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Já, Aleš Marek, zakládám kroniku salesiánského díla v BrněŽabovřeskách. O tuto službu jsem byl požádán koncem června 2014,
tedy zhruba dvacet let od stavby kostela a více než čtrnáct let od zřízení
farnosti. Kromě chronologického zápisu všech důležitých událostí, které
život přinese, čeká mne tedy ještě jeden nelehký úkol. Projít všechny
dostupné prameny a retrospektivně doplnit události let minulých. S Boží
pomocí se to snad podaří.
Byť čtrnáct let po jejím zřízení, jsem historicky první oficiální
kronikář farnosti Žabovřesky. Je mi 52 let, jsem ženatý. Se svojí ženou
Marií máme dvě děti. Starší Zuzanu, 27 let a mladší Jiřinu, 25 let.
Viděl jsem vyrůstat tento kostel a salesiánské středisko mládeže. Dobře vím o protivenstvích, která stavitelé kostela museli překonávat, protože jeho stavba se v období plánování netěšila
přízni ani brněnského biskupství, ani vedení salesiánské provincie. Byl jsem svědkem neotřesitelné
víry stavitelů v pomoc Panny Marie. Vše se nakonec v dobré obrátilo a kostel i středisko mládeže se
v několika etapách podařilo vybudovat.
Byl jsem svědkem ohromné obětavosti neuvěřitelného množství lidí, kteří dle svých sil toto
dílo podporovali. Aktivně jsem se zúčastnil začátku práce ve středisku mládeže a byl jsem součástí
skupiny prvních spolupracovníků, jejichž nadšení pro práci s mládeží stalo se základem pro obnovu
a rozvoj salesiánského díla v Žabovřeskách. A viděl jsem toto dílo růst a vzkvétat až do dnešních
dnů.
Byl jsem svědkem zřízení samostatné farnosti v roce 2000. Farnosti, která je nedílnou součástí salesiánského díla, jehož kroniku právě začínám psát. Prosím Pannu Marii Pomocnici křesťanů, které je farní kostel v Žabovřeskách zasvěcen, aby mi při tomto úkolu byla nápomocna.
Aleš Marek
V Brně dne 29. června, léta Páně 2014
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2014
Do nového roku vstupuje
komunita Salesiánů Dona Boska
ve složení:

komunita Dcer Panny Marie Pomocnice
ve složení:

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

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

Svatou církev římskokatolickou řídí biskup římský papež František
Českou salesiánskou provincii vede P. Petr Vaculík
Brněnskou diecézi spravuje biskup mons. Vojtěch Cikrle
Místo faráře farnosti Brno-Žabovřesky je uprázdněno po náhlém skonu P. Josefa Daňka
Ředitelem střediska mládeže je P. Pavel Tichý
Do kroniky zapisuje 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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Pomáháme mladým růst

Komunita SDB v roce 2014

Václav Kelnar

P. Ludvík Otradovec

(žijí samostatně)

- 6 Pátek, 3. ledna 2014
Dnes v 11 hodin konalo se v našem kostele poslední
rozloučení s paní Petrou Mittnerovou. Modlíme se za ni
i za pozůstalou rodinu.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JÍ,
Ó PANE…

Je tam brána zdobená, cestu otevírá,
zahradu zelenou všechno připomíná.
Jako dým závojů mlhou upředených
vstupuješ do ticha cestou vyvolených.
Je to březový háj, je to borový les,
je to anglický park, je to hluboký vřes.
Je to samota dnů, kdy jsi pomalu zrál,
v zahradě zelený, kde sis za dětství hrál.

Zemře-li žena ve věku 44 let, žena, která má doma nezao- Kolik chceš, tolik máš očí otevřených,
patřené děti (v tomto konkrétním případě chlapce, který právě tam venku za branou leží studený sníh.
ukončil střední školu a děvče, které právě na střední školu nastou- Zpočátku uslyšíš vítr a ptačí hlas,
pilo), žena, která má před sebou ještě spoustu úkolů, které však už v zahradě zelený přejdou do ticha zas.
nikdy nedokončí, každého napadne jediná otázka: Proč? Jaký smysl tato smrt má?
Světlo připomíná rána slunečných dnů,
Příběh paní Petry Mittnerové je obdivuhodný. Dlouhou v zahradě zelený, v zahradě beze snů.
dobu bojovala s rakovinou a brala svůj úděl s neuvěřitelným opti- Uprostřed závratí sluncem prosvícených
mismem. Její motto bylo: „I s touto diagnózou se dá žít...“ A žila, vstupuješ do ticha cestou vyvolených.
co ji síly stačily. Pořád docházela do zaměstnání a čas, který jí
ještě zbýval, plně věnovala své rodině. V rodinném kruhu ještě
prožila Vánoce a obklopena nejbližšími, které tolik milovala, vstoupila do své zahrady ticha. Zemřela doma,
28. prosince 2013.
Na přechod do věčnosti ji připravoval P. Pavel Tichý. Obdivoval její sílu, klid a vyrovnanost. Vyrovnanost, která – jak sám řekl – byla i pro něho ohromnou posilou. Pavel též celebroval smuteční mši. Ta
byla zahájena nahrávkou písně Zahrada ticha, kterou měla Petra ráda. A i když je tato píseň velice dobře
známá, je přes třicet let stará, v této souvislosti slova dostávají nečekaný, překvapivě hluboký smysl a neuvěřitelný rozměr. A tak přejme Petře tu nejkrásnější zahradu a neptejme se proč. Odpověď se nachází mimo
lidské chápání.

Neděle, 5. ledna 2014
Dnes byla zahájena tříkrálová sbírka. 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.
Dnes při večerní mši sv. účinkuje Brněnský komorní sbor pod vedením pana Štěpána Policera.
Při této mši bude požehnána voda, kadidlo, křída, zlato a sůl. Sáčky s požehnaným kadidlem
a křídou k žehnání příbytků a svěcenou vodu do domácích kropenek si farníci mohou vzít také
v pondělí na Tři Krále. Požehnanou křídou označujeme naše příbytky symboly K † M † B † 2014
a říkáme přitom Christus Mansionem Benedicat – Kristus ať žehná příbytku (v celém roce 2014).
Tři křížky znamenají osoby Nejsvětější Trojice. Vůně kadidla, naplňující náš byt,
symbolizuje naše modlitby a přítomného Boha.

Pondělí, 6. ledna 2014
Dnes byl Otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem jmenován do funkce
administrátora naší farnosti P. Jan Stuchlík.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
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Sobota, 11. ledna 2014

Výlet do Hrušek
P. Radek Gottwald a P. Jožka Klinkovský vyrazili s dětmi na
výlet do Hrušek. Sraz byl před střediskem v 9 hodin.
Skupina výletníků navštívila dům salesiánského spolubratra
Ládi Baďoucha, který studuje v Itálii a v červnu bude vysvěcen na
kněze. Ten měl ve svém domě instalovánu výstavu betlémů, která
byla hlavním cílem výpravy.
Poté výletníci prozkoumali vesnici, „vyluftovali“ se na venkovním hřišti a pochutnali si na báječném občerstvení.
Na závěr si ještě zahráli pár her v Orlovně v Křenovicích a
pak už hajdy směr Brno.

Zapsal: Aleš Marek

Neděle, 12. ledna 2014
Dnes skončila doba vánoční, zpěv koled i vánoční výzdoba kostela.
Při mši sv. v 9 hodin účinkoval sbor Capella Polyphonica Salesiana pod vedením paní Jiřiny Pleské.
Při mši sv. v 10,30 hodin přijal svátost křtu Nikola Jan Štefaňo.
Mši sloužil P. Martin Poláček.
V Y P R O Š U J E M E B O Ž Í P O Ž E H N Á N Í ! ! !.

- 8 V ohláškách se objevilo netradiční pozvání na farní ples,
které měl na svědomí jeden z organizátorů plesu, náš farní básník Honza Šlachta. Všichni sloužící kněží toto pozvání bez mrknutí oka farníkům v ohláškách přednesli.

Srdečně vás zvem už dnes
na tradiční farní ples.
Program bude beze změny,
tanec, víno, zpěv a ženy.
Možnost koupit lístky máte
pod kůrem, vždy po mši svaté.

Než však v tanečním reji zavířili farníci, předběhla je mládež na společenském večeru střediska a též děti se svým již tradičním maškarním dvojkarnevalem.

Pátek, 17. ledna 2014

Společenský večer střediska mládeže
Ve 20 hodin v sále pod kostelem byl zahájen tradiční společenský
večer střediska mládeže. Tanec, hudba, společenská zábava – jako obvykle.

Moderovali Ondra Zukal
a Sabča Šlachtová

K tanci hrála skupina
The Brothers & sestra Klára z Plzně

Předtančení předvedla skupina studentů
ze čtvrtečního Stretka
Foto: Marie Kučerová a Michal Švec
Zkrátka – každý si našel to svoje.
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Sobota 18. a neděle 19. ledna 2014

Dětský karneval,
letos s Makovou panenkou a motýlem Emanuelem
Tak jako každý rok, i letos bylo nutné pro velký zájem dětí zorganizovat karneval nadvakrát,
v sobotu i v neděli, vždy od 14:30 hodin. Masky byly skvělé, organizátoři pohádkoví, nálada vynikající, hry zábavné, tombola hodnotná.

Pavel Fráňa a Sabča Šlachtová

Ceny byly fakt bomba. V tomto případě vitamínová…

Losování tomboly. Asistentky: Lucka a Bára Vilímovské

O karneval je vždy obrovský zájem

A odměna těm, kteří se na přípravě podíleli?

Rozzářené tváře našich dětí.

Foto: Petr Polanský
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Tříkrálová sbírka 2014
Skupina mladších ministrantů
Tříkrálová sbírka pod naší farní charitou vynesla celkem 28 422 Kč. Nejvíce se vybralo ve farní kanceláři, a
to 14 978 Kč.
Koledování se zúčastnily z farnosti dvě skupiny ministrantů a jedna skupinka dívčího spolča. Ze střediska
byly koledovat děti v rámci čtvrtečního Krtka a v pátek
(10. ledna) Klub maminek navštívil radnici.

P. Radek Gottwald
Zleva: Samuel Bína, Filip Marek, Xabier Alday Delgado,
Jakub Žižkovský

Starší ministranti
Naše pocity z dvouhodinového koledování se dají nejlépe vyjádřit tímto sloganem: „Když
obdarováváme druhé, sami také něco dostáváme...“

Díky všem, kteří se zapojili do této dobročinné akce, která byla zaměřena na občany
Žabovřesk. Snad některým přinesla i zpestření odpoledních nákupů.
Pátek, 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.
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Sobota, 25. ledna 2014

XIX. ples farnosti
Dnes v sále pod kostelem konal se tradiční farní ples. Veršovaná pozvánka nelhala. Vše, co slibovala, bylo: Víno, ženy i zpěv. A dále bohatá tombola, taneční rej,
baletní předtančení i půlnoční překvapení. Zkrátka: Společenská zábava.

Honza Šlachta

Hlavní cenou tomboly
byl mini motocykl
Jana Šlachtová

V kategorii „zpěv“ se naplno angažovala kapela.

Kategorie „víno“

Kategorie „ženy“

Dalo se koupit na baru…

Baletní předtančení

…a nebo vyhrát v tombole.

Půlnoční překvapení !!!
Smíšený taneční soubor farnic a dcer P. Marie Pomocnice předvedl rej „Sestry v akci“

A my...

...to taky...

...umíme pěkně roztočit !!!
Zapsal: Aleš Marek, foto: Petr Polanský

- 12 Klasický farní ples, výborně zorganizovaný a připravený, již 19. v historii žabovřeské farnosti, probíhal obvyklým způsobem: Předtančení, tombola, tanec, kapela, všechno tak, jak má být. Když tu
náhle o půlnoci zazněly zvony a sál se proměnil v klášter plný sester, a to nejen salesiánek.
Schválně. Poznáte mezi tančícími řeholnicemi opravdové salesiánky? Napovíme: Jsou dvě.
Z webových stránek sester FMA

Na předtančení Sestry v akci se můžete podívat zde:
https://www.youtube.com/watch?v=sTFMsEN_mLQ&feature=youtu.be

Samozvaná pánská porota byla nadšena...

Pátek, 31. ledna 2014
Dnes v 18 hodin konala se v našem kostele slavnostní mše, na níž jsme oslavili svátek sv. Jana
Boska. Poté – jak už se stalo tradicí – pokračovala oslava v sále pod kostelem společenským
večerem s občerstvením a s programem, který pro farníky připravili naši salesiáni.
SVATÝ JENE BOSKO, ORODUJ ZA NÁS !!!
V rámci programu nám salesiáni předvedli tři živé obrazy, podle nichž jsme měli hádat, jaká
slova se nejčastěji objevují v písemnostech Dona Boska. Vítěz měl obdržet certifikát opravňující
svého držitele k odběru poloviny „štangle“ tlačenky ze zítřejší zabíjačky.
Problém byl, že nás salesiáni trochu přecenili. Při jejich velmi zdařilých živých obrazech
jsme se sice váleli smíchy, ale všechna tři slova neuhodl nikdo. S prvním slovem, slovem „konat“,
nebyl až takový problém, to uhodla téměř polovina soutěžících. Druhé – to už bylo těžší, a třetí, což
bylo slovo „Bůh“ neuhodl nikdo. Nejvíce se správné odpovědi blížilo slovo „Trojice“, ale to nebylo
uznáno. A tak salesiáni provedli průnik množin „první slovo“/„druhé slovo“, potom přihlédli k co
nejpřesnějšímu výrazu a šťastnou vítězkou se stala Petra Fráňová.
Co napsat na závěr? Slavit u nás ve farnosti fakt umíme. Bylo nám krásně, zasmáli jsme se,
poučili, zkrátka – prožili jsme skvělé společenství. Tak zase napřesrok!

*** ho mnoho.
Nápis na propisce, kterou jsme dostali k vyplnění hádaných slov
a posléze jsme si ji mohli vzít na památku.
Celé heslo zní Dobro. Konejte ho mnoho. Jelikož ale slovo konat jsme hádali, je na propisce „vypípnuto“. A Dobro je vynecháno úplně, abychom to neměli tak jednoduché.

- 13 Sobota, 1. února 2014
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 pozváni na střediskové vepřové hody.

Zabíjačka ve středisku aneb Tradiční vepřové hody
Jedná se o tradiční akci, kde se každoročně mohou v rámci oslav
Dona Boska potkat lidé, kteří jsou jakkoliv spojení se salesiánským dílem v
Brně-Žabovřeskách. Letos vyšla na sobotu, 1. února. Celá akce vlastně začíná o den dříve, už v pátek odpoledne, kdy mládež ze střediska vše chystá,
jako na každé správné zabíjačce. Od loupání cibule a česneku, přípravy
jablečného křenu, až po instalaci kotlů a štípání dřeva. V sobotu brzy ráno
se pak zahájí zpracovávání masa a výroba zabíjačkových dobrůtek.

Pedagogický i odborný dozor,
neúnavný bojovník proti umrznutí,
vrchní ředitel zabíjačky i střediska
P. Pavel Tichý

Řeznické „požehnání“, nebo ohrnování rukávů?

Kotle se musejí řádně roztopit…

Krájení sádla – budou škvarky !!!

…ať to krásně bublá!

Hlavně nepřesolit!
(kdepááák, pan řezník je borec)

Odpoledne jsou všichni z farnosti srdečně zváni, aby přišli, setkali se s ostatními a ochutnali, jak se
to děckám ze střediska podařilo. Členové nadace Dona
Boska a senioři jsou zváni od 14:45, rodiny s dětmi od
16:00 a dobrovolníci, animátoři a zaměstnanci farnosti
a střediska mládeže od 17:00. P. Pavel Tichý, coby
správný rodilý Valach, každého uvítal kalíškem pravé
valašské salesiánské, a pak už v prostorách baru a herny bylo připraveno vepřové, pěkně mastňoučké pohoštění. A aby tu mastnotu bylo čím neutralizovat, ženy
z farnosti zase na oplátku napekly různé sladkosti, takže každý si přišel na své.
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Masová výroba
jitrnic.

Navlékání střívek Libora vyloženě bavilo.

A hele – zase Libor.
Tentokrát s „putýnkou“ krve.

Tady vznikají housková jelítka…

P. Libor Všetula – netradičně.

P. Vašek Jiráček a P. Jirka Baláš
se také rádi zapojili.

Střediskové vepřové hody jsou hlavně o setkávání, o společenství. Máme si o čem povídat,
máme co sdílet. Každý rok se na tuto akci těšíme – ne kvůli jídlu, i když naši mladí rok od roku
dosahují větší a větší virtuozity – ale hlavně kvůli přátelům, s nimiž se můžeme zdržet o něco déle
než jen na pár slov po skončení mše. A také přijedou salesiáni z jiných středisek. Nejvíce se těšíme
na ty, kteří dříve působili v Brně. Dočkali jsme se P. Jirky Baláše i P. Vašíka Jiráčka.
Cítíme se skvěle, uvolněně, je nám spolu báječně. Jen letos někteří z nás byli trochu zaražení
a tak nějak cítili bolestné prázdno. Podvědomě jsme totiž pořád vyhlíželi Otce Josefa Daňka, který
tuto akci miloval a nikdy si ji nenechal ujít. Vždy na něm bylo vidět, jak je nadšený z toho množství
lidí. Se svým typickým, širokým, všeobjímajícím úsměvem přecházel od stolu ke stolu, aby se
s každým mohl pozdravit, aby s každým mohl promluvit alespoň pár slov. Letos poprvé jsme vyhlíželi marně. Letos poprvé Josef střediskovou zabíjačku neochutnal.

Celá akce končila – jako každý rok – v neděli, kdy po deváté mši svaté v sále pod kostelem
bylo možno zakoupit balíčky s vepřovými pochoutkami, a tím přispět na náklady spojené s vepřovými hody.
Zapsal Aleš Marek
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Píše nám Otec biskup
Neděle, 2. února 2014
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 se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní
zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2014/2015 je možné
podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 31. března 2014. Každý den se za vás a za
vaše zodpovědné rozhodování modlím.
Váš biskup Vojtěch

Sobota, 15. února 2014
V Kopřivnici složili spolupracovnický slib noví salesiáni spolupracovníci.
Byla mezi nimi i naše farnice, vedoucí dětského Sborečku, Marie Ryšavá.
BLAHOPŘEJEME !!!

Pondělí, 17. února 2014
Dnes se dožívá 80 let náš farník a hojně zastupující v kostelnické službě pan František Pelikán.
Děkujeme za vše, co koná pro naši farnost a přejeme mu Boží požehnání,
hodně sil a radostnou mysl do dalších let.

Od 22. února do 12. dubna koná se v Římě 27. generální kapitula salesiánů, která mimo jiné zvolí
nového hlavního představeného salesiánů na dalších šest let a novou hlavní radu. Naši salesiáni
nás prosí, abychom podpořili toho shromáždění modlitbou a vyprošovali otevřenost
účastníků vůči působení Ducha Svatého.
Neděle, 23. února 2014
Tuto neděli jsme v naší farnosti oslavili Salesiánskou misijní neděli. Letošní téma je
„Evropa: salesiáni na cestě s migranty“. Farníci dostali k dispozici letáčky o salesiánském
misijním díle v Bulharsku, zároveň se složenkou pro ty, kdo by toto dílo chtěli podpořit.
Dnes večer ve 20 hodin se v kostele konaly společné modlitby za mír na Ukrajině.
PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS !!!
Prorusky orientovaný ukrajinský prezident Viktor Janukovyč v listopadu 2013 nečekaně odmítl podepsat asociační
dohodu Ukrajiny s Evropskou unií. To vyvolalo masové protesty občanů v Kyjevě, které dal Janukovyč brutálně potlačit pomocí policie. Při zásahu zemřelo 80 – 100 lidí. V ulicích Kyjeva vyrostly barikády a bojuje se. Demonstranti zaútočili na vládní čtvrť a násilně obsadili budovu parlamentu. Janukovyč byl v rozporu s ústavou sesazen, prohlásil vyhrocenou situaci za státní převrat a uprchl z Kyjeva. Násilné akce se rozšířily po celé zemi. Hrozí občanská válka.
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Čtvrtek, 27. února 2014

Smyslůplná bohoslužba

Už jste někdy v kostele jedli zmrzlinu, chodili naboso po pivních zátkách nebo vdechovali
vůni skořice? My ano. Na únorové animátorské poradě, která byla zároveň netradiční „smyslůplnou
bohoslužbou“.
Věnovali jsme ji modlitbám za mladé lidi, kteří jsou svěřeni do naší péče, a také za nás,
abychom vnímali Boží přítomnost v našem životě. Na různých místech kostela jsme si mohli
na vlastní kůži prožít, jak se nás Bůh dotýká všemi smysly. Tady máte krátké poselství z každého stanoviště:

Chuť
je smyslem, který nám umožňuje
vnímat látky a zprostředkovává tím do
našeho nitra pocity. Můžeš se ve svých
myšlenkách skrze to, co Ti ulpí na jazyku, naladit na vzdálené kontinenty i na
dobrotivost Boží. Jeho dary, tak chuťově
rozdílné a přece tak dobré, nechť v nás
budí krásné pocity vděčnosti. Tento pocit ať Tě provází i jako animátora na
společné cestě s druhými. Bůh má i pro
Tebe připraven chutný příběh.
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Hmat
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes
řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. (Iz 43,2)
Život je cesta, která je složená z různých úseků. Některé jsou pro nás příjemné a pohodlné, některé nás bolí
nebo nutí překonávat obtíže. Některé nás zraňují. Některé
nás očišťují. Některé nás nutí zpomalit a našlapovat opatrně.
Některé si můžeme vybrat sami a některé jsou zkrátka před
námi a musíme jimi projít. Na všech je ale s námi Bůh.
Každý krok má na cestě našeho života svůj význam.

Zrak
Dost často v našem životě přehlížíme mnoho detailů, které jsou však někdy velmi podstatné. Věnuj
chvíli před Bohem přemýšlení o lidech, kteří jsou pro
tebe v životě důležití, ale mnohdy je už bereš jako samozřejmost a přehlížíš, čím vším tě obohacují. Věnuj
také chvíli přemýšlení nad lidmi, pro které jsi Ty
sám/sama nějak důležitý/á. Všechny tyto lidi svěř Hospodinu.

Sluch
Poté, co jsi se vydal/a pomocí svého sluchu na místa našeho střediska a naslouchal/a běžnému životu, který se tam každý den odehrává, předlož Bohu v tiché modlitbě všechny ty,
které sis vypsal/a na svůj papír.

Čich
je ze všech smyslů právě ten, který nejlépe
vyvolává vzpomínky. Když ucítíte určitou vůni,
přenesete se v čase. Cítíte, jako byste znovu zažívali stejný okamžik. Koho nebo co Ti připomíná
vůně, kterou sis namíchal do svého váčku? Co to
pro Tebe znamená? A co bys v této chvíli chtěl/a
Bohu říct?
Děkujeme všem zúčastněným za příjemnou atmosféru a odvahu jít do tak nezvyklé formy
modlitby. Z ohlasů zúčastněných se zdá, že to mělo SMYSL:
„Původně jsem myslel, že mě čeká něco na styl duchovního cvičení, což opravdu není můj šálek kávy. Ale
tohle provedení se mi víc než líbilo a dost mě oslovilo.“
„Bylo to dost super, paráda na uklidnění a zamyšlení se nad věcí, kterou beru v každodenním životě za samozřejmost.“
„Mělo to nápad a myslím, že každej si v tom mohl najít něco pro sebe.“
„Upřímně... Hodně mě to překvapilo. Konečně jsme měli možnost se ztišit a zamyslet se sami nad sebou...“
Autor textu i fotografií: Anežka Hesová

- 18 Neděle, 2. března 2014
Dnes při každé mši sv. byly vzadu na stolečku připraveny postničky – papírové pokladničky na
postní dobu – na postní almužnu. Ta je výrazem odhodlání měnit sebe prostřednictvím pomoci
druhým. Pokladničky jsou určeny přednostně dětem. Ty mohou do pokladničky vkládat to,
co ušetří během postní doby. Druhou neděli velikonoční potom postničky přinesou v obětním
průvodu k oltáři. Výtěžek bude přednostně použit na pokrytí výdajů za adopci na dálku.
Dnes se v našem kostele v 19 hodin uskutečnil hodinový koncert duchovní hudby sboru
Capella Polyphonica Salesiana pod vedením paní Jiřiny Pleské.
Děkujeme za skvělý kulturní i duchovní zážitek ! ! !

Středa, 5. března 2014 – popeleční středa – začíná postní doba
Ve čtvrtek 6. března 2014 ve 14 hodin konalo se v našem kostele poslední rozloučení
se zesnulou paní Růženou Španělovou.
V pondělí 10. března jsme se v našem kostele rozloučili se zesnulým panem Václavem Loupem.
V pátek 14. března v 10:30 jsme se naposledy rozloučili se zesnulým panem Václavem Singerem.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JIM, Ó PANE…

7. až 9. března 2014

Čučický trojboj
Jeden víkend – tři akce. S krásným počasím a ještě
lepší atmosférou se v Čučicích na začátku března potkaly
tři různé skupiny, a bylo to setkání vskutku harmonické!
Mohli bychom to nazvat "Čučický trojboj": Tradiční kuchařský kurz "Čučická vařečka" pro nadšené kuchtíky z
Českých Budějovic pod rázným a laskavým vedením kuchyňského dua Přikrylová – Pichalová, přípravný víkend

zážitkového kurzu Adrenalin XIII s
náčelníkem Zdeňkem Kyjovským a
úderná skupinka brigádníků v čele s
Pavlem Tichým se o víkendu potkali
v Čučicích, aby tam, každý po svém a
přece všichni společně, strávili dva
prosluněné dny.
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KDYŽ SE DAŘÍ,
TAK SE DAŘÍ !!!

Spojit příjemné s užitečným je někdy opravdu dobrý nápad, a tak nikdo neměl hlad, nikomu nebyla zima, zahrada je skvěle uklizena a domů si
odvážíme kromě zbylých koláčků, naplánovaného programu Adrenalinu,
nových receptů a fotek i vzpomínky na opravdu příjemné setkání.
Autor: Anežka Hesová

Neděle, 16. března 2014
Dnes při mši sv. v 9 hodin zpívala schola pod vedením pana Tomáše Přikryla.
Děkujeme za skvělý duchovní i kulturní zážitek.

Sobota, 22. března 2014

Putování po kozích stopách
Ačkoli měsíc březen teprve v pátek přešel brankou
času ze zimy do jara, bylo sobotní dopoledne provoněné
fialkami i rozkvetlými stromy a děti, které se společně se
sestrami Evou a Jarkou a s Otcem Radkem vydaly rozmotat
tajemství příběhu dávného pasáčka koz, nepotřebovaly žádné příliš teplé oblečení.
Celý tucet jich prozkoumal a důkladně vyzkoušel
hřiště na Lesné, a poté vyšly téměř svorně hledat, kudy před
desítkami let prchala nezbedná koza před podobně velkým
pasáčkem, jako byli kluci z výpravy.
Koza si terén příliš nevybírala, a proto cesta vedla
příkrým svahem akátového lesíka k dlouhému chladnému
tunelu pod tratí na Obřany. Odvážné děti tunel srdnatě prošly a díky své smělosti o pár metrů dále, na Cacovickém
ostrovu při řece Svitavě, mohly zkoušet své dovednosti jak
na lanovce, tak i v rychlostním běhu po špalcích.

- 20 -

Zákruty řeky pro ně připravily ještě další hřiště s lanovou
prolézačkou a rybáři u Svitavy zajisté byli připomínkou evangelijních příběhů o povolání apoštolů Ježíšem.
Výprava zamířila od řeky vzhůru k husovické pozorovatelně (bunkru), kde za druhé světové války hlídali vojáci blízké okolí. Náš příběh o
pasáčkovi a koze spadal právě do tohoto období.
Bunkr děti příliš neokouzlil, protože uvnitř je proměněný na skládku odpadků. Zato nedaleký dřevěný hrad se stal základnou, odkud se pustily
po tentokrát již viditelných kozích stopách objevit
dobře ukrytý poklad. Hbitý nálezce pokladu jej
předal ke spravedlivému rozdělení mezi všechny
účastníky a kruh se pomalu uzavřel. Vrátili se do
míst, ze kterých vyšli, aby se autobusem včas navrátili do salesiánského střediska.
Bohu díky za krásný jarní den.

Autor: Jarmila Cyrusová

- 21 Sobota, 22. března 2014
Dnes v 10 hodin konalo se v našem kostele poslední rozloučení s paní Marií Ehrenbergerovou.
Zemřela ve věku 86 let.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JÍ, Ó PANE…
Neděle, 23. března 2014
Dnes v 9 hodin P Josef Klinkovský poděkoval mší svatou za 50 let svého života.
I MY PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ !!!

Neděle, 23. března 2014

Jarní hudební akademie
I když venku prší a je zima, je první jarní neděle. I když venku pršelo a byla zima, přišlo
jaro přivítat skoro dvě stě lidí. Nebo právě proto, že venku pršelo a byla zima?
Zhruba šedesátka dětí z hudebních kroužků střediska
mládeže přivítala jaro zpěvem a hrou na flétny, klavír i kytary
v rámci tradiční jarní akademie.
A tak díky všem účinkujícím i hudebním lektorům za
příjemně strávené deštivé odpoledne.

Zapsal Aleš Marek
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28. až 30. března 2014

Postní duchovní obnova pro mladé
V posledním březnovém víkendu proběhla duchovní obnova v Čučicích a rozhodně
se nejednalo o tradiční obnovu s breviářem.
O co tedy šlo?
V podtitulku letáčku, lákajícím na duchovní obnovu stálo: „Není otázkou, JESTLI
bych měl/a jet na duchovní obnovu, ale NA
JAKOU?"
A tak nás 11 společně s Liborem a Pavlem nasedalo v pátek večer do aut v očekávání, zda právě tato obnova je tou správnou volbou. V Čučicích nás čekalo překvapení, když
jsme zjistili, že se s námi rozhodlo strávit těchto
pár dní také 6 oslavanských ministrantů. Představy účastníků byly různé, od víkendu prosezeného v koutku s Biblí až po přání prožít „crazy“
víkend. Záleželo na nás a na naší invenci, jak se
s tím popereme.
Páteční večer se nesl v uvítacím duchu a
vtáhl nás do duchovní atmosféry. V sobotu jsme
měli možnost utřídit si naše hodnoty a vyzkoušet si, jak je těžké je sladit s někým dalším. Byl
čas také na rozjímání uprostřed přírody probouzející se ze zimního spánku. Samozřejmě nesměla chybět mediální inspirace – krátké filmečky – Liborova specialita. Vrcholem víkendu
byla netradiční křížová cesta, jež se neubírala
směrem křížových zastavení, ale známými místy
a čerpala z našich myšlenkových zdrojů. Následovala již tradiční čajovna, posezení a povídání při
čaji a také zpívání, kdy jsme zjistili, že o zpěváky není v Oslavanech nouze.
Na nedělní evangelium
jsme se poctivě připravili, abychom sami na sobě zakusili Ježíšův zázrak – uzdravení slepého
z 9. kapitoly Janova evangelia.
Ačkoliv jsme přijížděli s
odlišným očekáváním, všichni
jsme odjížděli naplněni a
o správné volbě přesvědčeni.
Velký dík patří také Jance a Jurajovi Kolčákovým, neboť jejich
dobré jídlo nás stejně jako Boží
Slovo sytilo celý víkend i na cestě domů.
Autor: Kristina Plevová

- 23 Kongregace Salesiánů Dona Boska má nového hlavního představeného.
Na 27. generální kapitule salesiánů v Římě byl 25. března 2014 zvolen Španěl
don Ángel Fernández Artime, SDB (53), dosavadní provinciál jihoargentinské
salesiánské provincie. Je desátým nástupcem Dona Boska.
Ángel Fernández Artime se narodil roku 1960 v Gozón-Luanku ve španělské Asturii. První
sliby složil 3. září 1978, věčné sliby 17. července 1984. 4. července 1987 přijal kněžské svěcení. Akademické vzdělání ukončil licenciátem z filozofie a pedagogiky a magisterskou zkoušku
složil z oboru pastorální teologie. Ve španělské salesiánské provincii León (Kastilie) byl odpovědný za pastoraci mládeže, pracoval jako ředitel střední školy v Ourense, působil jako člen
provinciální rady a jako zástupce provinciála. Od roku 2000 do roku 2006 byl provinciálem v
Leónu. Byl členem výboru pro přípravu 26. generální kapituly salesiánů v roce 2008, roku 2009 byl jmenován představeným jihoargentinské provincie. Tuto úlohu zastával dodnes – podílel se mimo jiné na slučování několika jihoargentinských provincií do jednoho regionu. Je znám tím, že se vždy opíral o velkou pomoc laiků.

V sobotu, 29. března 2014 v 15 hodin, byla při mši svaté udílena svátost pomazání nemocných.
Svátost je určena těm, kteří jsou vážněji nemocní nebo starší než 60 let.
30. března 2014 vyšel farní časopis Žabokuk číslo 2/14.
Tentokrát je z velké části věnovaný P. Josefu Daňkovi.
Neděle, 30. března 2014
Dnes, při mši sv. v 9 hodin, farníci popřáli trvalému jáhnovi Václavu Kelnarovi k 85. narozeninám
a P. Josefu Klinkovskému k 50. narozeninám.
ZDRAVÍ, SÍLU, DLOUHÁ LÉTA !!!
Pro každého z oslavenců byla připravena klobásovo-sýrovo-dobrůtková kytice, kterou zdatně uvila Pavla
Plevová. Přednesem blahopřání za farnost jsem byl pověřen já. A tak jsem si k této příležitosti dal od Honzy
Šlachty napsat pro každého oslavence zvláštní báseň. A abych v tom Honzu nenechal samotného, sám jsem
připravil veršovaný úvod:
Bratři, sestry v Kristu milí,
posečkejte malou chvíli,
k obědu ještě času dost.
Máme dnes milou povinnost.
Vlastně hned dvě povinnosti,

proto mých slov bylo dosti.
V této slávy souvislosti,
oslavencům ku radosti,
do chrámu nechť proniká
verš od Šlachty Honzíka.

Poté jsme verši Honzy Šlachty popřáli nejdříve Jožkovi, který svoje narozeniny oslavil už 26. března a
v zápětí i Václavovi, jehož slávy den připadl přímo na tuto neděli:
Duchem i tělem ještě je mlád,
kdo hádal by mu padesát?
Odpověď na to, ta je jistá,
snad největší pesimista.
S mladýma je velký kámoš,
prostě celým srdcem saloš.
Radostně se s každým vítá,
jeho duše je vždy čistá.
V úsměvu jsou vidět zuby,
o Jožkovi se zde mluví.
Bůh ať žehná Tvému dílu,
u Něho vždy najdeš sílu.
Když máš pocit, že už vadneš,
s Duchem Svatým všechno zvládneš.
Jsme rádi, že Tě tu máme,
živijó ti zazpíváme!

V očích jiskra a lehký úsměv září z jeho tváře.
Věrně vždy stojí u oltáře.
Kolik již roků, sám Bůh suď
kříží štola jeho hruď.
To sám Pán kdys splnil jeho tužbu,
vzít na sebe skromně jáhna službu.
Náš Václav, ten má srdce zlaté,
„ Jděte ve jménu Páně“
přeje nám vždy na konci mše svaté!
Těžko věřit – a to vám řeknu hned,
že je mu už rovných pětaosmdesát let.
Václave, věř, že přeje si nás spousta,
abys tu byl s námi ještě aspoň do sta.
A kdyby někdy přec Ti bylo ouzko,
pomůže Maria a taky Don Bosco.
Všichni svatí ať Tě svými přímluvami chrání,
a náš Pán rád přidá svoje požehnání.

- 24 Několik fotografií z oslav:
Spolu s Jožkou oslavila svoje
narozeniny i sestra Marie Kučerová

◄ Dres brněnské Komety – dárek
nad dárky !!!
(Brňané chápou…)
Zapsal Aleš Marek

Sobota, 5. dubna 2014

Pane, ať vidím
V sobotu 5. dubna proběhla ve farnosti duchovní obnova s názvem "Pane, ať vidím!" s příležitostí ke svátosti smíření. Začátek byl v 9 hodin. Zatímco v sále pod kostelem probíhaly promluvy P. Martina Poláčka a P. Libora Všetuly, ve farním sále měly postní duchovní obnovu děti. Naše
katechetky si pro ně připravily program na téma: Proměna srdce. Umožnily tak rodičům v klidu
prožít svoji přípravu na Velikonoce.
Na závěr duchovní obnovy proběhlo malé pohoštění z toho, co kdo k občerstvení přinesl.

Zvací plakátek
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Středa, 9. dubna 2014

Čučické stromkování,
aneb Pomáháme (nejen) mladým růst
"Pomáháme mladým růst" – Zaměstnanci salesiánského střediska vzali tento slogan doslovně a vyrazili na jarní teambuildingový
výjezd do Čučic – sázet živý plot.
Třicet zaměstnanců salesiánského střediska se sešlo v Čučicích na jarní brigádě. Krásné slunečné počasí nám hrálo do noty a
800 mladých keříků bylo během jediného dopoledne v zemi. Snad už
teď zapouštějí kořeny a sílí tak, jako naše vzájemné vztahy!
Autor: Anežka Hesová
Foto: Anežka Hesová a Petr Klang

A TAK SE VÁM DO TOHO, KLUCI,
SNAD ANI NEBUDU PLÉST...

I takto se dá pracovat... ►
Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, Jiřka pracuje. Vlastním
tělem chrání plastové obaly od kořenů před rozfoukáním, zatímco
Libor běžel pro pytel, do něhož budou obaly následně posbírány.
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Neděle, 13. dubna 2014 – 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, 13. dubna 2014

Křížová cesta farnosti

Dnes se konala křížová cesta v přírodě. Sraz zájemců
z farnosti byl v 15 hodin v Chudčicích u hřbitova. Pobožnost
vedl P. Radek Gottwald.
Tradičně již několik roků se rodiny naší farnosti v
postní době scházejí na křížovou cestu v Chudčicích. Tak tomu
bylo i tuto Květnou neděli. I když to od rána vypadalo na déšť,
naše velká přímluvkyně P. Maria opět nezklamala a zajistila
sluníčko, a tak se nás u chudčického hřbitova v 15 hodin sešlo
nečekané množství.
Nejdříve jsme museli nechat poodejít mohutně zpívající
skupinu poutníků ze Starého Lískovce, a pak už mohla Eva Kyjovská nechat rozeznít struny své
kytary, a my naše nesmělé hlasy. Poté P. Radek
zahájil společnou modlitbu křížové cesty, ve které
jsme se nadále vystřídali téměř všichni dospělí.
Dík a obdiv patří našim mladým ministrantům,
kteří se statečně vyrovnali s nesením kříže do místy značně prudkého kopce. Po závěrečné modlitbě
přišlo na řadu občerstvení z vlastních zásob a přátelské popovídání u Tří křížů i cestou zpět.

Celkově to bylo velmi vydařené duchovně-společenské
odpoledne.
A perlička nakonec: V polovině cesty se rojily mraky
podivné lesní havěti a světlé bundy některých z nás rázem změnily barvu do černa.
Autor: Pavla Fráňová
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Pondělí, 14. dubna 2014

Sederová večeře
V pondělí 14. dubna slavily děti z náboženství
a z křesťanského společenství tradiční židovskou – tzv.
sederovou – večeři.
Sešlo se celkem 12 „učedníků“ a jeden zástupce Pána Ježíše – P. Radek Gottwald. Večeře probíhala
podle „řádu“ (seder), tak jak má po staletí ustálený
průběh. Vzhledem k časovému omezení musela být
trochu zkrácena. Začala umýváním a utíráním nohou.
Nechyběly čtyři číše „vína“ (rybízové šťávy)
jako symbol čtyř zaslíbení, které dal Bůh Izraeli. Na
talíři měl každý tři nekvašené placky na připomínku
Abraháma, Izáka a Jákoba. Na stole bylo i další jídlo
jako vajíčka, hořké byliny, salát, ovoce. Jen tradiční
pečený velikonoční beránek byl nahrazen upečeným
kuřetem.
Při židovské hudbě z přehrávače jsme se i dobře pobavili. Večeře byla prokládána krátkými modlitbami a vysvětlením symboliky. Ke konci jsme snědli
polovinu druhé placky, kterou Ježíš proměnil ve své
tělo a byl nalit i pohár Mesiáše, na kterého židé čekají.
Ježíš ho proměnil ve svou krev.
Židovskou večeři jsme pak zakončili křesťanským požehnáním a po úklidu se rozešli domů obohaceni o nové zážitky a zkušenosti.

Autor: Eva Liškutinová
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Úterý, 15. dubna 2014

Židovská večeře

Dnes měli všichni, kteří přišli na dětskou bohoslužbu v 17 hodin, možnost prožít ji zcela netradičně. Prostor našeho kostela se totiž proměnil ve večeřadlo, kde Pán Ježíš (P. Radek) zasedl se
svými učedníky (staršími ministranty a několika dalšími dobrovolníky) ke své poslední večeři.
Všichni přítomní byli vtaženi do děje a dostali tak možnost si uvědomit, cože to vlastně prožíváme
při každé mši svaté.
Představení poslední večeře bylo zasazeno do
rámce bohoslužby slova a po závěrečném požehnání
následovala hostina – agapé pro všechny zúčastněné.
Beránci, chlebové placky, ovoce i hroznová šťáva
chutnaly všem, malým i velkým, a tak brzy byly stoly
prázdné.
Nezbývá než věřit, že si všichni odnesli nevšední zážitek, který bude pro ně i tematickým úvodem k nastávajícím velikonočním svátkům.

Autor: Pavla Fráňová
Foto: Videokroužek salesiánského střediska

Krátké video z židovské večeře můžete nalézt zde:
https://www.youtube.com/watch?v=c5UwQBgywU8
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Sobota, 19. dubna 2014

Vigilie Bílé soboty

V rámci obřadů vigilie Bílé soboty, které začaly žehnáním ohně ve 20 hodin, přijali svátost
křtu, biřmování a Eucharistie tito novokřtěnci:

Monika Josef Žofie Klimešová
Anita Michele Josef Kovačičová-Jurmanová
Veronika Marie Josef Kršková
Martin Josef Jindřich Vomela
Aneta Isabella Nina Vomelová
Lucie Jan Bosco Marie Dominika Vomelová
Svátost biřmování přijali:

Pavel Filip Marek Krška
Zdeněk Antonín Musil
Vigilii celebroval P. Martin Poláček.
Často se opakující jméno Josef je niternou vzpomínkou novokřtěnců na P. Josefa Daňka,
který je připravoval k přijetí svátostí, ale nebylo mu dopřáno přípravu dokončit.
Josefe, chybíš nám...

Po velikonoční vigilii konalo se v sále pod kostelem pohoštění – jako v časech prvotní
církve – z toho, co kdo přinesl. A věřte, že bylo z čeho vybírat. Mohla tak příjemně doznít naše velikonoční radost.
Neděle, 20. dubna 2014
Dnes, o slavnosti zmrtvýchvstání Páně v 10:30, přijali svátost křtu děti Vendula Pavlína Karčová
a Jakub Rašovský. Na mši zazpíval sbor pod vedením pana Tomáše Přikryla.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
Salesiánská komunita informovala farníky o vážném zdravotním stavu P. Petra Chovance,
kterému byla diagnostikována rakovina jícnu. Zároveň prosí o modlitbu za něj.

- 30 Jak se již stalo tradicí, komunita salesiánů pro nás opět připravila velikonoční přání. Letos nás obdarovala coby skupina zahradníků.
Nápad na toto přání se zrodil ještě za života P. Josefa Daňka. Jeho zahradnická vášeň se stala legendou a on sám, ve svém slamáku, který dostal k šedesátým narozeninám, by do skupiny salesiánských pěstitelů skvěle zapadl. A tak – jako vzpomínku na Josefa – přikládám alespoň fotografii jednoho jeho zahradnického veleúspěchu.

Jan Balabán, P. Josef Daněk, jáhen Václav Kelnar

Úterý, 22. dubna 2014
Dnes ve 13 hodin konalo se v našem kostele rekviem za paní Marii Miličkovou.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JÍ, Ó PANE…

V sobotu, 26. dubna 2014, přijala svátost křtu Julie Hana Vrbová
a druhou neděli velikonoční, 27. dubna 2014, Julie Selvekerová.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
V neděli, 27. dubna při mši sv. v 9 hodin pod vedením paní Jiřiny Pleské zazpívala
Capella Polyfonica Salesiana Palestrinovo latinské ordinarium.
Děkujeme za skvělý kulturní a duchovní zážitek !!!
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Středa, 30. dubna 2014

Saloši vs. Sirotci
Putovní pohár střediska byl rok z domu. Nyní se vrací zpět do našich prostor. Kluci ze středečního kroužku fotbalu ho v tradičním zápase vybojovali proti fotbalovému kroužku ZŠ Sirotkova.
Výhra 7 : 0 patřila našim klukům jistě díky nasazení a týmovému
výkonu, který předvedli. Nesmíme ale popřít výhody, jako domácí prostředí a styl hry, možnost delších tréninků v roce a lehce vyšší věkový
průměr.
V každém týmu byli oceněni dva hráči za přínos pro tým. Za "Saloše" to byli Tadeáš Mičulka a Michal Flek. Nejlepším střelcem byl Petr
Pololáník.
Sportovní odpoledne končilo podáním rukou, předáním cen, nanukem v puse a společnou fotkou. Vše v duchu tří hesel, která máme v
kroužku společně na zřeteli: respekt, nasazení, fair play.

Autor: Dominik Liberda

Sobota, 3. května 2014
Dnes ve 13 hodin si v našem kostele udělili svátost manželství
slečna Lenka Juřenčáková a pan Vítězslav Křička.
Oddával P. Libor Všetula.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
Já ti prstýnek dám.
Já ti za něj dám svůj.
Lásku věrně mi přísahej,
celý život při mně stůj!
Lence a Vítkovi přišla na svatbu zazpívat schola vedená panem Přikrylem. Skvěle a citlivě zvolený repertoár
dokonale doplňoval styl, kterým Libor celý obřad vedl. Jeho promluva byla již tradičně dokonalá, při obřadu
vedl se snoubenci dialog, byl neformální, ale právě tak akorát. Když pak sbor (prý na přání ženicha) zazpíval
písničku z filmové Zlatovlásky, mnohé přítomné farnice zaslzely, a pak se daly slyšet, že to byla jedna
z nejkrásnějších svateb, na jaké kdy byly. Tak – Lenko a Vítku – hodně štěstí do společného života.
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Oprava plotu
V průběhu listopadu a prosince loňského roku po několika
vandalských útocích vzal za své původní plot v zadní části areálu
střediska. V těchto dnech bylo dokončeno zbrusu nové oplocení,
které by mělo vandalům bez problémů odolat.

Pro oplocení střediska byl vybrán plot Nylofor 2D Super, který –
díky použití dvojitých horizontálních
drátů – vykazuje extrémní pevnost.
Používá se pro oplocení veřejných
institucí, skladů, škol, ale i letišť a
vojenských objektů. Nylofor 2D Super je pro svoji extrémní pevnost
doporučován i pro oplocení hřišť.
Tak teď už snad bude pokoj.

Zapsal Aleš Marek
Foto: Archiv komunity SDB
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Sobota, 10. května 2014

Ministrantský den
Tuto sobotu se v Olomouci konal ministrantský den, na
kterém naši ministranti samozřejmě nemohli chybět.
Akce se zúčastnilo na 500 ministrantů z brněnské diecéze.
Nechyběla slavnostní mše, soutěže, ale ani prostor pro vzájemná
setkání a výměny zkušeností. Kluci se též setkali s řadou významných osob. Byl mezi nimi pan biskup Vojtěch Cikrle a také náš
bohoslovec Tomáš Žižkovský. Na odpolední „valné hromadě“ pod
širým nebem bylo na programu kromě jiného i vyhlašování vítězů
proběhlých soutěží. Naši kluci se umístili na třetím místě.
Srdečně blahopřejeme !!!

Ocenění naši kluci převzali přímo z rukou Otce biskupa

Zapsal Aleš Marek
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Neděle, 11. května 2014

První svaté přijímání
Slavnostní okamžik prožilo třináct dětí z naší
farnosti, když poprvé přijaly Pána Ježíše v Eucharistii.
Na tyto chvíle se děti připravovaly již od podzimu.
Rodiče je na každé přípravě doprovázeli. V neděli 11.
května byla mše svatá zahájena slavnostním průvodem
ministrantů, prvokomunikantů i jejich rodičů, katechetek a P. Martinem Poláčkem, který v přípravě vystřídal
zesnulého P. Josefa Daňka.
Na začátku mše svaté obnovily děti s rozžatými svíčkami křestní slib. V promluvě se Otec Martin zmínil o
Ježíši, dobrém pastýři. Řekl také, že v dnešní době by
možná Pán Ježíš sám sebe přirovnal k řidiči nebo
k navigátorovi, který nás doprovází na cestě životem,
a tak se nesmíme dát, kdyby nás někdo chtěl od této
jízdy s Ním odradit.
Velký dík patří všem farníkům, kteří tyto děti i
jejich rodiny doprovázeli svými modlitbami.

Barbora Baborovská
Anna Balíková
Adam Bušina
Alžběta Elbelová
Vojtěch Holík
Tomáš Ježek
Šarlota Knechtová
Petr Pololáník
Antonín Pospíšil
Jan Pospíšil
Miriam Rotreklová
Anna Marie Rychlíková
Pavel Vrbas

Autor: Eva Liškutinová
Foto: Petr Polanský
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15. – 23. května 2014

Novéna k Panně Marii Pomocnici křesťanů
Otče náš…
Zdrávas Maria…
Sláva Otci…
Velebena budiž bez ustání Nejsvětější svátost oltářní.
Zdrávas Královno…
Maria, Pomocnice křesťanů…
Dovol mi, Panno, abych tě chválil, že jsi má síla před nepřítelem.
Modleme se:
Bože, učinils blahoslavenou Pannu Marii Matkou a Pomocnicí
křesťanů; upevni na její přímluvu svou církev, aby trpělivě nesla a láskou přemáhala vše, co ji tísní uvnitř a sužuje zvenčí, a sdělovala lidem
tajemství Krista. Neboť on s tebou žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.

Sobota, 17. května 2014
Loutkový divadelní soubor Bedruňka slaví 20 let své existence. V sále pod kostelem připravil
bohatý program pro naše nejmenší. Program začal v 10 hodin a končil až v šest večer.
DO DALŠÍCH LET HODNĚ SKVĚLÝCH NÁPADŮ !!!

Neděle, 18. května 2014
Dnes na mši v 10:30 přijali svátost křtu děti Ondřej Hamšík, Amálie Anna Kovárníková
a Sofie Isabela Mužíčková.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
Sbírka postniček vynesla 6 266 Kč. Postní almužna bude použita pro farní charitu, a to
k adopci na dálku. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
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Pátek, 23. května 2014
Letos již potřetí se naše farnost zúčastnila noci
kostelů s následujícím programem:
18:00 – 19:00 Mše svatá

Noc kostelů

19:00 – 19:40 Capella Polyphonica Salesiana
19:40 – 20:20 Salesiáni v Žabovřeskách
Krátké povídání o historii působení
salesiánů v Žabovřeskách, o výstavbě
kostela a areálu střediska mládeže

20:20 – 21:00 Možnost prohlídky kostela
21:00 – 21:20 Moderní liturgický prostor
Zamyšlení nad moderním liturgickým
prostorem a jeho jednotlivými částmi

21:20 – 22:30 Možnost prohlídky kostela
Zároveň byla otevřena i kaple sv. Václava na Burianově náměstí.

Organizace se opět ujal pan Stanislav Caletka. Celá akce proběhla hladce a bezchybně, za
což mu patří upřímný dík. Jak se za nocí kostelů v Žabovřeskách ohlíží právě Standa Caletka, s tím
jsme se mohli seznámit ve farním časopisu Žabokuk 2/14:
Naše farnost se 23. května potřetí připojila k tradiční Noci
kostelů, při které se otevírají dveře mnoha kostelů, kaplí sborů i
modliteben. Otevřen byl jak farní kostel, tak i kaple sv. Václava.
Kostel navštívili 204 zájemci, kapli 171.
Hlavním bodem programu v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů bylo vystoupení pěveckého sboru Capella Polyphonica Salesiana. Další program byl zaměřen především na
historii působení salesiánů v Žabovřeskách, na výstavbu kostela
a celého současného areálu a popis moderního liturgického prostoru.
K noci kostelů se připojíme i příští rok, kdy budeme slavit nejen 200 let od narození sv. Dona Boska, ale také 20 let od
posvěcení kostela a 15 let od zřízení farnosti.
Poděkovat bych chtěl všem, kteří mi pomohli s organizací
této akce, konkrétně P. Jendovi Stuchlíkovi, svým rodičům,
manželům Klangovým a Honzovi Mašterovi. Poděkování patří
také celému pěveckému sboru.

Stanislav Caletka

Autor: Stanislav Caletka
Foto: Petr Polanský
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Sobota, 24. května 2014

Den farnosti
Slunéčko o sobotním ránu radostně vysvitlo, a jen co farnice
omyly umouněná dítka, naškrobily sukně a farníci oblek vykartáčovali,
už všichni spolem kvačili do obíleného skromného to chrámu, aby s
ostatními oslavili pouť farnosti a svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů. Drazí, mám pocit, že každoročně se nám naše pouť vydaří ještě o
něco lépe.
Dopolední mši svatou celebroval Petr Vaculík a koncelebrovali
salesiáni Max Dřímal, Pavel Tichý, Petr Chovanec, Martin Poláček,
Radek Gottwald, Jožka Klinkovský, Libor Všetula a Jenda Stuchlík
spolu s jáhny panem Vašíčkem a Václavem Kelnarem, SDB. V kázání
se zamýšlel Otec Petr nad svatbou v Káně:
„Ježíš učinil jako první
znamení svého veřejného živoprovinciál P. Petr Vaculík
ta hojnost dobrého vína… kříž
je jeho posledním znamením…
V obou případech je přítomna P. Maria, ale je zde nazvána
jako matka, žena. Už v Káně přestává být matkou Ježíšovou, ale je matkou víry. Mariino mateřství se promění z
mateřství biologického na mateřství duchovní... I Don Bosco viděl, jak je důležitá přítomnost P. Marie uprostřed našich domovů, komunit… Proměna vody ve víno se nestala
nijak teatrálně a tak se to děje i s našim vnitřním společenstvím s Ježíšem; přichází nepozorovaně... To, co od nás Ježíš očekává, je ochota – naberte a přines-

Fronta na oběd

Co jsme vyfasovali, to si taky sníme!

te správci svatby… Co je k tomu potřeba? Vidět a přiznat si svou vlažnost – prosme P. Marii: ukaž
mi, co mě činí skleslým. Dále upřímné úsilí v sebeovládání, každodenní práce. A konečně víra a
zbožnost, důvěra v Boží moc, v Jeho slovo.“
Kůr praskal ve švech, slavnostní mši svatou zpěvem
doprovázel dětský Sboreček i schola.
Rychlostí blesku se pak naše farní rodina přemístila
do stanu k hrncům s gulášem, ale zázrak jako v Káně letos
nenastal a kdo zaváhal, na toho zbyl páreček. A po obědě
také kávička, kofola, pivo, tácy s ovocem a hromady výtečných ukázek žabinských cukrářek – sestry, která napekla ty
vynikající kremrole?!
Honza Šlachta se skvěle ujal moderování programu,
společně jsme si zazpívali, poznali nového faráře P. Maxe,
Je libo něco sladkého?

- 38 zájemci si procházeli oratoř. Děťátka byla v pravý
čas odvolána na zábavný dětský program se
spoustou úkolů a her, odkud se vrátila spokojená a
tradičně zahnědle ulepená od ledňáčků.
Vtom se na hřišti objevilo čtrnáct falešných jeptišek a dvě pravé, které v tanečním reji
odhazovaly kusy oblečení a transparenty se loučily s odcházejícím P. Jožkou Klinkovským (do
Fryštáku) a vítaly P. Maxe Dřímala. Ani jsme si
nestačili se všemi povykládat a všechny obejít, a
už se nám odpoledne chýlilo k závěrečnému požehnání.

Sem s těmi kremrolemi !!!

V programu pak vystoupily děti...
...schola mládeže...

Hábity zavířily a na hřišti se spustila velkolepá
show, kterou předvedl smíšený taneční soubor
farnic a dcer Panny Marie Pomocnice:

...představil se nastupující duchovní správce...

Děkuji všem, kteří se zapojili do příprav, a že
těch ochotných rukou bylo. Jistě jsem nejen já
cítila, jak je nám spolu dobře, že se máme rádi a
že jsme i letos svátek Panny Marie Pomocnice
všichni pěkně společně oslavili.
Autor: Milena Alday Delgado
foto: Petr Polanský

- 39 To však ještě tento den nebylo všechno… v 19 hodin v sále pod kostelem konala se premiéra muzikálu Godspell.

24. květen 2014

Každý z vás může dát tomuto příběhu smysl
Na závěr farního dne předvedla
skupina mladých lidí v sále pod kostelem
muzikálové představení, které nacvičili
v rámci střediska mládeže. O muzikálu se
vědělo, v průběhu nacvičování o něm byl
dokonce článek v Žabokuku 1/14, o to
větší tedy bylo očekávání farníků. Proto
není divu, že sál byl nabitý k prasknutí.
A pak to vypuklo. Herci se objevili přímo mezi lidmi, svolávali se jmény,
pohybovali se sem a tam po hledišti a
pomalu se přesouvali na jeviště. Doprovázela je živá hudba, mládež zpívala,
tančila, a i když místy bylo znát, že se
nejedná o profesionální herce, o to větší bylo nadšení a bezprostřednost, s níž hráli. A na několika
místech hry dokázali překvapit naprosto skvělým
režijním a výtvarným nápadem. Lidé byli nadšeni a
herce ocenili dlouhotrvajícím potleskem. Účinkujícím pak slovně poděkoval ještě Honza Šlachta. A
jak už to u něho bývá zvykem, připojil i veršík:
Za takové zpracování bible
by na vás teologové vzali vidle…
Jak vlastně představení vzniklo a o čem pojednává? Požádal jsem o několik slov iniciátorku
celé akce, slečnu Anežku Hesovou:
„Godspell je americký muzikál pocházející ze 70. let. Já jsem na něj náhodou narazila před
několika roky v jeho filmovém zpracování. Zaujalo mě to. Popsala bych ho třemi slovy jako „evangelium podle komediantů“.
Navrhla jsem jeho zpracování jako dramatický kroužek v salesiánském středisku a Jonáš
Gloss se nabídl, že mi bude pomáhat po hudební
stránce. Tak nakonec vznikl soubor celkem 19 lidí
(13 herců a 6 muzikantů) a ve školním roce
2013/2014 jsme se pravidelně scházeli, abychom
muzikál dali dohromady. Naším cílem bylo především dát Godspellu svou vlastní tvář. Muzikál je
složený z krátkých scének představujících různá
podobenství a úryvky z evangelia. Naše zpracování vznikalo vlastně tak, že jsme si některé příběhy
půjčili z originálu a některé prostě našli v bibli a
hráli jsme si je po svém jako improvizované scénky. Největším zásahem do původního muzikálu

- 40 bylo asi to, že jsme se rozhodli střídat se během představení v roli Ježíše. Symbolicky je to znázorněno tričkem Supermana, které je jakýmsi typickým atributem muzikálu Godspell, a které si během
vystoupení herci navzájem předávají. Mělo to pro nás svůj smysl. Godspell totiž není historickým
přepisem Ježíšova působení, ale přenesením evangelia do dnešní doby. Hlavním tématem muzikálu
je komunita: společenství lidí, které Ježíš spojuje svým učením. Střídání herců v roli Ježíše tak vyjadřuje to, že do každé komunity může dnes Ježíš
vstupovat skrze kohokoli z nás. Zazní to hned v
úvodní scéně našeho muzikálu: „Každý z vás může dát tomuto příběhu smysl!“
Hudbu jsme převzali z originálu, vybrali
jsme jen některé písně, ale kapela se jich zhostila
výborně. Scénář vznikal většinou improvizací,
kterou jsme následně zapsali a zpracovali. Jen
někdy jsem přišla na zkoušku s předepsaným textem nějaké konkrétní scény, který pak ale stejně
herci přepracovávali podle svého citu. To platilo
vlastně jako obecné pravidlo. Dokonce i na premiéře se v několika scénách odehrávaly dialogy,
které nebyly předem napsané. Byla to taková naše
experimentální škola improvizace.“
Godspell (2014)
Předloha: Godspell (Stephen Schwartz – John Michael Tebelak, 1971)
Režie: Anežka Hesová
Hudební nastudování: Jonáš Gloss
Překlad textů: Anežka Hesová, Kateřina Chroustová
Choreografie: Jana Brůnová, Anežka Hesová
Hrají:
Filip Baroš
Dominika Bezáková
Jana Brůnová
Jiří Horáček
Lucie Hrabálková
Kapela:
Akustická kytara:
Klavír:
Baskytara:
Elektrická kytara:
Bicí:
Trubka:

Kateřina Chroustová
Barbora Chytilová
Kristýna Kopřivová
Darina Končalová
Jana Kvapilová

Nicole Schicková
Sabina Šlachtová
Jáchym Zeman

Josef Bradáč
Alžběta Brothánková
Peter Pös
Marek Tuček
Jáchym Zeman
Jonáš Gloss

Videopozvánku na muzikál si můžete prohlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=tg85MJmMqnI
Zapsal Aleš Marek
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30 května – 6. června 2014

Novéna k Duchu Svatému

Vezmi děti, vezmi ženu, přijď za námi na novénu.
V kostele se dozvíš více, připrav srdce na letnice.
Napiješ se živé vody, jistě sklidíš Ducha plody.
Zažijeme krásné chvíle, naši slabost v Jeho síle.
V termínu od 30. 5. do 6. 6. 2014 každý den vždy od 20 hodin konala
se setkávání se společnými modlitbami, zpěvem, svědectvími a rozjímáním.
Zájemci se tak mohli připravit na nadcházející svatodušní svátky.
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Neděle, 1. června 2014

Dětský den
Salesiánské středisko mládeže připravilo pro děti z naší
farnosti dětský den. Počasí přálo, den byl slunečný a teplý, a
tak se děti vydaly na cestu kolem světa, na které poznávaly
tradice a charakteristiky 37 různých států.

Cesty kolem světa se zúčastnilo
310 dětí společně se svými rodiči (odhadem 400 rodičů). Vrcholem odpoledne bylo vyhlašování tomboly se
spoustou plyšáků, zeměpisných pomůcek, her a dalších pěkných cen.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci. Vždyť co může být krásnějšího,
než rozzářené oči našich dětí.
Zapsal Aleš Marek, foto: Petr Polanský a David Skoruša
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Úterý, 3. června 2014

Dětská bohoslužba k Duchu Svatému
V úterý 3. 6. byla dětská bohoslužba opět
trochu netradiční. Děti a rodiče se stali svědky události „seslání Ducha Svatého“.
Po úvodních písních a modlitbě sehráli starší děti a ministranti scénku, která měla představovat shromážděné učedníky s Pannou Marii ve chvíli, kdy obdrželi Ducha Svatého v podobě plamenů,
jak čteme ve Skutcích apoštolů.
Poté bohoslužba pokračovala již tak jako
obvykle, avšak na závěr všechny přítomné čekalo
ještě další překvapení. Když nám O. Radek udělil
závěrečné požehnání, mohly si děti na jedné straně
kostela vystřihnout červené jablíčko, které v sobě
ukrývá ovoce Ducha Svatého, zatímco na druhé
straně na ně za odměnu čekalo pohoštění v podobě
ovoce, perníčků, placek a lahodné ovocné šťávy.
Všem organizátorům i zúčastněným patří dík za pěkné společenství, které jsme takto mohli
prožít.

Autor: Pavla Fráňová

Sobota, 7. června 2014
Dnes bylo v našem kostele mší svatou v 10 hodin zahájeno diecézní setkání hnutí Modliteb matek.
Toto společenství je otevřeno nejen pro maminky a babičky společně se modlící za svoje děti,
ale i pro duchovní matky.
PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS !!!
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Sobota, 7. června 2014

Výlet do Jihlavy

Autobus plný dětí vyrazil ráno v 8 hodin
ze Žabovřesk. Cesta byla příjemná a nesla se, ostatně jako
celý výlet, v přátelské atmosféře.
Jako první jsme navštívili minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme měli moc hezkou bohoslužbu
pod vedením P. Radka Gottwalda a P. Josefa Klinkovského.
Zazpívali jsme si společně pár písniček a poté se přesunuli na
vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba, odkud jsme měli nádherný výhled na město a jeho krásné okolí.
Po krátké přestávce a občerstvení jsme se společně vydali do
jihlavské ZOO, v níž se všem výletníkům moc líbilo. Kromě vzpomínek na nejrůznější zvířata si mnoho z nás odvezlo na památku cizokrajný kaktus.
Na zpáteční cestě jsme si užili mnoho zábavy a napětí, protože
probíhalo losování, při kterém měly děti možnost vyhrát náramek, který
je připomínkou tohoto výletu. Celý den byl plný nejen hezkých zážitků
a radosti, ale i krásného počasí. Jediným nedostatkem výletu bylo, že
nám tak rychle uběhl!
LEDŇÁÁÁKÝÝÝ !!!

Autor: Martin Vomela

◄ Maminko, je to tady bezva a nemusíš mít
strach. Vůbec nic se nám nemůže stát…
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Sobota, 7. června 2014

Svatodušní vigilie
Novénu k Duchu Svatému jsme již tradičně zakončili Vigilií.
Byla zaměřena na ovoce Ducha Svatého.
Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého začala ve 21 hodin.
Tentokrát neměla formu mše svaté, ale bohoslužby složené z Božího
slova, různých příběhů a písní. Po vzoru apoštolů, kteří setrvávali v
modlitbách a čekali na přislíbeného Ducha, si účastníci vyprošovali ovoce Ducha
Svatého. Obřad vedl P. Martin Poláček.

Po bohoslužbě sváteční nálada dozněla v sále pod
kostelem při agapé. Kdo mohl, přinesl něco dobrého
ke společnému pohoštění.
Zapsal Aleš Marek, foto: Petr Polanský

Neděle, 8. června 2014
Dnes při všech mších svatých konáme sbírku na Diecézní charitu Brno.
Za štědrost dárců upřímné „Pán Bůh zaplať“.

Středa, 11. června 2014
Dnes v 11 hodin konalo se v našem kostele rekviem za naši farnici paní Růženu Polanskou.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JÍ, Ó PANE…
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Pátek, 13. června 2014

Free Stage
Společně s animátory a
spolupracovníky Salesiánského
střediska mládeže jsme zakončili
školní rok na tradiční Free Stage
akci. Patronem té letošní by snad
mohl být svatý Fiakr, ochránce
zahrádkářů. Celý večer se totiž
nesl v duchu našeho hesla "Pomáháme mladým růst". Někteří
odvážlivci nám přinesli ukázat
rostlinku, kterou jsme si začátku
školního roku vzali do péče, a
nejedna z nich od té doby znatelně povyrostla!
U zahradničení zůstalo a přišla na řadu květinová soutěž. Soutěžícími byli tentokrát členové místní
salesiánské komunity a jejich výzdoba balkonů. Nejlepším zahradníkem byl účastníky Free Stage akce zvolen
odcházející Jožka Klinkovský.
Překvapením pro všechny bylo spontánní vystoupení bluesového zpěváka Zdeňka Jančaříka, který se
znenadání objevil na pódiu s kytarou a se svým legendárním songem "Mrtvý vrabec". Během večera jsme se
také rozloučili s Petrem Klangem, který končí svou práci střediskového správce sítě, a s Jožkou Klinkovským,
který bude od příštího školního roku působit v Domě
Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Po setmění nás čekala
Petr Klang končí ve funkci správce sítě
celá série projekcí, mimo jiné fotografie s Jožkou a ohlédnutí za školním rokem. Dostatečně dojatí a dosyta najezení jsme se spokojeně rozloučili. Teď
jsou už opravdu před námi prázdniny a plánování příštího školního roku. Ať se všechno vydaří!
Díky vám všem nejen za Free Stage akci, ale za celý tento rok!
Autor: Anežka Hesová, foto: David Skoruša

Sobota, 14. června 2014
Dnes v 11 hodin byl pokřtěn Daniel Dominik Bartoš obřadem mimo mši.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

- 47 Neděle, 15. června 2014
Dnes při mši sv. v 9 hodin zpíval sbor „S námi“ pod vedením pana Tomáše Přikryla.
Děkujeme za skvělý duchovní i kulturní zážitek.
Dnes na mši svaté v 10:30 přijala svátost křtu čtrnáctiletá Tereza Ejemová.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Úterý, 17. června 2014
Dnes v 18 hodin konal se v našem kostele absolventský varhanní koncert slečny Štěpánky
Hanáčkové. Štěpánka je jednou z našich varhanic.
BLAHOPŘEJEME !!!

Pátek, 20. června 2014

Závěrečný táborák
Dnes byl ve středisku mládeže zapálen táborák ku
příležitosti končícího školního roku a v očekávání prázdninových dobrodružství. Zváni byli rodiče, děti, animátoři…
Počasí celkem přálo, buřty chutnaly skvěle – co si přát víc?

DJ Jožka

Teď jen… jestli to chytne…

HOŘÍ !!! A peče !!!
Zapsal Aleš Marek, foto: Jakub Švanda

- 48 Sobota, 21. června 2014
Dnes v 11 hodin si v našem kostele udělili svátost manželství
slečna Štěpánka Hanáčková a pan Pavel Drlík.
Oddával P. František Koutný od Máří Magdalény.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
Štěpánko a Pavle, přejeme hodně štěstí do společného života.

Sobota, 21. června 2014

Žabovřeský pohár
Dnes se ve středisku mládeže uskutečnil již 8. Ročník
futsalového turnaje nazvaný „Žabovřeský pohár“. Turnaje se
zúčastnilo osm mužstev, která byla rozdělena do dvou skupin
po čtyřech 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 čtvrtfinále, semifinále, zápas o třetí
místo a nakonec finále, které vyhrál tým Vyšší princip, když
porazil tým Squadra Azzura v poměru 2 : 1. Třetí místo obsadilo družstvo Růžoví králíčci.
Turnaje se zúčastnili jak hráči, kteří hrají futsal rekreačně,
tak profesionálové hrající futsalové ligy. Velmi dobrou kvalitu
turnaje potvrdil i výkon homologovaných rozhodčích, kteří pískali velmi dobře, spravedlivě a s nadhledem.
Poděkování za bezchybnou organizaci patří Filipovi Šimečkovi, který akci spolu se svými spolupracovníky výborně
zorganizoval a zaštítil.

Autor: Pavel Tichý
Vítězný tým „Vyšší princip“
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Dnes při všech mších sv. konáme sbírku na bohoslovce. Výtěžek z naší farnosti poslouží na
zajištění bohoslovců – salesiánů. Za štědrost dárců upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Dnes při mši svaté v 9 hodin účinkuje naposledy v tomto školním roce Sboreček. Děkujeme dětem
za zpívání a paní Marii Ryšavé i jejím pomocníkům za vedení dětí.
22. června 2014 vyšel farní časopis Žabokuk číslo 3/14.
Středa, 25. června 2014
Dnes od 16 hodin se v kostele konal hodinový koncert Biskupského gymnázia. Vystoupilo
přibližně třicet studentů se zpěvy za doprovodu klavíru, bicích, kytary, saxofonu….
DĚKUJEME ZA SKVĚLÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK ! ! !

Čtvrtek, 26. června 2014

První repríza muzikálu
Dnes v 19:00 v sále pod kostelem proběhla první repríza muzikálu Godspell inscenovaného
mládeží z naší farnosti. Původně se s reprízou nepočítalo, ale bylo hodně lidí, kteří se na premiéru
nedostali, a tak se mladí rozhodli, že představení ještě jednou zopakují.
Sál byl opět plný, i když ne tak beznadějně, jako na premiéře. Představení se vydařilo, byť
kapela musela hrát bez kapelníka, který byl zaneprázdněn a představení se nemohl zúčastnit. Někteří diváci, kteří viděli i premiéru, sice říkali, že na dnešní repríze chybělo to bezprostřední nadšení,
kterým byla premiéra doslova prodchnuta, ostatní publikum však bylo velmi spokojeno.
Děkujeme za hezký večer a za příjemný kulturní i duchovní zážitek.
Zapsal Aleš Marek

Sobota, 28. června 2014
Dnes jsem přijal nabídku duchovního správce farnosti Žabovřesky P. Jendy Stuchlíka a stal jsem se
historicky prvním oficiálním kronikářem farnosti. Moje jméno je Aleš Marek a je mi 52 let.
Od této chvíle jsou tedy události ve farnosti chronologicky zapisovány,
zatímco záznamy dřívější jsou výsledkem retrospektivního pátrání.
BŮH ŽEHNEJ TOMUTO DÍLU !!!

Sbírka na Diecézní charitu Brno vynesla 15 382 Kč. Ve sbírce na bohoslovce jsme vybrali
14 890 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
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Prázdninový pořad bohoslužeb
Pondělí až pátek:

7:00

Po dobu prázdnin tedy nebudou večerní mše v 18:00, kromě prvního pátku v měsíci.
První pátek v měsíci večerní mše v 18:00 bude, včetně růžence od 17 hodin a adorace v 17:30.

7:00, 18:00 (s nedělní platností)

Sobota:
Neděle:

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

Po dobu prázdnin se též nekonají mše v kapli sv. Václava na Burianově náměstí.
Od 29. června 2014 včetně až do konce prázdnin se nekoná farní kavárna.

29. června – 4. července 2014

Severská sekyra
Letos již po osmé konala se akce, kterou zavedl Pavel Tichý.
Skupina mladých lidí vyrazila na týden do Rumburku, aby tam osazenstvu místní fary a střediska pomohla nachystat dřevo na zimu.
Vyzkoušet si dřevorubeckou práci v lese
je pro děcka z města zajisté prospěšné, pomůžou
tam, kde je třeba a v neposlední řadě poznají
nové lidi, vznikají nové kontakty a nová přátelství. Takže – co si přát víc?
◄ Tomáš Pavelka (předák)
Vrchní dřevorubec, velitel výpravy P. Pavel Tichý ►

Jirka nám v té Plzni
nějak vyrostl…
Původní parta už se začíná pomalu omlazovat.

Vojta Ryšavý

Ondra Zukal
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NALOŽIT !!!

UFFF !!!

Tomáš Havran
Vrána

Terka
Zahrádková

A JE TO !!!
Zapsal Aleš Marek

Pátek, 4. července 2014
Dnes, v rámci festivalu lidí dobré vůle na Velehradě, na scéně „Mladí fandí rodině“, vystoupila
mládež z naší farnosti s půlhodinovou ukázkou – výběrem nejlepších scén a písní
z muzikálu GODSPELL.
DĚKUJEME ZA SKVĚLOU REPREZENTACI !!!

Neděle, 6. července 2014
Dnes na deváté mši svaté přijali svátost křtu děti Šimon Michael Valachovič
a Elen Marie Šárka Reinerová. Mši sloužil P. Martin Poláček.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
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Životní jubileum
S úsměvem anděla a rukou horníka,
vždyť její atribut rýč je a motyka.
Na její zahrádce je to jak v ráji,
květů a barev, až dech se tají.
Jubileum oslavila v skromnosti a tichu,
i když tvoří krásné věci, v srdci nemá pýchu.
Děkujeme, milá Pavlo, za Tvou věrnou službu,
Pán rád jistě splní Tvého srdce tužbu.
Do dalších let požehnání, co ještě přát více,
na Tvých cestách vždy Tě chrání Maria Pomocnice.
Na Tvoje zdraví teď zvedáme číš,
ať každým dnem nebi jsi blíž.
(Jan Šlachta)
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4. července oslavila kulaté životní jubileum ing. Pavla Plevová,
floristka, která se dlouhá léta vzorně a nezištně stará o květinovou výzdobu kostela. Její aranže nejen lahodí oku, ale vždy mají i skvěle a citlivě
vkomponovaný duchovní rozměr. Pavla je zkrátka machr. Však také válcuje svoje soupeře na všech možných floristických soutěžích.
Foto: Petr Polanský
a Ateliér na koleně

Pavlo, děkujeme a přejeme vše nejlepší !!!
Od pondělí 14. července začíná malování kostela. Z tohoto důvodu budou bohoslužby od pondělního
do sobotního rána probíhat v místnosti pod kůrem. Dá-li Pán a malíři stihnou vymalovat do pátku, v neděli
už budeme sedět v lavicích. Pokud ne, budeme sedět provizorně na přinesených židlích a práce pak budou
pokračovat v následujícím týdnu. Koordinátorem celé akce je P. Radek Gottwald.

- 53 -

Pondělí, 14. července 2014

Malování kostela
V rámci příprav na dvacáté výročí posvěcení kostela,
patnácté výročí zřízení naší farnosti a dvousetleté výročí
narození sv. Jana Boska zahájili jsme malování kostela. Akce je plánována do pátku tohoto týdne, takže neděle už by
měla být v novém a čistém.
Salesiáni upřímně děkují všem, kteří tuto akci podporují prací, finančně i modlitbou.

Neděle, 20. července 2014
Malíři dokončili malování kostela v pátek, 18. července, i když oproti původně plánovanému
jednomu nátěru byly nakonec použity nátěry dva. Bylo tedy možné kostel včas uklidit a nastěhovat
lavice, takže dnešní nedělní bohoslužby už proběhly ve zcela dokončeném prostoru.
P. Jenda Stuchlík v ohláškách poděkoval všem, kteří se zapojili do přípravy prostoru, vystěhování
lavic, přípravy občerstvení pro malíře, úklidu a konečné úpravě kostela. Dále poděkoval
P. Radku Gottwaldovi, který se ujal organizace celé této akce.
Zapsal Aleš Marek
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Neděle, 20. července 2014
Jakub Švanda, SDB a Anežka Hesová vyzvali farníky ke
společné modlitbě za mír ve světě. Modlitba se konala dnes
v podvečer v 19 hodin v kostele.
PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS !!!
Kromě stálých ohnisek napětí ve světě, na která jsme si už tak nějak
zvykli, znovu došlo k vojenské konfrontaci mezi Izraelem a palestinským hnutím
Hamás, pokračuje vleklá občanská válka v Sýrii, občanská válka v Íráku a klid
není ani v Evropě. Občanská válka se rozhořela na východě Ukrajiny. Ukrajinská
armáda ofenzívou likviduje odpor proruských povstalců na východě země, zatímco na druhé straně hranice se hromadí ruská vojska. Za této napjaté situace USA a
Evropská unie stupňují různé sankce proti Rusku, které povstalce proti ukrajinské
vládě vojensky i materiálně podporuje, zatímco ruský prezident Vladimir Putin
prohlásil, že Rusko chystá ekonomická protiopatření proti USA a Evropské unii.

Pátek, 25. července 2014
Dnes v našem kostele uzavřeli církevní sňatek slečna Klára Jarůšková a PhDr. Vladimír Tůma.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Neděle, 27. července 2014
Dnes v 10:30 byla pokřtěna šestiletá Denisa Marie Lucie Šuhájková obřadem beze mše.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Pátek, 1. srpna 2014
Dnes ve 14 hodin konalo se v našem kostele requiem za pana Vojtěcha Konečného. Zemřel náhle,
dne 26. července 2014 ve věku 66 let.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ MU, Ó PANE…

Neděle, 10. srpna 2014
Dnes při deváté mši svaté přijali svátost křtu děti Michael Skalník a Šimon Tomek.
Mši sloužil P. Jan Stuchlík.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Sobota, 16. srpna 2014 – zahájení Roku Dona Boska
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Dnes odpoledne byl v našem kostele pokřtěn Lukáš Petr Pavel Dalajka obřadem beze mše.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

18. – 23. srpna 2014

Komunitní dovolená
Tak jako každý rok, i letos si komunita salesiánů
dopřála týden společné dovolené. Tentokrát ji strávili
v Bratislavě.
Byl prostor pro sport, návštěvu zajímavých míst,
ale hlavně pro odpočinek.

A nyní už – vzhůru do nového školního roku!
Tento týden od úterý do pátku sloužil mše v našem kostele salesián P. Ladislav Kozubík, aby
umožnil kněžím z žabovřeské komunity strávit společnou dovolenou.
Otec Ladislav je farářem v nedaleké obci Telnice. U některých farníků došlo k omylu,
neboť jej považovali za nového nastupujícího faráře naší farnosti.
Dne 25. srpna 2014 posílila komunitu sester FMA sestra Janina
Sachová. Do Brna přišla z ostravské komunity. Sestra Janina
pochází z Českého Těšína. Je učitelkou mateřské školy
a vychovatelkou. S dětmi i mladými ráda tvoří, sportuje
a chodí do přírody.
PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ A BOŽÍ
POŽEHNÁNÍ V NOVÉM PŮSOBIŠTI !!!
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Koncem měsíce ze Žabovřesk do Fryštáku odešel
P. Jožka Klinkovský, a z Fryštáku do Žabovřesk
přišel P. Max Dřímal. Ten je od 1. září 2014
ustanoven farářem naší farnosti.
PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ A BOŽÍ
POŽEHNÁNÍ DO DALŠÍHO PŮSOBENÍ !!!
P. Max Dřímal

P. Jožka Klinkovský

A takto se s Jožkou rozloučil a Maxe přivítal smíšený taneční soubor farnic a dcer Panny Marie Pomocnice
na farním dnu 24. května 2014.

Osiřelé skupiny starších ministrantů se po odchodu Jožky ujal P. Martin Poláček.
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Z výroční zprávy střediska mládeže
za školní rok 2013/2014
Vážení přátelé salesiánského díla v Žabovřeskách,
předkládáme touto výroční zprávou do zorného pole Vaší pozornosti ucelený přehled o činnosti a aktivitách našeho střediska mládeže za rok 2013. Mohu s určitou hrdostí napsat, že to byl rok naplněný
dobrými věcmi až po okraj. Jsme si dobře vědomi toho, že oslovujeme
věkově širokou škálu klientů a naše nabídka pro malé i velké zahrnuje
oblasti výchovné i vzdělávací.
Cíleně jsme se zaměřili na tři akcenty naší práce a vynaložili úsilí, které by učinilo rozpoznatelným
- že nám jde o to, dělat věci společně,
- že hledáme procesy, které podporují růst,
- že jsme přesvědčeni o duchovním rozměru každého člověka a Bůh je pro nás důležitý.
To všechno se v našem díle shromažďovalo jako voda v brněnské přehradě. A když už jsme
u té vody, dovolte mi říct drobný příběh, takzvanou „storku", jak to rádi označují naši mladí. Ve
chvíli, kdy píši tyto řádky, je venku vedro vskutku neuvěřitelné, meteorologické stanice hlásí rekordy, stín je žádanou komoditou, vzduch se nehýbe. Co vám budu povídat, v těchto chvílích se potíte
už jen tím, že dýcháte. Za okny je však slyšet výskot dětí. Vytáhly si totiž skluzavku a jezdí po ní
namydlené a postříkané vodou, ani trochu nevadí, že plachta končí v trávě, a ony samy někdy povstávají mírně ušpiněné. Smějí se a jsou šťastné.
Dívám se na ně z okna, když vtom za nimi přichází jedna máma a malý chlapec se k ní šibalsky otáčí. Pusu od ucha k uchu, ruce krásně od bahna. „Ahoj mami, mám Tě rád. A mohu Tě
obejmout?" dodává. Otázka, která měla u maminky nastolit dilema. Bílé tričko se sukní však v jejím
případě hrají vskutku nepodstatnou roli. Máma i syn si vběhnou do náruče.
„Pěkné", říkám si. „Co se to vlastně odehrálo před mým zrakem?" ptám se. Jaká je naše role?
Bleskne mi hlavou, že jsme přispěli. Že jsme každý na svém místě aspoň trochu podpořili to
dobré, co kolem nás i v lidech kolem nás je. Chvála každému takovému počinu. Přeji vám příjemné
čtení, plné podobných objevů.

Mgr. Pavel Tichý, ředitel

Aktivity střediska mládeže v roce 2013/14
Aktivity Salesiánského střediska mládeže v Brně-Žabovřeskách zahrnují několik oblastí činnosti.
Jsou to pravidelné aktivity, příležitostné akce a specializované programy. Organizačně je činnost střediska
rozdělena mezi tři hlavní sekce, které pedagogicky zajišťují pravidelné aktivity: Volná oratoř – otevřený
klub, Kroužky a Klub maminek. Příležitostné akce a specializované programy jsou organizačně i personálně
zajištěny napříč sekcemi.
Během roku 2013 bylo ve střediskovém informačním systému Salesiániválí, který zároveň slouží jako školní matrika, registrováno v některé z nabízených aktivit celkem 1956 osob.
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Pravidelné aktivity
Kroužky zájmového vzdělávání (údaje za první pololetí šk. r. 2013/14)
Hudební
Pohybové
Kreativní – dramatické
Kreativní – technické
Kreativní – výtvarné
Vzdělávací
Celkem:

počet kroužků 59
počet kroužků 20
počet kroužků 3
počet kroužků 5
počet kroužků 20
počet kroužků 5
112

počet účastníků 261
počet účastníků 313
počet účastníků 21
počet účastníků 20
počet účastníků 184
počet účastníků 42
841

Individuální přístup, snaha o vyvážený rozvoj osobnosti člověka a preventivní systém Dona Boska charakterizují styl, kterým v kroužcích pracujeme. Uplynulý rok provázela zvýšená snaha o čitelný duchovní program.
Neskrýváme křesťanské kořeny a snažíme se o citlivou a vědomou práci ve spirituální oblasti rozvoje dětí.

Volná oratoř – otevřený klub
V roce 2013 bylo v aktivitě Volná oratoř registrováno 260 klientů.
Vedoucí otevřeného klubu se pokusili více vyprofilovat zaměření jednotlivých dnů. Vycházeli přitom z osoby
koordinátora dne, animátorů a především skupiny klientů, která během konkrétního dne volnou oratoř navštěvuje. A tak se k oblíbenému čtvrtečnímu Krtku přidaly tvořivé úterky a fotbalové pátky.
Velký dík patří všem pracovníkům a animátorům, kteří do své práce dávají své nadšení, protože právě to je ta
síla, která dovede nakazit i ostatní a dává oratoři tu správnou duši.
Vybavení střediska pro provoz kroužků zájmového vzdělávání a volné oratoře bylo finančně podpořeno Statutárním
městem Brnem, firmou Dentosan s.r.o. a dalšími fyzickými i právnickými osobami. Oprava venkovního sportovního
zázemí byla provedena za finanční podpory Nadací Dona Boska, Salesiánskou provincií Praha, Městskou částí BrnoŽabovřesky, Statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem.

Kroužky Klubu maminek (údaje za první pololetí šk. r. 2013/14)
Vzdělávací
Výtvarné
Pohybové
Hudební
Celkem:

počet kroužků 3
počet kroužků 12
počet kroužků 9
počet kroužků 4
28

počet účastníků 38
počet účastníků 135
počet účastníků 188
počet účastníků 48
409

Díky kreativnímu zapojení vedoucí Klubu maminek do projektu společnosti Interbubak se podařilo získat nádherné a plně vybavené loutkové divadlo, které slouží k potěše i poučení účastníků kroužků Klubu maminek.
Klub maminek navštěvují stále častěji se svými dětmi také tatínci a prarodiče. V kroužcích i na společných akcích oceňují naši klienti vstřícnou, laskavou a rodinnou atmosféru v duchu salesiánské spirituality, nápaditost a
bohatou nabídku aktivit pro ty nejmenší.
Pravidelné aktivity Klubu maminek v roce 2013 probíhaly za finanční podpory z dotačních programů MČ BrnoŽabovřesky, Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

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.
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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 letních pobytových akcí (pro lepší orientaci nazývaných tábory), určených pro vlastní klienty i pro děti, které středisko během školního roku nenavštěvují. Každá
akce je svým způsobem odlišná, ale spojuje je stejný princip salesiánských akcí – individuální přístup, snaha o
vyvážený rozvoj osobnosti člověka i zážitek společenství:
Chaloupky – charakteristická forma pobytových letních táborů pro děti a mládež vycházející ze salesiánské tradice. Základními rysy jsou nižší počet účastníků, osobní přístup a nabídka (ne povinnost)
duchovního programu
Příměstské tábory – vícedenní akce pro děti a mládež, často tematicky zaměřené, probíhají denně v
domluveném čase v prostorách střediska, obyčejně bez přespání
Akce pro rodiny s dětmi – několikadenní pobyty rodin s dětmi s částečně organizovaným programem, pořádané převážně Klubem maminek

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.
V roce 2013 proběhlo celkem 18 přednášek za účasti 20 až 50 zájemců na přednášce. Nabídka témat byla velmi pestrá, např. občanská zralost, koučování, včelařství, cestopisy a mnoho dalších.

SVAŘáK
neboli Salesiánský Vzdělávací Animátorský Řádný Kurz je dvouletý kurz určený pro mladé animátory (dobrovolníky). Jeho účastníky jsou kromě animátorů z brněnských salesiánských středisek také dobrovolníci z dalších salesiánských míst. Kurz probíhá formou víkendových setkání (4 ve školním roce) zaměřených na různá
témata. Cílem je připravit animátory pro jejich práci v kroužcích, oratoři a na nejrůznějších příležitostných i
pobytových akcích. Zároveň je kladen důraz na podporu přátelských vztahů ve skupině, týmovou spolupráci a
výměnu zkušeností mezi jednotlivými místy.
V roce 2013 byl zakončen 2. ročník IV. běhu kurzu, kterého se zúčastnilo 8 animátorů z Brna-Žabovřesk, 5 z
Brna-Líšně, 2 z Újezdu u Brna a 2 z Hroznové Lhoty. Výstupem kurzu bylo osvědčení o jeho absolvování, které bylo podloženo účastí na jednotlivých setkáních a závěrečnou prací. Účastníci měli také možnost v rámci
kurzu získat akreditované osvědčení Hlavní vedoucí zotavovací akce.
Na podzim byl zároveň zahájen 1. ročník V. běhu kurzu, kterého se zúčastnilo 8 animátorů z Brna-Žabovřesk,
3 z Brna-Líšně, 8 ze Strážnice a 2 z Hroznové Lhoty. Mezi probíranými tématy byla: týmová spolupráce, teorie
a praxe her, pedagogika volného času a úvod do speciální pedagogiky. Výstupem z kurzu bude akreditované
osvědčení Hlavní vedoucí zotavovací akce a nově i osvědčení o získání kvalifikace pedagoga volného času,
který vykonává dílčí pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.
Kurz SVAŘáK je součástí programu rozvoje dobrovolnictví v SaSM Brno-Žabovřesky, který je akreditován a finančně
podpořen Ministerstvem vnitra ČR.

VYKROČ – program pro školy
Během roku 2013 opět probíhal preventivní program pro školy, zvaný Vykroč. Programy Vykroč jsou určené
školním třídám jako prevence některých nežádoucích jevů. Zaměřují se na 6. až 9. třídy ZŠ nebo ekvivalentní
třídy gymnázií. Vykroč obsahuje celkem tři programy, z toho třetí byl nově přidán na podzim 2013. Všechny tři
díly staví na principu zážitkové pedagogiky. Věříme, že nejlepší učení do života probíhá pomocí skutečného
prožitku a následné reflexe toho, co se stalo.
První díl, Vykroč do střediska, jsou dynamické dvě hodiny, které mají za cíl pracovat na komunikaci a spolupráci ve třídě. Ta je rozdělena do skupin a jsou před ni postaveny náročné úkoly, které je třeba řešit společně.
Druhý díl, Vykroč s ostatními, se zabývá stejnou problematikou, tentokrát s náročnějším a tvořivějším úkolem.
Vykroč k médiím je nový, třetí díl, orientovaný na mediální výchovu, konkrétně na reklamu a sociální sítě. Žáci
se učí kriticky analyzovat sdělení reklam, přemýšlet o etiketě na sociálních sítích a řešit nepříjemné nebo nebezpečné situace.
Za rok 2013 prošlo programem Vykroč 355 dětí z celkem 19 tříd. Zúčastnily se školy: ZŠ Sirotkova, ZŠ Jana
Babáka, ZŠ Náměstí Svornosti, Cyrilometodějská církevní ZŠ a Biskupské gymnázium.
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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 roku 2013 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.

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

Lidé ve středisku
Zaměstnanci
Pravidelný chod střediska zajišťovalo během roku 2013 v pracovním poměru 20 zaměstnanců, z toho 11 pedagogických a 9 nepedagogických. Na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pracovalo pravidelně
během školního roku celkem 31 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 2013 obsáhlo téměř všechny sféry činnosti střediska.
Do dobrovolné činnosti zapojilo celkem 100 osob. Dobrovolnická činnost v roce 2013 probíhala v akreditovaném režimu MVČR. V tomto režimu bylo vedeno 63 dobrovolníků. V jiném režimu byla vedena skupina čítající 37 dobrovolníků. Dobrovolníci odpracovali celkem 6202 hodin.
Od září 2013 se oblast práce s dobrovolníky rozšířila o strukturované hodnotící rozhovory s koordinátory dobrovolníků nebo pověřeným zaměstnancem a nabídku tzv. doprovázení.
Středisko a jeho práce s dobrovolníky se stává atraktivnější, jak ukazuje nárůst počtu dobrovolníků přicházejících zvenčí, a také dobrovolníků, kteří přišli na praxi a po jejím skončení zůstali ve středisku dále dobrovolně
působit. S touto skutečností se pojí i dlouhodobá vize práce nejen se současnými dobrovolníky, ale také přípravou budoucích dobrovolníků, kteří postupem času vycházejí z řad klientů. Dobrovolníci jsou pro salesiánské
středisko velkou oporou, bez které by služby v současném rozsahu a kvalitě nemohly být poskytovány.
Práce s dobrovolníky je finančně podpořena Ministerstvem vnitra, odborem prevence kriminality.

Praktikanti
Středisko nabízí praxi studentům SŠ, VOŠ a VŠ studujícím v některém z pedagogických nebo sociálních oborů. Rozvrh praxe a její náplň je individuální podle možností a zkušeností studentů, požadavků školy a možností
střediska.
V roce 2013 absolvovalo v našem středisku praxi 19 studentů a studentek. Díky dlouhodobé spolupráci s VOŠ
sociálně-právní v Brně přijely opět na několikatýdenní praxi 2 studentky z Finska, jedna v zimním a jedna v
letním semestru. Celkem studenti v našem středisku strávili přes 1100 hodin a zapojili se do aktivit v rámci
všech sekcí.
Chceme poděkovat všem jednotlivcům, institucím, organizacím, dárcům a sympatizantům, kteří v průběhu roku podpořili naši činnost a aktivity. Salesiánské středisko mládeže by bez finanční, materiální i duchovní podpory nemohlo poskytovat tak kvalitní zázemí pro tolik dětí a mladých lidí.
Za spolupráci děkujeme také ostatním salesiánským střediskům mládeže, Salesiánskému hnutí mládeže, domům dětí a
mládeže v Brně, základním a středním školám v našem okolí, středním a vysokým školám se zaměřením na humanitní,
pedagogické a informační vědy, jejichž studenti u nás vykonávali praxe.
Velké díky také patří všem animátorům, kteří pomáhají v našem salesiánském středisku mladým růst.
Není v našich silách vyjmenovat všechny. Přesto si můžete být jisti naší vděčností a modlitbou za všechno, co pro mládež děláte!

Děkujeme, že nás podporujete !!!
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Letos o prázdninách
Salesiánské středisko mládeže pořádalo celkem jednadvacet prázdninových aktivit:
4 příměstské tábory
1 duchovní obnovu
4 tábory pro rodiče s dětmi
1 zážitkový kurz „Adrenalin“
11 pobytových akcí „Chaloupky“
Soubor fotografií z prázdninových akcí si můžete prohlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=07_GAKJ-3Rk

▲ Vůně Vysočiny
Letošní (sedmý) tábor rodin na Moravci
byl inspirován příběhem Harryho Pottera. Studenti odjeli z Králova Pole z
koleje 9 a 3/4 směrem do Bradavic, kde
je na peróně čekal Hagrid, který upřímně vyděsil i některé otrlé dospělé.

▲ Pipi Dlouhá Punčocha

▲ Velká cesta Malého Prince
Dívčí "chaloupka" v Opatově byla spojena s
podivuhodnou poutí Malého prince a se zamyšlením nad dobrem a zlem, nad přátelstvím
a krásou, pravým štěstím a odpovědností za ty,
které máme rádi. (dívky 8 – 14 let)

▲ Pán prstenů
Chaloupkový tábor určený pro dobrodruhy a milovníky turistiky. ( 9 – 14 let)

Hudební tábor ►
Další z příměstských táborů, zaměřený nejen
na hudební aktivity, ale i na výtvarnou a
hudebně-pohybovou činnost. (6 – 10 let)

SAS chaloupka ►

▲ SMRŠŤ
Příměstský pohybový tábor měl následující scénář: Každý den dva sporty. Dopoledne tréning a odpoledne zápas. Fotbal,
baseball, ping-pong, hokejbal. (8 – 10 let)

Účastníci ministrantské chaloupky
se ocitli v kůži zájemců o výcvikový kurz jednotky SAS (britské
speciální jednotky). Čekal je intenzivní 10 denní výcvik základních
znalostí nutných k přežití v extrémních podmínkách (rozdělání
ohně, sehnání potravy, stavba
přístřeší). Nevyzpytatelné počasí
dokonce umožnilo nacvičit si i
neplánovanou evakuaci, a to hned
dvakrát během 24 hodin, poté, co
je přívalové deště stihly vytopit.
(chlapci 10 – 13 let)

Tento příměstský tábor byl ve znamení Pipi
Dlouhé Punčochy. Každý den byl inspirován
zážitky z knížky. A v pátek program vyvrcholil přípravou námořníků na setkání
s piráty, nad nimiž jsme zvítězili a nalezli
vzácný poklad. (5 – 7 let)
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▲ CROSSROAD

▲ Sporťák 2014

▲ Ronja, dcera loupežníka

Červená × modrá, do výšek × do hlubin,
vpravo × vlevo, sucho × mokro, světlo × tma,
vytrvat × vzdát to, věřit × pochybovat…
Kterou cestou se vydáš Ty???
Tábor pro kluky i holky založený na volbách
jednotlivých účastníků. (12 – 14 let)

Účastníci této pobytové akce prožili šest
sportovních dnů v přírodě plných fotbalu.
Strukturovaná hra podporující týmového
ducha provázela celý tábor. Gratulujeme
vítězům a těšíme se na další ročník.
(chlapci 10 – 13 let)

V tomto příměstském táboře si děti vyzkoušely svoji tvořivost s hlínou i nehlínou,
hravost a třeba i odvahu. (7 – 10 let)

▲ Fotbalový tábor
V pořadí již VI. Kromě tréninků na účastníky čekala spousta her, koupání, přespání
v přírodě, večerní kruh... . (13 – 17 let)

Chaloupka pro mladší
ministranty ►
Tyto prázdniny poprvé proběhla
chaloupka pro ministranty do 5. třídy
ZŠ. Hlavním cílem bylo upevnění i
prohloubení kamarádských vztahů a
také prožití více dnů společně.
(chlapci 6 – 11 let)

Byli hraví
▲ Adrenalin XIII.
Odhal svoji tvář
Život není soukromá hra. Příběh a
poučení z něj jsou užitečné tehdy,
když se o ně podělíš s druhými.
Poznej sebe, dotkni se nebe!
(15 – 26 let)

Byli nekompromisní

A nezkazili žádnou legraci
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27. – 29. srpna 2014

Akce „Zmalovaný zadek“
Nemějte obavy, že by salesiáni upustili od preventivního
systému a přiklonili se k hrubému násilí. „Zadek“ se totiž říká
zadní stěně střediska mládeže, která tak nějak nudně kouká směrem do Žabin. No, a řekněte sami – nuda a salesiáni? To rozhodně nejde dohromady. Proto se lidi ve středisku rozhodli, že se
s tím musí něco udělat. A tak tento týden od středy do pátku
„rozveselovala“ se zadní stěna pomocí sprejů. Akci provedla za
tím účelem objednaná sprayartová skupina z Karviné.
Názory na dílo se různí a některé z nich jsou rozpačité.
Sprejeři až tak úplně nesplnili očekávání, i když jen v detailech.
Například si do obrazu zakomponovali reklamu na svůj web, aniž
by to s kýmkoliv ze střediska konzultovali. Také klíčové heslo
„Pomáháme mladým růst“ ve změti barev docela zaniká.
Nicméně ohlasy kolem procházející veřejnosti jsou vesměs pozitivní.

Pokud vás zajímá,
jak na zeď přenesli
základní obrys, tak
prý potmě pomocí
dataprojektoru.
Jo – jednadvacáté
století se nezapře…

Tak – Jak se „Zadek“ líbí vám ?

Zapsal Aleš Marek
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Sobota, 30. srpna 2014

Námořnický výlet aneb Po Dunaji do Vídně
Tak jako každoročně, vedoucí Sborečku Majka Ryšavá připravila pro děti účinkující v tomto „tělísku“ zase jeden supervýlet. A nebyla na to sama. Pomáhal jí P. Radek
Gottwald a Petra Kušlová. Akci sponzorovala
firma AutoFit, s. r. o., které je Majka Ryšavá
jednatelkou.
Tentokrát Sboreček vyrazil do Vídně. Ačkoliv až doposud
měli štěstí na krásné počasí, letos jim prakticky celý výlet propršel.
Ale to by nebyly děti, aby si to – navzdory počasí – naplno neužily.
Po cestě v autobusu děti povídaly vtipy do mikrofonu a Otec
Majka Ryšavá (hovořící)
Radek se vytasil s připraveným testem o svatých, kteří mají něco
společného s vodou, neboť výlet byl „námořnický“. Děti měly podle příběhu uhodnout, o kterém svatém se povídá,
a vždy si nalepily jeho vyobrazení do připraveného sešitku, kam také měly napsat, co má dotyčný světec společného s vodou. Dvakrát ale
Otec Radek v zápalu hry omylem při čtení textu
prozradil, o koho se jedná. A když se jednou prořekla i Majka, děti si pochvalovaly, že to mají
lehčí a smály se chybám.
A protože pršelo, mimo plánovaný program si autobusem objeli malý okruh kolem historického centra Vídně. A pak už výletníci dorazili k Dunaji. Déšť nedéšť, děti si užily vodní
hřiště i v dešti a náladu jim to nezkazilo.
A pršelo, jen se lilo...

Vodní hřiště má svůj půvab i za deště.

Na lodi.

Poté se přes most Reichsbrücke výletníci pěšky dostali na ostrov, kde se pustili do hledání
pokladu.
Po poledni byla na programu plavba lodí po Dunaji. Děti dostaly horkou čokoládu, dospělí
vídeňskou kávu a různé variace štrúdlů.

- 65 Středobodem programu byla návštěva mořského muzea, kde si zájemci mohli některé ryby i
pohladit (pokud měly dobrou náladu a nechaly se).

Pak už se den nachýlil k večeru a byl čas na večeři. Po ní byla pro dospělé nachystána
ochutnávka bio-vína a Otec Radek se dal slyšet, že se mu to Rakousko začíná líbit a že by mu nevadilo, kdyby ho tam zapomněli. Což se nestalo, takže spolu s dětmi dorazil ve 21:30 ke kapličce na
Burianově náměstí.
A tak – díky, Majko, za skvěle strávený den.

Účastníci zájezdu (s ledňáky v rukou)
Zapsal Aleš Marek
Foto: Radek Gottwald a Aleš Král

Součástí výletu byla i soutěž o nejlepší návrh básničky k zítřejšímu uvítání nového faráře
Otce Maxe a k poděkování Otci Jendovi. Vítězné verše si můžete přečíst v následujícím zápisu. Na
tomto místě budou uvedeny některé příspěvky, které se do finále neprobojovaly.
Některé – ač výtrysky ryzí bezprostřednosti – absolutně nebyly vhodné pro použití. Jako
například:
Maxi, Maxi Dřímale, Ty seš dobrej, Ty vole.
Jistě uznáte, že tento výrok, i když bezelstně upřímný, by se na slavnostní mši zrovna moc
dobře nevyjímal.
Jiné byly docela dobré, ale přesto nezvítězily. Jeden příklad:
Chceš-li zažít srandu v praxi, seš tu správně, Otče Maxi!
Dobrý, že jo?

- 66 Motto: „Fandíme rodině!“

Sobota, 30. srpna 2014

Dnes ve Žďáru nad Sázavou konala se tradiční Národní pouť rodin všech českých a moravských
diecézí. Letošní rok je rokem rodiny a rokem oslav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny
vyhlášeného OSN.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

Neděle, 31. srpna 2014

Otec Max se představuje
Dnes se na všech mších farníkům oficiálně představil nový farář P. Maxmilián Dřímal.
Na deváté mši svaté, kterou celebroval provinciál P. Petr Vaculík, mělo proběhnout slavnostní předání farnosti. To, že předávání farnosti má svůj vlastní obřad, bylo pro mnohé farníky
novinkou, a proto jsme byli zvědavi, co se bude dít.
V průběhu zahájení mše se nejdříve Otec Radek zeptal dětí, jestli vědí, jaký je rozdíl mezi
administrátorem a farářem. „Administrátor je menší!“ zazněla nekompromisní odpověď. Při pohledu na mohutnou a vysokou postavu nastupujícího faráře nám nezbylo nic jiného, než dát dětem za
pravdu. Další „předpřipravená“ odpověď, že pan farář má fousy, vzala za své, neboť Max se ku
příležitosti této slavnostní chvíle
oholil. A pak už děti s kyticí růží
poděkovaly Otci Jendovi za službu administrátora a ve funkci faráře – s větší kyticí růží – přivítaly
Otce Maxe:
Milý Otče Jendo,
děkujem Ti s vděčností,
že ses ujal naší farnosti,
už před devíti měsíci
vždy s úsměvem na líci.
Buď s námi i dále
a Pán Bůh ať Ti žehná stále!

Milý Maxi, měj se u nás skvěle,
veď nás k Bohu směle!
Snad se Ti tu s námi bude líbit,
budeme se o to snažit, to Ti můžem slíbit!
Tak ať se Ti tu ve farářské praxi
daří všechno maxi-, maxi-,
maximálně, MAXI !!!!

- 67 Obřad uvedení do funkce faráře spočíval v tom, že Otec
Petr přečetl zásady, kterými se řídí spravování salesiánské farnosti, a poté Max před shromážděnými farníky veřejně vyznal
víru – pomodlil se Credo.
Před závěrečným požehnáním se Max podíval na hodinky a žertem pronesl: „Hodinu deset minut! Tak takhle dlouhou mši jsem ještě v životě nesloužil!“ A pak pokračoval:
„Včera jsme si s Otcem Jendou předávali farnost, položku po
položce, a když jsem celou tu agendu viděl, tak jsem zkolaboval. Otec Jenda je svědkem. Lituji, že jsem napsal do Žabokuku, že nebudu úředník. Včera jsem pochopil, že farář je úředník. Otec Jan slíbil, že mi bude pomáhat. Bez něho nemám
šanci…“
Při večerní mši v 18 hodin čekalo ještě Otce Maxe oficiální předání farnosti ze strany biskupství. Farnost mu přišel
svěřit děkan od sv. Jakuba Mons. Václav Slouk.
P. Max Dřímal předčítající vyznání víry

Zapsal Aleš Marek

Vzhledem k dnešnímu slavnostnímu předávání farnosti otevřela farní kavárna o týden dříve. Tedy
po mších v 7:30 a v 9:00 jsme si mohli vychutnat první poprázdninovou kávu a blíže se seznámit
s Otcem Maxem, který do sálu pod kostelem též zavítal a čile se měl ke skupinkám farníků.

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

7:00
18.00
18:00 v kapli sv. Václava na Burianově náměstí

Sobota:

7:00, 18:00 (s nedělní platností)

Neděle:

7:30, 9:00, 10:30, 18:00

Od 31. srpna 2014 zahajuje provoz farní kavárna vždy po mši sv. v 7:30 a v 9:00.

Neděle, 7. září 2014
Dnes při deváté mši svaté byly dětem požehnány školní brašny, batohy a pomůcky.
Tak ať vám to, děcka, všechno vychází, a to nejen ve škole.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
Stůl připravený na pomůcky byl brašnami a batohy natolik zavalen, že v nás starších vyvolal nostalgickou
vzpomínku, jak to vypadalo před školní jídelnou, když jsme na základce běželi na oběd.
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Píše nám provinční představená FMA
Milí bratři a sestry ze Salesiánské rodiny,
od 7. září do 16. listopadu 2014 probíhá 23. Generální kapitula Dcer Panny Marie Pomocnice křesťanů. Kapituly se zúčastní 194 sester, jež budou zastupovat 12 959 FMA přítomných
v 94 zemích světa. Tato událost je jistě příležitostí a také zkušeností zamyšlení a vzývání Ducha
Svatého k nasměrování našeho Institutu v příštích šesti letech. Oficiální zahájení bude 22. září. Zahájení předchází seznamování se sestrami, s předcházející přípravou a s pravidly kapituly. Poté následují týdenní duchovní cvičení v Mornese, pouť do baziliky Panny Marie Pomocnice v Turíně,
návštěva Nizzy Monferrato a Lu Monferrato (kde se narodila sr. Angela Valese, která vedla první
misionářskou výpravu FMA a zemřela před sto lety). Ve dnech od 22. do 29. října se uskuteční rozlišování a volba hlavní představené a její rady. Za naši Česko-litevskou provincii se kapituly zúčastní provinční představená Marie Tkadlecová a delegátka sr. Jurgita Jagminaité (z Litvy). Prosíme
o modlitbu, abychom byly otevřené Duchu Svatému a nechaly se jím vést!
Sr. Majka Tkadlecová FMA

Úterý, 9. září 2014
Dnes v 11 hodin konalo se v našem kostele requiem za paní Vlastu Vysoudilovou.
Zemřela dne 3. září 2014 ve věku 91 let.
Ve 13 hodin konalo se requiem za Ing. Jaroslava Fakíra Mikšíka.
Zemřel 2. září 2014 ve věku 50 let.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JIM, Ó PANE…

Pátek 12. a sobota 13. září 2014

Úvodní školení, aneb Kdo tu slaví?
Zahájili jsme jubilejní rok. Silové vektory jsou
usměrněny. Koráb s názvem Středisko se pohnul vpřed.
Rok předem je termín druhého zářijového víkendu v diářích spolupracovníků Salesiánského střediska
mládeže rezervován pro úvodní školení. Toto setkání
naplňuje podmínku školského zařízení, které by mělo
vyhradit čas na proškolení všech dobrovolníků a zaměstnanců. Pokud by TOHLE bylo vše, nemělo by smysl
psát více.
O čem však MÁ smysl psát jsou myšlenky, jednotný směr a „duch střediska“, nebo – chcete-li – onen
kultovní „salesiánský duch“, který se při podobných
akcích vytváří a kultivuje. Školní rok 2014/2015 má jasné téma. Je to rok oslav 200 let od narození Dona Boska

- 70 a současně 20 let od posvěcení kostela v Žabovřeskách. Tyto momenty nás nutí zastavit se, připomenout si význam a hodnotu díla, ve kterém se pohybujeme, a uvědomit si, že jsme to MY, kdo slaví.
Dominik Liberda,
koordinátor animátorů
Setkání začíná vždy v pátek, kdy je čas na bilancování, promítání fotografií, videí, hodnocení toho, co se podařilo, i toho, co se zdařilo méně. Ale také se diskutuje o tom, co přijde, jak dál a jak lépe.
Součástí pátečního programu byla i výroba osobního keramického kachlíku se jménem. Tyto kachlíky, seskládány do jakési mozaiky, vytvořily potom obraz našeho kostela. Skvělý nápad. Bylo to více
než symbolické, protože co by byl kostel a středisko bez lidí? Jen pár
prázdných budov. Nic víc. Život kostelu a středisku vdechují jen a jen
lidé. Děti a mládež. Spolupracovníci. Animátoři. Farníci. MY všichni.
A proto – kdo tu slaví? NO PŘECE MY, MY VŠICHNI !!!

Posledním bodem pátečního programu byl hraný trailer, který otevřel téma letošního animátorského roku. Dílo bylo natolik emotivní a mrazivé, že se některým přihlížejícím doslova ježily
chlupy na těle. Ostatně – posuďte sami. Na videozáznam
živého traileru se můžete podívat 0ZDE0.
DaCapo200 je formát, který bude animátory provázet během roku. Jeho motto je Skácelův verš „Kdo zahraje
to, kdo to zazpívá?“ z básně Elegie na smrt Otakara Horkého.

Živý trailer měl úspěch…

◄ Diváky doslova přimrazil do židlí
Během obou dnů probíhala též soutěž o nejlepší buchtu, takže pořád bylo co zakousnout, a
přitom se hodnotilo, přidělovaly se bodíky…

- 71 V sobotu se pak účastníci školení rozřadili do skupin (letos
do dvou) a rozešli se plnit plánovaný program. Ten spočíval
v přednáškách i v praktickém nácviku možných situací dle osnov
školení. Nácviky byly ryze standardní – například zásady první
pomoci, ale i nestandardní, šité na míru středisku mládeže. No řekněte sami: Dostali jste se někdy do situace, že jste nevědomky pomohli zloději ukrást přes okno osmdesátikilový stolní fotbal? Na
takovém školení BOZP rozhodně neusnete.
Program byl zakončen mší svatou a společným obědem.
◄ Jiřka Marková v akci (sobotní rozřazení do skupin mělo grády…)
Posádka korábu Středisko
vedení střediska spolu se zaměstnanci, spolupracovníky a animátory

PŘEJEME ÚSPĚŠNOU SEZÓNU 2014 / 2015

A nezapomeňme:

TUTO SEZÓNU SLAVÍME !!!

Zapsal Aleš Marek, foto: David Skoruša a Anežka Hesová

- 72 Jan Skácel
Elegie na smrt Otakara Horkého,
který psal básně a hrál na klarinet v cimbálové muzice
Byl chlapec a už není.
A kdo to zahraje, a kdo to zazpívá...
A kdo vypoví to náhlé oněmění.
A kdo se přimluví za lidské utrpení,
kdo se dopočítá ztraceného jmění
a kdo mu podá růži jako za živa.

A kdo ohlédne se, kdo se podívá...
A co se stane, co se vlastně změní
když člověk byl a znovu tady není.
Kdo zahraje to, kdo to zazpívá...

Nové logo pro školní rok 2014 / 2015

V sobotu, 13. září 2014 v rámci sobotní části úvodního
školení byl slavnostně požehnán sprejový obraz na zadní stěně
budovy střediska. Od tohoto dne má tedy naše středisko
POŽEHNANÝ ZADEK
Na neděli 14. září vyhlašuje otec biskup Vojtěch sbírku na podporu církevního školství.
V kompetenci faráře je rozhodnout, jaká část sbírky nebo zda celá
bude odeslána na salesiánské školství.
Sbírka vynesla 21 319 Kč.
Polovina byla využita na podporu církevního školství, polovina na podporu školství salesiánského.
Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať!“
Neděle, 14. září 2014
Dnes při mši svaté v 10:30 přijali svátost křtu děti Natália Eliška Ráčková
a Oliver Tomáš Pavel Kolínský. Mši sloužil P. Jenda Stuchlík.
Poté ve 12 hodin obřadem beze mše byla pokřtěna dvojčata Lea Anna a Mia Maria Chábek.
Obřad křtu vysluhoval též P. Jenda Stuchlík.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
Neděle, 14. září 2014
Dnes se konala tradiční pouť naší farnosti do Vranova u Brna. Jako obvykle se farníci sešli na
zastávce MHD a vyrazili pěšky k Panně Marii, letos pronásledováni velmi nepříznivým počasím.
V 15 hodin v poutním kostele konala se mše pro poutníky. Hlavním celebrantem byl novokněz
P. Tomáš Šíma.
V 16 hodin byl dále plánován varhanní koncert naší varhanice Štěpánky Drlíkové,
který byl však pro nemoc zrušen.
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Čtvrtek, 18. září 2014

Srdce sv. Jana Maria Vianneye v Brně
Ve dnech 13. až 23. září 2014 putovala po České republice
relikvie srdce patrona kněží, arského faráře sv. Jana Maria Vianneye. Tato akce proběhla z iniciativy královéhradeckého biskupa
Mons. Jana Vokála u příležitosti Roku povolání, který letos v královéhradecké diecézi prožívají. Organizátoři nabídli tuto možnost
také ostatním diecézím. Jak uvádějí ve svém dopise: „…jsme přesvědčeni, že přítomnost této vzácné relikvie znamená pro celou
naši církev velkou příležitost, požehnání a milost. P. Frédéric
Vollaud, který společně s P. Rolandem Varinem přiveze z Arsu
Vianneyovo srdce, na toto téma sám řekl: ´Očekávejte velké milosti na všech místech, kde bude relikvie přítomná.´ “
V brněnské diecézi byla příležitost k uctění ve čtvrtek 18.
září 2014 v katedrále svatých Petra a Pavla. Setkání pro širokou
veřejnost bylo připraveno od 16:15 do 22 hodin. Bylo zahájeno
slavnostním průvodem. Po společném uctění relikvie následovala
modlitba růžence a chvíle ticha k soukromé adoraci.
Bohoslužba v 17:30 hodin byla celebrována brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem, homilii pronesl P. Frédéric Vollaud. Promluva byla tlumočena do češtiny.
Po skončení mše až do 22 hodin byla v katedrále možnost k individuálnímu uctívání relikvie, k tiché modlitbě a k rozjímání.
Zájemci dále mohli od 19 hodin zhlédnout v sále Petrov 2 francouzský film (s českými titulky) o sv. Janu M. Vianneyovi.
Zapsal Aleš Marek

Sobota, 20. září 2014
Dnes v našem kostele uzavřeli křesťanské manželství
slečna Bc. Jana Buchtová a pan Tomáš Kamenický.
Oddával P. Martin Hobza z Prahy.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ ! ! !
Jano a Tomáši, přejeme hodně štěstí do společného života.

Od dnešní neděle, tedy od 21. září 2014, se opět začíná pravidelně scházet farní Sboreček.
Na stálé členy i na nově příchozí od tří let až třeba klidně i do 100 se těší Majka Ryšavá,
Otec Max a všichni spolupracovníci.
Dnes, v neděli 28. září 2014, v 15 hodin, byla v kapli sv. Václava na Burianově náměstí odsloužena
hodová Svatováclavská mše za živé i zemřelé obyvatele Vinohrádek, Žabovřesk a Maniček.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!

- 74 Stolní kalendář, vydávaný ku příležitosti 20. výročí posvěcení našeho kostela, se právě
v těchto dnech tiskne.
Kromě občanského, církevního a salesiánského kalendária kalendář obsahuje dosud nezveřejněné
fotografie z interních akcí střediska a farnosti. Je to vlastně taková unikátní kronika žabovřeského
díla od počátků až do současnosti. Najdete v něm též několik překvapení.
Kalendář bude k dispozici na začátku října a jeho cena bude 60 Kč.

Středa, 1. října 2014

Godspell v Praze

S velikou vděčností Bohu i našim přátelům v Praze vzpomínáme na neopakovatelné představení muzikálu Godspell v Salesiánském divadle v Kobylisích. Byl to mimořádný zážitek!
Když jsme asi před rokem začínali v našem středisku
nacvičovat muzikál, neměli jsme příliš velké ambice. Hráli
jsme si, zkoušeli, vymýšleli a čekali, co z toho bude. Teď,
po čtvrtém vystoupení Godspellu, můžeme jen žasnout, jakého příběhu jsme se vlastně stali součástí a jaké zážitky,
úspěchy, dobrodružství a setkání měl pro nás Pán Bůh připravené!
Tím posledním byla opravdu krásná zkušenost vystoupení v pražském Salesiánském divadle, kam nás u příležitosti svátku sv. Terezičky pozvala místní salesiánská farnost. Dát se po prázdninách dohromady s celým souborem,
oprášit scénář a sejít se uprostřed pracovního týdne v Praze
bylo poněkud krkolomné, ale nakonec jsme to nějak dokázali. Čekalo nás opravdu vlídné přijetí našich přátel v Praze,
kteří pro náš divadelní počin připravili podmínky víc než
skvostné: pan zvukař Karel Karbous Klimeš si dokonce po
pečlivém nastudování našeho dílka připravil i zvláštní scénografii, složenou z obrazů promítaných na zadní stěnu divadla. Píseň "Dál jdem' dál" jsme tak mohli zpívat pod
hvězdnou oblohou, podobenství si vyprávět v působivých
ulicích, před kamennou zdí nebo dokonce v pouštní krajině.

- 75 Díky profesionálnímu nazvučení jsme mohli pustit
z hlavy technické starosti a naplno se vrhnout do víru hrátek, melodií, tance a nových experimentů. Jako režisérka
jsem se také poprvé mohla přidat k hercům a celý muzikál
si prožít na jevišti, což byl krásný dárek. Myslím, že mohu
mluvit za celý soubor, když řeknu, že se tento večer hluboko zapsal do našich srdcí.
Velký dík patří všem hercům a muzikantům, ale také těm, kdo nám pomáhali toto vystoupení uskutečnit: Jakubovi, Karbousovi a jeho týmu, Veronice, Vaškovi.
Autor: Anežka Hesová

Sobota, 4. října 2014
Dnes v našem kostele uzavřeli křesťanské manželství
slečna Mgr. Veronika Davidová a pan Ing. Jakub Fojtů.
Oddával P. Martin Hobza z Prahy.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
Verčo a Jakube, přejeme hodně štěstí do společného života.
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Sobota, 4. října 2014

Sboreček ve Štípě
Z dobové kroniky:
„Při přenášení milostné sošky 30. září 1764 mohli poutníci vidět zvláštní úkaz na obloze: vedle slunce byly dvě jasně svítící
hvězdy. Slavnosti se zúčastnilo 35 000 poutníků.“
Ve Štípě, což je v současné době součást Zlína nedaleko od Fryštáku, slavili 250. výročí
přenesení milostné sošky Panny Marie Štípské z původního kostelíka do kostela Narození Panny
Marie. A náš Sboreček byl při tom.
Jak k tomu došlo? Zeptal jsem se vedoucí
Sborečku Majky Ryšavé:
„Pozval nás BROLN, se kterým jsme
dříve spoluvytvářeli CD Mariánské písně 4,
abychom tři písničky z tohoto CD zazpívali při
příležitosti 250. výročí přenesení sošky Panny
Marie z původní kaple do hlavního kostela. Jeli
jsme pěkným autobusem od Bohémy v 15:45
hod. Vezl nás stejný pan řidič, jako na výlet do
Vídně, což jsme byli rádi.
Při příjezdu do Štípy se rozpršelo, tak
jsme utíkali do školy, kde nás přivítaly dvě kuchařky a měly pro nás nachystanou večeři – sekanou, chleba a trochu sušenek a koláčků, a k tomu,
samozřejmě, čaj a vody.

Večeře, převlékání i zkouška v jídelně štípecké školy

Děti se těšily na kolotoče a stánky a také chtěly něco z pouti přivézt našemu novému panu
faráři Maxovi, ale při tomto výročí tam nic takového nebylo. Byli jsme trochu zklamaní, ale děti se i
tak iniciativně pustily do sbírání různých upomínek. Mezitím se postupně převlékaly do bílých halenek, na které si přišpendlily modré mašličky.
Nejvíce je ovšem zaujal školní automat s dobrotami, takže všichni dospělí (doprovázející
rodiče i starší mládež) hledali po kapsách drobné, aby děti mohly automat vyzkoušet.

- 77 Pak jsme si krátce zopakovali písničky a šli jsme do kostela. Tam nás pořadatelé postavili na
lavičky, aby děti byly vidět. Koncert začínal v 19 hod. a slovem ho provázel místní pan děkan Otec
Sedláček.

Pro děti bylo utrpení stát 70 minut bez hnutí na lavičkách. Ty nejmladší to vyřešily tím, že
se vrtěly do rytmu zpívaných a hraných melodií a občas si někdo na lavičku i sedl, ale za chvilku
zase vzorně vstal. Sem tam se někdo i protáhnul
nebo v pauze zívnul, ale děti všechno krásně
zvládly, dokonce nikdo nepotřeboval ani na WC a
krásně se nám podařilo zazpívat.

Po ukončení koncertu se děti rozeběhly po kostele, aby ještě něco sehnaly pro Maxe. Ondra
Charvát donesl dva poslední pohledy, další dítě modlitbičku za mládež, někdo program... A hned
jsme pro Maxe měli kupu dárků.
Po koncertě jsme v sakristii dostali zákusky, všechny děti dostaly za odměnu štípecké oplatky a pěknou velkou medaili (turistickou známku ze Štípy). Ty nejmenší (Natálka Sejkorová, Maruška Balíková, Gabriel Knecht a Samík Bína) dostali ještě navíc velký obrázek sošky Panny Marie.
Otec Sedláček požádal Kryštůfka Bínu i ostatní děti, aby pozdravovaly našeho pana faráře Maxe a
vyřídily mu, že se má za ním do Štípy stavit pro dekret o ukončení jeho působení ve Fryštáku. Prý
ještě neměl čas si ho vyzvednout.
Po tomto občerstvení jsme již spěchali do autobusu, který nás přivezl ve 22:15 hod. zpět do
Brna k Bohémě.

- 78 -

I když to bylo obtížné, většina dětí přišla druhý den ráno
hned v 8:15 do kostela, protože byla první dětská mše s Otcem Maxem. Při ohláškách děti vyřídily pozdrav ze Štípy a předaly Maxovi
dárky: oplatky, CD, medaili a všechno, co jsme ukořistili....“
Marie Ryšavá, vedoucí Sborečku

V neděli 5. října 2014 při deváté mši sv. děti se Sborečku předaly
P. Maxovi dárky z pouti, pozdrav tamního děkana P. Sedláčka
a jeho vzkaz, aby si P. Max přišel vyzvednout dekret o ukončení
svého působení ve Fryštáku, protože dosud neměl čas tak učinit.
„To aby bylo úředně potvrzeno, že už jsem úplně váš...“,
komentoval vzkaz Max.

Z ohlasů:
Majko, díky za Vaši přízeň. Jasně že jsem měl radost...
P. Max Dřímal
Ahoj Majko,
díky za moc krásný zážitek. Bylo to pohlazení po duši a byl jsem překvapen, jak jste
dobří. Slyšet BROLN s tak krásně vyladěnými dětskými hlásky bylo úžasné. Moc děkuji i
za CD, ale slyšet vás na živo nic nenahradí. Podle nazpívaných písniček, které většinou zazněly i na koncertě, asi nezpíváte ve Štípě poprvé. Mohu se tedy těšit na příští rok opět?
Vaše CD samozřejmě doručím všem našim známým. Moc vás všechny zdraví
Hans Blecha
Z nedělních ohlášek:
Včera v 19.00 zpíval náš farní Sboreček společně s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů na výroční pouti ve Štípě. Aktivně tak přispěl k důstojnému průběhu poutního programu a reprezentoval též naši farnost. Díky všem..... Dětem, rodičům a taky Majce
Ryšavé.
P. Max Dřímal

- 79 5. října 2014 vyšel farní časopis Žabokuk číslo 3/14.
Na nástěnce v zadu u pultu s knihami byly představeny čtyři nové projekty, kterými salesiáni chtějí
zvelebit kostel k nadcházejícímu jubileu:
1. Výmalba kostela (již byla realizována)
2. Nové ozvučení kostela
3. Vnější nasvícení kostelní věže
4. Nové vitráže v presbytáři kostela
(návrh vitráží je na nástěnce a zároveň byl
zveřejněn i v novém kalendáři a moc se povedl).
Zároveň salesiáni prosí farníky o spolupráci.
Na tyto projekty budou vyhlášeny dvě sbírky.
Komunita moc děkuje za jakoukoliv podporu.
Návrh vitráží ►

Dnes, v neděli 5. října 2014, po každé mši sv., sestry salesiánky v předsíni kostela prodávaly stolní
kalendář 2015 vydaný k 20. výročí posvěcení kostela P. Marie Pomocnice křesťanů.
ZÁJEM BYL OBROVSKÝ !!!
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Neděle, 5. října 2014

Tradiční Drakiáda

Zvací plakátek

Účast byla hojná, počasí vyšlo skvěle. Občas svítilo i sluníčko a vítr
štědře foukal, takže draci létali ostošest. Nádherný podzimní den. Některé
děti se dokonce pochlubily draky domácí výroby.
Nálada byla báječná a sladké odměny se dostalo všem zúčastněným. Bylo to skvěle strávené nedělní odpoledne.
Díky sestřičkám za organizaci a díky těm, co přišli, za super zážitky.

- 81 V úterý, 7. října 2014, došlo k úpravě sprejového obrazu na zadní stěně střediska mládeže.
V barvách zanikající slogan přece jen vadil natolik, že byla sjednána náprava.

Původní verze

Nová verze
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V neděli, 12. října 2014, při všech mších sv. proběhlo
na žádost brněnského biskupství sčítání návštěvníků
bohoslužeb. Systém byl stejný, jako při minulých
sčítáních. Byly připraveny sčítací lístky, kdy
natržením okraje lístku u předepsaného údaje věřící
uvedli, jakého jsou pohlaví, jakého věku a zda jsou
nebo nejsou výdělečně činní.
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10. a 11. října 2014 konaly se komunální volby
a v Brně zároveň i volby do senátu ČR.

V sobotu, 18. října 2014, od 18:45 proběhl v našem
kostele Misijní most modlitby.
Shromáždění se společně modlili za misie na celém světě.

- 82 -

Neděle, 19. října 2014

Misijní neděle
Tuto neděli se konala sbírka na podporu Papežského misijního díla. Při této příležitosti konala se i
akce nazvaná Misijní koláč. Farnice podle svých možností napekly koláče, cukroví, rolády, sušenky, zkrátka
všechny možné sladkosti, nabalily je do balíčků a ty se
potom prodávaly v podloubí kostela. Výtěžek z prodeje byl též věnován na misijní dílo.

A že bylo z čeho vybírat!
Na deváté mši svaté, kterou
sloužil P. Max, Sboreček předvedl
kostýmované přinášení darů. Děti,
oblečené tak, aby reprezentovaly
různé světadíly, přinášely dary pro
daný světadíl nebo oblast typické.
Dary pak byly položeny pod oltář.
Po přijímání měl Sboreček
připravenu také píseň k misiím. Vedoucí Majka Ryšavá vyzvala kohokoliv, kdo by si chtěl s dětmi zazpívat, ať přijde za nimi dopředu
do presbytáře. A v průběhu zpěvu z lavic skutečně vyšli členové scholy spolu s některými rodiči a
připojili se k dětem. Sice to bylo „na tajno“ domluvené, ale působilo to bezprostředně a mile.
Vše jsme pak zakončili dole „na kafi“, kde jsme si smlsli na misijním koláči.
Krásně prožitá misijní neděle...

Zapsal Aleš Marek
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Amerika: Kukuřice a fazole

Eskymáci: Ryby

Asie: Rýže

Afrika: Voda a léky
Evropa: Obilí, chléb a víno

Výtěžek sbírky z misijní neděle je 45 490 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať!“
V neděli 19. října odpoledne v 15:30 v pinpongárně předvedl divadelní soubor Happy Teather
loutkovou pohádkovou inscenaci Nevěřící Janek.
DĚKUJEME ZA SKVĚLÝ ZÁŽITEK !!!
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Čtvrtek, 23. října 2014

Da Capo 200 – začátek
První animátorská porada začíná od začátku. Jak jinak. Název "da capo" přece znamená totéž: od začátku. Začíná nový školní rok, začíná nový formát animátorských porad a my se vracíme
ke kořenům našeho salesiánského díla.
U kořenů stojí náš zakladatel Don Bosco, jehož dvousté výročí narození budeme v tomto
školním roce společně slavit. Ale také mnoho dalších osobností z dějin salesiánského hnutí v BrněŽabovřeskách, kde si zase připomínáme 20 let od posvěcení kostela Panny Marie Pomocnice. A
nesmíme zapomenout ani na nás, protože právě my teď přebíráme pomyslné žezlo a píšeme svým
působením další kapitolu salesiánské historie.
Téma animátorské porady jsme si proto zpřítomnili divadelním kusem složeným ze tří scén.
První nás přenesla do hlubin devatenáctého století. Don Bosco nadchl skupinu muzikantů ke společnému hraní a zpívání na
počest Panny Marie, vtom se
ovšem strhla nečekaná hádka
dvou mladíků, která vyústila
téměř ve rvačku. Musel zasáhnout dokonce strážník. Ten
potom Donu Boskovi doporučil, aby svou oratoř rozpustil.
To by ovšem Don Bosco nedopustil. A tak se rozhodl oratoř přesunout na jiné místo.

Druhá scéna se odehrávala na začátku dvacátého století. Nadšený Otec Lepařík
plánoval výstavbu velkolepého areálu pro
děti a mládež v Žabovřeskách a právě své
sny konzultoval s Otcem Kratochvílem, když
přiběhl rozrušený Jan Rob a přinášel znepokojující zprávy o začínající válce. To už
jsme slyšeli zvuk letadel a sirény, jen tak tak
jsme stihli zatemnit okna a skrýt se před nálety, ani petrolejku se nám rozechvělýma
rukama nepodařilo zapálit.
Třetí scéna se odehrávala v
roce 2014. Současný ředitel střediska Pavel Tichý nás ujišťoval o
svých nadějích vztahujících se k
nadcházejícímu
školnímu roku,
který jsme pak společně svěřili do
Božích rukou.
Těžko říct, kdo byl v tomto
divadelním kuse hercem a kdo divákem. Během celého představení
vystupovali z publika noví a noví
herci, kteří se zapojovali do dění. V

- 85 tom totiž spočívá náš nový model animátorských porad, který nazýváme "Da Capo 200". Předem vybraní
animátoři dostávají kousky scénáře a stávají se každý
na chvíli protagonistou společné hry. Kdo ví, jestli v
té příští scéně nebudeš vystupovat třeba ty.
Důležitou částí animátorské porady bylo jednání v sekcích. Školní rok je před námi, a tak je hodně
věcí třeba domluvit a zorganizovat. Těšíme se, že se v
něm budeme s vámi zase setkávat.
Díky všem, kdo se zúčastnili první porady a
přispěli k příjemné atmosféře celého večera. Příští
porada nás čeká 27. listopadu.

Majka Kučerová a Sabča Šlachtová.
Spokojené, vysmáté...

A kdo zahraje to, kdo to zazpívá?
Autor: Anežka Hesová, foto: Lucie Kubešová

Neděle, 26. října 2014
Zachyceno na deváté
P. Radek Gottwald:
„Vzpomeňme na naše poutníky do Turína... ...Poprosil jsem je, ať dovezou nějaké mešní víno. Když Libor uslyšel, kolik toho chci, tak prohlásil, že budeme muset přidat ještě jednu mši, abychom to všechno stačili vypít.“

Neděle, 26. října 2014

List českých a moravských biskupů
o pomoci trpícím křesťanům
Drazí bratři a sestry,
celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky (především
v Nigérii, Středoafrické republice a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na těchto místech trpí lidé ve
válkách rozpoutaných mocnými či netolerantními lidmi. Dnes je na celém světě pronásledováno až
200 milionů křesťanů a více než 100 tisíc z nich je každoročně umučeno nebo zabito. Dnešní pronásledování má více obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovateli
jsou režimy založené na komunistické ideologii či náboženském fundamentalismu, zvláště pak islámském. Jako křesťané silně vnímáme, že trpí naše sestry a bratři, členové naší rodiny.
Nemůžeme být lhostejní, ani nestačí náš soucit nebo nářek, protože by nebyl upřímný, kdybychom nevyužili prostředky pomoci, které máme. Proto vás upřímně prosíme o intenzivní modlitby za mír a ukončení utrpení křesťanů. Mají-li být ovšem naše modlitby účinné, je třeba, abychom k
nim dodali naše křesťanské svědectví života a úsilí proměnit naši společnost evangeliem. Nebudeme-li jako národ žít podle Božích přikázání, ani my nemáme jistý současný mír a blahobyt.

- 86 Také vás prosíme: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pomoc trpícím. Ať nemají strach připojit se k sankcím
vůči agresorům, ani když to bude znamenat omezení našich obchodů, a od každého z nás to bude
vyžadovat nějakou oběť. Pro naši zemi od nich požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera Božích přikázání.
Každoročně prožíváme šestou neděli velikonoční jako Den modliteb za pronásledované
křesťany, ale v této situaci se od nás čeká víc. Proto prosíme, abyste se zapojili do Dne půstu za mír
na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině, který vyhlašujeme na pátek 31. října.
V prvním listopadovém týdnu se účastněte dle svých možností také prosebných adoračních pobožností, a každý den v poledne se spojme v modlitbě za mír alespoň krátkou modlitbou.
Těm, kteří přišli o domov, všechen majetek, a trpí hlady, je nutné pomoci i našimi dary. Proto ve spolupráci s Charitou ČR vyhlašujeme celonárodní sbírku na pomoc lidem v těchto zemích.
Prosíme, abyste ukázali svou velkorysost. Věříme, že nás Pán vyslyší. Vždyť on slíbil, že vyslyší ty,
kdo budou v jeho jménu společně prosit za jednu věc, na které se shodli podle Boží vůle.
Děkujeme všem, kteří se zapojí, a všem žehnáme.
Biskupové českých a moravských diecézí

Po stopách Dona Boska
Pouť farnosti do Turína a okolí
U příležitosti výročí 200 let od narození zakladatele kongregace Salesiánů Dona Boska, a při
příležitosti výročí 20 let od posvěcení našeho kostela, jsme ve dnech 24. – 29. října uspořádali pouť
po stopách sv. Dona Boska do Turína a okolí. Navštívili jsme řadu významných míst spojených
nejen se životem tohoto světce, ale také místa spojená s působením dalších piemontských světců,
kteří měli k dílu Dona Boska velmi blízko (Dominik Savio, Josef Cafasso aj.). Pouť byla koncipována jako putování po lokalitách spojených s dětstvím, studiem a kněžskou službou Dona Boska.
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Pátek, 24. října 2014
Naše putování začalo v pátek večer odjezdem ze Žabovřesk. Aby byli účastníci pouti zasvěceni do života Dona Boska, promítli jsme v autobusu tříhodinový film o tomto světci, poté následoval noční přejezd přes Rakousko na sever Itálie.

Sobota, 25. října 2014
Na Colle Don Bosco jsme dorazili v sobotu dopoledne, následovalo ubytování a oběd. Odpoledne jsme se vydali na prohlídku rozlehlého areálu v místě narození Dona Boska. Nejdříve jsme
se podívali do baziliky, která je zasvěcena právě zakladateli salesiánů a byla postavena v místech,
kde stával světcův rodný dům. Samotná bazilika, dokončená ve 2. polovině 20. století, působí monumentálním dojmem. Má dvě části – spodní a horní – přičemž především horní část, dokončená
roku 1984, s obložením z lipového dřeva a 8 metrů vysokou sochou zmrtvýchvstalého Krista je
značně působivým moderním chrámovým interiérem.

Po prohlídce baziliky jsme zamířili k nedalekému kostelu Panny Marie Pomocnice křesťanů,
který byl vystavěn u příležitosti 100 let od narození Dona Boska, tedy v roce 1915. Naproti kostelu
jsme si prohlédli dům, kde Don Bosko s matkou Markétou a svými bratry několik let bydlel. Součástí areálu je také tzv. Josefův dům (dnes je v něm expozice zemědělského života, aby si návštěvníci udělali představu o životě na piemontském venkově v době Dona Boska) s růžencovou kaplí,
která má úzkou spojitost s počátky působení salesiánů. Následně jsme se vypravili do několik kilometrů vzdálené vsi Morialdo, kde jsme si prohlédli dům, ve kterém žil sv. Dominik Savio, a také
kostel sv. Petra. Ten je spojen se životem dvou osobností, které výrazně
ovlivnily a formovaly život Dona Boska
– kněžími Giovannim Callosem a
Giuseppem Cafassem. Večer sloužil
Otec Max mši svatou v kostele Panny
Marie Pomocnice, připojili se k nám
také další čeští poutníci, které jsme na
Colle potkali. Po večeři pro nás Otec
Libor připravil průvod se svíčkami po
místech, které jsme ten den navštívili.
Modlitba růžence a krátké zamyšlení
tak bylo více než důstojným zakončením prvního dne pouti.
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Neděle, 26. října 2014
V neděli jsme se vydali nejdříve do
městečka Castelnuovo Don Bosco, kde
jsme si prohlédli nejstarší sochu Dona Boska z roku 1898 a navštívili jsme také farní
kostel sv. Ondřeje, ve kterém byl Don
Bosko pokřtěn, a kde přijal první svaté přijímání. V tomto barokním kostele sloužil
mši Otec Libor a po mši nás místní paní
kostelnice po kostele provedla. Díky ochotě
místních jsme se před odjezdem podívali
také do domu, kde žil sv. Josef Cafasso.
Následoval krátký přejezd do města Chieri,
kde Don Bosko studoval. Podívali jsme se
k františkánskému kostelu, protože Don
Bosko jednu chvíli uvažoval o vstupu do
tohoto řádu. Na hlavní ulici, kde zrovna
probíhal velký bleší trh, jsme se zastavili u
budovy bývalého semináře, který Don
Bosko navštěvoval. Po krátké pauze na oběd jsme se podívali také do chrámu Santa Maria della
Scala, který je jednou z největších gotických staveb v Piemontu. Během svých studií Don Bosco
tento kostel často navštěvoval (boční oltář Panny Marie). Chrámem nás ochotně provedl místní pan
farář, takže jsme viděli nejen interiér, ale také freskovou výzdobu v boční kapli nebo kryptu pod
hlavním oltářem. Naše poslední nedělní zastávka byla ve vsi Mondonio. Zde jsme měli možnost
navštívit dům, ve kterém roku 1857 zemřel sv. Dominik Savio, prohlédli jsme si také kapli, kde
byly do roku 1914 uchovávány jeho ostatky.

Pondělí, 27. října 2014
Pondělí bylo zaměřeno na kněžské působení Dona Boska v Turíně. Po
příjezdu do oparem zahalené metropole
Piemontu jsme se nejdříve vydali ke
kostelu sv. Františka z Assisi, kde Don
Bosko sloužil svoji vůbec první mši
svatou. Bohužel jsme kvůli neplánovanému sanitárnímu dni nemohli vstoupit
dovnitř, takže jsme kostel viděli pouze
zvenku. Přešli jsme kolem paláce hraběnky Barolo, kde Don Bosko založil
jednu z prvních oratoří. Podívali jsme
se také do barokně přezdobené baziliky
Consolata (Panny Marie Utěšitelky,
která je patronkou Turína), kam Don
Bosko často chodíval, a kde je pohřben
sv. Josef Cafasso. Poté už naše kroky směřovaly na Valdocco, tedy na místo, kde Don Bosko definitivně vybudoval svoji oratoř. Od baziliky to byla chvíle chůze, nicméně v polovině 19. století se
jednalo o městskou periferii. Areál na Valdoccu svojí rozlehlostí připomíná areál na Colle Don
Bosco, jen se nachází uprostřed městské zástavby. Během našeho odpoledního pobytu na tomto
jsme navštívili všechna důležitá místa – Pinardiho kapli (první kaple vystavěná na Valdoccu), kostel
sv. Františka Sáleského (který nahradil kapacitně nevyhovující kapli), místnosti Dona Boska
s expozicí o vývoji areálu na Valdoccu a především o Boskově životě (např. kněžský oděv, listina o
založení kongregace, místnost, kde Don Bosko zemřel, a mnoho dalších). Po těchto místnostech nás

- 89 provedl jeden z místních salesiánů, který nám řekl vše podstatné o této lokalitě. Mši svatou sloužil
Otec Max v kostele sv. Františka Sáleského. Po bohoslužbě jsme měli více než hodinu prostor pro
osobní návštěvu zmíněných míst a především na prohlídku či ztišení v bazilice Panny Marie Pomocnice, která je výraznou dominantou celého areálu. V nádherně vyzdobeném kostele, vysvěceném v roce 1868, jsou oltáře s ostatky sv. Dona Boska, sv. Dominika Savia a sv. Marie Dominiky
Mazzarelové. Společnou fotografií u sochy Dona Boska jsme zakončili nejen návštěvu tohoto pro
salesiány snad nejvýznamnějšího místa, ale také naše putování.

Úterý, 28. října 2014
Na úterý jsme měli naplánovánu prohlídku centra Turína,
nicméně ještě před odjezdem jsme měli unikátní možnost se neplánovaně setkat s 10. nástupcem Dona Boska – hlavním představeným salesiánů Ángelem Fernándezem Artimem, který shodou okolností přijel na Colle Don Bosco. Poté už následoval odjezd a prohlídka turínských pamětihodností. Piazza Reale (Palazzo Madama, bývalé královské sídlo Palazzo Reale, kostel San
Lorenzo), fragmenty antického Turína, katedrála sv. Jana Křtitele
s kaplí, v níž se uchovává známé turínské plátno, Piazza San Carlo, kostel sv. Filipa Neriho, Palazzo Carignano (místo spojené
s počátky italského parlamentarismu, kde mj. roku 1861 zasedal
první parlament sjednocené Itálie). Prohlídku města někteří z nás
zakončili po cca hodinovém čekání návštěvou dominanty města,
167 m vysoké věže Mole Antonelliana, která byla ve své době
vůbec nejvyšší stavbou na světě. Z věže se nám naskytl nádherný
pohled na město, baziliku Superga i přilehlé okolí. I přes velmi
pěkné počasí jsme bohužel neviděli nedaleké Alpy. Po návratu na
Colle Don Bosco sloužil nejdříve Otec Libor mši svatou v horní
bazilice, následně jsme si udělali závěrečné neformální setkání
s místními specialitami.
Na závěr se sluší poděkovat Maxovi a Liborovi za duchovní doprovod, Liborovi navíc za průvodcovský servis. Nebýt
jeho znalostí a informací, neměli bychom komplexní přehled o

- 90 životě Dona Boska i osobách, se kterými byl jeho život
spojen. Velké poděkování patří především sestře Evě
Liškutinové. Nebýt její znalosti italštiny, tak nemáme při
pouti zařízeno v podstatě vůbec nic. Každý si jistě
z poutě odnese to své. Navštívili jsme místa spojená se
životem zakladatele kongregace salesiánů, jehož život a
dílo je pro mnohé jistě inspirací i výzvou. Doufám, že se
pouť vydařila a že na ni budeme vzpomínat jen v dobrém.
Zážitků, ať už duchovních nebo cestovatelských, má každý z nás jistě mnoho.
Autor: Stanislav Caletka

Velké díky patří především Standovi Caletkovi, který se již poněkolikáté chopil organizace podobné megaakce a opět se vzorně postaral prakticky
o vše. Výběrem finančních prostředků počínaje, přes zajištění dopravy, ubytování, informací, programu...
No – zkrátka – Standa je borec !!!
Díky !!!

Dnes, v neděli 2. listopadu 2014, proběhla první mimořádná sbírka na podporu čtyř projektů
realizovaných u příležitosti 20. výročí posvěcení našeho kostela.
Sbírka vynesla 46 560 Kč.
Salesiánská komunita děkuje farníkům za jejich štědrost.
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Sobota, 8. listopadu 2014

Tradiční setkání salesiánských rodičů
V sobotu 8. listopadu přijeli na tradiční setkání rodiče salesiánů a sester salesiánek z našich
komunit i rodiče spolubratří a sester pocházejících z Brna a okolí.
Začali jsme mší svatou a po ní následovala prezentace našeho díla a života sester za uplynulý rok. Po dobrém obědě jsme pohovořili, jak se komu vede.
Setkání jsme ukončili požehnáním P. Marie Pomocnice.
P. Radek Gottwald

Dnes, v sobotu 8. listopadu 2014, ve 12 hodin přijala svátost křtu Agáta Janochová.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
Dnes, v neděli 9. listopadu 2014, při mši svaté v 10:30 přijali svátost křtu děti Jan Daniel Měřinský
a Adam Jan Bosco Prachár. Mši sloužil P. Jenda Stuchlík.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
Téhož dne odpoledne v 15:30 v pinpongárně předvedl divadelní soubor Bedruňka
loutkovou pohádkovou inscenaci O draku Bylinkovi.
DĚKUJEME ZA SKVĚLÝ ZÁŽITEK !!!

Dnes, v pondělí 10. listopadu 2014, jsme se v 15 hod. naposledy rozloučili s panem Jiřím Drápalem.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ MU, Ó PANE…
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Pozvánka na Martinskou slavnost

Úterý, 11. listopadu 2014

Světlo od svatého Martina
Letošní listopad je – co se počasí týká – velmi
netypický. Dnes ráno bylo v Brně jedenáct stupňů a
odpoledne dokonce šestnáct. A to bylo celý den zataženo, sluníčko vykouklo jen na chvíli až odpoledne.
Sem tam padne i nějaký ten teplotní rekord – jako by
se podzim snažil vynahradit letošní ne moc vydařené
léto. No – sníh svatý Martin letos rozhodně nepřiveze.
Snad právě díky teplému počasí byla účast na
tradiční akci pořádané Klubem maminek – na martinské slavnosti – až neuvěřitelná. Na nádvoří střediska
doslova nebylo k hnutí. A přišly všechny generace. Na
připravených lavicích posedávali staroušci, dávali si
čaj nebo svařák a k tomu pečené brambory, klobásy, či

Světlo sv. Martina

prudkou novinku – dýňovou polévku paní Ivy Přikrylové (mimochodem naprosto luxusní), a pozorovali to hemžení kolem,
šťastní, že zase mají důvod
vyrazit mezi lidi. Zástupci
střední generace se přišli
podívat jen tak, někteří
z těch starších přivedli malá
vnoučata, ale největší účast,
samozřejmě, měly mladé
◄ Dramatizace příběhu
sv. Martina a žebráka

- 93 rodiny a s nimi obrovské množství dětí
různého věku, vyzbrojené lampióny
všech možných barev a tvarů.
Slavnost zahájilo vyzvánění
všech tří zvonů na osvětlené věži (reflektorem ze střechy), a pak už se moderování ujal P. Libor Všetula, nastínil
program a přiblížil postavu svatého
Martina.
Program se odehrával na pódiu
u paty věže kostela. Na pořad přišla
dramatizace příběhu svatého Martina a
žebráka, kterému podle legendy věnoval polovinu svého vojenského vlněného pláště.
Po představení shromáždění společně zazpívalo několik lidových písní, jejichž texty byly
– pro jistotu – promítány na zeď kostela, a pak už
za dunění bubnů a svitu pochodní do prostoru u
paty věže napochodovala středověká družina a
s ní – tentokrát na hnědém koni – svatý Martin.
Družina a její pomocníci zapálili dětem svíčky
v jejich lampiónech, a poté se všichni vydali průvodem zadem kolem hřišť střediska na loučku,
kde program pokračoval. Opět se zpívaly písničky, a nakonec se svatý Martin vytasil s dárkem
pro děti – svatomartinskými rohlíčky, kterými
družina a jejich pomocníci všechny
děti obdarovali. Svatý Martin měl jen
jedinou podmínku – že každé dítě se
musí o svůj rohlíček s někým rozdělit.
Pak se celý průvod vydal do
prostoru u paty věže, kde program pokračoval pohádkou pro děti.
Na nádvoří už bylo připraveno
občerstvení, které si zájemci mohli
zakoupit, byly připraveny stoly a lavice, bylo možné se posadit, odpočinout
si, popovídat se známými...
Báječně strávené odpoledne.
A tak srdečné díky organizátorům,
salesiánům, účinkujícím, pomocníkům,
animátorům, zvukařům, osvětlovačům, kuchařům, pekařům... Zkrátka všem, kteří obětovali svůj volný čas, aby zajistili hladký
průběh tohoto slavnostního odpoledne a
večera.
Zapsal Aleš Marek, foto: David Skoruša
Na reportáž vyrobenou dětmi z kroužku Reportéři se
můžete podívat zde:
https://www.youtube.com/watch?v=cZs6wO_f2Fk
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Pátek, 14. listopadu 2014

Opustil nás Ludvíček
Dnes v ranních hodinách odešel na věčnost člen zdejší komunity,
P. Ludvík Otradovec, SDB.
Zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří ve věku nedožitých 86 let.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ MU, Ó PANE…
Narodil se v roce 1928 ve Velkém Meziříčí. O šest let později se rodina přestěhovala do domu
v Brně-Jundrově. Když byla v Žabovřeskách v r. 1939 vysvěcena kaple se salesiánskou oratoří, začal se zúčastňovat programů oratoře a ministrovat. V roce 1944 byl poslán salesiány ze Žabovřesk na duchovní cvičení do ilegálního gymnázia ve Dvorku u Přibyslavi, kde mu nabídli možnost dalšího studia. Po skončení
druhé světové války, a to po páté třídě reálného gymnázia v Brně-Žabovřeskách, k salesiánům skutečně nastupuje, ovšem už ne do Dvorku u Přibyslavi, ale do navráceného salesiánského ústavu ve Fryštáku. V roce
1946 vstoupil do noviciátu a 16. srpna 1947 složil první řeholní sliby. Ve studiu pokračoval v Přestavlkách u
Přerova. Po maturitě na gymnáziu v Holešově v roce 1949 nastoupil pedagogickou praxi v učňovském domově v Ostravě, kde byl v noci ze 13. na 14. dubna 1950 s ostatními řeholníky zatčen a internován
v koncentračním táboře v Oseku u Duchcova. 12. září 1950 je odveden na vojnu k PTP a po týdenním přijímači převelen na stavbu železniční tratě Havlíčkův Brod – Brno. 31. října 1950 byl však ze zdravotních důvodů propuštěn do civilu. Začátkem listopadu obnovil svoje řeholní sliby. Koncem roku 1950 přišel do Opavy, kde žil v malé komunitě. Nastoupil nejdříve jako mzdový účetní do traktorové stanice, později jako ostřič
nástrojů do továrny na šicí stroje a soukromě pokračoval ve studiu teologie.
Po rozpadu malé komunity, v níž žil, přechází do Ostravy. Podařilo se mu získat místo laboranta na
Vysoké škole báňské. Aktivně se zapojuje do života katolické církve v konspiraci, převáží dokumenty, distribuuje náboženskou literaturu. Je však prozrazen a začíná být sledován StB. 1. srpna 1955 byl zatčen a 22.
listopadu 1955 odsouzen krajským soudem v Ostravě na čtyři roky odnětí svobody. Trest si odpykával ve
věznici v Ostravě, v Ilavě a na Mírově. Dva roky z celkového trestu mu byly amnestovány, a tak v roce 1957
byl propuštěn na svobodu.
Vrátil se zpět do Brna k rodičům. Střídá různá zaměstnání a pokračuje v soukromém studiu teologie.
13. prosince 1967 je biskupem Trochtou tajně vysvěcen na kněze, a to současně s Petrem Baranem. Svoje
svěcení musí držet v utajení. V roce 1969 odešel z Brna na Teologickou fakultu do Litoměřic, kde si doplnil
některé teologické předměty. Pod tlakem sílící „normalizace“ zveřejňuje v roce 1971 svoje kněžství a nastupuje do duchovní správy. Postupně působil v pěti farnostech brněnské diecéze. Donucen nemocí odešel
v roce 1988 do důchodu.
Bydlel se svojí sestrou Marií v rodinném domě v Jundrově a do farnosti Žabovřesky docházel vypomáhat. Pro jeho charakteristickou drobnou postavu mu spolubratři říkali Ludvíček. A toto pojmenování se
vžilo i mezi farníky.
Později, když už pro nemoc nemohl veřejně, sloužil mši svatou denně doma. Poslední mši svatou
sloužil na poděkování za všechna přijatá dobrodiní. Netušil, že druhý den bude náhle odvezen do nemocnice,
odkud se už vrátil do nebeského domova.

Dnes, v pátek, 14. listopadu 2014, v 11 hodin uzavřeli církevní sňatek obřadem beze mše
slečna ing. Pavlína Pinková a pan ing. Antonín Matěj.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
V sobotu, 15. listopadu 2013, pořádala Farní charita burzu oblečení a sportovních zimních potřeb.
Současně v době od 9 do 11:30 hodin probíhal sběr oblečení a trvanlivých potravin
pro azylový dům Opava.

- 95 Z ohlášek v neděli, 16. listopadu:
Byla zřízena a jsou vám k dispozici 4 místa pro krátkodobé parkování. Najdete je v blízkosti vjezdu
do našeho areálu. Pro parkování během týdne jsou parkovací karty k dispozici na vrátnici, během
neděle v sakristii u pana kostelníka.
V blízkosti našeho objektu na ulici Foerstrova byla zřízena
parkovací místa. Jedná se o parkovací plochu označenou „Zóna
zákazu stání“. K dispozici jsou parkovací místa 1 – 4, místa 5 – 8
jsou dlouhodobě pronajata. Pro parkování je nutné vyzvednout si
pakovací kartu, a tu umístit za čelní sklo auta. Karta je k dispozici
ve všední dny na vrátnici a o víkendu v sakristii.
Při nedodržení podmínek pro parkování hrozí odtažení vozu
na náklady toho, kdo takto zaparkuje.
Stání 1 až 4 ►

Stání 5 až 8 ►

Neděle, 23. listopadu 2014 – slavnost Ježíše Krista Krále – konec církevního roku
Dnes při mši sv. v 9 hodin zpívala schola pod vedením pana Tomáše Přikryla.
Děkujeme za skvělý duchovní i kulturní zážitek.
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Neděle, 23. listopadu 2014

Podzimní hokejbalová miniliga
Podzimní hokejbalová miniliga 2014 je za námi! Během 48 dnů bylo odehráno 26 zápasů, z
toho 9 kontumací. Dvoukolová základní část se hrála od 7. října do 16. listopadu, play off potom od
16. do 23. listopadu.
Pro sportovce jsme letos nově vybavili šatny a zápasy se hrály s lepším míčkem.
Výsledky turnaje:
Nejlepší gólman:
Vítěz kan. bodování:
Nejužitečnější hráč:
Talent turnaje:

Petr Doležel (prům. 4,8)
Jakub Pelinka (45 bodů)
Jan Brabec
Dominik Holub

Vítězové turnaje – družstvo Bulldogs

Třetí místo – družstvo Kenik

Druhé místo – družstvo Starci
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Prožijte vzácný čas adventu a Vánoc společně se salesiány!
Tady je pestrá nabídka akcí pro děti i dospělé, na které vás zveme...

Pondělí, 24. listopadu 2014

Rozloučení s Otcem Ludvíkem
Dnes ve 13 hodin konalo se v našem kostele poslední rozloučení se
salesiánem P. Ludvíkem Otradovcem. Smuteční mši předsedal generální
vikář brněnské diecéze P. Jiří Mikulášek. Po obřadech byla rakev s ostatky
Otce Ludvíka uložena do salesiánského hrobu na Ústředním hřbitově.
Po návratu ze hřbitova se
smuteční hosté sešli v sále pod kostelem na krátké setkání a malé občerstvení.

Sestry Otce Ludvíka Marie a Růžena ►
Foto: Marie Kučerová

P. Jiří Mikulášek

- 98 Dnes, v sobotu 29. listopadu 2014, byla zahájena rekonstrukce ozvučení kostela. Staré zesilovače
již fungovaly jen zhruba z poloviny, reproduktory také měly svoje nejlepší roky dávno za sebou,
a tak nezbylo, než sáhnout ke generální rekonstrukci. Budou vyměněny zesilovače, mikrofony,
reproduktory i kabeláž. Po rekonstrukci bude možné ovládat jednotlivé sektory prostoru chrámu
zvlášť, na centrální ozvučení bude možné připojit i zpěváky na kůru a úplně nově bude zaveden i
odposlech do sakristie. Plánovaný rozpočet je 160 000 Kč. Když to všechno dobře půjde, rekonstrukce bude dokončena v sobotu 20. prosince 2014. Rekonstrukci koordinuje Jakub Švanda.

Sobota, 29. listopadu 2014

Tvoření adventních věnců
Každoročně na začátku prosince vyrábíme adventní věnce. Připomíná nám to, že je tu opět advent –
období, ve kterém se můžeme připravit na vánoční
svátky.

A tak i letos sešly se v sále pod kostelem desítky lidí, aby z hojné nabídky připraveného materiálu, který si výrobci na místě mohou zakoupit, vytvořili
si předvánoční ozdobu svého domova. O akci je každoročně čím dál větší zájem, a tak v sále pod kostelem
bylo docela plno. Ale na každého se dostalo, každý
měl dost prostoru, proto s přibývajícími hodinami
utěšeně rostl i počet hotových věnců, svícnů či dekorací. Kdo měl zájem, mohl si svůj výtvor při mši sv.
v 18 hodin dát požehnat. Žehnání adventních věnců,
svícnů či dekorací bude probíhat celý advent při sobotní večerní mši svaté a při všech nedělních.
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Neděle, 30. listopadu 2014

Oslava 65 let kněžství
P. Antonína Pospíšila
Dnes, v den začátku nového liturgického roku zaměřeného
na zasvěcený život, při mši sv. v 10:30 hodin, jsme za přítomnosti
arcibiskupa Jana Graubnera oslavili 65 let kněžství P. Antonína
Pospíšila. Namísto osobních darů byla na přání Otce Antonína vyhlášena sbírka na misie v jižním Súdánu.
O Otce Antonína se obětavě stará naše farnice Marie Ryšavá. Je tedy osobou nejpovolanější, aby nám tuto akci popsala svými
slovy:
„Mons. Antonína Pospíšila jsme přijali do rodiny, a tím i do
naší farnosti, na podzim roku 2012. V letošním prosinci uplyne
65 let od jeho vysvěcení na
kněze, a tak Otec Max navrhl, že toto jubileum oslavíme při
mši sv. v 10:30 hod. dne 30. listopadu. Pozvání přijal i olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, v jehož diecézi
Otec Antonín celý svůj kněžský život působil. Z řad kněží
přijel také P. Kupka, P. Palacký a P. Vavruša, a z naší farnosti dodali celé oslavě lesk Otec Jenda, Otec Radek, oba
naši jáhnové a samozřejmě Otec Max. Na oslavu přijelo cca
100 hostů z rodiny a z farností, kde Otec Antonín působil.
Přijeli zástupci z Andělské Hory, Postřelmova, Dolan, Jívové, Dlouhomilova, Šumperka, Hranic na Moravě, ale také
přátelé z Ostravy, Zlína a z dalších míst. Vtipným přáním
Otci Antonínovi nás všechny potěšil Jiří Čunek.
Při mši svaté hrál na varhany (jako vždy) bravurně
pan Fronc, naše holky, i přes chrapot z chladu, zazpívaly k
obětování Ave Maria s doprovodem své učitelky Jany Nevoralové a na housle pak ještě zahrál Ave Verum Jan BělohláMši sv. celebroval Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký
vek.
Po mši svaté mohli všichni přítomní ochutnat výborné koláče a cukroví z cukrárny naší milé kamarádky Elišky Urbanové z Líšně. Pro všechny zájemce
byla jako dar k dispozici nová kniha
Otce Antonína Učící se církev, tentokrát o rodině.
Následný oběd a společné setkání proběhlo ve velmi přátelském
duchu a v radosti z pěkného společenství. Otec Antonín měl velkou
radost a s vděčností mi přinesl ukázat také výsledek vyhlášené sbírky
na misie v jižním Súdánu: vybralo se
11 900 Kč. Všem dárcům ať odplatí
sám Pán!
Z reakcí hostů i pana arcibiskupa mohu napsat, že celá akce se
opravdu povedla a všechny nás i
duchovně obohatila. Velké díky pro-

Mezi gratulanty byl i lidovecký politik ze Vsetína Jiří Čunek,
Který Otci Antonínovi věnoval „zdravou svačinku“.

- 100 to patří také všem, kteří nám pomohli s organizací a
průběhem: Rodině Zichové a Pažourkové za organizaci parkování a pomoc s občerstvením, Brigitce Urbánkové za asistenci panu arcibiskupovi i mě, rodině
Kobylkové za všestrannou pomoc a všem ochotným
kamarádům, zejména Petrovi Honecovi a Radimu
Bínovi za přenášení a chystání stolů, váz, krabic, kytic apod. Celou akci jistil náš farář Otec Max, který
byl od rána v pohotovosti a s telefonem a klíči v ruce
vítal všechny příchozí, navigoval je a postaral se o
hosty z řad kněží. Za Otce Antonína i celou naši rodinu velké díky také všem farníkům, kteří jste na mši
sv. byli přítomní a spolu s námi vše důstojně a krásně
oslavili!“
Marie Ryšavá

Obrazový záznam pořizoval
P. Petr Chovanec
P. Max Dřímal a Marie Ryšavá

Foto: Petr Polanský

- 101 -

Neděle, 30. listopadu 2014

Cecilka
Tradiční hudební odpoledne
Dnes odpoledne od 15 hodin proběhlo v sále
pod kostelem již tradiční hudební odpoledne: „Cecilka“, nazvané podle hlavní patronky hudby – římské mučednice Cecílie.
Děti z farnosti společně s rodiči vytvořili
pestrý hudební a divadelní program. Mnoho i mladších dětí slavnostně a s patřičnou citlivostí rozehrálo
klavír, flétny, housle, klarinet, akordeon a kytaru.
Nechyběl ani zpěv se scénickým vyjádřením, u kterého se stovka diváků upřímně zasmála. Zpestřením
byla veršovaná pohádka o Dlouhém, Širokém a
Bystrozrakém, jež hrály poloprofesionálně děti z
farnosti. Doplňkem bylo i sólové pohybové představení mladé mažoretky. Na závěr náš pan farář Max
pronesl povzbudivé slovo a udělil všem přítomným
požehnání.
Don Bosco by měl z této iniciativy velkou
radost, protože byl přesvědčen, že hudba může vychovávat k radostnosti, k vytříbenému vkusu a citlivosti. Vždyť ne nadarmo řekl, že „oratoř bez hudby
je jako tělo bez duše“.
A tak velký dík patří všem zúčastněným, rodinám, které děti v této činnosti podporují a všem,
kteří pomohli při organizaci.
Autor: Eva Liškutinová

Moderovala
sr. Eva Liškutinová

Foto: Petr Polanský
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Dnes v 16 hodin konalo se v našem kostele requiem za paní Janu Ličmanovou.
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JÍ, Ó PANE…

Neděle, 7. prosince 2014

Mikuláš se ztratil !!!
Dnes, v 16:30, sešla se hromada dětí, aby se v prostoru kostela
setkala se svatým Mikulášem.
Odpolední program začal přesně podle plánu. Nic nenasvědčovalo tomu, že se stane naprosto neočekávaná věc. Děti si zazpívaly několik písniček a poté jim na plátně byla promítnuta prezentace osvětlující,
kdo že jim to vlastně každý rok nosí sladkosti. A že i letos, tak jako
každý rok, se můžou těšit. Nic nebylo ponecháno náhodě. Středisko si
najalo detektiva, který dohlédne na to, aby vše proběhlo hladce.
Jenže ouha! Mikuláš se
ztratil! Najatý detektiv Kos
Mikuláše neuhlídal a ztratil
Moderovala Verča Vejlupková
stopu! Naštěstí ale stačil rozmístit „štěnice“, a tak podle reprodukovaných zvuků děti
detektivovi pomohly Mikuláše vypátrat.

P. Libor Všetula, alias detektiv Kos

Mikuláš se našel !!!
Takže vlastně nakonec
vše dobře dopadlo. Mikuláš se
našel, před pátou odpolední
v doprovodu družiny andělů
dorazil do kostela, a všechny
hodné děti včas dostaly balíček
s mandarinkou, jablíčkem a
sladkostmi.
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fotografii. A tak pro budoucí generace tuto fotografii ukládáme do kroniky.

Zapsal Aleš Marek, foto: Petr Polanský

Pondělí, 8. prosince 2014
Dnes v 18 hodin konala se v našem kostele slavná mše sv. ku příležitosti slavnosti Panny Marie
počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Poté byli všichni pozváni do sálu pod kostelem na tradiční pohoštění.
MARIA, POMOCNICE KŘESŤANŮ, ORODUJ ZA NÁS !!!

Ve středu, 10. prosince 2014, konaly
se ve středisku mládeže tradiční
výtvarné dílny s vánoční tématikou.
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kostelem vánoční hudební besídka dětí
navštěvujících hudební kroužky střediska mládeže.

Sobota, 13. prosince 2014
Dnes mezi 9. a 13. hodinou konala se ve farnosti Panny Marie Pomocnice
Adventní duchovní obnova.
Byl prostor k zamyšlení, ztišení a ke svátosti smíření.
Pro děti si naše katechetky připravily speciální program v prostorách pod kostelem.

12. až 14. prosince 2014

Zhasněte světla, rozsviťte Světlo!
V dnešní uspěchané době je třeba se někdy zastavit, zamyslet se nad svým životem a „zhasnout světla“. Z tohoto důvodu vypravilo se několik mladých z Brna-Žabovřesk a
z Oslavan na duchovní obnovu v Čučicích. Tato adventní duchovní obnova pod vedením P. Libora Všetuly a P. Pavla Tichého nesla se právě v duchu tohoto motta:
Zhasněte světla, rozsviťte Světlo!
Mladým, kteří se do Čučic vypravili, byla dána možnost
zastavit se, odpočinout si, duchovně se obnovit, rozhýbat se při
hrách, procvičit si zručnost při výrobě gelových svíček, navázat
nová přátelství ztišit se a připravit se na Vánoce.
Zapsal Aleš Marek

Z ohlasů:
Ráda bych za všechny poděkovala Liborovi a Pavlovi za jejich skvělé vedení, Janke a Jurajovi za probouzení
našich chuťových pohárků a v neposlední řadě Pánu Bohu, kterému vděčíme za všechny naše zážitky.
Tereza Mikulová
Bylo to pro mě velkým povzbuzením! A líbily se mi i "neduchovní" programy, hlavně pyramidy!
Anička Hudcová
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Misijní klubko naší farnosti dnes uspořádalo vánoční jarmark. Po všech dopoledních mších svatých
prodávaly se v předsíni kostela vánoční vazby, keramika a jiné výrobky s vánoční tématikou.
Výtěžek bude věnován na misijní účely.
Dnes od 15 hodin konala se v sále pod kostelem tradiční Vánoční akademie. Představily se různé
zájmové skupiny střediska – hudba, tanec, divadlo, bojové umění, byly vystaveny různé výrobky…
DĚKUJEME ZA KRÁSNÉ ODPOLEDNE !!!
Zvláštní příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky bude probíhat v našem kostele
od 17. do 23. prosince včetně, vždy v čase od 17.00 do 18.30.

Čtvrtek, 18. prosince 2014

Máme rádi salesiány
Poslední týden před Vánocemi se u nás ve středisku pravidelně pořádá Vánoční setkání animátorů a zaměstnanců. Letos bylo ve znamení televizní soutěže "Máme rádi salesiány". Sál pod
kostelem se nám na jeden večer proměnil v improvizované televizní studio s velkolepým vánočním
stromem a hromadou dárků pro všechny přítomné. Večerem nás provázela moderátorská dvojice
Pája (Pavel Melichárek) a Sam (Samuel Procházka) a jednotlivé sekce se mezi sebou utkaly v několika soutěžních disciplínách vztahujících se k salesiánům. Vítězem celé soutěže se stala sekce Volná
oratoř. Vybojovala si obdivný potlesk a velký dort, který se ani s pomocí všech ostatních přítomných nepodařilo do konce večera dojíst. Důvodem byl možná bohatý raut, který následoval. Při něm
byl čas poděkovat si navzájem, popřát si požehnané svátky a ještě se trochu poveselit při dobré
hudbě, o kterou se starala naše kapela.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci tohoto večírku a také všem ostatním, kdo přispívají dobré atmosféře našeho střediska. Bůh vám žehnej a krásné Vánoce!
Převzato z webových stránek farnosti a střediska

Neděle, 21. prosince 2014
Dnes poprvé jsme mohli vychutnat zvuk, který poskytlo nové, rekonstruované ozvučení kostela.
Vše se podařilo stihnout podle plánu, a tak dnes na všech mších svatých prostorem chrámu
zněl nezvykle plný, do všech koutů perfektně slyšitelný a srozumitelný zvuk.
DÍKY VŠ EM, KTEŘÍ SE NA REKONSTRUKCI PODÍLELI !!!

- 106 21. prosince 2014 vyšel farní časopis Žabokuk číslo 4/14.
Součástí časopisu byla i fotografie pro rok 2015. Fotka byla otextována
hned třemi vtipnými průpovídkami.
Když Max toto dílko uviděl poprvé,
rozchechtal se a vykřikl: „Já toho Šlachtu zabiju!“

TAK TAKOVOU
JSEM SI VŽDYCKY PŘÁL !!!

Což – samozřejmě – neudělal.
A tak Honza Šlachta žije a já tuto fotku
přebírám i do kroniky. S jednou, dle
mého názoru nejlepší, glosou.
Honzo, fakt dost dobrý !!!

Tým Salesiánského střediska mládeže Vám přeje požehnané Vánoce,
radost ze solidarity Boží a šťastný start jubilejního roku 2015!

Úplně nahoře (zleva):
Tlupa pod nimi (zleva):
Klečící řada (zleva):
Úplně dole:

Ondra Přikryl, P. Radek Gottwald
Dominik Liberda, Jana Demjanová, Robin Jugas, P. Martin Poláček, P. Libor Všetula, Karolína Burzová,
Adéla Navrátilová, sr. Majka Kučerová, Naděžda Fousková, Zuzana Prudíková, Hanka Hudcová, Anička
Žaloudková, Jakub Švanda, Pavla Fráňová
Ondra Zukal, Pavel Melichárek, Jiřka Marková, sr. Eva Liškutinová, Jitka Kotrašová, sr. Janina Sachová
P. Pavel Tichý, ležící, bdící.
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Zájemcům se opět otevře 5. ledna 2015.
Úterý, 23. prosince 2014
Dnes v průběhu zvláštní zpovědní doby přinesli skauti do našeho kostela betlémské světlo.
Pro domácnosti farníků bylo k dispozici až do ukončení zpovídání a uzavření kostela.
Další možnost odnést si světlo domů bude v průběhu Štědrého dne.
...a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

Vánoce
2014

Středa, 24. prosince 2014 – Štědrý den
Slavnost Narození Páně v 15 hodin

Sboreček letos – co do kvality zpěvu – překonal loňský
rok. A děti dokonce doprovázel opravdový dudák.

Sloužil P. Libor Všetula
(v Liborově levé ruce je sláma
z jesliček – na památku)
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První letošní „Narodil se Kristus Pán“
v podání Kryštofa Bíny

Noční slavnost Narození Páně konala se letos ve 22:00.
Celebroval farář P. Max Dřímal

Čtvrtek, 25. prosince 2014 – Hod Boží vánoční
Mše sv. byly jako v neděli – v 7:30, v 9,
v 10:30 a v 18 hodin. V 10:30 hodin zpívala
schola pod vedením pana Tomáše Přikryla.
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Pátek, 26. prosince 2014 – Svátek sv. Štěpána
Mše sv. byly jako v neděli – v 7:30, v 9, v 10:30 a v 18 hodin.

Foto: Petr Polanský

Pátek, 26. prosince 2014

Živý Betlém
Dnes ve 14:30 hodin sešla se hromada lidí a halda
dětí na nádvoří střediska. Extrémně teplé počasí, které až do
včerejška panovalo, a sem tam zlomilo i nějaký ten teplotní
rekord, bylo dnes – kupodivu přesně podle předpovědi meteorologů – vystřídáno mrazivým vzduchem a nepříjemným
ledovým větrem. Nicméně na nádvoří až tak nefoukalo a
zubaté zimní sluníčko přece jenom dokázalo pocit chladu
příjemně otupit. Zrovna tak, jako tradiční svařák, nebo o
něco méně tradiční horká dýňová polévka, kterou Pavel Tichý nadto vylepšil lžičkou
TEDA PAVLE…
TA FAKT PÍŠE !!!

chilli, takže hřála dvojnásob. O oblibě těchto produktů svědčí i fakt, že
obě komodity poměrně brzy došly,
k lítosti těch, na které se nedostalo.
Ale dost o jídle a pití, kvůli
tomu jsme sem přece nepřišli! Dnes

Tomáš Havran Vrána, Jiřka Marková a dýňová polévka Pavla Tichého
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Betlém. Ovečky jsou už v ohradě, oslík Pepa také již čile
komunikuje s okolostojícími, anděl je na střeše, stanová
jeskyně s jesličkami na místě – akce tedy může vypuknout!
Libor Všetula přivítal všechny přítomné a ohlásil,
že dnešní odpolední program zahájí slavnostní vyzvánění
všech tří zvonů, což se také ihned stalo. Hned poté se ze
střechy kostela v ladném oblouku snesl anděl. Ale ouha!
Úvaz „andělské dráhy“ byl letos posunut o něco blíže věži

kostela, směr andělského startu také nebyl až tak úplně v ose
vodicího lana, a tak neúprosná gravitace ladný andělský oblouk
zakončila neladným tvrdým nárazem do stěny věže. Všem přítomným zatrnulo, nicméně žádný „neandělský“ výrok se neozval, anděl pokračoval ve své dráze letu a odříkával pouze
obecně očekávané věty, zapadající do plánu programu, takže
nakonec vše skončilo šťastně. Když potom anděl přistál mezi

lidmi na nádvoří, všimli jsme si,
že se jedná o anděla úplně nové
generace, se zlatými vlasy, bílými rukavičkami, krajkovou košilkou, zlacenými polobotkami a
dokonce s párem křídel z pravého peří! Pamětníci nostalgicky
zavzpomínali na úplně prvního
černovlasého anděla bez křídel,
v keckách a s puntíkovanými
trenýrkami, které se nejvíce líbily
dětem.
Ale ještě než anděl přistál, objevila se svatá rodina (le-

- 111 tos představovaná Petrem a Janou Víškovými se synem Dominikem), která, skrze zástupy přítomných, razila si cestu do stanové jeskyně u paty kostela. Sotva se Ježíšek uvelebil v jesličkách, začali
po nádvoří bloudit tři králové, hledající cestu. Našli ji poměrně snadno a rychle, a tak brzy se již
předpisově klaněli, vzdávali hold a předávali dary. Společně jsme si všichni zazpívali „Narodil se
Kristus Pán“, Ježíškovi přišli vzdát hold ještě zástupci dětí, rodin, animátorů, seniorů, mladých párů
a nakonec sám farář Max.

A pak už vypuklo fotografování, obhlížení zvířátek, setkávání, občerstvování, povídání se
známými…
TU JSEM DOSTAL
OD JOSEFA…
NA OPLÁTKU…

Kluci salesiánští, a všichni, kdo jste se jakkoliv
podíleli, moc se vám to povedlo, děkujeme a těšíme se
za rok znovu !!!
Zapsal Aleš Marek
Foto: Petr Polanský
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Neděle, 28. prosince 2014
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.
VYPROŠUJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ !!!
Při všech mších o vánočních svátcích konala se sbírka na úhradu
elektřiny a plynu pro náš farní kostel.
Sbírka pokračuje po celou vánoční dobu, tedy až do svátku Křtu Páně 11. ledna 2015

Garáže na pozemcích salesiánů
V letošním roce se otevřelo jednání s majiteli garáží, které jsou postaveny na pozemcích
náležejících salesiánům.
Z historie:
V roce 1977 se projednávala žádost o výstavbu garáží na pozemcích, které v tehdejší době měla ve správě
farnost Komín (kongregace Salesiánů Dona Boska byla od roku 1950 v tehdejším Československu státem zrušena a
zakázána). Brněnská konzistoř stavbu povolila s podmínkou, že se jedná o stavbu dočasnou a provizorní, která
v případě potřeby bude odstraněna. A tak do roku 1978 vzniklo na salesiánských pozemcích několik bloků garáží. Majitelé garáží za využívání pozemků platili nájem nejdříve farnosti Komín a po roce 1989 navrátivším se salesiánům. Nájemní smlouvy byly postupně obnovovány až do roku 2014.

Začátkem letošního roku se salesiáni odvolali na původní dohodu a požádali o odstranění
stavby. Majitelům garáží byla nabídnuta možnost odprodeje. První výzva k jednání jim byla doručena 28. března 2014.
Do konce letošního roku byla úspěšnost jednání přibližně 83 %. Zbytek zbývá k dořešení
v roce 2015.

Zapsal Aleš Marek
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Z výroční zprávy salesiánské farnosti Brno-Žabovřesky
za rok 2014
Naše salesiánská farnost zítra, 1. ledna 2015, oslaví své 15. narozeniny.
Do tohoto roku 2014 jsme vstoupili jako sirotci bez faráře P. Josefa Daňka. Rozhodnutím
provinciála se farnosti ujal hned po pohřbu farní vikář P. Jan Stuchlík. Od biskupa byl jmenován
administrátorem ke dni 6. ledna. 31. srpna byla farnost slavnostně svěřena novému faráři P. Maxmiliánu Dřímalovi. Ten má nyní k ruce dva farní vikáře – P. Jana Stuchlíka a P. Martina Poláčka. Na
životě farnosti se podílejí další tři kněží – P. Radek Gottwald, P. Libor Všetula a P. Pavel Tichý. Do
31. srpna u nás působil i P. Josef Klinkovský, nyní je však členem komunity ve Fryštáku. Na území
naší farnosti žije diecézní kněz Antonín Pospíšil jako důchodce.
Během uplynulého roku bylo v našem kostele pokřtěno 29 dětí do 14 let. O Vigilii
Zmrtvýchvstání 19. dubna přijalo v našem kostele svátost křtu, biřmování a Eucharistii 6 dospělých
a další 2 křesťané byli biřmováni. 15. června pak čtrnáctiletá dívka přijala křest. Celkem tedy bylo
36 křtů.
11. května přistoupilo k prvnímu svatému přijímání 13 dětí.
Křesťanské manželství uzavřelo v našem kostele 6 párů.
Svátost nemocných jsme v hojném počtu udělovali 29. března při společné liturgii v kostele
a 5. dubna v domově seniorů na Vychodilově ji přijalo 20 obyvatel domu. Kromě toho jsme pomazání nemocných udělovali individuálně na požádání během celého roku.
V našem kostele jsme se rozloučili s 12 zesnulými a doprovodili jsme je na poslední cestě.
Z toho byl jeden pohřeb kněžský: 14. listopadu totiž zemřel P. Ludvík Otradovec, člen zdejší komunity salesiánů, bytem v Jundrově. Pohřben byl 24. listopadu na Ústředním hřbitově do kněžského hrobu.
Výuku náboženství 75 dětí od 1. do 9. třídy provádí v současné době 5 katechetek, a to přímo u nás ve farních učebnách. Kromě toho běží příprava dětí na 1. svaté přijímání, spolčo pro 9.
třídu až 2. ročník střední školy, příprava dospělých katechumenů ke křtu a 2. ročník dvouleté přípravy na biřmování. Rozběhla se skupinka nejmenších – 15 Broučků – pod vedením Mileny Alday
Delgado a frčí plným tempem.
Na první svaté přijímání pod vedením Evy Liškutinové a Lenky Procházkové se připravuje
letos 19 dětí. Děkujeme našim katechetkám za jejich péči o děti při vyučování a přípravě na setkání
s Pánem Ježíšem v Eucharistii.
Lence Procházkové a P. Martinu Poláčkovi děkujeme za současné doprovázení 9 katechumenů v jejich cestě ke křtu o Velikonocích 2016. S nimi se jeden křesťan připravuje k biřmování.
Na přijetí svátosti biřmování pokračuje příprava skupiny 20 děvčat a chlapců pod vedením
salesiána Jakuba Švandy, salesiánky Marie Kučerové a Adély Navrátilové. Rovněž těmto katechetům děkujeme za zodpovědnost v této službě a nápaditost při přípravě. S biřmováním počítáme
v našem kostele 17. května 2015.
Za duchovenskou pastorační péči děkujeme kromě kněží také 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 mše 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 v jiných farnostech a zpovědní službou u sv. Maří Magdalény.
Na děti je zaměřena liturgie každou první neděli v měsíci v 9 hodin včetně promluvy pro děti. Pro předškolní i školní děti probíhá také v úterý v 17 hodin ve dnech školní výuky bohoslužba
slova se svatým přijímáním. Katecheze připravoval P. Radek, sestry Eva Liškutinová a Janina Sachová, Milena Alday Delgado a další rodiče, do června i Pavla Fráňová. Díky všem.

- 114 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 P. Pavel Tichý a P. Libor Všetula. Za
hudbu a zpěvy zodpovídá Anežka Hesová. Díky.
Na slavení bohoslužeb se podílí nejen salesiáni, ale všichni, kteří cítí zodpovědnost za důstojné slavení naší liturgie. Proto děkujeme vrchnímu varhaníkovi Radko Froncovi a všem dalším
varhaníkům, rytmické schole mladých, Sborečku dětí pod vedením Marie Ryšavé a všem, kteří věnují svůj čas službě v našem kostele. Děkujeme tedy i všem lektorům, kteří předčítají citlivě Boží
slovo, a Borisi Vejlupkovi za rozpisy nedělních a svátečních služeb. Děkujeme také za službu při
podávání sv. přijímání v kostele našim akolytům, kteří se zvláště v neděli zapojují do této služby, a
dalším při donášení svatého přijímání nemocným a starým.
Ke službě u oltáře jsou vedeni chlapci ministranti, a to mladší Otcem Radkem a starší Otcem
Martinem, i jejich pomocníky. Děkujeme všem ministrantům, kteří rádi a pozorně slouží u oltáře
podle svých možností a kteří také pomáhají i jinak zde v kostele, např. zdobením vánočních stromků a stavěním betléma. Ondrovi Přikrylovi děkujeme za chystání stromků i údržbářské práce
v budově kostela.
Kostelníkovi Janu Balabánovi děkujeme za vzornou přípravu všeho ke slavení liturgie a za
vydatnou, věrnou a nezištnou podporu děkujeme Františku Pelikánovi.
Mnozí, kdo přicházejí do našeho farního kostela, obdivují nejen architekturu, ale také úklid,
čistotu a výzdobu, že se u nás dobře cítí. Proto děkujeme ženám a mužům, kteří v sobotu po ranní
mši obětavě věnují čas tomuto záměru. Je to pro náš kostel nezbytná služba, a proto prosíme vás
další farníky o zapojení do úklidu – hlaste se prosím u vedoucího Miroslava Daniela. Když vás bude více, bude to povzbuzením pro všechny.
Děkujeme Pavle Plevové za originální výzdobu květinovou i nerostnou, za její nasazení i
v nočních hodinách.
Na Vzdělávání dospělých jsme v lednu začali tříletý cyklus probírání biblických postav. Během roku 2014 zavítalo 38 zájemců.
Senioři měli 9 setkání pod vedením Jarmily Marečkové. Tělesná cvičení a zpěv probíhá pod
vedením Jitky Pospíšilové. Poděkování patří nejen oběma ženám, ale i MUDr. Holíkovi za přednášky, dalším za promítání a vyprávění a další příspěvky. V roce 2014 využilo tohoto společenství 39
sester a bratrů.
Děkujeme farní charitě pod vedením Petry Tůmové za vše, co podniká. Děkujeme účetní
Haně Hudcové i Evě Kvasnicové, která po Hance pokladnu charity převzala. Petře děkujeme za
vedení všeho na podporu misií. A všem díky za zapojení do těchto aktivit, jimiž pamatujete na
chudé, v nouzi a v misiích.
Děkujeme novopečenému kronikáři Aleši Markovi, který začal na farní kronice pečlivě a
s erudicí pracovat v červnu.
Dále děkujeme ekonomickým poradcům a pastorační radě, která kvůli náhlému odchodu P.
Josefa velkodušně přesluhuje jeden rok až do příštích voleb za dva měsíce. Díky zvláště za vydávání Žabokuku a za organizování farního plesu, 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 2014 na oplocení hřiště střediska ve výši 50 tisíc Kč a na táborovou základnu a
faru v Čučicích ve výši 100 tisíc Kč. My salesiáni děkujeme za podporu.
Všem dárcům děkujeme za podporu čtyř projektů v rámci blížících se oslav 20. výročí posvěcení kostela. Jsou to: Výmalba kostela, ozvučení, chystané osvícení věže a nové vitráže
v kněžišti. Jedna sbírka už proběhla a projekty pokračují.
Pěkným projevem života v naší farnosti a středisku mládeže byl Živý betlém, který jsme
uspořádali na svátek sv. Štěpána tentokrát opět venku za kostelem. Díky režii P. Pavla Tichého a
moderaci Otce Libora. Rodině Víšků děkujeme za zapůjčení jejich Ježíška a ostatním za zapojení,
včetně oslíka a oveček.

- 115 Poděkování patří zvláště našim mladým farníkům, kteří přitažlivě pracují jako animátoři ve
středisku pro další mladé z farnosti a širokého okolí. Děkujeme za velké množství akcí, které se
mohly uskutečnit díky jejich velkorysosti.
Ve sbírkách jsme letos vybrali 758 138 Kč, další dary činily 590 626 Kč. Ve vánoční sbírce
na energii, která trvala od 24. prosince 2013 do 4. ledna 2014, se vybralo 82 526 Kč. Sbírky, které
jsme letos odeslali na bohoslovce, misie, diecézní charitu, Boží hrob v Jeruzalémě, salesiánské i
nesalesiánské školství, pronásledované křesťany, potřeby diecéze, Brněnskou tiskovou misi, adopci
na dálku a misie, činily celkem 175 767 Kč. Vodné, stočné, elektrická energie a zemní plyn nás ve
farnosti letos stálo 182 418 Kč.
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, nově Janina Sachová a Alena Vojtková. Děkujeme sestrám salesiánkám, že se starají o děvčata i kluky a podílejí se i na farní činnosti. Je pěkné, že v naší farnosti bydlí a pracují i další členové
salesiánské rodiny. Jsme rádi, že máme 8 aspirantů na salesiány spolupracovníky a že v tomto roce
složila spolupracovnický slib i naše farnice Marie Ryšavá.
My, salesiáni, děkujeme vám všem, kdo jste se jakýmkoliv i nejmenovaným způsobem podíleli na životě farnosti a životaschopnosti celého díla, že můžeme sledovat, jak nám Bůh žehná, za
vytváření přátelských vztahů, za všímavost, akčnost, pohotovost, že nás, salesiány, máte rádi a že
tato farnost kvete a je svěží, za všechny modlitby. A i my vám vyprošujeme vše dobré od Pána.
P. Jenda Stuchlík

PF2015

