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úvodník

To nejdůležitější na Vánocích
Milí přátelé,
máme tu po roce zase Vánoce. Snad
žádné období není tak emočně napjaté,
jako je doba vánoční. Jen málo z nás toto
období nechává chladnými, a pokud si
zavzpomínáme na naše dětství, Vánoce
se většině z nás vybaví velmi silně. A asi

proto hrají v životě mnoha lidí Vánoce
identito-tvorný význam. Nejde jen
o dárky, tradice, jídlo a další nezbytnosti,
jde o to, jak se to o Vánocích dělalo u nás
doma. Jak to naše rodina praktikovala,
jak si to pamatujeme a jak si to do života
neseme. A proto se Vánoce stávají i
jedním z prvních prubířských kamenů
nově vzniklých manželství, protože
ze dvou tradic (jeho a její) musí mladí
manželé udělat tradici jednu (naši).
Přiznám se vám, že Vánoce vlastně
nemám moc rád. Ne ani proto, co jsem
psal doposud, ale spíše proto, že jsou to
svátky, které jsou, více než kterékoliv jiné,
toxikovány nánosem idealizovaných
představ a emocí. Už jen ta skutečnost,
že bychom se aspoň o Vánocích měli mít
rádi a být k sobě ohleduplnější, mi není
příjemná. Zavání mi to jakýmsi diva‑
dlem o několika dějstvích, které skončí
nejpozději někdy na začátku ledna. A co
ten zbytek roku?
A to už nemluvím o představách
Vánoc, které do našich imaginací při‑
neslo naivní umění. Betlémy jsou docela
dobrý nápad pocházející údajně už od sv.
Františka z Assisi, ale téměř automaticky

jsme si takový výjev zakonzervovali jako
něco, co se tak skutečně muselo udát.
Obvykle dětem vyprávíme tento příběh:
těhotná Maria s Josefem se na oslátku
vydali do vzdáleného Betléma, aby se
nechali zapsat úředníky. Tam to na Marii
přišlo a protože v zájezdním hostinci
neměli místo, museli si najít nocleh ve
stáji, kde se Ježíš narodil. Hned poté
k nim přišli pastýři, andělé, tři králové
a další lidé, aby se nově narozenému
králi poklonili. A ukájíme se pokojnou
nocí plnou andělských zpěvů, radosti a
tajemného Božího světla.
Když bychom si tuto představu roze‑
brali do detailů, zjistíme, že moc neod‑
povídá realitě. Josef s Marií se museli
kvůli jakémusi zvláštnímu byrokratické‑
mu výnosu a statistice vydat na dalekou
cestu v době, která pro cestování nebyla
vhodná. V pokročilém stupni těhotenství
je cesta dlouhá 140 km pěšky či na oslovi
(spíše však na vozíku) velmi riskantní.
A to ještě není jisté, že se Ježíš skutečně
v Betlémě narodil. Zájezdní hostinec
pravděpodobně vůbec neexistoval,
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maximálně horní místnost v nějakém
domě. Stáj je také výdobytek novodobé
imaginace, protože v dobách Ježíšových
se zvířata chovala v jeskyních. A představa
o třech králích je také velmi pochybná,
protože máme v Bibli zmíněny pouze
tři dary a ty mohlo přinést mnoho lidí,
nehledě na to, že se zde jedná spíše o inte‑
lektuály a tzv. mudrce.
A to už nemluvím o pokojné noci,
protože být odkázán v těchto intimních
záležitostech, jakou porod bezpochyby
je, na pomoc cizích lidí je velmi stresující.
Zkrátka bychom řekli, že Vánoce ve
své podstatě v sobě neukrývají takovou
něžnou pohodu, jakou jsme si za léta
svého dětství či rodičovství vypěstovali.
Anebo možná přesto ukrývají?
Vánoce jsou totiž především o úhlu po‑
hledu, který je závislý na okolnostech,
které každý z nás prožívá. Každý si v nich
může něco najít. Romantici v nich sku‑
tečně objeví koledy, purpuru, dárečky
a světýlka. Rodinní typové v nich ob‑
jeví rodinou pospolitost, společný čas a

schopnost udělat druhým radost a lidé,
kteří zažívají těžké životní období, v nich
mohou objevit onen paradox nejistoty a
utrpení, které svatá rodina bezpochyby
také mohla zažívat. A všichni budou mít
tak trochu pravdu. Tak trochu, protože
to nejdůležitější na Vánocích není ani
jedno z toho.
Není totiž důležité, zda Maria s Josefem
jeli na oslovi nebo vozíku, zda jeli do
Betléma či zůstali v Nazaretě, důležité
je, že je Bůh bezpečně dovedl na místo,
kde se tak stalo. Je jedno, jestli se Ježíš
narodil ve stáji nebo v jeskyni, důležité
je, že mu Bůh poskytl přístřešek v cizí
zemi. A je jedno, jestli tam byli tři krá‑
lové, mudrcové anebo jich bylo mnoho.
Důležité je, že Bůh někoho povolal, aby
přinesl svědectví o narozeném Spasiteli.
To nejdůležitější na Vánocích je totiž ten
chlapeček – Ježíš Kristus, který se v té
době a v té zemi narodil, který je Boží
syn, přinesl spásu všem lidem bez rozdílu
a Bůh se v něm dostal tak blízko člověku,
jak jen je to možné. To je podstata Vánoc,
bez ohledu na to, který přístup vyznáváte.
Moc vám přeji, přátelé, abyste přes
to přese všechno, co prožíváte, co na
Vánocích milujete či nenávidíte, na
tuto skutečnost aspoň těch pár dnů
nezapomněli.
Požehnané Vánoce
P. Libor Všetula
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perly z našich kázání

Perly z kázání
18. 9. 2016 P. Max Dřímal
Modleme se za mocné. Každá naše mod‑
litba je kapka. Z mnoha kapek je moře
modliteb, které zmůžou mnoho.
25. 9. 2016 P. Libor Všetula
Boháč se soustředil na svou zajištěnost a při‑
tom mu Lazar umíral před očima. Nejsme
otupělí k Lazarům dnešní doby (soused,
partner, dcera, syn), kteří čekají alespoň
drobty, co nám odpadnou od našeho stolu?
28. 9. 2016 P. Max Dřímal
Babičky a dědečci dnešní doby mají
velký úkol: modlit se za svá vnoučata a
citlivě a moudře je vést.

2. 10. 2016 P. Pavel Hertl
Bůh je dobrý, a proto nás touží
odměnit.
9. 10. 2016, P. Jaroslav Němec, SDB
Můžeme být uzdraveni přítomností
Ježíše Krista.
9. 10. 2016, P. Jaroslav Němec, SDB
Ježíši, smiluj se nad námi. To je modlitba!
10. 10. 2016 P. Jaroslav Němec
Ježíš nás uzdravuje svou silou a
přítomností.
23. 10. 2016, P. Zdenek Jančařík, SDB
Jediné co Bůh po mě chce, je říct jako ten
celník: “Buď milostiv mně hříšnému“.
30. 10. 20106 P. Max Dřímal
Pán Ježíš se k nám zve na návštěvu
jako k Zacheovi. Otevřme mu své
srdce!
6. 11. 2016, P. Jaroslav Němec, SDB
Zemřeme sice, ale Bůh v nás vykřesá
nový život.
6. 11. 2016, P. Jaroslav Němec, SDB
V každém z nás je obraz Boží.
13. 11. 2016, P. Libor Všetula, SDB
Můžeme mít mnoho obav z budoucnosti,
neděsme se, co nastane. Nakonec se
ocitneme v náruči Boha.
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kalendárium
farnosti a střediska mládeže
Prosinec

23. 12.

7.00 – 12.00

24. 12.

15.00
22.00

23. 12. - 2. 1. 		

25. 12.

26. 12.		

14.30

30. 12.		
31. 12.

15.00
16.00

Leden

1. 1.		
3. 1.		
4. 1.

18.45 - 19.45

5. 1.		

18.00
7.00 a 18.00
8. 1.
10.30
19.00
19.15
11. 1.
16.00
19.00 - 21.00
18. 1.
18.00
18.45 - 19.45
20. 1.		
21. - 22. 1.
15.00 - 18.00
22. 1.		
25. 1.
16.00 - 18.00
28. 1.		
18.00
20.00
30. 1.
9.00 - 12.00
31. 1.		
6. 1.

Roráty + snídaně + hry pro děti
Vánoční prázdniny - středisko zavřené
Vigilie Narození Páně pro rodiny s dětmi - bohoslužba za Brno
Noční slavnost Narození Páně
Slavnost Narození Páně - mše jako v neděli
Svátek sv. Štěpána – mše jako v neděli
Živý betlém
Svátek Svaté Rodiny – obnova manž. slibů - mše v 7.00 a 18.00
Adorace
Mše na poděkování za uplynulý rok, Te Deum
Slavnost Matky Boží Panny Marie – mše jako v neděli
Středisko otevírá
Vzdělávání dospělých: Debora, pastýři, mágové
Tříkrálová koleda – Krtek
Žehnání vody, kadidla, křídy, zlata a soli
Slavnost Zjevení Páně s žehnáním vody, kadidla, křídy, zlata a soli
Křest: Anička Balšíková
Výchovně pastorační společenství
Cappella Polyphonica Salesiana: Vánoční koncert
Tříkrálová koleda v Klubu maminek
Žabovřeská rozmlouvání
Hudební besídka
Vzdělávání dospělých: Jan Křtitel, Sosthenes, Zebedeus
Společenský večer střediska
Maškarní dětský karneval ve středisku
Začátek novény k Donu Boskovi
Setkání seniorů
Výlet dětí
Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
Ples naší farnosti
Masopust Klubu maminek
Slavnost sv. Jana Boska – mše v 7.00 a 18.00
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kalendárium
Únor

1. 2.

18.45 - 19.45

2. 2.		
3. 2.		

15.30 - 16.30
18.45 - 19.45
18. 2.		
		
19. 2.
15.30 - 16.30
22. 2.
16.00 - 18.00
25. 2.
18.00
26. 2.
15.00
5. 2.

15. 2.

Březen

1. 3.		

18.45 - 19.45
3. 3. - 9. 4.
17.30
4. 3.
10.00
5. 3.
15.30 - 16.30
11. 3.
9.00 - 13.00
13. - 19. 3.		
15. 3.
18.45 - 19.45
21. 3.
9.00 - 12.00
25. 3.		
18.00
26. 3.		
29. 3.
16.00 - 18.00
31. 3. - 2. 4.		

Vzdělávání dospělých: Timotej, Heliodoros, Jakub
Žehnání hromniček v 7.00 a 18.00
Pololetní prázdniny - středisko zavřené
Bedruňka - Strašák králem (premiéra – v Pingpongárně)
Vzdělávání dospělých: Gabriel, Sára, Ebedmelech
Výlet dětí
Valná hromada Nadace Dona Boska – mše v 9.30
Happy Theater (premiéra - v Pingpongárně)
Setkání seniorů
Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
První svatá zpověď dětí
Popeleční středa – začíná postní doba
Vzdělávání dospělých: Batšeba, Šimon z Kyrény, Razis
Křížová cesta v pátek a v neděli
Setkání rodičů SDB a FMA
Happy Theater – představení Nitsui (v Pingpongárně)
Duchovní obnova farnosti
Jarní prázdniny - středisko zavřené
Vzdělávání dospělých: Barnabáš, Silván, Ozeáš
Vítání jara v Klubu maminek
Výlet dětí
Bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
Přechod na letní čas
Setkání seniorů
Postní obnova pro animátory

V úterý 8. 11. 2016 jsme měli
příležitost setkat se na Martinské
slavnosti a společně prožít přestři‑
žení pásky nového amfiteátru,
který byl slavnostně otevřen sta‑
rostou Žabovřesk, ředitelem míst‑
ní komunity salesiánů a zástupcem
Nadace přátel Dona Bosca v Brně.
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zamyšlení

Bůh se nám narodil
Prožívat v hloubi duše tuto úchvatnou
pravdu – srdce i ústa radostí budou jásat
a takto naplňovat nejkrásnější svátek roku
– Narození Božího Syna.
Bůh přijal na sebe lidské tělo. Stalo se to
roku 753 od založení města Říma, roku
1. našeho letopočtu. Až toto Boží Dítě
dospěje v muže, podstoupí bolestnou smrt
kříže pro věčnou spásu nás lidí a to z lásky
k nim. Aby byl stále s námi na zemi, skryl se
pod svátostnými způsobami chleba a vína.
Toto dítě je Dar Boha - Otce nám lidem.
Nikdy nic většího se neudálo a nikdy
nic hodnotnějšího na zemi nebude. A při
tom vyniká malé nad velkým, prosté nad
vznešeným. A toto začíná už tím, že si Bůh
za dějiny svého jednání vybírá Zemi, toto
vesmírné zrnko prachu a na ní ustanovu‑
je nositele svých dějin, Izrael, národ malý,
všemi bitý a prakticky bez moci. A na této
zemi si vybral to nejbezvýznačnější místo
– Betlém a v něm za městem ubohý chlév
a jesle a ke svému bydlišti a domovu ubohý
Nazaret.
A prvními hlasateli byli prostí lidé, pas‑
týři na betlémských lukách. Král Herodes
o tomto dítěti zprvu nic neví. Prostí izraeli‑
té mají přednost a mudrci z Východu nejsou
vyloučeni, ač jsou pohané.
Ač toto betlémské Dítě je Bůh a Pán i bu‑
doucí Soudce světa, nevstupuje do lidského
světa slavnostně, nerodí se ani v rodině ra‑
bínské nebo kněžské, tím méně královské.
Rodí se tak, jako se nerodí ani žebrácké dítě
– ve stáji za zapadlým městečkem.

A přece toto Dítě roz‑
dělilo věky na dvě části,
na dobu před Kristem a
po Kristu. A i největší
nevěrec a nepřítel Boží, který vášnivě
Krista popírá a tvrdí, že nikdy nežil, že ho
vůbec nezajímá, ať chce, nebo nechce, přece
musí počítat od narození Krista rok svého
narození, rok svého sňatku a jednou bude
rodina od Krista počítat také rok po smrti.
Nikdo také nezměnil tvářnost světa jako
toto Dítě betlémské. To má dokonce pokra‑
čování – a to v křesťanství… Jen si před‑
stavme naše kraje bez Krista a křesťanů,
bez chrámů a soch, bez maleb a hudby,
křesťanských zpěvů a vánočních koled…
Jak chudičký by byl náš život…
A přesto přichází tento náš Bůh nená‑
padně, nevtíravě… Každý si může najít dů‑
vody, proč Krista ve svém životě odmítnout.
Aby se tak nestalo, musí člověk moudře
hledat důvody a modlitbou je podporovat,
přijmout Vykoupení, přijmout Vykupitele,
dovolit mu, aby se narodil v jeho srdci - ví‑
rou a životem podle víry. Jen v tom je spása
– nebe – pro všechny, pro tento čas pomí‑
jivý i pro věčnost, pro tento čas bez konce,
ano, i pro Evropu a jeho národy.
Platí slovo básníka: „Byť Kristus v Betlémě
stokrát se zrodil nám, jsme věčně ztraceni,
když nenarodil se v nás!“
Radujme se! Pán se narodil, abychom my
byli spaseni! Nic většího a ani cennějšího
nemohl nám Ježíš dát…
Mons. Antonín Pospíšil
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co proběhlo ve středisku…

OTEVŘENÍ NOVÉ HERNY
Během podzimních prázdnin bylo sice
salesiánské středisko zavřeno, ale prázdné
rozhodně nezůstalo. Parta mladých
nadšenců tu strávila několik dní a nocí a
proměnila prostor Volné oratoře k nepo‑
znání! Stěny se vyladily do nových barev ve
stylu šmrncovního loga ORC, malé rohové
pódium bylo zbořeno a místo něj mladí
společnými silami vyrobili luxusní sedačku
z dřevěných palet. V herně Volné oratoře
byl také nainstalován projektor s plátnem
a počítač, kde je možné během dne zhlí‑
žet videa na youtube. Tyto změny nejsou
náhodné. Směřují ke společnému cíli: při‑
způsobit prostor Volné oratoře potřebám
a přáním teenagerů, kterým je otevřený
klub určen především.

„Chceme v oratoři vytvořit nějaký
prostor i pro starší,“ řekl při slavnostním
znovuotevření herny dosavadní vedoucí
Jakub Švanda. Na přestavbě volné orato‑
ře se podíleli sami návštěvníci, aby jejich
prostor odpovídal tomu, co si představují, a
aby si k němu vybudovali vztah. Vyzkoušeli
si malování, škrábání omítky, lakování
dřeva, ale také vaření a práci pro kolektiv.
Herna slouží nejen oratoři, ale také dalším
skupinám. V adventní době zde například
každou neděli probíhá tradiční „Čtení pod
lampou“ pro animátory. Ať nám nové
prostory slouží k příjemnému setkávání!
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Za salesiánské středisko Anežka Hesová

(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Rozhovor s Jakubem Švandou
Následující rozhovor s Jakubem
Švandou byl vlastně loučením .
Námořník míří na další plavbu, taky
jsme spolu stylově rozmlouvali v taverně
U korzára. Kuba se rozhodl trošku
znenadání opustit Brno a my si pojďme
poslechnout, co ho k tomu vedlo.
Kam tak narychlo?
Do Fryštáku. Narychlo nebo spíš na
poslední chvíli. Už to ke mně nějak
patří. Na konci května mi provinciál
navrhl, že bych mohl jít někam jinam,
abych měl víc času na sebe. Ale poslal
jsem ho „do háje“. Po květnové radě, kdy

mi nebyly schváleny věčné sliby (salesi‑
ána koadjutora - pozn. aut.), jsem dostal
podmínku studovat. Když se vrátím
v paměti zpět, do Brna jsem přišel před
třemi lety z Itálie. Před Itálií jsem byl ve
Zlíně, pracoval jsem v nízkoprahovém
klubu a v sociálních službách. Původně
jsem tady v Brně měl být jen rok a pak
se zase vrátit do Itálie. Ale zjistil jsem,
že s kněžským povoláním to nebude tak
žhavé a že pro mě bude úplně v pohodě,
když se budu moct stát salesiánem
koadjutorem. Začal jsem studovat
v Olomouci sociální pedagogiku, ale
nedopadlo to. Především proto, že jsem
se nedokázal nějak rozumně dohodnout
na praxích. Zaradoval jsem se, že už
se nemusím trápit ve škole, a začal se
věnovat víc středisku a pořádat různé
sportovní akce - jezdili jsme na běžky,
na vodu, lézt ferraty.
Jenže?
Jenže potřeba, abych získal vzdělání
pedagogického směru, pořád trvá,
takže jsem od září začal studovat na
pražském Jaboku. Je to docela náročné,
za tři roky studia musím absolvovat 600
hodin praxe a každé úterý mám školu.
Z největšího vzteku, že musím zase do
školy, a za situace, kdy se mi nakupil
stres a nestíhání, jsem odjel na začátku
října na duchovní cvičení do Kostelního
Vydří. A hned první večer za mnou při‑
šel provinciál a ptal se: “Tak co Kubo?“
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Řekl jsem mu, že nevím a že to nějak
nedávám. Opět mi navrhl, že by ještě
byla možnost jít na jiné místo, abych
měl čas sám na sebe a na Hospodina.
Řekl jsem, že asi ne. Následovalo dva
a půl dne hádání se s Bohem, kdy jsem
byl úplně vytočenej, že Pánu Bohu ne‑
rozumím a vůbec nevím, co vlastně po
mě chce. Vlastně jsem Pánu řekl, že
na to kašlu, že je to nad moje síly mu
rozumět a pochopit jeho vůli a ať dělá,
co chce, ale udělá to dost jasně. No a
on udělal. Prostě mi otočil otázku.
Místo toho, jak jsem se ptal já: co mu‑
sím opustit, abych mohl být salesián a
co nechci opustit, se zeptal: “Za kým
chceš jít?“ A já si řekl: “Pane Bože, za
Tebou.“ Tu otázku jsem dostal jako
velký dar a během pár chvil mi bylo
jasné, že pokud chci dojít ke svo‑
bodnému „jo Pane, chci se Ti dát“, tak
potřebuji odstup a podívat se na sebe
nějak jinak. Večer jsem šel za provinci‑
álem a požádal ho, ať mě pošle ze Žabin
pryč, abych se na přípravu na věčné
sliby mohl začít vážně soustředit, a on
to okamžitě rozjel. Po exerciciích jsem
se vrátil do Brna a od té doby to bylo
drsný. Všechny mé vztahy jsou tady,
vlastně nechci jít. Vnímám to jako
velkou bolest, ale vím, že je to řízený.
Co když sliby nakonec nedopadnou?
Kdybych teď nešel k salesiánům, asi bych
šel dělat na nějakou dobu rukama.

Chybí ti něco jako potenciálnímu
salesiánovi?
Jo, občas touha po vztahu a rodině. A
taky touha někdy dělat od 8 do 4 a pak
mít svůj klid, což jako salesián moc
nemáš.
Jak na tvé rozhodnutí reagovali
nejbližší?
V komunitě na mě koukali, ale pak mi
řekli, ať jdu, že je to důležitý. A rodiče jsou
salesiánští spolupracovníci, maminka
říkala, že je ráda za tohle rozhodnutí, že
je na mě hrdá.
Ty, milovník piva, jsi najednou přestal
pít úplně alkohol, není na novoroční
předsevzetí trochu brzo?
Dal jsem si pauzu. Došel jsem k tomu na
letní komunitní dovolené. Věděl jsem, že
od září toho budu mít hodně, že s tou
školou půjde do tuhýho, a nevěděl jsem,
jak to všechno budu stíhat, a tak jsem
si řekl, že si dám i pauzu od alkoholu,
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který mám rád, hlavně pivo. A druhá
věc byla, že jsem to chtěl položit jako
malou oběť na oltář. Není to pro mě
lehký, všechny oslavy a akce, ale můžu
to dát sám ze sebe, mám to ve svých
rukou. Je to vlastně forma jak vyjádřit,
že na sobě chci ještě pořád pracovat,
napřed jsem si řekl, že to dám měsíc,
ale až teď na podzim mi to začalo víc
vadit, tak jsem si řekl, že až do Vánoc.
Odcházíš do Fryštáku, co tam budeš
mít na starosti?
Budu se zabývat hlavně sám sebou a pak
pomáhat, s čím bude potřeba. V únoru
mě čeká podání žádosti o věčné sliby.
Proč jsi původně přemýšlel o kněžství?
Na kněžství mě nepřitahovalo roz‑
přahovat ruce a říkat „Pán s vámi“, ale
hlavně být u toho, když Pán odpouští,
sloužit ve zpovědnici. Jako farář máš
závazky, modlit se breviář, sloužit mše
aj., jako koadjutor vlastně t yhle
povinnosti nemáš a o to víc si musíš
hledět vztahu s Hospodinem, musíš si
to daleko víc osobně hlídat a bojovat
za to. Celý den jsem byl ponořený do
práce, teď už se učím, že vztah s Bohem
je úplně to základní.

baví, že mi to jde, že v tom vidím smysl.
Ale to je pořád strašně málo.
Díky Kubovi za upřímnost, k sobě i v rozhovoru. Bude nám tu chybět, ale musí
(a chce) jít dál. Držíme mu palce, ať se
rozhodně jakkoliv. Vzhůru na palubu!

Proč chceš bý t salesiánem
koadjutorem?
Na tuhle otázku právě hledám odpověď.
Vím o tom vnějším, že mě to strašně
– 12 –

Rozhovor připravila: M. A. D.
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Betlém do každé rodiny...
To tady ještě nebylo! Můžete si sami vyrobit Betlém do vaší rodiny. Můžete si Betlém
okopírovat na silnější papír a třeba i zvětšit nebo rovnou vymalovat, vystříhnout
podle čárkovaných čar, z proužků
udělat kolečko a vzadu slepit
nebo scvaknout sponkou
a pak si vyzdobit pokojíček.
Pokračování na dalších
stránkách... hledej :-)
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Jubilejní 40. číslo Žabokuku
M i l í č ten á ř i, n a š eho f a r n í ho
ŽABOKUKU. Dostává se vám do ru‑
kou jubilejní 40. vydání a to zároveň zna‑
mená, že tento čtvrtletník slaví své 10.
narozeniny. A tak bych chtěl využít této
příležitosti a na okamžik se ohlédnout na
to, co je za námi, ale podívat se i dopředu.
Za těch 10 let doznal Žabokuk výraz‑
ných změn, které, jak věříme, byly větši‑
nou posunem vpřed, a to jak po stránce
grafické úpravy, tak i jeho obsahu. Snaha
byla, aby si každý mohl najít něco. Od
dětí až po seniory, od těch, co jim udělá
radost laskavý příběh, zajímavý rozhovor,
aktuality, či chvilka poezie. Jsem si však
samozřejmě vědom, že není na světě
člověk ten, aby se zavděčil lidem všem,
a proto se omlouvám těm, které nejsme

schopni nikterak uspokojit. Budeme
vděčni za každý váš podnět i přání.
Chtěl bych využít této příležitosti i
k tomu, abych poděkoval všem, kteří
dávají nezištně svůj čas i schopnosti pro
práci na tomto pastoračním díle. Těm,
kteří za těch 10 let prošli redakční radou,
a každý z nich tomuto časopisu dal něco
ze svojí jedinečnosti.
Zároveň bych chtěl popřát vám všem,
kteří s netrpělivostí vyhlížíte každé další
číslo, abyste vždy našli něco, co vás po‑
těší, povzbudí, rozveselí, či inspiruje.
Děkuji i za každou podporu a ujištění,
že to, co děláme, má smysl.
S přáním pokojného prožití vánočních
svátků za redakční radu přeje
Honza Šlachta

Všechna čísla jsou k dispozici na adrese: http://brno.sdb.cz/zabokuk
Ž A B OV ŘE SKÉ KUK ÁT KO
Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže

4/16

ŽABOKUK

„Nulté číslo“

1. číslo (1/2007)
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Aktuální číslo (4/2016)

měřím metr, no a co!
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„Nulté číslo“
* první pokus co na to farnost
* tisk se nezdařil, všechny výtisky byly
ručně opraveny (výměna prostřední
stránky)

* 8 stran, 2 barvy - černá + červená
* doručení náhradních listů proběhlo
nočním přelezením garáží pod koste‑
lem v noci na 23. 12. 2006
* hlavní téma:
poz vá n í na
tradiční farní
ples, př á n í
s a l e s i á nů m
k vánocům a
přání p. Petru
Baranovi
(Dědovi) k ju‑
bileu 80 let

První řádné číslo: 1/2007
* veršované rozloučení se zesnulým P. Petrem
Baranem (Dědou) - poslední strana
* 28 stran, 2 barvy - černá
+ červená
* rozhovor s P. Martinem
Hobzou
* grafika: Markéta Hudečková
(později Nežerková) až do
čísla 2/2011
* změna tiskány na AFEL
(Brno)
* papír obdobný jako je
tento…
– 16 –

měřím metr, no a co!

– 17 –

Jubilejní
číslo Žabokuku
duchovní40.
ponor

Další čísla: 2/2007 - 4/2008
* 28 - 32 stran, 2 barvy
* rozhovor s panem Balabánem, Helenou
Komínkovou, Pavlem Liškutinem,
Pavlou Plevovou, Zdeňkem Kyjovským
a přiblížili jsme jubileum 75 let Radko
Fronce
* změna tiskárny Tiskárna Macek,
Jablonec nad Nisou (církevní vydava‑
telství a časopisy - tiskem.cz)
* „Farnost musí mít své sny, za kterými
jde...“ - z výjezdního zasedání pasto‑
rační rady farnosti v Čučicích

Další čísla: 1/2009 - 2/2011
* rozhovor s já h nem Václavem
Kelnarem, salesiánkou Majkou
Tkadlecovou, Alešem Markem, Marií

Ryšavou, Dášou a Karlem Plevovými,
P. Josefem Klinkovským, Lucií
Spružinovou (Člověk v tísni - Kongo),
P. Jirkou Balášem, JUDr. Ervínem
Najmanem (dlouholetým předsedou
Nadace přátel Dona Boska), Petrou a
Martinem Tůmovými a salesiánkou
Olgou Landrovou
* proběhla dotazníková anketa mezi
čtenáři Žabokuku: výsledkem je že
70 % čte Žabokuk celý, nejpočtnější
skupinou čtenářů jsou senioři a chtě‑
jí omezit rubriky pro děti a druhou
nejpočetnější skupinou jsou děti a
mládež a chtějí omezit rubriky pro
seniory :-)
* z redakční rady odchází Zdeňka
Wajdová (stěhování)
* nová grafické podoba (Markéta
Nežerková)
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Další čísla: 3/2011 - 4/2011
* rozhovor s P. Radkem Gottwaldem,
P. Janem Stuchlíkem, P. Václavem
Jiráčkem a sa lesiánkou Mílou
Čermákovou (věčné sliby)
* končí rubrika Máme se ještě rádi
* nový grafik Honza Spužina (Jiříkovice)

Další čísla: 1/2012 - 2/2013
* rozhovor s manželi Liptákovými,
manželi Wajdovými, s Maruškou a
Milošem Volejníkovými, sestrami
Evou Liškutinovou, Anuš Hořínkovou
a Dianou Veselovskou, manželi
Vejlupkovými a farními skřítky
* 4/2013 první nesmělá plnobarevná
dvoustránka na fotky
* nová rubrika (Duchovní) ponor
* do redakční rady Žabokuku se ofi‑
ciálně přidala Jana Šlachtová, která
stejně celou předchozí dobu činnosti
kolem článků obětavě vykonávala
* nový grafik student Honza Huňař
(Bohunice, později Líšeň)
– 19 –
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Další čísla: 3/2013 - 2/2014
* rozhovor s Jakubem Švandou a
P. Martinem Poláčkem, Klárou
Maliňákovou, P. Maxem Dřímalem
* Vzpomínky na Josefa, Josef žije!,
Vzpomínky společenství – Újezd u
Brna ASC 60 - úmrtí P. Josefa Daňka
- druhého faráře († 10. 12. 2013) - na
tvůj úsměv na líci vzpomínají farníci
* administrátorem se stal P. Jan Stuchlík
* přijde nový farář Max: Úředník nebu‑
du, mě zajímají lidi
* plnobarevný tisk ofsetem na běžný
ofsetový papír
* změna tiskárny na Lupress s.r.o.,
Frýdlant nad Ostravicí

Další čísla: 3/2014 - 4/2016
* rozhovor se salesiánkou Janinou
Sachovou, Milenou A lday
Delgado, odcházejícími P. Pavlem
Tichým, P. Martinem Poláčkem
a P. Radkem Gott waldem, při‑
cházejícími P. Zdeňkem Jančaříkem
a P. Pavlem Hertlem, navrátilci do
Brna Majkou Tkadlecovou a Jirkou
Balášem, manželi Luckou a Vaškem
Vlachovými, manželi Markovými
a novými P. Jaroslavem Němcem a
Vlastimilem Vajďákem
* vzpomínka na P. Ludvíka Otradovce
(† 14. 11. 2014)
* odchod grafika, od čísla 3/2016
provizorně zajišťuje Petr Polanský
* plnobarevný tisk - křídový papír
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Martinská slavnost a otevření amfiteátru
Foto: Kroužek „Fotíš. Fotím. Fotíme.“
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Žabovřeské rozmlouvání – P. Ladislav Heryán
V úterý 15. listopadu se opět otřepal
svatomartinský kůň a zlehka posypal
zemi sněhem. Tím hezčí pak byl návrat
ze setkání s P. Ladislavem Heryánem,
umocněný tichým padáním sněhových
vloček. Ale nepředbíhejme. Nejprve
návštěvníkům, kteří zaplnili kostel do
posledního místa tak, že P. Hertl a jiní
přinášeli ještě další židle, představil
P. Jančařík svého (našeho) hosta P. Láďu
Heryána. První otázka z úst P. Zdeňka
zněla: „Pomáhá ti víra v Ježíše nebo je to
spíš koule na noze?“ A okamžitá odpo‑
věď P. Ladislava zněla: “Bez víry v Ježíše
bych umřel!“ V tomto duchu se rozvi‑
nulo společné rozmlouvání prokládané
citáty z nové Heryánovy knihy Exotem
na této zemi.
Sám P. Ladislav je vlastně celebritou,
kterou jen tak někdo nepřehlédne, a řada
lidí se k němu radostně hlásí. Přestože
se breviář od doby jáhenství modlí
latinsky a vyzná se i v hebrejských a
řeckých textech Písma, vidí věci prostě
a jednoduše. Správné náboženství je to,
které tě dělá lepším člověkem, říká spolu
s dalajlámou, na kterém oceňuje, že mu
v Evropě nejde o podporu budhismu, ale
o pobídku k tomu, abychom následovali
náboženství, které je naší zemi vlastní a
zakořeněné, tedy křesťanství. Církev je
pro P. Láďu pokladnicí 2 000 let hledání
Boha a následování Krista. Je v ní mnoho
různých postav, textů a směrů, které
mohou být i protichůdné. Kamenem

v klenbě, který vše drží pohromadě, je
papež. Proto je možné spolupracovat
jak s konzervativními, tak i velmi
liberálními věřícími, vše je pod jednou
střechou římskokatolické církve. V naší
církvi je největší a nejkrásnější svoboda,
která v malých církvích tolik fungovat
nemůže. Máme svobodu k ekumenické
spolupráci třeba s evangelíky nebo husity
v radosti z našeho katolictví. P. Ladislav
mluvil i o křesťanské dokonalosti, Bůh
touží, aby se lidé rozvíjeli a byli celis‑
tví. Povídání bylo prokládané písněmi
P. Ládi v angličtině a češtině.
V závěru P. Láďa hovořil o tom, že
Hospodin je dávání, velkorysost, milo‑
srdenství, slitovnost, odpuštění, přijetí.
Celý náš duchovní život a každá mod‑
litba v nás mají rozproudit Jeho lásku.
O tom je i poselství papeže Františka a
jeho encyklika o milosrdenství, kterou
ovšem nestačí jen přečíst. Rok milosr‑
denství pro nás nemá znamenat pouze
průchod branami, měl by zanechat
v našich srdcích bránu, jakou vidíme
u Marie, bránu, kterou vchází každý
potřebný, opuštěný a nuzný. Žabovřeské
rozmlouvání s P. Ladislavem Heryánem
skončilo mohutným potleskem a v momen‑
tě se utvořila fronta na podpis autorovy
nové knihy.
Jaroslava Cýrusová
Redakčně upravila: M.A.D.
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Jak být Bohu blíž
Jsem pracovníkem nízkoprahového klu‑
bu v salesiánském centru v pražských
Kobylisích, sociální službě pro mladé
lidi od čtrnácti do jednadvaceti, různě
zápasící se životem a mající pocit, že jsou
na to sami.
Jednoho dne spěchám do práce a jako
vždy bojuji s časem. Jdu zase pozdě, ženu
se z metra a pojízdné schody beru po
dvou. U východu stojí kluk a vybírá peníze
na slepeckého psa. Sice ho dobře vidím,
ale dělám, že ne, že pro mne neexistuje,
nevěnuji mu ani omluvný úsměv, prosviš‑
tím kolem něj a nedám mu ani korunu.
Stejně se to opakuje i další den. Chlapec
vybírá peníze na slepeckého psa, já opět
proběhnu, vždyť nemám čas, nic nedám.
Tu se plný studu konečně zastavím: co
jsem to vlastně za člověka? Jak to, že cho‑
dím v životě po takovém povrchu, že jsem
tak slepý vůči tomu, co se kolem mne ve
skutečnosti děje?
Jde to i jinak. Stalo se, že jsem jel jednou
metrem plný zklamání a bolesti z jakéhosi
komplikovaného vztahu. Jsem zoufalý a
prosím Pána, ať mi pomůže se od sebe
odpoutat, ať mi otevře oči pro to, co je
kolem mě. Tu mi v přeplněném voze padá
zrak na asi padesátiletého pána, očividně
cizince. Je velmi malý, ale o to větší je jeho
kufr. Říkám si: jak to ten člověk může
unést? Muž vystupuje ve stanici Nádraží
Holešovice, stejně jako já. Jdu za ním k vý‑
chodu. Čeká jej totiž dlouhé schodiště,
s jeho kufrem téměř nezdolná překážka,

a já jsem trochu zvědavý, jak to dopadne.
„Mohu vám s tím pomoci?“ ptám se a
chystám se kufr vzít. Vděčně s jakousi
pokorou se na mne podívá a přikývne.
Nahoře ze sebe souká lámanou češtinou:
„Neví pán, odkud autobus na Ukrajinu?“
„Na Ukrajinu? Odtud? A v tuto hodinu?“
kroutím nevěřícně hlavou. Stmívá se.
„Počkejte, zkusím se zeptat.“ Bloudím
po nádraží, vyptávám se, nikdo nic neví.
Nakonec se na mě usměje štěstí, a to
místo, nijak neoznačené, najdu. Vedu
pána k němu. „A máte lístek?“ – „Ne.“
Pouštím se do dalšího kola vyptávání.
Po nějaké době se mi opravdu daří dostat
k jakési nenápadné plechové boudě, kde
se skutečně lístky na autobus na Ukrajinu
prodávají. Loučím se a jsem rád, že jsou
na světě věci, které mají vyšší smysl než
moje na chvilku zraněné srdce. Jsem blíž
Bohu a on blíž ke mně a zaplavuje mě
hluboký pokoj.
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Převzato z knihy Ladislava Heryána
Exotem na této zemi (Portál 2016)
připravila Jana Šlachtová

co u nás proběhlo

Cecilka 2016

Foto: Dominik Polanský a Václav Vlach, Člověk a víra
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Podzimní prázdniny s mladšími ministranty
V naší farnosti se nám začala formovat
parta mladších ministrantů. Celkem se
jedná asi o 15 kluků. Když se sejdou, je to
něco, jako když se roztrhne pytel s blecha‑
mi :-) O podzimních prázdninách jsme pro
ně pod vedením P. Jaroslava Němce při‑
pravili pobyt na krásné faře ve Zděchově
u Vsetína. Šárka Selvekerová a Lucka
Vlachová našly odvahu vařit, Václav Vlach
a Martin Tůma mladší měli s otcem Jardou
na starosti program. Tým dostatečně silný
pro přežití.
Celý program jsme zarámovali do příbě‑
hu, který prožili v roce 1914 polárníci pod
vedením E. H. Shackletona na Antarktidě.
Zdálo se nám, že klukům třeba trochu
zchladnou hlavy z mrazivého vyprávění.
Nestalo se tak…
Po dosažení naší základny na faře ve
Zděchově a ubytování jsme program roz‑
jeli stavěním lesních bunkrů. Ty neměly
žádný vztah k myšlence o polární výpravě,
ale pro klid v partě ano.
Při putování do přírody jsme objevili
ve vsi chovatele lva i s malým lvíčetem.
Naštěstí byl lev nakrmen. Kdo neviděl na
fotce, neuvěří!

Při čištění lesa od odpadků si Xabi po‑
ranil nohu o rozbitou láhev. Za asistence
10 dobrovolných hasičů z Halenkova byl
terénní čtyřkolkou přepraven z hlubokých
beskydských lesů do Zděchova, kde če‑
kala RZP, aby ho převezla do vsetínské
nemocnice. Nutno podotknout, že pacient
byl statečný a celou dobu proces ošetřování
důkladně a zblízka kontroloval. Z chodby
u zákrokového sálku se dalo zaslechnout:
„ Teda to je krve jak v řeznictví, co?“
„ A usmrtíte mi to, aby mě to nebolelo?“
No a představte si, že celá tato šaráda byla
zakončena po důkladné hygieně a revizi
rány jediným stehem. Při našich pro‑
testech, že 5 cm řezná rána by si zasloužila
možná o nějaký ten steh navíc, nám bylo
řečeno, že rána musí drénovat. No naštěstí
už je to velký chlap a nějaká ta jizva na těle
se později bude určitě hodit :-)
Jedno odpoledne pobytu jsme též vě‑
novali kreativní činnosti, kluci vyřezávali
pilkami z destiček různé symboly. Nazvali
jsme to „nejdražší výrobou palivového
dříví.“
Při cestování veřejnými dopravními
prostředky se nikdo neztratil (škoda, bylo
by o jednu epizodu více). Při loučení nám
kluci říkali, že by opět chtěli někam jet.
Děkujeme všem, kteří nás podporovali
modlitbou a skvělými buchtami. To nás
asi zachránilo!
P. Jarda Němec a Šárka Selvekerová
Foto: Václav Vlach, Člověk a víra
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Letem světem
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Tvoření adventních věnců
Foto: Petr Polanský, Člověk a víra
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Anketa: Bez čeho si nedovedete představit Vánoce
Sabina, 20: Bez televizních pohádek, bez
skořice, bez tátova prostírání, bez tátovy
snahy otevřít před skoro celou rodinou
Bibli a trochu se zamyslet. Bez mytí nádo‑
bí předtím, než se půjdou rozdávat dárky.
Alena, 41: Bez odpolední dětské mše.
Lada, 14: Bez rodinné pohody.
Petra, 47: Bez světla svíček.
Pavel, 61: Bez ženy.
Věra, 61: Bez Pavla.
Petra, 21: Bez adventního věnce.
Hana, 51: Bez věty: “Už zase do kostela..?“

Libor, 36: Bez půlnočního narozeni‑
nového doutníku.
Tomáš, 53: Bez muziky.
Honza, 22: Bez stromečku.
Michał, 29: Teď už bez Ryan Airu..
Lenka, 34: Bez rodiny.
Jenda, 58: Bez písně Narodil se Kristus Pán.
Tomáš, 44: Bez půlnoční.
Karel, 23: Bez skript do středověku.
Max, 44: Bez rozzářených dětských očí.
Eva, 26: Bez půlnoční.
a ty...?
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Setkávání seniorů
Chtěli bychom se s vámi podělit o dvě
aktivity, kterým se mimo jiné při na‑
šich setkáváních věnujeme. Nejen, že
se na setkáních sdílíme a vyprávíme si,
a proto vás zveme ke čtení úvahy paní
Zemanové, ale také společně trénujeme
paměť.
Bohatství
Jsouc vyzvána, abych něco napsala,
marně dumám o čem – vždyť jsem vel‑
mi stará žena – ačkoliv – co je to 85 let
proti věčnosti (v kterou pevně doufám
– Bůh je milosrdný). Ale mám se čím
chlubit – mám tři holubičky, dceru (44)
a dvě vnučky (14 a 10 let). Jsem pyšná
na jejich úspěchy a vděčná za to, že jsou
hodné, díky Bohu. A jejich láska blaží.
A tak jsem velmi bohatá, co je to mamon
klamný? Mám ale i jiná setkávání a
pokud mne nohy o hůlčičce donesou,
hlavně vás, milí salesiáni, s celým vějí‑
řem vašich aktivit pro nás mladé i staré.
Cítím hlubokou radost na každé mši sva‑
té u vás. A když mi ta mladší vnučka po
mé poslední zdravotní indispozici řekla,
abych tady ještě nějakou dobu pobyla,
pohladilo mne to na duši a nebyla bych
proti. No řekněte, nejsem nesmírně
bohatá?
Marie Zemanová

Trénování paměti
Už se vám někdy stalo, že jste šli na ná‑
kup a doma z těch 50 propisek ani jedna
nepsala? No nevadí, těch pár surovin si
přece zapamatuju, že? Ježkovy voči, jak
jsem mohla zapomenout na chleba,
vždyť kvůli němu jsem tam šla! Ta moje
hlava, mám toho tolik. Založím si už
třetí deníček. Kam jsem jenom dala ten
předchozí? Že to dobře znáte? Co s tím?
Buď vykoupíte lékárnu a pak úspěšně za‑
pomenete, kam jste ty pilulky na hlavu
dali, nebo začnete trénovat paměť. Že je
to pouze pro seniory? Ale kdeže.
Paměť je schopnost naší centrální
nervové soustavy vložit, uchovat a
vybavit si informace a zkušenosti začínáme ji používat již před narozením.
Malé děťátko si pamatuje tep matčina
srdce, její hlas, dokonce reaguje na
hudbu, kterou maminka v těhotenství
poslouchala. Díky mechanické pamě‑
ti, která je spojena s opakovanými
činnostmi nebo „biflováním“, se člověk
naučí pracovní postupy nebo slovíčka
do angličtiny. V průběhu života se mění
různé strategie k uložení a vybavení si
informací. Od prostého opakování si,
tzv. memorování, po složité logické
konstrukce.
Poruchy paměti, ať už jde o zapomí‑
nání, roztržitost, zkreslování apod.,
nám mohou velmi zkomplikovat život:

zapomenete na vaše výročí svatby
nebo zaplatit povinné ručení, a už je
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tragédie na světě. Časté a opakované
potíže s pamětí však signalizují vážnější
problém, který je třeba konzultovat
s lékařem. Bohužel v současné době se
týká čím dál mladších osob. Prevencí
těchto obtíží je jakékoliv trénování
mozku, popř. paměti. Jde o záměrné
procvičování - luštěním křížovek nebo
sudoku, učení se básniček, opakování
učiva s dětmi nebo vnoučaty, hraní
pamětních her, např. pexesa nebo karet,
kde musíme zapojit i postřeh a logiku.
Nebo můžete stejně jako my při Setkání
seniorů v oratoři využít pracovní listy
od paní Jitky Suché, přední české speci‑
alistky na trénování paměti.
Správné fungování mozku můžeme
podpořit i dalšími způsoby – procház‑
kou na čerstvém vzduchu, zájmem o dění
kolem sebe, sledováním naučných pořadů,
kontakty s jinými lidmi, správnou
stravou a dostatkem spánku.
Na závěr mi dovolte nabídnout několik
her a také domácí úkol: až půjdete
v týdnu na nákup, nehledejte píšící
tužku, ale zkuste si všechny položky
několikrát zopakovat a zapamatovat.
Uděláte tím trošku pro svoji paměť.
Popřípadě pro své nohy…

1
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Připravila: Jitka Jůzová
(Řešení: Úkol č. 1: Nejde o součet, protože
jediné číslo, splňující daná kritéria, je
číslo 5. Úkol č. 2: Ofélie, Zikmund, Gek,
Vochomůrka, Svěrák, Klement, Tristan,
Spejbl, Sancho Panza.)

Úkol č. 1
Jaký je součet čísel,
která jsou zároveň ve
čtverci i trojúhelníku
a nejsou v kruhu?

Úkol č. 2 doplňte dvojice:
Hamlet ………
Křemílek ………
Isolda ………
Hanzelka ………
Smoljak ………
Hurvínek ………
Čuk ………
Laurin ………
Don Quijote ………

4
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M i losrde n stv í
Milosrdenství chci, ne oběti,
se zájmem vždy se ptej: „Bratře můj, co je ti?“
Ježíš dnes v bližních prosí i tebe,
daruj už na zemi kousíček nebe.
Obejmi stařenku a pohlaď dítě,
hoď z loďky lásky jak rybář své sítě.
Mysli zvlášť na ty, co domov nemají,
chudému daruj peníze potají.
Tomu kdo zabloudil, ukazuj cestu,
ten kdo chce košili, dej mu i vestu!
Otevři srdce své, náruč i dlaň,
v modlitbě zašeptej „Tvá vůle se staň“.
Rozvazuj pouta a do ran lej olej,
těm kdo jsou sami, častěji volej.
Navštěvuj nemocné, dej jim svůj čas,
ke skutkům lásky zve Bůh mě i vás.
Ať tvoje srdce je z masa a kostí,
pak hříchy naše překryjí ctnosti.
Jan Šlachta

