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úvodník

Každoroční expozice nebo životní proces?
nástroje, trnovou korunu, část kříže,
kladivo a hřeby, roušku, houbu
namočenou do octa a další předměty.
Vidím, že emoce tečou proudem,
nechme si chvíli na vstřebání nových
dojmů a přejděme ke hrobu, kde nás
čeká rozuzlení celého příběhu. Potichu,
prosím, ať nevzbudíme vojáky. Vše se
podařilo, jsme na konci naší expozice,
doufám, že se vám líbila, a budu se těšit
opět někdy na viděnou.“
„Dobrý den, vítám vás v naší nové
e xpozici , kde během p ár hodin
prožijete poslední tři dny života Ježíše
Krista. Expozice je interaktivní, takže
ti, kteří nejsou zcela emočně ploší,
prožijí radost, smutek, bolest, strach,
euforii, napětí, prostě a jednoduše
máte se na co těšit.
Tak pokud jste připraveni, můžeme
vstoupit do první části. Nezapomeňte
si vzít kelímky, protože poslední večeře
je již nachystaná a víno nebude chybět.
Ježíš je ten pán uprostřed a ti chlápci
okolo jsou jeho učedníci. Všichni jsou
spolu rádi až na jednoho, který chystá
podraz. V zadní části je ještě Getsemanská zahrada, kam se po večeři
vydali a kde začalo drama. Nyní si vše
prohlédněte, můžete také ochutnat
víno – asistentka vám ráda naleje, poté
se sejdeme u vstupu do druhé části.
Tato část není pro slabé povahy,
pokud nezvládáte pohled na utrpení,
tak raději přejděte ke hrobu, kde už je to
v pohodě. Co zde můžeme vidět: mučicí

Kolikrát za život jsem schopen projít
či prožít takovou expozici? A kolikrát
jsem již prošel nebo prožil velikonoční
triduum? Kladu si otázku, jestli jsem
schopen každý rok prožít naplno tyto
události, jestli nejsem spíše návštěvník
expozice, který si řekne: „Pěkné to
bylo, mají to zajímavě a poutavě
zpracované, i jsem si pobrečel, ale
dobře to dopadlo, takže dobrý a za rok
zas...“
Docházím k tomu, že triduum je
vlastně celoživotní proces, při kterém
probíhá období od Zeleného čtvrtku
do Vzkříšení. Zjišťuji, že nejsem
schopen a ani nechci proběhnout vše
naráz znovu a znovu, ale že potřebuji a
chci jednotlivé dny prožívat postupně
a dlouhodobě. A možná pak pochopím, co se vlastně stalo a jak to souvisí
s mým životem. A jak to prožíváte vy?
Požehnané Velikonoce!
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P. Jiří Baláš, SDB

kalendárium
farnosti a střediska mládeže

Duben
31. 3. - 2. 4.
1. 4.
5. - 12. 4.
5. 4.
8. 4.
9. 4.

11. 4.
13. - 17. 4.
13. 4.

14.00-17.00
15.00
17.00
18.45-19.45
9.00-16.00
15.30
15.30-16.30
14.00-18.00

18.00
19.30-22.00
14. 4.
8.00
9.00
15.00
15. 4.
8.00
8.30
20.30
16. 4.
17. 4.
22. 4.
19. 4.
23. 4.
26. 4.
29. 4.
30. 4.

18.00
18.45-19.45
16.00-18.00
15.00
10.30

Postní obnova pro animátory
Den pro rodinu Klubu maminek
Pomazání nemocných
Příležitost ke svátosti smíření
Vzdělávání dospělých: Gabriel, Sára, Ebedmelech
Duchovní obnova ASC
KVĚTNÁ NEDĚLE: žehnání ratolestí + pašije podle sv. Matouše
Křížová cesta žabovřeských farníků v Dolních Kounicích
Bedruňka: Strašák králem
Velikonoční tvoření
Velikonoční prázdniny - středisko zavřené
ZELENÝ ČTVRTEK
Mše na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou
Noční bdění v Getsemanské zahradě
VELKÝ PÁTEK
Ranní chvály a modlitba se čtením
Křížová cesta pro mladé pěšky do Chudčic s obřady Velkého pátku
Bohoslužba slova (pašije podle sv. Jana a starobylé přímluvy),
obřad uctívání kříže a svaté přijímání
BÍLÁ SOBOTA
Ranní chvály a modlitba se čtením
Adorace u Božího hrobu až do 17.30
VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Slavnost velikonoční svíce, bohoslužba slova, křestní bohoslužba a slavení
Eucharistie
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Mše jako v neděli s kropením lidu a žehnáním pokrmů
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – mše: 7.30, 18.00
Zrušena mše v 9.00
Výlet dětí
Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
Vzdělávání dospělých: Jairos, Apollon – poslední setkání
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Setkání seniorů
Svatá zpověď dětí před 1. sv. přijímáním
1. sv. přijímání
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kalendárium
farnosti a střediska mládeže

Květen
1. – 31. 5.
1. 5.
5. 5.
8. 5.
13. 5.
20. 5.
21. 5.
24. 5.
25. 5.

17.30
18.00

10.30
15.30

27. 5.
28. 5.
31. 5.

18.00
14.30
16.00-18.00
18.00

Májová pobožnost
Středisko zavřeno – Státní svátek
Zakončení přípravy na 1. sv. příjímání – After party
Středisko zavřeno – Státní svátek
Výlet dětí
Zrušena mše v 7.00
Farní den
Happy eater: Nitsui
SLAVNOST PANNY MARIE POMOCNICE – mše v 7.00 a 18.00
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – mše v 7.00 a 18.00
začíná NOVÉNA K DUCHU SV. – vždy ve 20.00
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA: mše v 7.00 a 18.00
Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
Dětský den
Setkání seniorů
Vystoupení kroužku Dramaťák

Červen
2. 6.
4. 6.
7. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.

18.00
15.00
18.00
18.00-23.00
11.00
17.00

15. 6.
16. 6.
17. 6.
17. 6.
23. 6.

9.00-12.00
19.00
7.00-19.00
12.30
18.00

24. 6.
28. 5.
29. 6.
30. 6.

18.00
16.00-18.00

Velká noc malých sportovců s přespáním a ukonč. 3. 6. v 11.00
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.: mše: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
Závěrečná akademie ve středisku
Hudební besídka
Noc kostelů v kostele (v kapličce do 22.30)
Biřmování
SLAVNOST NEJSVĚT. TROJICE: mše: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
Muzikál Lví král
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ: mše: 7.00 a 18.00
Závěrečné dopoledne Klubu maminek
Free Stage ve středisku
Ukončení kroužků ve středisku
Výlet pro děti z náboženství a farnosti autobusem
Svatba: Kateřina Zagatová + Tomáš Pustelník
SLAVNOST NEJSVĚT. SRDCE JEŽÍŠOVA: mše: 7.00, 18.00
Závěrečný táborák ve středisku
SLAVNOST SV. JANA KŘTITELE – mše v 7.00, 18.00
Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
Setkání seniorů
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA - mše v 7.00, 18.00
Středisko zavírá
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letem světem

Rádio Proglas
Posloucháte rádio Proglas? Je to křesťanská
rozhlasová stanice, která má za sebou už dvě
desetiletí vysílání pro nás. Vysílá bez reklam a
podporují ji posluchači. Žije z jejich darů. Tuto
stanici můžete poslouchat od rána do večera.
V programu najdete modlitby, mše svaté, vyjádření našich biskupů k současnému
dění, soutěže pro děti i pořady pro mladé. Zvláště Proglas ocení ti lidé, kteří již
nemohou na bohoslužby. Mládež zde najde svoje hudební pořady, jiní zase vážnou
hudbu. Události ze světa nejsou zkreslovány. Mnoho starých, věrných a nadšených
lidí, kteří Proglas podporovali, již odešlo na věčnost. Bylo by škoda, kdybychom
nepodpořili lidi, kteří s nasazením všech svých sil a s nadšením tvoří programy
pro nás. Hodí se každá koruna. Staňte se členy Klubu přátel RADIA PROGLAS!
Ludmila Šťastná

Hrob je prázdný
Nadace Dona Bosca přenechá hrobové místo na ústředním hřbitově.
Pro bližší informace se případní zájemci mohou hlásit u salesiánů na recepci
nebo přímo u pana Krejčího.
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svědectví

Zakusila jsem Boží milosrdenství
Od dětství žiji běžným křesťanským
životem – do kostela chodím pravidelně, zpovídám se, zpívala jsem ve
schole. I přes to, že jsem to všechno
dělala, dlouhodobě jsem cítila, že mě
něco tíží a nedokázala jsem přijít na to,
co to je.
Až jsem se “náhodou” dostala ke
knize P. Eliase Velly: Ježíš – lékař těla i
duše, která se týká uzdravení. Elias
Vella v knize doporučuje nechat se vést
Duchem Svatým, který nám bude
ukazovat různé situace v našem životě,
které nejsou uzdraveny, a které
potřebují Boží dotek. Tedy projít celý
svůj život a dořešit situace, které i po
dlouhé době vzbuzují negativní reakci
a necítíme v nich pokoj. Pustila jsem se
do četby a nastoupila jsem náročný
proces vnitřního uzdravování, který
trval asi rok.
Duch Svatý mi například připomenul jednoho člověka, kterému jsem
před lety napsala nepříjemný mail a
pár škaredých slov. Pokyn Ducha
Svatého byl jasný: “Omluv se!” Moje
první reakce byla: “To teda ne! Vždyť to
bylo tak dávno…” A snažila jsem se
úkolu vyhnout, zapomenout apod., ale
cítila jsem strašný vnitřní neklid,
kterého jsem se v ůb e c ž ádným
způsobem nemohla zbavit. Takže
nakonec jsem se kvůli vlastnímu klidu
omluvila. Brzy mi přišla pozitivní
odpověď, že je vše ok, a také povzbudivá slova, že je dobře, že si dělám

pořádek v životě.. Hned jsem se cítila
líp, ale pořád jsem ještě necítila úplnou
radost a štěstí.
A tak jsem se ptala dál, co mám dělat,
a Duch svatý mi ukazoval další a další
úkoly… bylo toho hodně. Když jsem se
snažila úkol ignorovat, tak se uzdravovací proces úplně zastavil, vnímala
jsem různá pokušení, něco mě stále
vyrušovalo, nemohla jsem se soustředit na práci. Duševní úlevu jsem cítila
pouze ve zpovědnici a když jsem se
nechala vést Duchem svatým a
napravovala, co se dalo. Naštěstí jsem
v té době našla trpělivého zpovědníka,
který si na mě udělal čas, všechno se
mnou probral, hodně se nade mnou
modlil a povzbuzoval k plnění úkolů.
Při zpovědi jsem zakusila Boží
milosrdenství – Bůh mi odpustil
mnohem více, než jsem očekávala a
než jsem si zasloužila. Pocítila jsem
Jeho lásku, která mě uzdravila. Pán mi
odpustil hodně hříchů a proto je teď
pro mě mnohem snazší odpouštět
druhým lidem.
Nakonec jsem se zúčastnila duchovních cvičení s P. Eliasem, který se nade
mnou krátce pomodlil, a od té doby
prožívám pokoj v srdci, radost, jsem
šťastná a mám více ráda Boha, lidi i
sebe. Teď už vím, že Ježíš může vše
uzdravit.
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A. C.

upoutávka na knihu

Jan Rybář: Deník venkovského faráře
Kniha Deník venkovského faráře mapuje nejen bohatý život kněze – jezuity Jana
Rybáře, ale zároveň na pozadí jeho osobního příběhu můžeme sledovat život církve
v těžkých dobách totality až po současnost. Jeho moudrost a životní zkušenost mu
dovoluje jasně se vyjadřovat k problémům jako jsou církevní restituce, těžkosti
v manželství i zasvěceném životě aj. Kniha je psána formou otázek a odpovědí a je
pro mě až udivující, na jaké podrobnosti si tento 85letý kněz dokáže vzpomenout.
Myslím si, že kniha nám může pomoci odpovědět na otázky, které nám klade
dnešní doba a osvobodit nás od falešných představ. Pro mě osobně má tato kniha
ještě jeden rozměr. Mám tu čest se s Honzou Rybářem znát osobně z víkendových
setkání v Albeřicích na Trutnovsku, kde stále ještě působí. Často nám jezdí na Dům
setkání sloužit mši svatou, která je vždy pro všechny zúčastněné silným zážitkem.
Velice si cením jeho osobního přátelství a modlitby.
Jan Šlachta
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ukázka z knihy

Jan Rybář k pojmu „vykoupení“:

Jan Rybář k postavení laiků
v katolické církvi:
Hierarchie v překladu znamená
světovláda. Zatímco Kristus hovořil
o službě, vždyť papež si říká sluha sluhů
božích. Vztahy v církvi mají být
uspořádány jako ve fungující rodině. I
v rodině musejí děti poslouchat,
zvláště když jsou malé, je v ní ctěna
autorita, ale odstupňovaně. S patnáctiletým potomkem se jedná jinak a
třicetiletý naopak může radit rodičům.
Máme tolik vzdělaných, uvážlivých a
ochotných laiků, kteří by mohli kléru
radit! Ale chápou naši páni biskupové,
že by si měli nechat poradit? Když se
věřící laici sjedou do Olomouce, biskupové, ač pozváni, nedorazí… Bojí se?
Vidím velikou pokoru v tom, jak papež
František tu tradiční pyramidu, jejíž
základnu tvoří laici a vrchol římský
biskup, obrací. Jedná se jen o to, kdo to
pochopí. Sám jsem přesvědčen, že
právě laici zachrání tuto církev, a to
tím, že budou prosazovat dobré věci
odspodu.
Ti laici tuší víc než preláti, jak rychle
teče do lodičky naší církve. Pánové
preláti zapomněli na pakt z katakomb,
ale lidé nikoliv. Jsou blíže životu než
klérus. My jim dneska nestačíme
s našimi formulkami. Oni chtějí
živoucí církev, ne hierarchii, ale ani
demokracii. Chtějí rodinu, kde panuje
důvěra a kde mají i oni svůj hlas.

Vezmi si ústřední pojem křesťanství,
omlouvám se, že se k němu vracím
opakovaně, - vykoupení. To, co si
pod ním představuješ, nelze odbýt
naučenou formulkou jako třeba:
Kristus nás vykoupil svou smrtí
na kříži a tím jsme zbaveni hříchu. Fajn.
Ale věříš opravdu, že za tvé provinění a
poklesky musel Ježíš zemřít tak
příšernou smrtí? A co teprve Panna
Maria? A také byla vykoupena? Svatý
Pavel, když vykoupení vysvětloval
otrokům, přirozeně je srovnával
s vykoupením z otroctví. Ale možná
jsme příliš ulpěli na tom placení, a
přitom Pavlovi šlo o přijetí mezi
svobodné občany. Co když vykoupení
znamená, že jsme vytrženi z naší
ubohosti, malosti, ze své osamocenosti
a pozváni do Boží blízkosti, do intimity
Božího života? Vždyť jsme zváni být
Božími syny a dcerami! Pojem vykoupení tedy znamená: Bůh ti otvírá své
soukromí.
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připravila M. A. Delgado

(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Rozhovor s Monikou a Radimem Bínovými

Drazí přátelé,
první rozhovor tohoto roku jsme
připravili s manželi Bínovými, mladou
rodinou, která v naší farnosti našla
po studiích nový domov. Přehlédnout
je můžete jen stěží, trochu nám
nad církevní obcí přečnívají. Pojďme
se o nich něco dozvědět.

Jak se holka ze Svitav a kluk
z Orlové dostanou do Brna?
R: Za prací, neboť akademická půda
nesvědčí velkým výdělkům. Na vysoké
máš práci spíš jako koníček.
M: Já jsem už po škole čekala Klárku a
bylo třeba najít si práci mimo VŠ
v Pardubicích, kde jsme oba studovali.
Hned po promoci jsme se brali a já si
přála mít děti co nejdřív.

R: Obeslal jsem chemické fabriky a
ozvala se mi jako první Lachema.
Navíc Moničina babička bydlela tady
v Žabinách na Luční a Monika díky ní
měla vztah k Brnu.

Oba jste vystudovaní chemici,
čím vás chemie zaujala?
M: Mě teda ničím nezaujala. (R: Možná tak spolužáci staršího bratra...) Já
jsem po škole chtěla jít na medicínu,
ale naši mi to rozmlouvali, oba dva
pracovali celý život ve zdravotnictví a
nepovažovali to za ideální pro ženu,
skloubení zaměstnání a rodiny, služby
v nemocnici, je to hrozně náročné. A
kromě toho, táta i brácha mají chemii
vystudovanou taky.
R: Pro mě byla chemie v Pardubicích
nejdál od domu a do Prahy jsem
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

...
nechtěl.
Já jsem vlastně chtěl původně
studovat chemii nebo psychologii a
vzhledem k tomu, že mi učitelka
chemie dala na ZŠ jedinou dvojku, tak
mě to naštvalo. Ale na střední škole
jsme měli dobrou chemikářku.

nárok na to, aby se člověk stihl všem
pořádně věnovat a zároveň je tu
i ﬁnanční hledisko – aby člověk mohl
podpořit jejich talent, když se něčemu
chtějí věnovat.

Jak se žije bez babiček nablízku?
Doporučili byste maturantům
studium tohoto oboru?
M: Určitě to má budoucnost, ale
myslím si, že je to spíš pro kluky, hlavně
z hlediska práce s chemikáliemi, jsou
i lepší obory.
R: Z pohledu chemických látek ,
se kterými se ženy můžou setkat, to
fakt není úplně ideální. Taky je chemie
hodně náročná, má v sobě matiku
i fyziku. Na druhou stranu, chemičky
pak nejsou žádná ořezávátka, viz tady
naše máma! Já bych dnes ke studiu
doporučil obory jako biochemie,
nanomateriály nebo biotechnologie.

R: Výborně!
M: Když byli malí, tak to bylo náročné.
R: Občas bychom babičky s dědečkem
potřebovali, ale čím jsou děti starší, tím
je to lepší.

Jsou čtyři děti málo nebo moc?
M: Jak pro koho. Pro nás asi tak akorát.
R: Já bych řekl, že dost. Ukazuje
na Samíka, který klade odpor u klavíru,
a hopsajícího Matyho: „Tak se podívej!“
(Samuel: „Já bych chtěl ještě pátý!“).
Taky ze sociálního hlediska je myslím
optimum asi tři.
M: Dva je myslím málo, doma není
taková sranda. Víc dětí zase klade
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Máte tři kluky, jakou výchovnou
strategii jste zvolili, abyste
přežili všichni ve zdraví?
R: Ukazuje rychlý pohyb pravačkou.
Dobrá je diskuze, ale jen do určité
chvíle. My máme myslím zavedený
„autokratický“ režim. Můžou diskutovat, ale pak když dojde na rozhodnutí,
tak mají možnost volby: přizpůsobit se
nebo ne.
M: Když to nejde po dobrým, tak to jde
po zlým.
R: Hlavně musí vědět, že když to zkusí
na mamku a mamka zakáže, tak taťka
nesmí povolit, a naopak. Musí mít
stanovené jasné hranice, zvláště
někteří jedinci.
M: Klárka jako holčička je hodná, ta
hranice respektuje. Taky se umí přijít
omluvit.

Radim v oratoři učí malé sportovce volejbal, jste příznivci
kolektivních sportů? Dělají vaše
děcka nějaké sporty?
R: V kolektivu si musíš hledat místo a
překonávat překážky, a to včetně
trenéra. Musíš mít taky respekt
ke spoluhráčům.
M: Já jsem dělala individuální sporty,
běžkovala jsem. I když jako dítě mě to
moc nebavilo, o víkendech jsme celou
zimu s našima vyráželi na dlouhé túry,
závody byly větší zábava. Naše děcka
sportují: Kryštof, Samík a Matyášek
hrají v oratoři fotbal, Klárka volejbal.
Už měla trochu krizi, ale řekli jsme jí, že
to má zaplacené a že to do pololetí musí
dochodit, tak vydržela, potom se to
zlomilo a s holkama už jsou parta.
Samík taky chodí do stepu.

- 12 -
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Jakým způsobem společně
trávíte volný čas?

Děcka krásně zpívají, po kom to
mají?

M: Já jsem ráda, když můžeme jet
společně na chalupu, kterou mají
rodiče na Vysočině. (Samík: „Protože
my jsme celý den venku a domů se
chodíme jen najíst a večer spát.“). Taky
rádi jedeme na výlet, nedávno jsme byli
na Sirotčím Hrádku, tam se děckám
líbilo.
R: Máme rádi, když si společně - a
bez hádání - zahrajeme nějakou hru,
třeba karty. Taky někdy vedeme různé
odborné diskuse, od sexuality až
po II. světovou válku.

R: Pochopitelně po mamince, ta je
sboristka.
M: Můj děda byl velký zpě vák ,
Radimův tatínek taky pěkně zpíval,
Radim zamlada zpíval ve sboru
Poupata.
R: A samozřejmě, že jsme zpívali i
Poupata od Michala Davida.
M: Já jsem zpívala jako dítě ve sboru
budovatelské písně typu Zhluboka
dýchat. Teď zpívám ve schole.

Jak prožíváte vaše manželství,
nějaké nápady na jarní oživení
věrné lásky?

Radim denně za prací dojíždí,
jak bojuješ proti únavě? Co tvůj
detox od pšenice a mléka, vidíš
nějaký výsledek?
R: Ráno si dám studenou sprchu, ale
někdy prospím poradu... Snažím se
nejíst, co mi vadí. Od 16 let nepiju
mléko, nedělá mi dobře, a v poslední
době se snažíme vyhýbat pšenici,
kupujeme žitný chleba.
M: Děckám to taky chutná, nejdřív
bylo trochu kňourání, ale už je to
dobré. Ke snídani nám vařím ovesné
kaše a dávám na to třeba horké
karamelizované maliny, to dětem moc
chutná.

R: Začali jsme spolu chodit běhat,
zpotit se, až smrdíš! Taky chodíme
na badminton. Radost nám udělá i to,
že se můžeme pořádně vyspat nebo se
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podívat na pěkný ﬁlm.
M: Já oceňuju, že Radim jako velký
sportovec neskuhrá, že hraje se mnou
nebo že musí běžet mým tempem.
A taky jsem ráda, když si jen tak spolu
klidně povídáme.

Nějaké osvědčené manželské
know-how?
M: Důležité je najít si čas, a to fakt
pravidelně, který manželé budou
věnovat sami sobě. To ale taky znamená, že děti musí zavčas zajet do postýlek. My to dětem i s Radimem takhle
říkáme, že už jsme se jim za celý den
věnovali dost a teď máme právo
věnovat se sami sobě.
R: Já bych řekl, hlavně si nedělat
na toho druhého nárok, neomezovat
ho. Nedělat si z druhého partnera
vlastnictví, nechat ho, ať má svoje

koníčky a záliby. Pak to jinak totiž
dopadá výčitkami typu: „Já jsem ti
obětoval/a život.“

Za chvíli bude kámen odvalený
a Ježíš bude z hrobu venku.
Pomáhá vám víra s kameny
nejen žlučovými?
M: Když jsem na dně, tak se můžu
obrátit k Bohu a problém mu mohu
s klidem svěřit.
R: Já jsem v této oblasti trochu introvert, ale někdy mě salesiánští bratři
Všetula a Baláš donutí k duchovní
diskuzi. Nakonec zjišťuju, jak málo věcí
skutečně k životu potřebuješ, většina
ostatních jsou blbosti.
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Milena Alday Delgado

co proběhlo ve farnosti...

Plesové překvapení
Na začátku prosince se začala scházet
skupinka seniorů, která se nechala
přesvědčit, že něco společně nacvičí
na půlnoční překvapení na farní ples.
A protože se předchozí ročníky nesly
v duchu „žertovných tanečních
vystoupení“, tušili jsme, že to bude
něco podobného… A přes počáteční
ostych a nejistotu: „To přece nemohou
myslet vážně!“ jsme se postupně,
za vydatného přesvědčování organizátorů plesu, dopracovali až k postoji:
„No a co, aspoň bude nějaká legrace.“
Když jsme se prokousali původními
potížemi (kdo že bude tančit s kým,
koho bolí kyčle a koho zase kolena a „to
skutečně budeme tančit…!?”), pustili
jsme se s vervou do práce a nacvičování. Zformovaly se 4 páry a 3 samostatné dámy a naše choreografky a
trenérky Dáša Plevová a Eva Pažourková měly docela jasnou představu
o tom, jak by taneční číslo mělo
vypadat.
Všichni jsme dostali odkazy na
youtube, ať prohlédneme a nastudujeme své (dvacetileté!) taneční vzory
a pustili jsme se do nácviků. Naše
trenérky docela brzy pochopily, že

senioři jsou speciﬁcká skupina, se
spoustou vlastních zkušeností a
inovačních nápadů a také s některými
fyzickými hranicemi – stručně řečeno,
neměly to s námi jednoduché.
Ale pak se to najednou rozjelo.
Trénovali jsme dvakrát až třikrát
týdně, ladili choreograﬁi, sháněli
kostýmy a rekvizity, debatovali...
A troufám si říct, snad za nás všechny,
že i přes trému a obavy jsme si to
nakonec všichni nesmírně užívali.
Obdivovala jsem naše trenérky
za jejich odvahu a také důvěru, kterou
v nás vložily, ale především za jejich
obrovskou trpělivost, se kterou nás
postupně dovedly tam, kde nás chtěly
mít. Vytvořili jsme prima společenství,
vzájemně jsme se povzbuzovali, bylo
nám spolu dobře - ale hlavně, užili
jsme si spoustu legrace. A půlnoční
potlesk byl pro nás pěkným poděkováním.
A co čeká plesající farníky příští rok?
Pevně věřím, že budeme zase překvapeni a že se dobře pobavíme.
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Helena Komínková

co proběhlo ve farnosti...

Farní ples
SOTVA ZAČLO MEZIDOBÍ
DĚTI UŽ ZAS DOMA ZLOBÍ.
PROTO VEZMI SVÉHO CHOTĚ,
NA FARNÍ PLES VŠICHNI ZVOU TĚ!
I KDYŽ VENKU ŘÁDÍ ZIMA,
V TEPLE SÁLU BUDE PRÍMA.
ATMOSFÉRA BUDE SKVĚLÁ,
ZA TO RUČÍ KAREL PLEVA.

22. ples farnosti u kostela Panny
Marie Pomocnice v BrněŽabovřeskách (28. 1. 2017)
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Foto: Petr Polanský, Člověk a víra
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co u nás proběhlo...

Svátek Dona Boska
V úterý 31. ledna slavíme svátek Dona
Boska. Mši svatou v kostele Panny
Marie Pomocnice celebroval provinciál salesiánů P. Petr Vaculík. Po ní
následovala společná oslava v sále pod
kostelem.
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Foto: Dušan Kadlec, Dominik
Polanský a Petr Polanský,
Člověk a víra
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Salesiánské devadesátiny
Žabovřeské rozmlouvání se salesiány
Mons. Karlem Herbstem, P. Petrem
Vaculíkem a P. Petrem Zelinkou.
O příchodu salesiánů nejprve do České
republiky a o jejich současnosti a
budoucnosti rozmlouval moderátor
Z deněk Jančařík . Celou bese du
natáčela TV Noe.
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Foto: Petr Polanský a Václav Vlach,
Člověk a víra
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co proběhlo ve středisku...

Happy Theatre: Děláme, co nás baví!
Na premiérovou pohádku divadelního
souboru Happy eatre jsem přišla
pozdě. Chvíli poslouchám za dveřmi a
pak opatrně otvírám, snad nesklidím
nevraživé pohledy nebo dokonce
výčitky vyrušených diváků.
Pingpongárna je plná lidí, ale nikdo si
mě naštěstí nevšímá. Pozornost dětí
i dospělých totiž strhávají herci
na jevišti. Ozývají se výkřiky a rány,
vzduchem létají rekvizity, postavy
nové inscenace „Nejmenší školička“ se
vynořují ze tmy a vzápětí zase kamsi
mizí jako v divokém animovaném
ﬁlmu. Děti v první řadě jsou u vytržení.
Chlapeček s oranžovými brýlemi

horlivě radí hercům, kam se schovali
dva neposední králíci, ostatní se
hlasitě smějí anebo také cosi vykřikují.
Představení je rozhodně nenechává
chladnými. Po děkovačce si ještě smějí
vyzkoušet maňásky králíků a pozdravit se s herci.
„Máme z toho skvělý pocit, i my jsme
si divadlo užívali,“ hodnotí vystoupení
členové souboru a dodávají: „Nejdůležitější je elán a energie. Musí nás
to bavit. Když člověk dělá něco, co ho
nebaví, tak to nemůže dělat správně.”
Soubor už působí u salesiánů téměř
patnáct let. Začínal mezi dětmi
staršího souboru Bedruňka, po pár

Neúspěch nás nerozhází,
i když divák rychle ztich,
my jsme ale soubor čilý,
máme rádi hry a smích!
Ať je léto nebo zima,
nám je spolu vždycky prima!
(zahajovací rituál Happy eatru)

- 22 -

co proběhlo ve středisku...

letech si získal vlastní identitu a jméno
Happy eatre. Skupina osmi mladých
lidí se pravidelně schází každé úterý a
mezi hereckými etudami, cvičením a
hrami vymýšlí a nacvičuje nové
inscenace. „Někdo donese téma a
společně tady vytvoříme text,“ popisuje
přípravu her vedoucí Petra. Za dveřmi
sálu mají „krabici špatné nálady“, kam
před začátkem zkoušky odloží své
starosti. Pak zazní zahajovací pokřik a
práce může začít. „Na divadle mě baví
to, že se můžu angažovat a být ve středu
p ozornosti,“ říká se dmnáctiletý
Štěpán, který je nejnovějším členem
Happy eatru. „Jsem založením
extrovert a v divadle mám příležitost se
projevit. Kromě toho mi divadlo
pomáhá překonávat špatnou náladu, ať
už tím, že na pár hodin zapomenu
na svoje osobní problémy, anebo je
pomocí divadla můžu třeba i vyřešit.“
Dobrý kolektiv je základem společné
práce a mezi temperamentními členy
Happy eatru je to hned poznat. Jen
po několikaminutovém rozhovoru se
cítím být vtažená do děje a horlivé

výpovědi se na mě sypou jedna
za druhou. Ještě prý mi předvedou
cvičení, kterým se odreagovávají, a už
všichni leží se smíchem na zemi a
mávají nohama i rukama ve vzduchu.
„Jsme jako rodina, ale jsme otevření i
novým členům a umíme je přijmout
mezi sebe.“ vysvětluje vedoucí souboru
Dominika. Teď se těší na divadelní
festival Loukotoč, kterého se brzy
zúčastní v divadle Barka. My se zase
těšíme na stínohru Nitsui, kterou pro
nás zahrají v neděli 21. května.

Příští představení:
21. 5. 2017 NITSUI
Jak se stát členem Happy eatru:
Soubor funguje jako zájmový kroužek
Salesiánského střediska mládeže.
Přihlašování probíhá přes informační
systém salesiániválí.cz (název aktivity:
Happy eatre).
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Anežka Hesová

vzpomínky na Václava Kelnara

Odešel nám jáhen Václav
Václav Kelnar se narodil 30. března
1929 v Troubkách jako nejstarší
z deseti dětí. V jedenácti letech přišel
k salesiánům do Fryštáku a dílu Dona
Boska zůstal věrný až do smrti. Prošel
ústavy ve Fryštáku, za války ve Dvorku
u Přibyslavi, potom v Hodoňovicích a
v Ostravě. Jako většina salesiánů byl
internován v Oseku u Duchcova,
nastoupil na vojnu k PTP (pomocným
technickým praporům, kam chodili
všichni v té době „nespolehliví”),
pracoval v dolech.
Po vojenské službě následovalo
zatčení, soud, uvěznění a práce,
tentokrát v Jáchymovských dolech.
Po propuštění z vězení se dostal
do Brna, kde získal práci zprvu jako
pomocný stavební dělník a později
pracoval jako rozpočtář v projekční
ﬁrmě, kde pracoval až do odchodu
do starobního důchodu. Během celé
této doby však nezapomínal na své

povolání, celý život toužil stát se
knězem, plně se věnoval studiu a
spolupráci s bratry. V roce 1970 byl
v y s v ě ce n n a j á h n a k a rd i n á l e m
Trochtou.
Po revoluci se plně zapojil do
budování salesiánského díla v BrněŽabovřeskách. Ke spolubratrům,
ministrantům a všem lidem byl vždy
milý, pozorný, znal všechny lidi
ve farnosti, navštěvoval starší a
nemocné lidi, každého rád vyslechl,
popovídal si a poradil. Zemřel náhle
dne 21. prosince 2016. Jeho náhlý
odchod nás všechny překvapil, všichni
jsme ho měli rádi, zvláště děti, a
všichni ho u oltáře postrádáme,
věříme však, že je stále s námi a chystá
nám už místo v nebi.
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Rodina Klangova

vzpomínky na Václava Kelnara

Věděl jsem, že Václav tam bude
S Václavem mám spojené celé dětství a
ministrování u salesiánů. Nikdy jsem
nevěděl, kdo bude mít v neděli mši, ale
věděl jsem, že Václav tam bude. Václav
byl velice empatický člověk, který měl
radost z každého ministranta, který
přišel ministrovat.
S úsměvem nás vždy přivítal a
pokaždé nám za naši službu poděkoval. Když jsme něco pokazili nebo jsme
se při mši bavili, přátelsky nás krátce
pokáral a člověk cítil, že Václavovi
na nás záleží. Přes veškeré změny,
ke kterým u salesiánů za posledních 20
let došlo, jsem věděl, že v sakristii
najdu Václava, který mě má rád.
David Mareček

Bydlel jsem na Nárožní s Václavem dva
a půl roku. Přesto jsme se moc často
nepotkávali. On bydlel v bytě nahoře,
já dole. Seznámili jsme se v létě 2014,
když jsem šel s Radkem Gottwaldem
na „prohlídku” mého nového bydlení.
Václav byl zrovna na zahrádce, seděl
na stoličce a obíral červený rybíz.
I když mě vůbec neznal, srdečně mě
přivítal. Kdykoli jsme se potkali, měl
dobrou náladu. Svoje nemoci a
těžkosti bral s nadhledem a úsměvem.
Občas se za mnou zastavil na
zahrádku, když jsem tam něco dělal, a
říkal: „Víš, já bych ti hrozně rád
pomohl, ale doktoři mi to zakázali.”
Měl to tam rád. Ukazoval mi, kde
všude rostly stromy. Popisoval, jak je
bývalá paní domácí postupně likvidovala, když zrovna nebyl doma, se slovy:
„Už jsme na to nestačili.” Zůstala nám
po něm alespoň meruňka, kterou
kdysi dávno zasadil.
Josef „Jimi” Bradáč
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senior club

Můj svatý rok milosrdenství
Chodím na setkání seniorů. V minulém roce jsme v našem společenství
často hovořili na toto téma. Mám
na tento Svatý rok milosrdenství milé
vzpomínky a chci se o ně podělit.
Byla jsem přítomna uzavření Svaté
brány v kostele Nalezení sv. Kříže
ve Znojmě. Po slavnostní bohoslužbě
šel průvod kněží i věřících ke Svaté
bráně, kde proběhl akt smíření a
odpuštění. A to bylo to, co mě velice
oslovilo. Myslím, že jsem nikdy nebyla
přítomna tak emotivním prosbám
za smíření a odpuštění. Slzela jsem
při nich, ale nejen já, také těm, kdo
přednášeli prosby, se lámal hlas.
První prosbu přednesla žena, která
se rozhodla pro potrat. Prosila za sebe
i všechny matky, které podstoupily
interrupci, aby každé dítě bylo
přijímáno s láskou. Bývalý státní
zaměstnanec prosil, aby bylo odpuštěno vše, co prováděli lidem v pohraničí
i na hranicích v době minulé. Dále syn
v zpomínal na rodiče, kteří byli
nespravedlivě odsouzeni minulým
režimem. Zazněla prosba o odpuštění
těm kněžím a řeholníkům, kteří
opustili svá povolání. Pracovnice
charity prosila o odpuštění za to, že
v okolí města a při hranicích je plno
veřejných domů a heren. Zastupitel
z radnice přednesl prosbu k veřejnosti,
že vždy se nekoná vše správně ve prospěch občanů, bývalý jihomoravský
Němec vyhnaný po válce z naší

republiky prosil za smíření všech
příkoří, kter ých se jim dostalo
při odsunu, ale za současné odpuštění
problémů, které v minulosti byly
způsobeny českým občanům. Další
prosba byla za odpuštění těm, kteří
vykrádají kostely a zneuctí sv. hostie.
Rozvedený muž prosil za rozvedená
manželství, podnikatel za odpuštění
všem, kterým je různými způsoby
ubližováno.
Tak zazněla řada přímluv, které jsme
my věřící vždy doplnili přímluvnou
modlitbou. Bylo to krásné ukončení
Svatého roku a byla jsem šťastná, že
jsem byla přítomná.
A ještě jedna vzpomínka na Svatou
bránu, a to v Římě, v bazilice sv. Petra.
Po vyčerpávajícím chození po ulicích
Říma jsem šla do baziliky sv. Petra.
Těšila jsem se, že si někde sednu
v lavici nebo na židli, ale to se nestalo.
Po židli tu nebyla ani památka. Tak
jsem přisedla ke sloupu, ale brzy přišel
mladý krásný vysoký černoch a
rukama mi naznačoval, abych se
zvedla. Jak odešel, samozřejmě jsem si
opět sedla, ale za chvíli se situace
zopakovala, a tak jsem raději z baziliky
odešla ven. Byla jsem tak unavená, že
jsem nic nevnímala, jen jsem hledala
na svatopetrském náměstí volný
schod, kde bych si konečně sedla. Bylo
to sezení příjemné vedle skupinky
čokoládově hnědých řeholnic. Při
spokojeném odpočinku mně prolétlo
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hlavou, že jsem prošla Svatou branou
v Římě, a já jsem si to vůbec neuvědomila. Stalo se, ale papež František
projížděl pár metrů ode mne, a tak rok
milosrdenství byl ke mně opravdu
milosrdný a budu se snažit, abych i já
dokázala milosrdenství rozdávat.
Svatý rok milosrdenství sice skončil,
ale Boží milosrdenství je s námi stále.
Je jen na nás, zda jsme schopni vnímat
Boží přítomnost a jeho lásku k nám.
Marie Bartoňková

Správné odpovědi na otázku ze strany 34:
1. Na křížové cestě, 2. Od křížové cesty po zákristii, 3. Žebřík u zpovědnic,
4. Zvonek vedle zákristie 5. Na obraze vlevo od lavic
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perly z našich kázání

Perly z kázání
25. 11. 2016 P. Jaroslav Němec
Pomáhejme si navzájem na naší cestě
životem, abychom všichni doběhli
do Božího království. Vnímejme
znamení, která nám Bůh každému
dává.
4. 12. 2016 P. Zdeněk Jančařík
Jsme zahradníci sami sebe i svých
blízkých. Musíme se starat, aby z nás i
z nich vyrostli krásní lidé.
8. 1. 2017 P. Libor Všetula
Kdy od nás naposledy slyšelo naše
malé, pubertální, nebo i dospělé dítě:
„Mám tě rád! Rád tě vidím!”
15. 1. 2017 P. Pavel Hertl
Ježíš nám dává nového Ducha, nový
život.
22. 1. 2017 P. Libor Všetula
Nežijeme, co žít můžeme a máme...
22. 1. 2017 P. Libor Všetula
Slova apoštola stále platí, ale zdá se, že
jim dneska naslouchá stále méně
křesťanů.

31. 1. 2017 P. Petr Vaculík
Pokud nepřijmu sám sebe jako dobro
(i se svými nedostatky) a nezačnu
dobro dávat dál ostatním, nikdy
nebudu šťastný.
31. 1. 2017 P. Petr Vaculík
Zamindrákovaní lidé, kteří žijí sami
pro sebe, nebudou šťastní.
5. 2. 2017 P. Zdeněk Jančařík
Snažme se denně v sobě zapalovat
malá světla, která pak budu pomáhat
zapalovat druhé.
5. 2. 2017 P. Zdeněk Jančařík
Pokud jste solí země, musíte být slaní...
12. 2. 2017 P. Pavel Hertl
Spása nepřichází jako odměna, ale
jako záchrana pro ty, kdo po ní touží!
12. 2. 2017 P. Zdeněk Jančařík
Když aspoň trochu ochutnáme Boha,
zjistíme, že vše ostatní je prach...
19. 2. 2017 P. Zdeněk Jančařík
Náš Bůh je jako slunce. Svítí a září
na všechny svou láskou a přízní.

29. 1. 2017 P. Libor Všetula
I věřící křesťané jsou stále vyzýváni
k hledání Boha. První podmínkou
k nalezení Boha je, že jej hledáme.
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co proběhlo u salesiánů

Porada Výchovně pastoračního společenství
8. ledna 2017 se sešlo na své pravidelné
poradě grémium, které propojuje
všechny složky našeho salesiánského
centra, tedy komunitu salesiánů (SDB)
a salesiánek (FMA), Salesiány spolupracovníky, farnost, Nadaci Dona
Bosca, středisko mládeže (SaSM) a
Salesiánské mediální centrum (SMC).
Projednáváme na něm záležitosti,
které se týkají všech formálních složek,
které se podílejí na společném díle.
Letos máme společné heslo Máme na
co navázat, které se vztahuje k 90.
výročí příchodu salesiánů do českých
zemí, především se ale zaměřuje
na přítomnost, tedy na to, jak by
salesiánské dílo mělo vypadat dnes.
A o čem jsme se radili? Zhodnotili
jsme akci Živý Betlém a adventní
obnovy pro různé skupiny ve farnosti i
ve středisku, promýšleli jsme, jak by
letos mohla vypadat FOŠNA, tj.
Formační školení nás samých –

jednotliví vedoucí sektorů osloví podle
svých potřeb Jirku Baláše, který má
zkušenost s vedením porad a mohl by
v této oblasti pomoci posunout úroveň
naší pracovní komunikace. Plánovali
jsme oslavu Dona B oska , která
proběhne v den slavnosti v úterý 31.
ledna (večerní mše sv. se scholou,
krátký kulturní program v sále pod
kostelem, koláčky a pohoštění).
Krátce jsme se informovali o dění
v jednotlivých sektorech, byl představen staronový administrátor farnosti
Jenda Stuchlík, byli jsme informováni
o akcích, které plánuje středisko
mládeže (letní tábory) a mediální
centrum (nový běh Mediální školy
příští školní rok), farnost (formování
mo dlitebního sp ole čenstv í pro
mladé), nadace (setkání členů nadace
18. 2.).
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Za VPS shrnul Zdeněk Jančařík.

žabovřeské rozmlouvání

O bruslení aneb rozmlouvání s historikem Jaroslavem
Šebkem
Desátý den nového roku 2017 pokračoval v silně mrazivém duchu, což byl
čas příhodný k rozmluvám o " bruslení" kardinála Štěpána Trochty. Kdo
zrovna nebruslil na rybníku, přišel si
n av e č e r p o s l e c h n o u t p o v í d á n í
především o člověku Trochtovi, byť by
ho mnozí rádi zařadili mezi svaté, jako
je tam zařazený svatý Petr a mnozí jiní.
Kněz, biskup a posléze kardinál
Štěpán Trochta byl člověk vyjímečný,
pevný, nabitý neskutečnou energií a
velmi odolný, zkrátka obdivuhodný,
vykonal mnoho dobrého, zároveň také
takzvaně trochu bruslil se státní mocí a
tyto okolnosti ho poněkud diskvaliﬁ-

kují v oblasti beatiﬁkace.
Kardinál Trochta zakládal u nás
salesiánské dílo po boku Ignáce
Stuchlého, byl klíčovou postavou
pražského a ostravského díla.
Byl vhodným kandidátem na post
biskupa ve chvílích poválečných, kdy
především ve Francii musela řada
kolaborujících biskupů skládat účty a
tento trend byl celoevropský. Výhodou
Trochty v tomto případě nebylo ani tak
salesiánství, jako jeho bezúhonnost,
prošel i koncentračními tábory.
Salesiáni za války často poskytovali
úkryt, například v Kobylisích, členům
odboje, a tak gestapo okamžitě využilo
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záminku po atentátu na Heydricha,
protože osudná zatáčka byla blízko
salesiánského domu, a salesiány zatklo.
Trochta prošel s Kristem vězněním
v lágrech, vytrval a proto byl roku 1947
navržen na biskupa Litoměřicích. Tam
byl tou dobou německý biskup Weber,
ač vlídný i k Čechům, přesto byl
donucen k odsunu a na poslední chvíli z
něj doslova vytažen.
Papežský nuncius by raději prosadil
Trochtu do Prahy, měli spolu dobré
vztahy, ale nakonec byl Trochta
jmenován do Litoměřic, kam brzy
přitáhl řadu salesiánů. Papežský
nuncius odpouštěl Trochtovi i jeho
známou nedochvilnost, důležité bylo,
že Trochta chce církvi pomoci.
Roku 1948 dostává Trochta od papeže povolení k tzv. mexickým fakultám
(jde o zkušenost z Mexika, nominování
pravomoci k rychlému vysvěcení
biskupů či kněží, ale se souhlasem
Vatikánu).
Trochta byl dle Jaroslava Šebka
člověk, který měl rád adrenalin. Kluci
ho milovali pro jeho odvahu vyhledávat
dobrodružství. Stejně dobrodružně a
naprosto utajeně vysvětil na třicet
salesiánských kněží.
Jak zaznělo v rozmlouvání, zatím to
vypadá na skvělou cestu ke svatosti,
ovšem Trochta bruslil na tenkém ledu a
ve spisech STB se zachoval i jeho
podpis stvrzující vázací akt , pravděpodobně s přesvědčením, že vše ukočíru

je a ze všeho vybruslí. STB však nebyla
natolik spadlá z višně, jak se domníval, a
bruslení nebylo tak ideální, jak si věřil.
Byly na něj nasazeny tajné agentky a
do jedné z nich se prý i zamiloval.
Navzdory svým zkušenostem z internace a vězení totiž situaci dostatečně
neodhadl.
Štěpán Trochta byl podle Jaroslava
Šebka temperamentnější a zásadovější
než kardinál Tomášek , měl blíž
ke kardinálu Beranovi, byl však zcela
svůj a zároveň Kristův přes veškerá
zakopnutí.
Salesiáni i historici o něm mluví
s úctou, někteří však považují nově
zjištěná fakta o něm za výmysly. Jde
však o prokazatelná fakta, dodává
historik Šebek. Přestože tím utrpěl jeho
nárok na piedestal, nepřestává být
velkým člověkem své doby a, jak také
zanělo, jediný, kdo ho vidí opravdu
objektivně, je Bůh.
P. Jančaříkovi a historiku Jaroslavu
Šebkovi pak patří zasloužený potlesk na
konci přednášky, protože s odvahou
zveřejnili i skutečnosti méně příjemné.
Tím také podali detailní pohled na
člověka Trochtu, díky!
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Jaroslava Cýrusová

vzpomínka na Petra Barana

Nezapomeňme na Dědu

Petra Barana jsem vlastně poznal až
tady v Žabinách, a to jen zcela zběžně.
Jeho život, o němž jsem se zprostředkovaně a po kouskách dozvídal, mne
inspiroval k nápadu, napsat o něm
knihu. Chtěl jsem ho požádat o několik
rozhovorů a knize dát formu takové
jakési reportáže. Dědova smrt v roce
2007 však tomu zabránila. Ale protože
jsem knihu napsat chtěl, začal jsem
vyhledávat kontakty na lidi, kteří ho
znali, něco s ním prožili a vytvořili si
k němu svůj osobní vztah. A z informací získaných od takových lidí – od řady
z vás – jsem pak začal knihu sestavovat. Stal jsem se takovým Dědovým
životopiscem. A proto mi dovolte
na něho tak trochu zavzpomínat.
Dědovým osudem bylo překonávání
těžkostí. A to po celý život. Od začátku
až téměř do konce. Narodil se v roce
1926 v symbolické datum 8. prosince,
na svátek Neposkvrněného početí
Panny Marie. Snad právě toto datum
předurčilo jeho celoživotní orientaci
na Pannu Marii, na neomezenou
důvěru v její ochranu a pomoc.
Ale první těžkost se dostavila velmi

brzy. Jakmile v září 1938 nastoupil
do měšťanky, už za měsíc, na podkladě
mnichovského diktátu, Poláci zabrali
Těšínsko a škola byla zrušena. Pak
nastoupil do Fryštáku k salesiánům. To
už bylo za protektorátu. A neuplynuly
ani 4 roky, salesiánský ústav zabrali
Němci. Ve studiu musel pokračovat
ilegálně.
Uvolnění po osvobození netrvalo
dlouho. Po maturitě v roce 1948 byl
v ybrán sv ými nadřízenými, aby
studoval v Římě, ale komunistický puč
tuto skvělou budoucnost nadobro
zhatil. Místo v Římě na Gregorianě se
v roce 1950 ocitá v koncentračním
t áb o ře n a r y ch l o v y b u d o v a n é m
v klášteře v Oseku u Duchcova.
B ez soudu, bez jakékoliv opor y
v zákonech byl internován a nucen
k práci bez nároku na mzdu. Tady
poprvé zaznívá slib salesiánů, že
vybudují kostel ke cti Panny Marie
v Brně-Žabovřeskách.
A pak následuje PTP. Ale Děda se
nevzdává. Se svojí pověstnou tvrdohlavou náturou jde za svým cílem,
a tím je poslání kněze.
Po návratu od PTP se uchytil
v Ostravě na Vysoké škole báňské a zdá
se, že civilní povolání pozvolna začalo
převažovat nad jeho touhou po kněžství. Jenomže po čtyřech letech
soudruzi opět vstupují do jeho života,
on je odsouzen za podvracení republiky a uvězněn v pracovních lágrech
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v Jáchymově. Po propuštění pracuje
jako montér ocelových konstrukcí
ve Vítkovických železárnách, ale tajně
dál studuje teologii, skládá zkoušky a
nakonec je v prosinci roku 1967 tajně
vysvěcen biskupem Štěpánem
Trochtou. Ještě – aby to nebylo tak
jednoduché – se o rok později stává
předsedou závodního výboru ROH, ale
pak už se zdá, že těžkostem je nadobro
konec – dostává přidělenu farnost na
Šumpersku a začíná naplňovat svoje
duchovní poslání.
Ale chyba lávky. Normalizace zasáhla
i Dědu. V sedmdesátých letech je
ve zmanipulovaném procesu odsouzen a znovu uvězněn, a to za hanobení
národa, rasy a přesvědčení. Po propuštění odchází do Brna, v nemocnici
U sv. Anny pracuje jako sanitář a tajně
se věnuje formaci mládeže. A tady by
spousta z vás mohla nastoupit místo
mne a podat svá osobní svědectví.
Ale pokročme dále. Po listopadu
1989 již nic nestojí v cestě splnění
salesiánského slibu – postavení kostela
v Žabovřeskách. Jenže situace se
pro realizaci stavby nevyvíjí příliš
dobře. Brněnské biskupství není stavbě
příliš nakloněno, vidí spíše naléhavou
potřebu kostely stavět na velkých
předměstských sídlištích. A nakloněno
není ani tehdejší vedení salesiánské
provincie. Děda – se svojí tvrdohlavostí – stavbu dokázal prosadit, ale
zaplatil za to velkou cenu. Nadělal si

řadu nepřátel mezi svými spolubratry,
což ho velmi bolelo. Nicméně jeho
impulzivní povaha také dokázala
zranit. A někdy to byly docela silné
šrámy. Po šrámech zůstávají jizvy.
Časem se každé zranění zahojí, ale
i jizvy občas dokážou bolet. Dlouho.
I tímto byl zaplacen tento chrám a
středisko, naše farnost, naše společenství. Myslím si, že je dobré si to
připomínat a nezapomenout na to.
A ještě bych chtěl vzpomenout na
Dědovy sestry – starší Anežku a mladší
Jiřinku. Byly vždy Dědovi oporou
v jeho celoživotním boji s těžkostmi.
Měl jsem tu čest s oběma se setkat a
promluvit s nimi. Na ten den v Nošovicích nikdy nezapomenu.
Anežka se vydání knihy o svém
bratrovi nedožila. Ale od paní Jiřinky
jsem dostal několik velmi krásných
dopisů. Na závěr této vzpomínky mi
dovolte, abych z jednoho z nich pár
řádků citoval (Místek, 3. 12. 2009 ):
„…A také vám, Brňanům, děkuji
za to, že Petr měl v Brně druhý a vlastně
hlavní domov, poněvadž pro ten
salesiánský domov a rodinu žil. Pro nás
to byl brácha, který se rád do původního
rodiště vracel a těšili jsme se na jeho
návštěvy a vzpomínky, ale srdcem byl
salesián a pro to žil a radoval se, když se
dařilo. Takže dík.”
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Aleš Marek

měřím metr, no a co!

Detaily
Ahoj! Umíš si všímat věcí kolem sebe? A znáš dobře náš kostel? Tak schválně! Pět
obrázků ukazuje různé detaily z našeho kostela. Úkolem je poznat, kde je můžeš
najít. Nápověda: všechny jsou uvnitř v našem kostele. Správné odpovědi najdeš na
straně 27.
1.

2.

4.

5.

3.
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od ucha k uchu

Dětské vtipy
Pepíček sjíždí umrzlý kopec po zadku.
,,Není ti líto těch nových kalhot?” ptá se
pan učitel. ,,Není, já mám pod nimi
čítanku!"
Pepíček sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku.
Přisedne si k němu stará paní. Po 5
minutách mu stařenka řekne: „To je
od tebe moc hezké, že mi tu tolik věcí
vyprávíš, ale já jsem hluchá.“
Pepíček volá přes plot na paní sousedku: „Podala byste mi můj šíp?“ „Ale
jistě. A kdepak je?“ „Má ho v zádech
vaše kočka.”

Přijde Pepíček domů a maminka se ho
ptá: „Jak to, že máš tak špinavé
ručičky?" ,,Já jsem si hrál v blátě za
domem!” ,,Ale tyhle dva prstíky máš
čisté,” ,,To je asi od toho, když jsem
pískal na našeho Alíka.”
Pepíček jde na očkování a křičí přes
celou ordinaci. Tatínek ho uklidňuje:
„Pepíčku, nekřič, vždyť ani nevíš, proti
čemu tě očkují!” „Vím. Proti mé vůli!”
„Co ti řekl soused za to rozbité okno
Pepíčku?“ „Mám říci i škaredá slova?“
„No to jistě ne!“ „Tak vlastně neřeknu
nic.“

Učitel se ptá Pepíčka: „Kdybys měl
sedm jablíček a já tě o dvě poprosil,
kolik by ti jich zůstalo?“ „Sedm!“
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TICHO BÍLÉ SOBOTY
Ticho Bílé soboty, to zvláštní je čas,
na chvíli umlkl i ptáků hlas.
Varhany nehrají a mlčí zvony,
z radia linou se jen smutné tóny.
Od kříže vzdálen jen několik stop,
ve skále vytesán je Boží hrob.
Sedím a snažím se pochopit něco víc.
Je Boží láska opravdu bez hranic?
Jednou se, Pane, budeš mě ptát,
měl jsi své bližní opravdu rád?
Láska vždy odpouští, nabízí rámě,
Bůh není zavřený na zámek v chrámě.
Tam kde jsem já, tam je i On,
v srdci mém rozezní vzkříšení zvon!
Jan Šlachta
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