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úvodník
Bratři a sestry, drazí přátelé,
už jsou to více než tři měsíce, co jsme
si připomněli 80 let od svěcení dřevěné kaple a začátky salesiánského díla
v Žabovřeskách. Abychom se neomezili
jen na slavnosti, dostáváme k dispozici
postní období. Připomíná mi tak trochu
jarní otvírání studánek. Když se zastavíme na konci zimy u studánky, možná ji
ani na první pohled neobjevíme. Je plná
listí a usazeného bláta, vypadá spíše jako
špinavá kaluž. Když k ní ale přiklekneme
a třeba i holýma rukama vybereme všecku tu usazeninu, začne se pak pramen
pročišťovat a po čase se z něj může člověk napít. Přijde to vhod hlavně v létě,
kdy taková pramenitá voda nejen zažene
žízeň, ale úžasně osvěží.
Postní doba přináší výzvy, které můžeme souhrnně nazvat práce na sobě.
Ta nikdy nekončí a podobně jako ta studánka se musí čas od času vyčistit. Nikdy
nebudeme moci říct, že už jsme všecko
zvládli. Smyslem našeho úsilí ale není jen
ta práce sama o sobě, ale užitek, který
přináší. Postní doba nás má připravit na
Velikonoce, kdy obnovíme své křestní
závazky, zřekneme se zlého a vyznáme
víru. Měli bychom být schopni zas o něco
opravdověji říct se svatým Pavlem: „Vím,
komu jsem uvěřil“. K tomuto většímu
poznání Ježíše Krista směřuje rok Písma
svatého (svatý Jeroným to vyjádřil slovy:
„Neznalost Písma je neznalost Krista.“).
Bible ale obsahuje celou knihovnu textů.
Abychom se v tom neutopili, otevřeme

pro ty, kdo se budou chtít přidat,
knihu Skutky apoštolů. Je to kniha o
Duchu svatém, o jeho působení v prvotní církvi, o tom, jak se křesťané na
počátku nechávali Božím Duchem vést
a formovat. Chceme tuto novozákonní
knihu nejen otevřít a číst, ale připravujeme teď různé formy přístupu k textu,
aby měli chuť se zapojit lidé napříč
všemi generacemi.
Člověk, který se naučí brát každý den
do ruky Boží slovo, zažije po čase, že
Bůh svým slovem skutečně svítí na
cestu. Věřím, že nám ten čas nad Biblí
nepřinese jen jakési uspokojení, že
jsme v postní době něco udělali pro
svůj vztah s Bohem, ale chuť mu dál
naslouchat.
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Ze srdce vám k tomu žehnám
		
		
Pavel Glogar SDB

kalendárium

Kalendárium farnosti a střediska
březen
18. 3.
19:00
21. 3. 		
23. 3.
9:30 - 11:30
26. 3.
19:00
28. 3. 			
27. 3. - 29. 3.		
29. 3. 		

Žabovřeské rozmlouvání: Láďa Heryán
Výlet pro děti
Vítání jara
Animátorské setkání
Pouť na Křemešník
MediTech víkendovka
Změna zimního času na letní

duben
3. 4. - 5. 4			
4. 4. 			
5. 4. 			
9. 4. - 13. 4.			
9. 4. 		
		
18:00
19:30 - 22:00
10. 4.
8:00
9:00
15:00
17:00
11. 4. 		
8:00
8:30
20:30
12. 4.
30. 4.

Volejbalová přespávačka
Duchovní obnova pro farnost
Květná neděle
Velikonoční prázdniny - Středisko zavřeno
Zelený čtvrtek
Bohoslužba na památku Poslední večeře Páně
Noční bdění v Getsemanské zahradě
Velký pátek
Ranní chvály a modlitba se čtením
Křížová cesta s mládeží
Obřady na památku umučení Páně
Začátek adorace u Božího hrobu
Bílá sobota
Ranní chvály a modlitba se čtením
Effeta, Vyznání víry a mazání olejem katechumenů
Pokračuje adorace u Božího hrobu až do 19:30
Vigílie Zmrtvýchvstání Páně
Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Animátorské setkání

květen
10. 5.			
16. 5.
20. 5. - 30. 5.
23. 5.
10:30		
27. 5. 			

1. sv. přijímání
Den pro rodinu
Novéna k Duchu svatému
Den farnosti
Mše sv. s udílením sv. biřmování
25. výročí posvěcení kostela
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kalendárium

28. 5.
29. 5.
31. 5.

Animátorské setkání
Volejbalový turnaj
Dětský den

červen
5. 6.

Závěrečný koncert v amfiteátru

Foto: Dominik Novák, Člověk a Víra
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perly z našich kázání

Perly z našich kázání
10. 11. 2019 P. Libor Všetula
Když má člověk v životě něco, co ho přesahuje, přestává být sobecký a začíná žít
pro druhé.

29. 12. 2019 P. Pavel Glogar
Víra nám dává možnost, aby se všechny
generace navzájem potkávaly. A to není
vůbec zanedbatelné, ale velmi důležité.

17. 11. 2019 P. Pavel Glogar
Dar života je vzácný. Nepromarněme ho!
Pracujme na svých vztazích, dokud máme
čas, který máme vymezený!

3. 1. 2020 P. Libor Všetula
Rozbalujme dárky, které na první pohled
jako dárky nevypadají

1. 12. 2019 P. Pavel Glogar
Všechno, co udělám, má smysl z pohledu
věčnosti. Dělám věci, které jsou výhodné
teď pro mě na chvíli, nebo s perspektivou toho, že to, co zaseju, přinese plody,
které třeba nebudu sklízet já, ale někdo
jiný po mně?

19. 1. 2020 P. Libor Všetula
Scházejme se s lidmi, které známe a povídejme si o tom, jak to vlastně máme
s Pánem Bohem.

22. 12. 2019 P. Libor Všetula
Betlém není žádná idyla. Na jeho pozadí
byl zmatek, strach, zranění. Bůh je na
pozadí všech našich událostí a možná ho
budu vnímat o to víc v těch těžkých.
25. 12. 2019 P. Libor Všetula
Dávám Bohu prostor, aby konal v mém
životě, nebo mám vše ve svých rukou?
Všímám si znamení víry, která mi dává?
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Foto: Lucie Horníková, Člověk a Víra

(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Žabovřesky byly jasná adresa
Už nějakou dobu jsou Klaškovi součástí naší farnosti, i když bydlí kousek za Brnem,
v Bosonohách. Zapojují se svým zpěvem v Salse při mších, kluci zase ministrují a
všechny děti navštěvují kroužky ve středisku. Možná je znáte od vidění, stejně jako já.
Maruško a Peťo, dojíždíte do Žabin
z Bosonoh. Pocházíte odsud?
M: Já jsem z Bosonoh a Petr z Ostopovic.
Chodili jsme do jedné farnosti, do
Troubska. Po svatbě jsme bydleli tady
v Bosonohách a asi po dvou letech jsme
se odstěhovali na Hanou do Chvalkovic,
kde jsme si zrekonstruovali domeček. Po
deseti letech, v červenci 2018, jsme se
vrátili z rodinných důvodů sem.

P: Já prodávám barvy-laky a za prací jezdím do Brna.

A co vaše děti?
Děti máme tři. Nejstarší Markétka je
v sedmé třídě a chodí na základku do
Lískovce a kluci Šimon a Kryštof jsou
ještě na základce tady v Bosonohách.
Kryštof je od letoška v první třídě.

Můžete nám říct, jaké je vaše povolání a
kde pracujete?
M: Já jsem původně zdravotní sestra,
ale vlastně jsem jako sestra nesloužila.
Nějaký čas jsem pracovala v oblasti pečovatelské a aktivizační v domově pro
seniory, pak spíš v oblasti pedagogické,
s dětmi. A když jsme se vrátili sem do
Brna, hledala jsem něco, co bych mohla
dělat s dětmi a naskytla se mi příležitost
tady ve školce jako pomocná kuchařka.
A teď jsem se dala na stará kolena, jak
říkám, do kláštera – uklízím u sester dominikánek ve Střelicích. Chodím tam do
klidu po víkendu zrelaxovat.
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Jak jste se vlastně ocitli v žabovřeské
farnosti?
P: Protože jsem odmítl chodit do
Troubska.
M: My jsme byli z Chvalkovic zvyklí na
mladšího kněze, který rozuměl lidem,
pocházel ze Svatobořic-Mistřína, tak byl
takový lidový a to pro nás bylo hodně důležité, rozuměli jsme mu. Děckám to taky
vyhovovalo, a tak jsme chtěli i kvůli nim,
až nastane to období dospívání a hledání,
aby měli kolem sebe nějakou skupinku
stejně starých dětí. A Žabovřesky byly
jasná adresa. Měli jsme dobré reference
od Vlachů a od Medových, kteří jsou salesiánskými spolupracovníky.
Jak jste se začlenili do života farnosti?
Šimon nechtěl v životě ministrovat a
v Žabinách ho to tak chytlo, že začal v
podstatě hned. Kryštof ministroval už
ve Chvalkovicích a tady byl před nedávnem, až mu bylo šest let, oficiálně přijatý
mezi ministranty. Markétka si zase našla kamarádky mezi holkami. Majka je,
myslím, její velký vzor, chodí do Kvítek
a jezdí na tábory. Je fajn, že se setkávají
s velkou skupinou dětí. Tady to dřív taky
fungovalo, ale už zde chybí některé věkové skupiny a není to ideální. My dospělí
i s Markétkou chodíme do Salsy, když se
nám zadaří. Jsme překvapeni, kolik lidí tu
umí krásně zpívat, a i když se na zkouškách nikdy nesejdeme všichni, krásně to
pak zní. Jsme spokojeni.

My jako posluchači taky! Zaslechla jsem,
že byste měli převzít organizaci farní
kavárny…
Byli jsme k tomu víceméně vyzváni otcem
Pavlem. Ještě jsme si to nepředali, ale už
zajišťujeme aspoň zapisování, vždycky
vyšleme děti, ty se nestydí tolik jak my.

Takže jste pravidelnými návštěvníky?
Když to jde, tak rádi. Ale je fakt, že raději
vždycky s Vlachovými. Když oni nejdou,
tak váháme… Možná to tak nevypadá, ale
my se hůř seznamujeme…

Našly si děcka nějaké aktivity ve
středisku?
M: Všechny tam chodí do kroužků.
Šimonek je modelář, to asi zdědil po
mém tatínkovi, Kryštůfek chodí vařit,
Markétka se našla ve výtvarce a myslím,
že jí to jde. A také ráda a krásně fotí.
Starší se dopraví samostatně, nejmladšího
ještě vozím.
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

To musí být časové náročné, když pak na
něj musíš čekat…
M: No, musím čekat. Už mám Žabiny
docela prochozené. Když je hezky, tak je
to fajn. Když je škaredě nebo zima, tak
jsem se musela naučit chodit do kaváren.
Což pro mě byl obrovský problém, přišlo
mi hodně zvláštní sednout si tam sama,
ale naučila jsem se to. A je to fajn, že mám
tu hodinu a půl jenom pro sebe. Většinou
si čtu. Někdy vyrazíme oba i s manželem.
Jak prožíváte volný čas? Máte zahrádku…
M: Maminka, se kterou bydlíme, ví, že
práce na zahradě není moje hobby. Raději
bych ji „zrekreačněla“. Jinak se věnujeme
spíš stavebním úpravám, snažíme se něco
budovat, spravovat, aby děti měly svoje
zázemí, takže volného času moc nezbývá.
Ještě že jsme křesťané, že aspoň tu neděli
máme volnou. A to buď jezdíme jako doprovod a fanklub na divadelní zkoušky
Markétky a Kryštůfka, kteří se dali na
hereckou dráhu ve farnosti Troubsko.
Všechny děti rády čtou, největší čtenář
je Šimon, a také moc rády staví z lega.
Nebo odpočíváme, někdy se vracíme do
Chvalkovic za přáteli…
P: A jezdíme na výlety.

Letos je rok Bible a v tomto čísle
Žabokuku máme anketní otázku, zda
lidé čtou Písmo. Zeptám se tedy i vás,
zda Bibli čtete?
Nečteme, výjimečně čteme společně příběhy z dětské bible. Třeba k tomu někdy
dojde. Možná teď po vyhlášení soutěže
pro děti, která se týká četby Skutků apoštolských, a bude vyhodnocená v květnu…
Tak já se pak zeptám znovu :)
Díky za rozhovor!

Majka Červenková
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letem světem

Otec biskup Vojtěch slavil biskupské jubileum
Rektora Kněžského semináře v Litoměřicích ThLic. Vojtěcha Cikrleho jmenoval
dnes již svatý papež Jan Pavel II. dne 14. února 1990 brněnským sídelním biskupem.
V pořadí třináctým. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 31.
března 1990. Biskupské svěcení přijal velmi mladý – ve 43 letech, což je dle statistiky
čtvrtý nejmladší v dějinách diecéze. Svou službu zahajoval po osmnácti letech sedisvakance, kdy v čele diecéze nestál biskup, ale po smrti biskupa Mons. ThDr. Karla
Skoupého v roce 1972 ji vedl kapitulní vikář Ludvík Horký. Jako biskupské heslo si
biskup Cikrle zvolil jednoduchá slova: „Non ego, sed tu“, česky „Ne já, ale Ty“ jako
zkratku ozvěny slov Panny Marie i Ježíše Krista, jako vyjádření touhy odevzdat svůj
život do rukou milujícího Boha.

Letos slaví otec biskup Vojtěch 30. výročí své biskupské služby a je nejdéle působícím
brněnským biskupem v historii diecéze od jejího založení v roce 1777. Na druhém
místě je šestý brněnský biskup Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche, který vedl diecézi
dvacet osm let (1842–1870). Aktuálně se dá biskup Vojtěch Cikrle označit také jako
„doyen“ současného biskupského sboru, protože je dnes nejdéle sloužícím biskupem
v českých a moravských diecézích. V letech 1990 až 2018 vysvětil celkem dvě stě
čtyřicet tři kněží, z toho v roce 2012 čtyřtisícího kněze brněnské diecéze od jejího
založení. Je hlavním světitelem brněnských pomocných biskupů Mons. ThDr. Petra
Esterky a Mons. Ing. Mgr. Pavla Konzbula, Dr., a spolusvětitelem dalších sedmi biskupů.

O prožívání biskupské služby otec biskup Vojtěch Cikrle hovoří v nové publikaci
Rozhovory o Brně a službě:
Otče biskupe, jak vůbec „vznikla“
biskupská funkce?
Služba biskupa byla ustanovena tím,
že Ježíš k ní vybral a pověřil dvanáct
apoštolů a ti zase pověřovali k této službě další. Být biskupem není funkce, ale
služba. Není vysvěcený pro sebe, ale pro
druhé.
Foto: Petr Polanský, Člověk a Víra
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letem světem

Napadlo vás někdy, že se stanete
biskupem?
Ne. O tento druh služby jsem neusiloval
ani po něm netoužil.
Co úřad biskupa znamená?
Na tuto otázku se dá odpovědět z více
úhlů. Třeba, že biskup je člověk vyvolený
Bohem k určité službě. Nebo že biskup
je služebník, který má sloužit úkolu, pro
který byl vybrán. Katechismus katolické
církve doplňuje, že biskup je viditelným
zástupcem Krista – učitele, dobrého
pastýře a hlavy své církve. Každý diecézní biskup má, jako Kristův náměstek,
svěřený pastýřský úřad ve své diecézi.
Konkrétně je biskup osoba, která se modlí
za lidi jemu svěřené, uděluje svátosti a
řídí chod diecéze. Říká se: Kde je biskup,
tam je církev.
Co jste po svém jmenování prožíval?
Tíhu zodpovědnosti a zároveň dotek
důvěry.

Co pro vás znamená být biskupem?
Být služebníkem Velkého. S poctami i pohrdáním. Biskupská služba je také jakýmsi
projekčním bodem pro dobré i pro špatné.

Do jaké míry je biskup kazatel a pastýř a
do jaké míry úředník a manažer?
Musí nějak zvládnout všechno, i když
principy práce jsou rozdílné a nalézání
míry obtížné. Osobně jsem mnohem raději pastýřem než úředníkem.
Kdybyste znovu začínal, dělal byste něco
jinak?
Určitě bych mnoho věcí dělal i jinak. Ale
to mohu říct až na základě zkušeností, které mám, a s odstupem času, když
vidím, jak se věci vyvíjely a jaké byly
možnosti. O mnohých věcech nebudeme
až do konce života vědět, jestli byly rozhodnuty dobře nebo špatně.
V mládí jste pracoval jako dělník na stavbě dálnice Praha–Brno. Jako biskup zase
stavíte „dálnici“, která by spojovala věřící
s Bohem.
Potíž je v tom, že k Bohu nevedou dálnice,
ale jen stezky. Na dálnici vidíte kilometry
daleko, na stezce jen k nejbližšímu kameni nebo keři. Na nich nepomůže žádný
dopravní prostředek, který by nás vezl,
ale jen a jen ochota na cestě k cíli „propotit trička“. Přesto jsou stezky mnohem
krásnější než dálnice.
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letem světem

Co vlastně biskup dělá?
Ráno vstává, večer chodí spát. Mezitím
je v práci, kterou bere jako službu. Musí
také něco sníst, aby to vydržel. Je projekční figurou, soustřeďují se na něm napětí
kněží, spolupracovníků, věřících i nevěřících lidí. V tomto případě funguje jako
hromosvod, který, jak je známo, musí mít
dobré uzemnění. A také funguje jako dobíječka. Ne, že by ubité dobíjel, ale dobíjí
vybité. Někdy je celý bez sebe, co se na
něho valí. A někdy je nejšťastnější z lidí,
protože se může zblízka dívat na věci,
které tvoří Bůh.

Jaká jsou vaše lidská přání a sny?
Když jsem se před mnoha lety sám rozhodoval o svém povolání, přál jsem si žít
pro druhé jako Ježíš. A je to stále mým
snem a mým přáním. Mám radost, když
to tak je, a trápím se, když to tak není.
Na pektorálu, tedy kříži, který biskupové
nosí jako symbol své služby, máte kopii
mikulčického kříže. Co vás vedlo k tomu,
že jste si vybral právě tento motiv?
Protože se mi líbil a vnímal jsem jeho
hlubokou symboliku i sepětí s brněnskou
diecézí. Kopii mikulčického kříže, vzhledem k jeho rozměrům asi lépe řečeno
křížku, jsem před lety dostal na pravidelné červencové pouti v místě nálezu.
Je na něm vyobrazený Ježíš Kristus jako
velekněz přinášející v oběť sebe samého.

Jaké to je být biskupem?
Především zodpovědné.

Splnilo se vám to, co jste si na začátku
představoval?
Představoval jsem si, že biskupská služba
bude těžká, a to se splnilo.

Je biskupovi vždycky všechno jasné?
Samozřejmě že není. Druzí se občas diví,
proč nemůžu o něčem okamžitě rozhodnout, když „je to přece tak jasné“. Stále
platí, že čím méně je člověk seznámen se
všemi okolnostmi, tím má jednoznačnější
a rychlejší soud.

Foto: Václav Vlach, Člověk a Víra

Když jste v roce 1990 přebíral diecézi, co
bylo největším problémem?
Problémy jsem vnímal především ve vnějších věcech, protože, jak už jsem říkal,
nebylo na co navazovat. Navíc jsem se
stal biskupem ve zcela změněné společenské situaci, která nabízela nové možnosti
svobodného života církve. Mnoho času
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letem světem

bylo nutné věnovat rozhovorům a řešením situace těch, kteří přijali v totalitě
kněžská svěcení v tajnosti.

V čem se biskupství za tu dobu změnilo?
Na začátku byly na biskupství jen dva
telefony a dva počítače, dveře si podávalo množství návštěv, které věřily, že
je církev bohatá a vlivná, a chtěly toho
využít pro sebe.
Dnes máme nejen víc telefonních a jiných přístrojů, ale také víc než tehdejších asi sedm zaměstnanců, kteří pracují
v nově vytvořených odborech, odděleních,
centrech… Kněží a spolupracovníci jsou
pro mne velkou pomocí a děkuji jim za
obětavé nasazení a službu církvi.
Co vám roky v biskupském úřadě daly?
Bezesné noci i radostný úžas z toho, co
tvoří Bůh.
Co pro vás brněnská diecéze znamená?
Domov, životní lásku a místo služby, ke
které mě pozval Bůh.

Kde berete sílu do každého dne?
Pro biskupa musí být pramenem síly
modlitba. Být s Bohem a naslouchat mu.
To je asi základní věc. A když je břímě
tíhy pastýřské služby velmi těžké, pomohou slova svatého Augustina. Ten v jednom svém kázání při výročí svého svěcení

o biskupské službě řekl: „Čím větší láska,
tím lehčí břemeno.“ Protože láska činí
všechno lehkým.

Jaký máte cíl?
Cíl mám stále jediný – aby diecéze byla
živým organismem. Všichni jsme stále na
cestě, ale protože cíl není statický, není
možné dívat se na „tachometr“ a říkat si,
jak pěkně nám to jde. Diecéze je mnoho
lidí a cesta je pro každého jedinečná.

Jak hodnotíte z pohledu téměř dvou
set padesáti let působení brněnského
biskupství?
Je těžké hodnotit zápas před závěrečným
písknutím. Věřím, že ho neprohrajeme.
Ale dá to ještě zabrat.
Co byste chtěl, aby po vás zůstalo?
Živá a, dá-li Pán, kvetoucí diecéze.

Na co se těšíte?
Na sníh, mráz a dlouhé noci. Na jahody a rozkvetlé stromy. Na teplo, slunce
a hory. Na barevné stromy a nové víno.
Na setkávání s lidmi dobré vůle. A na
mnoho dalších krásných věcí. A jednou
na setkání s Pánem.
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Z knihy Biskupství brněnské, 2016

Bohumilé výlety s paní Bohumilou

Dub nad Moravou – poutní kostel Očišťování Panny Marie
Den pře Hromnicemi jsem hledala, kam se podíváme na výlet. Už dlouho jsem chtěla
vidět poutní kostel v Dubu nad Moravou, až mi došlo, že vlastně na Hromnice slavíme
nejen Uvedení Páně do chrámu, ale že vlastně dříve se slavil svátek Očišťování Panny
Marie. Jak symbolické! Monumentální barokní stavba z let 1736–1756 (podle původního italského projektu postavil brněnský stavitel František Benedikt Klíčník, po jeho
smrti v roce 1755 stavbu dokončil Jiří Klíčník). Poutní chrám vysvětil v roce 1756
děkan chrámu Augustin Klíčník. V roce 1853 se zřítila klenba, kterou v roce 1860
nahradila ta nynější. K cennému vnitřnímu vybavení patří především oltářní obrazy a
varhanní skříň. Kostel bývá otevřen od začátku května do konce září (soboty, neděle
a svátky mezi 10:00 a 17:00) a z Brna to není tak daleko (asi 12 km od Prostějova).

Kam na křížovou cestu

Chtěla bych vás pozvat na křížové cesty,
které mne v uplynulém roce asi nejvíc
zaujaly:
1. Premantura – malebné městečko
na jihu Istrie – Chorvatsko, někdy člověk do Chorvatska nemusí jen k moři,
příjemná je i delší procházka přírodou
třeba právě po zastaveních křížové cesty.
2. Starý Smokovec – v květnu jsme
navštívili snad nejzajímavější křížovou
cestu, na výletě v Tatrách, zajímavá je tím,
že se vytvářela několik let (2010–2015)
a tvořilo ji několik umělců.
3. Slavkov u Brna – křížová cesta
s obrázky Milivoje Husáka (který je autor
hlavního oltáře v našem kostele) vede ke
kapli svatého Urbana.
4. Moravská Třebová – tuto křížovou cestu jsme navštívili loni na Velký
pátek, chybí některá zastavení, dochovalo se jen několik kapliček, ale město

se snaží o obnovu a neúplnost křížové
cesty vynahradí krásná kalvárie tyčící se
nad městem.
5. Jiřetín pod Jedlovou – severní
Čechy jsou bohaté na křížové cesty, kdybych sem měla dát fotku z každé, kterou
jsme na severu navštívili, měl by Žabokuk
snad dvojnásobek stran, tak vybírám jednu, kterou jsme navštívili jako poslední.

Pokud víte o nějaké křížové cestě popř.
zajímavém poutním místě, ráda uvítám
tipy na e-mail klangova@centrum.cz
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Pozdravení novému provinciálovi Martinu Hobzovi

Bylo krásné říjnové ráno a já jela na Vysočinu na služební cestu, vycházející sluníčko
ozařovalo stromy, které hrály všemi barvami, a mlha pomalu ustupovala do údolí.
Jediné na co jsem myslela, bylo, že musím někde zastavit a tento zázrak si vyfotit.
Vhodné místo jsem našla za okamžik, na kopci kousek nad Doubravníkem u malé
nenápadné kapličky. Zastavila jsem a fotila a fotila a fotila. Když jsem šla k autu, napadlo mne, že si vyfotím i kapličku, byla čtyřhranná. Na jedné straně Panna Maria,
na druhé Pán Ježíš, na třetí asi Terezička, a pak to přišlo: na čtvrté straně byl Don
Bosco. Musím vám tedy říci, že Dona Boska jsem na kapličce mezi poli ještě neviděla! Měla jsem z obrazu Dona Boska opravdovou radost. Vzpomněla jsem si na otce
Martina Hobzu, který k 200. výročí narození Dona Boska sbíral fotky Dona Boska
z různých míst republiky. Hned jsem mu fotku poslala a s vámi se chci o tuto radost
také podělit. Vzpomeňme společně na Dona Boska a vzpomeňme i na otce Martina,
který pár let v naší farnosti působil, a 1. března 2020 oslavil krásnou padesátku.
Zdravíme Tě, Otče Martine!
							 Jaroslava Cýrusová
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Čtete Bibli?
Letošní liturgický rok byl vyhlášen
Katolickou biblickou federací Rokem
Božího slova. Potrvá až do památky
svatého Jeronýma, velkého překladatele
Bible, 30. září 2020. Při této příležitosti
jsme udělali ve farnosti malou anketu a
položili otázku: Čtete Bibli?
Tomáš, 48 let
Používám aplikaci Izidor a web
Víra.cz. Čtu si evangelium na neděli a
promýšlím si ho. A večer čtu z Bible
nejmladšímu synovi.

Šarlota, 14 let
Čtu, když mám víc času, třeba o
prázdninách. A taky si čteme z Bible na
animátorských setkáních.
Juraj, 33 let
Čtu občasně. S dětmi čteme častěji
dětskou Bibli, hlavně v adventu a o
Velikonocích.

Šárka, 35 let
Bibli čtu příležitostně, ve společenství
pravidelně. A taky na dovolené s rodinami z farnosti.
Zdeněk, 42 let
Čtu, jako přípravu na spolčo, které
máme jednou za měsíc. Někdy si čtu
texty z Izidora. A nepočítám, když čtu
na mši jako lektor. Anebo počítám.

Terka, 17 let
Přečetla jsem skoro celý Starý Zákon a
část Nového. Teď si někdy vezmu Bibli
z poličky a náhodně si přečtu nějaký
úryvek.
Jana, 31 let
Čteme několikrát týdně dětskou Bibli
s dětmi.

František, 86 let
Ráno a večer se modlím breviář, kde
jsou žalmy a krátké úryvky z Bible.
Klárka, 17 let
Doma ne, ale četli jsme v nábožku.

Adam (skutečné jméno redakce zná), 55
let
Nečtu, nestíhám.
Bety, 17 let
Bibli ne, ale duchovní literaturu, třeba
Marka Orko Váchu.
Zuzka, 32 let
Nepravidelně. Mám aplikaci, která mě
každý den upozorní na úryvek, ale ne
vždy na to najdu čas.
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Sčítání účastníků bohoslužeb 2019 - Brno Žabovřesky

Foto: Dušan Kadlec, Člověk a Víra
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vzpomínka

70 let od smrti mučedníka Josefa Toufara
28. ledna 2020 byl pro ctitele Josefa Toufara významný den, protože jsme si
připomínali sedmdesát let od jeho únosu z číhošťské fary do nejhoršího kriminálu
padesátých let – do Valdic. Díky příteli Miloši Doležalovi jsem měl vzácnou příležitost, navštívit tuto nejhlídanější věznici u nás, Valdice u Jičína, zvanou Kartouzy.
Bylo nás asi patnáct, básník a spisovatel Miloš Doležal v čele, pak Tomáš Petráček,
promotor kauzy blahořečení Josefa Toufara, příslušníci Toufarovy rodiny (jeho
praneteř s dcerou), jeden dva novináři, a samozřejmě několik bývalých vězňů z padesátých a sedmdesátých let (Jan Rybář a Josef Kordík). Na konci ledna tedy začala
jeho křížová cesta ukončená jeho smrtí 25. února 1950. Promluvil tam v „odsvěceném“ kostele uprostřed Kartouz bývalý mukl, jezuita Jan Rybář, který povídal
pouze o vděčnosti: za to, jaké lidi tam potkal, že tam byl v jedné cele vysvěcen
biskupem Karlem Otčenáškem na kněze a že to mohl prožít.
25. února jsme také natáčeli s Liborem Všetulou Živě s Noe přímo v Číhošti
s Milošem Doležalem a kostelníkem Josefem Práškem, který nám dělal zasvěceného průvodce po Toufarově faře a po kostele, kde se před tolika lety pohnul křížek,
který pohnul také mučednickými dějinami naší církve.
							
Zdeněk Jančařík

Zleva Jan Rybář a Josef Kordík

Foto: autor
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V síti uvízli predátoři, ale i rodiče dětí
Koncem loňského listopadu jsem zavítal
se spolubratrem Liborem Všetulou do
kina na film V síti. Šlo o předpremiéru
pro ty, kdo tento dokumentární projekt
finančně podpořili přes platformu Hithit.
Nevěděl jsem moc, co mám čekat, jen jsem
tušil, že jde o dokument o zneužívání sociálních sítí k sexuálnímu predátorství.

Režiséři Barbora Chalupová a Vít Klusák
dostali nápad, že na sociálních sítích připraví past na potenciální pedofily, a pokusí se tak poodhalit, co se děje v dětském
pokojíčku teenagerů, kteří bez omezení
a bez rodičovského dozoru brouzdají po
síti. Inscenování „intimních“ situací je
součástí scénáře a dramaturgie dokumentu, ve filmu tedy nejde jen o záznam přímé
predátorské akce, ale také podrobný popis
toho, jak k ní „došlo“. Dokumentaristé
vybrali tři dospělé, ale hodně mladistvě
vyhlížející dívky, které na fingovaných
internetových profilech o sobě tvrdily, že
je jim dvanáct let. Do fiktivních pokojíčků nanosily své dávno odložené dětské
hračky a vše spolu s aranžéry upravily
tak, že to na kameře za nimi vypadalo
jako dětské pokoje někde v paneláku. Po
celou dobu natáčení byly herečky propojeny s režiséry filmu, kteří je „animovali“ a radili jim, jak v online rozhovorech reagovat, co říkat a kdy chat utnout.

Dva a půl tisíce predátorů
Hned po spuštění nových fiktivních
profilů dívek se začali hlásit zájemci
o „pokec“, kteří ve filmu vystupují v
kryptovaných záběrech, takže není
zřejmá jejich identita. Během desetidenního experimentu se nachytalo skoro
2500 predátorů. V naprosté většině šlo
o muže mezi čtyřicítkou a šedesátkou,
řeklo by se znuděné osamělé chlápky,
kteří volný čas tráví na internetových stránkách s erotickým obsahem.
Erotické chatování a seznamky užívají
k „rozvíjení“ fantazie.
Herečky jim při podivných lascivních
konverzacích několikrát zdůrazňují,
že je jim jen dvanáct let a jestli jim to
nevadí. A většině těch mužů to kupodivu nevadilo. Režie rozhovory vždy po
krátkém čase utnula, ale je neuvěřitelné,
jak rychle a jak daleko byli tito muži
schopni zajít. Jen jediný z nich dívky
během rozhovoru varoval, že je takové
nezávazné chatování na internetu nebezpečné a aby si daly pozor.
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Ve dvanácti už je pozdě
Celý experiment pak završí setkání několika predátorů v anonymní cukrárně,
kde se mají s dívkami seznámit naživo,
tváří v tvář. Schůzky jsou nahrávány na
kameru a na mikrofon. Vždycky je pak
svým příchodem rázně ukončí režisér, který si nečekaně přichází dívku
odvést coby svou fiktivní dceru. Malým
„vrcholem“ celého filmu je scénka, kdy
k jednomu z potenciálních pedofilů
přicupitá do cukrárny pejsek, zvedne u Když jsem se režiséra Klusáka při diskusi
jeho židle nožičku a počůrá mu bundu. v kině ptal, jestli tu scénku také režijně
narafičili, smálo se mé naivitě celé kino.
Dlouho se mi nestalo, že bych po
zhlédnutí nějakého filmu skoro nespal.
Dokument V síti otřese asi každým, kdo
se zabývá výchovou mladých a prevencí
před zneužitím jejich nevinnosti. Snímek
má i soft verzi, kterou tvůrci nabídnou
na školách a ve výchovných zařízeních.
Je to film, který by měl vidět každý rodič,
který má doma malé děti. A dozvíte se
v něm jednu věc, která zarazí možná
víc než vše ostatní: začínat s jakoukoli
internetovou prevencí u dětí, když už je
jim dvanáct, je prý pozdě!

Zdeněk Jančařík

V síti. Režie Vít Kusák a Barbora Chalupová
(ČR 2020). V kinech od 27. února 2020

– 20 –

senior club

Seniorky s otcem Jendou vzpomínali na staré časy
Tak jsme se opět sešly – ano sešly s tvrdým y na konci – muži se naší společnosti
jaksi straní, až na jednu výjimku, a tou je
otec Jan Stuchlík. Dlouhodobě a věrně se
věnuje nám dříve narozeným. Tentokrát
byl dokonce středobodem naší pozornosti
– měl totiž narozeniny, a tak byl důvod
k oslavě! Popřály jsme mu, jak se sluší a
patří, předaly drobné dárečky a připily na
zdraví. A pak už jsme debatovali (včetně
otce Jendy).
Téma umírání a smrt se může na první pohled jevit jako smutné a depresivní, ale my to pojali z té lepší stránky:
Doprovázení, umírání v pokoji mezi
svými blízkými… Zavzpomínali jsme
na odchod našich blízkých, pochvalovali
hospicovou péči a s potěšením kvitovali,
jak se tato péče rozšiřuje a jaké jsou dnes
oproti dřívějším dobám lepší možnosti.
Také jsme zavzpomínali na staré časy a
jako správní důchodci i trošku zabrblali
na dnešní generaci. Na mládež už brblal i
slavný Sokrates: „Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává
autority a nemá úctu před stářím. Děti
odmlouvají rodičům, srkají při jídle a
tyranizují své učitele.“ Z toho je zřejmé,
že brblat na mladé je normální, lidská,
staletá tradice. Paní Marie Bartoňková se
s námi podělila o své zážitky z cesty do
Říma a na závěr jsme si přečetli kapitolu
z knihy Jak se vyrovnám se stářím? o
důležitosti veselé mysli a humoru.

Kapitola končí textem písně dle modlitby
sv. Thomase Mora:
Dopřej mi chuť k jídlu, Pane,
a také něco, co bych jed.
Dej mi zdravé tělo, Pane,
a nauč mě s ním zacházet.
Dej mi zdravý rozum, Pane,
ať vidím dobro kolem nás.
Ať se hříchem nevyděsím
a napravit jej umím včas.
Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá.
Dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé malé já.

Dej mi prosím humor, Pane,
a milost, abych chápal vtip.
Ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.

Na rozloučenou nám otec Jan požehnal.

PS: Také jsme vzpomínali, co kdysi bývávalo, po čem se nám stýská, co dnes
už není. Paní Jarmilka Marečková připomněla Nedělní chvilky poezie, Radomíra
Lukavského a jeho interpretaci Březinovy
básně Ruce.
Při té příležitosti jsem si vzpomněla na
svoje ruce:
V náručí držím nového človíčka – voňavé
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růžové miminko. Teprve nedávno se vyklubalo na tento svět, a ještě se nevzpamatovalo z té změny. Zatím neví, jestli se
má radovat nebo plakat.
Vítej mezi nás, človíčku! Copak tě asi
v životě čeká? Bolest i radost, slzy i smích
– ostatně, jako nás všechny. Neboj, my ti
pomůžeme!
Podávám malému prst. Okamžitě ho sevře
ve své mrňavé pěstičce. Hledím s úžasem
na droboučké prstíky, růžové nehtíky,
překvapuje mě, jakou sílu dokáže ta maličká ručka vyvinout. V němém vytržení
obdivuji stále znovu ten Boží zázrak.
Stejně jako tenkrát, před desítkami let,
kdy jsem si přivezla z porodnice svého
prvorozeného a pak užasla s každým dalším narozeným dítětem.
Srovnávám svou ruku s tou maličkou.
I moje ruka jednou takhle začínala.
Nevěděla nic o světě, nevěděla nic o práci, která ji čeká.

I ona nejprve sloužila k cumlání, hraní,
podávání.
I ona se učila brát, držet a nepustit, rvát,
hrozit pěstí.
Až po čase zjistila, že dávat je radostnější
než brát, hladit je příjemnější než tahat za
vlasy. I na práci si zvykla (šlo to ztuha) a
dokonce v ní našla i potěšení. Dnes už, dá
se říct, vyzrála. Našla své místo, pochopila
své poslání a je docela užitečná. Zatím ji
to těší, ale ví, že přijde doba, kdy přestane
zvládat, přestane stačit tempu, roztřese
se a ztratí zručnost. Bude více odpočívat
složená v klíně. Ale ví, že ta nejdůležitější
a nejkrásnější schopnost jí zůstane navždy
– schopnost hladit.
Vracím se v myšlenkách k maličkému.
Jemně ho hladím po hlavičce. Přivírá
očka blahem. Je to příjemné, viď, človíčku? Pamatuj si to! Až nebudeš vědět, co
s rukama…
			
Makrína

Foto: Václav Vlach, Člověk a Víra
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finance

Přehled o hospodaření farnosti v roce 2019
(jen nejdůležitější položky)
Kostelní sbírky:

Kostelní sbírky (bez těch, které se odesílají)
Kostelní sbírky vyhlášené BB (odesílají se)
Kostelní sbírky (na opravu chodníku)
Kostelní sbírka (na PULS)
Kostelní sbírky celkem

814 971 Kč
179 503 Kč
77 385 Kč
19 667 Kč
1 091 526 Kč

Dary
Dary (na činnost)
Dary (na opravu chodníku)
Dotace (na opravu chodníku)
Provincie (úhrada za opravu chodníku)
Dary (na kuchyňskou linku ve farním sále)
Dary celkem:

90 800 Kč
94 820 Kč
37 500 Kč
50 000 Kč
200 000 Kč
99 990 Kč
482 310 Kč

Příjmy za církevní úkony:

Vybrané výdaje:

Příspěvek do fondu na podporu kněží PULS
- příspěvky donátorů na biskupství
- sbírka v kostele pro tento účel
Celkem vybráno pro tento účel
Mzdové náklady
Služby správy nemovitostí

Opravy a udržování:

Investice:

211 828 Kč
66 239 Kč
19 667 Kč
85 906 Kč
259 905 Kč
60 000 Kč

oprava chodníku
dary, kostelní sbírka, dotace
financováno farností

597 553 Kč
364 885 Kč
232 668 Kč

kuchyňská linka (farní sál)
dary na kuch. linku
financováno farností

112 150 Kč
99 990 Kč
12 160 Kč
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měřím metr, no a co!

MOST – příběh o usmíření
Martin a Petr chodili do druhé třídy a bydleli ve stejné ulici, dokonce naproti sobě.
Dříve byli kamarádi na život a na smrt, jeden bez druhého neudělal krok. Pak se ale
z jakéhosi důvodu pohádali a začali se nenávidět jako největší nepřátelé. Martin třeba
proběhl po ulici kolem Petra, zezadu do něj strčil a křikl: „Co koukáš, pitomče!“ A
vyplázl na Petra jazyk. A Petr se nedal zahanbit: „Řekni, kolik je takových tupců, jako
ty, do tuctu?!“ A poklepal si na čelo. Spolužáci už se několikrát pokoušeli Martina
a Petra usmířit, ale marně. Ti dva byli tvrdohlaví jako berani. Žádný z nich nechtěl
udělat první krok. Zašlo to až tak daleko, že začali jeden druhého pomlouvat. Jednou se
spustil prudký déšť. Pak se najednou mraky rozestoupily a za nimi se ukázalo slunce.
Ulice ovšem byla pod vodou; když se ji někdo pokoušel přejít, opatrně našlapoval v
kalužích a hledal mělká místa, kam by šlápl.
Martin vyšel z průjezdu, zůstal stát ve vratech a spokojeně se díval kolem
sebe. Vzduch voněl po dešti, všechno bylo čisté, tráva se leskla. Najednou se zamračil
– uviděl svého nepřítele Petra, jak stojí také mezi vraty svého domu. A všiml si také,
že drží v ruce velký kámen. No počkej, pomyslel si Martin, ty po mě chceš hodit
kámen? No dobře, tak něco uvidíš! Vběhl do dvora a v koutě našel kus cihly. Popadl
ho a běžel zpátky k vratům, připraven na boj. Ale Petr po něm ten kámen nehodil.
Přiloudal se k okraji chodníku a kámen položil opatrně do kaluže na silnici. Pak
nohou vyzkoušel, jestli leží pevně, a zmizel v domě. Kámen, který položil do silnice,
vypadal jako malý ostrov. Aha, řekl si Martin. To bych taky mohl udělat. A položil
cihlu do kaluže na své straně silnice. Petr se mezitím vrátil a položil na silnici druhý
kámen. Opatrně si stoupl na ten první a zkoušel, jestli i ten druhý je pevný.
Martin také odešel do domu a přinesl hned tři kameny. Všechny je položil
do kaluže na silnici, tak, aby směřovaly přímo k Petrovi. Tak oba, Martin i Petr,
začali každý ze svého místa stavět z kamenů přechod přes silnici, takový most k
tomu druhému. Mezitím se lidé na obou stranách ulice začali zastavovat a dívali se na
chlapce. Nakonec jim zbyl poslední krok, poslední kámen k tomu druhému. Martin a
Petr se ocitli tváří v tvář uprostřed zatopené silnice. Dlouho se na sebe dívali, vždyť
už si do očí nepohlédli několik měsíců!
Po chvíli Martin řekl: „Mám želvu, žije na našem dvoře. Chceš ji vidět?“
Připravila Kristy Lekárová
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od ucha k uchu

Tři kamarádi přišli k nebeské bráně a svatý Petr se jich ptá,
co by nejraději slyšeli od svých příbuzných na pohřbu:
První: Já bych chtěl slyšet, že jsem byl skvělý doktor a dobrý otec rodiny.
Druhý: Já bych chtěl slyšet, že jsem byl úžasný manžel a že jsem jako policista
zachránil životy mnoha lidí.
Třetí: Tak to já bych chtěl slyšet: Podívejte, vždyť on se hýbe!

V kostele někdo vykradl pokladničku. Za několik dní dostal kazatel obálku,
ve které bylo 50 korun a lístek se vzkazem: Ukradl jsem u vás 200 korun.
Protože mne trápí svědomí, vracím 50 korun.
Pokud budu mít výčitky stále, pošlu další splátku.

Sedí babka na lavičce v parku a modlí se: Bože, já jsem zase nějak nevyšla
s důchodem. Nemohl bys mi poslat nějaké peníze? Okolo jde mladý muž, slyší
babku, přistoupí k ní a podá jí stovku: Tu máte, babi, něco si kupte a zapomeňte na
ty pověry o Bohu! Když odejde, babka zdvihne oči k nebi: Děkuji Ti, Bože, a příště
mi je, prosím, neposílej po takovém neznabohovi.
Zloděj se vloupe do domu a začne shromažďovat věci, které si chce odnést.
Tu najednou slyší hlas: Ježíš se na tebe dívá!
Nic nevidí, a tak po chvíli pokračuje v díle. Ale zase se ozve: Ježíš se na tebe dívá!
Zloděj se rozhlíží, a tu uvidí papouška. To jsi řekl ty? ptá se lupič.
- Ano, odpoví papoušek. Mimochodem, jak se jmenuješ? ptá se dále zloděj.
- Mojžíš, odpoví papoušek.
- To je divné jméno pro papouška. Kdo ti ho dal?
Pták zahlásí: Ti samí lidé, kteří dali svému rotvajlerovi jméno Ježíš!
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Manželská setkání 2020
Sdružení YMCA Setkání vám nabízí ve dnech 4. – 11. 7. 2020 týdenní kurz pro
manželské páry, který probíhá v Kroměříži. Je to možnost, jak obnovit a prohloubit
své manželství a možná se i znovu zamilovat do své vlastní ženy, do svého vlastního muže. Obsahem programu jsou přednášky o manželské komunikaci, krizi, rozdílech mezi mužem a ženou, sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb i sexualitě,
na ně navazuje práce v malých skupinkách po 3–4 párech. Volné odpoledne může
být příležitostí k poznání krásy Kroměříže a jeho památek. Na závěr je možné
obnovit svůj manželský slib při slavnostní bohoslužbě. Celý týden probíhá v přátelském, ekumenickém duchu a je otevřený všem, kterým takové prostředí není cizí.
Letošní kurz proběhne opět v objektu Střední školy hotelové a služeb Kroměříž.

Foto: MS 2019 - Václav Vlach, Člověk a Víra

Více informací o našich akcích a přihlášky najdete na www.setkani.org/manzele
nebo na adrese
Markéta Zelinková, Teyschlova 14, 635 00 Brno
email: kancelar@setkani.org
tel: 777 131 575

co u nás proběhlo

Inzerát na sbírku básní z Ducha
Kovářova kobyla bosa
chodívá,
kdo píše verše pro básníka?
Honza, jenž básní Žabokuk
odívá,
na to však Jan si nestýská.
Čas nazrál za tu řádku let
a snad přišla teď vhodná
chvíle
o Honzových básních ódy
pět
jak krásné jsou, úžasné a
milé.
Duch svatý farností stále
profukuje,
a tak i kdyby se vám moc
nechtělo,
ve chvíli, kdy právě kolem
vás duje,
napište verše jak ušité na
tělo
Honzovo šlechetné a
poetické.
Můžeme mu pak tu sbírku
dáti,
a jak je vpravdě pro něj
typické
jistě nám to i s úroky zase
vrátí.
JŠ
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co u nás proběhlo

Slavnost sv. Jana Boska
Foto: Václav Vlach, Člověk a Víra
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co u nás proběhlo

Slavnostní přijetí nových ministrantů
Foto: Dušan Kadlec a Václav Vlach, Člověk a Víra
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co u nás proběhlo

Farní ples
Foto: Petr Polanský, Člověk a Víra
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co u nás proběhlo

Premiéra muzikálu Alchymista
Foto: Petr Polanský, Člověk a Víra
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PA PR S E K S LU N C E

Paprsek slunce v dešti se chytí
a v každé kapce barvami svítí.
Zelená, modrá, červená, žlutá,
přes celou oblohu klene se duha.
A v ní je naděje a Boží slib!
„Neboj se, člověče, zas bude líp!“
Tomu, kdo v bouři odvahu prokáže,
paprsek slunce k Bohu směr ukáže.
Jan Šlachta

