Jana Babáka, ZŠ Náměstí
Svornosti a nově také Cyrilometodějská církevní ZŠ. První díl absolvovaly 3 třídy, druhý návazný díl programu 9 tříd. Programem tedy prošlo 252 dětí.

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. Během školního roku 2012/13 proběhlo v
rámci projektu ONE 10 řízených dvouhodinových programů a jedna víkendová akce. Jednotlivé programy jsou
vždy tematicky zaměřeny (např. Komunikace a spolupráce, Volný čas, Zaměstnání, Média aj.) Do projektu se
zapojilo 24 klientů.

Radovánek
Hlídací koutek Radovánek vznikl před 3 lety na základě nedostatku volných míst v mateřských školách, byl to
program plánovaný na 2 – 3 roky. Kapacita byla nastavena na počet 12-ti dětí, abychom mohli poskytnout dětem dostatek pozornosti, rodinnou atmosféru a individuální přístup v jejich prvních krůčcích na cestě k osamostatňování se. Děti jsme vedli k samostatnosti, ale i k rozvoji v oblasti výtvarné, pohybové, hudební, komunikační a duchovní.
Vzhledem k tomu, že v průběhu prvních 2 let provozu Radovánku Městská část Brno-Žabovřesky zareagovala
na nedostatek volných míst, byly otevřeny nové třídy v stávajících MŠ a vznikly nové soukromé MŠ
s celodenním provozem, problém s volnými místy přestal být akutní a naplněnost Radovánku klesla.
Na malý počet dětí jsme zareagovali jednak omezením provozu, ale i otevřením pondělního kroužku Radunka
pro rodiče s dětmi od 2 let, se stejnou skladbou programu, aby si děti mohly zvykat na školkový režim a po dovršení třetího roku se plynule zapojit do Radovánku či klasické MŠ. V pátek pak byl v Radovánku pouze 1 lektor a kapacita volných míst omezena na max. počet šesti dětí.
Ani letos jsme v Radovánku nezaháleli a věnovali jsme se dětem naplno, prožili jsme společně mnoho radostných i duchovních impulsů, oslavili společně důležitá období v roce, absolvovali několik výletů do okolí, ale
nebáli jsme se ani vypravit za ledními medvědy do ZOO. Také jsme společně s dětmi přichystali besídku pro
rodiče jako poděkování za jejich péči a důvěru, se kterou nám své děti svěřovali.
Po třech letech činnosti jsme se rozhodli, vzhledem k uplynutí plánované lhůty provozu, v červnu 2013 Radovánek uzavřít.
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Mediální výchova
Salesiánské středisko mládeže Brno-Žabovřesky je centrem mediální výchovy pro českou salesiánskou provincii. Naším posláním je podporovat a motivovat děti a mládež ve stylu salesiánské pedagogiky k tomu, aby se z
nich stávali kritičtí příjemci a odpovědní tvůrci na poli mediální komunikace. Naší činností chceme také přispívat k lepší orientaci vychovatelů v této oblasti.
V mediální výchově pracuje tříčlenný tým, který zaměřuje svou činnost 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
Mediální škola (MeŠ) – kurzy rozvoje mediální inteligence mladých“je česko-slovenský projekt určený především animátorům. Je koncipován do dvouletého cyklu, který tvoří dohromady tři víkendy v každém roce.
Cílem kurzů Mediální školy je zvyšovat mediální gramotnost mládeže, především těch, kteří pracují s dalšími
skupinami dětí a mládeže. Dalším cílem je pěstovat v mladých lidech pozitivní, kritický a poučený vztah bdělé
otevřenosti k masovým, sociálním a zájmovým mediím současné doby. Během školního roku 2012/2013 jsme
uskutečnili celkem 2 kurzy. První z nich byl zaměřen na videotvorbu a druhý na žurnalistiku, PR a reklamu.
Kurzy se uskutečnily ve stylu zážitkové pedagogiky: formou mediálních workshopů, praktické tvorby, her, tématických přednášek a diskuzí. Víkendové vzdělávací kurzy zajišťovali odborní lektoři, kteří ve spolupráci s
realizačním týmem pomáhali mladým lidem propojovat teorii s praxí

Lidé ve středisku
Zaměstnanci
Pravidelný chod střediska zajišťovalo ve školním roce 2012/2013 v pracovním poměru 19 až 20 zaměstnanců,
z toho 11 pedagogických a 8 až 9 nepedagogických. Na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
pracovalo pravidelně během školního roku celkem 40 zaměstnanců. Na základě smlouvy mezi farností a střediskem pracovalo 6 lidí.

Animátoři – dobrovolníci
Dobrovolníci zapojení v práci s mládeží jsou v naší činnosti nezbytnými partnery, kteří dávají celé činnosti
specifický charakter a náboj. Jejich zapojení ve školním roce 2012/2013 obsáhlo téměř všechny sféry činnosti
střediska. Do dobrovolné činnosti zapojilo celkem 64 osob.
Dobrovolnická činnost ve školním roce 2012/2013 probíhala v akreditovaném režimu MVČR. V roce 2012
získalo středisko akreditace MŠMT pro školení hlavních vedoucích dětských táborů.
V rámci dlouhodobé vize dobrovolnictví se podařily udělat důležité kroky v oblasti generanční výměny dobrovolníků a jejich systematické přípravy.
Práce s dobrovolníky v našem zařízení je finančně podpořena Ministerstvem vnitra, odborem prevence kriminality.

Praktikanti
Studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol pedagogického zaměření umožňuje Salesiánské středisko mládeže - DDM Brno-Žabovřesky ověřit si své teoretické znalosti jako praktikanti. Každý ze studentů
projde během praxe různými oblastmi činnosti střediska s ohledem na jejich studijní zaměření.
Ve školním roce 2012/2013 absolvovalo v našem středisku praxi 18 studentů a studentek, kteří k nám přicházeli z různých školských zařízení (SŠ, VOŠ, VŠ). Díky dlouhodobé spolupráci s VOŠ sociálně-právní v Brně přijely na pětitýdenní praxi opět 2 studentky z Finska, jedna v zimním a jedna v letním semestru. Celkem studenti
v našem středisku strávili přes 420 hodin.
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky spolupracuje s mnoha institucemi, rodiči i jednotlivci. Jsme si stále více vědomi nutnosti pracovat „v síti“. Již náš zakladatel Don Bosco usiloval o zapojení co nejširšího okruhu lidí do práce pro chudou a ohroženou mládež. Chceme ve spolupráci pokračovat a do budoucna ji rozvíjet.
Za spolupráci děkujeme také ostatním salesiánským střediskům mládeže, Salesiánskému hnutí mládeže, domům dětí a
mládeže v Brně, základním a středním školám v našem okolí, pedagogickým školám, jejichž studenti u nás vykonávali
praxe, národnímu dobrovolnickému centru Hestia, sdružení Spondea a Centru pro rodinu a sociální péči.
Obzvláště si vážíme dobrovolné práce animátorů a vedoucích kroužků.
Není v našich silách vyjmenovat všechny. Přesto si můžete být jisti naší vděčností a modlitbou za všechno, co pro mládež děláte!
DĚKUJEME !
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Letos o prázdninách
Salesiánské středisko mládeže pořádalo celkem třiadvacet prázdninových aktivit:
4 příměstské tábory
6 táborů pro rodiče s dětmi
11 pobytových akcí „Chaloupky“
1 zážitkový kurz „Adrenalin“
1 duchovní obnova

▲ Skrček a Červeňák
Prázdniny jsou v plenkách,
slunce svítí, je krásný čas.
Na keramický tábor je právě čas.
Pokud si cihlové triko oblečeš včas,
uslyšíš tajemný z pravěku hlas.
(keramický příměstský tábor pro 8 – 10 let)

▲ Tábor Pa-Ko
Na kole, po vodě – prostě v pohodě.
První část tábora strávená na kole v krásném prostředí Jižních Čech,
druhá část plavbou po Vltavě z Rožmberka do Zlaté Koruny.
Tak AHOJ!!!
(14 – 22 let)

Princ Kaspian ►
Zábava,
překvapení,
sport,
hudba, koupání, příroda, Bůh,
lidé, výzvy, příběhy, horečka,
slzy... nic z toho nechybělo na
dívčím táboře „Princ Kaspian“ v
Čučicích.
Bylo nezbytné opustit svou
minulost a spálit své obavy a
strachy, aby účastnice mohly
vejít do země Narnije, kde nic
není nemožné.
(dívky 13 – 17 let)

▲ MUNA – poznej hranice
Tábor v jesenickém pohraničí probíhal jako každý jiný. Sport, hry…
Jednou navečer se ale objevil neznámý člověk, který prosil o jídlo. Jeho
dotěrnost vyústila v konflikt mezi ním a vedoucími. Druhý večer do
tábora vtrhla tři vojenská auta. Z podivína žadonícího o potraviny se
vyklubal nebezpečný zločinec. Samopaly ozbrojení vojáci z bezpečnostních důvodů nařídili na 48 hodin vyklidit základnu. Zabavení mobilů, výslechy, deportace. Strach, emoce, hledání přístřeší. Že vše je skvěle připravená fikce se účastníci dozvěděli až na sám závěr. (12 – 14 let)

Hudební tábor ►

▲ Historicky první tábor MeŠ
Tábor v šumavské Kvildě pro účastníky mediální školy. (15 – 25 let)

Druhý prázdninový týden prošlo Středisko postupnou proměnou ve 4 živly: země,
oheň, voda, vzduch, které byly hlavním
tématem letošního Hudebního tábora.
Hlavními "čaroději" bylo 24 našich mladých muzikantů, se kterými jsme každé
ráno všechny 4 živly vyčarovali. A jak?
No přeci zpěvem. (6 – 10 let)
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▲ Agvardon
Chaloupkový tábor pro mladší ministranty se odehrával v Čučicích. Po havárii
lodi kluci přišli o všechny svoje věci, které se potopily spolu s lodí. Pod velením admirála Jožky Klinkovského se po několikadenní plavbě na záchranných
člunech se vylodili na ostrově Avgadron a začali shromažďovat suroviny na
stavbu nové lodi. (chlapci 8 – 12 let)

▲ Sporťák

▲ Hobit

Chaloupkový tábor je každoročně pořádán
v Čučicích. Jezdí na něj kluci, kteří už někdy
hráli, nebo se chtějí naučit hrát fotbal.
(chlapci 10 – 13 let)

Chaloupkový tábor určený
pro dobrodruhy a milovníky
přírody.
(9 – 12 let)

▲ Příměstský tábor pro ministranty
Tábor navazuje na celoroční činnost skupiny ministrantů.
Letos se uskutečnil podruhé. Koupání, hry, výlet k jeskyni
Pekárně, lodí na hrad Veveří. Parta ministrantů se upevnila a
o to hlavně šlo. (chlapci 5 – 15 let)

▲ Poklad malého pastýře
Spolu s pastýřem Santiagem se vydáme na dobrodružnou cestu. (Chaloupkový tábor pro 7 – 12 let)

▲ Jalovec 2013
Tábor Klubu maminek pro rodiny s dětmi

◄ Adrenalin XII
aneb „Držíme balanc!“
Zážitkový tábor pro biřmovance a středeční spolčo.
(17 – 26 let)

▲ Poříčí 2013
Prázdninový pobyt pro rodiny s dětmi z farnosti
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Heslo a logo školního roku
2013 / 2014
V průběhu měsíce srpna přijaly svátost křtu tyto děti:
10. srpna Tadeáš Vavřinec Procházka
18. srpna Zuzana Terezie Katarína Magerová
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ ! ! !

Pořad bohoslužeb ve školním roce
Pondělí až pátek:
Po, st, čt, pá:
Úterý:
Sobota:
Neděle:

7:00
18.00
18:00 v kapli sv. Václava
7:00, 18:00 (s nedělní platností)
7:30, 9:00, 10:30, 18:00

Od 1. září 2013 zahajuje provoz farní kavárna vždy po mši sv. v 7:30 a v 9:00.
Neděle, 1. září 2013
Dnes při deváté mši svaté byly dětem požehnány školní brašny, batohy a pomůcky.
Modlíme se za ně k Duchu Svatému, aby ve školách dobře prospívaly
a rodičům se dařilo je správně vést.
Na mši sv. v 10:30 přijala svátost křtu Natálie Ema Lucie Plagová
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
Od neděle 8. září 2013 se od půl deváté ve farním sále začíná opět pravidelně scházet
k nacvičování písniček farní sboreček, tak jako v loňském školním roce.

Neděle, 8. září 2013

Posily v komunitě
Komunita, oslabená odchodem P. Vaška Jiráčka, byla posílena příchodem Jakuba Švandy a
P. Martina Poláčka. Tuto neděli při všech mších svatých P. Josef Daněk obě posily oficiálně představil.

Salesián-asistent Jakub Švanda
Přišel k nám z Turína.
Jakub pochází z Líšně. Původní profesí je elektrikář, ale volání Dona
Boska bylo silnější, a tak se stal salesiánem.
Rád pracuje s mladými. Baví ho skoro všechny sporty, ale přednost
dává běžkám, kolu, volejbalu a vodním sportům.
Miluje pečený bůček s knedlíkem, zelím a pivo.
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P. Martin Poláček
Přišel k nám z Pardubic.
Martin pochází z Lovčic u Kyjova. Než se stal salesiánem, vystudoval
optiku. Od roku 2007 pracoval v Centru Don Bosco Pardubice, což je občanské sdružení, které pomáhá mladým lidem odcházejícím z dětských domovů
do samostatného života. Poslední tři roky fungoval jako manažer, a tak se
velice těší, až se vrátí k práci s mladými.
Má rád výtvarné umění, divadlo a rád si zazpívá u dobrého vína. Ideální relaxací pro Martina je vypadnout do přírody – pěšky, na kole nebo na
běžkách.
Má rád dobrou slaninu, sýr, cibuli a dýmku u ohýnku při západu slunce.

Tož borci – zdarec a vítejte v Brně !!!

Pondělí, 9. září 2013
Dnes ve 14 hodin jsme se při mši svaté naposledy rozloučili s ing. Klementem Šabatou.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ MU, Ó PANE…

Sobota, 14. září 2013
Dnes v 11 hodin v našem kostele udělili si svátost manželství slečna Jana Lattová a pan Petr Víšek.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Sobota, 14. září 2013
Dnes v 18 hodin sloužil P. Václav Jiráček mši svatou na závěr svého působení v BrněŽabovřeskách. Od září již působí v salesiánské komunitě v Praze-Kobylisích.

Za středisko poděkovala Jiřka Marková…

…a za farnost farář Josef Daněk.

- 68 A po mši svaté konala se ve středisku

Poslední večeře Vašíka Jiráčka
Kam půjdeš, půjdu s Tebou
Nápis na albu pro Vašíka

Kněz je především sluha Boží, a tak si nemá vytvářet vazby s lidmi, ale s Bohem! Jasně.
Jenomže... Ono se to lehko řekne...
Dnes po večerní mši sv. jsme se sešli, abychom se rozloučili
s P. Václavem Jiráčkem, který odchází, respektive vlastně už odešel,
do Prahy-Kobylis. Kněz je především sluha Boží, a tak si nemá... Jo,
to už jsem napsal. Ale jak to má člověk jen tak zlomit přes koleno?
A jde to vůbec? Je v lidských silách tvářit se, že jsme nad věcí?
Bylo dobré jídlo (jako obvykle), dokonce klobásy přímo
z udírny (jako obvykle), dobré pití (jako obvykle), srandy kopec
připravili mladí, ale přece jenom ulpívala taková jakási hořká pachuť. Smutek. Holt – něco končí a „fakt dobrej kamoš“ od nás odchází pryč. Sice ne za svět, ale přece jenom odchází.
◄Fotoalbum
je fakt super

Ale co! Tak to dneska aspoň pořádně roztočíme!!! Mladí hrábli do kytar
a vystřihli píseň „Vaša jede!“ – originální
to interpretaci hitu Sunshine Reggae dánského dua Laid Back. A pak Vašíkovi
věnovali netradiční album – album, do
něhož byly s mravenčí pečlivostí vybrány
ty nej- nej- nejlepší fotky, mapující Vašíkovy necelé tři roky strávené u nás
v Brně.

Menu pro Vašíka Jiráčka

Vašík byl dojatý. Ale to ještě netušil, co ho
čeká. Usadili ho za stůl a dostal teplé ponožky. Bohužel, na ruce. A pak ještě trepky. Také na ruce. Pak za
něj skočil Pavel Tichý, vysunul ruce nad stůl, Vašíkovi
uvázali na krk ubrus coby ubrousek, a začali ho hostit.
Prý poslední večeře. Krmil ho zezadu nevidomý Pavel
Tichý a Vašík měl co dělat, aby nabízenou krmi stačil
ústy pochytat. A to ještě, když byla večeře v nejlepším,
neznámý záškodník (byl to Tomáš Pavelka) Vašíkovi
zavolal na mobil. Přihlížející se mohli potrhat smíchy.

Když večeře skončila, před Vašíka
naskládali haldu stejně vyhlížejících balíků, a prý – jeden skrývá dárek a ty ostatní
jsou šméčko. A vyber si. Vašík balíky bral
do ruky, potěžkával, štěrchal, váhal... Ale
pak zřejmě zasáhl Hospodin.

Přihlížející se mohli potrhat smíchy.

- 69 Vašík najednou neomylně sáhl po jednom z balíků –
a bylo to tam! Cestovní kufřík s kompletní výbavou
liturgických předmětů. Stačí jen popadnout a jít.
Ještě dlouho jsme poseděli. Zpívalo se, povídalo… Báječný večer.

Vašík neomylně odhalil dárek.

Tak – Vašo: Halda Božího požehnání do dalšího
působení, vzpomínej v dobrém a často se vracej !!!
Zapsal: Aleš Marek

Družinka sv. Václava věnovala obraz sv. Václava.
(předává Tomáš Pavelka)

Pátek 13. a sobota 14. září 2013

Vstávej, semínko, holala !
Bude z tebe fiala !!!
…běží v mé hlavě jako
zaseknutá gramofonová deska.
Nemusím mnoho přemýšlet,
abych si uvědomila, kde jsem
se touto vtíravou melodií nakazila. Ano, stopy překvapivě
nevedou někam do Klubu maminek, nýbrž na úvodní školení
animátorů, které v našem středisku proběhlo 13. a 14. září.
Co ale více: Před mým vnitřním zrakem stále ještě defilují
oba Jožkové, Klinkovský, coby
Křemílek a Daněk, coby Vochomůrka a jejich pěstitelské snahy. Ale dost,
dost už. Riskuji, že těmito letmými črty zkreslím obraz naší veskrze seriózní akce.
Začátek každého školního roku je příležitostí k
jeho společnému zahájení. K tomu, abychom si uvědomili, kam chceme společně směřovat, a mohli se
také vzájemně obohatit nápady, jak toho dosáhnout.
Je příležitostí ke vzájemnému setkání, uvědomění si,
že jsme na jedné lodi a že se doplňujeme a potřebujeme. Je šancí začít s novou energií a nadšením. I
proto každoročně pořádáme již zmíněné úvodní ško-

- 70 lení, které je určeno všem animátorům a zaměstnancům střediska. Jeho součástí jsou informační
bloky, setkání v sekcích, kde je prostor pro řešení praktických záležitostí, školení bezpečnosti a
první pomoci i témata k zamyšlení a uvědomění si našich základů. A právě zde se na scéně objevuje
ono semínko, a Křemílek s Vochomůrkou... A salesiánská pedagogika. Naším heslem pro tento
školní rok je totiž: „Pomáháme mladým růst.“ Ne jako jednotlivci, ale jako společenství, tedy
společně, jak zní první ze tří salesiánských priorit pro následující období. Ne svou vlastní silou, ale
s pomocí Toho, kdo jediný dává vzrůst a k němuž má náš růst směřovat. Tedy Kristus, jak zní druhá priorita.

A nakonec již zmíněný
růst, naše touha posunout každého, kdo k nám přichází (a samozřejmě tedy i sami sebe) alespoň
o kousek dále. Symbolicky nám
to bude připomínat rostlinka,
kterou si každý z nás po školení
odnesl domů a o kterou se bude
celý rok vzorně starat, aby ji pak
mohl hrdě přinést na závěrečné setkání na konci školního roku.
Událo se toho samozřejmě mnohem více a na vše již bohužel nezbývá prostor. Přece jen ale
nemůžu vynechat požehnání a slavnostní otevření nového hřiště v sobotu dopoledne, které proběhlo
za účasti zástupců MČ Brno-Žabovřesky (dlužno říci, že aktivní účasti, neboť paní místostarostka v
symbolickém minizápase hrdinně změřila své síly s Pavlem Tichým i nepřízní počasí).

Autor: Klára Maliňáková

- 71 V neděli 15. září 2013 konala se farní pouť do Vranova u Brna. Sraz byl v Útěchově ve 14,00 hod.
u autobusové zastávky. Následoval pěší přesun k Panně Marii.
V 15,00 hod. se ve Vranově konala společná mše sv. a zásvětná modlitba.
PANNO MARIA VRANOVSKÁ, ORODUJ ZA NÁS !!!
Při všech nedělních bohoslužbách 15. září 2013 konala se sbírka na zabezpečení
chodu děkanských úřadů. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!!!
V úterý 17. září ve 13 hodin jsme se v našem kostele při mši svaté naposledy rozloučili s panem
Stanislavem Herodesem. Zemřel 10. září 2013 v nedožitých 61 letech.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ MU, Ó PANE…

Sobota, 21. září 2013

Minivýlet
V sobotu 21. září jsme odstartovali pravidelné výlety s dětmi. I když nás byla jen hrstka,
prošli jsme se z Medlánek do Ivanovic. Přálo nám krásné počasí. Každý měsíc tak máte možnost
přidat se k partě zájemců a společně prožít sobotní den.
P. Radek Gottwald
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Neděle, 22. září 2013

Oslava životního jubilea
pana Radko Fronce
Pan Radko Fronc, regenschori a varhaník,
dožívá se 80 let. Proto dnes, na deváté mši svaté,
bylo mu v rámci ohlášek slavnostně poblahopřáno.
Nejdříve s gratulací vystoupil Aleš Marek a přednesl zdravici zkomponovanou farním veršotepcem
Honzou Šlachtou. A poté už z kůru zazněly velebné tóny Te Deum od Marc-Antoine Charpentiera.
To se sešel původní chrámový sbor a pod vedením
Štěpánky Hanáčkové k poctě pana Fronce nastudoval oslavnou píseň s originálním textem napsaným
právě pro tuto příležitost.
Po mši svaté konala se ve farním sále malá narozeninová oslava za účasti členů sboru a pozvaných přátel.
Děkujeme panu Radko Froncovi za jeho dlouholetou obětavou službu, ať už za klávesami
varhan, u mikrofonu nebo v čele sboru, a vyprošujeme pevné zdraví
a Boží požehnání do dalších let.

Hymnus k narozeninám pana Fronce
Nápěv: Te Deum
od Marc-Antoine Charpentiera
Text: Aleš Marek

Máme tu dnes vzácného hosta,
jen 20 let zbývá mu do sta.
Co hosta? Vždyť je tu víc než domácí!
Kolik času už zde strávil v důchodu, i po práci.
Kdo neznal by našeho pána kůru!
Chceš-li ho vidět, dívej se vzhůru!
Né, že by to byl tak dlouhý pán,
ale většinou sedí u varhan.
Naopak. Je to muž menšího vzrůstu.
Musím vám prozradit, že nemá rád den půstu.
Na velký pátek každý má hlad
a varhany mlčí, on nemůže hrát.
V oratoři běhal ještě jako kluk.
Dnes tu slouží při oltáři jeho zdatný vnuk.
Nohy už neslouží tak jako za mlada,
přece je kolem něj vždy dobrá nálada.
Shůry když zazní žalmisty hlas,
v srdci je naděje každého z nás.
Za krásnou hudbu, píseň, či árii,
děkujem za vás Bohu i Marii.

(Jan Šlachta)

Máme tu moře slávy,
náš pan Fronc v Žabinách osm křížků slaví.
Máme tu moře slávy,
Pan Fronc dnes slaví.
Prostora chrámu duní,
Jó, pan Fronc varhaník na varhany umí.
Prostora chrámu duní,
Pan Fronc to umí.
Naše uši jsou v ráji,
Když ruce mistrovské na varhany hrají,
Naše uši jsou v ráji
Jó, pan Fronc válí.
Z blízka i z velké dáli
Sešli se farníci, aby Vám dnes přáli.
Z blízka i z velké dáli
Vše dobré přáli.
Ať varhany Vám znějí
To lidi ze Žabin ze srdce dnes přejí
Ať varhany Vám znějí
Nejméně do sta let.

- 73 V pátek 4. října v 10:30 hodin jsme se v našem kostele při mši svaté naposledy rozloučili s panem
Vlastimilem Horou. Zemřel 26. září 2013 ve věku 90 let.
Ve 14 hodin jsme se naposledy rozloučili s panem Václavem Formanem.
Zemřel 26. září 2013 ve věku 76 let.
V pondělí 7. října ve 14 hodin konalo se v našem kostele requiem za paní Jiřinu Krejčí.
Zemřela 28. září 2013 ve věku 86 let.
V úterý 8. října ve 13 hodin jsme se naposledy rozloučili s paní Boženou Bezděkovou.
Zemřela 2. října 2013 ve věku 83 let
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JIM, Ó PANE…

Neděle, 13. října 2013

Tradiční Drakiáda
Při nedělním odpoledni 13. října 2013
se sešlo na Medláneckém kopci v Brně mnoho
rodin z naší farnosti, aby si vyzkoušely své
draky, jak létají. Někteří dráčci hýřili barvami
a nejrůznějšími tvary, jiní oslňovali vlastní
originální výrobou. Počasí bylo slunečné a
teplé, ale větru bylo poskrovnu. To ale dětem
nevadilo, pobíhaly po kopci tam a zpět, jen
aby ten jejich drak alespoň na chvíli vzlétl. A
pak byly odměněny sladkou odměnou
za svoji vytrvalost.
Všichni prožili pěkné nedělní
odpoledne na čerstvém vzduchu a v
přátelském setkání.
Autor: Eva Liškutinová
Foto: Diana Veselovská

- 74 Neděle, 13. října 2013
Při mši svaté v 10:30 hodin přijal svátost křtu Tomáš Vaculík.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Ve čtvrtek 17 října ve 14 hodin jsme se v našem kostele při mši svaté naposledy rozloučili s paní
Jarmilou Žákovou. Zemřela 10. října 2013 ve věku 82 let.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JÍ, Ó PANE…

Sobota, 19. října 2013

Výlet do Soběšic

Tuto sobotu se uskutečnil výlet dětí z naší farnosti do Soběšic. Po náročném cestování (jako
sardinky) jsme vystoupili na zastávce U jezírka. Čekalo nás milé překvapení v podobě obrovského
dřevěného "hudebního nástroje" – dutého kmene stromu, přizpůsobeného tak, aby se na něm dřevěnou paličkou vyloudily různé zvuky. Děti si vyhrály také na prolézačkách, které byly nedaleko zastávky. Tento náš výlet byl "dlouhý" jen několik kilometrů, ale zahráli jsme si při něm mnoho her a
nechyběly ani sladké odměny. Vrátili jsme se domů naplněni příjemnými zážitky z krásného sobotního dne prozářeného sluncem a pestrými podzimními barvami.
Autor: Eva Liškutinová
Foto: Radek Gottwald

- 75 V sobotu, 18 října 2013, od 18:45 proběhl v našem kostele Misijní most modlitby.
V předvečer misijní neděle jsme se připojili k mostu modliteb vytvořenému křesťany celého
světa v prosbě za misie a misionáře, za šíření radosti z evangelia. Modlitbu obohatila svým
zpěvem i hudbou místní schola. V přímluvné modlitbě jsme svěřili Pánu všechny
země světa. Do misií v Bulharsku nám pomohla nahlédnout Jitka Šebková
z Brna-Líšně, která tam jako salesiánská dobrovolnice prožila 5 týdnů.
Podělila se s námi o své zážitky a zkušenosti i o duchovní dary, které obdržela.

Neděle, 20. října 2013

Světový den modliteb za misie
Při všech bohoslužbách probíhá sbírka na papežské misie a salesiánské misie v Bulharsku.
Dopoledne uspořádalo "misijní klubko" farnosti tradiční Misijní jarmark. Do přípravy se zapojily nejen děti, které pekly a vyráběly zajímavé výrobky, ale také mnoho farníků, kteří na jarmark
přispěli velkým množství koláčků a různých sladkých dobrot. To vše se prodávalo v podloubí kostela. Za utržené peníze bude podpořeno papežské misijní dílo a misie v Bulharsku.
Všem patří obrovský dík.
Při deváté mši svaté se děti oblékly do kostýmů různých národů a přinesly společně s obětními dary, chlebem a vínem, také plody různých kontinentů s přímluvou za všechny lidi, kteří tam
žijí.

Foto:

Petr Polanský
a Anežka Hesová
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Při mši svaté v 10:30 hodin přijala svátost křtu Eva Marie Nešpůrková.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Píše nám Otec biskup
Neděle, 20. října 2013
Milé sestry, milí bratři, milá mládeži,
dříve, než jsme čekali, budeme opět rozhodovat o politickém rozložení sil pro příští měsíce a
roky v naší zemi. Budeme rozhodovat o hospodářských, společenských a mravních poměrech, ve
kterých budeme žít my a naše děti. Nedávno papež František hovořil o politice a říkal, že se my,
katolíci, máme míchat do politiky a nikdo z nás nemůže říct, že se ho to netýká. Ve středu jeho pozornosti, stejně jako jeho předchůdce, byly dvě priority. Jednak podpora života od početí do přirozené smrti a dále rodina. (Myšleno rodina muže, ženy a dětí). Volit odpovědně pak znamená volit
ty, u kterých je největší předpoklad, že se mimo jiné právě o toto budou zasazovat. Zkušenosti
z předchozích voleb jsou takové, že mnoho volebních slibů je diametrálně odlišných od pozdější
politické praxe.
Tak tedy: běžte volit. Když nepůjdete, nabízíte hodnotu svého hlasu těm, které byste nikdy
nevolili. A volte moudře, v souladu se svým svědomím.
V modlitbě provází a žehná
váš biskup Vojtěch.
V pátek 25. a v sobotu 26. října 2013 konaly se v České republice mimořádné volby
Sobota, 26. října 2013
Při mši svaté v 10:30 hodin v našem kostele složila svoje první sliby Klára Maliňáková
z kongregace Sester Dítěte Ježíše.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
V sobotu ráno již přede mší začali animátoři chystat prostory pro setkání s
Klárou, její rodinou, sestrami i všemi, kteří se zúčastnili obřadu. Samotný
obřad začal v 10.00 hodin. Přítomné byly představené z Irska, spolupracovnice z Brazílie, Mexika i odjinud. Na oslavě jsme Klárce předali dort,
ochutnali klobásky z udírny, výborný guláš a vůbec jsme všichni pobyli
pospolu.

Dorazil i Vašík Jiráček

- 77 Minulou neděli jsme konali sbírku na misie, která vynesla 41 658,- Kč.
Prodej misijních koláčů a obrázků i keramiky od dětí z Misijního klubka vynesl 14 000,- Kč.
Na Papežské misijní dílo bylo tedy celkem odesláno 55 658,- Kč.
„Chci vám všem moc poděkovat za vaši štědrost zvláště v době, kdy se vše
zdražuje. Pán Bůh zaplať vám všem.“
P. Josef Daněk

Biřmo 2013 – 2015
Letos v září začala v naší farnosti dvouletá příprava na přijetí svátosti biřmování. Tato příprava probíhá každý čtvrtek večer po animátorské mši sv. pod vedením Jakuba Švandy (SDB), Marie Kučerové (FMA) a Adély Navrátilové.
Skupina asi dvaceti mladých lidí spolu zažila již hodně společných zážitků, diskuzí a aktivit.
Jednou z nich bylo např. setkání biřmovanců s jejich rodiči. Na programu bylo společné představení
se, budování věže z Marsmellow a taky společná modlitba.

Další větší akcí byl seznamovací výlet do Dědic.
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8. – 10. listopadu 2013

Biřmovanci v Dědicích
V pátek 8. listopadu to mělo všechno začít. Skupina lidí, která
se většinou znala jen ze čtvrtečních schůzek, se společně setkala na
hlavním nádraží, odkud jsme vyjeli na naši první víkendovku pro
biřmovance.
Na nádraží ve Vyškově jsme zjistili první věc, důležitou pro
náš život: Abychom se dostali do cíle, musíme nejdřív zjistit směr.
Šestnáct účastníků proto vyrazilo s první indicií a nepříliš přesnou
buzolou do deštivé tmy, za jediným cílem – farou v Dědicích u Vyškova s teplou večeří. Cestu jsme zdolali s básní na rtu a nakonec
všichni dorazili na faru.
V sobotu dopoledne se z nás všech stali známí umělci, kteří
díky společné komunikaci nakonec vytvořili skvělá umělecká díla,
která byla originální a zároveň se moc nelišila od původních maleb.
Poté, co se naše díla vystavila v galerii a byla ohodnocena celosvětově uznávaným porotcem z daleké Itálie, se z nás pro
změnu stali velcí spisovatelé s jediným úkolem. Udělat rozhovor s jedinou osobou, která nás doopravdy
zná a která toho o nás samých ví tolik, co my. Rozhovor s naším Já.
Rozhovor se zrcadlem probíhal celé odpoledne. Večer pak proběhl ve společenském duchu. Byl
zahájen mší svatou a pokračoval výstavou, na které
jsme měli možnost prezentovat svůj rozhovor, své Já.
Už večer někteří z nás začali pociťovat záhadně se vkrádající pocit
smutku a přicházející únavy, kterou nikdo nedokázal
vysvětlit. Tyto pocity se
nám však dařilo potlačovat
společenskými hrami a
rozhovory.
V neděli ráno jsme
víkend zakončili mší svatou
v místním kostele. Během
snídaně pak všem postupně
docházel význam podivné
prázdnoty a smutku, který
nad námi visel už předešlý
večer. Loučení bylo smutné, protože jsme věděli, že
už nikdy nebude žádný další první víkend biřmovanců.
Šestnáct účastníků se vydalo spolu s průvodci Majkou, Áďou a Kubou za jediným cílem,
poznat sebe, poznat Jeho, komunikovat a stmelit společenství letošního Biřma. A vrátili se
s úspěchem, se smíchem, s novými přátelskými vztahy a s nezapomenutelnými zážitky.
Autor: Tereza Vejlupková, foto: Majka Kučerová

- 79 Sobota, 9. listopadu 2013
Dnes přijala svátost křtu Jasmína Klára Morongová.
Dnes ve 13 hodin v našem kostele při mši sv. uzavřeli církevní sňatek
slečna Karolina Janczyková a pan Tomáš Raděj.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
V neděli 10. listopadu 2013 při deváté mši svaté hrála a zpívala Schola brněnské mládeže.
Odpoledne v 15 hodin uskutečnil se v našem kostele koncert této Scholy.
Dirigoval sbormistr Štěpán Policer.
Děkujeme za skvělý kulturní i duchovní zážitek !!!
Úterý, 12. listopadu 2013
Dnes v 11 hodin při mši svaté konalo se v našem kostele poslední rozloučení s panem Norbertem
Kaplanem. Zemřel dne 5. listopadu 2013 ve věku 75 let.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ MU, Ó PANE…

Úterý, 12. listopadu 2013

Martinská slavnost

Tohoto dne v 16:30 se na dvoře střediska sešlo mnoho dychtivých dětí a jejich rodičů, aby
počkali na sv. Martina, který přislíbil, že na svém koni přijede a přiveze dětem světlo do jejich většinou vlastnoručně vyrobených lampionků.
S přicházejícím soumrakem se dvůr zcela zaplnil, zazpívali jsme si podzimní písničky, pověděli si o tom, kdo sv. Martin byl a zhlédli příběh o tom, jak se rozdělil s žebrákem o svůj plášť.

- 80 Konečně se ozvaly bubny a přijel sv. Martin
se svou družinou. Předal nám světlo a to jsme si mezi
sebou rozdělili, takže se během několika minut rozzářily všechny lucerničky. Sv. Martin nás vyzval, abychom jej kousek cesty následovali, a tak jsme se za
ním průvodem vypravili. Na zahradě střediska dal
dětem ještě jeden dar – Martinské rohlíčky. Děti však
dostaly úkol – s někým se o rohlíček rozdělit. Pak už
se s námi Martin rozloučil a vydal se na další pouť.

Na děti čekala ještě na zahradě krásná pohádka na dobrou noc. Kdo byl již prokřehlý a měl chuť
na něco teplého, mohl využít teplého občerstvení na
dvoře.
Velké díky všem, kteří na akci přišli a také
těm, kteří ji jakýmkoliv způsobem pomohli nachystat!
Autor: Zuzana Prudíková,
foto: Majka Kučerová

Z ohlášek v neděli, 17. listopadu 2013:
V Římě se připravuje Mimořádné zasedání Biskupské synody o rodině. Na žádost papeže
Františka se má celá církev vyjádřit k některým otázkám týkajícím se rodiny. Tyto otázky jsou uveřejněny na webových stránkách farnosti sv. Jakuba. Prosíme všechny zájemce – jednotlivce, rodiny
i společenství rodin, aby pravdivě odpověděli na dané otázky. Termín pro zaslání odpovědí je do
30. listopadu 2013.
Příští neděli při slavnosti Krista Krále se slavnostním způsobem v celé církvi ukončuje Rok
víry, který vyhlásil sv. otec Benedikt XVI. I my při všech bohoslužbách se tomuto slavnostnímu Vyznání víry připojíme. Proto vás prosím, abyste si na mše sv. přinesli své kříže, které máte doma a
které budete držet v rukou při tomto vyznání v kostele. Po vyznání víry budou knězem posvěceny a
doma si je můžete dát na důstojné místo, aby vám připomínaly toto vaše vyznání.
P. Josef Daněk
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Sobota, 23. listopadu 2013

Výlet do Mariánského údolí
V sobotu 23. listopadu se uskutečnil výlet dětí z naší farnosti do
Mariánského údolí v Brně Líšni.
Výlet nebyl sice moc dlouhý, ale za to byl bohatý na hry, honičky,
fotbal a přetahování. Svoji obratnost si děti vyzkoušely na průlezkách v
zábavném parku Eldorádo, ale také na schodištích vedoucích do lesa, která
pochází ještě z dob, kdy se údolí jmenovalo Gottwaldovo. Měli jsme možnost si pohladit poníka, oslíky a kozy. V malém jezírku jsme si prohlédli
také rybičky.
Jsme rádi, že nám vyšlo dobré počasí a že jsme spolu mohli strávit
pár pěkných chvil.
Autor: Eva Liškutinová, foto: Radek Gottwald
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Píše nám Otec biskup
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho k ukončení Roku víry
Milé sestry, milí bratři,

apoštolským listem Porta fidei, vydaným 11. října 2011, vyhlásil papež Benedikt XVI. „Rok
víry“. Jeho oslava byla zahájena 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu, a skončí 24. listopadu 2013, o slavnosti Ježíše Krista Krále. Také v naši diecézi se
v tento den k ukončení Roku víry připojíme. Na rozdíl od společného zahájení Roku víry v katedrále, ukončení v brněnské diecézi proběhne jednotlivě ve všech farnostech. Zaslechl jsem k tomu poznámku: Proč se vůbec má Rok víry ukončovat? Zahajovat ano, ale ukončovat? – Zajímavý pohled
k zamyšlení. Ano, proč vlastně připomínat něco, co už končí? Možná i proto, abychom se mohli
zastavit a bilancovat – a hlavně poděkovat. Rok víry měl být pro nás příležitostí k tomu, abychom
ještě důkladněji pochopili, že základem křesťanské víry je „setkání s událostí, s Osobou, která otevírá životu nový obzor a dává mu rozhodující zaměření. Pokud se víra opírá o setkání se
zmrtvýchvstalým Kristem, můžeme ji stále znovu přijímat v celé její plnosti a kráse. Víra je i za
našich dnů darem, který je třeba znovu objevovat, opatrovat a dosvědčovat, neboť Pán každému
z nás umožňuje prožívat krásu a radost křesťanské existence,“ uvádí papež Benedikt XVI.
Smyslem Roku víry bylo také povzbudit a podpořit naše osobní obrácení k Bohu, znovu objevit radost z víry a ochotu ji v dnešním světě předávat dál. Možná jsme Rok víry oficiálně začali,
možná ho tak i ukončíme. Ale jak jsme tuto nabídku církve přijali a využili osobně? Víra, i když je
osobní, nikdy není soukromou záležitostí. Když si otevřeme Skutky apoštolů, můžeme se dočíst o
tom, jak žilo první společenství církve. Tito věřící si silně uvědomovali, že patří k sobě, že tvoří
jednu rodinu (4,32), vnímali potřeby druhých věřících – nikdo neměl nouzi (srv. 2,45, 4,34), "vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se" (srv. 2,42), pobývali v chrámě, společně chválili Boha (srv. 2,46-47). A jak se na tyto křesťany díval svět? Je možná překvapující, že "byli všemu lidu milí" (srv. 2,47).
Víru, kterou jsme přijali od Boha jako dar a kterou nám zprostředkovali rodiče, kněží i jiní
lidé, máme prožívat společně. Co to znamená? Podle svých schopností si navzájem pomáhat, povzbuzovat se k životu podle víry, dělit se o svoji osobní zkušenost s Bohem a tím o něm svědčit.
Využijme k tomu i zbývající týdny Roku víry. Bůh ocení každou naši snahu.
K tomu žehná +
váš biskup Vojtěch

Neděle, 24. listopadu 2013 – slavnost Ježíše Krista Krále – konec církevního roku
V neděli Krista Krále jsme v našem farním kostele ukončili Rok víry společným vyznáním
Kréda a také požehnáním křížů, které si naši farníci přinesli sebou do kostela. Přihlásili jsme se k
víře sv. Cyrila a Metoděje, k víře všech, kteří pro Pána Ježíše prolili svou krev a kteří i dnes platí za
víru svým životem.
P. Josef Daněk

Při večerní mši sv. v 18 hodin hrál a zpíval Brněnský komorní sbor pod
vedením sbormistra Štěpána Policera.
Děkujeme za hluboký duchovní i kulturní zážitek ! ! !
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Zakončení Roku víry

Foto: Petr Polanský

Díky za celý rok i za jeho důstojné zakončení P. Josefu Daňkovi
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Neděle, 24. listopadu 2013

Skončila podzimní hokejbalová miniliga
Po 34 zápasech a 29 hracích dnech skončil jeden ze
dvou hokejbalových turnajů, které středisko mládeže pořádá.
Nedělní utkání o bronz a o zlato bylo vskutku napí-

navé, oba zápasy skončily s rozdílem
jednoho gólu.
Celý turnaj trval od 6. 10.
2013 do 24. 11. 2013, účastnilo se ho
8 týmů a 74 hráči. Na konci ale jako
vítěz stanul pouze jeden tým, tým
Kenik Stars.
Výsledky turnaje:

Ocenění:

1. Kenik
2. Bulldogs
3. Starci
4. THC

Nejlepší střelec:
Juraj Kalina (Kenik, 30 b, 18 g, 12 a)
Nejlepší brankář:
Jiří Kornhaser (Kenik, průměr 2,43 g)
Nejužitečnější hráč: Martin Jašek (Gepardi)
Talent turnaje:
Dominik Liberda (Synové pouště)
Nejužitečnější starec: Martin Kříž (Starci)

Neděle, 24. listopadu 2013

Cecilka
Při nedělním odpoledni 24. listopadu od 15 hodin v sále pod kostelem proběhla již tradiční farní Cecilka, tedy malý koncert různých hudebních nástrojů a zpěvu, a nechybělo ani divadlo a vystoupení mažoretek.
Mnoho dětí se podělilo o své talenty s druhými a rozdalo nejen radost, ale i požitek z krásy hudby, písní a pohybu. Posluchači pozorně naslouchali a společně si zazpívali některé lidové písně. Za tento příjemný
odpolední čas vděčíme svaté Cecilii, římské mučednici, která je patronkou
hudby, hudebníků a zpěváků.

Moderovala
sr. Eva Liškutinová

Velký dík patří všem, kteří se
na tomto vystoupení podíleli a pilně
se na něho připravovali.
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Autor: Eva Liškutinová
Foto: Petr Polanský

V pondělí 25. listopadu v 19,00 hod. se v našem kostele uskutečnil koncert barokní hudby.
Děkujeme za hluboký kulturní zážitek !!!

Sobota, 30. listopadu 2013

Tvoření adventních věnců
Je krátce před čtrnáctou hodinou. Hlouček lidí už čeká,
až bude moci vstoupit a tvořit svůj letošní Adventní věnec.
Přicházejí děti, rodiče, prarodiče i celé rodiny. V sále je
příjemná sváteční atmosféra, line se vůně chvojí. Kdo přišel už
na začátek, mohl slyšet úvodní slovo Libora. Letos jsme měli na
tomto tradičním tvoření také několik novinek. Po celou dobu
akce byl promítán návod jak vytvořit adventní věnec. Každý
účastník si mohl také odnést domů praktickou brožurku o Adventním věnci.
Kdo přišel, mohl vidět spoustu krásných adventních věnců i ozdob vytvořených účastníky dílny.
Velké díky patří všem pomocníkům, kteří při této akci
pomáhali.
Příští rok si adventní věnce rozhodně nenechte ujít.
Autor: Jitka Kotrašová, foto:Anna Žaloudková

Kdo měl zájem, mohl si věnec přinést ještě ten den na bohoslužbu v 18 hodin a dát si ho požehnat.
Žehnání věnců probíhalo též následující den při všech nedělních mších svatých.

Neděle, 1 prosince 2013 – vstupujeme do nového církevního roku
Na začátku adventu žehnáme adventní věnce se čtyřmi svíčkami a máme před sebou 4 týdny
přípravy na vánoce. Připravili jsme proto pro naše rodiny ve farnosti dvoulist – Návod k použití
adventního věnce, kde jsou uvedeny typy a možnosti, jak prožít tuto dobu.
P. Josef Daněk

- 86 Úterý, 3. prosince 2014
Dnes v 16 hodin u kapličky sv. Václava na Burianově náměstí městský úřad v Brně-Žabovřeskách
zahájil adventní a vánoční období. Byla rozsvícena adventní a vánoční světla a zazněly vánoční
zpěvy. Promluvu u kapličky měl P. Martin Poláček.

Pozdrav z adventních exercicií
Ahoj všem do střediska i farnosti. Posíláme vám historicky první selfie našeho webu a přejeme dobrý adventní start. Vánoce už klepou na dveře našich domovů. Připravme se.
O. Josef a Pavel

Pátek, 6. prosince 2013

Mikuláš přišel !!!
V pátek, 6. prosince, měly všechny hodné děti spolu se svými
rodiči příležitost setkat se se svatým Mikulášem a jeho andělským doprovodem. A třeba si za své celoroční snažení odnést i nějakou tu odměnu.
Poklidné
očekávání
Mikulášova příchodu nám po
písničce přerušil zmatený
anděl sestupující z nebe, který
si naše shromáždění spletl se
zástupem putujícím k Betlému. Naštěstí jsme mu vše
vysvětlili a společně si oživili
významné události z Mikulášova života pomocí obrázků, které si děti mohly vymalovat. Pak již nastal ten slavnostní a všemi očekávaný okamžik, navštívení svatého
Mikuláše, který nás povzbudil vlídnými slovy a všechny
hodné děti odměnil dárečkem.
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Autor: Veronika Vejlupková, foto: Anežka Hesová

V pátek, 6. prosince 2013, od 17:30, byla v kostele vystavena Nejsvětější Svátost oltářní
k soukromé adoraci. Proběhla modlitba růžence
a byla též příležitost ke svátosti smíření.
Neděle, 8. prosince 2013
Dnes, před devátou mší svatou, kterou měl sloužit P. Josef Daněk, udělalo se mu
natolik nevolno, že ho spolubratři, i přes jeho protesty, odvezli do nemocnice.
MODLÍME SE ZA JEHO UZDRAVENÍ !!!
Komplexní vyšetření Otce Josefa odhalilo zánět žlučníku. Čeká ho operace. P. Pavel Tichý ho
navštívil v úterý (10. prosince) dopoledne. Josef je v pohodě, cítí se dobře
a vzkazuje pozdravení všem ve farnosti.
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Úterý, 10. prosince 2013
Každej pořádnej chlap se jmenuje
Josef. Anebo nějak jinak…
P. Josef Daněk

Dnes ve večerních hodinách zasáhla naši farnost jen těžko uvěřitelná zpráva. V bohunické
nemocnici náhle zemřel P. Josef Daněk. Příčinou úmrtí bylo podélné prasknutí aorty.
Ani okamžitá lékařská pomoc mu život zachránit nedokázala.
Josef nás opustil ve věku 62 let.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ MU, Ó PANE…
Je po desáté hodině večer. Nařídím si budíka, popřejeme si s Janou dobrou noc a pomalu se chystáme k spánku.
Po chvíli ticho přeruší pípnutí mobilního telefonu. Ve slabém
světle lampičky se snažím přečíst text, kterému v první chvíli
nerozumím. Čtu zprávu ještě jednou a pomalu mi dochází, co
se stalo. Chce se nám s Janou plakat, ale nejde to. Před
osmačtyřiceti hodinami nám Josef s úsměvem otvíral večer
kostel, aby nás pustil připravit setkání manželů. Zajímal se,
jak se nám daří a jestli ještě něco nepotřebujeme. Je těžké
uvěřit, že už se s ním na tomto světě nepotkáme. Chytli jsme
se za ruce a v modlitbě jsme prosili a děkovali za Josefa.
Ještě dlouho potom jsem nemohl usnout. Říká se, že s čím
člověk večer usíná, s tím se i ráno probouzí. Seděl jsem sám
v obýváku a bylo mi smutno. Vzpomínal jsem znovu na všechno to krásné i to těžké, co jsme mohli s Josefem prožít. Přede mnou na stolku ležela Bible. Ani nevím, proč jsem ji vzal do ruky. Otevřel jsem ji a přede
mnou ležel text z Knihy moudrosti:
Umře‑li spravedlivý třeba předčasně, dojde odpočinutí,
neboť ctihodné stáří nezáleží v dlouhém věku,
ani se neměří počtem let.
Ty pravé šediny pro člověka je rozumnost
a život bez poskvrny je ten pravý dlouhý věk.
Protože se líbil Bohu, Bůh jej miloval,
a protože žil mezi hříšníky, byl přenesen.
(Mdr 4, 7-10).
Zalila mě vlna vděčnosti a pokoje. Cítil jsem ujištění, že Bůh Josefa miloval a že už je naplno v jeho
náruči. A taky naději, že naše farnost má v nebi dalšího přímluvce.
Jan Šlachta
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Noví ministranti
V našem kostele se budeme setkávat u oltáře s novou partou
nejmladších ministrantů. P. Josef z nich má určitě radost
a přimlouvá se za ně v nebi.

Mši sv. sloužil P. Radek Gottwald

Poprvé v gala
Zleva: Samuel Bína, Samuel Selveker, Filip
Marek, Xabier Alday Delgado

Ministrantské komže připravené na lavici

A pak se to v místnosti pod kůrem řádně oslavilo.
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15. prosince 2013 vyšel farní časopis Žabokuk číslo 4/13.
ŽABOKUK POPRVÉ VYCHÁZÍ CELOBAREVNĚ !!!

Komu není všechno fuk,
podpoří náš Žabokuk.
Jen za 20 korun českých
najdeš spoustu článků hezkých.
Z farních akcí reportáže
nikdo lépe nedokáže.
Táta, máma, dcera, syn
s Žabokukem je vždy IN.
I dítě našetří hravě
na Žabokuk v plné barvě.

V neděli, 15. prosince 2013, proběhl v našem kostele misijní jarmak. Po dopoledních bohoslužbách
v předsíni kostela děti prodávaly výrobky s vánoční tématikou a misijní kalendáře.
Výtěžek bude věnován na Papežské misijní dílo.

Z ohlášek 15. prosince 2013:
Ve čtvrtek 26. prosince od 14:30 má proběhnout Živý Betlém v nádvoří salesiánského střediska.
Pátráme po „Svaté rodině“, se kterou se otec Josef Daněk domluvil. Prosíme, aby se tato rodina
ohlásila v sakristii.
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Neděle, 15. prosince 2013

Tradiční vánoční akademie
Sál pod kostelem se před 15.
hodinou začal pomalu zaplňovat účinkujícími i publikem, kteří přišli podpořit svoje blízké. V 15 hodin se v sále
setmělo a tmu i ticho rozezněla píseň z
muzikálu Godspell. Úvod byl naprosto
velkolepý, stejně jako pohled na zcela
zaplněný sál. Můj osobní odhad je na
200 lidí, kteří vytvořili velmi příjemnou
atmosféru po celou dobu akademie.
Ředitel Střediska Pavel Tichý poté zapálil na adventním věnci třetí svíčku a
akademie mohla začít.
Jejím cílem bylo nejen strávit
společně příjemné adventní odpoledne,
ale také prezentovat činnost Střediska, především
kroužky. Viděli jsme vystoupení tanečních kroužků
Dance mix a taneční workshop, zajímavá podívaná byla
na kroužek bojového umění Kung fu. Děti z dramatického kroužku zahráli divadlo, shlédli jsme ukázky z
fotokroužku, videokroužku a animovaného filmu. Nechybělo vystoupení hudebních kroužků. Kreativní
kroužky (keramika, výtvarné kroužky) se prezentovaly
výstavou výrobků a sportovní kroužky poslaly publiku
pozdrav v podobě PF 2014.

Godspell team

Všem účinkujícím i organizačně činným ještě
jednou velice děkuji za spolupráci, krásné a pestré odpoledne a přeji i Vám všem v roce 2014 nejen zdar a
sílu, ale především zdraví, vnitřní rovnováhu a požehnané svátky vánoční.
Autor: Michaela Kulísková
Foto: Anežka Hesová a Dominik Liberda

- 92 -

Pondělí, 16. prosince 2013

Vandalové útočí
Občas zůstává rozum stát… Kde se v některých
lidech bere touha svévolně ničit, a nejlépe to, co jim nepatří? Proč někdo touží po tom, schválně udělat někomu
jinému škodu? Co tím získá? Cítí se pak statečnější? Dospělejší?
Takové otázky jistě proběhly hlavou každému
slušnému člověku, když uviděl zničený plot kolem zadní
části střediska.
Dělají to lidé, kteří středisku nepřejí? Nebo parta
výrostků jen tak, pro zábavu?
Poprvé byl plot poničený v noci na 6. listopadu.
Byl provizorně opraven. Nevydržel však ani 14 dnů. Podruhé byl shozen 18. listopadu. A dnes ráno byl znovu na
zemi.

Je tedy zřejmé, že tento typ plotu
k ochraně střediska nedostačuje. Bude
nutné vybrat plot pevnější, zainvestovat a
zabezpečit prostor střediska důkladněji.
Výstavba nového oplocení je naplánována na jaro příštího roku.
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Úterý, 17. prosince 2013
Když se člověk nachází přesně na tom místě, kam patří, tak jeho
přítomnost vlastně nijak zvlášť nevnímáme. Bereme ji naprosto samozřejmě, jako nedílnou součást každodennosti. Když pak takový člověk náhle
odejde, s velkou bolestí si znovu a znovu uvědomujeme to obrovské
prázdno, které po něm zůstalo…

Requiem za Josefa
Dnes jsme prožili loučení naplněné
nadějí, že se jednou všichni setkáme
s naším Otcem Josefem v nebi.
P. Radek Gottwald
Zahájení obřadů předcházela modlitba růžence. V jejím
průběhu se kostel zaplnil do posledního místečka. Kdo si nepospíšil, už na něj zbylo jen místo v sále pod kostelem. Díky audiovizuálnímu přenosu bylo však i zde možné sledovat, co se
v kostele odehrává.
Mši svatou zahájil ve 13 hodin salesiánský biskup Karel
Herbst. Hned po začátku jsme shlédli prezentaci fotografií ze
života Otce Josefa. Na mnoha fotografiích jsme s Josefem byli
zachyceni my nebo naši blízcí, většinou rozesmátí, neboť kde
byl Josef, tam nikdy nebyla nouze o smích a dobrou náladu.
O to víc nám všem bylo smutno. Prezentaci si můžete prohlédnout zde.
Homílie se ujal provinciál P. Petr Vaculík. Vzpomněl
laskavost a dobrotu, kterých měl Josef vždy na rozdávání. A
rozdával je plnými hrstmi.
Po ukončení obřadů byla rakev s ostatky vynesena špalírem obrovského zástupu farníků i kněží, kteří se s Josefem
přišli rozloučit. Pohřební vůz zamířil na Ústřední hřbitov. Tam
jsme zamířili také my, protože na ulici Luční byly pro nás již přistaveny objednané autobusy Dopravního podniku města Brna.
Na Tvůj úsměv na líci
vzpomínají farníci

- 94 Průvodem jsme doprovodili rakev s ostatky až k salesiánskému hrobu, kam byla po pohřebních obřadech uložena.
Autobusy nás poté dovezly zpět ke kostelu, kde v sále pod kostelem bylo již připraveno pohoštění. Dobré jídlo a pití, sdílené vzpomínky na Josefa, povídání, setkávání, společenství...

Tak s Pánem Bohem, Josefe…

Odešel přítel, kněz a otec,
však není to prohra, není to konec.
To sám anděl zavolal: „Josefe, pojď,
u konce je Tvoje pozemská pouť.
V nebi teď bude tvá nová role,
budeš se přimlouvat tam za ty dole.
Pro všechny farníky srdce tvé bilo,
zanechals v Žabinách bohaté dílo.“
S láskou a nadhledem řešil vše moudře,
a v jeho blízkosti bylo všem dobře.
Tomu, kdo starost měl, dopřál vždy sluchu,
úsměv měl široký, od ucha k uchu.
Miloval zahrádku, pěstoval banány,
na hory, do lesa přijel rád za námi.
Chceme se modlit a Boha prosit,
ať roucho bělostné může už nosit.
(Jan Šlachta)
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Měl bych doprovázet toho,
na kom mi záleží, modlitbou.
Nést ho ve svém srdci…
P. Josef Daněk

- 96 První, co si uvědomuji, je to, jak mně i celé naší
komunitě Josef chybí. Učil jsem se od něj a myslím, že i
on ode mne. Říkal své postřehy k situacím, ptal se na
názor a svá mínění si z rozhovoru utvářel. Doufám, že z
tohoto vzájemného respektu a spolupráce dodnes profitují mnozí.
Nedávno jsme spolu projížděli peřejemi na
pramici. Nebojte se. Bylo to jen virtuálně. Řeku nám
promítali na zeď. Každý náš pohyb ovlivňoval směr
plavidla. V půlce Josef plný smíchu vykřikl: „Ale já na
to vůbec nevidím!“ Vzal jsem jej za ruku a propluli
jsme do přístavu, kde jsme se ještě dlouho smáli.
Teď je to tak, že mně se chce vzkřiknout: „Josefe, já na to vůbec nevidím. Teď mě vem za ruku, nebo
to zmrvím!“
Potřebujeme proplout peřejemi, Josefe…
Pavel Tichý

V předsíni kostela byla umístěna
vzpomínková tabule. Na přiložené lístečky
mohli farníci psát Otci Josefovi vzkazy,
přání, prosby, modlitby... Prostě – kdo co
měl na srdci.
Děkuji za vše. Hlavně
za příklad naplněného
a smysluplného života.

Byl jsi moc hodný.
Doufám, že se máš
dobře.
Pusu.
Jirka

Ať Vaše duše působí na nás jako
vycházející slunce.

30. května 2008 mi navždy
odchází můj milovaný syn
(31). Jsem zdrcená, zoufalá.
Obracím se, Otče Josefe, na
Tebe. Neodmítáš.
Doprovázíš mého synka na
poslední cestě. Já toho
nejsem schopna. Ani nevím,
jestli jsem Ti poděkovala.
Činím tak dodatečně.
10. prosince 2013 odcházíš
Ty, Otče. Bylo Ti dopřáno
dvojnásobku věku mého
synka. Zůstáváte oba
navždy v mém srdci.
Helena

Děkuji Ti za Tvou
mírnost a pokoru, která
poskytovala útočiště.

Děkuji. Byl jste pro
mne nejlaskavějším
duchovním otcem
v mém životě.

Zde je možné si na Otce Josefa zavzpomínat:
http://www.youtube.com/watch?v=DcBnIZmiLow

- 97 Od 21. prosince do 5. ledna bude středisko mládeže zavřeno.
Zájemcům se opět otevře 6. ledna 2014.
Provinciál salesiánů zaslal brněnskému sídelnímu biskupovi žádost o jmenování dosavadního
farního vikáře P. Jana Stuchlíka administrátorem naší farnosti.

Pondělí, 23. prosince 2013
Dnes na mši sv. v 18 hodin přivezly skautky do našeho kostela betlémské světlo.
Při mši byl tento plamínek pokoje a míru požehnán pro naši farnost.
...a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Pro domácnosti farníků bude betlémské světlo k dispozici na Štědrý den

Vánoce 2013
V úterý, 24. prosince 2013, proběhla bohoslužba slova se svatým přijímáním v Domově seniorů
na Vychodilově ulici. Děti z farnosti si se seniory zazpívaly koledy a podělily je perníčky.
TAK – ŠŤASTNÝ A VESELÝ !!!

Úterý, 24. prosince 2013 – Štědrý den
Slavnost Narození Páně v 16 hodin

ukládání Ježíška do jesliček

Sloužil P. Pavel Tichý

První letošní
„Narodil se Kristus Pán“
v podání Kryštofa Bíny

- 98 Noční slavnost Narození Páně konala se letos ve 24:00.

Středa, 25. prosince 2013 – Hod Boží vánoční
Mše byly jako v neděli – v 7:30, v 9, v 10:30 a v 18 hodin. V 9 hodin zpívala chrámová
schola pod vedením pana Tomáše Přikryla. Po večerní mši konalo se Te Deum a svátostné požehnání.

Čtvrtek, 26. prosince 2013 – Svátek sv. Štěpána
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Vánoční a novoroční přání salesiánské komunity

Čtvrtek, 26. prosince 2013

Živý Betlém
Nad živým Betlémem letos visel velikánský
otazník. Tím otazníkem bylo počasí. Letošní Vánoce
byly na blátě, pršelo a foukal nepříjemný vítr. A tak se
zvažovalo, zda venku, nebo – poněkud netradičně – v kostele. Byly připraveny obě
varianty, jak mokrá, tak suchá, ale nakonec
organizátoři vsadili na jistotu a akci připravili v kostele. A co čert nechtěl? Zatímco
dopoledne propršelo, odpoledne se počasí
umoudřilo a sem tam vykouklo i sluníčko.
Ale varianta již byla určena.
Usadili jsme se v kostele a přemýšleli jsme, proč je k živému Betlému připraveno i promítací plátno.
Mikrofonu se ujal P. Libor Všetula.
Všechny
pozdravil a sdělil nám, že v Brně
Reportér Ondra Zuki Zukal
byla spatřena Kometa. A že Salesiáni mají
a jeho reportáž o Kometě
na místě svého reportéra, který nám
v živém vstupu jedinečnou událost zprostředkuje. Na plátně se objevil reportér Ondra – nadšený to
fanda brněnského hokeje a přihlásil se nám ze Zlína, kde se dnes večer odehraje zápas PSG Zlín,
Kometa Brno.
Tak takovouto kometu Libor určitě na mysli neměl! A tak dostal slovo druhý reportér, Boris,
který se přihlásil s živým vstupem z betlémských stájí.

- 100 Ale to už se nad našimi hlavami objevil anděl a
vše uvedl na pravou míru. Přišla Svatá rodina, tři králové,
zazpívaly se koledy, pozdravili jsme Ježíška, popovídali
si se známými.
V podloubí před kostelem byl už připraven stánek
s občerstvením – svařák, čaj,
pečené brambory, klobásky a
na ochutnání vánoční pečivo,
které dodaly některé z našich
farnic.

Reportér Boris Vejlupek
a jeho interwiew s oslem

Strávili jsme skvělé odpoledne a vůbec nám nevadilo, že
se živý Betlém konal tentokrát netradičně v kostele.
A tak díky všem, kteří obětovali
svůj čas pro druhé a toto báječné odpoledne připravili.

Zapsal Aleš Marek
Foto: Petr Polanský

◄ Bistro U žíznivého jelena

- 101 V sobotu, 28. prosince 2013, v 11 hodin konalo se v našem kostele rekviem za pana Jiřího Vejvodu.
Pohřební mši celebroval P. Martin Bejček z Letovic.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ MU, Ó PANE…
Pan Jiří Vejvoda byl dlouholetým členem původního farního sboru. Členové sboru se tedy sešli a pod vedením pana Radko Fronce doprovodili smuteční obřady vybranými pasážemi z Rekviem Wolfganga Amadea
Mozarta.

Výtěžek Misijního jarmarku z neděle 15. prosince činil 12 500 Kč.
Částka bude odeslána na Papežské misijní dílo.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať !!!
Neděle, 29. prosince 2013
Dnes na svátek Svaté Rodiny ty manželské páry, které uzavřely svůj sňatek v kostele,
obnovily svůj manželský slib. Obnova slibů probíhala během všech čtyř mší.
Při všech mších o vánočních svátcích konala se sbírka na úhradu
elektřiny a plynu pro náš farní kostel.

PF 2014

Videonovoročenku střediska mládeže si můžete prohlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=9b9xZM9ZMrw
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Z výroční zprávy salesiánské farnosti Brno-Žabovřesky
za rok 2013
Uplynulý rok byl třetím z tříleté přípravy na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Moravu. Byl to rok Eucharistie. Prožívali jsme ho častými invokacemi sv. Cyrila a Metoděje
v modlitbách po mši svaté. Slavnost Božího Těla a Krve byla výjimečně přenesena na neděli
2. června, takže jsme Krista ve svátosti oltářní oslavili při 4 mších širší způsobem. V rámci Dne
farnosti byl představen význam bratrů Cyrila a Metoděje ve 21. století dialogickou prezentací
Mgr. Pavla Macury, člena národní komise pro cyrilometodějské oslavy na Velehradě. Jeho protějškem v dialogu byl P. Libor Všetula. Při pátečních večerních mších otec Radek Gotwald probíral
v kázáních eucharistický cyklus podle P. Velly.
Během uplynulého roku bylo v našem kostele pokřtěno 29 dětí do 14 let, 2 dospělí nad
14 let a 3 naše děti byly propuštěny ke křtu do jiné farnosti. Mezi dětmi, které jsme křtili u nás, byly
i děti územně patřící do jiných farností.
28. dubna udělil v našem kostele otec biskup Vojtěch Cikrle svátost biřmování 12 mladým
lidem.
12. května přistoupilo k prvnímu svatému přijímání 18 dětí.
Křesťanské manželství uzavřelo v naší farnosti 8 párů, z toho 7 v kostele Panny Marie Pomocnice a 1 v Domově seniorů na Vychodilově ulici.
Svátost nemocných jsme udělovali 13. dubna při společné liturgii v kostele. Kromě toho
jsme pomazání nemocných udělovali i individuálně na požádání.
Během roku jsme se v našem kostele rozloučili s 24 zesnulými a doprovodili jsme je na poslední cestě. Předposledním byl náš otec Josef Daněk, který zemřel 10. prosince a pohřeb měl 17.
prosince. Působil v naší farnosti 13 let. 25. zesnulá v tomto roce – paní Petra Mittnerová – bude mít
rozloučení až v příštím roce 3. ledna.
Výuku náboženství provádějí v současné době 4 katechetky z naší farnosti, a to přímo u nás
ve farních učebnách. Klára Báčová má 2. třídu, Pavla Fráňová 6. až 9., Eva Liškutinová 3. a 5. a
Kristýna Přehnalová 1. a 4. Počet přihlášených dětí je 31 (ve 4 třídách).
Na první svaté přijímání pod vedením Evy Liškutinové a Lenky Procházkové se připravuje
15 dětí, většina je z naší farnosti nebo sem docházejí nejen kvůli svátostné přípravě.
Děkuji proto našim katechetkám za jejich péči o děti při vyučování a přípravě na setkání
s Pánem Ježíšem v Eucharistii.
Lence Procházkové děkuji za doprovázení katechumenů v jejich cestě ke křtu.
Na přijetí svátosti biřmování se nyní připravuje 23 děvčat a chlapců pod vedením asistenta
salesiána Jakuba Švandy, sestry Marie Kučerové a Adély Navrátilové. Rovněž těmto katechetům
děkuji za zodpovědnost v této službě a nápaditost při přípravě. S biřmováním počítáme v roce 2015.
Za sloužení mší svatých a udílení svátostí i vedení celé farnosti děkuji zesnulému otci Josefu
Daňkovi. Za všechnu pastorační péči pak ostatním spolubratrům salesiánům – kněžím Radku Gottwaldovi, Josefu Klinkovskému, Martinu Poláčkovi, Pavlu Tichému a Liboru Všetulovi, trvalému
jáhnovi salesiánovi Václavu Kelnarovi za kostelnickou službu, vedení růžence a adorací i hlásání
Božího slova a kázání. Trvalému jáhnovi Jaroslavu Vašíčkovi za jeho promluvy a asistenci při ranních mších.
Kromě služby ve farním kostele sloužíme také v kapli sv. Václava na Burianově náměstí, u
sester salesiánek na Maničkách, u sester sv. Vincence v Králově Poli a v Domově seniorů na Vychodilově. Občas také vypomáháme ve farnostech, když některý kněz žádá zastoupit.
Dětem přiměřeným způsobem přizpůsobená liturgie a hlásání evangelia je každou první neděli v měsíci při mši sv. v 9 hodin včetně promluvy pro děti. Pro předškolní i školní děti je také
vždy v úterý v 17 hodin ve dnech školní výuky bohoslužba slova se svatým přijímáním. Katecheze
kromě P. Daňka připravovala sestra Eva Liškutinová a Pavla Fráňová a do přípravy bohoslužby se
zapojila i Milena Alday Delgado. Díky.

- 103 Každý čtvrtek je večer v 18 hodin mimo prázdniny sloužena mše svatá pro mládež, zaměstnance, animátory, biřmovance a pomocníky, a to na úmysl za děti, mládež a pracovníky střediska.
Mši svatou ve čtvrtek připravují s animátory a vysokoškoláky otec Pavel Tichý a Libor Všetula.
Prvního půl roku takto sloužil ještě otec Václav Jiráček, pak ho vystřídal na 4 měsíce otec Martin
Poláček. Za hudbu a zpěvy zodpovídala salesiánka spolupracovnice Anežka Hesová. Díky.
Na slavení bohoslužeb se podílí nejen salesiáni, ale všichni, kteří cítí zodpovědnost za důstojné slavení naší liturgie. Proto děkuji vrchnímu varhaníkovi Radko Froncovi a všem dalším varhaníkům a hudebníkům, rytmické schole mladých, sborečku dětí pod vedením Marie Ryšavé a
všem, kteří věnují svůj čas službě v našem kostele. Děkuji tedy i všem lektorům, kteří předčítají
Boží slovo, a manželům Vejlupkovým za rozepisování nedělních a svátečních služeb. Děkuji také
za službu při podávání sv. přijímání v kostele našim akolytům, kteří se zvláště v neděli zapojují do
této služby, a dalším při roznášení svatého přijímání nemocným.
Ke službě u oltáře jsou vedeni chlapci ministranti, a to mladší otcem Radkem Gottwaldem a
starší otcem Jožkou Klinkovským. Děkuji všem ministrantům, kteří rádi slouží u oltáře podle svých
možností a kteří také pomáhají i jinak zde v kostele, např. zdobením vánočních stromků a stavěním
betléma. Ondrovi Přikrylovi děkuji za přípravu a vztyčení stromků i údržbářské práce v budově
kostela.
Kostelníkovi Janu Balabánovi děkuji za vzornou přípravu všeho ke slavení liturgie a tento
rok že ho vydatně nezištně a trpělivě zastupoval František Pelikán.
Všichni, kdo přicházejí do našeho farního kostela, obdivují nejen architekturu, ale také
úklid, čistotu a výzdobu. Proto děkuji těm ženám a mužům, kteří pravidelně v určité dny v týdnu po
ranní mši svaté celý kostel umyjí, vyčistí koberce a všimnou si, co dalšího lze zušlechtit. Je to pro
náš kostel důležitá služba. Děkuji také Pavle Plevové za originální nejen květinovou výzdobu našeho kostela.
Vzdělávání dospělých dokončilo v prosinci zhruba 3 leté studium Katechismu katolické
církve, které začal ještě otec Vít Dlapka. 15. ledna se společenství těch, kteří chtějí pokračovat
v jiném tématu, sejde k hledání nové podoby setkávání. Dosud se lekce konaly první a třetí středu
v měsíci ve farním sále v 18,45. V roce 2013 se vystřídalo 39 zájemců o toto vzdělávání.
Pro seniory, kteří se rádi setkávají, pokračovalo společenství, které se setkává vždy poslední
středu v měsíci – nově už od 16 hodin ve farním sále. O toto společenství pečuje paní Jarmila Marečková. Poděkování za dobře připravená setkání patří jí i MUDr. Holíkovi za jeho 2 přednášky. Na
setkání také tělesně cvičíme a zpíváme. Za to díky Jitce Pospíšilové.
Děkuji také farní charitě za organizování jarní a podzimní burzy, tříkrálové sbírky, postní
almužny a adopce dětí na dálku. Díky Haně Hudcové a manželům Petře a Martinu Tůmovým.
Dále děkuji ekonomické a pastorační radě, zvláště za vydávání Žabokuku a za organizování
Dne farnosti, Noci kostelů, novény k Duchu Svatému a svatodušní vigilie.
Velmi děkujeme Nadaci přátel Dona Boska za spolupráci na salesiánském díle, za vytváření
širokého hnutí podporovatelů dobrého díla v Žabovřeskách a v neposlední řadě za finanční dar v
kalendářním roce 2013 na opravu hřiště ve výši 100 tisíc Kč a na opravu v Čučicích ve výši 50 tisíc Kč. Obě částky byly smysluplně investovány. Hřiště až do celkové výše opravy v tomto roce
802 tisíc Kč. Fara v Čučicích až do celkové výše opravy 250 tisíc Kč. My salesiáni děkujeme za
podporu.
Pěkným projevem života v naší farnosti a středisku mládeže byl Živý betlém, který jsme
uspořádali na svátek sv. Štěpána tentokrát v našem kostele. Díky všem, kteří se podíleli na této zdařilé akci pod vedením otce Pavla Tichého a za moderace otce Libora Všetuly. Rodině Vaculíků děkujeme za zpřítomnění Svaté Rodiny. Až s dětmi navštívíte oslíka Pepu a ovečky v El Dorádu
v Líšni, tak je povzbuďte k účasti zase za rok.
Poděkování patří dalším našim mladým, kteří se účastní mnohých akcí ve středisku i ve farnosti. Jsou to naši animátoři a dobrovolníci.
Během uplynulého roku došlo v salesiánské komunitě k několika změnám:
Naši komunitu tvoří nyní 10 salesiánů: 6 kněží – Radek Gottwald, Josef Klinkovský, Martin Poláček, Jenda Stuchlík, Pavel Tichý a Libor Všetula – a 7. salesián-asistent Kuba Švanda bydlí

- 104 v budově komunity. Jáhen Václav Kelnar bydlí na Nárožní ulici. 85 letý P. Ludvík Otradovec bydlí
v Jundrově. Ke komunitě náleží ještě P. Ladislav Kozubík, sídlící v Telnici na faře.
Jaké jsou úbytky z komunity? P. Eduard Hrbatý zemřel v 90 letech 21. května v Kroměříži
v péči Milosrdných sester Svatého kříže. Po jeho bok na Ústředním hřbitově v Brně bylo uloženo
tělo našeho Otce Josefa Daňka. Z komunity odešel k 1. září P. Václav Jiráček do komunity PrahaKobylisy. Letošními přírůstky do komunity jsou k témuž datu P. Martin Poláček, působící do té
doby v Pardubicích, a bohoslovec Jakub Švanda, který přerušil studium v Turíně a žije u nás další
rok salesiánské asistence.
Kromě komunity salesiánů zde v Žabovřeskách působí komunita 5 sester salesiánek, sídlící
na Maničkách. Ředitelkou je Marie Kučerová. Dalšími sestrami jsou Anna Hořínková, Eva Liškutinová Diana Veselovská a Alena Vojtková. Děkujeme sestrám salesiánkám, že se starají o děvčata i
kluky a pomáhají ve farní činnosti.
Na závěr my, salesiáni, děkujeme vám všem, kdo jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na
čemkoliv, co mělo smysl, čemu žehnal Bůh a v jakékoli podpoře opravdového života sester a bratří
v naší farnosti a středisku mládeže v roce 2013. I nadále na vás všechny pamatujeme, provázíme
vás svými modlitbami a vyprošujeme Boží požehnání.
P. Jenda Stuchlík

