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Klára Teringlová                             12. 3. 2017
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Dagmar Tomková   * 13. 12. 1934  † 4. 3. 2017 
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Marie Polišenská     * 25. 12. 1927         † 5. 5. 2017
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salesiánského domu.

sňatky

Tomáš Kubíček-Lucie Zapletalová            22. 4. 2017
Miroslav Souček-Blanka Šmídková              5. 5. 2017
David Bittner-Kamila Střebešovská          6. 5. 2017
Tomáš Pavelka-Barbora Petrziková        13. 5. 2017
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významné dny

první svaté přijímání 30. 4. 2017

Zuzana Báčová 
Matěj Bedrava
Tatiana Beszédešová
Veronika Černá
Marta Eliášová
Lukáš Hájek
Kristýna Hájková 
Lukáš Holík
Kryštof Honec
Matěj Kadlec
Adéla Kalendová
Gabriel Knecht
Jitka Maliňáková 
Adam Mazánek
Tereza Mičánková   
Lukáš Polanský
Lucie Poledníková 
Filoména Račanská
Antonín Řezníček
Sára Řezníčková
Natálie Sejkorová
Sofie Šedá
Barbora Vácziová

biřmování 10. 6. 2017

Vojtěch Krusberský  - Maxmilián Maria Kolbe
Lukáš Fuis - Václav
Klára Buchtová - Terezie z Lisieux
Amálie Skovajsová - Jana z Arku
Daniel Polanský - Jan Bosco
Markéta Šobová - Zdislava
Sylva Kvasnicová - Marie Sagrario
Adéla Kolářová - Edita Steinová
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Milé sestry a bratři, občas se někteří 
ptáte, zda bude ustanoven pro naši 
farnost farář, proč já jsem administrá-
tor, a ne farář, zda bude posílena naše 
farnost o dalšího duchovního… A tak 
využívám tento prostor v Žabokuku 
pro sdělení, že salesiánská pastorace 
farnosti se zakládá na týmové spolu-
práci, že je nám blízký model společné 
duchovní správy v čele s moderátorem, 
jak se to uplatňuje i v terminologii 
plzeňské diecéze. Takže provinciál 
usoudil, že tomuto modelu vyhovuje 
víc tým administrátora s několika 
farními vikáři, že není nutné jmenovat 
faráře. Že jsem administrátorem, tedy 
není provizorium, ale záměrné 
rozhodnutí. Dostali jsme úkol snažit 
se, aby naše farnost měla salesiánský 
charakter, aby farní pastorace mládeže 
byla součástí pastorace mládeže 
celého zdejšího díla, aby se prohloubila 
součinnost a spolupráce mezi farností 
a střediskem mládeže. Pokud se v naší 
farnosti budou prohlubovat salesián-

ské znaky pastorace, nebude třeba 
hledat jiné vedení farnosti. 

Vypadá to, že poprvé po 6 letech 
nebudou personální změny v naší 
komunitě salesiánů pro příští školní 
rok – fotky nás sedmi salesiánů máte 
v předsíni kostela. Otec Jaroslav 
Němec, který v uplynulém školním 
roce pracoval napůl pro Cyrilometo-
dějské gymnázium a napůl pro farnost, 
by měl snížit úvazek na gymnáziu 
ve prospěch farnosti. Na tzv. Farní 
sekci se scházíme ve složení Jan 
Stuchlík (administrátor), Pavel Hertl, 
Zdeněk Jančařík, Jaroslav Němec 
(farní vikáři) a Eva Liškutinová 
(pastorační asistentka). Mimo jiné 
probíhá mapování současného stavu 
pastorace mládeže ve farnosti a 
budeme hledat prohloubení naší 
služby vůči mládeži. V salesiánské 
farnosti má mládež přednostní místo, 
ale ne výlučné, takže se nemusí nikdo 
bát, že bude ukrácen – Donu Boskovi 
však tolik záleželo na povznesení 
mladých, aby poznávali Boží lásku a 
vrůstali do Království. Všem by nám 
mělo záležet, aby mládeži a rodinám 
byla věnována patřičná péče a žilo se 
v naší farnosti šťastně, abychom se 
sbližovali, vážili si jeden druhého a byli 
ochotni se všichni zapojit do společné-
ho díla.

Ohledně financí chci poděkovat vám 
farníkům, že se nevyhýbáte kasičkám, 
takže na účtu farnosti máme letos 

Farní pastorace je o týmové spolupráci

úvodník
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úvodník

na konci května o 15% více prostředků, 
než tomu bylo před rokem. A porovná-
me-li spořivost (alespoň podle čísel 
na účtu) za měsíce leden až květen 
v roce 2017 a 2016, tak jsme nastřádali 
letos 3,2x více než před rokem. Nyní 
jsou před námi 4 roky, kdy biskupství 
bude oklešťovat plat pastorační 
asistentky ročně o 20% a bude na nás, 
abychom si ji udrželi. Ale myslím, že to 
zvládneme, když budeme pozorní 
k potřebnému sběru financí. Nový 
systém odvodů na potřeby diecéze 
jsme také zvládli – dříve jsme odváděli 
zjednodušeně řečeno desátky ze 
sbírek, v roce 2016 pro nás došlo 
ke zhoršení situace, protože byla 
stanovena částka 278 Kč na každého 
dospělého farníka za rok. To na nás 
nyní klade vyšší finanční nároky. Ale 
projevuje se vaše spoluzodpovědnost, 
velkorysost a vnímavost pro tyto 
potřeby.

Před několika dny nám přivezl pan 
Vykydal malou dřevěnou sochu 
Vzkříšeného Krista vytvořenou panem 
Netíkem, kterou by rád umístil 
v našem kostele. Od pana Netíka už 
máme sochu Dona Boska u křtitelnice 
a velký kříž s Ukřižovaným nad svato-
stánkem. Bude-li se vám Vzkříšený 
líbit , může doplňovat umělecké 
poklady v našem chrámu. Vzkříšený 
má dlouhé ruce, aby nás všechny 
objímal, a dlouhé nohy, protože nás 
jako Vzkříšený tajemně doprovází 

na našich cestách. Socha je drobná, 
nenápadná, ale stále více si získává mé 
sympatie. Při určitém dopadu světla 
zlatavě září a působí skromnou 
vznešeností.

Kapličku sv. Václava na Burianově 
náměstí čeká příští půlrok rekonstruk-
ce – oprava pláště, otočení oltáře 
směrem k lidu, umístění svatostánku 
na stěně, nové lavice s vyhříváním 
sedátek, nové osvětlení, ozvučení, 
zpřístupnění předsíňky s možností 
zastavit se v kapličce přes den nebo i 
v noci a pohlédnout v modlitbě 
ke Kristu v Eucharistii. Předevčírem 
mne překvapil pan Richard Kupský, 
který vytvořil dříve křížovou cestu 
pro klar isky i  paulány.  Z jedné 
nadbytečné desky pro křížovou cestu 
vytvořil překrásnou dřevěnou rytinu 
sv. Václava a rozhodl se nám ji darovat. 
Rád bych, aby se pro ni našlo důstojné 
umístění právě v kapličce.

Blíží se úchvatné léto spojené 
s touhou připravit pro děti mnohé 
krásné tábory se zajímavým progra-
mem. Kéž si všichni vydatně odpoči-
nete, posílí vás slunce, příroda, 
kulturní zážitky, cestování, množství 
nevšedních podnětů, společné zážitky. 
Kéž to, co prožijete jako rodiny, vás 
naplní štěstím, že jste spolu, posílí to 
vděčnost, že k sobě patříte, prohloubí 
se vaše láska a nadšení žít pro sebe 
navzájem.

P. Jan Stuchlík, SDB

- 5 -



- 6 -

Srpen
4. 8.                                                                1. PÁTEK– mše v 7.00 a 18.00
15. 8.                                                             SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – mše v 7.00 a 18.00
25. 8.                                                             Zápis do Klubu maminek a kroužků Klubu maminek
26. 8.                      18.00                              Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách 
28. 8.                                                             Spuštění zápisu do kroužků salesiánského střediska

2. 8. 7.                                                           Ministrantský tábor s V. Ryšavým v Moravské Knínici-
5. 7.                                                                SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE – mše v 7.00 a 18.00
7. 7.                                                                1. pátek – mše v 7.00 a 18.00
21. 7.                      13.00                              Svatba: Jan Rudolecký + Barbora Pírková (beze mše)
22. 7.                      18.00                              Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách 
23.-29. 7.                                                       Tábor rodin s H. Hudcovou na Rejvízu v Jeseníkách

kalendárium
farnosti a střediska mládeže

Červenec

Září
3. 9.                         9.00                                Žehnání školních pomůcek
4. 9.                         14.00-19.00                   Otevření Volné oratoře
7. 9.                         18.00                              První studentská mše po prázdninách
9. 9.                                                                Výlet dětí
10. 9.                      15.00                              Farní pouť na Vranov – v 15.00 mše
15.-16. 9.                                                       Úvodní školení zaměstnanců a animátorů salesiánského střediska
24. 9.                      14.00                              Poutní mše ke cti SV. VÁCLAVA v kostele
18. 9.                                                             Zahájení kroužků ve středisku
18. 9.                                                             Zahájení výuky náboženství
20. 9.                       19.00                              Večer chval v kostele v Žabovřeskách
23. 9.                      18.00                              Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách 
28. 9.                                                             SLAVNOST SV. VÁCLAVA – mše v 7.00 a 18.00 v kostele
28. 9.                      10.00                              Setkání hlavního představeného SDB s mládeží v Žabovřeskách 
28. 9.                      16.00                              Mše hlavního představeného SDB pro mládež venku
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Katolická charismatická konference 2017 se  uskuteční ve dnech 5. až 9. července 
2017 na výstavišti BVV v Brně.
Další informace na konference.cho.cz

Svatováclavské hody

letem světem

Srdečně vás zveme na letošní III. ročník Svatováclavských hodů.  Přijďte s námi 
v sobotu 23. 9. na Makovského náměstí prožít stavění máje. V neděli 24. 9. oslavíme 
svátek sv. Václava hodovou mší svatou a Moravskou besedou s krojovanými 
na Makovského náměstí, kde tanečníky doprovodí cimbálová muzika Vnorovjané. 
Svátek sv. Václava vyvrcholí podvečerní hodovou zábavou v KD Rubín.

Naše žabovřeské hody jsou zatím ještě v plenkách, rádi mezi sebou na nácvicích 
přivítáme malé i velké, kteří by se chtěli přidat ještě i letos k tanečníkům. 
Svatováclavské hody můžete také podpořit finančně, přiložením ochotné ruky 
k dílu či modlitbou.

Josef Červenka

Katolická charismatická konference 2017
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Do prázdninového čísla jsme 
tentokrát vybrali letošního mi-
lého jubilanta: pan jáhen Jaroslav 
Vašíček oslavil 85. narozeniny. 
Odkud pocházíte?
Pocházím z Podolí, vesnice asi 10 km 
od Brna. Byli jsme se sestrou dva, 
tatínek byl bakteriolog a u nás v Podolí 
zastával funkci varhaníka, kterou 
před ním vykonával i náš dědeček, 
který byl učitel, funkce řídícího a 
varhaníka bývala tehdy spojená. 
Maminka pocházela od Kladna, byla 
s námi doma, když jsme byli malí, a pak 
pracovala v kanceláři.

Jak jste se připravoval na budoucí 
povolání?
Vystudoval jsem nejprve klasické 

gymnázium. V roce 1951 nás však 21 
studentů nepřipustili k maturitě, 
v rozhodnutí stálo: „nezapojil se 
do mládežnické organizace odvolávaje 
se na své náboženské přesvědčení.“ 
Ve skutečnosti však příčinou bylo naše 
zapojení do organizace Studentská 
katolická akce. Museli jsme tedy jít 
pracovat. Po vzoru francouzských 
dělnických kněží jsem se rozhodl jít 
do výroby, tři měsíce mě krátce 
zaučovali a pak jsem pracoval na sou-
struhu. Následovala vojna, kterou 
jsem v letech 52 a 54 absolvoval 
v Bratislavě jako “černé výložky“. 
Po vojně jsem se přihlásil na jedenácti-
letku pro pracující a tam jsem pak 
konečně následující rok odmaturoval. 
Vzali mě pak do Dětské nemocnice, 
dělal jsem tam údržbáře. 

Rozhovor s Jaroslavem Vašíčkem

(ne)obyčejní lidé naší farnosti
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...

(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Neuvažoval jste o emigraci?
V roce 1951 jsem už byl nachystaný 
na přechod hranic, bylo to na Silvestra, 
na sobě dvojí oblečení, ale nepřišla 
spojka. Výslechů na policii jsem 
absolvoval nepočítaně, naštěstí mě 
nebili, ale když jsem už měl pak rodinu, 
tak mě vydírali o to víc přes děti. Ještě 
v roce 68 jsem byl pozvaný na výslech, 
snad abych udával kolegy z práce.
Touha po kněžství vás neopouštěla 
ani při plnění plánu?
Po návratu z vojny jsem byl zván 
opakovaně na výslechy a vybízen 
k podpisu spolupráce, estébáci si 
pro mě jednou přijeli i do nemocnice, 
nějak se dozvěděli o tajném studiu 
bohosloví. Nakonec jsem se na teolo-
gickou fakultu dostal. Před mým 
nástupem do čtvrtého ročníku byl 
děkan fakulty Dr. Merell povolán 
na ministerstvo, kde mu bylo sděleno, 
že i přes jeho námitky musím opustit 
fakultu. Současně se mnou byl zbaven 
funkce rektora Dr. Panuška, který 
musel rovněž fakultu opustit.
Jaké to tehdy na fakultě bylo?
I když to možná v semináři nebylo 
ideální, byl jsem tam velice šťastný. 
Těšil jsem se, že ze mne bude moci být 
kněz, byl jsem v úzkém kontaktu 
s Pánem Bohem.

Co dělat, když se vidina kněžství 
rozplynula?
Nakonec jsem se rozhodl oženit s tím, 
že budu mít kluka a on se pak třeba 
bude věnovat kněžské dráze, jako jsem 
chtěl já . Pánbůh má však smysl 
pro humor,  mám tři dcery.  Poslal mě 
ale tam, kam bych se jako kněz asi 
nedostal, jeden stranický funkcinář 
mě třeba tajně poprosil, abych mu 
připravil dcerku k prvnímu svatému 
přijímání. Napřed jsem se bál, že to je 
provokace, ale nakonec jsem ji 
připravoval.
Jaká spiritualita je vám blízká?
Moje velká láska je Tovaryšstvo 
Ježíšovo.
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Mezi mé přátele patřil otec Koláček 
z vatikánského rozhlasu, byl jsem 
ve styku i s otcem provinciálem Pavlí-
kem, znal jsem i pátera Zgarbíka, který 
zemřel v kriminále, historika P. Blažeje 
Ráčka SJ., P. Františka Mikuláška.
Jak jste se dostal k jáhenské službě?
Po revoluci jsem byl v roce 1992 
vysvěcen na jáhna a otec biskup mě pak 
ustanovil na f. ú. Petrov, kde jsem 15 
roků sloužil jako jáhen. Když mi bylo 
75 roků, požádal jsem o zproštění 
služby na Petrově a teď vypomáhám 
tady v Žabinách. V 90. letech byla 
atmosféra na biskupství velmi radost-
ná, všechno se budovalo a vytvářelo. 
Teď už jsem kontakty trochu ztratil a 
do katedrály se většinou dostanu 
na Zelený čtvrtek, kdy máme obnovu 
jáhenských slibů.

Myslíte, že má jáhenství význam 
pro dnešní církev?
Rozhodně. Trvalé jáhenství ale není 
žádná náhražka kněží, jak si mnozí 
myslí. Jáhenství má v sobě elán prvotní 
církve, trvalí jáhni jsou činní i ve vězni-
cích či u policie. Jáhen, který se neožení 
před složením závazku, může být 
později i vysvěcen na kněze, jako tomu 
je třeba v případě Jendy Zachovala, 
který dělá nemocničního kaplana. 
Samozřejmě, že se modlím i za to, aby 
bylo víc kněží, ale jak říká P. Kaňa 
z Blanska, Pán Bůh ví přesně, kolik je 
jich třeba.
Jak nahlížíte na dnešní stav církve?
Po revoluci se církev vzepjala, ale pak 
to bohužel opadlo. Za bolševika měla 
děcka problémy, když chodila do nábo-
ženství, ale dnes je tam mnohé 

- 10 -



- 11 -

(ne)obyčejní lidé naší farnosti

křesťanské rodiny už ani neposílají.  
V církvi se to hodně tříbí, jsem rád, že 
dochází k určité opravdovosti. Když 
jsem byl malý, např. sedláci chodívali 
na hrubou. Pamatuji si, ještě před II. 
vatikánským koncilem, kdy bývalo 
kázání přede mší, jak sedláci postávali 
před hospodou a dovnitř přišli až 
někdy na proměňování. Podstatou 
dneška má být opravdová živá víra, ne 
zvyk.
Máte tři dcery a 7 vnuček, jak se 
žije obklopen ženami?
Ale jo! A nezapomínejme, že mám i 
vnuka Honzu, takže ženy sleduji spíš 
zpovzdálí... Děcka jsou fajn, krásně se 
o nás starají.
Jak vést děti ke Kristu?
Děti jsme vedli k víře, chodily do nábo-
ženství, ale uklidňuje mě vědomí, že 
dárcem víry je PánBůh.  Víru si může-
me uchovat skrze modlitbu a osobní 
rozhovor s Pánem Bohem.

Bůh je veliká láska. On toleruje naše 
vylomeniny, jemu se dá všechno svěřit. 
Někdy je možné jeho lásku cítit i 
fyzicky, to jsem i zažil. Je třeba podávat 
svědectví o víře – dobrotou k lidem, ale 
snažit se mít lásku ke všem, ne jen 
k těm, kteří jsou mi sympatičtí. 
Máte nějakou oblíbenou duchovní 
knihu, kterou byste nám na léto 
doporučil? 
Můj oblíbenec je francouzský dělnický 
kněz Henr y Perr in,  jeho kniha 
Staveniště Evropy. Mám rád taky velmi 
čtivý román Plná slávy od Bruce 
Marshalla. Čtu všechno od Guye 
Gilberta. A ještě bych určitě zmínil 
knihu Apoštol Pavel od J. Holznera, 
apoštol Pavel mě vždycky oslovoval, 
mám rád jeho listy.

Za celou naši farnost bych panu 
Vašíčkovi chtěla vyjádřit vděč-
nost za jeho obětavou službu a 
do dalších let mu popřát mnoho 
zdraví, spokojenosti a Božího 
požehnání.

Milena Alday Delgado
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Na střední škole jsem vždycky 
říkávala, že můj dědeček je někdo mezi 
Seanem Connerym a mým vyučujícím 
- prošedivělý elegantní pán, jehož vlasy 
na temeni hlavy by se daly spočítat 
na prstech jedné ruky, s inteligentním 
a laskavým humorem a velkým 
rozhledem. Pod obočím, které mu trčí 
na všechny strany (a které jsem 
zdědila, stejně jako vrásky kolem očí 
když se směju) mu rošťácky svítily oči 
mladého kluka, i když mu už táhlo 
na osmý křížek .  Nikdy jsem ho 
neslyšela zvednout hlas, i když jsme se 
sourozenci a sestřenkami hodně 
zlobili. Všude okolo něj byly většinou 
samé holky - vždyť má tři dcery a sedm 
vnuček! Také proto je náležitě hrdý 
na jediného vnuka a nově i pravnuka.

Můj dědeček je vzácný člověk, jeho 
humorné i smutné historky z klasické-
ho gymnázia, kde nesměl odmaturo-

vat, protože se odmítl vzdát svého 
přesvědčení, tiskáren, kde pracoval a 
kde poznal babičku (a nakonec si 
soudruhům navzdory dodělat i tu 
maturitu) či Petrova, kde dlouhá léta 
sloužil jako jáhen, jsou plné síly a 
odhodlání člověka ž ít  čestně a 
pravdivě. A takového já dědečka znám. 
Jako laskavého, čestného a pravdivého 
člověka, který nese svůj kříž s hlubo-
kou vírou. Je to obdivuhodný člověk, 
pokorný a tichý, s nádherným hlasem. 

A kdybych měla jednou větou 
odpovědět na otázku, jaký je můj 
dědeček? Zněla by asi takto: Můj 
dědeček je někdo mezi Seanem 
Connerym a Měšťánkem - neuvěřitel-
ný sekáč, věku navzdory a neskutečně 
inteligentní a laskavý člověk.

Káťa Zagatová, vnučka 

Je to neuvěřitelný sekáč

jak ho vidím já...
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Stát se pro druhé požehnáním

duchovní ponor

Evangelista Lukáš ukazuje Simeona a 
Annu jako dva staré lidi, kteří došli 
moudrosti, a stávají se tak požehnáním 
pro druhé. Mají důležitý úkol. Nejenže 
ukazují lidem cestu ke spáse a ke světlu, 
ale jsou také sami vzorem. Ukazují, jak 
se život může vydařit. Když Simeon 
žehná rodičům i dítěti, dává tak najevo, 
že smyslem stáří je stát se požehnáním 
pro druhé. Od starých lidí, kteří došli 
moudrosti, se rozlévá požehnání do 
světa. Svým bytím odkazují na Boha, 
který žehná našemu životu a rozličným 
způsobem ho činí plodným. Otázkou 
je, jakým způsobem dosáhneme takové 
moudrosti, která nás ve stáří uschopní 
stát se požehnáním pro naše okolí. 
Každý máme zkušenost s tím, že mezi 
námi nežijí jen moudří senioři, ale i 
nespokojení, zahořklí lidé, jejichž 
hlavní náplní je druhé tyranizovat. Co 
nám pomůže zestárnout tak, abychom 

se stali moudrými, působili pokoj a byli 
pro ostatní požehnáním? Moudrý se 
latinsky řekne „sapiens“.  Toto slovo je 
odvozeno ze slovesa „sapére“, což 
znamená „mít chuť“,  „chutnat“. 
Moudrý je proto člověk, který sám 
sobě chutná, a tudíž zanechává 
příjemnou chuť také v ostatních lidech, 
se kterými se setká. Je spokojený se 
svým životem a žije v souladu sám se 
sebou. Proto z něj vychází „chuť“ 
pokoje a svobody, vyrovnanosti a 
radosti.

převzato z knihy Anselma Grüna 
UMĚNÍ STÁRNOUT str. 19 - 20 

vydalo Karmelitánské nakladatelství 
2007

připravila Jana Šlachtová
foto: Daniel Dutkowski (Flickr.com)
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co proběhlo ve farnosti...

Velikonoce 2017

Foto: Dušan Kadlec, Václav Vlach, Petr a Dominik Polanští, Člověk a víra
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co proběhlo ve farnosti...

Novéna k Duchu svatému

Foto: Dušan Kadlec, Člověk a víra
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co proběhlo ve farnosti...

Biřmování

Foto: Petr Polanský, Člověk a víra
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co proběhlo ve farnosti...

První svaté přijímání

V neděli 30. dubna 2017 přistoupilo 
k prvnímu svatému přijímání 23 dětí 
z naší farnosti.
Tuto slavnost jsme společně završili 
děkovnou poutí na Vranov.

Foto: Petr Polanský, Člověk a víra
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co u nás proběhlo...

Den farnosti Panny Marie Pomocnice

Don Bosko kdysi řekl Dominiku 
Saviovi: „Zdá se mi, že jsi dobrá látka.“ 
Kdyby se ocitl v sobotu 20. května 2017 
v žabovřeské farnosti, pravděpodobně 
by nějak podobně ohodnotil i chladu 
vzdorné farníky. Teprve ke konci farní 
pouti se odkrylo tajemství mraků, 
větru a zimy po takřka letních dnech, 
když Honza Šlachta poukázal na svoji 
modlitební praxi. Jeho déletrvající 
cestu po dálnici v 27°C vedru v pátek 
využil k přesvědčování nebeského 
Otce, aby trošku ubral v rámci nebes-
kého vytápění, a dočkal se příliš 
intenz ivně v yslyšené modlitby. 
V podstatě šlo o přívětivé počasí, 
mraky se udržely a nepršelo, nesněžilo, 
ba ani kroupy nepadaly, vše bylo jen 
otázkou správného oblečení. 

Něco podobného nastalo v Káni 
Galilejské, kde snoubenci zřejmě 
podcenili chuť svatebčanů na víno a 
v naději na záchranu se obrátili k Panně 
Marii. Jako ve snu Dona Boska stáli pak 
služebníci mezi dvěma „sloupy“ – 
Ježíšem a Marií a nereptali, neptali se: 
„Co tím sleduješ? Neděláš si z nás 
legraci? Víš, co nám můžeš?“ Naopak 
poslušně naplnili nádoby a donesli 
správci nejchutnější víno, jaké na svat-
bě okusil. Maria byla tak prosycená 
poslušností, že její ochota prostoupila 
služebníky a oni se zachovali podobně. 
Jsme my vděčni jako ona za výzvu 
od anděla, Ducha svatého, svého 
svědomí? Jak se vyvíjí náš život mezi 

dvěma sloupy, Ježíšem (Eucharistií) a 
Marií? Těmito otázkami uzavřel P. Jan 
Stuchlík své slavnostní kázání na konci 
poutní mše, důkladně poděkoval všem, 
kdo se na pouti podíleli a pozval 
všechny poutníky - farníky na poutní 
guláš a další občerstvovací zdroje 
podobné těm v Káni při svatebním 
veselí.

Aniž by to mnozí tušili, odehrála se 
v průběhu mše jedna slavná premiéra – 
píseň o Donu Boskovi, čerstvě složená 
a sotva dopečená, pečlivě scholou 
natrénovaná – jejím autorem je jeden 
slavný sborový dirigent... kdo si ji 
dostatečně neužil, jistě se může těšit 
na reprízu!

Po naplnění hmotném přišlo napl-
nění hudební aneb veselá mysl - půl 
zdraví, o které se postaral brněnský 
klenot - BROLN a mnozí členové 
Sborečku slavili pouť v krásných 
sborečko-brolnovských tričkách. 
Moderátor Honza Šlachta opět dostál 
své pověsti a bavil svým vtipem a 
rodinnými historkami celé osazenstvo. 
V závěru pouti, kdy již byli všichni 
provanuti Duchem svatým, si s BROL-
NEM zazpívali mariánskou píseň 
Tisíckráte pozdravujeme tebe, otec 
Stuchlík všem udělil požehnání a kdo 
neodešel domů, je na pouti dodnes.

Jaroslava Cýrusová,
Foto: P. Polanský a D. Kadlec,

Člověk a víra
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co proběhlo ve farnosti...

Letos jsme v sobotu 27.  května vyrazili 
na druhou farní pouť na Křemešník, 
takže už můžeme mluvit o tradici! 
Počasí nám přálo, maličkou Proseč 
všichni automobilisté našli a společně 
jsme se po Pavlově požehnání vydali 
vzhůru za Donem Boskem. Po cestě 
na nás čekalo 7 zastávek, kde jsme se 
dozvěděli něco z historie Křemešníku 
a pustili se do společných úkolů. Takže 
už třebas víme, kdo byl šťastlivec 
Matouš Chejstovský, který poté, co se  
propadl do opuštěné štoly a zase z ní 
díky kombinované pomoci Nejsvětější 
Trojice a spoluobčanů zdárně vylezl, 
nechal postavit původní kapličku. 
Gastronomické obzory křemešnic-
kých poustevníků z řádu ivanitů  jsme 

okusili při pojídání cvrčků, které Karel 
Pleva obětavě ve Zverimexu nakoupil a 
nasmažil. Chutnají jako miniškvareč-
ky, pro úplnost. Statečného pana 
faráře Vaňka, jež své vlastenectví 
vysoce zaplatil v Dachau, jsme si 
připomněli vztyčením kamenné 
mohyly. Těsně pod vrcholem jsme 
našli v lese srdíčka, která jsme na mši 
svaté, celebrované otcem Pavlem a 
otcem Jiřím, obětovali jako výraz 
vděčnosti. Odpoledne už se nás těšily 
špekáčky,  trdelníky, pivo a limo
na Slunečné pasece.  Krásné zážitky a 
příště i s vámi se všemi zas!

M. A. D.
Foto: Václav Vlach, Člověk a víra

Farní pouť na Křemešník
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Žabovřeské rozmlouvání

Koncert v amfiteátru

Na konci května jsme rozezněli náš 
nový venkovní amfiteátr rockovou 
hudbou!
V rámci našeho programu Žabovřeské 
rozmlouvání jsme pozvali do Brna 
sebranickou hudební skupinu WxP.

Foto: Dominik Polanský, Člověk a víra
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co proběhlo ve středisku...

Závěrečná akademie kroužků

S a le s i ánské  s t ře d i sko  ml ádeže 
ukončilo další školní rok plný rozmani-
tých aktivit. Zájmové kroužky se 
představily na závěrečné akademii, 
která se nesla v duchu hesla: „Odvaž se 
- navaž se!” 

Nabídka kroužků pro školní rok 
2017-2018 už je také připravena. 
Připravuje se rozšíření některých 

oblíbených aktivit, nově vznikne klub 
Kormidlo pro děti od 11 do 16 let a 
výtvarka Malý Leondardo.

Přihlašování do kroužků se spouští 
28. srpna  na salesianivali.cz. Činnost 
zájmových skupin pak začíná v týdnu 
od 18. září.

Anežka Hesová
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co proběhlo ve středisku...

Free stage 2017

Jako poděkování za uplynulý školní rok 
pořádáme každoročně akci Free stage, 
která začíná mší svatou a pokračuje 
závěrečným večírkem spolupracovní-
ků salesiánského střediska.
 Plánovanou mši pod širým nebem 
v amfiteátru jsme nakonec kvůli dešti 
museli přesunout do kostela, ale i tak 
byla letos na Free stage nádherná

atmosféra: jedlo se a pilo, běhalo, 
zpívalo, hrálo a slavilo. Parta chlapů 
z farnosti pro všechny připravila 
výtečné kuřecí paličky s velkým 
výběrem omáček a dipů. Animátorský 
tým nachystal sportovní program 
pro malé i velké a na improvizované 
hudební scéně se zpívalo až do noci.

Anežka Hesová
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co proběhlo ve středisku...

Dětský den v cirkusovém stylu

Letošní dětský den v Salesiánském středisku mládeže zaplnilo 30 disciplín, které 
byly ve znamení cirkusu. Děti v areálu střediska mohly plnit nejrůznější disciplíny 
od stavby cirkusového stanu, žonglování, po pantomimu. Za vytrvalé plnění měl 
každý účastník nárok na dobroty, a to v podobě limonády, zmrzliny nebo bonbónů. 
V závěru odpoledne nechyběl ani tradiční tanec, po kterém následovalo vyhlašo-
vání tomboly, kde bylo mnoho pěkných cen, jako byly míče, bublifuky, bublinkové 
pistolky, pálky a jako hlavní cena koloběžka! Pěkné počasí podpořilo příjemnou 
atmosféru celého odpoledne. Velký dík patří i všem, kteří se do Dětského dne 
zapojili a pomohli s jeho organizací. Děkujeme všem za účast a budeme se zase těšit 
i příští rok na Dětském dni u salesiánů.

Text: Jan Kozel, foto: Ondřej Jarolím
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Detaily

měřím metr, no a co...

Máme tady další hru pro malé i velké farníky! Kdo najde  všechna místa, na kterých 
jsme vyfotili následující detaily? Ale pozor: tentokrát je třeba vyjít ven a hledat 
na vnější straně kostela. Správné odpovědi najdete na str. 29.

1. 2. 3.

4. 5.

od ucha k uchu
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Tento článek píši, abych naši farnost 
seznámila, jak a kdy modlitební 
společenství vzniklo. Mnozí o tom ani 
nevědí. Musím krátce zajít ve vzpo-
mínkách až do minulosti. Když se začal 
stavět  náš  kostel  Panny Marie 
Pomocnice křesťanů, scházely jsme se 
1x za měsíc u sester na Maničkách. 
Bylo nás tehdy něco přes 20 žen a toto 
společenství založila a vedla paní 
Miluška Ambrožová, která v současné 
době žije v domově důchodců v Brně-
Táboře. Jakmile byl chrám postaven, 
setkávaly jsme se v místnosti pod ků-
rem. Bylo to velmi pěkné společenství. 
Probíraly jsme Skutky apoštolské a 
potom Listy apoštola Pavla. Mnohé 
z žen byly velice šikovné, vyráběly a 
pletly různé dárečky, které se pak 
prodávaly. Za získané peníze jsme 
např. nechaly opravit kříž, který stojí 
nahoře na ulici Štursova, anebo jsme 
peníze dávaly salesiánům na provoz 
oratoře. 
 A tehdy, bylo to v lednu roku 2002, 
jsme se rozhodly, že se budeme modlit 
každá jeden desátek růžence po celý 
jeden měsíc a jednotlivé desátky 
předávat dál. Od té doby vznikl 
nepřetržitý řetěz modlitby růžence 
s úmyslem jednak jako poděkování 
za nový chrám, a pak za to, aby u nás 
v oratoři rostlo Boží království. Toto 
modlitební společenství „Živého 
růžence“ dodnes trvá. Je to letos 15 
roků.

 Když jsme začínaly, bylo nás 15 žen 
pro desátky radostného, bolestného a 
slavného růžence.  Později nás bylo 20, 
protože sv. Jan Pavel II. za svého života 
přidal ještě tajemství růžence světla. 
Mnohé ženy, které s námi začínaly, už 
nežijí: paní Danielová, paní Daňková, 
paní Hudečková, paní Polišenská, paní 
Zdenička Velínská, anebo už mají 
vysoký věk: paní Ing. Ambrožová, paní 
Vagnerová a jiné.
 Zde píši seznam těch, kteří se 
modlí Živý růženec v současné době. 
Jsou to naši farníci: Libuše Süssová, 
Jaroslava Süssová, Ludmila Šťastná, 
Zdenka Vachková, Marie Hamříková 
(modlí se i desátek za zemřelého pana 
Jaroslava Zavřela), Jarmila Marečková, 
Ing. Stanislav Mareček , Anežka 
Bartoňová, Jitka Lorencová, Marie 
Bartoňková, Eva Dvořáková, Libuše 
Bušinová,  Ing. Václav Dvořák, Taťána 
Kestlerová,  Hana Bartošová, Miluška 
Kalábová (modlí se i desátek za zemře-
lého manžela Pavla), patnáctiletá Nela 
Bušinová a paní Božena Mašterová.
 Říká se, že modlitba je indikátorem 
našeho vztahu k Bohu. Modlitba lidi 
navzájem sbližuje, vytváří společen-
ství. Když se takto lidé rozhodnou 
společně modlit za duchovní růst 
farnosti, je to něco dobrého a pěkného!
 Modlitba růžence je jednoduchá, 
prostá a hluboká. Každý desátek se 
začíná modlitbou Otče náš, pozdrave-
ní Zdrávas Maria je ústřední náplní 

Společenství modlitby Živého růžence v naší farnosti

senior club
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modlitby růžence. Uprostřed této 
modlitby je jako drahokam zasazeno 
jméno Ježíš. Ježíš je středem modlitby 
růžence! Úcta k Ježíšovu jménu a jeho 
opakování nám může připomenout 
„modlitbu srdce“ křesťanského 
východu, který opakuje větu slepého 
žebráka: „Ježíši, synu Davidův, smiluj 
se nade mnou!“ (Mk 10,47)
 Krása a kouzlo modlitby růžence je 
tedy v tom, že nás přibližuje ke Kristu a 
nechává nás hlouběji pronikat do jeho 
života. A je to Panna Maria, která nás 
v této modlitbě provází. 
 Ještě si krátce připomeňme historii 
modlitby růžence. Podle legendy byl 
růženec darem Panny Marie svatému 
Dominikovi, zakladateli Řádu bratří 
kazatelů (dominikánů), který je známý 
svým důrazem na vzdělání. Růženec se 

modlili vzdělanci jako sv. Tomáš 
Akvinský, při modlitbě růžence klečel i 
jiný známý dominikán – sv. papež Pius 
V. Tato modlitba přispěla 7. října 1571 
k vítězství námořních sil v bitvě proti 
Turkům u Lepanta. Dodnes slaví 
církev tento říjnový den jako svátek 
Panny Marie Růžencové.
 Modlitbu růžence doporučovali i 
mnozí papežové, zejména Pavel VI. a 
sv. Jan Pavel II. Modlitba růžence 
neztratila svůj význam ani dnes. Je 
modlitbou naprosté plnosti dokona-
losti. Modlit se růženec znamená dát 
trochu svého času Pánu Ježíši.

Jarmila Marečková 

Správné odpovědi na otázku ze strany 27:
1.  2. Okno kaple pod kůrem 3. 4. Světlík Vršek věže Lavička pod kostelem 
v průchodu na dvůr 5. Kříž nad vchodem do kostela

senior club
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13. 4. 2017 P. Zdeněk Jančařík
Tak děkujme Bohu, že nám dal dar 
eucharistie.

27. 4. 2017 P. Libor Všetula
Pokud účast na mši bereme jako 
odpověď na Ježíšovo pozvání, nemůže 
být řeč o povinnosti. 

14. 5. 2017 P. Jan Stuchlík 
Všechno, co žijeme s láskou, nikdy 
nekončí, ale přechází spolu s Kristem 
do vzkříšení.

14. 5. 2017 P. Zdeněk Jančařík
Ježíš říká, nebojte se! Vždyť já jsem 
vždycky s vámi.

14. 5. 2017 P. Zdeněk Jančařík
Filipe, to čekáš že přivedu starého 
Tatu? Tož co si hlůpý? Nestačí, že znáš 
mě?

20. 5. 2017 P. Jan Stuchlík
Jak jsem vděčný za výzvu od anděla, 
od Ducha Svatého mého svědomí?

21. 5. 2017 P. Pavel Hertl
Nepřítomnost milovaného člověka, 
odloučení od něho, nám může pomoci 
začít ho vidět jinýma očima.

21. 5. 2017 P. Jaroslav Němec
Jako církev trváme v Pravdě, skrze 
Ducha svatého.

4. 6. 2017 P. Jan Stuchlík
Charismata dává Duch svatý svobod-
ným způsobem.

11. 6. 2017 P. Pavel Hertl
Bůh není samotář. Promlouvá... 
Dokonce se Marie zeptal, jestli chce 
být matkou Vykupitele! 

Perly z kázání

perly z našich kázání
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pozvánky

Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se 
v České republice přibližně jednou za 5 let.

Kdy a kde
Od 15. do 20. srpna 2017 v Olomouci.
Pro koho
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní 
ve společenství svých vrstevníků.
Program
Program bude velmi pestrý a bohatý, takže si v něm může najít každý něco zajíma-
vého. Např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, 
kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní 
setkání s biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní dílny,…
Dokonce se chystá program i pro rodiny v sobotu 19. srpna 2017.
Ještě nejsi přihlášen(a)? Tak rychle, registrace stále ještě běží!

S mladými z Brna-Žabovřesk jedou na CSM salesiáni Libor Všetula a Eva 
Liškutinová. Můžeš se s nimi domluvit na společné cestě.

olomouc2017.signaly.cz
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V září tohoto roku proběhne sbírka 
na fond PULS. Správce fondu a delegát 
Biskupství brněnského pro pastoraci,  
R. D. Mgr. Pavel Kafka, hovoří o jeho 
vzniku a fungování:

Mohl byste nám Fond na podporu 
kněží a pastorace brněnské diecéze, 
v jehož čele stojíte, stručně před-
stavit?
 
Fond byl zřízen 1. srpna 2016 jako 
organizační  složka brněnského 
biskupství. Řídí ho správní rada podle 
biskupem schválených stanov a je 
kontrolován ekonomickou radou 
diecéze. Jeho úkolem je shromažďovat 
prostředky na materiální zajištění 
kněží a pastorace naší diecéze. 
Výdaje fondu směřují do tří oblastí:

kněžím – jedná se o prioritní oblast  
která pokrývá náklady na mzdy a 
výdaje spojené s formací a vzdělává-
ním kněží, farnostem – náklady 
na zajištění technické a ekonomické 
agendy farností, tj. vedení účetnictví, 
administraci dotačních žádostí, 
zajištění stavebních akcí apod. a 
diecézi – každý rok je podpořen jeden 
vybraný projekt, který odpovídá na 
aktuální potřeby a výzvy v diecézi. 
Vznik fondu souvisí se změnou stá-
vajícího způsobu přispívání věřících 
na potřeby diecéze. Do loňského roku 
přispívala každá farnost na potřeby 
diecéze deseti procenty ze svých 
příjmů, této praxi se říkalo „desátek“.  
Nový způsob je postaven na vizi velké 
rodiny malých dárců. Právě k realizaci 
tohoto záměru byl zřízen fond, 
do kterého mohou dobrovolně podle 
svých možností přispívat i jednotliví 
dárci. Tyto dary jsou projevem 
spoluodpovědnosti za život brněnské 
diecéze.
 
Z jakých zdrojů pochází finanční 
prostředky, kterými fond disponu-
je?
 
Cílem je, aby většina finančních 
prostředků pocházela od dobrovol-
ných dárců, kteří se registrují jako 
donátoři a svým pravidelným darem 
chtějí podporovat kněze a pastoraci 
v naší diecézi. Dalším příjmem fondu 

Fond PULS
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.je účelová sbírka, která proběhne 
ve všech kostelech v neděli 24. září 
2017. Poslední zdroj příjmů tvoří roční 
příspěvky farností. Ty jsou stanoveny 
částkou 280 korun za každou dospělou 
osobu ve farnosti a procenty z hospo-
daření s farním majetkem.
Od ročního příspěvku farnosti je odeč-
tena výše zářijové sbírky ve farnosti a 
všechny dary donátorů, kteří si 
při registraci přáli, aby jejich dar byl 
započten do zvolené farnosti. Smyslem 
tohoto na první pohled složitého 
způsobu započítávání darů donátorů 
je, aby každý donátor svým darem 
podpořil nejenom život v diecézi, ale i 
svou vlastní farnost.
     
Pro mnohé z nás je slovíčko 
„donátor“ zcela novým pojmem. 
Mohl byste nám ho přiblížit? 

Slovo donátor pochází z latiny (donum 
= dar, donator = dárce) a církevní 
tradice takto označovala dárce ode-
dávna. Donátorem brněnské diecéze se 
může stát každý, kdo se zaregistruje 
jako dárce a svým darem chce podpořit 
život církve. Ve mně osobně navíc 
slovo donátor evokuje pocit hrdosti 
na to, co podporuji a pod co jsem 
ochoten se podepsat.  Poprvé jsem se 
s tímto slovem setkal během studií 
v Římě, kdy jsme se každý den modlili 
za donátory naší české koleje Nepo-
mucenum. Díky tomu mám donátor-

ství spojeno s projevy duchovní vděč-
nosti. Proto je za všechny donátory 
fondu obětována mše svatá a jsou 
provázeni každodenní prosbou o Boží 
požehnání.
 
Přiznám se, že mne velmi zaujalo 
slovní spojení „velká rodina malých 
dárců...“
 
Velká rodina malých dárců je nosnou 
myšlenkou fondu. Stále jsou aktuální 
slova sv. Jana od Kříže, že dárce je víc 
než dar. Lidé, kteří jsou ochotní se 
zapojit do života diecéze, a to třeba i 
prostřednictvím finanční podpory, 
jsou cennější než dary samotné.  
Ochota stát se donátorem je především 
gestem, kterým dávám najevo, že mi 
záleží na budoucnosti církve.
 
Jakou formou se do podpory fondu 
mohou zapojit jednotlivci nebo 
rodiny?
 
Nejdříve bych rád zmínil podporu 
duchovní. Stále platí, že bez Božího 
požehnání marné lidské namáhání. 
Důležitá je rovněž podpora v podobě 
zpětné vazby na činnost fondu, šíření 
jeho dobrého jména, propagace fondu 
ve farnosti nebo nabídka profesní 
pomoci. Neméně důležitá je pomoc 
finanční. Každý je zván k donátorství a 
jeho prostřednictvím přispět k tomu, 
aby brněnská diecéze pulzovala 
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.životem.  Konkrétním krokem je výběr 
jednoho z dárcovských programů 
uveřejněných na webu nebo na letácích 
fondu a následná donátorská registra-
ce.
 

Kam je možno se obrátit pro více 
informací o fondu, jeho aktivitách
a také o možnostech zapojení se 
do jeho činnosti?

Veškeré informace jsou dostupné 
na webových stránkách fond.biskupst-
vi.cz nebo v tiskovinách, které se 
průběžné distribuují do farností.
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PROČ?

Jak často ptáme se. „Proč se to děje?”
Proč je nám dobře a náhle zle je? 

Proč blízko ovčince stopy jsou vlčí?
Proč máme pocit, že náš Bůh mlčí? 

Proč tolik trpí lidé tak dobří,
v klidu a radostně žijí si lotři?
Otázka proč vesmírem letí.

Bůh nás má rád. Jsme jeho děti!
V modlitbě „Otče náš” chceme se spojit,
za všechny potřebné s důvěrou prosit.

Přesto, že nechápem, musíme věřit,
a svoji beznaděj Ježíši svěřit.

Jan Šlachta


