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prázdniny

Po dlouhém jaru přišel podzim

Milí čtenáři Žabokuku,
bylo to dlouhé jaro roku 2020. Naučili
jsme se žít s rouškami, bez farního společenství, tak trochu jako prvotní církev
v katakombách. Zvykli jsme si na čísla na
prvních stránkách novin, která nám dodnes hlásají, kolik je nakažených, uzdravených a kolik je úmrtí na jednu z mnoha
nemocí, z níž ale máme všichni mnohem
větší strach, protože ji epidemiologové
označili za nemoc „novou“. Z každé novosti se ale stane časem něco obnošeného
a zastaralého, tak je to i s koronavirem a
jeho novinářskou „popularitou“. Mnozí i
z našeho okolí tu nemoc prodělali, většinou ji nějak přechodili, nebo se s ní
vypořádali pěkně podle karanténních
předpisů.
V naprosté většině jsme vyšli z minulých
měsíců tady u nás v Žabinách posíleni.
Zjistili jsme, že si navzájem chybíme, že
nám schází kostel se svým společenstvím,

s živou eucharistií, s Ježíšem u stolu a
s jeho živými spolustolovníky. Někteří po
„novém přikázání“ do kostela nechodit už
do něho cestu zpět nenašli, jiní se vrátili
s novým zápalem. Komunita se stmelila a
vysílala ostošest, připojili jsme se k radiu
Proglas i k sociálním sítím, vytvořili jsme
mnohem širší společenství.
Nezapomínejme ale, že kostel a církev
není jen v Žabinách, ale i v našem sousedství, ve farnostech kolem Brna, ale také na
Vysočině, v Sudetech nebo ve Středních
Čechách. Církev, která v mnoha zemích
prochází otřesy, které si tady v Žabinách
nedovedeme představit: v Německu je
to odchod z církve půl milionu katolíků
v posledních dvou letech, v Polsku polarizace církve na „věřící“ ve vládní stranu
a na liberální katolíky – dvě nesmiřitelné strany, v Severní Americe stále větší
hispanizace původně „bílé“ a anglofonní
církve, a nejen Ameriku zasáhla dvě velká
hnutí „MeeToo“ a „Black Lives Matter“.
Církev i společnost se mění před očima a
korona tento proces jen urychlila.
Možná je teď na podzim čas zase trochu
zpomalit a vrátit se k tomu, co znamená
prostý farní život: znovu nastoupit do
školy, do práce, do běžných činností a
aktivit, které nás nesou životem. Proluka
a mezera zaviněné karanténou nám dávají
šanci žít to, co má smysl, s větším odhodláním a zaujetím.
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P. Zdeněk Jančařík SDB

kalendárium

Kalendárium farnosti a střediska
říjen
4. 10. 		
11:00		
4. 10. 		
19:00		
6. 10.		
19:00		
8. 10. - 11. 10. 				
17. 10. - 18. 10. 				
21. 10. 				
21. 10. 			
23. 10. - 25. 10. 				
24. 10. 		
18:00		
28. 10. - 1. 11.			

Pouť farnosti na Vranov
Tvorba výchovně - pastoračního projektu komunity
Abeceda duchovního života
Salesiánská škola animátorů - Čučice
Přespávačka v Klubu maminek
Žabovřeské rozmlouvání s Ladislavem Heryánem
Muzikál Alchymista v Praze
Volejbalová přespávačka
Bohoslužba za město Brno
Podzimní prázdniny - středisko zavřené

listopad
1. 11. 			 Tvorba výchovně - pastoračního projektu komunity
6. 11. - 8. 11.			 CSSA - Celostátní setkání salesiánských animátorů
10. 11.
16:30 - 18:00		 Martinská slavnost
13. 11. 			 Mše sv. - Den sv. Anežky
16.11.
Středisko zavřeno
17. 11.
Pouť animátorů, zaměstanců střediska
18. 11. 			 Žabovřeské rozmlouvání o knize Z. Jančaříka
			 Ty jsi kněz navěky - rozhovor s Ludmilou Javorovou
20. 11. - 21. 11. 			 Přespávačka v ORCu
21. 11. 			Meziskok
22. 11.
15:00		Cecilka
28. 11. 		
Tvoření adventních věnců
28. 11. 			 Bohoslužba za Brno
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kalendárium

prosinec
4. 12.
23. 12. - 3. 1. 			

Mikuláš v ORCu a v Klubu maminek
Vánoční prázdniny

Foto: Václav Vlach, Člověk a Víra
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Významné dny

křty:
Veronika Klára Minsterová
Karolína Pulpitová
Petra Marie Lacinová
Ondřej Antonín Sukup
Ondřej Kianička
Vladimír Sedlák
Anežka Maradová
Filip Kristián Benáček
Stela Pochlopeňová
Bára Resselová
Ama Magdaléna Margoldová
Anna Slivková
Filip Mager
Erick Ludvík Lepiar
Lucie Havelková
Felix Jan Petrucha
Patrik Jiří Buček

pohřby:
23. 2. 2020
3. 5. 2020
23. 5. 2020
23. 5. 2020
30. 5. 2020
31. 5. 2020
14. 6. 2020
14. 6. 2020
14. 6. 2020
20. 6. 2020
21. 6. 2020
1. 7. 2020
5. 7. 2020
18. 7. 2020
17. 7. 2020
19. 7. 2020
9. 8. 2020

Oldřich Kolátor
Jaromír Sobotka
Jiří Hrdý
Marie Sabolová
Vlasta Procházková
Olga Vágnerová
Drahomíra Horáková
Jiří Adam
Jana Bittnerová

* 30. 1. 1926
* 16. 3. 1932
* 24. 1. 1928
* 23. 5. 1934
* 21. 2. 1942
* 24. 6. 1925
* 29. 2. 1936
* 22. 4. 1928
* 23. 9. 1941

† 11. 3. 2020
† 9. 3. 2020
† 4. 4. 2020
† 20. 5. 2020
† 25. 5. 2020
† 8. 6. 2020
† 27. 6. 2020
† 22. 7. 2020
† 1. 8. 2020

Foto: Betty Horníková, Člověk a Víra
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Pán Bůh mi toho dal dost
V létě jsem navštívila naši dlouholetou farnici, paní Magdu Krobotovou, která mi při
štamprličce vyprávěla o svém životě. Říká, že je to úplně obyčejný život, ale myslím,
že neobyčejný a krásný je její přístup k tomu, co jí život přináší.
Dobrý den, paní Magdo, my se známe od
vidění z kostela, že?
No, poslední dobou už jsem tam nedošla.
Tak mě vozí Vlčkovi. Jsem narozená 17.
března 1932, to máte 88 roků. Já jsem
chodila do starého dřevěného kostela, ještě než tady ten nový stál. A chodím sem
pořád, protože jsem ráda, že je tu v zimě
teplo. V těch nevytápěných bych určitě
onemocněla, protože jsem na to háklivá.

Musela jste být hodně samostatná, že?
Maminka mně řekla jen to nutné. Když
mi bylo šest, dovedla mě před školu a
řekla: „Magduško, tady máš svou školu.
Sem budeš každý den chodit.“ A já jsem
řekla: „Ano, maminko.“ Nic jiného jsem
k tomu nedostala, šlo to přes křižovatky
a všelijak…

Můžete nám povědět něco o svém životě?
Žila jsem sama s maminkou, tatínek si ji
nevzal, oni měli vilu, maminka neměla
nic takového, byla z osmi dětí.

A čím jste chtěla být vy?
Chtěla jsem být švadlenou, ale pár měsíců před začátkem školy jsem se s kamarádkou rozhodla, že budeme zdravotní
sestřičky. Pak jsem nastoupila v Brně,
kde byl nedostatek sester s kompletním
vzděláním. A od té doby jsem byla na 2.
chirurgii u sv. Anny. Celých 40 let kromě
čtyř let ve Vídni. Tam jsem jela s panem
profesorem, který dělal operace srdce.
Za maminkou jsem jezdila vždycky na

Takže jste chodila i do staré oratoře?
Ano, a znala jsem i ty kněze. Měli pak za
komunistů zákaz sloužit v kostele, všechny je zavřeli, pak je pouštěli a někteří
pak dělali u nás v nemocnici, jezdívali
s vozejčkem, pacientky se na ně těšily,
protože na ně byli hodní.

Jaké jste měla s maminkou dětství?
Poslouchala jsem jako budíček, co maminka řekla. Co maminka nařídila, to
se udělalo. Maminka musela pracovat,
tak jsem byla od tří let doma sama. Jinak
jsem byla s děckama venku.

A čím byla maminka?
Maminka sloužila. Lidé si ji často zvali na pomoc s úklidem, na žehlení, byla
perfektní pracovnice. I řeči uměla. V Brně
jsme mluvili německy, to jsme se ani nemuseli učit. Co neuměla, to se naučila.
Také chtěla, abych se učila anglicky, přitom v té době se to nikdo neučil.
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

tři měsíce, později začala být nemocná
a byla sama. Na stará kolena se provdala
za pána, který byl moc hodný, měla jsem
ho ráda. Když jsem se jednou měla zase
do Vídně vracet, řekli mi, že mě nikam
nepustí, že sestřičky jsou potřeba u nás.
Kdybych doma neměla maminku, tak
bych utekla přes hranice. Já jsem chodila
do práce ráda, i když to bylo náročné,
noční, na pooperačním… Zůstala jsem
svobodná, to bych už nikdy neudělala…

Neměla jste příležitost?
Měla, ale byla jsem tvrdohlavá. Nepřidělili
mi byt, protože jsem byla v Sokole a chodila jsem do kostela. Moc jsem chtěla mít
děti, ale nechtěla jsem jim připravit těžké
dětství, jako jsem měla já. Tak jsem pracovala, šetřila, a až jsem měla našetřené, tak
mně bylo padesát. Teď jsem sama, už mi
nezbyl nikdo, maminčini sourozenci už
umřeli dávno. Jen příbuzný z tatínkovy
strany. Když je tady, tak mě zaveze do
kostela. Přijede taky vždycky na velké
svátky, Vánoce a Velikonoce. Tak to tak
Pán Bůh zařídil, abych nebyla sama.
Svého tatínka jste nepoznala?
Ne. Když mi bylo patnáct, maminka mi
ho chtěla ukázat a že pojedeme za ním
do Hodonína. Já jsem se ale načepejřila a
řekla jsem, že v žádném případě. Když o

mě neměl celý život zájem, tak já ho nechci ani vidět. Maminka mě nepřemlouvala, no, myslela to dobře. Ani nevím,
kdy umřel.

Ale máte kamarádky?
Kamarádky, které znám z kostela –
Aličku a Janu, to jsou ty hlavní. My tam
v kostele sedíme už léta na stejných místech, z jedné strany mám Aličku, z druhé
Evičku… Vykládáme si, Alička mi vaří
obědy, Jana zas pověsí záclony…
Tak takový je můj život. Nic moc zvláštního. Teď mám nádor nebo dva v břiše,
měla jsem jít dávno na operaci, ale střídá
se mi tlak a na operaci nemůžu. Ale beru
to tak, že Pán Bůh mi toho dal dost, vždyť
je mi 88 let, druzí to třeba nemají, tak co.

Tak na to berete jen léky?
Léky nemám, jen ty dryáky na bolest.
Řekli mi, abych si užívala života, tak si
užívám.
		
Díky za rozhovor
		
Majka Červenková
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aktuálně

Prostor, který SPOJUJE lidi
Salesiáni v Brně-Žabovřeskách se

pouštějí do rozsáhlé rekonstrukce
multifunkčního sálu, který je od
roku 1995 dějištěm nejrůznějších setkání: pro nejmenší děti je
hernou, pro školáky tělocvičnou,
pro herce jevištěm, pro dospělé
tanečním parketem, konferenčním
sálem nebo kavárnou…
Je na čase zlepšit jeho akustiku,
osvětlení a vybavení, aby mohl
lépe sloužit jako prostor, který
spojuje farnost, středisko mládeže
a lidi z okolí.

Co všechno v sále probíhá:

– pravidelné aktivity pro rodiče
s předškolními dětmi
– sportovní a dramatické kroužky
– zážitkově-vzdělávací programy pro školy
– farní kavárna
– svatby, plesy, konference
– hudební a divadelní představení
Plánovaná rekonstrukce zahrnuje:

– nové osvětlení v sále i přilehlé kuchyňce
– výměnu motoru vzduchotechniky
– nové židle, oponu a obložení sloupů
– výměnu zvukotechniky a instalaci akustického
zařízení
– pořízení digestoře a rychlomyčky do kuchyňky
Pomozte nám vytvořit kvalitnější prostor (nejen)
pro děti a mládež!
Odhadované náklady se pohybují kolem 2 mil. Kč.
Pokud vnímáte práci salesiánů v Brně-Žabovřeskách jako smysluplnou, můžete podpořit tento
projekt zasláním finančního daru na transparentní
účet veřejné sbírky nebo vložením hotovosti do
pokladny v kanceláři střediska.
Všem dárcům předem děkujeme!

Ondřej Makeš

Číslo účtu veřejné sbírky: 2801672789/2010
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rozhovor

Na Slovensku si rozšiřujeme obzory
Mladí salesiáni, bratranci Hoňkovi, kteří studují v Žilině, přijeli na prázdniny do
salesiánského domu v Brně-Žabovřeskách. V rozhovoru jsme se jich ptali na jejich
salesiánskou cestu, jaká jsou studia na Slovensku, jaké jsou rozdíly mezi českou a slovenskou provincií, a nakonec jak prožili prázdniny.
Jakub Honěk pochází z Hradce nad Moravicí, malého města u Opavy, má 28 let,
v roce 2019 složil první sliby a v současnosti studuje filozofii v Žilině. Dominik Honěk
pochází z Havířova, má 29 let, v roce 2018 složil první sliby a v současnosti studuje
filozofii a sociální práci v Žilině.
Kubo, pověz mi něco o cestě, kterou se
vydá člověk, který se rozhodne stát se
salesiánem.
Ta cesta má několik etap. Nejprve přichází sblížení se salesiány, když člověk začne
přemýšlet nad tím, že by šel k salesiánům,
a dochází na různé salesiánské akce, je
v přímém kontaktu s některými českými salesiány. Následuje první formální
stádium ve Zlíně, takzvaný přednoviciát.
Po něm přichází cesta do noviciátu na
Slovensko do Popradu. Tam se odehrává
stěžejní část rozlišování povolání. Mají
to všechny řády a kongregace, je to intenzivní, duchovně nabitý rok, ve kterém
má člověk přijít na to, jestli je opravdu
Bohem povolaný, aby žil řeholním životem, v našem případě salesiánským. Má
zjistit, jestli je k tomuto životu opravdu
volaný, nebo jestli si to jen namlouvá.
Po skončení noviciátu se skládají první řeholní sliby, zatím časné, a následuje
takzvaný postnoviciát, který zahrnuje
studium filozofie v Žilině. Noviciát i postnoviciát je na Slovensku, protože v Česku
je málo mladých salesiánů.

Je lepší, aby mladí kluci, kteří přemýšlí
o cestě salesiána, tvořili určité společenství. Pak v tom člověk není sám, ale je
nás tam více, třeba i z různých národů,
tvoříme partu a prožíváme podobné věci
podobným způsobem.

Dominiku, ty jsi byl jeden rok v noviciátu
v Popradu a skončil jsi tam před dvěma
lety. Na rozdíl od Jakuba studuješ kromě
filozofie ještě sociální práci. Proč?
Protože naši spolubratři v Žilině učili
sociální práci na vysoké škole, byla vize,
že by pro salesiány studenty bylo dobré
absolvovat několik předmětů a mít jak
bakaláře ze sociální práce tak i křesťanskou filozofii, kterou studují všichni spolubratři po celé Evropě. Je to předstupeň
k teologii. Takto bylo možné studovat a já
jsem poslední, který tato studia sociologie
absolvuje.
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rozhovor

Kubo, za pár dnů se vracíš na Slovensko.
Co tě čeká?
Čeká mě ještě rok studia filozofie v Žilině,
bude to zase takový studijní rok. Potom
bych měl být na asistenci v některém
z českých salesiánských domů. Jestli to
bude Brno nebo nějaké jiné místo, to mi
bude teprve sděleno. Měl bych mít dva
roky pauzu od studia a věnovat se typické
salesiánské práci.

a svým způsobem i cizí země, i když
je nám Slovensko blízké. Myslím, že je
to velkým obohacením, i když jsme si
Češi a Slováci podobní, tak přece jen
jsme v některých věcech jiní. Velkým

Dominiku, máš tu cestu podobnou, nebo
je u tebe něco jinak?
U mě se to všechno liší jen délkou počátečního studia. Takže budu s Kubou ještě
rok v Žilině, a zatímco on skončí absolutoriem křesťanské filozofie, tak já udělám všechny kroky pro to, abych dodělal
absolutorium filozofie, a navíc i bakaláře
ze sociální práce. Potom už to budeme
mít stejně. Jenom italština mi zatím moc
nejde, tak snad se do toho dostanu.

obohacením také je, že v noviciátu a postnoviciátu jsou i lidé z jiných národů. Byli
tam s námi spolubratři z Ruska, Ukrajiny
nebo Běloruska.

Když dá Pán, a budu dále kráčet cestou
salesiánského povolání, tak budou následovat čtyři roky studia teologie, pravděpodobně v Itálii v Turíně a už v průběhu
tohoto studia bych měl skládat věčné sliby.

Kubo, jaký rozdíl vnímáš mezi formací na
Slovensku a v Česku? Jaké to má výhody
nebo nevýhody?
Výhodou je určitě rozšíření obzorů, poznání spousty nových lidí, nové kultury

To jsou další odlišné kultury, trošku podobné, říkáme tomu naše slovanské národy, ale přece jen trošku jiné.
Dost nás to obohacuje a činí citlivými
na přijímání ostatních, vidění odlišností,
vycházení si vstříc, porozumění druhým.
Samozřejmě to nese i nevýhody.
Takovou největší za sebe vidím, že to
trošku oslabí kontakt s tím domovským,
českým. Když jsem nastoupil na salesiánskou cestu, v mém případě to bylo
sedm měsíců ve Zlíně a pak jsem šel na
Slovensko, kde jsem už dva roky.
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rozhovor

Kdyby nebylo prázdninového dvouměsíčního pobytu v Brně, tak bych skoro
celý čas strávil na Slovensku. Není to
špatně, ale začínám vnímat, že znám více
slovenských salesiánů než českých a jsem
více spojený s tou slovenskou realitou než
s tou českou. I ta mentalita a způsob práce
s mládeží je jiný. Je to trošku nevýhoda,
že se oslabí kořeny k domovu, vazby, styl
práce a komunikace.

Dominiku, doplnil bys k tomu něco?
Mně je Slovensko určitým způsobem
blízké, protože z maminčiny strany jsem
Slovák. Rozhodně s Kubou souhlasím, že
je to veliké rozšiřování pole působnosti. Kdy jindy bych byl se spolubratrem,

který žije šest tisíc kilometrů vzdušnou
čarou, devět časových pásem daleko
a jede se k němu minimálně tři dny? Je
to spolubratr z Ruska ze slovenské misie
v Aldaně a Jakutsku. Moje zkušenost, kterou dělám na Slovensku, je více misijní,
než bych čekal.
Různými způsoby vnímám, že v české
a slovenské provincii máme v komunitách rozdílné míry pro vstřícnost a dobrosrdečnost, když k nám přijde někdo
zvenčí. Toto je jedna z věcí, se kterou se
sám v sobě peru. Co všechno je správné,
co všechno je řeholní, na co poukazuji
svým vlastním životem, co ze mě vyzařuje. Například když někdo přijde na
Slovensku do komunity, tak mu nabídnu kávu, koláč a když někdo přijde do
Brna, kde teď jsem, tak se zeptám, jestli
řídí a nabídnu mu třeba pivo. To je jeden
z rozdílů, který ale vychází i z naší české
mentality.
Kubo, strávili jste dvouměsíční
prázdniny v Česku. Jaké byly?

Foto: Václav Vlach, Člověk a Víra

Původní plán byl, že oba pojedeme na
prázdniny do Itálie, protože nás čeká,
dá-li Pán, studium v Turíně. Také proto,
že to je cizí zemně, jiná mentalita,
a hlavně kvůli italštině. Posílají se tam
salesiáni studenti na příměstské tábory
do některého ze salesiánských domů,
kde je plno mladých.
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rozhovor

Dělal bych tam jednoho z animátorů,
kteří pomáhají s programem. To ale
kvůli covid-19 padlo.
Byli jsme chvíli v nejistotě, kde budeme přes prázdniny. Nakonec představení rozhodli, že pojedeme do Brna.

Každý salesiánský student má nějakou českou domovskou komunitu, kam
se vrací ze zahraničních studií. Mně
i Dominikovi bylo přiděleno BrnoŽabovřesky. Jsem za to velmi rád, že jsem
mohl být dva měsíce v Brně.
Byla to pro mě příjemná změna i díky
tomu, že slovenská mentalita a reálie jsou
trošku jiné než ty české. Jsem tam velmi
spokojený, ale je fajn udržovat si kontakt
s českým prostředím, zase mě to vzpružilo. Je dobré, že po roce v Žilině, kde
se největší důraz klade na studium, jsem
mohl být také na táboře s mladými, což
je to nejtypičtější salesiánské.

Dominiku, teď jsme s brněnskou komunitou byli na dovolené v Krkonoších. Ty
jsi s brněnskou komunitou strávil už více
času. Jaká je?
Když jsem přišel do Brna poprvé před
rokem a půl na vánoční prázdniny, tak
jsem si všiml, že v místní komunitě nebyly rozdíly mezi spolubratry. O každého je
postaráno, pečováno. Myslím, i když je to
klišé, že představený je v Brně první mezi
rovnými. Rozhodně jsem si nevšiml ze
strany spolubratří jakéhokoliv povyšování
nebo něčeho podobného. Velmi dobře mě
přijali jako spolubratra, i když jsem měl
za sebou asi jen tři měsíce salesiánského
života.
Také jsem si všiml, že brněnská komunita má pro mě takový formační ráz. Bratři
se spolu chtějí scházet, chtějí být s Pánem
Bohem na společných modlitbách. Velmi
mě překvapilo, že to, co zažíváme ve
formaci, na co je kladený důraz, jako je
společná modlitba, společné chvíle, jsem
zažil i tady přes prázdniny, a ještě intenzivněji přes tyto druhé prázdniny, kdy
jsem tu mohl být.
Vypadalo to, že tábory nebudou, a nebylo jasné, co se všechno stane kvůli koroně,
ale žádné utíkání nenastalo. Když salesián chce, tak má možnost být v komunitě
s bratřími. To pro mě byl impulz, který
jsem kdysi dávno mohl prožít, a komunita spolubratří mě opravdu nadchla. Řekl
jsem si, že komunitní život má velký
smysl.
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rozhovor

To, že jsem to tady našel před dvěma
roky a můžu to stále prožívat i přes
prázdninový program, přes všechny tábory, je pro mě velmi obohacující a stále
oslovující.
Kubo, jaký jsi měl největší zážitek letošních prázdnin a této dovolené?
Mým největším zážitkem z dovolené byla
včerejší pivní stezka. Šli jsme třicet kilometrů přes Krkonoše, obešli čtyři pivovary, dali si pět piv a vyšli jsme na Sněžku.
Super bylo, že jsme to šli společně jako
komunita, i když ne úplně všichni, protože všichni by to neušli. Byla to dobrá
akce, dali jsme si do těla.
Největším zážitkem prázdnin bylo
Česko. Bál jsem se nového místa, nových
lidí, protože jsem neznal moc mladých ani
lidí v komunitě, ale cítil jsem se přijatý
a sedlo mi to hned od začátku. Další silný
moment byl, když jsem po deseti letech
sedl za volant. Potom bylo zajímavé, když
jsme dva týdny tahali internetové kabely
po domě. A i mediální tábor byl dobrý,
práce s mládeží a médii.

Dominiku, co byl tvůj největší zážitek
letošních prázdnin a této dovolené?
Poprvé jsem byl na táboře s dětmi, které
měly mezi sedmi a desíti roky. S touto
věkovou kategorií jsem nikdy nebyl moc
v kontaktu, ani ve skautu, ani u salesiánů,
ani doma v rodině. Vždycky jsem mezi
dětmi z prvního stupně tápal a teď mi
byla dána možnost být s nimi. Bál jsem se
toho, ale nakonec jsem byl velmi nadšený
a více jsem si zkonkrétnil tuto věkovou
kategorii. Velmi mě to oslovilo v tom, že
je možné všechny pro něco nadchnout.
Když se leknou, tak se leknou všichni.
Když všichni křičí „Joooo!“, nebo všichni
křičí „Neeee!“ a „Aaaaa! Co se dějeee?!“
Nebo se s radostí za něčím rozeběhnou.
V tomto jsem se obrovsky posunul a otevřely se mi oči.
Z dovolené si taky zapamatuji rozlišování mezi „mohli bychom“ a „já osobně
chci“. Myslím, že to pro mě byla velmi
dobrá zkušenost a rozhodně už vím, že
je důležité, odlišovat vědeckou práci od
konkrétního života – to se stalo hláškou
této dovolené. Zasvěcení pochopí.
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Libor Všetula

senior club

Ohlédnutí za karanténou

Zprávy z čínského města Wu-chan na začátku letošního roku nás zneklidnily. Dalo
se tušit, že se blíží něco, co jsme nezažili.
Nemoc, která dostala jméno COVID 19,
začala putovat světem. Zasáhla i naši republiku. U nás se ohlásila před začátkem
postní doby. Nemuseli jsme tedy přemýšlet, jak postní dobu prožijeme. Pán Bůh
nám chtěl tímto jistě něco sdělit. Kostely
byly uzavřené, bohoslužby se nekonaly,
ulice bez lidí, prázdné silnice bez aut,
všude bylo velké ticho, přestala létat letadla. Příroda si vydechla. Odpočívala.
A přicházelo právě nejkrásnější roční
období – jaro.
Neznámý virus poznamenal naše životy. Neviditelný, miniaturní, kulatý virus
postačil k tomu, aby nám připomněl, že
jsme smrtelní. My, senioři, jsme se cítili velmi ohrožení. Starost o zdraví však
přibyla všem. Při starostech se říká, že
člověk stárne rychleji. Hmatatelně jsme si
uvědomovali, že se smrtí musíme všichni
počítat. Mohla přijít kdykoliv. Připadalo
mi, jakoby se kvůli epidemii běh světa
zpomalil, téměř zastavil. Měli jsme teď
dostatek času na své blízké, kamarády
a známé, a paradoxně jsme se nemohli
se všemi potkávat. Chránili jsme se tím
navzájem. A silně jsme pocítili, jak se navzájem potřebujeme.

Politici museli dělat těžká rozhodnutí.
Lékaři, zdravotníci, dobrovolníci, záchranáři nasazovali své životy a zdraví
pro druhé. Všem jim děkujeme!!! I těm
ostatním, bezejmenným, obětavým dobrovolníkům, kteří šili a roznášeli roušky,
chodili nakupovat sousedům, starali se
maminkám o děti a nabízeli další pomoc
těm, kteří ji potřebovali.
V době pandemie jsme měli my senioři čas
a prostor více se modlit a přemýšlet. Já
sama za sebe jsem pociťovala obrovskou
vděčnost za všechny časy předtím, kdy
jsem mohla být živě přítomna na mších
svatých. Reálná přítomnost na liturgii mi
velmi chyběla. Využívala jsem dostupnou
technologii, poslechy radia PROGLAS a
televize NOE. Byli jsme denně jako rodina v telefonickém spojení a těšili se, až
toto těžké období skončí. Bohu díky, zdá
se, že je tomu tak!
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Foto: Dušan Kadlec, Člověk a Víra

senior club

Dokonce jsme se v červnu mohli sejít
jako senioři v našem farním společenství. A o tom bych se ještě chtěla zmínit.
Helenka Komínková, která vede naše setkávání, nám dala toto motto: „Co nám
dal a co nám vzal koronavirus?“ Hned
v úvodu našeho setkání zaznělo z jejích
úst upřímné poděkování našim kněžím
– salesiánům, za všechny duchovní on-line přenosy, které z naší farnosti vysílali.
Všichni jsme s ní souhlasili. Tyto přenosy
nás vzájemně propojovaly, obohacovaly,
byly autentické, rodinné, přátelské, radostné a plné optimismu a víry. Dobře,
že toto ocenění zaznělo. Pocit vděčnosti
přináší radost. Každý z nás přítomných
se jednotlivě sdílel o tom, jak toto období
prožíval. Téměř všichni jsme měli strach
a cítili jsme nejistotu, a to nás oslabovalo. Rozporuplné informace, které jsme
zaznamenávali z médií, tuto nejistotu a
strach spíše prohlubovaly. Naše děti a
vnoučata se o nás staraly, nakupovaly,
zařizovaly, pomáhaly. Pozitivní na této
době bylo, že jsme měli více času na sebe a
své blízké doma, na rodiče, děti, měli jsme
čas na dokončení různých prací, které se
dříve nezvládaly, na všechny resty a třeba
i pořádný úklid. Spoustu věcí jsme ale
najednou nemohli. Náš čas v obchodech
byl vymezený. Do MHD jsme z opatrnosti
nenastupovali. A mnozí si opravdu intenzivně uvědomili, že nemohou říci „nemám
čas“. Protože čas jsme prostě najednou
měli. Někteří, např. i otec Jenda Stuchlík,

vyprávěli o tom, jak rádi chodili do přírody, na večerní procházky. Byli jsme vděční
a intenzivně jsme vnímali probouzející
se jarní přírodu, všímali jsme si zelených
lístečků, každé květinky, měsíce a hvězd,
naslouchali jsme ptačím koncertům, plnými doušky dýchali (i když přes roušku!)
čerstvý jarní voňavý vzduch, nastavovali
tváře slunečním paprskům.
Všichni jsme získávali určité zkušenosti,
dříve nepoznané, ovlivněné a vyvolané
vnějšími okolnostmi. Kéž bychom se
z nich poučili! Je dobré utvořit si vlastní
názor a postoj k tomu, co se kolem děje.
Mít svůj vlastní přístup k událostem.
Nějakým způsobem se učit zpracovávat
přemíru informací. A co je hodně důležité pro život – přemýšlet a děkovat.
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Foto: Petr Polanský, Člověk a Víra

Jarmila Marečková

Život komunity v době kovidové

Nikdy jsme nic takového nezažili

Přiznám se, že úplně nejdřív jsme zakusili trochu šok, protože nikdo před tím nic
takového nezažil, a zrušení bohoslužeb a
provozu střediska mládeže byla bezprecedentní situace. Ale shodou různých okolností jsme začali velmi rychle reagovat. Ve
středisku se začaly šít roušky a vytvářet
programy na dálku. V komunitě jsme na
to šli trochu jinak. Vlastně už první den
jsme si řekli, že budeme vysílat on-line.
Prvotním impulsem k tomu byla mimořádná novéna k Panně Marii Pomocnici
vyhlášená naším hlavním představeným
a růženec vyhlášený biskupy. Hned jsme
také věděli, že chceme přenášet nedělní
mše kvůli zachování propojení farnosti.
K tomu jsme také každou sobotu vydali
myšlenku k příslušné neděli, která byla
něco mezi kázáním a ohláškami.

Tím jsme začali novou etapu naší komunity – etapu internetovou. Ze začátku
jsme byli nervózní a mikrofony a kamerky nám dělaly trochu problém, ale postupem času jsme si uvědomili, že každý
den tvoříme větší a větší společenství, a
to byla velmi důležitá motivace v tom
pokračovat.
Osobně si myslím, že klíčovým nápadem
byl velmi spontánní nápad „virtuální farní
kavárny“, kde jsme vyzvali lidi, aby nám
poslali fotku, jak po mši pijí kávičku a pak
jsme udělali krátké vysílání z naší jídelny,
Zdeněk zazpíval písničku, Jenda Stuchlík
řekl vtip a Pavel ukázal ukazovačku. Ale
na druhé straně drátů byla taková odezva,
že nás to šokovalo – už tu první neděli
přišlo přes 200 fotek z různých koutů
ČR. A tehdy nám došlo, že lidem nejde
primárně o mše a pobožnosti, ale o společenství. A to v této době LZE vytvořit
i on-line. A tak jsme začali přemýšlet, co
kromě pravidelné modlitby komunity je
dostupné pro všechny. Postupně z toho
vznikla Farní kuchařka se stovkami receptů (jídlo), koláž rozkvetlých květin asi
500 fotek z 200 různých míst takřka z
celého světa (příroda), ale také fascinující
meditace dětí ke čtením na Vigilii, které
nakreslily a poslaly opět stovky obrázků. Do toho přicházely desítky emailů
s opravdu hlubokými lidskými příběhy
a poděkováním.
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Život komunity v době kovidové

Naše farnost se rozrostla na tisíce věřících, kteří s námi prožívali doslova na
denní bázi společenství modlitby, lidskosti a humoru.

Repro: Petr Polanský, Člověk a Víra

V komunitě nás virus dal dohromady
– společně jsme přemýšleli, modlili se,
pracovali, uklízeli, vařili, jen tak u vínka
seděli, zvali se do svých pokojů na večerní
posezení a zažívali (podle mě) nejpožehnanější období komunitního života v mé
salesiánské kariéře. Jasně, že jsme si sahali
na svoje limity, jinakost, podrážděnost
a strachy – ale to je součást této „hry“.
Vyvrcholením tohoto období byla novéna
k Duchu svatému, do které už se zapojila
spousta lidí z farnosti, a denně jsme ji
přenášeli nejen na internet, ale také do
Proglasu. Když jsem nakonec viděl statistiky, udělali jsme přes 100 přenosů, které
měly 170 tisíc zhlédnutí, kolem 35 tisíc
jedinečných diváků, kteří u těchto videí
strávili přes 40 tisíc hodin.

Jsem rád za tuto dobu a také za ochotu
všech bratří se do těchto iniciativ zapojit.
Asi nikdy jsme nedělali nic, do čeho by
se po tak dlouhou dobu zapojili úplně
všichni z naší komunity. A nikdy jsme
nedělali nic, co by mělo tak mohutnou
odezvu a reakci u tolika lidí. Různých
reakcí, emailů a telefonátů byly stovky.
Kromě výše zmíněného má tato internetová etapa dva plody. Prvním jsou pravidelné páteční přenosy večerní mše svaté
do radia Proglas, což osobně považuji za
důležité – aby naše farnost něco ze svého bohatství nabízela i těm vzdálenějším.
Druhým plodem je, že jsme se rozhodli
v online modlitbách pokračovat. Každé
první pondělí v měsíci chceme ve 20.00
přenášet z naší komunitní kaple animovanou modlitbu, která by mohla být jakýmsi
průvodcem po celý školní rok. Uvidíme,
jak se to osvědčí.
Na závěr bych chtěl poděkovat těm
z vás, kteří jste nám v koronavirové době
byli nablízku. Ať už tím, že jsme se spolu
setkávali na internetu, tím, že jste nám
napsali, zavolali, přinesli nějakou dobrotu,
tím, že jste se za nás modlili nebo nás
jinak podporovali. Moc si toho vážíme.
Všechno tohle nám ukazuje, že jsme součástí živého a nádherného společenství
(farnosti i střediska mládeže) a že prostě
k sobě patříme.
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Za celou komunitu
Libor Všetula

prázdniny

Samurajové hledali ztracenou katanu
Ministrantský tábor ve formátu starší spolu s mladšími proběhl tentokrát pod
stany, resp. v tee-pee na tábořišti brněnských Severek poblíž Havlíčkova Brodu
(Dolní Krupá). Tématem byli samurajové. Každý den jsme prožívali jednu ze ctností samurajského zákona Bušidó, což je něco jako samurajské desatero. Samozřejmě,
že někde kolem tábora se po celou dobu pohybovali zlí ninjové, takže samurajové
museli mít noční hlídky a po celou dobu tábora museli být ve střehu. Naučili jsme
se také spoustu nových věcí, především z bojových umění (přítomen byl na začátku
tábora i na konci dokonce opravdový samuraj, který mluvil japonsky a měl s sebou
skutečné katany jiné zbraně). Vyráběli jsme vlastní bodce, protože z Brna přijel
kovář Jirka Baláš s kovářskou výhní, zrobili jsme si vlastní meče, v kuchyni, v níž
vládli úžasní kuchaři Peter Váczi a Marián Beszedesz, jsme museli topit vlastnoručně posekaným dřevem, vodu jsme tahali z místní studánky a koupali jsme se v potoce. Kodex bušidó jsme nakonec dodrželi, katanu našli, bitvu se zlými ninji vyhráli
a docela zaprášení, nemytí a pokousaní od hmyzu jsme se vrátili do civilizace.
Díky klukům i vedoucím, Kacumoto, Kacumoto, Kacumoto!
							

Zdeněk Jančařík

Foto: autor
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prázdniny

Doba ledová
Děti našeho letošní příměstského tábora prošly hned v pondělí tajemnou branou,
za kterou se nevysvětlitelně ochladilo a my se ocitli v době ledové. Plachý kromaňonec Matěj přispěchal s prosbou o pomoc, jeho kmenu totiž zhasl oheň, nepřátelé ho
dobrovolně nevydají a jíst syrového mamuta v ledově temné jeskyni není žádný med.
Bude stačit pouhý týden, aby se z civilizovaných dětí stali malí ušmudlaní kromaňonci,
kteří Matějovi získají vytoužený oheň? Perná práce! Výrobu kromaňonského designu
doplňovalo pilování sportovně-řemeslných dovedností v údolí kromaňonského oddechu. Studium pisáreckého mamuta a kolegů ve vitrínách a jindy nácvik křesání ohně
před jeskyní Pekárna. V pátek pronikla beznadějí pohanského věku jiskřička naděje.
Vyztuženi týdenním výcvikem jsme se obezřetně připlížili ke skupince nebezpečně
vyhlížejících kromaňonců hřejících se u plápolajícího ohně! Nedali nám ho ale zadarmo. Dobře živený arcikromaňonec Hugo nás silným ostravským přízvukem vyzval, ať
předvedeme, co umíme. A my všechno uměli! Louč s vytouženým ohněm díky nám
konečně doputovala k šťastnému Matějovi. Na závěr zazněla společná hymna a naší
dobou ledovou začaly pronikat sluneční paprsky dalších letních zážitků.
							
								Klára Báčová
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prázdniny

Tábor Klubu maminek byl letos napínavý,
ale nakonec jsme se všichni radovali, že se můžeme sejít!
Jako mravenečkové

Program byl opravdu pestrý a občas
nás potkalo nečekané překvapení. Třeba
když cesta k rybníku byla neprůjezdná a
místo na plavbu na člunech jsme šli na
společný výlet na zříceninu hradu lesem
nelesem – moc z něj po kůrovcové
kalamitě v okolí nezbylo. A díky tomu
mají kolem hradu nádherné domečky,
které z hojného materiálu děti s rodiči
pilně postavili. Inu, jako mravenečkové.
Úžasným zážitkem byli hasiči, kteří za
námi se svým luxusním vozem přijeli z
Okříšek. Všechno nám ukázali a našplíchali nám kopec pěny, strhla se bitva a
všichni jsme byli pěkně napěnění.

Nechyběly pohádky, zpívání, hry ani
tvoření a z tábora jsme se všichni vraceli s pocitem, že je nádherné se setkávat.

Zuzka Prudíková
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Anežka se nedala přehlédnout
Obvykle v období prázdnin dochází
k tomu, že někdo z naší farnosti odchází, a někdo naopak přichází. Tentokrát to
není kněz ani řeholnice, ale osoba určitě
duchovní.

Těžko ji můžeš přehlédnout. Střapatá hlava v barvě pšeničných lánů před sklizní,
oči modré jako letní obloha a stálý úsměv
ve tváři. Hudbu prožívá nejenom sluchem,
ale celým tělem a při dirigování čtvrteční
scholy jsem měl pocit, že se musí každou
chvíli vznést.
Anežka Hesová je dlouholetou členkou
salesiánské rodiny (poslední roky je
dokonce v užším vedení salesiánů spolupracovníků – ASC). Na plný úvazek
pracovala v žabinském středisku mládeže.

Jak dlouho jsi pracovala ve středisku a co bylo
tvou hlavní náplní?
Té pozici se říká PR, měla jsem na starosti
komunikaci a propagaci. To ve středisku
znamená psát články na web, vytvářet
letáčky, fotit, spravovat sociální sítě. To
jsem dělala ve středisku devět let. Kromě
toho jsem ještě pracovala v salesiánském
mediálním centru a díky tomu jsem měla
možnost vyzkoušet si i mediální produkci
a výchovu.
  
Když se ohlédneš nazpět, z čeho máš největší
radost? Co se ti podařilo?
Nevím, jestli mám za sebou nějaké velké úspěchy. Ale myslím, že se středisko

postupně rozvíjí i po té komunikační
stránce, že dnes dokáže srozumitelně
sdílet své poslání a hodnoty, být čitelné
a atraktivní pro veřejnost. Není to jen
moje zásluha, ale těší mě to.
S jakými pocity odcházíš?
S vděčností.

Foto: Václav Vlach, Člověk a Víra

Proč zrovna Praha a co tě tam přitáhlo?
Proč předtím Brno a proč předtím Řím?
Já nevím. Já se vždycky někde ocitnu a
pak až zpětně si uvědomím, jaké to bylo
požehnání. V Žabovřeskách jsem zažila
nejbohatší farnost, jakou znám. Myslím
tím potenciál toho místa, lidí, aktivit, historie… Bylo by vlastně lákavé tu zůstat a
užívat si to bohatství. Ale něco mi říká,
že je čas jít dál.
Už delší dobu jsi upřímně hledala odpověď
na otázku, kde tě Pán chce mít. Jaký má pro
tebe úkol?
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Po těch letech různého cestování už nějak tuším, že Pán mě chce mít tam, kde právě
jsem. Neženu se za nějakým úkolem, ale snažím se všímat si nepravděpodobných událostí v mém životě a brát je jako pozvání. Proto moje rozhodnutí pak někdy vypadají
nelogicky a já je zpočátku ani neumím obhájit. Ale právě ta nepravděpodobnost mě
ujišťuje, že by to mohlo být dobré.
Máš nějaký životní sen, který by sis chtěla splnit?
Já jsem snila o jednom muzikálovém představení, které jsem chtěla zinscenovat v Brně.
A nakonec byly čtyři! Teď už snad ani žádné sny nemám. V mém životě se nejspíš
plní sny někoho jiného (kdo umí snít víc než já).

Děkujeme Anežce nejen za tento rozhovor, ale za všechnu práci pro středisko i farnost
i za radost, kterou rozdávala kolem sebe. Přejeme jí hojnost darů Ducha pro její novou
práci a těšíme se někdy na viděnou.
							

Honza Šlachta

Foto: Dušan Kadlec, Člověk a Víra
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měřím metr, no a co!

Popletené evangelium!
Hledej chybná slova a nahraď je správnými.
Pro všechny malé i velké znalce Písma
nabízíme část „popleteného evangelia".
Zde si můžete ověřit své znalosti Ježíšova vyprávění o otci a dvou
synech, kteří měli jít pomoci s prací na vinici.
V redakci se nám ale do příběhu vloudili škodolibí šotkové
a sedm slov změnili tak, že vyprávění skoro nedává smysl.
Najdete všechny chyby?
Opravdové „ano“
Podle sv. Matouše, kapitola 21, verše 28 až 31

Ježíš vyprávěl tento příběh:
„Jeden syn měl dva syny. Jednoho dne řekl prvnímu: ,Synu, jdi
odpočívat na vinici.‘ On odpověděl: ,Nechce se mi.‘ Ale potom toho
litoval a šel.
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měřím metr, no a co!

Potom otec řekl také druhému synovi,
aby šel pracovat na ulici.

,Jistě, mami,‘ odpověděl syn, ale nešel.“

Když Ježíš dovyprávěl, zeptal se těch, kteří
mu naslouchali:

„Který ze synů tedy poslechl dědu?“

Odpověděli: „Ten pátý.“ Ježíš jim vysvětlil:

„Máte pravdu. Tady vidíte, že ten poslušnější,
který předstírá dobrou vůli, nemusí být vždy
tím,
komu máme vařit.“
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Na vysvětlenou
Práce na vinici slouží jako
obrazné vyjádření pro službu
Bohu a ostatním lidem.
Co chce Ježíš tímto
podobenstvím říct?
Ježíš nám ukazuje, že zdání
klame.
Jestliže chceme jako Ježíš
sloužit Bohu,
nestačí říkat klamná slova.
Ježíš se nás ptá,
zda přijmeme, nebo odmítneme Boží přání,
a stále nám ponechává
možnost
změnit postoj. Je rád, když
jednáme svobodně.

od ucha k uchu

U stolu

„Tati, musím ti říct…“
„Ticho, kolikrát ti mám říkat, že u jídla
se nemluví?“
„Tak, už jsme dojedli. Cos to chtěl?“
„Teď už nic. Chtěl jsem tě jen upozornit,
že v tom salátu byl červ.“
Po hodině náboženství

Angličtina

„Do you speak English?“
„Prosím?“

„Do you speak English?“
„Nerozumím!“

„Vy ho-vo-žíte anglicky?“

Desetiletý neposeda se vrátil domů z hodiny náboženství.
„Tak co jste se dnes učili?“ ptá se
maminka.
„No, paní katechetka nám vyprávěla,
jak Bůh vyslal Mojžíše za nepřátelské
linie na záchrannou misi, která měla
vyvést Izraelce z Egypta. Když se dostal
k Rudému moři, nechal své ženisty udělat pontonový most a všechny dostal na
druhou stranu. Potom vysílačkou požádal velitelství o leteckou podporu. Jejich
bombardéry vyhodily most do vzduchu
a mise byla splněna.“
„Tohle vám skutečně vykládala paní
katechetka?“
„No, ne přesně… Ale kdybych ti to řekl
tak, jak to říkala ona, nevěřila bys mi.“

„Yes!“

U pokladny do kina

Pán si koupil lístek do kina. Za chvíli
se vrátil k pokladně a požadoval další
lístek.

Pokladní mu říká: „Pane, jestli kupujete
lístky pro více lidí, kupte si je najednou
a nebudete muset stát pokaždé v řadě.“

„Já jsem tady sám, ale když jsem přišel
ke vchodu, nějaká paní mi ten lístek
roztrhla.“
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co u nás proběhlo

Alence Jandekové k devadesátinám

Foto: Dušan Kadlec, Člověk a Víra

Žena je to pokorná a prostá,
těžko uvěřit, že deset let schází jí dnes do sta
Kolik v řece odteklo už vody?
Kolikrát na kůr vystoupala schody?
Snad třicetkrát dozrály již lány,
co věrně chodí hrát k nám na varhany
I když jde to ztěžka, vždyť dávno pryč je mládí,
svými prsty klávesy stále s láskou hladí
V bližním Krista poznává jako vdova Anna,
úsměvem a laskavostí je všem dobře známá
Kdysi v sobě zaslechla Ducha Boží vánek,
pak svůj domov nalezla u dominikánek
Naše milá Alenko, co ti dnes přát více?
Ať ještě dlouho hoří tvoje křestní svíce!
Děkujeme za věrnou službu farnosti
Bůh tě jednou přivine k sobě s radostí
							
Jan Šlachta
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co u nás proběhlo

Střípky z letních táborů
Foto: archiv Salesiánské středisko mládeže
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co u nás proběhlo

Střípky z letních táborů
Foto: archiv Salesiánské středisko mládeže
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co u nás proběhlo

Věčné sliby Vlastíka Vajďáka
Foto: Dominik Polanský, Terezie Prchalová a Václav Vlach, Člověk a Víra
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co u nás proběhlo

Věčné sliby Vlastíka Vajďáka
Foto: Terezie Vlachová a Pavel Liškutin
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ROUŠKOVÁ
Tak jako lupič, co vykrást chce banku,
roušku mám ještě, když chystám se k spánku.
Pak ráno za tmy do práce vstávám,
než svléknu pyžamo, na nos ji dávám.
Gumičky brzo mi uříznou uši,
přesto všem okolo rouška moc sluší.
Má mnoho barev a různé tvary,
nosí ji batole i děda starý.
Začíná pod bradou, na nose končí,
nad ní už z tváře zbyly jen oči.
V některých obavy a v jiných slzy,
ale i naděje, že skončí to brzy!
Radost i lhostejnost, smutek a strach.
Kam jen se překlopí jazýček vah?
Kolik to pocitů pod ní se schová,
víc z nás teď k bližnímu s láskou se chová.
Až jednou složíme poslední zkoušku,
sám Bůh nám sejme života roušku.
Potom nás políbí na obě tváře.
„Vítám tě doma, sestro má, bratře.“
P. S. Věřím, až skončí ta doba zmatku
jednu si schovám pak na památku.
Jan Šlachta

