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* 27. 12. 1943

†23. 9. 2017

úvodník

Najít svůj Betlém

Milí čtenáři Žabokuku,
Don Bosco slavil roku 1842 Vánoce
se svými chlapci stále ještě na ulici,
protože dům v Turínském Valdoku byl
ještě čtyři roky v nedohlednu. Pár dní
před Vánoci toho roku se Turíňanům
v centru města naskytla nezvyklá
podívaná – na náměstí zpíval hlouček
nadšených chudých hochů vánoční
písně a v jejich středu stál v klerice a
s biretem kněz, Jan Bosco. Moc jim to
ještě nešlo, byla to vlastně z nouze
ctnost – protože neměli ještě kostel
nebo klubovnu, kde by cvičili zpěv,
zkoušeli přímo na ulici. Skoro z ničeho
se rodilo výchovné dílo, které mělo
prokvasit tehdejší církev. Když pak Jan
Bosco konečně zavítal do nevlídné
kůlny na Valdoku, tak „si hned při
vstupu málem rozbil hlavu, protože
místnost neměla na výšku ani metr,
místo podlahy byla udusaná hlína a ze
stropu padala při dešti voda. Pod
nohama běhaly myši a nad hlavou
šustili křídly netopýři“. Don Bosco ale
viděl do budoucna. Shromáždil své
kluky a pravil: „Nebojte se, našel jsem

pořádné místo pro naši oratoř. Tady
budou od příští neděle mše svaté, tady
budeme běhat na hřišti, bude tu kostel,
sakristie, školní třídy, louka na běhání.
A kluci jásali nadšením a těšili se
na příští neděli.“
Na Valdoku našel Don Bosco svůj
Betlém, skryté místo, kde se měly dít
věci. Panna Maria nerodila v Nazaretě,
v bezpečí domova, jak by to bylo
přirozené, ale v jakési kůlně na cestě.
Nebyla s Josefem při porodu v teplém
pokojíčku s porodní asistentkou, ale
daleko od svých nejbližších. Ježíše jistě
zabalila do nějaké látky a chovala ho –
ve skrytosti tepla svého těla. Svatou
rodinu však nečekala žádná idyla –
brzy museli všichni ukrývat před
Herodem a utekli do Egypta.
Jak ve svém vánočním poselství říká
náš hlavní představený Ángel F.
Artime, „salesiáni ve světě dodnes
na každém kroku narážejí na nové
Herody v podobě dospělých, kteří
zneužívají děti a mladé ke svým cílům,
ale naštěstí je tady spousta dobrých
lidí, kteří se těchto mladých ujímají“.
Spolu se Svatou rodinou chceme
také my salesiáni spolu s vámi, přáteli
našeho díla, snít o světě plném pokoje
a radosti. Úkolem nás křesťanů je
rozdávat tento pokoj druhým.
S Ježíšem přišel totiž na svět mír,
který nám nikdo nemůže vzít.
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Zdeněk Jančařík, SDB

kalendárium
farnosti a střediska mládeže

Prosinec
24. 12.

7.30
15.00
22.00

25. 12.
26. 12.
10.30
14.30-16.30
27.-31. 12.
31. 12.
15.00
16.00

4. neděle adventní – mše v 9.00 a 10.30 jsou zrušeny
Vigilie Narození Páně pro rodiny s dětmi
Noční slavnost Narození Páně
Slavnost Narození Páně – mše v 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00
Svátek sv. Štěpána – mše v 7.30, 9.00 a 18.00
Mše zrušena
Živý betlém
Pobytovka v Jeseníkách pro mladší ministranty
Svaté Rodiny, obnova manželských slibů – mše v 7.30, 9.00 a 10.30
Adorace
Mše na poděkování za uplynulý rok, Te Deum

Leden
1. 1.
3. 1.
5. 1.
6. 1.
8. 1.
10. 1.
13. 1.
15.-19. 1.
20. 1.
21. 1.
21. 1.
22. 1.
22. 1.
24. 1.
26. 1.

18.00
7.00 a 18.00
16.00
19.00
9.00-17.00
20.00
15.30-16.30
14.00-18.00
8.00-12.00
7.30-17.30
20.00
18.45-20.00

27. 1.

28. 1.

16.15-17.15
18.00
15.00-18.00
16.15-17.15

31. 1.
16.00-18.00

Slavnost Matky Boží Panny Marie – mše jako v neděli
Středisko otevírá
Žehnání vody, kadidla, křídy, zlata a soli
Slavnost Zjevení Páně s žehnáním vody, kadidla, křídy, zlata a soli
Tříkrálová koleda v Klubu maminek
Žabovřeské rozmlouvání s P. Markem Váchou
Výlet dětí
Týden otevřených dveří v Klubu maminek
Ples naší farnosti
Bedruňka – Královská dovolená
Den otevřených dveří u sester salesiánek
Karneval v Klubu maminek
Začátek novény k Donu Boskovi
Celodenní adorace
Společenský večer salesiánského střediska
Triduum Modliteb matek pro celé Brno
Valná hromada Nadace Dona Boska – mše v 9.30
Triduum Modliteb matek pro celé Brno
Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
Dětský maškarní karneval
Triduum Modliteb matek pro celé Brno
Slavnost sv. Jana Boska – mše v 7.00 a 18.00
Setkání seniorů
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Únor
1.-11. 2.
2. 2.
5.-11. 2.
14. 2.
16. 2. - 25. 3.
17. 2.
18. 2.
24. 2.

17.30-17.55
9.00-17.00
19.00-20.30
9.00-13.00
18.00

25. 2.
28. 2.

15.30-16.30
16.00-18.00
19.00-20.00

Lyžovačka pro děti: 2 turnusy po 4 dnech
Pololetní prázdniny – středisko zavřeno
Žehnání hromniček v 7.00 a 18.00
Jarní prázdniny – středisko zavřeno
Popeleční středa – začíná postní doba
Křížová cesta v pátek a v neděli
Výlet dětí
Rada Výchovně pastoračního společenství
Postní duchovní obnova farnosti
Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
DOMISAL – Salesiánský misijní den
Bedruňka – Malý princ
Setkání seniorů
Žabovřeské rozmlouvání s Kamilem Filou

Březen
7. 3.
9.-11. 3.
10. 3.
11. 3.
17. 3.
18. 3.
21.-28. 3.
22. 3.
24. 3.

10.00-14.00
9.00-17.00
15.00
9.00-16.00
15.30-16.30
17.00
9.00-12.00
15.00
18.00

24. 3.
25. 3.

27. 3.
28. 3.
29. 3. - 2. 4.
29. 3.

15.30-16.30
14.00-18.00
16.00-18.00

18.00
19.30-22.00
30. 3.
8.00
15.00
31. 3.
8.00
8.30
9.00-17.30
20.30

Setkání rodičů SDB a FMA
Postní duchovní obnova pro mladé
Výlet dětí
První svatá zpověď dětí
Duchovní obnova ASC
Happy eater
Příležitost ke svátosti smíření
Vítání jara v Klubu maminek
Pomazání nemocných
Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
Diecézní setkání mládeže
Přechod na letní čas
KVĚTNÁ NEDĚLE: žehnání ratolestí + pašije podle sv. Marka
Výjezdní křížová cesta žabovřeských farníků
Velikonoční tvoření v salesiánském středisku
Setkání seniorů
Velikonoční prázdniny – středisko zavřeno
ZELENÝ ČTVRTEK
Mše na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou
Noční bdění v Getsemanské zahradě
VELKÝ PÁTEK
Ranní chvály a modlitba se čtením
Velkopáteční obřady (pašije podle sv. Jana)
BÍLÁ SOBOTA
Ranní chvály a modlitba se čtením
Složení vyznání víry a obřad „Efeta“ vyvolených ke křtu
Adorace u Božího hrobu
VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Slavnost velikonoční svíce, bohoslužba slova, křest a mše svatá
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naše farnost

Hledáme kostelníky
Drazí přátelé,
s koncem roku se sluší poděkovat
všem, kteří se jakkoliv angažují v naší
farnosti, a že vás jsou desítky. Jednou z
málo viditelných a přitom zásadních
služeb pro hladké fungování bohoslužeb je kostelničení. Nás kostel má ranní
i večerní mši svatou každý den a k tomu
4 nedělní mše svaté, v tom jsme asi
rekordmani nejen v brněnské diecézi.
Pro takový kolos je potřeba silný tým
kostelníků, kteří si mohou vzájemně
vypomoct a v případě potřeby se
zastoupit. Situace je však taková, že
bychom potřebovali posílit stávající
nevelké, zato velmi statečné mužstvo,
tak, aby si mohli trochu vydechnout.
Obracíme se tedy na všechny ochotné
farníky a farnice, kteří mají trochu
volného času, jež by rádi nabídli naší
farnosti, jsou přiměřeně ﬁt a chtěli by
tvořit součást kostelnického týmu.

Mezi úkoly kostelníka patří:
odemykání a zamykání kostela,
obstarávání světel, mikrofonů či
pokladničky,
ź příprava věcí potřebných ke mši
svaté (svíce, knihy, čtení, hostie,
voda, víno a ostatní mešní předměty), ke křtu (vodu, oleje, ručník),
k uzavření manželství
ź úklid po liturgii.
ź
ź

Budeme mít radost, najdou-li se mezi
námi noví kostelníci či kostelnice,
které bude tato smysluplná služba pro
naše farní společnství těšit.
Zájemci se mohou hlásit u farního
administrátora P. Jendy Stuchlíka
(jan.stuchlík@brno.sdb.cz), ve farní
kanceláři či v sakristii po mši svaté, kde
na sebe mohou nechat kontakt.

Ideální kandidát/ka
Kostelník by měl být bezúhonný,
ochotný nezištně sloužit, spolehlivý jednoduše, když se napíše, aby přišel,
tak aby se s ním mohlo počítat. Měl by
mít liturgické cítění a schopnost
rozlišovat Eucharistii, ochotu naučit se
základním liturgickým znalostem a
dovednostem a spolupracovat s
kněžími, s farníky, i se svými kolegy
kostelníky. Měl by být samostatný a
trpěliv ý, s alespoň základními
náboženskými vědomosti.
Foto: Petr Nedoma, Člověk a Víra
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anketa

Co si přejí děti z naší farnosti od Ježíška?
Gábinka (12): zrcadlovku
Jáchym (11): trenažér na kolo, hmotu
ﬁmo
Anička (13): bílé myšky, pyžamo
v provedení „ještěr“

Zuzanka (10): postel s nebesy a vak
na sezení
Bára (8): snowboard, skateboard
Filípek (10): chytré hodinky
Lucinka (4): cokoli s Elzou

Eliška (9): křečka, dětský foťák
Kuba (7): taneční podložku
Julinka (6): kočku, plyšového psa,
který reaguje na povely

Dorota (14): psa

Natálka (8): koloběžku a modrý
župan s hvězdičkami

Eliška (5): oblečky pro panenky a
puzzle

Eli (4): knížku

Matýsek (1): auto, tramvaj nebo
autobus, nejlépe červené

Kristiánek (1): autobus
Anička (10): 2. díl knížky
Nepolepšitelné děti

Terka (5): Já si přeju napsat Ježíškovi
dopis, aby se měl dobře a aby mi
pořád posílal dárky. Třeba nějaký
třešně na dorty. A nějaký ty koníky a
nějakou mořskou pannu. A telefon.

Xabi (10): NERF těžký samopal

Rozárka (3): jezdící želvu a pejska
na vodítku

Jon (5): znehodnocenou zbraň,
pistoli

Kryštof (7) a Tobiáš (5): Lego, lego
piráty, šavli, pistoli a luk

Lukášek (5): Lego, kozu

Evička (8): kolečkové brusle

Šimon (8): Lego, televizi, mobil

Argi (8): kužele na cvičení
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heslo roku

DVEŘE DOKOŘÁN
Každoročně v našem salesiánském díle
vyhlašujeme „heslo na rok“. Před létem
se nad jeho zněním zamýšlí komunity
salesiánů a salesiánek a rada Výchovně
pastoračního společenství. Předloni to
bylo heslo SPOLEČNĚ, v loňském
jubilejním 90. roce příchodu salesiánů
na Moravu znělo heslo MÁME NA
CO NAVÁZAT a letos jsme si dali
heslo DVEŘE DOKOŘÁN.
Heslo má biblický základ (Jan 10, 1-10)
a misijní rozměr: Nejsme tady jako
salesiáni/salesiánky, farníci, dobrovolníci a animátoři jako křesťané sami pro
sebe, ale pro druhé, chceme se otvírat
nejen sobě navzájem, ale i ostatním,
kteří jsou kolem nás, a to bez rozdílu
věku a názoru. Chceme zpřístupnit to,
co děláme ve středisku mládeže nebo
ve farnosti lidem zvenčí jak při větších
akcích (sv. Martin, účast střediska
na adventních trzích na Zelňáku, Živý
betlém, tříkrálová charitní sbírka,
oprava kapličky sv. Václava na Burianově náměstí, nový program pro
maminky Úterky pro mamky, rozšíření výuky náboženství a etiky na okolních školách, program pro školy
Vykroč atd.), vypracovat přehlednější
orientační systém salesiánského domu
– a především: být více otevření těm,
kteří nás neznají, nebo nás znají jen
málo.

Heslo navazuje na stálé výzvy papeže
Františka k otevření kostelů, řeholních
domů a farností i těm, kteří tam běžně
nechodí: „Farnosti mají být v kontaktu
s rodinami, s životem lidí. Mají být
domem, který má stále otevřené dveře
a je vstřícný vůči druhým. Je však
důležité, aby po vstřícnosti následovala zřetelná nabídka víry. Jde o to,
otevřít dveře a nechat Ježíše, aby v plné
radosti svého poselství šel vstříc
druhým. Modleme se za naše farnosti,
aby nebyly funkcionářskými úředními
místy, nýbrž aby – oživeny misijním
duchem – byly místem sdílení víry a
svědectví lásky“ (papežův zářijový
e vangelizační úmysl apoštolátu
modlitby).
Budeme rádi, když se farnost také
aktivně připojí k myšlence letošního
hesla.
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P. Zdeněk Jančařík SDB

perly z našich kázání

Perly z kázání
12. 11. P. Libor Všetula
Láska je trpělivost s druhými, naděje
je trpělivost se sebou a víra je
trpělivost s Bohem.

4. 6. 2017 P. Jan Stuchlík
Charismata dává Duch svatý svobodným způsobem.
24. 9. 2017 P. Libor Všetula
Když je někdo víc oceňovaný, má více
darů, než já, více úspěšný, než já,
závidím mu to, nebo mu to přeji?
(šťastnější manželství, poslušné děti,
lepší práci, klidnější život…)

17. 9. 2017 P. Jaroslav Němec
V knize Sírachovec je krásný návod
na náš duchovní život.
8. 10. 2017 P. Pavel Hertl
A je to vina Boha, že často nedostávám odpověď na svou lásku?

5. 11. 2017 P. Zdeněk Jančařík
Čtěme bibli! Kdo nezná bibli, nezná
Ježíše. Kdo čte bibli, modlí se.

12. 11. 2017 P. Jaroslav Němec
Dejme si za domácí úkol: bděte tedy,
protože neznáte dne ani hodiny.

12. 11. P. Jan Stuchlík
Jak se těším na setkání s Pánem?
A jak se na to připravuji?
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Rozhovor s manželi Horkými

Poslední rozhovor tohoto roku zamíří
k Miki a Ondrovi Horkým. Pojďme se
s nimi blíže seznámit a dozvědět se,
čím žije jejich velká rodina.

Jakým mezníkem se začal psát
společný příběh Miki a Ondry?
M: Koncertem Kukulínu na Staré
radnici? Ale vlastně dřív na "studentských" mších u jezuitů...

O: Ano, „věděli“ jsme o sobě ze studentské farnosti při jezuitském kostele.
Ale koncert Kukulínu o pár let později,
kde Miki překvapivě přijala nabídku
mojí svačiny, byl začátku ještě blíž.

Řeknete nám něco o vašich
dětech? Jaké jsou?
M: Děti jsou skvělé, po rodičích :-)
A každé je jiné. Anička jako prvoroze-
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

ná je velmi zodpovědná, citlivá, taky
chytrá - a hlavně se zdá, že na ní
nezanechaly naše první výchovné
začátky nijak velké následky. Šimon je
moc šikovný, dělá hlavně to, co ho baví
- vyměnit baterky, vymyslet zábavu,
lumpárnu (když býval v kočárku, tak
usínal se sepnutýma rukama - zbožný
to chlapec). Lukáš, to je zase smíšek
od narození a zároveň velký gurmán vše si dovede vychutnat. Lucii jsme
dostali za odměnu, ale už začíná
pomalu prosazovat svoje a je velmi
nemile překvapena, že to vždy není
podle ní.
O: Každé je úplně jiné. A všechny
úžasné a šikovné. Anička jako jediná
víceméně poslouchá a Šimon si už jako
malý kladl závažné teologické otázky,
např. nám říkal, byly mu asi tři roky: „Já
nemůžu za to, že mě Pán Bůh stvořil
tak zlobivýho.“ Naše děti jsou opravdu
radostí a darem.

navrhl postupně se zvětšující úvazek.
Nečekala jsem, že bude tak jednoduché
dostat částečný úvazek. V tomto jsem
myslím byla v rámci nemocnice
průkopník nejen na našem oddělení.

Ondro, uvažoval jsi o tom,
zkusit být "otcem na mateřské".
Ještě pořád to chceš zrealizovat?
No, já už raději nic neplánuji. Uvidíme,
jak to půjde. Nezamýšlel jsem úplný
odchod z práce, chtěl jsem si nějaký
částečný úvazek ponechat. Když to
nevyšlo, tak uvažuji o tom, že si alespoň
snížím úvazek, ale nevím, jestli to
půjde. Ne, že by to nebylo technicky
možné.

Miki, jak se dá harmonicky
slaďovat profesní vývoj neuroložky a pátého dítěte na cestě?
To je celkem nadnesený výraz profesní vývoj... Skloubení práce a
rodiny jde jen se 100% (možná 150%)
podporou manžela a také působením
Ducha Svatého. Po návratu do práce po
osmileté mateřské jsem řešila, že
s plným úvazkem to nedáme, a tehdy
mi nečekaně primář sám od sebe
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Letos jste jeli na Manželská
setkání, doporučili byste je
dalším párům?
O: Určitě bychom je doporučili. Je to
přínosné, i když je těžké všechny ty
věci, co se člověk dozví, přenést do
běžného života . Možná je lepší
nesnažit se hned o všechno, ale
provádět změny postupně.
M: Já určitě taky, doporučila bych MS
všem, hlavně těm, co uvažují o rozchodu. Myslela jsem, že naše manželství
v žádné krizi není, ale.... bylo to někdy i
drsné, museli jsme si vyříkat některé
věci, které přece ten druhý musel vidět,
pochopit z mých náznaků. Je tam
na vše vyhrazený čas a dány i otázky a
tak nezbývá, než to fakt začít řešit.
Rozhodně doporučuju absolvovat
manželská setkání bez dětí, manželé
pak mají prostor i večer se vším více
zabývat a věnovat se jeden druhému.

Máte jako manželé nějaké své
rituály nebo úniky, abyste se sem
tam zbavili role "vedoucího
provozu"?
M: No tak to nemáme, ale je to potřeba.
Vloni nebo předloni jsem inspirována
kamarádkou dala Ondrovi dárek
v podobě manželských večerů –
myšlenka byla každý měsíc si některý
večer zajistit hlídání a vyrazit někam
jen my dva (je jedno jestli do hospody,
na bazén, na procházku, do divadla, na
koncert) a že v tom vymýšlení, co
podnikneme, se budeme střídat (já
mám ráda překvapení). No, nakonec to
bylo jednou za 2 měsíce a pak bylo stále
co jiného řešit.
O: Bylo to spíš předloni, nebo předpředloni, nebo spíš předpředpředloni!
Odpočíváme každý sám, když o tom
takhle přemýšlím. Rádi se podíváme
na pěkný ﬁlm, teď spolu půjdeme
na koncert. Po „manželákách“ jsme
začali „manželskými večery“, kdy si
sedneme a plánujeme nadcházející
týden a u toho si povídáme. Já otevřu
víno, ale vzhledem k Miki stavu je
vyprázdnění lahve hlavně na mně. Až
Miki nebude těhotná, mám(e) v plánu
více společně sportovat.

Hodně se hovoří o tom, že
ve vícečlenných rodinách je
potřeba vědomě si někdy udělat
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

čas na každé z dětí, tak, aby
mohlo zažít, že má někdy
maminku nebo tatínka jen
pro sebe. Jdete touto cestou?
M: Toto se mi líbilo u jedné kamarádky,
která má 4 děti. Ale zmanažovat se mi
to zatím nepovedlo.

která se schází po večerní mši v kostele
pod vedením Marcely Kobylkové.
Kdyby měl někdo zájem o založení
dopolední skupinky, tak se ráda
přidám. A samozřejmě, kdo by se rád
dověděl o hnutí více, ať přijde na lednové triduum (26.-28. 1.), které se bude
konat v našem kostele.

O: Spíš než nějakými trendy se snažím
držet intuice nebo jak to nazvat. Takže
to nedělám cíleně, ale když se něco
takového povede, cítím, že je to dobře.

Ondro, nedávno jsi prošel
tzv. iniciací, co si pod tím
můžeme představit?
O: Já jsem o iniciaci slyšel poprvé
mluvit právě na manželských setkáních, kde byla tato akce inzerována.
Ono by se o tom nemělo moc mluvit,
každý to prožívá nějak jinak… Jedná se
o mužský rituál přechodu do zralé
dospělosti. Je to dobrá a zajímavá
zkušenost. Mě osobně nejvíce překvapila otevřenost, citlivost, prožívání
víry, ale i zranitelnost nás mužů.

Miki, ve farnosti jste založily
buňku Modliteb matek, pořád
se scházíte? Je možné se k vám
přidat? Co je vlastně obsahem
vašich setkání?
M: Naše skupinka fungovala vloni,
dobře teď funguje páteční skupinka,
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Máte v adventu a o Vánocích
osobně rádi nějaký moment,
na který se pořád těšíte? Jaké
vánoční tradice jste ve vaší
rodině založili? Předáváte
nějakou tradici svých původních
rodin dál?
M: Mně se líbí, když se po večeři
sesedneme u stromečku a zpívají se
koledy, které jsou ale samozřejmě
pro naše nedočkavé a natěšené děti
nekonečné. Paradoxem je, že to samé
jsem v dětství sama neměla ráda připadalo mi to jako úplně zbytečné
zdržování od rozbalování dárečků...
Jednou z tradic mé rodiny byl i kapr
ve vaně, nemuseli jsme se 2-3 dny
koupat, což by se našim dětem určitě

taky líbilo. Ale kdo by ho zabil a snědl?
Loňský kapr je možná ještě v mrazáku!
O: Mám rád společné tvoření adventního věnce, to jsme doma nedělali.
Miki vymýšlí pro děti různé adventní
kalendáře, to se mi moc líbí, tehdy to
nebylo. Chodíme spolu s lucerničkou
pro Betlémské světlo. Z mé původní
rodiny jsme naopak převzali tradici, že
Ježíšek u nás nenosí jen dárky, ale i
stromeček. Takže je to o to víc logisticky náročné všechno na Štědrý den
připravit.

Za rozhovor děkuje a kouzelné
Vánoce s kaprem - ať už v jakékoli formě přeje
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M. A. D.

od ucha k uchu

Vtipy
Paní učitelka vyvolá Pepíčka a ptá se:
"Já studuji, ty studuješ, on studuje, my
studujeme, vy studujete, oni studují.
Jaký je to čas, Pepíčku?”
"Ztracený, paní učitelko."

***

"Pepíčku, řekni nám, jakých deset
zvířat žije na savaně?" zkouší učitelka
Pepíčka.
"Tak dejme tomu jeden slon a devět
antilop."

***

„Teda Pepíku, ty máš ale špinavé
ručičky, kde ses mohl takhle umazat?“ ptá se nevěřícně maminka.
„Hrál jsem si v tom blátě za domem.“
„A proč máš tyhle dva prstíky tak
čisté?“ vyzvídá dál maminka.
„To asi jak jsem pak pískal na našeho
Alíka.“

„Mami, kouří koně?“ ptá se Pepíček.
„Nekouří Pepíčku.“
„Tak to nám teda hoří stáj.

***

Paní učitelka oznámí na konci hodiny
žákům: "Zítra zkouším, Tyla, áma
a Němcovou.”
To potěší Pepíčka, ale pro jistotu se
zeptá: "Mě teda určitě ne?"

***

Baví se dva pasáčci ovcí, jak velká
mají stáda. První říká: „Já mám
ve stádě 98 ovcí a ty?“ „Já nevím
pokaždé, když se je snažím spočítat,
usnu!
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s Honzou o rodině

Pojďme něco udělat pro náš vztah!
Rubriku o manželství a rodině jsme si vybojovali. Sníme o ní na redakčních radách
Žabokuku už dobrého půl roku, protože tyto porady se tradičně odehrávají v útulném obývacím pokoji manželů Šlachtových, kteří o tomto tématu skromně řečeno
něco ví. Než se dostaneme k práci na novém čísle Žabokuku, obvykle si mezi sebou
vyměňujeme kdejaké postřehy a nejednou se hovor stočí k otázkám manželského
soužití, přičemž z nevyčerpatelné pokladnice Honzových zkušeností na nás vytrvale
prší jedna moudrost za druhou, poctivě prokládaná humornými historkami a vtipy.
„Honzo, proč někdy o manželství nenapíšeš do Žabokuku?“ žadoníme jeden přes
druhého a Honza se k tomu stále nějak nemá. Ale nevzdáme se. Po několika
neúspěšných pokusech dostává rubriku na starosti osoba, která má z celé redakce
Žabokuku k tématu manželství zdaleka nejdál – já. Následující neděli rozpačitě
zvoním u Šlachtových, poobědváme společně s malým Jeníčkem a pak se přesouváme do křesel u krbu. A tam právě vznikají tyto řádky.
„V naší žabovřeské farnosti se kdysi
s manželi pracovalo,“ vzpomíná
Honza. „Pamatuji si na setkání
manželů o adventních nedělích. Byla
to taková iniciativa, jak růst v manželském životě. Třikrát se probíralo
nějaké téma a jednu neděli byl ﬁlm.“
Já si to představuji po svém a
připomíná mi to Žabovřeské rozmlouvání, ale Honza vrtí hlavou. „Jít
na přednášku je málo. Vyslechneš si
něco a je konec. Když chceš něco
opravdu udělat pro ten vztah, je
třeba spolu mluvit. Povídat si. Proto
na těch setkáních byly diskuzní
skupinky, aby byla možnost jít do
hloubky.“ Některé věci totiž vypadají
jako samozřejmost, když je někdo
přednáší. Až při vzájemném
rozhovoru ale zjistíme, že třeba náš
partner vidí věc úplně jinýma očima.

Svatební oznámení manželů Šlachtových:
„Pravá láska začíná tehdy, když jsme
ochotní dát vše, aniž bychom něco
vyžadovali.”
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s Honzou o rodině

Navíc při diskusi v malé skupince
vyplavou na povrch různé osobní
příběhy jiných párů a bývá velkým
povzbuzením uvědomit si, že ostatní
prožívají podobné příběhy jako my.
„Třeba teď jsme byli na obnově, kde
měli přednášku zakladatelé Manželských setkání v ČR,“ vypráví Honza.
„Hodně otevřeně tam mluvili o různých svých selháních. Ve skupinkách
z toho byli všichni překvapeni, protože
najednou cítili, že to nejsou žádní
světci, ale normální lidé. Všechny to
ohromně sblížilo.“
Jana a Honza takových aktivit zažili
bezpočet. Doprovází různé páry už
několik desítek let a já jsem zvědavá,
jak se na vlastní manželství připravovali sami. Honzovi to vykouzlí úsměv.
Jejich příprava na manželství? Jedno
setkání s knězem a hotovo. Moc se to
neřešilo. On od malička ministroval,
ona pocházela z křesťanského prostředí, tak co. Ukazují mi dokonce své
svatební oznámení, beru si ho do rukou
s posvátnou úctou a představuji si ty
dva mladé lidi plné očekávání a plánů.
Teprve po sedmi letech společného
života se v roce 1992 náhodou dostali
na Manželská setkání a vrátili se domů
nadšení. To ještě netušili, že právě
ote vřeli kapitolu, která je bude
zaměstnávat dalších 30 let.
„Přitahovalo nás to pravdivostí.
Prostě už jen to, že tam nepřednáší

odborníci, psychologové, kněží, ale
manželé sami! A zaznívala tam
svědectví, která nás šokovala. Neuměl
jsem si ani představit, že bych o něčem
takovém dokázal mluvit já,“ přiznává
Honza. Přednášel tam pak spolu
s Janou dalších dvacet let. Jejich první
přednáška byla o odpuštění. S tou pak
objeli půlku Moravy.
Všechno, co říkají, zní přesvědčivě.
Takže mám do Žabokuku napsat, ať se
všichni hned přihlásí na Manželská
setkání? Smějeme se. Honza to uvádí
na pravou míru. Nejde o Manželská
setkání. Jde o to chtít pro ten vztah
něco konkrétního dělat. Za pár měsíců
b u d e n ap ř í k l a d Ná ro d n í t ý d e n
manželství. Vznikl v Anglii v roce 1997,
u nás je od roku 2007. Je to kolem
svátku sv. Valentýna a probíhají různé
přednášky, programy a akce. Nebo
Manželské večery, to je jedno.
„Cokoli se dá pro ten vztah udělat, je
dobré.“
Anežka Hesová
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duchovní ponor

Všude nakonec zavládne život
Jedna paní mi píše na Facebook:
„Prosím, nemohl byste v pátek přijet
do IKEMu? Jedeme tam z Havlíčkova
Brodu se synem, ráda bych se tam
s vámi setkala. Dagmara.“ „Jasně, paní
Dagmaro, přijedu,“ odpovídám, i když
v pátek nemám čas a vůbec se mi to
nehodí. Jenže „ne“ je pro mne sprosté
slovo. Sedíme v bufetu u kafe a paní
Dagmara mi chce jen vyprávět svůj
příběh. „Mám dva syny. Když bylo
staršímu třináct, těžce onemocněl
na ledviny. Lékaři mu sice zachránili
život, ale každé dva měsíce jsme ho
sem museli vozit. Když bylo třináct
tomu mladšímu, onemocněl stejnou
nemocí, jako tehdy jeho starší bratr.
I jemu zachránili život, i jeho sem
musíme každé dva měsíce vozit. Už jen
jeho. Když bylo totiž staršímu devatenáct, jel na motorce a na křižovatce mu
nedalo přednost auto. Byl na místě
mrtev. Po tom všem, co jsme si s ním
zažili…
Obestřela mne naprostá marnost,
zbořil se mi svět, přestala jsem žít. Jen
jsem živořila v jakési apatii. Sice jsem
byla běžná věřící katolička, ale Bůh byl
daleko a žádné modlitby nepomáhaly.
Jednou jsem tak ležela na zádech
na posteli a tu mne najednou zaplavilo
nikdy předtím nepoznané světlo a
láska. Byla jsem tím zcela naplněna. Byl
to Bůh? Už jsou to tři roky, od tohoto
okamžiku se můj život úplně proměnil,
stále intenzivněji poznávám, že Bůh je

láska, že je všude a že vše prostupuje.
Žiji ve světle a lásce a vím, že je v našem
životě všechno v pořádku. Snad si
někdo myslí, že jsem blázen, ale já jsem
opravdu šťastná. Chtěla jsem vám to
říct, děkuju vám, že jste mne vyslechl,
myslela jsem, že byste tomu mohl
rozumět.“ Ještě že „ne“ je pro mne
sprosté slovo, řekl jsem si, vděčný za to,
že jsem mohl tento příběh poznat.
Jsme-li ve světle a lásce Boží, i smrt je
jenom epizodou, protože všude nakonec zavládne život, a i v nekonečném
vesmíru budeme pevně zakotveni. Je
jedno, zda jako křesťané, židé či muslimové, skutečný Bůh je jen jeden, je
Světlo a Láska.
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převzato z knihy Ladislava Heryána
STOPAŘEM NA TÉTO ZEMI,
(Portál, 2017)
Připravila Jana Šlachtová

obrazem

Žabovřeské rozmlouvání s Ladislavem Heryánem
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měřím metr, no a co!

Vánoční křížovka
Ahoj děti! Vánoce jsou za dveřmi a Žabokuk pro vás má vánočně laděnou doplňovačku. Přeje vám… (tajenka).
1. Malá věc, která cinkává někde u stromečku.
2. Nazdobený kousek lesa doma na Vánoce.
3. Období, kdy se slaví narození pána Ježíše.
4. V adventu se zapalují čtyři…
5. Období, které je před Vánocemi (zrovna teď).
6. Město, kde se Ježíšek narodil.
7. 24. prosinci říkáme…
8. 26. prosince má svátek prvomučedník - jáhen…
9. Klasická česká vánoční ryba.
10. Vánoční doba končí svátkem… (Kašpar, Melichar a Baltazar)
11. V televizi hodně dávají … (a nekoukají jen děti)
Správné řešení si můžete zkontrolovat na str. 22.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

- 20 -

senior club

Vánoce – čas povznášející radosti
Advent, přicházející a slibující, že ten,
který přijde, přinese radost a milost.
Onen mezičas, kdy Pán není viditelně
přítomen, je velkou výzvou pro naši
svobodu, odpovědnost a lásku.
A náhle je večer 24. prosince a my
s radostí půjdeme na půlnoční mši
oslavit narození Spasitele. Ať je to
odpolední mše pro děti, anebo ta noční,
pro nás dospělé.
Ale v Betlémě jeho mladičká matka
Marie a pečlivý pěstoun Josef naleznou
útočiště až v teplém chlévě, vždyť kdo
by si vzal do domu ženu, která zjevně
každou chvíli porodí. A tak přijdou
oslavit narození Spasitele jen andělé a
chudí pastýři – vždyť chudým bude
patřit nebe i věčný život v radosti. Boží
hod a slavná mše – vše na oslavu toho,
který je stále nadějí a touhou našeho
příliš neklidného světa.
Ovšem pro naše děti, vnuky a u nás
seniorů i pravnuky má Štědrý den i jiný
podtext. Vždyť doma již čeká rozžatý
stromeček, všude plno rozzářených
svící a žárovek. V rodinách je to různé,
někde prvně večeře a pak stromeček
s dárky nebo naopak, ale výsledek je
stejný – obdarování: hlavně děti –
copak asi v těch balíčcích pod stromečkem bude, je to to, co si vysnily? A my
dospělí spíše – bude se líbit a potěší to,
co jsme s takovou láskou vybírali a
balili? (Tady se ovšem projeví, jak
bohatá společnost jsme, vždyť zase
zapomínáme na šetření.)

My staří si také zavzpomínáme, jaké
to bylo, když jsme byli dětmi. Sama
vzpomínám s dojetím, jaké to bylo
ubabičky, kdy každý dostal koledníček,
rozsvítili jsme stromeček – tehdy
ovšem jen svíčky – a až do Tří králů
jsme každý den zpívali z koledníčku
všechny koledy, od začátku až do konce
– bývalo nás i deset.
Dnes si se stejný m p otěšením
pouštíme nahrávku Rybovy vánoční
mše „Hej, mistře“ a hlavně děti sledují
ty nejkrásnější pohádky v televizi.
Vánoce – čas povznášející radosti
v chrámu i při radovánkách doma a
venku. A co kdyby letos byly nejen
posvátné, ale i bílé?
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Marie Zemanová

naše farnost

Cecilka
Text: Eva Liškutinová
Foto: Václav Vlach, Člověk a Víra
V neděli 19. listopadu proběhlo tradiční hudební odpoledne ke cti patronky
hudebníků svaté Cecílie. Po slavnostním zahájení P. Jana Stuchlíka se sál
pod kostelem rozezněl krásnou hudbou. Děti hrály jednotlivě nebo ve skupinkách.
Zazněly různé nástroje: klavír, ﬂétny rozličného druhu, housle, violoncello,
akordeon, dokonce i cimbál. Všichni posluchači naslouchali s údivem a dětem pak
s chutí zatleskali. Vždyť ony si to opravdu zasloužily. Na programu byla také
sympatická pohádková scénka "Trollové".
V průběhu odpoledne si všichni zazpívali několik lidových písní a děti se protáhly
při ukazovacích písničkách. Slavnostnímu okamžiku dodalo ráz i občerstvení,
které přinesly různé rodiny, zač jim patří velký dík. Ocenění patří i moderátorce
Aničce Zagatové, která nás bravurně provázela odpolednem.
Před závěrečnou písní pozdravil publikum P. Jaroslav Němec, který velmi ocenil
výstup dětí a s uspokojením připomenul, že každý z nich dostal od Pána "5 hřiven"
(podle evangelia sv. Matouše) a dobře s nimi nakládá.

Tajenka ze str. 20: KRÁSNÉ DÁRKY
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středisko mládeže

Svatá noc - duchovní obnova pro mladé
Vidět hvězdu a jít za ní. Nechat se
vytrhnout ze zaběhaných mechanismů každodenního života a vyjít ven.
To si vyzkoušelo na vlastní kůži
patnáct mladých lidí, kteří se vypravili
na třídenní adventní obnovu s názvem
Svatá noc.
Akce proběhla na faře v Čučicích
p o d tý mov ý m ve dením L ib ora
Všetuly, Jirky Baláše, Anežky Hesové a
Mileny Alday Delgado. V kuchyni se
vyznamenalo sehrané duo manželů
Mošťkových.
Inspirací byl pro nás krátký ﬁlm,
díky kterému jsme pochopili, že
posvátné věci se odehrávají tady a teď.
Do svaté noci jsme vstoupili na široké
zasněžené pláni pod nebem plným
hvězd. Kdo není pozorný k drobným
pozváním z vyhřátého pokojíčku
do studené noci, možná se připravuje
o nepopsatelnou nádheru!
Druhý den jsme přemýšleli, kdo
nebo co je naší hvězdou a jaké místo
má v našem životě víra. Každý měl
možnost si tyto otázky promyslet
v ústraní nebo na procházce a pak byl
prostor pro společné sdílení. V rámci
diskuse jsme se i docela otevřeně

bavili o věcech, které nám v církvi
pomáhají přiblížit se k Bohu a co nám
naopak vadí. Odpoledne jsme si
vyráběli růžence a poznávali jednotlivá tajemství i smysl této modlitby.
Navštívit Alžbětu, dojít do Betléma,
najít svoji tvář v chrámě a pak už
v „Růžencovém obchůdku” nakoupit
korálky a pustit se do titěrného
navlékání.
Večer jsme se znovu nechali pozvat
do tmy a nepohody - a došli až ke
stodole, kde v jeslích leželo Dítě!
Adventní duchovní obnova „Svatá
noc” byla místem skutečného setkání:
každého účastníka se sebou samým a
s Bohem, ale také různých lidí mezi
sebou navzájem: potkali se tu mladí
nováčci s „ostřílenými” staršími
účastníky, kluci s holkami, Brňáci
s přespolními, střediskoví animátoři
s mladými z naší farnosti,...
Bylo nádherné zažít to spolu!
Anežka Hesová
Příští duchovní obnova pro mladé:
9. - 11. 3. 2018

obrazem

Mikuláš
Text: Jarka Cýrusová
Foto: Dominik Polanský a Václav Vlach, Člověk a Víra
Žádné bitvy nevyhrál,
nebyl žádný generál,
nebyl ani vládce náš,
přesto svatý Mikuláš
známý více je než oni,
chodí letos, chodil loni,
děti z něho radost mají,
samy také rády dají
něco druhým pro radost.

Naučil je to tenhle host
se srdcem laskavým,
andělé jsou jeho tým.
Všímal si lidí kolem sebe
a pomáhal potřebným,
teď pomáhá jim z nebe
a andělé jsou jeho tým.

obrazem

Misijní neděle
Foto: Petr Polanský, Člověk a Víra

naše farnost

20 let v čele Sborečku
Jak zaznamenaly nejen některé z našich děti, které chodí za kamarády a
křesťanskými písničkami do nedělního farního Sborečku, po prázdninách
nastaly v jeho vedení změny. Po dvaceti letech v čele Sborečku Marie Ryšavá
zaslouženě opouští kapitánský můstek a nový kormidelník s oddanou
posádkou se teprve hledá. Pojďme se tedy s Majkou podívat, jak to celé vlastně
začalo, jak vytvořit z malé skupinky dětí velký sbor se sólisty, který nahraje
vlastní CD či vystupuje s BROLNem a Hradišťanem.

Jak ses vlastně dostala k vedení
Sborečku?

dětí kolem nově vznikající oratoře a
farnosti.

Bylo to někdy kolem roku 1996, možná
i trochu dříve, působil zde tehdy P.
Josef Brtník. Ke spolupráci ve Sborečku mě pozvala Jana Šlachtová, která
do té doby vedla a zpívala se skupinkou

Jaká byla původní koncepce
Sborečku, co bylo jeho cílem?
Cílem nebylo nic jiného než shromáždit děti kolem kostela a oratoře, aby se

- 28 -

naše farnost

poznaly, vytvořily společenství a
zpívaly při mších svatých. V prvních
letech jsme s dětmi zpívali každou
neděli.

církev, takže je potřeba stále přemýšlet,
jak co nejlépe tuto formu pastorace
pojmout, aby byla stále přitažlivá a
vyhovovala měnícím se podmínkám.

Kteří nejbližší spolupracovníci
ti při vedení Sborečku pomáhali?

Jaké písničky se ti nejvíc osvědčily, co děti naopak nebaví?

Úplně na začátku jsem hrála a doprovázela děti na kytaru sama, brzy se ale
ve farních rodinách objevili šikovní
muzikanti z řad dětí i rodičů. Bylo jich
za ta léta opravdu mnoho. Myslím, že
úplně první kytarista z řad rodičů byl
Zdeněk Ryšavý, z řad dětí byl mezi
prvními např. Michal Šlachta a oba
kluci Přehnalovi – Vojta a Pepa. Ti pak
pomáhali mnoho let a díky nim se také
začala tvořit určitá doprovodná
„kapela“. Já jsem se tak mohla od kytary
přesunout ke klávesám a později už jen
k dirigování. Všichni spolupracovníci
na začátku i později byli vždy z farnosti,
jejich výčet by byl docela dlouhý a
určitě jim patří velké poděkování.

Když se ohlédneš za dětmi, které
ti prošly pod rukama, máš pocit,
že se mění? Jsou jiné než před
dvaceti lety?
Děti jsou stále stejné: milé, veselé,
vděčné, upřímné… Mění se ale doba,
vedení oratoře i farnosti, mění se i celá

Děti se rády smějí, rády se hýbou, a
proto se mi nejvíce osvědčily veselé a
rytmicky zajímavé písničky. Děti určitě
zazpívají písničku i pomalejší či
vážnější, ale i takové písničce je potřeba
dát vždy nějaký „šmrnc“, aby děti bavila
a také aby pochopily její obsah. Pro děti
je náročnější zpívat písničky, které
např. nemají opakující se refrén nebo
když má písnička moc náročná slova
na zapamatování, zvl. pro menší děti.
Taková písnička pak samozřejmě děti
moc nebaví.

Není lehké nacvičovat s dětmi
v neděli v 8.30, od dětí i od rodičů to vyžaduje dost úsilí. Děti jsi
k docházce motivovala mimo
jiné i sbíráním razítek, za určitý
počet si pak mohly vybrat
hračku, za odměnu jezdily
v červnu na výlet. Máš nějaké
know-how, jak děti motivovat?
Motivaci jsme se spolupracovníky
Sborečku vymýšleli také vždy podle
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situace, aktuálních potřeb a cíle, který
jsme potřebovali dosáhnout – a to je
celé moje „know-how“. Např. čárky,
razítka či nálepky jsme začali dávat
proto, aby děti přišly včas a stihlo se
v daném a omezeném čase něco
nacvičit. Je logické, že je potřeba pak
vymyslet nějakou formu odměny
pro ty, kteří se snaží a plní dané
podmínky. Velmi kvaliﬁkovaně mi
v této věci poslední roky nejvíce
pomáhala Petra Kušlová. Každoroční
výlet byl spíš než motivací poděkováním dětem i rodičům za jejich spolupráci ve farnosti a s cílem jejich dalšího
sblížení.

Koncepce Sborečku se nyní
mění a hledá se jeho nová forma
a lidé, kteří se v něm budou
angažovat. Je patrné, že postavit
to pouze na jednotlivci, který
bude mít každou neděli službu,
už není reálné. Jak vidíš svoji
další spolupráci se Sborečkem?
Jak jsem avizovala již loni na konci
školního roku a potvrdila i letos, jsem
stále připravená nejen Sborečku, ale i
dalším případným hudebním aktivitám ve farnosti podle svých sil,
možností a schopností dále pomáhat.
Bude mi ctí být součástí nového týmu.

Velmi bych si přála, aby se jednalo
o společnou věc naší farnosti podporovanou celou zdejší salesiánskou
komunitou, tedy vedením farnosti i
střediska.

Pro spoustu nových rodin
představoval Sboreček vstupní
bránu do žabovřeské farnosti,
skrze děti se seznámili jejich
rodiče, bylo to vlastně i tvým
záměrem nebo to byl šťastný
druhotný efekt?
Ano, toto byl jeden z hlavních záměrů
Sborečku (pastorace) a také jeden
z hlavních motivačních faktorů pro mě
samotnou, že jsem vydržela vést
Sboreček tak dlouho.
Chtěla bych Majce touto cestou
poděkovat nejen za tento rozhovor,
ale za všechen svůj čas, který dvacet
let neúnavně věnovala našim dětem
ve Sborečku. Za celou farnost díky,
Majko!
M.A.D.

- 30 -

pozvánky

FARNÍ
PLES
Perly
z kázání
Srdečně vás zveme na farní ples, který se uskuteční 20. 1. 2018
v sále pod kostelem. Vstupenky budou k prodeji v neděli 7. 1. a
14. 1. po každé ranní mši sv. Pokud by někdo z vás mohl přispět
do tomboly, kontaktujte Janu Šlachtovou na tel. 608 602 094.

- 31 -

ŠŤASTNÉ A VESELÉ

Ke svému konci advent se chýlí,
vánoce za dveřmi, napětí sílí.
Vydrhnout okna a vyprat záclony,
do Tesca vystát zase aut kolony.
Naposled ještě proběhnout město,
doma už čeká v ledničce těsto.
Rohlíčky, košíčky, biskupský chlebíček,
ze všech sil pomáhá i malý Jeníček.
Pro vnoučka mašinku, pro dědu tabák,
pomoci stihnout vše může jen zázrak.
Z rádia linou se vánoční písně,
jak jenom dostat se z časové tísně?
Teď ještě pro kapra a koupit jedli
ať už je za námi letos den Štědrý.
Vyměnit ubrus, utřít prach, vysát,
na zpověď vánoční frontu si vystát.
Domem už voní skořice, vanilka,
kdo se dnes postí, uvidí andílka.
Rozkrojit jablíčko, rozlousknout oříšek,
konečně může k nám přijít i Ježíšek!
Půlnoc už odbila, město šlo spát,
veselé Vánoce budem si přát.
Jan Šlachta

