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úvodník

Ježíš se narodí u nás doma
Nedávno měl v brněnském centru
evangelíků v Opletalově 6 přednášku
můj oblíbený bratrský kazatel a biblista Pavel Hošek. Mluvil o vlastenectví a
křesťanských hodnotách a povídal jako
vždy – moudře. Razil myšlenku, že naše
vlastenectví by mělo spočívat na dobré
znalosti našich vlastních dějin a kořenů
a že bychom neměli proti sobě stavět
gotiku a baroko proti husitství a obrozenectví. Naše duchovní kořeny jsou
jako systém kořenů stromů v lese propojeny a propleteny a stromy pocházející
z jednotlivých tradic jsou krásné.
Uvědomil jsem si, že my katolíci máme
kořeny ještě komplikovanější, protože
jsme se sice každý někde narodili („To
chválím, že je každý přímo vodněkud,“
pravil dobrý voják Švejk), ale kromě toho
patříme do nějaké diecéze a ta diecéze tvoří součást světové církve, která
má svůj domov v Římě a svou hlavu v
papeži. Ne nadarmo všechny politické
moci nenáviděly katolickou příslušnost
k Římu! Když soudili v padesátých letech kněze, řeholníky i laiky, nazývali
je hromadně „agenty Vatikánu“ – ano,
všichni katolíci jsme tak trochu „agenty Vatikánu“. A navíc směřujeme do
Nebeského Jeruzaléma!
Když se narodil Ježíš nazývaný Kristus,
bylo to zapadlé dědině, kterou dnes zná
každé malé dítě – v Betlémě „na seně“.
Přišel „do vlastního“, jak říká v první
kapitole evangelista Jan, ale „vlastní ho

nepřijali“. Přišel především do rodiny,
narodil se Josefovi a Marii, třebaže „z
Ducha Svatého“. Oba rodiče ho ochraňovali, starali se o něho, utíkali před
Herodem a „všechno uchovávali ve
zbožném srdci“ (srov. Lk 2,16–21).
Kde byl tedy Ježíš doma? V Betlémě se
sice narodil, ale v Nazaretě vyrostl. Když
se ale vrátil do Nazareta jako „rabbi“ a
vyučoval v synagoze, vyhnali ho z města
a chtěli ho shodit ze skály. Nejvíc doma
byl asi u svých přátel Lazara, Marty a
Marie. Tam se vracel a tam se uchýlil
těsně před osudnými Velikonocemi.
O Vánocích přichází Ježíš k nám domů,
aby prozářil naše rodiny a naše obydlí.
Přichází jako milující Děťátko, ale také
jako ten, který je jediným pramenem
opravdového pokoje. Udělejme mu
prostor ve svém srdci tím, že budeme
laskaví k druhým, že si všimneme, těch
kdo si nikdo nevšímá, a že si navzájem
budeme prokazovat lásku. Dejme Ježíši
prostor, aby se u nás cítil jako doma.
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Požehnané Vánoce!
P. Zdeněk Jančařík

perly z našich kázání

Perly z kázání
16. 9. 2018 P. Libor Všetula
Tak jako k růži patří trny, tak k životu
patří dobré i to nepříjemné, které se nám
třeba nelíbí.

7. 10. P. Libor Všetula
Ne naše zásluhy, ale Boží milosrdenství nám otevírá bránu do nebeského
království.

23. 9. P. Pavel Glogar
Když mluvím s druhými, o čem s nimi mluvím? Když jsem sám a nic nemám za úkol,
k čemu směřují moje myšlenky? Poznám
tak víc sám sebe.

14. 10. P. Pavel Glogar
Na základní otázku našeho života nám
může odpovědět jenom Bůh. On je tou
odpovědí!

30. 9. 2018 P. Libor Všetula
Buďme nastaveni na to, že se naučíme
s druhými dělit. Nejen o peníze, ale
třeba s tím, co prožíváme. Věnujme čas
partnerovi, dětem, těm, co nás potřebují.
30. 9. 2018 P. Pavel Hertl
A jaká je naše úloha v církvi?

14. 10. 2018 P. Pavel Glogar
Bůh je odpovědí na naši základní otázku:
co mám dělat, abych byl spasen...?
21. 10. 2018 P. Jan Stuchlík
Naučme se kolem sebe vytvářet prostředí přijetí druhých.
12. 11. P. Zdeněk Jančařík
Kdo chce žít život bez bolesti, neměl se
nikdy narodit. Kdo chce žít život bez
slz, neměl být nikdy dítětem. Kdo chce
žít život bez napětí, neměl se nikdy stát
dospělým.
28. 11. P. Zdeněk Jančařík
Svět elektronických médií nelze zastavit
a nelze proti němu bojovat tím, že ho
zavrhneme. Lze ho snad ještě kultivovat,
mluvit s dětmi o jeho alternativách, učit
je používat elektroniku k usnadnění
života, k němuž je původně určena.
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kalendárium
Kalendárium farnosti a střediska mládeže
prosinec

9. 12. 		

16:00
10:30 - 11:30
		
14:00 - 15:00
17. a 18. 12.			
19. 12. 		
17:30
22. 12. 		
18:00
22. 12. – 2. 1. 2019		
24. 12. 		
15:00
		
22:00
25. 12 			
26. 12. 			
		
14:30
30. 12.			
31. 12. 		15:00
		
16:00
16. 12. 		

leden

1. 1. 			
3. 1. 			
24. 1. 		

26. 1. 		

		

7:30 - 17:30
18:00

28. 1. 			
30. 1. 		

19:00

31. 1.			

Únor

1. 2. 			

11. – 17. 2. 			

Březen

6. 3. 			
13. 3. 			
21. 3. 			
23. 3. 		

18:00

vánoční akademie
křest Ikera Alday Delgado a Dorotey Hanákové
křest Šarloty Krayzelové
Středisko na Zelňáku
hudební besídka
bohoslužba za Brno
vánoční prázdniny – středisko zavřené
vigilie Narození Páně pro rodiny s dětmi
noční slavnost Narození Páně
slavnost Narození Páně
svátek sv. Štěpána
Živý Betlém
Svátek Svaté rodiny, při mších sv. žehnání manželům
adorace
mše na poděkování za uplynulý rok, Te Deum

slavnost Matky Boží Panny Marie
středisko otevírá
celodenní adorace
bohoslužba za Brno
večer ples farnosti
karneval KM
Žabovřeské rozmlouvání (Pavel Hošek)
Slavnost sv. Jana Boska – mše v 7:00 a v 18:00

pololetní prázdniny - středisko zavřené
jarní prázdniny - středisko zavřené

Popeleční středa – začíná postní doba
Žabovřeské rozmlouvání (Aleš Palán)
vítání jara
bohoslužba za Brno

–5–

(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Líbí se mi, když je plno ministrantů
Dnešní díl ne(obyčejných) lidí naší farnosti patří právem Luboši Homolovi. Je
to nenápadný človíček s otevřeným srdcem a svěží myslí. Povídali jsme si spolu
v jeho bytě nedaleko Žabovřeského kostela.
Nedávno jsem daroval intarzii Cyrila
a Metoděje, když jsem jel k přátelům na
Vysočinu.
A taky do tomboly na farní ples jsem
nějaký obraz dal, ale vlastně ani nevím,
kdo si ho nakonec odnesl.
To je úžasné, jak tě to vůbec napadlo,
že jsi zkusil něco takového vytvořit?
No já jsem pracoval v Dřevopodniku,
tak jsem měl ke dřevu blízko a kluci mi
tehdy říkali, že na to mám asi cit, tak
jsem vyzkoušel první intarzie a teď už
je dělám přes 30 let :)

Luboši, je tu všude okolo spousta
nádherných intarzií. To je všecko
tvoje práce?
No jo, bavím se tím, je to takové moje
tvoření. Většinou si někde vyfotím
obraz, který mě zaujme a ten se pak
snažím přetvořit v intarzii. Tenhle motiv
jsem si vyfotil ve Francii (ukazuje na
obraz na stěně), to je Johanka z Arku a
tady je archanděl Michael.

Jsou tu i nádherné malby a vyšívané
obrazy, to je taky tvoje práce?
Ne, ne, něco z toho maloval můj táta, ale
on nebyl malíř. Pracoval v elektrárnách
jako projektant. Navrhoval, kudy povede
elektrifikace a malováním se jen bavil.
No je vidět, že jablko nepadlo daleko
od stromu… A co salesiáni? Jak vnímáš
jejich působení v Žabovřeskách?
No dobře. Pamatuji si ještě na první
oratoř, tu co vyhořela. Byl jsem ještě kluk a
vzpomínám si, že tam byl krásný betlém,
ale kdo ví, kam se poděl. Bý val tam
potom Svazarm, a jestli ten požár byla
nešťastná náhoda nebo úmysl, to už se
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

nikdo nedozví. Při stavbě nového kostela
rád vzpomínám na P. Barana, to byl fajn
člověk. A že je kostel moderní, je pochopitelné, přeci nebudou stavět v dnešní době
starobylé kostely. V žabovřeském kostele
se mi líbí, když je před oltářem plno
ministrantů. Někdy to vypadá, že se
ani nemají všichni kam posadit. :)
A co hokej? Zaslechl jsem, že jsi se
věnoval klukům z Komety?
Ale kdepak… to ti řekl kdo? (směje se)
No dobrá, pracoval jsem na Dobráku
jako plavčík a jednou za mnou přišel
trenér z Komety, jestli bych nemohl
klukům vymezit nějaký čas na plavání
a zároveň na ně dohlídnout. Pak jsem
si postupně dodělal zdravotnický kurz
i s masážema a dával jsem kluky dohromady od juniorů až po starší dorost.
Tyjo, tady je i nějaká medaile a pohár,
to je mazec!!!
Nojo, byl jsem u toho… (smích)

Jezdím na poznávací zájezdy s Čebusem,
to mi vyhovuje - nemusím se o nic starat
a poznám spoustu krásných míst.
Máš i oblíbená místa u nás v republice?
Jezdím rád na Vysočinu, mám tam
rodinu. Věděl jsi, že máme na Vysočině
Vídeň? Je to přímo u Borů, kam jezdím.
V Borech se dlouho těžil živec, ale
dneska už je těžba ukončena. Přesto tam
jezdí spousta mineralogů a hledají ve
starých haldách zbytky z těžby. Stále se
tam nachází dost druhů minerálů i dnes,
ale některá místa jsou dost nebezpečná.
To je zajímavé místo. Mineralogii
mám rád, tak se tam třeba někdy
s rodinou vypravíme na výlet.
Luboši, díky moc za milý podvečer, za
rozhovor pro čtenáře Žabokuku i za
prohlídku nádherných intarzií. Doufám,
že se zase brzy potkáme, třeba ve farní
kavárně na kus řeči.
Václav Vlach

A co třeba cestování? Podíváš se občas
rád mimo domov?
Jo, to ano, tady si můžeš prohlídnout
fotky – tyhle jsou z loňska z Francie a
tady jsou letošní z Chorvatska. Letos
jsem putoval po stopách Vinnetoua.
Vidíš, tady u těch skal se to natáčelo.
Já rád cestuju. Nemohl bych ležet
celý den na slunci u moře. Rád chodím
a poznávám okolí.
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Bohumilé výlety s paní Bohumilou

Montserrat
Zvu vás na skoro zapomenuté poutní
místo kousek od Slavonic.
Ze Slavonic pochází můj tatínek a
tak jsme tam často jako děti jezdívali,
přestože nás pokaždé kontrolovala policie, co v tomto pohraničním městečku děláme. Dědeček dělal ve Slavonicích
kostelníka, já tam byla pokřtěna, a když
byla možnost, jeli jsme s rodiči i na pouť
na nedaleký Montserrat. Moc dobře si
pamatuji, jak velké tam byly poutě, louka plná zaparkovaných aut, poutníci
zblízka i zdáli, později i z nedalekého
Rakouska, a rodiče se zdravili s každým
druhým, buď to byl jejich příbuzný,
známý nebo spolužák z gymnázia, byla
to vždy taková společenská událost a i
my jako děti jsme se tam těšili. Zdálky
jsme vyhlíželi, kdo první věžičku kostela
vyčnívající nad lesem uvidí. Nyní skoro
30 let po Sametové revoluci bývá kostel
poloprázdný…
Tak nějak mi přijde, že se na poutní
místa obecně zapomíná, loni jsem se
rozhodla obnovit rodinnou tradici a se
sestrou a našimi dětmi jsme se na zářijovou pouť vypravili. Jak symbolické,
rodiče nám dopoledne psali pozdrav
ze španělského Montserratu, kde se
stavovali cestou na celonárodní pouť
do Fatimy a my večer poklekli v „našem“ Montserratu! Moc se nám tam
líbilo, dýchl na nás duch dětství a černá
Panna Maria upoutala pozornost našich
dětí. Také se ptaly, jak je možné, že tady

máme kostel se stejným názvem jako je
ve Španělsku a tak jsme jim povyprávěli
příběh:
Původní kaple na „moravském
Montserratě“ byla postavena v r. 1651
rytířem Bartolomějem TannzollemZillem, majitelem velkostatku v blízkém
Bolíkově. Když byl raněn v jedné z bitev
třicetileté války, přislíbil na poděkování
za své uzdravení vykonat pouť do španělského Montserratu. Tam v daleké cizině
před sochou Matky Boží se rozhodl postavit doma kapli, do které umístil sochu
zvanou La Morena – Černá Madona.
Kaple byla později rozšířena na velký
poutní kostel (1712–1717). Doba rozkvětu poutí trvala do doby vlády Josefa
II., který dal r. 1785 Montserrat zbořit a
materiál rozprodat. Nadšením věřících
a prací jejich rukou povstal v letech
1858–1865 kostel nový.
Letos jsem se opět vydala v září se
sestrou a našimi dětmi na rodinnou
pouť na toto místo, poděkovat za naši
velkou rodinu a pomodlit se za nás. A
kdyby vás poutní místo zaujalo, můžete
se v příštím roce na některou pouť na
Montserrat vydat taky – přece jen je to
blíž než do Španělska.
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Bohumilé výlety s paní Bohumilou

Montserrat - hlavní akce
V roce 2019 budou na Montserratě tyto hlavní akce:
– 5. května - pouť ke sv. Jakubovi a Filipovi - 9.00 růženec, 9.30 mše sv.
– 8. června - mše sv. druhá sobota v měsíci
– 13. července - pouť přenesení milostné sochy PM
		
- průvod z Cizkrajova na Montserrat, pak mše svatá
– 10. srpna - hl. pouť z Nanebevzetí PM - růženec v 17.30, mše v 18.00
– 11. srpna - 8.00 růženec, 8.30 mše sv., 9.45 v němčině, 11.00 mše svatá
– 8. září - pouť z Narození PM - růženec 9.00, 9.30 mše svatá
– 12. říjen - poslední mše sv. o druhé sobotě v 17.00 mše sv.
Otevřený kostel k modlitbě je v první a třetí soboty v měsíci od 12.00 do 17.00 hod.
(4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10.)
Jinak je možné se domluvit kdykoliv pro poutníky ohledně mše svaté i výkladu ke kostelu.
Bohumila Klangová
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Bohumilé výlety s paní Bohumilou

Na návštěvě v nebi aneb zapomenutí svatí
Svatý Peregrin
Nedávno mi onemocněl blízký člověk a nemohla jsem se s ním nijak setkat. Chtěla
jsem být v jeho těžkých chvílích s ním. Rozhodla jsem se podpořit jej modlitbou
novény. Ale ke komu? Bezmyšlenkovitě jsem sáhla do poličky a vytáhla slovenskou
novénu ke svatému Peregrinovi. Ani si nepamatuji, že bych ji kdy kupovala…
Víte, kdo to byl svatý Peregrin? Já to
do nedávna ani netušila, znala jsem
jen Peregrina Brala zvaného Pipin
z Tolkienova Společenstva prstenu.
Svatý Peregrin (1265–1345), pocházel
z protipapežské šlechtické rodiny žijící
v papežském státě. Stal se z něj servitský
mnich a kněz. V životopise se uvádí, že
v šedesáti letech se mu na noze objevil
rakovinný nádor a byla naplánována
amputace končetiny. V noci před zákrokem se v nemocnici modlil před
obrazem s ukřižovaným Ježíšem a vyčerpáním usnul. Druhý den měl nohu
úplně zdravou a žil dalších dvacet let.
Jméno Peregrin znamená v překladu
poutník a tím on opravdu celý život byl.
Jeho památka se připomíná 4. května, je
uctíván jako patron rodiček a šestinedělek, bývá vzýván při bolestech nohou,
rakovině, revmatismu, dně a moru.

Kapl ička za svěcená svatému
Peregrinovi se dokonce nachází kousek od Brna (mezi obcemi Ořechov
a Hajany), je asi jediná v republice.
Rozhodla jsem se ji jednu listopadovou
neděli navštívit. Přikládám nejen fotky z
místa, ale i modlitbu, která visí na stěně
kapličky. Můžete se ji se mnou pomodlit, ať už za mého blízkého nemocného,
nebo některého nemocného z vašich
blízkých.
Bohumila Klangová

Velebíme Tě, Všemohoucí Bože, a děkujeme Ti, žes dal
církvi a celému lidstvu zářivý vzor pokání a trpělivosti,
svatého Peregrina. Prosíme Tě, sestup k nám a dotkni se
našich nemocných, kteří vkládají všechnu svou naději do
kříže našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, jenž s Tebou
žije a kraluje na věky věků. Amen.
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senior club

Stáří je povolání
Letos uplynulo pět let od chvíle, kdy se
papežem stal Argentinec Jorge Mario
Bergolio, usměvavý a optimistický papež
František. Je to papež, který často zdůrazňuje svou nedostatečnost a stále prosí
věřící lid o modlitbu. Tento papež dává
církvi naději a radost, věří silně v působení Ducha svatého a usiluje o to, aby
církev plnila své hlavní poslání.
V roce 2015 se obrátil v jedné své
promluvě ke starší generaci. Chci
oživit a připomenout alespoň některé
jeho myšlenky z tohoto kázání. Cituji:
„Modlitba starších lidí s prarodičů je
darem pro církev, je bohatstvím. Je to
velká míra moudrosti pro celou lidskou
společnost, především pro ty, kteří jsou
příliš zaměstnaní, příliš domýšliví, příliš rozptýlení… Potřebujeme modlící se
staré lidi, neboť stáří je nám dáno právě
proto. Modlitba starých lidí je velmi
krásná! Můžeme Pánu děkovat za obdržení dobrodiní a naplnit prázdnotu nevděčnosti, která nás obklopuje. Můžeme
se přimlouvat za očekávání nových
generací, propůjčit pamět a obětem
vrátit uplynulou důstojnost. Můžeme
připomínat mladým a ctižádostivým lidem, že v životě bez lásky panuje sucho.
Můžeme říkat mladým lidem, že strach
z budoucnosti se dá překonat. Modlitba
neustále očisťuje naše srdce. Chvála a
vzývání Boha nás chrání před zatvrdnutím srdce skrze hněv a egoismus. Jak je
smutné, když starý člověk nepředává

žádnou životní moudrost! Oproti tomu
je krásné povzbuzení, když může starší generace zprostředkovat mladému
člověku, který hledá smysl víry a života!
V tom spočívá poslání prarodičů, povolání starších lidí. Stáří je tedy povolání.
Pán nás všechny volá k tomu, abychom
ho v každém věku života následovali,
aby i ve stáří přibývala milost a poslání.“
Tolik v jedné promluvě při generální
audienci v Římě náš drahý Svatý otec
papež František. Co k tomu dodat na
závěr? Stáří s největší pravděpodobností
nemine nikoho. Na stáří je tedy potřeba
se už předem připravovat, učit se postupně adaptovat se na novou životní
situaci, učit se žít s negativy stáří, uvědomovat si své omezené hranice. U
seniorů, které máme ve své blízkosti,
máme příležitost zahlédnout to, co
nás ve stáří čeká. Někde jsem četla, že
„umění zestárnout je mistrovský kousek,
jeden z nejtěžších výkonů velkého umění
moudrosti“.
Jarmila Marečková
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Mudrci podstoupili namáhavou a dlouhou cestu, aby se poklonili
nově narozenému židovskému králi a slíbenému Mesiáši - Ježíši
Kristu. My to máme mnohem lehčí, když se chceme setkat s Ježíšem.
Nemusíme překonávat hory doly, ale přesto nás jedna překážka
občas potkává. Až vyluštíš která, popřemýšlej, co se s ní dá dělat.
Pro správné odpovědi si vezmi na pomoc Písmo svaté.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Znamení, které přivedlo
mudrce k Ježíšovi
První dar, který mudrci přinesli
Mudrci otevřeli své ...
(Mt 2, 11)
3
Název pro slíbeného
Zachránce, kterého Izraelský
národ očekával
Město, kde se Ježíš narodil
Správný název svátku lidově zvaného 6
„Tři králové“

1
2
4
5
7

8

11

12
7.
8.
9.

10

9

13
Co uviděli mudrci kromě matky Marie?
(Mt 2, 11)
Druhý dar, který mudrci Ježíšovi přinesli
Měsíc, do kterého připadá slavnost příchodu
mudrců od východu
– 12 –

Foto: Zbyněk Šišpera, Člověk a Víra

TŘl MUDRCI NEZAVÁHALI

Vymaluj si obrázek :-)

měřím metr, no a co!

10.
11.
12.
13.

Co přimě1o mudrce, aby se vrátili do své země jinou cestou?
Jméno zlého krále, který nechal povraždit betlémské děti
Země Ježíšova narození (tenkrát)
Evangelista, který popisuje příchod mudrců k Ježíšovi
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Připravila Kristy Lekárová
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Preventivní manželský systém
Oslovilo mě kázání otce Libora na
Seslání Ducha svatého, ve kterém nás
vybízel, abychom se Pána Boha zeptali, co každý z nás může udělat pro naši
farnost. Mě napadlo, že bych se mohla
více modlit a také se podělit o svědectví
z našeho rodinného života a napsat něco
na téma „Bůh v životě mé rodiny“.
Pocházím z Českého Těšína, z farnosti,
kde působí polští kněží a organizují pro mládež duchovní cvičení tzv.
oázy (program vypracovaný v Polsku
oblíbeným katolickým Hnutím SvětloŽivot). Od dětství jsem o každých
prázdninách jezdívala na tyto oázy –
vždy jsme se tam s ostatními navzájem
povzbuzovali ve víře, hledali Boží vůli
ohledně našeho života, načerpali síly
na celý rok… Později jsem se vdala a
po několika letech manželství jsme se
společně s manželem rozhodli, že pojedeme načerpat síly na oázu pro rodiny.
Na naši první společnou oázu jsme
tedy jeli před asi deseti lety, už si toho
moc nepamatuji, ale vzpomínám si na
hezký vztah, který mezi sebou měli naši
moderátoři z Polska – manželé Ula a
Bogdan. Byl to pro mě šok v pozitivním
slova smyslu. Oni na svém vztahu po
dvaceti letech manželství ještě pořád
pracovali! Konkrétně: pravidelně každý
měsíc věnovali pár hodin času na hluboký rozhovor, během kterého si dávali
malé konkrétní předsevzetí, co další
měsíc budou dělat lépe. Také se každý

měsíc setkávali v malém společenství,
kde se navzájem povzbuzovali ve víře a v
plnění předsevzetí s dalšími páry. Každý
den si našli čas na osobní, manželskou
a rodinnou modlitbu, četbu Písma svatého a jednou za rok na duchovní cvičení. Tato práce na sobě hezky rozvíjela
jejich vztah k sobě navzájem i k Pánu
a přinášela dobré ovoce – byli šťastní,
sehraní, byli si navzájem oporou a stali
se oporou druhým lidem.
Znám spoustu lidí, kteří pracují na
svých vztazích podobným způsobem –
mnoho lidí se pravidelně modlí v rodině,
čtou Písmo, další jezdívají na duchovní
cvičení, chodí na manželské spolčo nebo
si jednoduše udělají čas na hluboké rozhovory zaměřené na hledání Boží vůle ve
svém životě, vylepšují svůj život malými
předsevzetími, ale dosud jsem se nesetkala s nikým, kdo by se snažil o to vše
dohromady!
Tato práce na sobě se na oáze nazývá
nejdříve „závazky“, ale později, když
člověk pocítí, kolik dobra mu přináší, tak
se jmenuje „dary“ – tady, v salesiánské
farnosti, by se mohla charakterizovat
jako preventivní manželský systém :-).
Je součástí formace členů Hnutí SvětloŽivot. Závazky sestavil francouzský kněz
P. Henri Caffarel (nyní kandidát blahořečení) a jeho hnutí katolických manželů
Equipes Notre Dame ve třicátých letech minulého století. Polské hnutí je
převzalo už jako ověřený způsob, jak
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posílit manželský vztah a podporovat manžele na jejich cestě k Bohu. (P. Henri
napsal také několik knih, v češtině vyšla jeho kniha Manželství – cesta k Bohu.)
Na oáze jsme tedy získali inspiraci, jak bychom mohli na svém vztahu pracovat,
ale bohužel jsme nepokračovali ve formaci v průběhu roku, protože se nám to zdálo
příliš náročné (neměli jsme tušení o tom, kolik dobrého nám to může přinést).
Několik let jsme se věnovali hlavně práci, dětem, a na prohlubování vzájemného
vztahu a vztahu k Bohu jsme si moc času neudělali. Po několika letech nám začaly
docházet síly – nebyli jsme pořádně napojení na Pána, zdroj veškeré síly, tak jsme
začali pomalu ale jistě usychat. Takže jsme se opět rozhodli jet na oázu a tam jsme,
díky Bohu, obživli.
Hlavně se nám podařilo znovu se napojit na Pána. Dosud jsme se snažili hlavně o
modlitbu s dětmi, ale ta nám, bohužel, moc nešla. Večer, při všeobecné únavě všech
zúčastněných, soustředění klesalo, dětem se moc nechtělo, my jsme je nedokázali
dostatečně motivovat, když jsme se snažili navodit modlitební atmosféru svíčkou,
skončilo to popáleným ubrusem i kobercem atd. Na oáze jsme to konečně mohli v
klidu probrat spolu i s ostatními a rozhodli jsme se, že rodinnou modlitbu raději
na nějakou dobu vzdáme a zkusíme pár minut denně ráno číst Písmo svaté jen my
dva. Tak jsme začali číst. Po několika dnech děti pochopily, že to není primárně
určeno pro ně, tudíž je to mnohem zajímavější a dosud trvají na tom, aby u toho
byly. Čteme si tedy společně a Pán všechno mění. Jeho Slovo nás vždy oživí, pohladí,
povzbudí v dobrém, očistí, osvěží. Přijímáme Světlo, abychom z něho mohli žít a
rozdávat ho svým životem (Světlo-Život). A i když se to často nedaří, On nás vždy
pozvedá, abychom to zkusili znovu. Chvála Pánu.
Agáta Cahová
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Naše cesta do Svaté země
Snem asi každého křesťana je navštívit
alespoň jednou za život svatou zemi.
Nám se tento sen splnil. Z pražského letiště Václava Havla jsme odlétali
symbolicky v den stého výročí vzniku
samostatného Československa 28. 10.
2018 do země, kde se před 2000 lety
začala psát historie křesťanství. Moc
jsme se s Janou na tuto pouť, která nesla název „Novozákonní cesta“ těšili. Už
proto, že společně s námi jela spousta
dobrých přátel a jako duchovní doprovod kněz-salesián Láďa Heryán.
V Tel Avivu jsme přistáli v půl třetí
ráno a před pátou jsme již uprostřed
pouště blízko Hory pokušení slavili
první mši svatou. Byl to pro mě hodně
silný zážitek. Když končila mše, právě
začalo vycházet slunce a píseň Před

tebou, Pane, temno ztrácí sílu svou…
dostala v tu chvíli reálnou podobu. Do
baziliky Zvěstování Panny Marie, kterou
jsme dopoledne navštívili, jsme se měli
možnost vrátit ještě jednou. Kolem osmé
tento prostor ožil večerem chval, který
pořádalo místní společenství mladých.
Betlém stejně jako v době Ježíšově byl
v područí Římanů, je dnes okupován
Palestinci, a tak k bazilice Narození
Páně musíte projít přes přísnou kontrolu.
Mše sv. na poli pastýřů byla obětována
za naše děti. Zvláštní pocit jsem zažíval,
když na závěr bohoslužby v tričku a teplotě 30° zaznělo „Narodil se Kristus Pán
veselme se….“
V Káni Galilejské měli možnost přítomní manželé obnovit své manželské sliby. Musím se přiznat, že když se mě Jana
dívala do očí a znovu tak, jak před 33
lety odříkávala „Já Jana, odevzdávám se
tobě, Jene, slibuji, že tě nikdy neopustím
a zachovám ti lásku, úctu a věrnost…“
tlačily se mi do očí slzy. Scházel už jen
slavnostní přípitek. Měli jsme s sebou jen
láhev vody. Je pravda, že Pán na tomto
místě vodu ve víno proměnil, však receptu nezanechal. Tak alespoň manželské
políbení.
Na břehu řeky Jordán jsme měli pro
změnu možnost obnovit své křestní sliby
a potom byl každý z nás polit vodou a já
mohl v tu chvíli z Láďových úst slyšet
„Jene, jsi milovaný syn Boží“.
Kafarnaum – chvíle ticha na břehu
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Galilejského jezera, kde zrovna místní
rybáři stejně jako před dvěma tisíci lety
házeli z loděk do vody sítě. Bylo vzrušující vnímat, jak slova i místa, o kterých
jsem tolikrát v písmu četl, před mýma
očima ožívají.
Z mého deníčku:
Ježíš všem lidem celý den sloužil, sám
často neměl, kde hlavu by složil.
Tak jednou došlo právě i k tomu, že
Petr v Kafarnaum pozval ho domů.
Ježíš měl rád všechny své bližní, proto
i Petrovi uzdravil tchýni.
Modlitba na břehu jezera: Nauč mě,
Pane, po vodě chodit, lidem víc odpouštět a míň je soudit.
Na horu Proměnění je možno se dostat
dvěma způsoby. Buď vás odvezou mikrobusy od úpatí hory po silničce, která je úzká jen pro jedno auto strmými
serpentýnami až na horu, anebo (tuto
variantu jsem zvolil s dalšími dvaceti
odvážlivci já) přímo pěšky vystoupat až

na vrcholek hory Tábor. Bylo to namáhavé, ale víc jsem mohl zažívat pocity
učedníků, kteří takto stoupali na vrchol
s Ježíšem. Druhá varianta v té době s
pravděpodobností hraničící s jistotou
nebyla.
A pak už vzhůru do Svatého města!
Staré město Jeruzalém, obehnané hradbami, jejichž některé kameny pamatují
Heroda Velikého, vzbuzuje posvátnou
úctu. Město bylo stejně jako v době
Ježíšově plné poutníků a úzkými uličkami
se chvílemi jen těžko dalo projít. Takovou
rušnou uličkou kdysi nesl Ježíš kříž na své
poslední cestě Jeruzalémem. I my jsme s
Láďou postupně procházeli všech čtrnáct
zastavení, která končila v bazilice Božího
hrobu. Místo, které máme v našich kostelích spojeno s tichem a rozjímáním, je
tady paradoxně nejhlučnějším místem
Jeruzaléma. Toto místo nenaplňovalo
mé srdce pokojem, ale naopak ukazovalo
tvrdou realitu toho, jak jsou křesťané rozdělení a slova o jednotě zde ukazují svou
odvrácenou tvář.
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Po možnosti účastnit se společně s
ostatními židy v jejich synagoze Šabatové
bohoslužby, při které se hodně zpívalo,
ale i tancovalo, jsme navštívili Zeď nářků. Zde s hlavou opřenou o kameny,
které kdysi byly součástí Jeruzalemského
chrámu, jsem odevzdával v modlitbě
všechny, kteří na toto místo putovali v
mém srdci.
Poslední pohled na Jeruzalém z nádherné vyhlídky na střeše poutnického

domu, kde jsme byli poslední dvě noci
ubytovaní – a naše putování se blíží ke
konci. Pokud bych vám měl vyprávět o
všech místech a zážitcích, které jsem na
této pouti prožil, nestačilo by na to ani
celé toto vydání Žabokuku. A tak vám
chci na závěr popřát to nejdůležitější:
ŠALOM!
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Honza Šlachta

co u nás proběhlo

Ministrantský víkend v Čučicích
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Foto: Václav Vlach, Člověk a Víra
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SBM Koncert chval
Foto: Dušan Kadlec a Václav Vlach, Člověk a Víra
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Martinská slavnost
Foto: Dominik Polanský
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od ucha k uchu

Zasměj se každý den
Bacha na to, o co prosíte!
Na faru přišla rázná dáma a povídá:
„Pane faráři, musíte nás rozvést!“
„Cože?“ nechápal kněz.
„No rozvést, my už to spolu nevydržíme!“ vysvětlovala dáma.
„Aha,“ chytal půdu pod nohama kněz,
„ale to přece nejde, manželství je nerozlučitelné, však jste si to slíbili, dokud vás
smrt nerozdělí.“
„Jaképak slíbili neslíbili, když jste nás
sezdal, musíte nás i rozvést. A vůbec, my
si to klidně zaplatíme!“ trvala na svém
dáma.
„Hm…“ zamyslel se kněz, „no, přijďte zítra, ono to nejde tak nahonem, na svatbu
jste se přece také připravovali, pěkně se
oblečte, nějak to zkusíme.“
Dáma spokojeně odešla domů a druhého
dne připlula na faru v róbě a v doprovodu okravatovaného manžela. Kněz je přivítal, vzal kropáč, rozmáchl se… a bim
dámu po hlavě! A bim pána! A znova
dámu, a znova pána…
„Co to děláte?!“ probírala se ze šoku
dáma.
„No vždyť jsem říkal – dokud vás smrt
nerozdělí…“

Pořádek musí být
Lukášek ještě neměl tři roky, ale už
chodil s rodiči do kostela. Když jednou
viděl, jak kněz po sv. přijímání vytírá
kalich, pošeptal mamince do ucha: „Až
umeje nádobí, tak půjdeme domů, viď.“

Zarytý ateista
– Jste věřící?
– Ne, jsem ateista.
– Opravdu?
– Jako že Bůh je nade mnou!
Za chviličku
– Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?
– Chvilička.
– A Pane Bože, co je to pro tebe tisíc
dolarů?
– Penízek.
– Pane, prosím tě, dej mi penízek.
– Jistě, počkej chviličku.
Vybírá Kristy Lekárová

– 22 –

co u nás proběhlo

Ve Středisku je stále co vylepšovat
Možná jste si už všimli čilého ruchu
v našem žabovřeském areálu, hromady
písku a červenobílých pásek. Od října
zde budujeme zázemí pro hokejbalové
hřiště, to je to zadní asfaltové hřiště,
kde děti dovádí s hokejkami. Toto zázemí vytvoří podmínky pro uložení
osobních věcí 30 lidí, ale to není všechno. Celé zázemí bude rozděleno na dva
samostatné objekty, mezi nimiž bude
dál růst vzrostlý strom, který nám v létě
na hřišti poskytuje cenný stín. Zázemí
bude mít stěny z překližky, plechové zastřešení a spolu se skříňkami zde budou
také lavice. Konstrukce bude ocelová,
skříňky plechové a lavice vodovzdorné.

Práce potrvají do konce tohoto roku a
na jaře už se budeme těšit z výsledku.
Předpokládané náklady na vybudování
jsou ve výši 725 000 Kč a prostředky
poskytla Salesiánská provincie Praha,
Jihomoravský kraj, Nadace přátel
Dona Boska a Salesiánské středisko
v Žabovřeskách. Se stavební firmou
jsme se domluvili, že část prací bude
realizována dobrovolnicky. Jednalo
se o výkopové práce, při kterých jsme
hloubili jámy pro budoucí základy.
Díky pomoci mužů z farnosti proběhlo
celkem 5 brigád, do kterých se zapojilo
30 mužů, kteří dohromady odpracovali
cca 220 hodin. Za těmito brigádami je
vidět kus práce a velmi děkuji všem,
kteří se do práce zapojili. Díky tomu se
nám podařilo snížit náklady na vybudování zázemí a udělat něco dobrého
pro celé dílo v Žabovřeskách. Celým
projektem pak zajistíme kvalitnější,
bezpečnější a funkčnější sportoviště
pro děti a mladé sportovce.
Pavel Melichárek a Jiří Baláš
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farní knihovnička

Přečetli jsme za vás
Vybíráme z nejnovějších knih, které stojí za pozornost a které si možná nemáte čas
všechny přečíst. Četba kvalitních textů je důležitou součástí naší duchovní cesty a konec
konců také cesty k Bohu. Vždyť o Bohu svědčí na prvním místě Bible, ale pak také díla
současných autorů, kteří o víru v Boha zápasí, nebo jsou na cestě dál než my.

Marek Vácha
Radost z Boha
Cesta, Brno 2018

Richard Rohr,
Božský tanec, Barrister &
Principal, Brno 2018

Bůh není zoologický
druh někde se skrývající
ve vesmíru, není to člen
v množině, duch plaše
prchající před teleskopy
ukrýt se za nejvzdálenější
kvasary nebo přímo za
horizont událostí, anebo
naopak uhýbající před
okem fluorescenčních
mikroskopů, nejenže falešné představy o Bohu jsou falešné, ale jakékoli představy o Bohu jsou falešné. V něm
žijeme, v něm jsme.
Je větší než všechna jména, a když mu
chceš dát jméno, už to není Bůh. Je větší než
všechny představy o něm, větší, než co o něm
můžeš říct nebo myslet. Pokud se o něm učíme ve škole v hodinách náboženství stejným
stylem, jako se učíme o krásnoočkách, o
Karlu IV. nebo o imaginárních číslech, pak
to není on.

Jestli mě můj instinkt
neklame, je na odhalení
Trojice nejvyšší čas.
Protožejsempřesvědčen,
žepodohavnýmiprojevy
našich současných potíží
–politickoukorupcí,ekologickouzkázou,válkami
jedněch proti druhým,
vzájemnou nenávistí
založenou na rase, pohlaví, náboženství nebo sexuální orientaci – je
ta největší choroba, které lidstvo právě teď čelí:
náš hluboký a bolestivý pocit odpojení.
Odpojení od Boha, jistě, ale také od sebe
samých (našich těl), od sebe navzájem a od našeho světa.
Náš pocit této izolace nás jako kulturu – a jako
živočišný druh – dovádí ke stále destruktivnějšímu chování. I když náš svět není tak temný a
nesmyslný, jak by se mohlo zdát těm, kteří žijí jen
z diety kabelové televize a ze „špatných zpráv“ na
sociálních sítích, je pravda, že nesmírný rozsah a
složitost našeho odpojení je hrozivý.
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Ladislav Heryán, (rozhovor vedl J. Beránek)
U Božího mlýna, Vyšehrad Praha 2018
Ježíšovy myšlenky nejlépe ilustrují příběhy lidí, jimž se život vymknul z rukou?

Ano, evangelium je právě pro ně,
nebo spíš je pro nás
všechny, ale oni jsou
symbolem toho, co
jsme a co zažíváme
my všichni. Třeba v
knize Stopařem na
této zemi v poslední
kapitole píšu o dívce
katoličce, která se ptá, jestli je těžký hřích,
když nejde v neděli do kostela. Takhle se ptá
spousta lidí. Ve zkratce řečeno jí odpovídám,
že nejdůležitější je setkat se s Kristem. Prožít
setkání s Ježíšem. Pokud jí toto mše z různých důvodů neumožní, je lepší jít do lesa
než na mši.
(…)
Když mluvíš o Pánu Bohu, a máš o něm
přednášet, tak většinou začneš nějakou

písničkou, proč?
Protože jsem nesmělý. Potřebuju si nějak
získat pozornost posluchačů. Předpokládám,
možná naivně, že když zahraju nějakou
písničku anglicky, lidé mě díky ní přijmou.
To je jeden důvod. Druhý důvod je, že se chci
pochlubit, že umím zahrát písničku před lidmi. Chtěl jsem být rocker. Někdo by možná
řekl, že využívám lidi k sebeprezentaci, ale
já prostě hraju před lidmi rád. A pak – myslím si, že písnička může být dobrý úvod té
přednášky. Písničky si vybírám cíleně, abych
na jejich příběh, na jejich verše, mohl navázat.
Pomáhají mi tak přiblížit se k lidem, nějak
zakotvit to, co budu říkat. A nakonec to má
ještě jeden důvod: často mám pocit, že nemám až tolik co říct, a tak do besedy nebo
přednášky zazpívám nějaké písničky, aspoň
vyplním čas.
Vybírá Zdeněk Jančařík

– 25 –

(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Za profesorem Emilem Palečkem
Vzadu v našem kostele často sedával
a stával nepřehlédnutelný prof. Emil
Paleček, který nás nedávno opustil
a odešel „do radosti svého Pána“.
B y l d lo u hole t ý m pr ac ov n í ke m
Biofyzikálního ústavu Akademie věd
v Brně a spolupracoval také s brněnským Masarykovým onkologickým
ústavem. Kromě ocenění Česká hlava
získal v roce 2017 také cenu Neuron.
Díky zhruba třem stovkám vydaných
vědeckých patřil mezi nejcitovanější
vědce v zemi. Zaujal ale nejen tuzemskou odbornou veřejnost, byl hojně
citován i v zahraničí.
V roce 2014 Paleček Českému rozhlasu Plus přiblížil, jak se k výzkumu
dostal. „Jako obvykle naučila nouze
Dalibora housti. Nastoupil jsem na
biofyzikální ústav a dostal jsem za
úkol zkoumat poškození DNA radiačním zářením. Bylo to v době, kdy
byly obavy, že vybouchne atomová

bomba. Jenže zařízení v laboratoři
bylo vskutku ubohé,“ uvedl tehdy.
Podle serveru iRozhlas Paleček v minulosti prohlásil, že v budoucnu budou moci praktičtí lékaři díky DNA
zjistit z kapky krve, jak v yhovuje
daný lék konkrétnímu pacientovi.
Informace z genomu mohou pomoci
i při včasné diagnostice rakoviny. Při
udělení ceny Česká hlava v roce 2014
zase odhadl, že se elektrochemické
metody pro rozpoznání údajů z DNA
začnou v praxi využívat nejdříve asi
za 20 let. „Samozřejmě nejde o proroctví, ale o odhad. Věda se neustále
vyvíjí a nelze vyloučit, že se objeví
nové metody, které budou levnější
a efektivnější než moje elektrochemie,“ řekl tehdy. Jaká byla Palečkova
profesní dráha? Kolem roku 1960
zjistil, že nukleové kyseliny mohou
přijímat nebo odevzdávat elektrony
při svých interakcích s elektrodami a
poskytovat signály citlivé ke změnám
ve dvoušroubovicové struktuře DNA.
„V té době jsem byl silně kritizován
elektrochemiky, kteří nevěřili, že
velké molekuly DNA je možno elektrochemicky analyzovat. Této kritice se mi podařilo čelit a díky podpoře prof. J. Heyrovského jsem mohl
pokračovat ve své práci,“ říká prof.
Paleček.
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V ná sledujících letech u ká z a l,
ž e dvou šroub ov icov á s t r u k t u r a
DNA se může na negativně nabitém povrchu rozvíjet, navrhl první
elektroaktivní značk y kovalentně
vázané na DNA a první elektrody
modifikované DNA. Všechny v ýše
uvedené poznatky jsou v současné
době široce využívány v elektrochemii nukleových kyselin a zvláště při
konstrukci senzorů DNA.
Prof. Paleček jako první na světě
položil základ pro současný rozvoj
elektrochemie DNA a RNA, nabízející
čipy pro stanovení nukleotidových
sekvencí i poškození DNA. Po řadu
desetiletí patřil ke světové špičce
v oblasti elektrochemie DNA a výrazně přispěl k pokroku v oblasti chemické reaktivity DNA a ve výzkumu
jejich lokálních struktur.

V Biof yzikálním ústav u AV ČR
v Brně se profesor Paleček zabýval
f y zi ká l n í biochem i í, st r u k t u rou
genetického materiálu, molekulární
onkologií, chemickou reaktivitou
nu k leov ých k yselin, elek trochemií biomakromolekul a interakcí
DNA s bílkovinami. Spolupracoval
s Reg ioná l n í m cent rem apl ikov a né molek u l á r n í on kolo g ie
Masarykova onkologického ústavu
v Brně, kde pomáhal se založením
elektrochemické laboratoře orientované na v ýzkum a diagnostiku
rakoviny.
Jeho celoživotní dílo bylo natolik
významné, že vešlo do učebnic biofyziky a molekulární biologie.
K romě vě de c k ýc h a k t i v it by l
a le prof . P a le č ek pr av idel ný m
účastníkem bohoslužeb u Panny
Marie Pomocnice, rád chodíval na
Žabovřeská rozmlouvání, kde míval zasvěcené dotazy, od začátku byl
členem Nadace Dona Boska a účastnil
se každoroční valné hromady. Nyní se
na nás dívá z druhé strany, kde jistě
zaujal významné místo ve vědecké
radě nebeského Jeruzaléma.
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Zdeněk Jančařík

B ů h m á p r o m ě úkol
Hospodin hledá proroka,
Jonáš mu padne do oka.
„Mám pro tebe poslání. Lid ať činí pokání!
Ninive je hříšné město, zachránit ho však chci přesto.
Když přede mnou pokoří se, z jisté smrti zachrání se.“
Jonáš spěšně na loď sedá, jeho tvář je smutná – bledá.
Na Boha snad vyzraje. Kdo uteče vyhraje!
Nikomu se nepochlubí, tvrdě usne v podpalubí.
Myslel si, že bude dobře, na moři však zuří bouře.
Každý svého boha prosí, pak z čepice táhnou losy.
Ušetři životy naše, los dopadnul na Jonáše.
Zachrání se všichni v lodi, když Jonáše do vln hodí.
Rozjímá on potmě v tichu, velryba ho má teď v břichu.
Utéct Bohu chce jen blázen, za tři dny ho plivla na zem.
S úkolem se prorok smíří, do Ninive už teď míří.
Jako Jonáš nebudem, prchat před svým osudem.
I překážky každý zdolá, když jdem tam, kam Pán nás volá.
Jan Šlachta

