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úvodník

pomalu a jistě se blížíme k vánočním 
svátkům. Většinou se tento adventní čas 
vyznačuje materiálními přípravami na nej-
oblíbenější svátky roku. A tak se můžeme 
dostat do paradoxní situace: chceme se 
dobře připravit na oslavu narození Krista a 
nezbude nám mnoho času, abychom se za-
stavili a zamysleli nad podstatou vánočních 
svátků, nad jádrem, které těmto svátkům 
dává smysl a náplň.

Nedávno jsem šla po ulici a na „šali-
ně“ jsem viděla reklamu na nějaký kvíz. 
Uvědomila jsem si, že člověk ve své pod-
statě je soutěživý typ, rád vyhrává, porov-
nává se s ostatními, chce se něco nového 
dozvědět. Vánoce mohou být pro nás ta-
kovým kvízem, kdy se můžeme dozvědět 
něco nového a objevit Boží lásku, která 
nám darovala Spasitele. Můžeme se porov-
návat s Boží láskou, s láskou Ježíše Krista, 
který „nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, 
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přiro-
zenost služebníka a stal se jedním z lidí“ 
(Flp 2, 6 – 7). 

Šla jsem kolem hotelu Kozák a na budo-
vě jsem viděla plakát s dobovou fotkou. 
Uvědomila jsem si, že by tu hotel nestál, 
kdyby se toto dílo postupně nevyvíjelo, 
kdyby neměl svoji historii, kdyby nebylo 
lidí, kterým o toto dílo šlo, kdyby se ne-
přičinili o jeho zvelebení. Podobně je to i 
s námi, s našimi rodinami, komunitami. 
Každý máme svoje kořeny a stavíme na 
tom, co nám zanechali naši předkové.  

V naší komunitě sester jsme měly letos 
v listopadu vzácnou návštěvu z generální 
rady, japonskou sestru Assuntu Sumiko. 
Ve spojení s ní a s celou kongregací si 
uvědomuji i naši bezmála již stopadesáti-
letou cestu, která začala v malé vesničce 
v severní Itálii v Mornese u Alessandrie. 
Pán působil skrze našeho zakladatele sv. 
Jana Boska, spoluzakladatelku sv. Marii 
Dominiku Mazzarellovou a skrze obrov-
ský počet sester. Byli otevřeni výzvám 
Ducha svatého, aby odpověděli na potře-
by své doby. To může být i výzva pro nás. 
Duch svatý působí i dnes a ukazuje cestu. 
Pokojně a nenápadně ovlivňuje dějiny 
světa. Jeho kreativita a síla je neuvěřitel-
ná. Ztišme se tedy, abychom nepřeslechli 
Pánovo volání o letošních Vánocích.  

Když jsem byla v noviciátě v Římě, ve 
stejné budově byl malý dětský domov 
pro asi 12 děvčat. Byla z různých národ-
ností a každá z nich měla svůj příběh. 
Když jsme jely popřát radostné Vánoce 
generální matce a sestrám z generální 
rady, pomocí scénky jsme znázorni-
ly moment, kdy Josef a Maria hledali 
místo, kde by se mohli ubytovat, ale 
žádné nenašli. Naši scénku jsme aktu-
alizovaly a do vánočního příběhu jsme 
dosadily jména našich děvčat, protože i 
pro ně nebylo místo ve vlastních rodi-
nách.  Naše přání bylo trochu smutné, 
ale zasazené do reálného světa. Když 
se podíváme kolem sebe, obklopuje nás 
mnoho dobra, ale i nespravedlnosti. 

Milí přátelé,
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úvodník

Vlastně i my sami uvnitř zakoušíme 
dobro i zlo. 

Přeji všem, aby o letošních Vánocích 
prožívali čas plný vnitřního pokoje a ra-
dosti z ohromující události, že se Slovo 
(Verbum) stalo člověkem. Úžasný mo-
ment v dějinách lidstva! 

Ať se srdce každého z nás stane citlivé 
pro naše bližní – blízké i vzdálené, aby 
se skrze nás mohlo Slovo opět vtělit do 
dnešního světa a přinést život, lásku, ra-
dost, pokoj a pochopení.

A na závěr ještě jednu báseň od ne-
známého autora, kterou jsem zaslechla 
v Římě:

Narodil jsem se nahý, říká Bůh, 
   aby ses uměl zříci sebe sama.

Narodil jsem se chudý,
   abys mohl pomáhat chudým.

Narodil jsem se zranitelný, říká Bůh,
   abys ze mě neměl nikdy strach.

Narodil jsem se z lásky,
   abys nikdy nepochyboval o mé lásce.

Jsem člověk, říká Bůh,
   aby ses nikdy nestyděl být sebou 

samým.

Narodil jsem se pronásledovaný,
   abys uměl přijímat těžkosti. 

Narodil jsem se ve skromnosti, 
   abys přestal být složitý.

Narodil jsem se v tvém životě, říká Bůh, 
   abych přivedl všechny do domu Otce.

                                      sr. Eva Liškutinová
                                ředitelka FMA
                                Brno - Žabovřesky
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Kalendárium

 

prosinec
4.-  6. 12.  19 : 00  triduum před slavností k 80. výročí salesiánské   
    přítomnosti
5. 12.  9 : 00  Mikuláš Klub maminek
5. 12.  14 : 00  Mikuláš v ORCu
8. 12.  9 : 30  mše sv. na poděkování P. Marii za ochranu díla (biskup  
    Karel Herbst)       
    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
21. 12. - 5. 1.         vánoční prázdniny
23. 12.  7 : 00 - 12 : 00       roráty s programem pro děti
24. 12.  15 : 00  vigilie Narození Páně pro rodiny s dětmi
  22 : 00  noční slavnost Narození Páně
25. 12.    slavnost Narození Páně
26. 12.    svátek sv. Štěpána
  14 : 30  Živý Betlém
29. 12.    svátek Svaté rodiny, při mších sv. žehnání manželům
31. 12.  15 : 00  adorace
  16 : 00  mše na poděkování za uplynulý rok, Te Deum

leden
1. 1.       slavnost Matky Boží Panny Marie
5. 1.  19 : 00  koncert Cappella Polyphonica Salesiana
6. 1.    slavnost Zjevení Páně
9. 1.  20 : 00  vánoční chvály
10. 1.    tříkrálová koleda
11. 1.    výlet pro děti
17. 1.     Společenský večer střediska
18. 1.    valná hromada Nadace pro Dona Boska
19. 1.  14 : 30  dětský maškarní bál s Káťou a Škubánkem
19. 1.  19 : 00  pastorační rada farnosti
24. 1.    celodenní adorace
25. 1.    společenský večer farnosti
26. 1.  9 : 30  uvedení nejmladších ministrantů do služby

farnost a středisko 
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únor
14. - 15. 2.       Přespávačka v ORCu
17. - 21. 2.      jarní prázdniny
22. 2.  18 : 00    bohoslužba za Brno
26. 2.      Popeleční středa
  16 : 00    setkání seniorů  
28. 2.- 1. 3.     Postní duchovní obnova

27. 1.    karneval Klubu maminek
27. - 31. 1.        Oslavy DB v ORcu
29. 1.    velká společná porada pracovníků Sal střediska – polo-  
    letní revize
16 : 00    setkání seniorů
30. 1.     Animátorské setkání
31. 1.    slavnost sv. Jana Boska

Foto: Václav Vlach, Člověk a Víra
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Perly z našich kázání  

Perly z našich kázání

6. 10. 2019 P. Sergius Duru, 
misionář z Nigérie žijící v Rakousku
Bůh tě miluje! Když k němu přijdeš a 
prosíš ho, vždycky pomůže. Důvěřujme 
mu. „Pane, dej mi více víry!“

13. 10. 2019 P. Libor Všetula
Když jsme radostní, zůstaňme radostní. 
Když ne, na nic si nehrajme. Postavme se 
před Boha, takoví, jací jsme. Vztahuji se 
k Bohu, i když se mi neplní moje prosby 
a představy? Jaký je můj vztah k němu?

27. 10. 2019  Radim Bína, chemik, ženatý, 
otec čtyř dětí
Ptám se sám sebe, co nás uvnitř vede 
k tomu dělat ze sebe něco lepšího? Kde 
bereme neskutečnou nadutost a drzost 
někoho hodnotit a škatulkovat? V čem 
jsme jiní, než ostatní? 

1. 11. 2019 P. Pavel Glogar 
Nedělejme se důležití. Kdo je důležitý, 
je Bůh sám. A pak i ve chvílích neklidu 
můžeme být pokojní.

2. 11. 2019 P. Jan Stuchlík
S Bohem můžeme počítat a jako k dob-
rému Otci se k Němu můžeme obracet.

              
3. 11. 2019 P. Libor Všetula
1. Co děláš pro to, aby ses mohl dostat 
k Ježíšovi? 2. Jak konkrétně reaguješ na 
jeho prosbu, že s tebou musí dnes zůstat? 
3. Jak se konkrétně pozná, že jsi křesťan?

3. 11. 2019 P. Pavel Glogar  
Každý z nás potřebuje být přijatý. 
Všímejme si v kostele lidí kolem nás, 
někteří se mohou cítit osamoceni.

3. 11. 2019 P. Zdeněk Jančařík
Buďme zvědaví, ne unaveni vším okolo.

19. 11. 2019 P. Jiří Baláš
Dokážeme taky křičet k Hospodinu, když 
Boha potřebujeme?
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Rozhovor

Salesiánské dílo není jen o nás salesiánech

Letos slavíme 80. výročí příchodu salesiánů do Brna - Žabovřesk. 
Při této příležitosti jsme si povídali s ředitelem žabovřeské salesiánské 
komunity Liborem Všetulou.

Libore, můžeš představit členy vaší komu-
nity a říct ve zkratce, kdo má jaký úkol?

Tady v domě je nás šest, celkově do ko-
munity patří 11 salesiánů. Letos byla ka-
nonicky zrušena komunita v Líšni, takže 
tamější salesiáni patří také pod nás. Tady 
v Žabinách bydlí Zdeněk Jančařík, který 
má na starosti především žurnalistiku a 
mediální oblast v provincii – Salesiánský 
magazín a Žabokuk, překlady, články pro 
provincii a pro ostatní média – pracuje i 
ve farnosti a částečně ve středisku. Pak je 
tu Pavel Glogar, farář, ale je i ve středisku 
jako vedoucí sekce křesťanské výchovy, 
což je novinka a výsledek naší snahy pro-
pojit farnost a středisko. Jenda Stuchlík je 
farní vikář a má na starosti několik vět-
ví salesiánské rodiny, např. Volontárie 
Dona Boska, dále Jenda Gacík, ekonom 
komunity, který se angažuje i ve farnosti 
a má na starosti spolupracovníky z Brna-
Západu. Pak je tu Jirka Baláš, ředitel stře-
diska, který se také věnuje spolupracov-
níkům Dona Boska. Já mám na starosti 
komunitu, mediální centrum, jsem i ve 
středisku a ve farnosti. Dále k nám patří 
Peťa Matula, ředitel střediska v Brně-
Líšni, a František Ptáček, který má na 
starosti tamější komunitu křesťanů, spo-
lupracovníky apod. Jarda Němec bydlí 

v bytě se studenty a je školním kaplanem 
na církevním gymnáziu a ZŠ Lerchova. 
Míra Dibelka je v Žernůvce, kde slouží 
v Domě sv. Alžběty a je zapojený i do 
okolních farností. Jirka Zezula, koad-
jutor, se stará v Žatčanech o nemocnou 
maminku. 

Co je posláním vaší salesiánské 
komunity?

Za totality žili salesiáni individuálně, 
ale od té doby se snaží vstupovat do ko-
munit. Podle Stanov je totiž nositelem sa-
lesiánského poslání komunita. Snažíme 
se tedy žít a pracovat společně. Posláním 
salesiánů obecně je být s mladými lidmi 
nebo pro mladé lidi a zprostředkovávat 
jim, že je má Pán Bůh rád – různým způ-
sobem, kdy zohledňujeme stav života a 
víry jednotlivého mladého člověka, a to 
především navazováním normálních me-
zilidských vztahů, nabízením programů 
a aktivit, které jsou pro ně adekvátní. 
Snažíme se reagovat na to, co se děje ve 
společnosti. Způsob činnosti salesiánů 
v jednotlivých zemích je dán i historicky. 
Jsou státy, kde salesiáni mají školy, např. 
v Anglii nebo v Polsku, v Česku se po 
revoluci začaly zakládat tzv. střediska 
mládeže. Středisko a farnost jsou plíce, 
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komunita zajišťuje jejich činnost a ved-
le ní stojí další specifi cké skupiny nebo 
centra činností, např. nízkoprahové kluby, 
mediální centrum, nakladatelství Portál v 
Praze, televize Noe v Ostravě atd.

Mění se spolu s dobou i způsob práce 
salesiánů?

Musí. Ve stanovách se mluví o mladých 
lidech, zvláště nejpotřebnějších. A po-
třeby mladých se v čase mění. V Evropě 
už chudoba není materiální, jsme bohaté 
země, ale chudoba mládeže je tu jiná, 
vztahová nebo ve víře. Mnozí nepoznali 
adekvátní nabídku vztahu s Bohem, ane-
bo jsou naopak nuceni ke zbožným ak-
tivitám způsobem, který je spíše od víry 
odrazuje. Další výzva je oblast médií, 
kde mohou být mladí „chudí“ ve smyslu 
závislostí nebo kvůli tomu, že jsou vy-
staveni například pochybným mediálním 
obsahům. Salesiáni musí refl ektovat, co 
se děje kolem nich. Jsem rád, že u nás 
např. funguje tzv. rozvojový tým, který 
přemýšlí nad tím, co teď rezonuje v sub-
kultuře mladých, jaké jsou trendy, co by 
se dalo přinášet nového.

Co zůstává ve vaší práci stále stejné?

Don Bosco chtěl zprostředkovat mla-
dým lidem, že je má Bůh rád a to zůstává 
i naším úkolem. Přemýšlíme, jak vložit i 
do našich aktivit v České republice, která 

je považována za jednu z nejateističtějších 
zemí, duchovní rozměr. To neznamená, 
že do veřejných aktivit vložíme mši nebo 
požehnání, kterým spousta lidí vůbec ne-
rozumí, ale spíše, že budeme přemýšlet 
nad hodnotami, které přináší evangelium, 
nad vztahem ke Kristu a vlastním příkla-
dem ukazovat, že víra v Krista má smysl.

Jsou dnešní mladí jiní, než v době, kdys 
po věčných slibech v roce 2008 začínal?

Myslím, že touhy mladého člověka zů-
stávají stejné. Touží někam patřit, touží 
po hlubokých mezilidských vztazích, na 
které se může spolehnout, hledá smysl 
ve svém životě, vytváří skupiny, zkouší 
nové věci, a s tím souvisí i to, že občas 
přestřelí… Mění se však způsoby komu-
nikace, vnímání světa, hodnot, autorit, 
vzorů. Problémem je někdy fakt, že sale-
sián stárne, zatímco mladí kolem něj jsou 
stále mladí a mezera mezi nimi se stále 

Rozhovor
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Rozhovor

zvětšuje. Proto je důležité zůstat stále 
mladý duchem.

Máš nějaká přání či vize, které se týkají ži-
vota komunity a farnosti v Žabovřeskách?

Přeju si, aby všichni spolubratři v ko-
munitě byli salesiány se vším, co k tomu 
patří, s chutí být s mladými lidmi, aby 
byli naplněni vírou a zapáleni pro Pána 
Boha. Pak bych hrozně rád, abychom my 
salesiáni byli otevření vůči společnosti, 
abychom byli schopni se napojit třeba 
během vánočních nebo velikonočních 
svátků na lidi, co normálně do kostela 
nechodí. Abychom byli otevření veřej-
nosti, což se daří během akcí jako je sva-
tomartinská slavnost nebo Živý Betlém. 
Aby lidé ve farnosti nežili v uzavřených 
skupinkách, ale všímali si lidí, kteří jsou 
v kostele sami nebo noví. Je dobře, že 
funguje farní kavárna a je více příležitostí 
k setkávání. Také bych byl hrozně rád, 
kdybychom si my salesiáni řekli, co je 
podstatou našeho života a dali to najevo 
lidem. Představuju si, že bychom měli 
informační panely v podloubí, kde by 
bylo napsáno, na jakých pilířích komunita 
žije a jak se to v Žabinách projevuje.  Byl 
by to takový viditelný závazek salesiánů 
vůči lidem a světu.

Chtěl bys něco dodat na závěr?

Rád bych poděkoval lidem, kteří tu 
s námi jsou v dobrém i ve zlém, protože 
salesiánské dílo není jen o nás salesiá-
nech. Chtěl bych poděkovat lidem, kteří 
slouží mnoho let ve středisku i ve farnos-
ti, nebo modlitbou, neviditelnou službou, 
a nevzdávají to, ani když nejsou zmiňo-
váni a netleská se jim. 

Majka Červenková
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Představujeme Dari Vedrovou

Dari, před třiceti lety jsi tu v Žabovřeskách spolu s dalšími Dcerami 
Panny Marie Pomocnice vedla spolčo pro mladé holky, učila jsi nábo-
ženství po rodinách a připravovala prázdninové chaloupky pro děti. 
Teď se sem znovu vracíš. Můžeš popsat, kde jsi mezitím pracovala?

Posledních 20 let jsem byla v Ostravě a 
předtím tři roky v Plzni – na obou mís-
tech jsme začínaly od nuly. A ještě před-
tím, po sametové revoluci, jsem působila 
pět let v Praze-Karlíně, kde jsme založily  
Dívčí katolickou školu a církevní mateř-
skou školu.

V čem spočívá tvoje práce tady 
v Žabovřeskách?

Pracuji hlavně ve středisku, vedu krouž-
ky – keramiku, vaření a náboženství. 
Také jsem na půjčovně a na recepci. Pro 
komunitu bratří salesiánů vypomáhám 
s administrativou. Mám to velmi pestré.

To ano. A co z toho ti nejvíc sedí?

Nejraději mám přímou práci s dětmi a 
nejvíc asi vaření, protože s tím mám bo-
haté zkušenosti.

V Brně jsi od září. Jak sis zvykala po tři-
ceti letech?

V komunitě jsem si zvykla velmi rychle, 
zapadla jsem dobře, a ve farnosti také. Ve 
středisku postupně, protože to je velká 

organizace a je to pro mě hodně nové. 
Žabovřesky jako čtvrť se mi líbí, znám je, 
pocházím totiž z Bystrce a tady jsme měli 
příbuzné, které jsme chodili navštěvo-
vat… Momentálně je mým cílem zapojit 
se co nejrychleji do chodu střediska, po-
znat lidi, navázat vztahy a stát se součástí 
celého dění, což bude potřebovat určitý 
čas – aspoň jeden rok.

Můžeš nám říct, jak ses vůbec dostala 
k salesiánkám?

To bylo ještě za hluboké totality, kdy tu 
blahodárně působil salesián Petr Baran. 
Jednou jsem s ním prožila putovní du-
chovní cvičení v Beskydech a on tam 
nějak vycítil moje povolání. Tehdy mi 

Rozhovor
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Rozhovor

řekl, že bych mohla být zasvěcenou oso-
bou. Do té doby mě to nenapadlo. Velmi 
to na mě zapůsobilo, hodně jsem o tom 
přemýšlela a také jsem se za to hodně 
modlila. Došla jsem tak k rozhodnutí, že 
bych chtěla jít cestou zasvěceného živo-
ta, ale nevěděla jsem, do které řeholní 
rodiny bych měla vstoupit. Petr Baran 
mi pak umožnil setkání s P. Františkem 
Míšou, který znal osobně sestry salesi-
ánky a kontakt s nimi mi zprostředkoval. 
Byla jsem také na třítýdenní zkušenosti 
u sester vincentek v ústavu pro mentál-
ně postižené děti, ale tam jsem poznala, 
že bych raději pracovala s dětmi, které 
jsou schopné poznávat radostnou zvěst   
evangelia napřímo.

Co bys chtěla vzkázat naší farnosti?

V současnosti se naše řeholní společen-
ství potýká s nedostatkem povolání, s ne-
dostatkem nových členek. I proto jsme 
musely dílo v Ostravě uzavřít. Vnímám, 
že nabídek aktivit a činností je v součas-
nosti velmi mnoho a je asi těžší si vybrat 
a poznat svoje poslání a pro něco se roz-
hodnout. A rozhodnout se pro celý život. 
Všem bych tedy přála otevřenost Duchu 
svatému, aby každý poznal svoje místo 
a mohl naplňovat svoje poslání pro Boží 
království v této době a v této společnosti.

Majka Červenková
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Co se chystá…

Muzikál je dřina, to prostě musí člověka bavit

Anežko, proslýchá se, že v divadelním kroužku chystáte muzikál s ná-
zvem Alchymista na námět slavného románu Paola Coelha. 

Ne, to bych sama nezvládla. Je za tím 
práce tří lidí, kteří se na přípravě muzi-
kálu podílejí. Kromě mě ještě Gabriela 
Králová a Aleš Král (shoda příjmení je 
náhodná, ale ráda říkám, že mám „krá-
lovský“ tvůrčí tým). Gabča se nejvíc 
podepsala na scénáři, já na textech písní 
a Aleš na hudbě. Snažíme se pracovat 
společně a sdílet své nápady, ale obnáší 
to samozřejmě i dost samostatné práce 
každého z nás. Mám štěstí na lidi, kteří 
do toho šli se mnou. Muzikál je dřina, to 
prostě musí člověka bavit. 

Kdy bude premiéra? A bude to zároveň 
derniéra?

Premiéru chystáme na sobotu 7. března. 
Ale určitě to tím nekončí, plánujeme další 
vystoupení.

Jak dlouho už Alchymistu nacvičujete, 
kdo do kroužku chodí a baví to děcka? 
Změnilo se během času obsazení jednot-
livých rolí?

Nacvičujeme už druhým školním rokem. 

Děcka jsou teenageři a ne všichni mají 
zkušenosti s divadlem nebo zpěvem. Ale 
baví je to a dělají pokroky. Herců je 15 a 
postav v muzikálu víc než dvojnásobek, 
takže téměř každý se v průběhu předsta-
vení objevuje na jevišti v různých rolích.

Děláte v kroužku jen Alchymistu, nebo je 
to součástí širšího programu?

Je to zájmový kroužek a to znamená, že 
u toho strávíme víc času, než by třeba 

Předpokládám, že jde o tvůj tvůrčí kou-
sek, že jsi k tomu napsala libreto a hudbu. 
Je to tak?
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Co se chystá....

potřeboval divadelní soubor. Zpočátku 
jsme se hodně zaměřovali na vytvoření 
dobré party, hráli jsme hry, různá diva-
delní cvičení a tak. Snažili jsme se také 
povídat si o tématech, která se v příběhu 
Alchymisty objevují, bylo v tom víc řek-
něme pedagogické práce. Teď už se blíží 
premiéra a většinu času musíme věnovat 
nácviku. Ale výchovný rozměr se z na-
šich setkání nevytratil.

A nechystáš něco dalšího?

Chystám Alchymistu. To není projekt, 
u kterého by se dalo myslet na „něco 
dalšího“.

Zdeněk Jančařík



– 15 –

Bohumilé výlety s paní Bohumilou

Malé Svatoňovice a Panna Maria Sedmiradostná

Malé Svatoňovice zná asi každý čerstvý 
maturant a možná i ti dříve narození jako 
rodiště Karla Čapka. Nedaleko sochy bra-
tří Čapků je na první pohled nezajímavý 
kostel, který tam samozřejmě stál už teh-
dy, kdy se Karel a Josef narodili. Barokní 
kostel Sedmi radostí Panny Marie pochá-
zí z 18. století. Nástěnné malby sedmi 
radostí Panny Marie jsou kromě šesté 
radosti od Ludvíka Nejedlého z Nového 
Bydžova a byly vytvořeny v roce 1899. 
Šestá radost zatím chybí – na evangelijní 
straně vítězného oblouku by mohlo být 
znázorněno Nanebevzetí Panny Marie, 
protože se k tomuto svátku v Malých 
Svatoňovicích 15. srpna a v neděli po 
slavnosti drží pouť. Avšak na toto dosud 
prázdné místo akademická malířka Iva 
Beščecová z Dobříše v dubnu roku 1982 
zobrazila, jak se vzkříšený Ježíš zjevu-
je své Matce jako první z lidí. Nedaleko 
kostela je kaple se sedmi prameny, ke 
které se váže tento příběh: 27. října 1715 
sedlák Václav Šrejber zavěsil dřevěnou 
sošku Panny Marie s Jezulátkem na tře-
šeň, která tam rostla nad studánkou se 
sedmi prameny. Třešeň roku 1709 zmrzla 
a uschla. Roku 1716 – rok po zavěšení a 
sedm let po uschnutí – se třešeň na sedmi 
větvích zazelenala a rozkvetla na svatého 
Jana Křtitele (24. června), a na svatého 
Václava (28. září) na ní dozrály třešně. 
Zpráva o této události se brzy roznes-
la a lidé spěchali ke studánce a prosili 
Pannu Marii o uzdravení. Roku 1731 byla 

studánka nejprve vyzděna a následně byla 
přistavěna kaple. Ve Svatoňovicích byly 
zbudovány vodoléčebné lázně. Nad obcí 
je neobvyklá křížová cesta, která vede 
k Božímu hrobu, má jen sedm zastavení, 
tedy sedm kapliček zasvěcených Panně 
Marii Sedmiradostné. Místo se nazývá 
Mariánský sad a každá kaplička je vlastně 
kaplička jedné radosti Panny Marie.

Bohumila Klangová
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Poděkování

Naše milá farní rado, bratři kněží,

je starým špatným zvykem psát, jen 
když si člověk potřebuje na něco postě-
žovat. Já chci učinit přesný opak: podě-
kovat za kus dobré práce a úsilí vnést 
do farnosti více života a soudržnosti. 
Posun nedělní mše „deváté“ na půl 
desátou (přijímaný různě) není nic ve 
srovnání s průlomem, který vidím na 
průběhu bohoslužby. Ta „dětská“ není 
až tak úplně jenom dětská – spíš mi 
přijde, že stojí hlavně na mnohem zře-
telnějším vyjádření postoje „patříš sem, 
počítá se s tebou, rádi tě tady máme“ – 
a to počínaje malými špunty, přes starší 
a volně dál ke všem generacím. Je to 
více detailů – vlastní přímluvy (snad se 
nás dospěláků časem rozhoupá více a 
stoupneme si do řady se svou prosbou), 
delší čas na pozdravení pokoje, společ-
né zapojení do Modlitby Páně (všichni 
se do kruhu kolem oltáře nevejdou, ale 
přesto nás to vtáhne všechny). Něco, co 
dělá z kostela místo důvěrně samozřej-
mé, jako je doma kuchyně, a současně 
zachovává důstojnost obřadu, přestože 
se odehrává v přátelské až rodinné 
atmosféře. Bůh přestává být kýmsi 
daleko, ale Někým mezi námi.
Stejně tak i zapojení muzikantů a sboru 
je provázeno nepředstíraným potě-
šením – a tomu odpovídá i ten malý 
zázrak, spontánní překročení tabu „V 
kostele se netleská“ – kdy ten dík jde 
lidem od srdce.

Jelikož je mi tento styl přirozený a blíz-
ký, není pro mne těžké se z této změny 
radovat.
Trochu jsem přemýšlel, jak to nese 
starší generace (čímž mířím od svých 
50+ na ještě starší ročníky).
Přestože došlo ke změnám, chodí jich 
na půl desátou zhruba podobně jako 
dřív – a vídám, co jsem dříve neregis-
troval: Jiskru v oku a úsměv na tváři, 
alespoň u některých.
Nadhodil jsem dneska v hloučku z 
této generace dotaz, jak se jim to líbí 
– vedle několika ostatních pozitivních 
ohlasů také: „Konečně je to zase jak to 
bývalo dříve“ (myslím, že to je jeden z 
pamětníků staré oratoře).
Takže ještě jednou – dík za vyšlápnutí 
dobrým směrem!

Jiří Zich

Foto: Václav Vlach, Člověk a Víra
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Senior club

1) Pokuste se napsat, ze kterých slov se 
skládají následující zkratky. 

OKD, BSP, TNT, BTV, MÚ, SNP, ROH, 
PVC, ZŠ, TBC, FOK, NKÚ, PVT, EU, 
ODS, SPŠ, OA, DBK, KPZ, SPZ, PZO, 
RVHP, ÚKDŽ, ČD, ČSA, KB, BIS, 
ČSOB, TJ, ČKD

3) Najděte vědní obory z těchto 
přesmyček.

Trénujeme svoji hlavu aneb Mozek v pohybu

4 )  N a j d ě t e  1 0  r o z d í l ů . 

2)  Pomocí tří rovných čar rozdělte pra-
sátka tak, aby se každé páslo v samostat-
né ohradě.

1. TAEMIANO 2. OILIBOGE 3. IGLOTYCOE 4. KATOSDYLKIPOE 
5. OMELEGORDATI 6. NIEKEOMO 7. IFOZLIFEO 8. KETENAGI 9. AREGIGOFE  
10. RENAMISIKGAT 11. LEDAHARIK 12. SITIEHOLGO 13. RIGOHOLEDY
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Senior club

                                                                                                           
Řešení Mozku v pohybu

1) Vysvětlení zkratek

OKD – ostravsko karvinské doly, BSP 
– brigáda socialistické práce, TNT – tri-
nitrotoluen, BTV – barevný televizor, 
MÚ – městský úřad, SNP – slovenské 
národní povstání, ROH – revoluční od-
borové hnutí, PVC – polyvinylchlorid, 
ZŠ – základní škola,  TBC – tuberkulóza, 
FOK – fi lm – opera – koncert, NKÚ – 
Nejvyšší kontrolní úřad, PVT – Podnik 
výpočetní techniky, EU – Evropská unie, 
ODS – Občanská demokratická strana, 
SPŠ – střední průmyslová škola, OA – 
obchodní akademie, DBK – Dům by-
tové kultury, KPZ – krabička poslední 
záchrany, SPZ – státní poznávací značka, 
MPZ – mezinárodní poznávací značka, 
PZO – podnik zahraničního obchodu, 
RVHP – Rada vzájemné hospodářské 
pomoci, ÚKDŽ – Ústřední kulturní dům 
železničářů, ČD – České dráhy, ČSA – 
České aerolinie, KB – Komerční banka, 
BIS – Bezpečnostní informační služba, 

ČSOB – Československá obchodní ban-
ka, TJ – tělovýchovná jednota, ČKD – 
Českomoravská Kolben Daněk.

2)  Prasátka

3) Vědní obory

A N A T O M I E  B I O L O G I E 
CYTOLOGIE DAKTYLOSKOPIE 
DER M ATOLOGIE EKONOMIE 
FILOZOFIE GENETIKA GEOGRAFIE 
GERMANISTIKA HERALDIKA 
H I ST OL O GI E  H Y DROL O GI E

4) Jestli jste nenašli 10 rozdílů, zavolejte 
děti nebo vnoučata.

Převzato z knihy Cvičení paměti pro 
každý věk, autor Jitka Suchá (Portál, 

2013) a http://mozkolam.cz

připravila Jitka Jůzová
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Vzpomínka

Lístek za stěračem auta, to je vstupen-
ka do baráku městské policie, ve kterém 
pak člověk získá možnost popovídat si v 
předklonu přes sklo s úředníkem o svém 
přestupku a pak za tento krátký rozhovor 
musí zaplatit. Také já jsem se ocitl před 
lety na konci prázdnin v čekárně v oddě-
lení přestupků městské policie a v duchu 
jsem si připravoval svůj monolog. Seděl 
jsem na umakartové lavici a řešil jsem, 
zda bude lepší si pokorně sypat popel na 
hlavu, nebo spíše naladit na útočnou notu 
a pokusit se zahnat úředníka daleko od 
myšlenek na pokutu. 

Najednou jsem uviděl, jak do čekárny 
vstoupil otec Josef. 

Popravdě řečeno mě jeho přítomnost 
tady na policejním oddělení překvapila. 
Během pár okamžiků mi hlavou proběhly 
myšlenky, proč tady může být? Rychlá 
jízda? Projetí křižovatky na červenou? 
Nějak jsem se však nedokázal ztotožnit 
s ani jedním. Otec chvilku bloudil očima 
po místnosti a hledal, kde se má zařadit 
na konec té správné fronty. Pak mě uvi-
děl, zeširoka se usmál a šel si sednout 
vedle mě. Nejdřív jsme probrali, proč 
jsme se tady sešli (parkování a zase to 
parkování) a pak jsme rychle přešli k 
mým holkám, které otec připravoval na 
první svaté přijímání. Otec Josef mi pak 
vyprávěl o prázdninových pobytech v 
Čučicích, které tam salesiáni organizu-
jí. Z jeho usmívající se tváře a očí bylo 
vidět, jak ho tato činnost těší a naplňuje. 

Ne, žádný happy end ohledně pokuty 
nepřišel. Dostal jsem dle mého názoru 
nespravedlivou a nesmyslně vysokou 
pokutu, která by mě za jiných okolností 
pořádně mrzela. Ale tentokrát se pocit 
naštvanosti nedostavil. Poté, co jsme 
se s otcem Josefem srdečně rozloučili a 
já jsem vyšel ven, tak jsem v sobě cítil 
spoustu pozitivní energie.

Musel jsem tehdy konstatovat, že to bylo 
poprvé a naposled, kdy jsem se po opuš-
tění úřadu s bločky v kapse cítil mnohem 
lépe než předtím. A to díky otci Josefovi. 

Už jsem však bohužel nikdy neměl příle-
žitost se jej zeptat, jak dopadl u okýnka  on.

Václav Grézl

Vzpomínka na P. Josefa Daňka
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K zamyšlení

Ať si kdo chce, co chce, říká, myslím, že 
se o Vánocích všichni těšíme na tu kou-
zelnou chvilku, kdy zazvoní zvoneček, 
a my jdeme ke stromečku. Dlouhé těšení 
je na vrcholu a už už jsou tu dárečky! 
Ale víte vy, jak se takový dárek správně 
přijímá? Poslechněte si, co nám radí ve 
svém vánočním fejetonu František Nepil.

„Nadílka byla krátká, ale úkojná a po 
ní přišla ta nejkrásnější štědrovečerní 
doba, kdy jsme dárky prožívali, prohlí-
želi a počítali. No jo, ale to jsem ještě 
nevěděl, jak je to s těmi dárky. A hlavně, 
že rozbalování je vlastně veliký obřad, 
který začíná již někdy v půli října. Ono 
totiž sehnat dárky a položit je pod stro-
meček, to není všechno. Toho druhého 
nejčastěji připravujeme o radost tím, jak 
dárky neumíme přijímat. Přijmout dá-
rek, to je podobné umění jako balet nebo 
rozhoupání zvonů a podobný obřad jako 
přijímání do šlechtického stavu. Vždyť si 
uvědomte, že někdo na vás myslel! Že si 
lámal hlavu, co by vám udělalo potěšení 
a že je celý nesvůj, jestli vám ten dárek 
udělá aspoň takovou radost, jakou jemu 
udělal starost. Až dostanete dárek, ne-
začínejte ho honem honem rozbalovat, 
jako by bylo samozřejmé, že máte dostat 
vlastně všechno, co je pod stromečkem. 
Nejdříve se zeptejte: „Cože, tohle že je 
pro mě?“ Pak si přečtěte jmenovku a řek-
něte: „Vidíte, že to není pro mě!“ A když 

vám budou říkat: Je! Je! Je!, přečtěte si ji 
ještě jednou a opravte se: „Ba jo, je to pro 
mě!“ Mějte totiž na paměti, že předehra 
ku spatření dárku je více vzrušující než 
jeho vlastní prohlížení. I když je jasné, že 
dárek je opravdu váš, nesmíte se na něj 
vrhnout jako nedočkavý hafan na hozený 
kousek klobásy. Kruťte nad ním chvilku 
hlavou se slovy: „To jsem blázen, co to 
může být!“ Ani nadále pak nepospíchejte! 
Mašličku rozvazujte pomalu a stočte ji do 
klubíčka s tím, že tak pěknou stužku si 
musíte schovat na příští Vánoce. Přesně 
totéž, ale ještě pomaleji, to pak uděláte s 
papírem, ve kterém je dárek zabalen. A 
teprve pak přijde chvíle, na kterou čeká 
dychtivěji dárce než obdarovaný: otevřete 
krabičku a vyjmete dárek. Nezapomeňte, 
že tento okamžik je úplně nejdůležitější. 
Nechoďte mi tedy na oči, jestli řekne-
te jenom: „Aha, voda po holení!“, nebo 
„Aha, násada na kosu!“, či „Aha, klo-
bouk!“ Naučte se nejdříve nevěřícně 
vydechnout: „Ne!“ A po třech vteřinách 
rozsvítit oči a dodat třeba: „Voda po hole-
ní! – jak víte, že ji tak potřebuju?“ Potom 
si dárek prohlížejte ze všech stran, nechte 
si ukázat, jak se rozšroubuje klobouček, 
aby tekla, několikrát se pocmrndejte a 
několikrát dárek pochvalte. Pak za něj 
hezky Ježíškovi poděkujte a než dosta-
nete další, pěkně si ho třeba i beze slova 
prohlížejte. Ten, kdo vám jej dal, to moc 
dobře vidí, i kdyby byl k vám zády. Může 
vás ovšem potkat i to, že klobouk, který 

Víte, jak přijímat dárky?
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K zamyšlení

dostanete, si nasadíte na hlavu a on se 
vám zastaví pod nosem. Prostě bude o pět 
čísel větší. To se může stát. Ale nesmí se 
stát, že vyhrknete jako nějaký Vincek z 
pazderny: „Jé, vždyť je mi velkej!“

Naučte se být taktní. Naučte se říci na-
příklad: „Podívejte se, on je mi div ne 
akorát!“ Významově je to totéž, ale snáší 
se to o něco líp.
(zkráceno)

(a + b) + (c : x ) + y = p + 2q

a = mytí nádobí a vynášení odpadků

b = nošení uhlí ze sklepa

c = necourání po ulicích po skončení 
vyučovací hodiny

x = odmlouvání

y = ohavné známky z vyučovacích 
předmětů

p = ponožky

q = drobnosti

Jitka Jůzová

Znáte nadílkový vzoreček?

Foto: Zbyněk Šišpera, Člověk a Víra
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Od ucha k uchu

Jára Cimrman odpovídá na otázku, zda 
věří v Boha: „Jsem tak zarytý ateista ale 
bojím se, že mě za to Bůh potrestá.“

Farář je v noci probuzen podezřelým 
šramotem. Když se posadí, uslyší ze tmy 
hlas: „Ani hnout, jinak střelím.“ Farář se 
odevzdaně zeptá: „Co tady hledáš, milý 
synu?“ Ze tmy výhružně zazní: „Peníze.“ 
Farář na to: „Tady u mne? Tak mi dovol 
rozsvítit. Já je budu hledat s tebou.“

Pan farář kárá jistého farníka, že nechodí 
do kostela. „Ale pane faráři, proč mám 
sedět v kostele a myslet na pivo, když 
můžu pěkně v hospodě myslet na Boha?“

 Farář v malé skotské obci posílá po boho-
službě po kostele klobouk, aby věřící při-
spěli na opravu kostela. Když se klobouk 
vrátí, zjistí kněz, že je prázdný. I zdvihne 
oči k nebi a zvolá: „Děkuji ti, Bože, že se 
mi v této obci vrátil klobouk!“ 

Dva kněží jedou velmi rychle na moto-
cyklu a vysoce překročí povolenou rych-
lost. Zastaví je policista a káravě jim říká: 
„Uvědomujete si vůbec, co děláte? Co 
kdyby se stala nehoda?“ Jeden z kněží 
opáčí: „Žádné strachy, synu, Ježíš je s 
námi.“ Policista nato vytáhne blok a po-
vzdechne: „V tom případě vám musím dát 
pokutu. Je zakázáno, aby na motocyklu 
jely tři osoby.“ Mnišské řády poslaly své 
zástupce do Betléma, aby vzdaly hold 

Božskému dítěti. Dominikán položí k 
jeslím svůj dar se slovy: „Náš Pane, při-
náším ti zlato vědy.“ Jako druhý přichází 
benediktýn: „Zde je kadidlo našich mod-
liteb.“ Potom se klaní františkán: „Tady 
je, Pane, myrha naší chudoby.“ Mezitím 
si jezuita vezme stranou Josefa a potichu 
mu říká: „Až ten malý povyroste, tak ho 
pošlete na naše gymnázium, my už z něj 
něco uděláme.“
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Koncert na ukončení Vánoc

Dne 5. 1. 2020 se koná v 19.00 hodin v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně-
Žabovřeskách koncert sboru Cappella Polyphonica Salesiana. Jde o hudební příspěvek 
k ukončení vánočního období. Kromě polyfonní hudby autorů Gabrielliho, Hasslera 
a J. G. Händela uslyší posluchači vánoční koledy, českou mši půlnoční od J. J. Ryby, 
pastorely od F. X. Brixiho a J. I. Linky aj. Spoluúčinkovat budou sólisté, malý orchestr 
a varhanní doprovod. 

Všichni jsou srdečně zváni!

Pozvánka
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Obrazem

Žabovřeské rozmlouvání s Jiřím Peňásem

Foto: Dušan Kadlec, Člověk a Víra
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Obrazem

Martinská slavnost

Foto: Dominik Polanský, Člověk a Víra
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Obrazem

Žabovřeské rozmlouvání s P. Josefem Prokešem

Foto: Dušan Kadlec, Člověk a Víra

Letem světem  Foto: Zdeněk Jančařík
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Obrazem

Letem světem  Foto: Zdeněk Jančařík

 
Shora, zleva: Odjezd misionářů z Žabovřesk do Bulharska, Rada VPS s regionálem z Říma, 
Regionál T. Rozmuś v kroužcích SaSM, Asistenti ministrantů v Rakousku, SalSa v akci, Římská návštěva v SMC                                                                                                   



 

Herodes

Zatímco probíhá sčítání lidu,
v Betlémě zrozen je velký Král židů.

Herodes o tom nemá však tuchy,
je ve svém sobectví slepý a hluchý.

Nic neví o čase Božího příchodu,
než k němu dorazí mudrci z východu.

Narychlo svolává zákona znalce,
ti mu vše objasní – půjde to hladce.

„Nechci se s nikým o svůj trůn dělit.
To dítě nesmí ani den přežít!“

Anděl však volá „Josefe vstávej,
vem ženu, chlapce a rychle chvátej!

Musíš teď na čas do cizí země.
Cestu ti ukážu, důvěřuj ve mě.“

Mladičké Marii vráska hned přibyla.
Jak brzy končí vánoční idyla.

V životě našem jsou úskalí mnohá.
Chceš-li se zachránit – důvěřuj v Boha! 

Jan Šlachta


