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Zdravím čtenáře Žabokuku!
Čeká na nás nejkrásnější údobí roku, 

kdy budeme vyrážet na zasloužené dovo‑
lené. Máme už za sebou podstatné udá‑
losti Jubilea 200 a 20: Farní den a odha‑
lení vitráží v kostele, koncert Hradišťanu, 
Dětský den s narozeninovou oslavou 
Dona Boska a bezpočet dalších akcí ve 
středisku a ve farnosti.

Tak jsme si říkali na jedné z posledních 
porad kroužkové sekce střediska, že by 
se mělo jubileum zařadit mezi sprostá, 
minimálně zakázaná slova: Ten poslední 
rok, to byl opravdu „sešup“. Leckde jsme 
naráželi na hranice svých možností co se 
týče energie, komunikace i spolupráce, 
ale ta dřina vposledku stála za to. I na ty 
prázdniny se teď těšíme o to víc :‑).

Ale nejen to. Sám jsem byl zapojen do 
výtvarné soutěže „Namaluj a objevuj“. 
A můžu potvrdit, že akce jubilea záro‑
veň byly ohromnou příležitostí poznat 
se lépe s některými lidmi, „přespolními“ 
i kolegy, příležitost naučit se novým vě‑
cem nebo třeba poznat, jak nám spousta 
lidí fandí.

Teď budeme mít možnost utužit vztahy 
s těmi nejbližšími, o které nás mnohdy 
shon pracovních povinností okrádá. Tak 
chválili pana Nováka, že poslal manžel‑
ku na dovolenou“ „No jo, vždyť já už to 
hrozně moc potřeboval!“

S komunitou také vyrazíme. Pohromadě –  
než nás to některé odvane jinam.

Dovolená může být také šancí zastavit 
se a pořádně se ohlédnout. Ne nadar‑
mo se píše v knize knih, že Hospodin 
sedmého dne odpočinul a ohlédl se, aby 
mohl konstatovat, že to všechno, co vy‑
tvořil, „bylo velmi dobré“. Já už se poma‑
lu s Žabovřeskami loučím. Od září bych 
měl být naplno v Plzni. Samozřejmě se 
vnucuje otázka, co že mi ten dvouletý 
pobyt v Brně vlastně dal či také vzal. 
Každopádně mi bude scházet denně 
čerstvé pečivo, které nám teď nosí otec 
Max (to abyste věděli, jakého máte pana 
faráře :‑)). Snadno se na to příjemné 
zvyká. No, moc toho teď nevymyslím. 
Člověk si uvědomí, co měl, většinou až 
zpětně, když o to přijde. Budu hodnotit 
s odstupem času – co jsem měl a mož‑
ná jsem na to i žehral. A než bych se 
zamotal do nějakých sentimentalit, tak 
raději skončím. Chci prostě poděkovat, 
že jsem mohl být mezi vámi – že jsem 
od vás mohl leccos přijímat a také vám 
snad i dát.

Martin Poláček

P. S.: A dávejte na sebe pozor, ať nedo‑
padnete jako pan Novák (zřejmě vyrazil 
bez manželky): „Pane Novák, vypadáte 
hrozně – už jste byl na dovolené?“ – 
„Právě že byl.“ – „A kde?“ – „Dva dny 
na dně propasti a dva měsíce potom 
v nemocnici!“

Prázdniny jsou šancí pro vztahy s nejbližšími. 
Využijme toho!

úvodník
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farnosti

kalendárium
Červenec

1. 7. – 31. 8.  pondělí až pátek – mše pouze v 7.00
  sobota – mše v 7.00 a 18.00
  neděle – mše pouze v 7.30, 9.00 a 18.00
3.  7.    1. pátek + SVÁTEK SV. TOMÁŠE – mše v 7.00 a 18.00
5. 7.  SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE – mše v 7.00 a 18.00
10. – 17. 7.  chaloupka pro starší ministranty s P. M. Poláčkem
13. 7. – 31. 8.  reinstalace vodního řádu v kostele a komunitě
25. – 31. 7.  chaloupka nejen pro mladší ministranty s P. R. Gottwaldem
Srpen

7. 8.   1. pátek– mše v 7.00 a 18.00
7. – 9. 8.  oslava 200. výročí narození Dona Boska na Velehradě
15. 8.  SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – mše v 7.00 a 18.00
16. 8. 9.00 křest dvou dětí. Křtí P. M. Poláček.
29. 8.  plnomocné odpustky pro věřící v Roce zasvěceného života
Září

1. 9. 18.00 první mše v kapli sv. Václava po prázdninách
3. 9. 18.00 první studentská mše po prázdninách
6. 9. 9.00 žehnání školních pomůcek
13. 9. 15.00 farní pouť na Vranov – v 15.00 mše
15. 9. 17.00 první bohoslužba slova pro děti po prázdninách
20. 9. 15.00 poutní mše ke cti SV. VÁCLAVA na Burianově náměstí
21. 9.  začíná náboženství
21. 9.  zahájení kroužků ve středisku
28. 9.  SLAVNOST SV. VÁCLAVA – mše v 7.00 a 18.00

Orelské svatováclavské hody v Žabovřeskách  
a představení krojů na Dni farnosti

Loni 28. září jsme poprvé veřejně prezentovali 
úmysl obnovit v Žabovřeskách hody. Dalším na‑
ším krokem bylo představení žabovřeských krojů 
letos na Dni farnosti. Jednalo se o kroj svobodné 
dívky, vdané ženy a mužský kroj. Ženské kroje 
byly původní. Některé součásti jsme však již pro 
jejich stav nemohli použít, proto byly nahrazeny 
novými kusy. Mužský kroj byl nově ušitý.

Dne 17. 2. 2015 byla založena Jednota Orel Brno 
Žabovřesky, která stojí za organizací těchto akcí. 
Hlavním cílem naší činnosti je právě obnovení 
hodů v Žabovřeskách. Jejich první ročník se bude 

konat v neděli 20. září od 14 hodin.  Začínáme mší 
svatou u kapličky na Burianově náměstí. Po mši 
půjde průvod s kapelou k radnici a poté okolo ora‑
toře na Makovského náměstí, kde bude stát mája. 
Zde se uskuteční další program. V Kulturním 
domě Rubín proběhne hodová zábava.

Budeme rádi, pokud se přijdete pobavit. Chcete‑
li se podílet na organizaci této akce, tak mne, pro‑
sím, kontaktujte.      

Josef Červenka za jednotu Orel Brno Žabovřesky
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laskavý příběh

velmi potichu. A proč? Protože jejich 
srdce jsou si velmi blízko. Vzdálenost 
mezi nimi je malá. Někdy jsou si jejich 
srdce tak blízko, že ani nemluví, ale jen 
šeptají. A když je láska ještě silnější, není 
ani třeba šeptat, stačí se na sebe dívat. 
Srdce si rozumějí. To se stane, když se 
dva lidé, kteří se milují, k sobě přiblíží.“

Svou promluvu mistr nakonec uzavřel 
slovy: „Když spolu hovoříte, nedopusť‑
te, aby se vaše srdce vzdálila, neříkejte 
věty, které by je mohly ještě více oddálit, 
protože se může stát, že jednoho dne 
bude vzdálenost tak veliká, že už nikdy 
nenajdou cestu zpět, aby se setkala.“

Je jedno tajemství, jak vyřešit hádku: 
Hádat se v pevném objetí.

Převzato z knihy Bruna Ferrera 
Květiny pro duši

Připravila Jana Šlachtová

Jednoho dne se mistr zeptal svých 
žáků: „Proč lidé křičí, když se hněvají?“

„Křičí, protože ztrácejí klid,“ odpově‑
děl jeden z nich.

„Ale proč křičí, když ten druhý stojí 
hned vedle?“ zeptal se znovu mistr.

„No, křičíme, protože chceme, aby nás 
ten druhý poslouchal,“ odpověděl jiný 
student.

A mistr položil novou otázku: „A není 
možné říci mu to tiše?“

Žáci dávali různé odpovědi, ale žádná 
mistra nepřesvědčila. A tak mistr zvolal: 
„Víte, proč na druhé lidi křičíme, když 
jsme rozzlobeni? Protože když se na sebe 
dva lidé hněvají, jejich srdce jsou od sebe 
velmi daleko. Chtějí ‑li překonat tuto 
vzdálenost, musí křičet, aby se slyšeli. 
Čím jsou na sebe rozhněvanější, tím víc 
musí křičet, aby jeden druhého slyšeli. 
A naopak co se stane, když jsou dva lidé 
do sebe zamilovaní? Nekřičí, ale mluví 

Nedopusťte, ať se vaše srdce vzdalují od milova-
ných. Nemuseli byste najít cestu
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duchovní ponor

Milující srdce zůstává měkké a citlivé. Ale 
když si umanete, že musíte mít to a ono, bu‑
dete brzy bezohlední, tvrdí a necitelní. Jak 
můžete lidi milovat, když je potřebujete? 
Pak jste schopni je pouze využít. Pokud tě 
ke svému štěstí potřebuji, musím tě využí‑
vat, musím tebou manipulovat a musím najít 
způsob, jak si tě získat. Nemohu dopustit, 
abys byl svobodný.

Milovat lidi mohu pouze tehdy, pokud 
v mém životě žádní lidé nejsou. Když pře‑
stanu lidi potřebovat, jsem najednou jak 
na poušti. Ze začátku se cítíte hrozně, jste 
osamělí, ale když to chvíli vydržíte, zjistíte 
najednou, že vůbec nejde o osamělost. Je to 
samota, jste sami, a poušť začíná rozkvétat. 
Pak konečně poznáte, co je láska, co je Bůh, 
co je skutečnost. Ale ten začátek bez vaší 
drogy bude asi tvrdý, alespoň pokud vaše 
porozumění není naprosto jasné, či pokud 
jste ještě netrpěli dost.

Mít za sebou utrpení je úžasná věc. Jedině 
tehdy s ním můžete skoncovat. Utrpení se 
dá využít ke skoncování s utrpením. Většina 
lidí prostě trpí stále dál. A to vysvětluje můj 
občasný vnitřní konflikt mezi mou rolí du‑
chovního učitele a rolí terapeuta. Terapeut 
říká: „Zmírni to utrpení.“ A duchovní učitel 
říká: „Nech ji trpět, brzy bude mít plné zuby 
takovýchto vztahů s lidmi a nakonec se roz‑
hodne, že se osvobodí ze svého vězení citové 
závislosti na druhých.“ Mám podat utišující 
prostředek, nebo odstranit rakovinu? Není 
lehké se rozhodnout.

Někdo třeba znechuceně praští knihou 
o stůl. Jen ho klidně nechte. Nezvedejte tu 
knihu a neříkejte mu, že je to v pořádku. 

Když se na vás vaše matka zlobila, neřekla, 
že je něco v nepořádku s ní, řekla, že je něco 
v nepořádku s vámi. Jinak by se nerozzlobi‑
la. Ale já jsem učinil velký objev, že když se 
zlobíš, matko, je něco v nepořádku s tebou. 
Takže s tou zlobou raději něco udělej. Zůstaň 
v ní a vypořádej se s ní. Není moje. Jestli je 
se mnou něco v nepořádku nebo ne, to budu 
zkoumat nezávisle na tvé zlobě. Nehodlám 
se tvou zlobou nechat ovlivnit.

Zajímavé je, že pokud toto zvládnu udělat, 
aniž bych k tomu přistoupil nějak odmítavě, 
pak asi zvládnu být objektivní i sám k sobě. 
Pouze velmi bdělý člověk umí odmítnout 
převzít vinu nebo zlobu, pouze velmi bdělý 
člověk umí říct: „Máš špatnou náladu. Škoda. 
Už nemám nejmenší chuť tě zachraňovat 
a odmítám cítit sebemenší vinu.“ Odmítám 
se nenávidět za cokoli, co jsem udělal. To je 
totiž vina.

Nemíním se cítit hrozně a plísnit se za co‑
koliv, co jsem udělal, ať už dobře, nebo špatně. 
Jsem ochotný si to rozebrat, podívat se na to 
a říct: „Podívej, jestli jsem udělal něco špatně, 
udělal jsem to nevědomě.“ Nikdo neudělá 
nic špatného v plné bdělosti. Proto teologové 
říkají, že Ježíš nemohl udělat nic špatného.

To mi rozhodně dává smysl, protože osví‑
cený člověk nemůže udělat nic špatného. 
Osvícený člověk je svobodný. Ježíš byl svo‑
bodný, a protože byl svobodný, nemohl udě‑
lat nic špatného. A jelikož vy můžete udělat 
něco špatného, nejste svobodní.

Z knihy Anthonyho de Mello  
Bdělost  

Připravila Jana Šlachtová

Láska a závislost
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Tři mušketýři se loučí
Moji milí,
Nedočkavě se na nás už směje léto 
a s ním spojené prázdninové zážitky, 
výlety, koupačky, shánění Fenistil gelu 
na vosí bodnutí a ječící dítko, orosené 
pivo a zmrzlina a opět utěšování, když 
kopeček malému expertovi vypadne 
z kornoutku.

A tak trochu nám vypadla z kornout‑
ku i naše místní salesiánská komunita, 
odchází nám P. Pavel Tichý, P. Martin 
Poláček a P. Radek Gottwald. Pojďme 
se dozvědět, kam jim budeme posílat 
pohledy:

1.Kam se po prázdninách chystáš?
Radek: Čeká mě Zlín. Se svým příjme‑

ním jsem tam dříve nebo později musel 
skončit:) Myslel jsem však, že to přijde 
později.

Martin: Od září nastupuji do Plzně, 
kde bych se měl angažovat především 
v programu Střecha. O co jde? Jeho hlav‑
ním zaměřením je dlouhodobá podpora 
a doprovázení rodin, které se potýkají 
s vážnými sociálními a výchovnými 
problémy.

Pavel: Na začátku září předávám 
středisko do rukou Jirkovi. Poté si chci 
dopřát chvíli na oddech, na studium, 
na promýšlení. Cítím, že mám udělat 
změnu a vnímám, že mi bude dopřána. 
Jdu na několik měsíců mezi přátele do 
BRD. Toužím se mrknout, jak některé 
věci dělají. Práci s mladými utečenci, 
s třídami, na chvíli se porozhlédnout 
po inspiraci.

Ale pokud chcete pravdu pravdou‑
cí, tak se svým způsobem chystám na 
poušť. Myslím, že teď je ten čas a  já 
k němu přitakávám.

2.Co se ti tady v Žabinách nejvíc líbilo 
osobně a v salesiánském kontextu?

Radek: Líbila se mi živá farnost a plné 
středisko mladých rodin. Rád jsem byl 
v kontaktu s ministranty i vysokoškoláky. 
Jsem rád, že zde komunita nabízí ubyto‑
vání studentům, kteří tak mají možnost 
z blízka poznat náš život. Mám radost, že 
je zde řada lidí, kteří mají chuť dělat něco 
smysluplného pro druhé.

Martin: První rok se mi propadá do 
chaosu: bylo toho najednou strašně moc, 
je to opravdu kolos. Druhým rokem jsem 
byl moc rád za zkušenost vedení minist‑
rantů (sám jsem ministroval poprvé v 26 
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

letech :‑)), kluci jsou fajn. Našel jsem se 
taky vedle katechumenů, kteří se mi ob‑
zvlášť těžko opouštějí. Užili jsme si taky 
spolupráci na výtvarné soutěži Namaluj 
a objevuj. Vděčný jsem za spoustu milých 
lidských setkání, ať zcela osobních, či tře‑
ba v rámci akce Men in Black.

Pavel: Co se mi v Žabinách líbilo? To je 
výtečná otázka. Nejvíce jste se mi líbili 
vy. Je tady atmosféra spolupráce, která 
vyrůstá na prostém faktu, že jsou zde 
dobří lidé. Jsem bytostně přesvědčen, že 
Hospodin má s každým z nás příběh. Líbí 
se mi, že se právě v tomto bereme vážně 
a to je v salesiánském kontextu vlastně 
jiné slovo pro laskavost. Jsme k sobě las‑
kaví právě tím, že se bereme vážně.

3.Máš pocit, že sis užil i Brno? Zamiloval 
sis nějaké místo, podnik?

Radek: Brna jsem si užil na kole, pak 
okolí při výletech s dětmi, Oblíbený 
jsem měl Palackého vrch, kam jsem rád 
chodil běhat.

Martin: Cha, cha. Na Brno vůbec nebyl 
čas. Těším se, že se sem zase někdy podí‑
vám jako „turista“, abych ho trochu užil.

Pavel: Zamiloval jsem si Brno, dýchal 
jsem pro něj 9 svých let. Ten čas jsem dal 
rád. Víte jen malokteré město dá pocítit 
tu atmosféru, kterou se pokusím popsat. 
Většina našich měst (kromě některých 
částí Valašska) když šlo do tuhého, když 
bylo potřeba stát pevně na místě, tak vět‑
šina měst to vzdala. Nikoliv však Brno. 
Roku 1645 tajůplný trojlístek Raduit 
de Souches + Martin Středa + Georg 
Ogilvy položili spolu s 1526 muži a stu‑
denty proti přesile 28 000 vojáků základ 
toho, že se Brno stalo metropolí Moravy. 
Dodnes je toto odhodlání v městě cítít, 
vnímáte to jako genius loci. Odvaha to 
jsem si zde cenil. Odvaha proniká i srd‑
ce našich mladých animátorů v oratoři, 
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

když se neostýchají dát trochu svého času 
Hospodinu a ve prospěch druhých lidí. Je 
to úplně jiný směr pohybu než má okolí.

4.Lze si nějak zvyknout na neustálé 
salesiánské putování?

Radek: Není to vždy lehké. Všude 
jsem byl rád a rád bych tam zůstal déle. 
Nicméně mě každé stěhování posunu‑
lo trochu dál a to v různých směrech. 
Učí mě to mít oporu na prvním místě 
v Bohu. Díky tomu jsem schopen jít vždy 
dál. Zajímavé je, že se mi pobyty zkracuji. 
Nejdříve to bylo 8, pak 6 a nyní 4. Že 
bych byl stále šikovnější?

Martin: Přijde na věc. Dali jsme se do 
služby Pánu Bohu. Jeho vůli máme na‑
cházet i v rozhodnutí představených – 
to je konkrétní „trénink“ poslušnosti 
a důvěry vůči Němu. Někdy se to přijímá 
lépe, jindy mám dojem, že tomu pramálo 
rozumím ‑ proč teď a tam. Někdy mi to 
dochází až zpětně, jaký že to mělo smysl.

Pavel: Tohle je individuelní záležitost. 
Jinak je vnímaná zevnitř (když se to 
dotýká prožívaných vztahů) a rozdílně 
vnímaná zvenčí, když jste v určité roli 
a osobu v ní je čas od času dobré vymě‑
nit. Čím jsem starší tím méně to umím 
a  vlastně to vůbec neumím. Prosím 
Boha, ať mne drží.

5.Kdybys měl kouzelný prsten a mohl 
sis vybrat prožít s Donem Boskem pár 
hodin jeho života ‑kdy by to bylo?

Radek: Zajímavá otazka. Rád bych zažil 
s ním atmosféru na Valdoku. Taky bych 

bral prožít s ním chvilku v nebi.
Martin: Určitě by to byla pionýrská léta 

v Turíně: hledání jak pomoci konkrét‑
ním klukům, kteří byli často sirotky či 
polosirotky a u nikoho neměli zastání. 
No, a taky bych si rád pohladil Šediváka.

Pavel: Fascinoval mně jeden okamžik 
a mrazivým dechem lákal jiný. Ten ledo‑
vý se tyká chvíle, kdy pomáhal klukům 
odsouzeným na smrt, asi bych nezvládl 
tam být, přesto mne přitahují slova a po‑
stoje našeho světce právě v této chvíli. 
Co jim říkal???

No a úplně jiná fascinací naplněná je 
tato scenérie. Představte si večer. Jan 
Bosco je ve svém pokoji, kolem něj ti 
nejblížší, vykládají si zážitky smějí se až 
slzí a je jim dobře.

Tady někde vznikla naše kongregace 
a pokaždé, když takové chvíle s přáteli 
a mladými zažívám, mám intenzivní po‑
cit předávání štafetového kolíku.

Tak přátelé natáhněte ruku vbíhám do 
cílové rovinky a předávám.

Chtěla bych na závěr našim odplou‑
vajícím salesiánům Radkovi, Martinovi 
a Pavlovi moc za všechno poděkovat, 
zůstává za nimi spousta vykonané prá‑
ce a navázaných osobních vztahů, přá‑
telství, společné zážitky a vzpomínky. 
Přejeme jim, aby se i jejich nová půso‑
biště stala šťastným domovem. A nám 
nezbývá, než zpívat „Všichni sejdeme se 
v nebi…“.

Milena Alday Delgado
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co proběhlo ve středisku…

Dětský den
Tak jako každý rok i letos nám konec 

května završil již tradiční Dětský den. 
Letos přijel do salesiánského střediska 
Don Bosco oslavit své 200. narozeniny. 
V areálu střediska bylo připravených 28 
zábavných narozeninových aktivit, které 
byly mnohdy kvůli teplému a slunečné‑
mu počasí vyčerpávající. Malí i větší hos‑
té oslavy měli nárok na narozeninovou 
dobrotu, a to v podobě limonády, čoko‑
ládové tyčinky nebo nanuku. V průběhu 
odpoledne také každý dostal od Dona 
Bosca malou pozornost – klíčenku, na 
níž je vyobrazený samotný oslavenec. 
V závěru odpoledne nechyběl pořádný 

narozeninový tanec na hymnu Da Mihi 
Animas (hymna k oslavám). Po ní se již 
sluníčko schylovalo k západu a násle‑
dovalo vyhlašování tomboly s mnoho 
užitečnými předměty na léto, jako byly 
míče, pálky, létající talíře, batůžky a des‑
kové hry. 

Děti, velký dík vám všem za účast na 
narozeninové oslavě, která udělala Donu 
Boscovi velkou radost. 

Koordinátor akce
Karel Kozel
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co proběhlo ve středisku…

Aneb zahájení oslav 200 let od naro‑
zení Dona Bosca a 20 let od vysvěcení 
kostela.

Rozbalíme to!
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co proběhlo ve středisku…

Animátoři v Turíně

Čtyři dny, čtyři střediska, čtyři cíle. 
Tak bylo představováno Animátorské 
putování do Turína, kterého se v dubnu 
zúčastnilo šestnáct mladých lidí z naše‑
ho střediska. Společně s námi vyrazili na 
„svatá salesiánská místa“ ještě animáto‑
ři z Prahy, Plzně a Českých Budějovic. 
A o co tedy šlo? Vidět a zažít místa, kde 
žil Don Bosco, nadchnout se pro salesi‑
ánské dílo, posílit dobré vztahy v partě 
animátorů a seznámit se s animátory 
z jiných středisek. S čistým svědomím 
si troufám tvrdit, že pod každý z těch‑
to cílů můžeme tlustým fixem napsat: 
SPLNĚNO! A místo vysvětlování dávám 

slovo těm, kteří se zúčastnili:
V oratoři na Valdoku jsem viděl to, co 

Don Bosco viděl asi každý den. Mnoho 
a mnoho dětí, které běhaly, skákaly a kři‑
čely. Viděl jsem, že dílo Dona Boska je 
živé. Velmi živé a hlučné. Nabídlo mi to 
smysl toho, o co se máme snažit i zde 
v Žabovřeskách. (Dan)

Moc se mi líbí, kolik toho lidé doká‑
ží, když se pro něco nadchnou. Vím, že 
všechno začalo díky Donu Boskovi a vá‑
žím si ho, ale nebýt spousty dalších, kteří 
pokračují v jeho díle, nebyla by tahle vel‑
ká rodina. Na světě je obrovská spousta 
lidí, kteří díky salesiánům a jejich dílu 
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našli přátele, rodinu, místo, kam patří, 
i cestu, po které se mají vydat. Děkuju za 
vás všechny i za nezapomenutelný výlet. 
(Lucka)

Mým nejsilnějším zážitkem byla ne‑
dělní návštěva Valdoka a bezstarostná 
atmosféra, která v něm panovala. A to 
nejen ve středisku, ale především ve 
dvorních prostorách vedle baziliky, které 
slouží farníkům i turistům k odpočinku 
a jejich dětem ke hraní. Hloučky vesele 
pobíhajících dětí i líně vysedávajících 
dospělých vytvořily úžasně chaotickou 
a přitom velmi uklidňující atmosféru 
plnou letní pohody. (Zuky)

Těžko popsat, co všechno si odná‑
ším z  této poutě do Turína a  okolí. 
Jedno vím ale jistě. I nemožné se může 

stát skutečností, žehná ‑li tomu Bůh. 
Neznamená to však, že cesta k cíli bude 
vždy jednoduchá. Koneckonců život Dona 
Boska je toho zářným příkladem. (Jiřka)

Bechhi, Chieri, Castelnuovo a mnoho 
dalších míst. Nedá se slovy popsat, co 
jsem na těchto místech zažil. Stát na stej‑
ných místech, kde stál i on, neuvěřitelné. 
Pro mě nejdůležitější věc, kterou si z to‑
hoto putování odvážím, je uvědomění si, 
že i když se nám nedaří, máme o sobě po‑
chybnosti, vzpomeňme si na Dona Boska, 
který se nikdy, nikdy, nikdy nevzdal. A to 
samé přeji i já Vám.

Pomáháme mladým, mladí pomáhají 
nám. (David)

Už když se jedeme podívat do jiného 
střediska v naší republice, je to něco. Ale 

co proběhlo ve středisku…
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co proběhlo ve středisku…

co teprve jet se podívat do první oratoře 
na světě: na Valdocco! Zjistit, že tam 
mají samostatnou místnost plnou stolů 
s kalčem a taky nebezpečný, ale úžasný 
kolotoč, na kterém se točí i pan ředi‑
tel. Ale Valdocco nebylo jediné místo, 
na kterém kdysi stál Don Bosco a poté 
i my. Prochodili jsme plno jeho život‑
ních cest a taky se dozvěděli pár „piko‑
šek“. Pak k tomu stačí přidat jen to, že 
jsme tři kroky od postele měli chrám 
ke cti Dona Boska, který hlavou dolů 
a s hvězdným nebem nad ním vypadá 
ještě líp. Jsem ráda, že jsem si to mohla 
prožít. Díky, Done Bosco. (Darča)

Bez žádných finančních prostředků. 
Bez toho, aby věděl, chápal, kterou 
cestou má jít. Co znamená sen z devíti 
let. Tak bez toho všeho, jen za obrovské 
víry v Boha dokázal nemožné. Něco, co 
má pokračování až dodnes. Jsem velmi 
šťastná, že jsem dostala příležitost pro‑
jít si místa, kde se tyto zázraky staly. 
(Terka)

Při naší cestě skrze život Dona Boska 
mnou nejvíce otřásla blízkost mě sa‑
motného a  prostory, jež vychovaly 
světce, který započal celosvětové dílo 
podpory mládeže, a  pak to, jak byl 
Don Bosco cítit v tom, co pro nás celých 
5 dní a nejspíš nějaké měsíce předtím 
připravoval organizační team. (Boris)

Bylo neskutečné vidět místo zrodu 
tak obrovského díla, jako jsou salesiá‑
ni. Procházet se v prostorech, kde Don 
Bosco chodíval a které on sám stavěl. 
Velkolepost některých z nich mi až bra‑
la dech. (Vojta)

To hlavní, co jsme si z Turína přivez‑
li, je na první pohled neviditelné. Je to 
důvěra v salesiánské dílo, kterému od 
samého počátku žehná Bůh. A touha 
být součástí tohoto příběhu, nést ho dál 
ve středisku, ve farnosti, v našem oko‑
lí. Toto přání představuje obraz Dona 
Boska, který jsme si z Itálie dovezli do 
Žabin a visí u vchodu do herny. Když 
se tam každý den potkáváme s dětmi 
a mladými lidmi, dívá se na nás a znovu 
nám připomíná, co jsme prožili a chce‑
me prožívat dál.

Anežka Hesová

Foto: Lucie Kubešová a další účastníci
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Biřmování 2015

,Když nastal den letnic, byli všichni 
shromážděni na jednom místě. Náhle 
se strhl hukot z nebe, jako když se žene 
prudký vichr, a naplnil celý dům, kde 
byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé ja‑
zyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ 
(Sk. 2, 1–4)

Biřmování je jednou ze tří svátostí 
uvádějících člověka do křesťanského ži‑
vota. Biřmovanec přijímá pečeť Ducha 
Svatého a stává se dospělým křesťanem. 
Společně s pečetí získává i dary Ducha 
Svatého, kterými jsou moudrost, rozum, 
rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží.

V neděli 17. 5. nám, patnácti statečným, 

byla tato svátost udělena. Se značnou 
nervozitou ale i  s  očekáváním jsme 
v průvodu vešli do kostela a podle pře‑
dem nachystaného a nacvičeného plánu 
se rozesadili na svá místa před schody 
k oltáři. Mši vedl biskup Kája Herbst, 
jehož tvář a slova naši nervozitu zahnala 
až za zdi kostela. V kázaní nám připo‑
mněl, že bychom měli svou víru zvěs‑
tovat, a ne se za ni stydět. A pak přišel 
ten okamžik, na který jsme se chystali 
a těšili. Za podpory našich kmotrů a s je‑
jich rukou na ramenou stojíme před bis‑
kupem. Biskup nám maže kříž na čela 
a říká:,Přijmi pečeť Ducha Svatého.“ 

co proběhlo ve farnosti…
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co proběhlo ve farnosti…

Odpovídáme:,Amen.“ Karel odpovídá:,‑
Pokoj s tebou.“ Tři věty, krátký okamžik, 
a přesto nepopsatelně silný zážitek.

Udělení svátosti předcházela dvouletá 
každotýdenní příprava a duchovní obno‑
vy. Přípravou nás provázeli Áďa (Adéla 
Navrátilová), Majka (Marie Kučerová) 
a Kuba (Jakub Švanda). Za jejich trpě‑
livost a zážitky, na které budem rádi 
vzpomínat, jim z celého srdce děkujeme.

Za biřmovance napsal
Lukáš Kopal
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co proběhlo ve farnosti…

1. sv Přijímání
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co proběhlo ve farnosti…

Proč náš kostel svítí barevně?
Kostel Panny Marie v  Brně‑

‑Žabovřeskách oslavil letos 20. výročí 
posvěcení a proto bylo více než vhod‑
né, aby v tomto svém výročním roce 
prodělal několik významných oprav 
a vylepšení.

Pravidelní i sváteční návštěvníci kos‑
tela mohli zaregistrovat tři změny. Už 
v červenci 2014 byl kostel kompletně 
vymalován, a tak jsou stěny krásně bílé 
a čisté. Kolem Vánoc téhož roku do‑
stal nové ozvučení, takže jde mnohem 
lépe slyšet. A v době výročí, konkrétně 
23. května 2015, byly slavnostně odha‑
leny nové vitráže, které zdobí dvě velká 
okna v presbytáři.

Čeho si však patrně všimlo mnohem 
více lidí, je osvětlení věže kostela. Na 
tom by nebylo vůbec nic divného, vždyť 
se přece kostelní věže od vynálezu elek‑
třiny a reflektorů vždycky osvětlovaly, 
ale věž žabovřeského kostela je osvětlena 
od ledna 2015 barevně. Nevím, jestli je 
ještě někde jinde v Brně či v jiné části 
naší země osvětlena věž kostela barevně, 
ale zcela jistě vím, že barvy, které svítí 
na věži našeho kostela, mají svůj význam 
a systém. Chtěl bych proto celou myšlen‑
ku barevného osvětlení stručně vysvětlit.

Všechno to stojí na dvou základních 
myšlenkách. První je ta, že už přes tisíc 
let nosí kněží při mši svaté oděvy, kte‑
ré mají kromě jisté elegance (bohužel 
někdy i hlubokého nevkusu) svoje bar‑
vy. A tyto barvy mají od 15. století svůj 
systém a symboliku. A druhá myšlenka 
je, že kostel sice slouží k setkávání lidí 

při různých příležitostech spojených se 
vztahem k Bohu, ale jako stavba mluví 
také ke svému okolí. Proto se staví věže, 
které směřují nahoru k nebi, což je od 
nepaměti místo Božího přebývání.

Spojením těchto dvou myšlenek vzni‑
kl nápad osvítit naši kostelní věž právě 
v tzv. liturgických barvách. A tak si ko‑
lem jedoucí či jdoucí lidé mohou všim‑
nout, že chvíli věž svítí zeleně, pak hned 
fialově či bíle.

Dovolte mi symboliku základních ba‑
rev vysvětlit:

Bílá barva je zářivá barva světla a pro‑
to je obrazem Krista, který je světlem 
světa. V našich angloamerických kon‑
činách je to barva slavnostní a proto se 
používá při slavnostech. Používá se po 
celou dobu vánoční a velikonoční.

Zelená barva symbolizuje naději, 
protože evokuje pohled na zelené ose‑
ní slibující bohatou úrodu. Požívá se 
v tzv. mezidobí – tzn. mezi dobami vá‑
noční a postní a mezi dobami veliko‑
noční a adventní.

Fialová barva symbolizuje pokání 
a kajícnost a je užívána také při smuteč‑
ních příležitostech. Používá se po celou 
dobu postní a adventní.

Červená je barvou krve a ohně, proto 
se používá především na připomenutí 
mučedníků a mučednic a také při sva‑
todušních svátcích.

Občas může být ještě kostelní věž osví‑
cena barvou modrou, která je barvou 
mariánskou, ale ta nepatří mezi základní 
liturgické barvy.
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A protože když se to jen tak přečte, 
může se to zdát všechno trochu slo‑
žité, pomůžeme si jedním hezkým 

obrázkem, který nám pěkně vysvětlí, 
kdy se která barva přesně používá.

P. Libor Všetula
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co proběhlo ve farnosti…

Hradišťan
Tam na hřišti ve středisku  
pod oblohou s velkým stanem  
na housle vidím hrát Jirku  
i se svojím Hradišťanem.

O lásce tu písně zní.  
O tom, jak všechny vteřiny jsou křehké.  
Proud řeky času a my v ní.  
Na chvíli zdá se, že milovat je lehké.
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co proběhlo ve farnosti…

I v letošním roce, kdy v Žabovřeskách 
slavíme hned tři výročí, se pro zájemce 
otevřely dveře farního kostela i kap‑
le sv. Václava. V kostele si návštěvníci 
mohli prohlédnout nejen nově instalo‑
vané vitráže, ale i obrázky, které děti na‑
malovaly do soutěže Namaluj a objevuj. 
Interiér kostela rozzářily také lampičky, 
které děti vyrobily v kroužku keramiky.

V dalším programu se zájemci moh‑
li dozvědět leccos z historie výstav‑
by kostela a  z  působení salesiánů 

Noc kostelů 2015
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v Žabovřeskách. Součástí programu byla 
navíc prezentace fotografií z loňské farní 
pouti po stopách sv. Dona Boska. U kap‑
ličky si zase příchozí mohli zahrát kalčo.

Kostel navštívilo 297 lidí, kapli 216. Za 
pomoc při organizaci bych velmi rád 

poděkoval salesiánské komunitě, man‑
želům Klangovým, Honzovi Mašterovi, 
Vojtovi Mecovi, Lence Honecové 
a Kubovi Švandovi.

Stanislav Caletka

co proběhlo ve farnosti…
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co proběhlo ve farnosti…

Novéna, vigilie a slavnost Seslání Ducha 
Svatého
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co proběhlo ve farnosti…

ohořelými troskami jen věž směřující 
k nebi, znamení naděje v popelu.

Před dvaceti lety došla tato naděje na‑
plnění a salesiánská farnost byla obno‑
vena. Vyrostl kostel i středisko a vyrostl 
i živý chrám lidských vztahů, které tvoří 
farnost. Jsme propojeni se všemi, kteří 
tu byli, jsou a budou, salesiánské dílo tak 
čerpá z kořenů a roste dál.

P. Mikulášek mluvil o Panně Marii, 
která tvoří jednotu s církví. Na počátku 
stojí žena, která potře hlavu hada, na 
konci žena oděná sluncem. Mezi tím 
se odehrávají dějiny spásy. Očekávání 
Boha a konečné potření zla v člověku. 
Bůh mohl stvořit roboty, ale jedině svo‑
boda uschopňuje k lásce. A tak Bůh šel 
do rizika a stvořil člověka, kterému dal 

Společně slavit se dá i v dešti, a čím 
větší kapky Božího požehnání, tím víc 
farnost roste. Letos při dvacátém výročí 
obnovení farnosti o tradičním farním 
dni „vykvetly“ vitráže na oknech kostela 
a při slavnostní mši svaté je požehnal 
P. Jiří Mikulášek. Zastupoval nemoc‑
ného P. Vojtěcha Cikrleho.

Jiří Mikulášek se s  farností podělil 
o své vzpomínky: Ještě jako předško‑
lák přišel poprvé do tehdejší salesián‑
ské farnosti na pašije. V době působení 
P. Bradáče pak chodíval na výklad Písma 
svatého a dotkla se ho i pozdější pře‑
měna střediska na tělocvičnu. Krůček 
po krůčku tehdy ničila normalizace 
salesiánské dílo. Nakonec kostel vyho‑
řel a jako němý vykřičník zůstala mezi 

Farní den – Buďme všichni pospolu aj v radosti,  
aj v bolu
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možnost říci ne. A člověk také řekl ne. 
Ani pak to ale Bůh nevzdal a skrze Marii 
daroval lidem Syna. Skrze Marii proudí 
všechny milosti na svět.

Kolem Marie byl tehdy po Kristově 
smrti na kříži shromážděn ve veče‑
řadle zárodek církve – apoštolové. Ona 
jim předávala mnohé z Ježíšova života, 
ale sama nevedla církev. I dnes zůstává 
Matkou, která církev provází, a její zjeve‑
ní na různých místech dokládají, že má 
starost o církev stále. Je to její poslání, 
které získala pod křížem: „Hle, to je tvůj 
syn. Hle, to je tvá matka.“

Maria je matkou duchovního života 
každého z nás. Učí nás říkat Bohu Otče! 
Učí nás důvěřovat, spoléhat se na Boží 
zaslíbení. Ukázala nám takovou důvěru 

v Káni Galilejské. Vyprosila tam první 
zázrak. Sama nedělala zázraky, ale uká‑
zala cestu. Mluví se svým Synem a ne‑
nechá čekat se založenýma rukama ty, 
kterým chce pomoci. Udělejte, co vám 
řekne, pobízí. Zároveň vidí nouzi dřív, 
než za ní přijdou, nečeká, jedná. Je po‑
třeba ji přijmout do života.

Salesiáni mají bezmeznou důvěru 
k Panně Marii, přejatou od Dona Boska, 
a  této důvěře učí všechny příchozí. 
Vytváří kolem Panny Marie rodinu, ví, 
že ona prosí i za ty, co sami neprosí, svě‑
řují jí celou farnost a mládež.

V závěru mše svaté poděkoval P. Max 
každému příchozímu, že se svou účastí 
přidal ke sdílení radosti na oslavě výro‑
čí farnosti. V nadšení nad naplněným 
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co proběhlo ve farnosti…

kostelem málem zapomněl na svěcení 
vitráží a hned zval po nasycení duchov‑
ním na nasycení těla, případně i sluchu 
při vzájemném popovídání.

Na žehnání vitráží tvůrců Jiřího Tesaře 
a  Zdeňka Kudláčka přece jen došlo 
a P. Libor na slavnosti pomohl odkrýt 
tajemství vyobrazení: Šest a šest hvězd 
symbolizuje apoštoly, kteří se vytrvale 
modlili s Pannou Marií, zobrazenou 
v jejich středu. Žlutá linka, která vše pro‑
tíná, je náznakem přicházejícího Ducha 
Svatého. Vše je kolem Krista – oltáře, 
na kterém je každodenně proměňována 
hostie.

A právě zde vyniká slovo SPOLEČNĚ, 
heslo letošního farního dne: Jako Maria 

s apoštoly společně v modlitbách čeka‑
la na seslání Ducha svatého, tak se na 
tvoření farnosti podílí různé skupiny 
a každý se v některé najde. Farnost je 
rodinou pro každého, kdo přichází ke 
Kristu.

K úspěchu letošního farního dne při‑
spěli i Červenkovi v původním žabovřes‑
kém kroji: Majka, Kristýna a Pepa oslnili 
farníky tak, že byli sami neustále oslněni 
blesky fotoaparátů a těšili se mimořádné 
popularitě. Kroje se přestaly používat 
kolem roku 1919, kdy se Žabovřesky 
staly součástí Brna a obyvatelstvo osa‑
dy se přizpůsobilo městskému životu. 
Odkládalo kroje, nepraktické pro práci 
ve fabrikách.
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co proběhlo ve farnosti…
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co proběhlo ve farnosti…

Kroje Marie Kvardové, zapůjčené z de‑
pozitáře, jsou podobné kraji komínské‑
mu a  jundrovskému. Ženský kroj se 
skládá z mnoha škrobených spodniček 
(následovala názorná ukázka), ze svá‑
teční sukně plyšky, hedvábné kacabajky, 
šátečku a zástěry a přináleží k nim na 
hlavě uvázaný vídeňský šátek. Mužský 
kroj zastupuje vesta s kovovými knof‑
líčky; košile byly vyšívané, ale žádná 
se nedochovala; dále běžný klobouk 
s pentlí a vysoké boty (které Pepa neo‑
bul). Kroj svobodné dívky obsahuje také 
mnoho spodniček, a proto v něm nelze 
v kostele klečet, sukně je taftová, zástěra 
hedvábná, rukávce vyšívané, krajkové. 
Kordulka brokátová a krajkový krézl na 

krku. Vše doplněno černou uzavřenou 
obuví a punčochami, v rukou jemně se‑
vřený kapesníček.

Byla zde i vize, že příští rok přijde na 
farní den v krojích většina farníků.

Slovním šampaňským bylo mode‑
rování Honzy Šlachty, perličky vtipů 
neustále tryskaly z jeho úst. Vystoupil 
sboreček, sbor, uskutečnila se ochutnáv‑
ka připravovaného muzikálu, promluvil 
i střihoruký Edvard, muži zatančili ži‑
dovské tance a jako v každé dobré po‑
hádce se jedlo, pilo, hodovalo, zpívalo 
a tancovalo. I v dešti.

Jaroslava Cýrusová 
(redakčně upraveno)
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Milí čtenáři, v tomto čísle Žabokuku 
se opět vrátíme ke knize Umění stár‑
nout Anselma Grüna. Uvádíme několik 
myšlenek na téma strachu.
Obavy typické pro stáří
Staří lidé trpí stejnými strachy jako 
všichni ostatní. Existují ale také stra‑
chy specifické pro vyšší věk. Někdy se 
uvádí sedm druhů strachu typických 
pro seniory: strach z psychických po‑
tíží, všeobecný strach ze života, strach 
o vlastní existenci, strach z nemohouc‑
nosti, strach z nemoci, strach z neovliv‑
nitelných změn, strach z toho, že by se 
měli měnit.

Mnozí pociťují strach ze smrti. Strach 
ze smrti přitom mívá několik aspektů. 
Jedněm nahání strach ztráta kontroly. 
Celý svůj život žili spořádaně a teď by 
mohli o kontrolu nad sebou přijít: Co by 
si o nich druzí pomysleli? Jiní se obávají 
neznáma a hrůzy smrti. Další se bojí 
setkání s Bohem. Obávají se, že budou 
konfrontováni s pravdou o sobě samých 
a nemuseli by proto před Bohem obstát.
Předložme strachy Bohu v modlitbě
Na všechny tyto strachy je třeba se po‑
dívat v modlitbě před Bohem. Co mi 
chtějí říci? Nikdo mi nezaručí, že těžce 
neonemocním nebo nezhloupnu, ani 
že můj partner nezemře dříve než já. 
Ten strach je pochopitelný. Musím ho 
připustit. Zároveň ale tenhle můj strach 
poukazuje na to, co je pro mě v životě 
důležité, v čem spočívá moje podstata.

Nikdo mi nezaručí, že nezhloupnu nebo těžce 
neonemocním

Strach z opuštěnosti mi chce nazna‑
čit, že dům svého života nemám stavět 
na člověku, ale na Bohu. Bůh mě neo‑
pustí. Zůstane se mnou. Jeho anděl mě 
přenese i přes práh smrti. V žádném 
okamžiku tedy – ani v okamžiku smrti 
– nebudu úplně sám.

Strach z demence mě přivádí k otázce, 
kdo vlastně jsem. Mám cenu jen v přípa‑
dě, že jsem schopen rozumně přemýšlet 
a jednat? Není tu můj nejvnitřnější zá‑
klad přítomen i poté, co všechno vnější 
odpadne? I dementní lidé občas vyzařují 
něco, co ukazuje na jejich jasné a čisté 
nitro. Mé já je zlomeno a jde tu už jen 
o čisté bytí. Strach z vlastní zchátralosti 
a demence mě zve, abych se vydal Bohu 
se vším, co mám, a důvěřoval mu, že to 
se mnou myslí dobře a vede mě ve všech 
chvílích mého života.

Strach ze zatracení mě zve, abych se 
skryl i se svým strachem v Božích lásky‑
plných rukou. Ve svém strachu se mohu 
povzbuzovat Ježíšovým slovem, které 
řekl na kříži lotru po pravici: „Amen, 
pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji“ 
(Lk 23,43).

Připravila Lucie Kučerová

senior club
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měřím metr, no a co!

pastýřem neznamenalo jít hloupě, tupě 
a bez vlastního uvažování, jak to dnes‑
ka myslíme, když říkáme, že jdou jak 
stádo ovcí. Jít za pastýřem znamenalo 
být moudrý. Znamenalo to vyvarovat 
se rizika, že mě sežere vlk. Že se zapletu 
do houští nebo spadnu z prudkého srá‑
zu. Znamenalo to jistotu nejlepší trávy 
v okolí, protože tu pastýř vždy našel 
a ovce k ní vedl. Znamenalo to nebýt 
sám.

Pán Ježíš sám sebe označil za pastýře, 
a co víc, za dobrého pastýře, takového, 
jaký za své ovce dává svůj život. Jen si to 
představte! Pastýřem nebyl ale jen pro 
apoštoly a lidi, které uzdravoval a se kte‑
rými mluvil. Může být pastýřem i nám, 
když ho pustíme do svého srdce a svého 
života. Stačí, abychom ho o to poprosili. 
A naše přání je splněno už předem, pro‑
tože on nás nikdy neopouští. Ani tehdy, 
když ho nechceme ani vidět.

Milé děti, v Žabokuku vám přejeme, 
abyste svého dobrého pastýře, své‑
ho Ježíše měli s sebou stále, kamkoli 
o prázdninách pojedete a kde budete. 
Zkuste ho poslouchat. Dělá se to tak, že 
se rozhodujete pro věci, které jsou správ‑
né. Že posloucháte rodiče a táborové ve‑
doucí. A pak také můžete zaslechnout 
Jeho hlas. Mluví v našem srdci. Ale je 
potřeba zmlknout, protože mluví jemně, 
vlídně, s úsměvem a tiše.

Lucie Kučerová

Milé děti, možná se o prázdninách 
chystáte na tábor nebo možná budete 
s rodiči nebo kamarády spát pod stanem. 
Zažijete pak nejspíš dobrodružství, na 
které byste ve vlastní posteli nenatrefili. 
V přírodě v noci bývá taková tma, že tam 
neuvidíte ani vlastní ruku, i když si jí bu‑
dete hýbat přímo před obličejem. Taky 
uslyšíte různé zvuky přírody. Šumění 
větru ve větvích, houkání sovy, zurčení 
potoka, hrabání a pískání nočních hlo‑
davců. V přírodě v noci svítí hvězdy tak 
a nebe je černé tak, jak to ve městě nikdy 
neuvidíte.

Spaní ve stanu je zážitek, ale taky se 
člověk musí připravit na nepohodlí. Ve 
stanu bývá v noci zima a ve dne hor‑
ko. Je tam málo místa. Lůžko asi bude 
trochu tvrdé a nepohodlné. Možná vás 
něco bude tlačit do zad. Večer vás možná 
budou štípat komáři. Do stanu se vám 
mohou nastěhovat mravenci. Když bude 
pršet, může vám navlhnout oblečení. 
Když vám do stanu nateče, budete klid‑
ně mokří i vy.

Větší nebezpečí naštěstí asi nezažijete. 
Váš tábor nejspíš v noci nenapadne vlk. 
Ale v době Ježíšově se to pastýřům, kteří 
spali venku na pastvinách se svými stády, 
klidně stávalo. Mohli hodně zmoknout. 
Brzy ráno vstávali a chodili pozdě spát. 
Celý den pracovali a nesli tíhu odpo‑
vědnosti za stádo. S ovcemi byli pořád, 
a taky jejich srstí a trusem dost načichli. 
Dnešnímu člověku by asi docela smrděli.

Ovce je ale milovaly. Svého pastýře by 
si nespletly s nikým jiným na světě. Jít za 

O dobrodružství pod stanem a dobrém pastýři
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Pěší putování na Velehrad
Od 2. srpna se vydáme na týdenní duchovní cvičení za pochodu. 
Půjdeme po moravsko‑slovenské hranici. V pátek odpoledne se 
přesuneme na oslavu Dona Boska na Velehradě. Zájemci z řad 
mladých mužů od 15 do 30 let se hlaste u o. Radka Gottwalda.

měřím metr, no a co!
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perly z našich kázání

25. 12. 2014 – P. Radek Gottwald
Dovolme Bohu, aby vstoupil do všech 
temnot, které prožíváme, aby tam mohl 
vnést své světlo.

22. 3. 2015  P. Libor Všetula
Známe Ježíše natolik, abychom k Němu 
někoho dovedli?

4. 4. 2015  P. Libor Všetula 
(Velikonoční vigilie)
Nebojte se druhých, Boha ani sami sebe. 
Dnešní den máme někoho, kdo je garan‑
tem smysluplnosti našeho života.

4. 4. 2015  P. Libor Všetula 
(Velikonoční vigilie)
Nikdy nezapomínejme na to, že nad tím 
vším je Bůh. Chce to jen maličko, chce 
to se nebát.

5. 4. 2015 P. Radek Gottwald 
Čtěme Boží slovo s tímto postojem: 
„Co mi Bůh chce říct do situace, kte‑
rou prožívám?“ Kdo se ptá, tomu Bůh 
to světlo, které potřebuje, dá. 

19. 4. 2015 P. Pavel Tichý
Jestliže jsem ve shodě se svým souse‑
dem, spolubratrem, manželem… je 
Kristus uprostřed nás.

24. 4. 2015  P. Libor Všetula
Vztah s Bohem je klíčovým. Můžu svůj 
vztah s Bohem revidovat.

23. 5. 2015 Mons. Jiří Mikulášek – 
žehnání vitráží
Měsíc nemá své světlo, ale odráží světlo 
Slunce. Panna Maria odráží světlo svého 
syna. I my si najděme na vitráži každý 
ten svůj odraz, který máme odrážet do 
tohoto světa.

24. 5. 2015 P. Petr Vaculík
Ve křtu nám byl dán Duch svatý. Byl 
mnou také přijat? Jedno z  působení 
Ducha svatého je vyrovnanost s nemo‑
cí nebo různými problémy a obtížemi.

Perly z kázání
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„Proč mi nedovolíš sednout za volant, 
tati, jsem přece už dost starý, ne?“
„Ty ano, ale auto ještě ne!“

Pepíček se ptá tatínka: „Tati?“
„Ano?“
„Co to roste kulatého na stromě?“
„To jsou modré blumy.“
„A proč jsou červené?“
„Protože jsou ještě zelené!“

Karlík píše po vysvědčení SMS zprávu 
mamince: „Milá maminko, dostal jsem 
samé pětky. Připrav na to tatínka.“
Za chvíli přijde odpověď: „Milý synu, 
otec je připraven. Připrav se i ty!“

Babička říká vnučce: „Když kašleš, dávej 
si ruku před pusu.“
„Neboj, babi, mně zuby nevypadnou.“

„Tati, máš přijít zítra do školy. Vzkazuje 
ti to učitelka.“
„A co se stalo?“
„Nevím, ale asi jsi podcenil mou 
výchovu.“

Zlobí se tatínek na syna: „Jakube, kde 
ses tak dlouho toulal?“
„Byl jsem ve škole, pracoval jsem přes 
čas.“
„Jak to?“
„Chci si totiž vzít v pátek volno.“

Otec si prohlíží vysvědčení svého syna 
a rozčiluje se: „Zase jsi na vysvědčení 
dostal pětku z dějepisu!“
Syn se brání: „Táto, za to nemůžu já, to 
zavinil Alexandr Veliký!“
Maminka vykoukne z kuchyně: „Tak si 
najdi jiného kamaráda!“

Pravěký otec říká svému synovi: „To že 
jsi dostal trojku z lovu, to pochopit ještě 
dokážu. Ale to, že jsi propadl z dějepisu, 
který má jen dvě stránky, to mi hlava 
nebere!“

Otec se ptá syna: „Jak vysoká je vaše 
škola?“
Syn odpoví: „Přesně 140 cm, tati.“
Otec udiveně řekne: „To je snad větší, 
néé?“
A  syn řekne: „Ne,140 cm, protože ji 
mám až po krk!“

od ucha k uchu

Vtipy k vysvědčení



ÓDA NA FARNOST

V ŽABOVŘESKÉ FARNOSTI 
MÁM JÁ, PANE, ZNÁMOSTI. 

LUDÉ JSOU TU VESELÍ 
OD PÁTKU DO PONDĚLÍ.

ZNÁM TAM PANA FARÁŘE, 
SLOUŽÍ MŠU U OLTÁŘE, 

MĚL ON KRÁSNÉ KÁZÁNÍ 
O PRAVDĚ A O LHANÍ.

PLAKAT SE CHCE DOJETÍM – 
ORATOŘ PLNÁ DĚTÍ – 
DONA BOSCA DÍLO JE 

POD OCHRANOU MARIE.

ZVONY NA NAŠÍ VĚŽI 
PŘESLECHNOUT JDOU JEN STĚŽÍ. 

20 LET NÁS NA MŠI ZVOU, 
K BOHU SRDCE POZVEDNOU.

V KAŽDÉ DENNÍ HODINĚ 
V NAŠÍ FARNÍ RODINĚ 

BUĎME VŠECI POSPOLU 
AJ V RADOSTI, AJ V BOLU.

JAN ŠLACHTA


