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úvodník

Bratři a sestry, drazí přátelé,
máme před sebou několik měsíců, které 
budeme prožívat s vděčností za 80 let 
salesiánské přítomnosti v Žabovřeskách 
a s vděčností, že se už 25 let můžeme 
scházet v našem kostele a že můžeme 
prožívat Boží přítomnost i v podobě 
Ježíšova přebývání uprostřed nás ve 
svatostánku. Ten čas bude ohraničený 8. 
prosincem a 27. květnem, ale nechceme, 
aby se vše omezilo jen na tato dvě důle-
žitá data. Přemýšlíme, jak naplnit tento 
čas, aby byl časem naší obnovy. Věřím, 
že pro někoho to může být skutečnost, 
že naši farnost navštíví rodiče sv. Terezie 
z Lisieux, svatí manželé a rodiče Ludvík 
a Zelie Martinovi. 

Na konci června 2011 putovaly ostat-
ky tehdy ještě blahoslavených manželů 
Martinových po naší vlasti. Byl jsem v té 
době farářem ve Zlíně a salesiánský kos-
tel na Jižních Svazích byl jedním z pěti 
míst, kde se zastavily. Na rozloučenou 
mi karmelitán, který je na jejich cestě 
po naší vlasti doprovázel, předal malou 
schránku. Ostatky blahoslavených man-
želů Martinových. Svěřil nám je s tím, že 
nezůstanou ležet někde v sakristii, ale že 
budou putovat. Tak už víc, než osm let 
putují po rodinách a různých farnostech 
a během října je přivezu k nám, aby i na-
šim rodinám vyprošovali tito svatí Boží 
požehnání. 

I když nás od doby, kdy žili, odděluje 
víc než sto let, to, čím žili, nám může 
být hodně blízké. Oba, Ludvík i Zelie, ve 

svém mládí přemýšleli o svém povolání 
a uvažovali i o zasvěceném životě. Oba 
patřili, dnes bychom řekli, k malým pod-
nikatelům. Starali se o to, aby dali práci 
a výdělek jiným lidem a jejich rodinám. 
Měli hlubokou víru a tu předali svým 
dcerám. Mnoho z bohatství spirituality 
sv. Terezie má svůj počátek ve vztazích, 
které v rodině panovaly. Zelie statečně 
bojovala s rakovinou, Ludvík s nemoce-
mi stáří – i v tom mohou být pro mnohé 
povzbuzením.

Jak si jejich pobyt v naší farnosti před-
stavuji? Putující schránka s ostatky při-
pomíná, že svatí byli lidmi z masa a kos-
tí, a s těmito ostatky k nám přicházejí 
fyzicky. Abychom z jejich návštěvy měli 
co největší užitek, putuje s ostatky i krát-
ký životopis. Tak se můžeme alespoň 
něco o jejich životě dozvědět a mohou 
se stát našimi přáteli. A protože jsou sva-
tí a stali se našimi přáteli, můžeme se na 
ně s důvěrou obrátit v modlitbě, aby se 
za naše rodiny přimlouvali. 

Věřím, že jejich návštěva přinese své 
ovoce a k tomu všem a především těm, 
kdo Martinovy přijmou do svých rodin, 
ze srdce žehnám   

P. Pavel Glogar
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Kalendárium

 

říjen
16. 10.                       18:00 - 19:00      A co děti? Workshop pro děti
18. 10.   19:00      Misijní most modliteb
20. 10.    Misijní neděle a misijní jarmark
24. 10.                                     19:00      Animátorské setkání 
26. 10.               18:00  Bohoslužba za Brno
29 - 30. 10.                            19:00      Podzimní prázdniny

listopad
3. 11.  19:00–21:00      Pastorační rada farnosti
6. 11.  19:00      Žabovřeské rozmlouvání:
                                                                                      Jiří Kratochvil – Vzpomínání na Žabiny
12. 11.                        16:30 - 18:30                          Martinská slavnost
16. 11.        Výlet pro děti
17. 11.  14:30–17:30      Cecilka
20. 11.                19:00      Žabovřeské rozmlouvání: Josef Prokeš – Pán se stará
23. 11.  18:00      Bohoslužba za Brno
23. 11.                                                                          Pouť pro zaměstnance, animátory a rodiny
28. 11.                                    19 :00                          Animátorské setkání
29.11. - 1. 12.                                                              Adventní duchovní obnova pro mladé
30. 11.                                                                          Tvoření adventních věnců

prosinec
3. 12.                   6:30  Roráty
4. 12.  19:00  Žabovřeské rozmlouvání:
                                                                                       Jeroným Klimeš o vánoční hvězdě
5. 12.                             9:00 - 12:00                         Mikuláš KM
4.–6. 12.  19:00      Triduum před slavností 
                                                                                       k 80. výročí salesiánské  přítomnosti                                                                             
6. 12.                           14:00 - 17:45       Mikuláš v ORCu
8. 12.    Den díkůvzdání
10. 12.     6:30  Roráty
17. 12.     6:30  Roráty
18. 12.              17:30 - 19:00       Hudební besídka 
19. 12.              19:00                         Animátorské setkání
23. 12.       7:00–12:00  Roráty s programem pro děti
21. 12. - 5. 1.                                       Vánoční prázdniny
26. 12.                                  Živý Betlém

farnosti a střediska mládeže
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Perly z našich kázání  

Perly z našich kázání
11. 8. 2019 P. Jan Stuchlík

Jakým pokladem jsou pro mě moje 
děti, můj partner? Čím žijí moje děti? 
Kam směřují? Snažím se prohlubovat 
náš vzájemný vztah?

18. 8. 2019 P. Pavel Glogar

Bůh nám fandí z nebe, abychom zvlád-
li svůj život. Potřebuje však i nás, aby-
chom druhým na jejich cestě pomáhali 
a byli jim k pomoci!

8. 9. 2019 P. Pavel Glogar

Když vím, že mám před sebou určitý 
omezený čas, měl bych se ho snažit 
využít, abych došel moudrosti srdce!

22. 9. 2019 P. Tadeusz Rozmus, regionál-
ní salesiánský delegát z Říma

Smysl Božího slova je nás povzbudit. 
I já vás dnes chci povzbudit. Máte tu 
moc pěkné salesiánské dílo. Je na vás 
vidět, že dýcháte odkaz Dona Boska. 
Moje nejdůležitější slovo tady pro vás 
je děkuji! Další slovo je jděte společně. 
Vaše plody společné práce jsou už teď 
viditelné. Rozvíjejte poklad, který tu 
máte. Dělejme, co je možné, ať naše 
plody přeneseme budoucím genera-
cím. Dnešek závisí na nás!

7. 7. 2019 P. Zdeněk Jančařík

Pojďme, hlásejme, zkusme to. Boží krá-
lovství je blízko.

4. 8. 2019 P. Pavel Glogar

Mysleme na druhé už tím, jak sami 
žijeme.

4. 8. 2019 P. Pavel Glogar

Přimlouváme se za ty, na kterých nám 
záleží.

8. 9. 2019 P. Pavel Glogar

Co bych ještě udělal, kdybych měl pou-
ze poslední rok života?
 
29. 9. 2019 P. Pavel Glogar

Slovo boží nás nenechá lhostejné, a to 
je dobře.

říjen
16. 10.                       18:00 - 19:00      A co děti? Workshop pro děti
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26. 12.                                  Živý Betlém



– 6 –

Co proběhlo ve farnosti…

Rozvíjejte poklad, který máte mezi sebou
Nedělní půldesátá  22. října zněla libozvučnou italštinou. Jazykem, který 
všichni naši salesiáni a salesiánky ovládají, nezněla však od nich, ale od 
regionálního zástupce z Říma, Tadeusze Rozmuse, který tu byl na mi-
mořádné vizitaci. V homilii zaznělo plno nadšených vět (překládal don 
Zdeněk, mši celebroval don Libor.

Když jezdím po různých částech Evropy, 
dívám se na nejrůznější salesiánská díla, 
která dýchají salesiánským duchem – 
můj region zahrnuje 33 zemí. Dívám-li 
se na evropskou situaci, musím říct, že 
to vaše dílo zapadá velice krásně  do 
salesiánského díla. 

Je potřeba přinést generacím po nás 
plody. Dnešek závisí na nás, zítřek  na 
tom, jak dokážeme ty dary přenést bu-
doucím generacím. Chci vám všem říci: 
děkuji.

Před vámi všemi chci poděkovat pří-
tomné salesiánské komunitě, můžete 
být za zde přítomné salesiány opravdu 
vděčni. Je tu velmi dobré dílo. Máte zde 
několik opravdu krásných salesiánských 
větví, které jsou velice aktivní – salesi-
ány, sestry salesiánky, salesiány spolu-
pracovníky, volontárie a mnohé další. 
To společné, to pojítko je jedna z vašich 
velkých sil. Opravdu jsem pochopil, že 
se snažíte žít a pracovat společně. Zdá 
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Co proběhlo ve farnosti…

se mi, že prožíváte  jednu krásnou sale-
siánskou rodinu. 

Musíme stavbám tady kolem, dát ně-
jaký smysl skrze své srdce. Nedejme se 
zastrašit tím, že jsou před námi problé-
my. Musíme se s nimi společně, ne jen 
osobně, poprat. Společně – to je naše 
opravdová síla. To je charisma Dona 
Boska. Slůvko společně je dnes jedno z 
nejdůležitějších slov. Jdete opravdu vý-
borným směrem, máte dobré nástroje, 
které dokážete používat, rozumíte re-
alitě dnešního světa, máte kolem sebe 
spoustu dobrých lidí. Plody společné 

práce jsou velmi dobře viditelné. Je po-
třeba jít dál, dívat se jedním směrem. 
Chci poděkovat sestrám, spolupracov-
níkům, členům salesiánské rodiny, všem, 
kteří stavěli ty stavby, kde teď jsme – vám 
všem. Kdybyste tady nebyli, tak nemá 
smysl, aby  tu byli všichni ti, které jsem 
jmenoval. Dnes odpoledne odjíždím 
s krásnými dojmy. Rozvíjejte poklad, kte-
rý máte mezi sebou. Moc vám přeji, aby 
vám Bůh žehnal, všem rodinám, celému 
salesiánskému dílu v Brně.

Jaroslava Cýrusová
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Ráda bych byla jako sestra mezi děckama
Novopečená Dcera Panny Marie 
Pomocnice, salesiánka Veronika 
Beránková, pochází z  Brna-Komína. 
Rodiče mají u zastávky trolejbusu na 
Hlavní nedaleko komínského kostela 
prodejnu s ovocem a zeleninou a před-
stavovali si, že Veronika bude pomáhat 
v krámě, ale vše se vyvinulo jinak.

Veroniko, formace u sester salesiánek je 
o něco delší před prvními sliby, než tomu 
je u salesiánů. Je to tak? 

Ano, máme formaci o něco delší než 
salesiáni. Aspirantát trvá zhruba rok, je 
to období rozmýšlení a hledání. Může 
trvat i déle než jeden rok. Pak následu-
je postulát, noviciát a formace během 
časných slibů.

Aspirantát jsi prožila kde?

V Praze-Karlíně, u mě to byly dva roky. 
Pak následoval postulát, který trvá nor-
málně deset měsíců a může trvat také 
déle. Ten jsem prožila na Slovensku 

v Trnavě. Následuje dvouletý noviciát, 
který jsem strávila také na Slovensku 
v Šamoríně.

Kolik vás bylo v postulátě a v noviciátě?

Byla jsem bohužel sama.

Žádné Slovenky?

Ne, celou dobu jsem byla sama. Nejprve 
v trnavské komunitě, kde byl aspirantát 
a postulát dohromady, a pak jsem byla 
v noviciátě v Šamoríně. Tam jsme studo-
valy Stanovy, katechismus, Starý a Nový 
zákon, životopisy Dona Boska a Marie 
Dominiky Mazzarellové a samozřejmě 
italštinu. Také jsme studovaly dějiny círk-
ve, institutu, řehole…

Měla jsi v noviciátě nějakou pastoraci?

Měla jsem apoštolát – jedno stretko, 
páťačky… 

Je tam nějaký rozdíl ve vedení stretka a 
společenství oproti poměrům v Čechách 
a na Moravě? 

Je to úplně o něčem jiném. Tady naše 
spolča máme zaměřené spíš na kate-
chezi. Na Slovensku mají náboženství 
ve škole, takže stretko je o různých ak-
tivitách. Mladí si vyberou na rok nějaké 
téma a pak ho rozebírají. Letos jsme měli 
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

například Narnii a bavili jsme se o těch 
postavách. Na začátku jsme si vzali ně-
jaký příběh, pak jsme si povídali, co nám 
to říká do života, a pak jsme hráli tema-
tickou hru, aby se to propojilo.

Jak jsi vnímala slovenskou církev? Jsou 
tam rozdíly oproti naší?

V Trnavě jsme měli například 120 děcek 
na první svaté přijímání, v Šamoríně 
jich bylo 60 slovenských a pak byla ješ-
tě hromada maďarských dětí – celkem 
kolem stovky. K biřmování taky kolem 
60 děcek, tím pádem je to dost masovka. 
Velkou roli tam hrají tradice, ne všichni 
chodí do kostela, ale svátosti musí být. 
Ty počty jsou někde jinde… Na svátky 
je tam spousta lidí, mají víc zasvěcených 
svátků, před velkými slavnostmi je moc 
zpovídání…

Řekni nám pár slov o slovenských 

salesiánkách: kolik jich zhruba je, kolik 
mají komunit, kde jsou jejich domy.

Slovenských sester je něco přes 80, mají 
16 komunit, jednu komunitu mají misijní 
(Baku – Azerbajdžan), hlavní sídlo mají 
v Bratislavě – je to zajímavé, už počtem 
je to u nich hodně rozmanité.

A věkově jsou taky různé?

Ano, mají směsku. Pár starších sester 
je ještě naživu, jsou tam šedesátnice a 
padesátnice, ale jsou tam i čtyřicítky a 
třicítky – velká směska! Nejmladších je 
kolem deseti juniorek, které ještě nemají 
věčné sliby.

Vnímají to, že neměly žádnou sestru 
v noviciátě pro Slovenky něco běžného?

Není to běžné – po 25 letech neměly 
žádnou novicku v noviciátě. Teď budou 
mít jednu postulantku a ještě se chystají 
dvě aspirantky. Určitě také pro ně je po-
volání darem, a dnes stále vzácnějším 
darem.

Tak to se teď těšíš do komunity tady u 
nás, ne?

Samozřejmě, je to doma! (smích) V Praze-
Karlíně mě čeká internát, kde budu mít 
nějaký úvazek, a budu také pracovat ve 
školce.
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Skládala jsi první sliby. Jaké to pro tebe 
bylo?

Byl to pro mě první krok – řekla jsem 
před veřejností poprvé Ano, chci patřit 
Pánu. Hlavní rozhodnutí už jsem uděla-
la, když jsem šla do aspirantátu, jen se 
moje motivace prohloubila formací a za 

to jsem vděčná. Teď si uvědomuji, že už 
jsem sestrou.

Co bys jako sestra salesiánka ráda dělala?

Byla bych ráda mezi děckama!

Zdeněk Jančařík
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Puťák k Panně Marii

Kamarádi, co mne znají, ví, že nejsem 
úplně „normální“ a že se třeba večer 
seberu a jedu přespat na Radhošť, jen 
abych se pokochala východem Slunce 
v Beskydech. Nebo jdu v noci na Hostýn, 
jen abych viděla krásnou baziliku v noci 

zblízka.

Letos mne napadlo, že svůj volný 
prázdninový víkend vyrazím na puťák. 
Tentokrát jsem vybrala Jeseníky. K vý-
pravě se přidali ještě tři kamarádi a tak 
jsme v pátek v podvečer vyrazili směr 
sever. Auto jsme nechali v Bludově, ne-
daleko Šumperka, a hurá po červené, 
asi čtyři kilometry v naprosté tmě, že 

jsem ani svého černého psa neviděla. 
Po hodině a půl jsme došli ke kostelíku 
Božího Těla uprostřed lesa, kolem něj 
vede křížová cesta, všechno mělo do-
konalou atmosféru, blížila se půlnoc…

Ráno jsme se vzbudili do krásného slu-
nečného dne, bohužel někteří členové 
výpravy byli totálně mokří, protože se 
v noci přehnal docela silný déšť. Byla 
jsem asi jediná, kdo měl suché věci. 
Větší část dopoledne jsme věnovali su-
šení spacáků a oblečení na silném slunci, 
byl červenec a teploty pomalu šplhaly ke 
třicítce. Něco po desáté jsme se vydali 
dál. Těšili jsme na klidnou cestu lesem, 
ale v lese probíhaly závody na terénních 
motorkách, a tak jsme si připadali skoro 

jako v Brně.
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Půjdete-li také na puťák, zvolte po cestě 
raději růženec než křížovou cestu. My 
jsme při křížové cestě dvakrát přehlédli 
odbočku turistické značky a tak jsme 
místo plánovaných 18 km ke kapli Svaté 
Trojice ušli dobrých 20 či 21 km. Ke kapli 
Svaté Trojice jsme došli až po osmé hodi-
ně večer, vlastně jsme byli rádi, že jsme 
to stihli za světla. Nebylo moc času hle-
dat místo k přespání, ale nakonec jsme 
zvládli i to.

Ráno jsme se vzbudili, posnídali a 
vyrazili na posledních šest kilometrů, 
času se zdálo dost, naplánovali jsme to 
podle včerejší rychlosti. A tak jsme vy-
razili, šli jsme pomaleji, než jsme počítali 
a začali se bát, že mši svatou v klášteře 
v Králíkách nestihneme. První tři kilome-
try jsme šli snad hodinu a půl! Rozcestí 

hlásilo ještě 2,5 km a nám zbývalo jen 30 
minut – „to nedáme“ – a pak, stal se zá-
zrak, jsme na protějším kopci uviděli vě-
žičky. Snad touha ukončit naše duchovní 
putování mší svatou nás nesla rychlostí 
blesku. 9:43 jsme zastavili na lavičce před 
kostelem, víc jak čtvrt hodiny do začátku 
mše svaté, neumím si to vysvětlit. Mši 
svatou jsme krásně prožili.

Po mši se spustil déšť, ale to už nám 
nevadilo. Kamarád, bývalý kolega, mne 
odvezl k autu a já se vrátila pro zbytek 
výpravy.

Kostel Božího Těla v Bludově

O původu malebného kostelíčka 
vypráví příběh, který jsem se dočet-
la na stránkách obce: Lakotná selka z 
Hrabenova šla do Šumperka do kostela. 
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Při svatém přijímání Tělo Páně nespolkla, 
ale vložila do modlitební knížky, aby jej 
mohla dát doma do žlabu krávě, aby více 
dojila. Když se vracela zpátky, zastavila 
se na místě dnešního kostelíčka, kde 
byly tehdy pouze hluboké lesy. Chtěla 
si odpočinout. Usnula a během spánku jí 
hostie z knížky vypadla. Selka se po chvíli 
vzbudila, nevšimla si, že hostie vypadla, 
vzala knížku a šla domů. Po čase si lidé 
na tom místě všimli podivné záře, která 
vycházela z dutého stromu. Šli blíže, a 
co nespatřili – vprostřed stromu byla v 
monstranci ze včelího vosku umístěna 
ztracená hostie. To roj divokých včel se-
bral tenkrát vypadnutou hostii, zanesl ji 
do stromu a kolem ní utvořil voskovou 

Historie kostelíčku sahá až do roku 
1553, kdy se v jedné listině mluví o ces-
tě ke kostelíčku Božího Těla. Údajně jej 
založil Diviš z Bludova nebo jeho syn ko-
lem roku 1387, kdy drželi v zástavě blu-
dovské panství. K opatrování kostelíčka 
byl ustaven poustevník. Poustevníci se o 
něj starali až do konce 18. století. Poblíž 
měli postavenou poustevnu. V 18. stole-
tí byl přebudován víceméně do dnešní 

monstranci. Včely tak napravily zneuctě-
ní Božího Těla, jehož se dopustil člověk. 
Lidé v úžasu nad tím, co spatřili, postavili 
na tom místě malý kostel, který nazvali 
Kostelíček zjevení Božího Těla.
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Kaple Nejsvětější Trojice

Kamenná barokní poutní kaple na úpa-
tí vrchu Jeřábu v 862 m n.m. z poloviny 

podoby. Ovšem již o několik desítek let 
později nastoupil na trůn císař Josef II., 
který přikázal zrušit mnohé kláštery, 
kaple či poutní místa. Rozhodl, že bude 
zbourán i bludovský kostelíček a kap-
lička. To ovšem neznal Bludovské! Svůj 
kosteléček a kapličku natolik milovali, 
že se odmítli podílet na jejich zbourání. 
Třikrát byla vyhlášena dražba. Až když 
se dražba konala po třetí – pokaždé byla 
snížena cena – domluvili se mezi sebou, 
vybrali potřebnou částku a nastrčili jed-
noho ze sousedů, který kosteléček kou-
pil. Koupil ho – a nezboural.

K areálu patří i křížová cesta a od roku 
1905 i kaple Narození Panny Marie. Z 
boku kapličky vytéká od roku 1909 
vynikající, ledově chladná a křišťálově 
čistá voda přivedená z blízkého lesního 
pramene.

18. století. Původně dřevěná stavba byla 
postavena jako poděkování obyvatel 
Králík za záchranu před Prusy za slez-
ských válek.
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Klášter Hora Matky Boží Hedeč

Mariánské poutní místo Hora Matky 
Boží se nachází nad městem Králíky ne-
daleko hranice s Polskem, pod Kralickým 
Sněžníkem. Nad městem na hoře o výš-
ce 760 m n. m., která se dříve nazývala 
„Lysá Hora“, králický rodák Tobias Jan 
Becker, svatovítský kanovník, a později 

Za vlády císaře Josefa II. bylo rušeno 
mnoho poutních míst a klášterů a za-
kazovány poutě, jelikož odvádějí lid od 
práce. Podle legendy zachránily klášter 
humor a inteligence jednoho z řeholní-
ků, který na otázku, kde je střed světa, 
odpověděl, že tam, kde je Jeho císařská 
milost.

V noci ze 7. na 8. srpna 1846 udeřil do 
kostela blesk a ten vyhořel. Milostný 
obraz zachránil P. Bernard s nasazením 
vlastního života, ale výzdoba poutního 
kostela z velké části vzala zasvé. Vše, co 
se tehdy zachránilo, bylo přeneseno do 
ambitů, kde tak můžeme dodnes obdi-
vovat sbírku barokních maleb a řezeb. 
Během jednoho roku byl kostel znovu 

královéhradecký biskup, založil monu-
mentální poutní komplex. Založení to-
hoto místa, bylo splněním slibu, který 
složil, když byl ještě malým chlapcem.

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie byl postaven v letech 1695–1700. 
V roce dokončení byl do kostela přinesen 
milostný obraz P. Marie Sněžné (podle 
originálu z římského chrámu Santa 
Maria Maggiore, o němž se věřilo, že 

otevřen, na obnovu vnitřní výzdoby ale 
musel čekat další půl století. Teprve před 
koncem 19. století byl kostel vyzdoben 
v novorenesančním stylu. V té době 
již klášter spravovali redemptoristé, 

kteří zde vystřídali servity roku 1883.  
Roku 1901 koupili poutní dům, který ob-
novili a rozšířili. Poutě byly neoddělitel-
nou součástí života města Králíky a jeho 
okolí až do roku 1950, přičemž několik 
let před tím byly Králíky poznamenány 
světovou válkou.

ji namaloval evangelista svatý Lukáš), 
který se stal srdcem poutního místa, a 
Lysá hora dostala nové jméno – Hora 
Matky Boží.
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V dubnu uzavřela komunistická vláda 
poutní areál pro veřejnost a na pout-
ním místě internovala vězně, mezi ni-
miž byli především redemptoristé, ale 
také jezuité a salesiáni. Pracovali zde a 
žili v primitivních podmínkách až do 
roku 1960, někteří zde byli až do roku 
1965. Tehdy klášter převzala Česká ka-
tolická charita. Do kláštera přišly sestry 
Neposkvrněného Početí Panny Marie, 
které zde zůstaly až do roku 2002. Areál 
byl otevřen pro veřejnost roku 1968.

Od roku 1990 spravovali poutní mís-
to znovu redemtoristé a roku 1993 byl 
znovu otevřen i poutní dům. V letech 
2002–2007 zde bylo i sídlo skupiny re-
demptoristů, která pořádala lidové misie.

Od poloviny roku 2009 zajišťoval du-
chovní správu diecézní kněz, nějakou 
dobu sem redemptoristé jen dojíždě-
li. Od Velikonoc 2012 do léta 2013 zde 
pravidelné nedělní mše svaté nebyly 
slaveny.

V létě 2013 předali redemptoristé 
kostel a areál kláštera královéhradecké 
diecézi. 

Nás osobně uchvátila boční kaple 
svatého Peregrína, patrona nemoc-
ných, o kterém jsem již v loňském čís-
le Žabokuku psala, a další boční kaple 
svatého Gerarda (Jaromíra), patrona žen 
v požehnaném stavu.

 Bohumila Klangová
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S vděčností se žije lépe!

Před několika dny jsme si večer s man-
želem zazpívali známé křesťanské písně 
ze zpěvníku Hosana. Zvlášť se nám líbily 
ty starší, ale krásné, např. písně Díky (č. 
44, č. 48), Děkujme Pánu (č. 426) a píseň 
Vzdejme Pánu díky (č. 275). Při tom zpí-
vání jsme si uvědomili, jak je dobře stá-
le Bohu za všechno děkovat a že „dost 
děkovat nikdy ani nemůžeme“, jak se to 
říká v jedné krátké mariánské modlitbě. 
Všichni toužíme po tom, abychom dobře 
prožili svůj život a abychom byli šťastní. 

Je pravdivá úvodní věta, že život 
s vděčností je lepší?  Krátce se nad tím 
zamysleme.

Známý autor duchovních myšlenek 
A. L. Balling napsal krásnou a výstižnou 
větu, kterou si už mnoho let připomí-
nám:  „Šťastný je, kdo je vděčný, že smí 
žít.“

Vděčnost souvisí se štěstím. A když 
jsme vděční, jsme současně šťastní, 
a když jsme šťastní, jsme i radostní.  
Vděčnost, radost a štěstí patří tak nějak 
dohromady. 

Zakladatel schönstattského hnutí P. 
Josef Kentenich vypozoroval, že „když 
si sami v sobě vytvoříme vděčný smysl 
pro všechno dobré, co přináší den, pak 
brzy nebudeme pociťovat nedostatek 
radosti“.  Z toho vyplývá, že vděčnost je 
důležité životní zaměření. Ze zkušenosti 
víme, že negativní zážitky až příliš upou-
távají naši pozornost, zatímco pozitivní 
věci máme sklon brát jako samozřejmé. 
Připomeňme si jen některé věci, které 
jsou dobré a za které můžeme být vděč-
ní, například že máme, co jíst, že jsme 
zdraví, že žijeme v míru a ve svobodě, že 
máme děti a vnoučata, že máme přátele. 
Máme být vděční těm lidem, kteří nás 
v našem životě doprovázeli a duchovně 
obohatili, vděční za kytičky, které nám 
rostou na zahrádce, i za to, že nám voda 
v každou denní dobu proudí z kohout-
ku atd. Určitě jsou na tom lépe ti lidé, 
kteří to dobré a krásné ve svém životě 
přijímají vědomě a stále znovu si před 
očima vyvolávají věci a situace, za které 
jsou vděční. Často slyším od starších lidí, 

Foto: Vojtěch Pospíšil, ČaV
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kterým se už život krátí, že jsou vděčni za 
každý prožitý den. Takže s přibývajícími 
roky našeho života a s postupným ubý-
váním sil roste naše vděčnost. 

Jsou i takoví lidé, kteří hodně naříkají, 
kritizují, jsou stále s něčím nespokojeni, 
závidí druhým, mají špatnou náladu, jsou 
mrzutí. Takovým by se chtělo zdaleka 
vyhýbat.

Žijme svůj život vděčně, těšme se 
z darů, které všichni dostáváme, protože 

pak budeme žít lehčeji a vděčněji.
Apoštol Pavel říká v 1. listě Soluňanům: 

„Za všech okolností děkujte, neboť to je 
vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás“ (5,18).

  Jarmila Marečková

PS: A za seniory jsme salesiánům vděční 
za krásnou kuchyňskou linku ve farním 
sále, ve kterém se setkáváme 

Foto: Petr Polanský, ČaV
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Salesiánské dílo v Brně slaví 80

Tehdejší provinciál P. Ignác Stuchlý po-
věřil P. Františka Lepaříka, aby se roku 
1939 nastěhoval do Brna a od srpna 
rozjížděl s žabovřeskými kluky oratoř. 
Druhou starostí Františka Lepaříka bylo 
sehnat dostatek fi nančních prostředků 
na první dřevěnou stavbu. Od začátku 
se počítalo s  tím, že v  jedné budově 
bude multifunkční sál, který se podle 
potřeby bude měnit v kostel. Provizorní 
stavba byla vysvěcena Mons. Josefem 
Kupkou 8. prosince 1939. V září 1943 do 
Žabovřesk přesídlil také P. Ignác Stuchlý. 
V květnu byly Žabovřesky bombardo-
vány spojeneckým letectvem a kolem 
oratoře zůstalo 27 kráterů po bombách, 
ale oratoř zůstala nezasažena. Po válce 
se život v oratoři i v provizorní farnosti 
kolem kostela rozvinul nebývalým tem-
pem, vznikala různá sdružení pro mládež 
i pro dospělé, vznikla chlapecká dechová 
kapela, hrálo se divadlo, probíhaly minis-
trantské schůzky a katechetické soutěže. 
Čas rozkvětu ale neměl dlouhého trvá-
ní, protože v únoru 1948 nastoupila ko-
munistická diktatura, která se vzhledem 
k církvi naplno projevila tzv. Akcí K, kdy 
byly v dubnu 1950 uzavřeny a rozpuště-
ny všechny mužské i ženské řehole. Do 

oratoře v Žabovřeskách se nastěhovala 
Státní bezpečnost a zanedlouho přes 
velkou snahu místních kluků i věřících 
bylo salesiánské dílo ukončeno. Hlavními 
salesiánskými postavami brněnské-
ho díla byli P. Oldřich Med, P. Vojtěch 

Letos slaví salesiáni v Brně významné výročí, protože 8. prosince to je osmde-
sát let od jejich příchodu do Brna-Žabovřesk. V několika vzpomínkách stále 
vzácnějších pamětníků a v historickém přehledu se vrátíme k tomu, co se tehdy 
dělo, byl to bylo na počátku druhé světové války.
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Tomáš, P. Václav Hynek, P. František 
Lepařík, P. Petr Baran a v novější době 
také P. František Vavruša, P. Josef Brtník, 
P. Martin Hobza, P. Vít Dlapka a mnozí 
další. Ti starší, kteří se dožili pádu komu-
nismu, slíbili Panně Marii Pomocnici, že 
jí po převratu postaví kostel. Nesmíme 
přitom zapomenout na obrovský pří-
nos Nadace Dona Boska a její protago-
nisty Josefa Petříka, Lubomíra Krejčího, 
Bohumila Kovaříka, Růženy Polanské a 
mnohých dalších, kteří byli v nové éře u 
znovuzrození salesiánského díla. Roku 
1993 se začalo se stavebními pracemi a 
roku 1995 byl slavnostně vysvěcen ot-
cem biskupem Vojtěchem Cikrlem.

Pár vzpomínek na první oratoř
„Za patera Surého se nejvíce rozvinula 
divadelní tvorba v oratoři. On sám byl 
režisér tělem i duší. Hrály se pašije, Světlo 
hor, Tajemství faraonovy hrobky. Hráli 
jen kluci. Nikoho ani nenapadlo, že tam 
chybí ženy. Kluci zvládli bravurně zahrát 
všechny role.

Jednou přišel na představení Tajemství 
faraonovy hrobky ředitel Mahenova di-
vadla, který byl i výborný režisér – pan 
Stehlík. Ten když viděl, jak krásně a pře-
svědčivě kluci hráli, nemohl věřit, že 
jsou ochotníci. Zvlášť exceloval Luboš 
Krejčí, kterému se všeobecně přezdívalo 
Jehlička. Hrál černocha, který byl tráven 
a umíral tak autenticky, že mnozí slzeli.“

Božetěch Kovařík, bývalý oratorián
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Jan Pleva je pětačtyřicátý ročník, 
takže do salesiánské oratoře v Brně-
Žabovřeskách se dostal až těsně před 
jejím nuceným uzavřením.

Jak jste se dostal k  salesiánům a do 
oratoře?

Otec měl v Žabinách velké zahradnictví 
a rodiče chodili do dřevěné oratoře na 
bohoslužby a nosili jsme do kostela také 
květiny. Jakmile jsem byl trochu větší, 
začal jsem ministrovat. 

Takže jste zažil některé salesiány?

Ano, samozřejmě, P. Lepaříka, Hynka, 
Metoděje Hasilíka. Pamatuju si, že 
jsme chodili horní cestou od dnešního 

náměstí Svornosti, stejně jako je to tam 
dnes, vešli jsme brankou u plotu, salesi-
áni si tam pěkně vybafávali a my jsme si 
šli hrát do oratoře nebo jsme šli minist-
rovat. Jména salesiánů už si nepamatu-
ju, spíš dám ještě dohromady pár jmen 
kamarádů ministrantů a kluků z oratoře.

Po zabrání oratoře komunisty jste do 
oratoře ještě chodil?

Oratoř ještě fungovala zásluhou hlavně 
Pepy Petříka a Zdeňka Chylíka, Staříka. 
Moje vzpomínky ale končí poslední bo-
hoslužbou komínského faráře Růžičky. 
Pak se to zavřelo a já už jsem sem bo-
hužel nechodil. Odešel jsem pak do 
Znojma a do Bystřice pod Hostýnem 
na průmyslovku. Ministroval jsem pak 
už jen v Jundrově a v Komíně.

Po roce 1990 jste vstoupil do Nadace 
Dona Boska?

Hlavně se tu angažoval můj bratr, já 
jsem totiž začal podnikat a už jsem ne-
měl moc času nazbyt. Každopádně na ty 
staré časy moc rád vzpomínám.

Zdeněk Jančařík
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Od ucha k uchu

Učitelé nedělní školy požádali svého 
pastora aby povídal dětem o manželství. 
Připravil si tedy pečlivě své vyučování, 
vstoupil do třídy a začal otázkou: „Hoši 
a děvčata, přišel jsem k vám dnes ráno, 
abych si s vámi povídal o manželství. Ale 
než začnu, může mi někdo z vás říci, co o 
manželství řekl Ježíš?“ Po chvilce mlčení 
se přihlásil Pepíček. Když ho pastor vy-
volal, hrdě odpověděl: Ježíš řekl: „ Otče 
odpusť jim, neboť nevědí co činí.“

Babička vezme vnuka poprvé do koste-
la a všechno mu ukazuje. Pak se zastaví 
před svatostánkem a modlí se. Malého 
zaujme červená barva věčného světla. 
Dlouho se na ně dívá a nakonec se zeptá: 
„Babi, kdy tam konečně naskočí zelená, 
abychom mohli jít dál?“

V kostele byla vyloupena pokladnička. 
Po několika dnech obdržel farář obálku 
s dvacetikorunou. Na přiloženém lístku 
stálo: Ukradl jsem ve vašem kostele sto 
korun. Protože mě trápí svědomí, po-
sílám tímto dvacet korun zpět. Bude-li 
mě svědomí trápit dál, můžete počítat 
s dalšími splátkami.

Nedělní kázání se nekonečně vleklo. 
Kazatel dramaticky pravil: „Co ještě 
mohu říci?“ A z jedné lavice se ozval 
jasný hlas: „Co takhle Ámen?“

Lord si zavolá sluhu Jeana a říká mu: 
„Jean, chtěl bych vykonat nějaký dobrý 
skutek, ale nic mne nenapadá. Co byste 
mi poradil ?“
Jean je velmi překvapen, chvíli přemýš-
lí a pak povídá: „No, víte, pane, teď je 
zima, všude sníh, zvířátka mají hlad, co 
kdybyste nasypal trochu zrní hladovým 
ptáčkům na okenní římsu vaší ložnice?“ 
Lord se zamyslí, rozzáří se mu oči a nad-
šeně povídá: „Jean, vždyť vy jste génius! 
To bych potom ty ptáky mohl střílet rov-
nou z postele!“

Včera jsme se s manželkou pohádali, ale 
stejně jsem měl poslední slovo já.
- A cos jí řekl?
-Tak si to teda kup!

Jede takhle jeptiška autobusem, na ruce 
má sádru. Přisedne si k ní kněz a ptá se:“-
Co se vám stalo, sestro?“ „Uklouzla jsem 
ve vaně, otče.“ Za nimi jedou dva somrá-
ci a jeden se ptá druhého: „Ty, vole, co je 
to vana?“ „Nevím, copak jsem katolík?!“
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Měřím metr, no a co!
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Farní knihovnička

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít 
nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých 
nivách,

vodí mě na klidná místa u vod, 
naživu mě udržuje, stezkou spravedl-

nosti mě vede pro svoje jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti,
nebudu se bát ničeho zlého,

vždyť se mnou jsi ty.

Žalm 23,1–4

Chceme-li se učit ponížení správně zpra-
covávat, je nezbytné si osvojit tu nejdů-
ležitější skutečnost našeho života: jsme 
milovanými dětmi Božími, Božími dcera-
mi i syny, nebo třeba ovečkami dobrého 
Pastýře.

Je psychologicky prokázáno, že se 
člověk stává tím, na co myslí. Chci-li 
si osvojit, že jsem milovaným synem 
Božím, jako jím byl Ježíš (Mk 1,11), chci-li 
mít jeho mysl, musím na to často myslet, 
často se to vědomě snažit prožívat, až 
se jím opravdu i fyzicky stanu. Nejsem 
neurolog, ale mnohokrát jsem četl, že 
se v našem mozku utvářejí neuronové 
cesty a spoje podle toho, nač myslíme, a 
že se tak do jisté míry opravdu stáváme 
tím, co myslíme. Slova „jsem milovaným 
synem Božím“ pak nejsou jen hezkou 
myšlenkou, nýbrž fyzickou realitou, do 
které se strukturoval i můj mozek (lékaři 
toto zjednodušení prominou). Můj mo-
zek se opravdu i fyzicky stal mozkem 
syna Božího.

Je-li tomu tak, pak člověku nikdy ne-
budou stačit obrazy, kterými by tento 
úžasný stav vyjádřil, a slova žalmu 23 
jsou toho jednou verzí.

Jestliže pak člověk zažije ponížení, 
i přes bolest s tím spojenou se tento 
vnitřní stav Božího synovství (nevím bo-
hužel, jaké slovo zde použít pro ženský 
rod, ale ženy si jistě poradí) prohlubuje, 
zvědomuje a stává skutečně pravdivým. 
Lukáš pak může o apoštolech popravdě 

Ladislav Herán SAMI NA TÉTO ZEMI ?



Vybráno z knihy L. H.: Sami na této zemi? 
  (Portál, 2019, str. 35 a 36)
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napsat, že měli po svém ponížení radost, 
že směli pro Ježíšovo jméno trpět příkoří 
(srov. Sk 5,41).

Je-li tomu tak, pak mohu snést i své hří-
chy, neboť určitá míra ponížení, kterou 
mi přinášejí, je velmi zdravá.

Je konec června. Jsem vyčerpaný, už 
mám všeho po krk a nemohu se dočkat 
trochy letního volna. Únava a stres mi 
dokonce vytvořily opar na rtu, nikdy dřív 
jsem to neměl. Je večer a po dalších dvou 
telefonátech, kdy po mně nějací lidé už 
zase něco chtějí, jedni alternativní svat-
bu, druzí alternativní pohřeb, nemám 
už skoro vůbec žádný čas, promiňte, ří-
kám, opravdu by to nešlo, říkají, dobře, 
rezignuji a zase kapituluji, naštvu se, a 
abych si aspoň trochu ulevil, píšu hroz-
ný status na adresu všech alternativních 

lidí na Facebook, i když si ve skutečnosti 
myslím pravý opak toho, co píšu, ráno 
čtu reakce a příspěvek musím potupně 
smazat, jak jsem něco takového mohl 
napsat, sám sebe už nepoznávám, to 
přece vůbec nejsem já, jsem podrážděný 
a nepříjemný na lidi, co jsem to vlastně 
zač, Pane Bože?

I dnes mne fascinuje jedna scéna v mu-
zikálu Jesus Christ Superstar. Ježíš je 
v Chrámu a ze všech stran na něj dorážejí 
lidé, napětí se stupňuje. Už se neudrží a 
vybouchne:
„Je vás mnohem víc, než se dá 
zvládnout,
na to sám nestačím, sám, nechte mě 
být, nechte mě být!
Uzdravte se sami!“
Jak já tomu Ježíšovi někdy rozumím!

Foto: Václav Vlach, ČaV

Farní knihovnička
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Ohlédnutí za prázdninami

Původně se tato polovojenská anabáze 
jmenovala Cesta na Sever, ale ve skuteč-
nosti to byla cesta na Východ, protože 
jsme vyrazili zakládat československé 
legie a ochraňovali jsme Transsibiřskou 
magistrálu. Kluků bylo přes dvacet, při-
brali jsme s sebou pár hochů z Jundrova 
a okolních brněnských vesnic. Nejprve 
jsme museli utužovat vojenskou dis-
ciplínu a učit se pořadovým cvikům, 
časem jsme se nejen vojensky sehráli 
a začali jsme podnikat složitější vojen-
ské i sportovní operace (lakros, kriket, 
lanové aktivity a samozřejmě fotbal!). Asi 
nejvděčnějšími akcemi byly olympiády s 
plynovými maskami, cvičení ve střelbách 
z minometů (petlahve, které vyletovaly 

Ministranti sibiřskou magistrálu na Annabergu ubránili

z plastových rour), výroba dřevěných 
pušek a ovšem také házení dřevěných 
granátů. Celá sibiřská anabáze měla ně-
kolik vrcholů: noční přepad a obsazení 
bolševické stanice ve Staré Vodě, hrdin-
nou noční obranu železničního mostu 
u Staré Vody a zajetí nepřítele Grigorije, 
nocování pod širým nebem poblíž Staré 
Vody a závěrečnou strategickou bitvu s 
tatínky-bolševiky, kteří se poměrně rych-
le vzdali přesile. Nechyběla ani svatba 
Zdeňka a Evy s obnovou manželských 
slibů v kostele sv. Anny, protože za války 
život prostě běžel dál. Kluci si tábor uží-
vali, o čemž svědčí jejich rozzářené oči 
na fotkách. A jídlo z dílny obou našich  
Ev bylo vynikající! 

                                             Zdeněk Jančařík



– 27 –

Ohlédnutí za prázdninami

„Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše“

… tak přesně takto znělo motto 
letošních manželských setkání, 
které každoročně pořádá sdruže-
ní YMCA. Letos se vše odehrávalo 
ve znamení velkých oslav a díků, 
protože tato setkání oslavila již tři-
cet let od začátku svého působení 
v ČR.

Ne, že bychom absolvovali všech 
třicet ročníků, ale tímto krásným 
číslem jsme zahájili naše první 
manželáky. Po dlouhém rozmýšlení 
a zvažování všech pro a proti, jsme 
se nakonec přece jen rozhodli a po-
slední červnovou sobotu vyrazili v 
plné polní do Kroměříže. 
Na Pavlákovu jsme přijížděli se 
smíšenými pocity, protože jsme 
vůbec netušili, co nás vlastně čeká.
Naše prvotní obavy a nejistota však 
brzy zmizely v prostoru přátelské 
atmosféry a radosti, kterou byl 
místní internát doslova zaplaven. 
A neradovaly se tu jen manželské 
páry, ale i jejich děti, které zde pod 
vedením obětavých pečounů pro-
žily pestrý program v němž ne-
chyběla ani návštěva ZOO Lešná, 
nebo kočárková šou. Společně jsme 
pak se svými dětmi hojně využívali 
prostory Podzámecké zahrady i vy-
hlášené zmrzliny na náměstí. Bylo 

pro nás příjemné, že jsme mohli 
strávit čas jak spolu, tak i s dětmi 
pohromadě jako rodina. 
Byl to nabitý, ale zároveň krásný 
týden, hodnotně prožitý a na-
šeho rozhodnutí jsme ani chvíli 
nelitovali.

Lucka a Vašek Vlachovi

Foto: Vojtěch Dědek
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Obrazem

Žehnání školních pomůcek  

Foto: Dominik Polanský, Člověk a Víra
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Obrazem

Svatováclavské hody 

Foto: Dušan Kadlec, Člověk a Víra
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Obrazem

Slavnostní zahájení misijního měsíce - P. Sergius Duru 

Foto: Václav Vlach, Člověk a Víra
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Obrazem

Žabovřeské rozmlouvání s Leošem Halbrštátem

Foto: Jan Hubáček, Člověk a Víra



 

Říká se, že přítele poznáš pouze,  

když je ti těžko – jsi ve stavu nouze.

Přítel má radost vždy z tvého úspěchu,

a když se nedaří, poskytne útěchu.

Ať jsi na vrcholu, nebo hodně nízko,

přítel je ten, který je vždy blízko.

Tajemství bez obav můžeš mu svěřit,

nikdy tě nezradí – dá se mu věřit.

Můžeš mu zavolat třeba i v noci,

pomůže, poradí, co bude moci.

Dobrého přítele, toho si važ,

v něm jistě od Boha velký dar máš.

Při každém útoku záda ti kryje

a v každém boji po boku ti je.

Když někdy smutek se do duše vkrádá

život je najednou jak těžká kláda,

jako by do srdce kopí ti bodli,

přítel se za tebe v skrytosti modlí.

S ním můžeš plakat, taky se smát!

Bude vše s tebou prožívat rád.

Jan Šlachta

PŘÍTEL


