
Milí přátelé, 

rádi bychom vás opět po čase pozdravili z Brna-Žabovřesk a popřáli vám požehnané svátky narození 
našeho Spasitele. Letošní rok byl a je mimořádný, mnohé věci, dříve samozřejmé, se stávají 
nesamozřejmými a můžeme prožívat obavy, nejistoty a strach. Ale právě do těchto našich emocí může o 
to víc zaznít to, co anděl řekl zmateným pastýřům: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která 
bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ Právě do temnot a 
obav našich srdcí přichází veliké světlo. Toto bychom vám především chtěli popřát, abychom se 
nenechali ovládnout obavami, ale byli lidmi naděje, kterou máme v Ježíši Kristu. 

Změnami a nejistotami, které tento rok provází se nám v komunitě otevřely nové cesty. Hned v březnu 
jsme se vrhli do vysílání růženců a mší svatých, i když jsme v té chvíli netušili, jestli se k nám někdo přidá. 
Dnes můžeme s obrovskou vděčností říci, že společenství mnoha tisíc lidí, se kterými modlitby 
prožíváme, nás opravdu v komunitě nese a cítíme velkou podporu. Děkujeme vám za ni. Na druhou stranu 
animace a technické zajištění takového množství přenosů není jednoduché a jsem vděčný také 
spolubratřím, kteří mnozí museli vstoupit do kompletně nových oblastí a naučit se nové dovednosti.   

Když se podívám na tuhle „online“ oblast, s překvapením a vděčností zjišťuji, že jsme už odvysílali téměř 
300 přenosů z naší kaple nebo kostela a to nemluvím o aktivitách s mladými lidmi, se kterými se v této 
době na denní bázi potkáváme na online modlitbě po skončení našich růženců a mší. Na druhou stranu, 
naše činnost v době „koronavirové“ nebyla pouze online. Letos jsme se do toho opravdu obuli a také s vaší 
pomocí se nám podařilo udělat mnoho stavebních úprav, protože náš dům má už téměř 25 let a některé 
věci dosluhují. 

Opravili jsme střechu nad vstupem do areálu, do které zatékalo a na ni položili střechu zelenou (z trvalek 
a sukulentů). Rekonstruovali jsme všechny 3 kotelny ve všech budovách, protože kotle už vypovídaly 
službu. V sále pod kostelem, který slouží farnosti i středisku mládeže jsme vyměnili židle a osvětlení a 
také rekonstruovali kuchyni, která k němu přísluší. Vyměnili jsme internetové vedení v celém areálu a 
elektroinstalaci výtahu a vysadili jsme přes 30 nových habrů kolem plotu. Je toho opravdu hodně a 
mnoho z těchto věcí by bez přízně našich dobrodinců (tedy vás) nešlo. Všechny tyto záležitosti a mnohé 
další, které plánujeme děláme samozřejmě kvůli těm, pro které salesiáni pracují – děti, mladí a také další 
lidé, kteří k nám přicházejí.  

Ačkoliv minulý i tento školní rok byl poznamenán omezeními, přesto si dovolím říct, že i tady se mnoho 
našich zaměstnanců a animátorů činilo. Během prázdnin proběhlo přes 20 táborů a tento školní rok jsme 
otevřeli přes 150 kroužků pro děti a mladé. I když je teď činnost poznamenána nejrůznějšími opatřeními, 
věříme, že se co nejdříve budeme moci opět scházet se všemi dětmi osobně a areál opět ožije. 

Z mnoha věcí, které jsme prožili bych rád zmínil alespoň dvě. V září jsme zde měli věčné sliby našeho 
spolubratra Vlastíka Vajďáka a na začátku prosince jsme prožili online duchovní obnovu se skoro 200 
mladými lidmi. Je vidět, že i v této době je možné duchovně působit. 

Milí přátelé, chci vám ještě jednou za všechny salesiány popřát požehnané Vánoce a vyjádřit vám 
vděčnost za to, že jste s námi a podporujete toto dílo, které v Brně-Žabovřeskách mnozí z vás také 
pomáhali stavět. Moc si toho vážíme a budeme rádi, když nás budete podporovat modlitbou nebo 
finančně i nadále. Bez vás bychom toho rozhodně tolik nedokázali. Největší dík však patří Bohu a Panně 
Marii, jejichž požehnání a ochranu zde neustále pociťujeme. Všechny vás denně zahrnujeme do našich 
modliteb. 

Za celou komunitu salesiánů 

P. Libor Všetula SDB          V Brně 10. 12. 2020 
ředitel komunity  
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VEŘEJNÁ SBÍRKA na rekonstrukci sálu pod kostelem 

 

Zelená střecha 

 

Věčné sliby 

Kotelny Nové židle Osvětlení Kuchyňská linka 

Momentka z táborů Naše pravidelné mše sv. 

Každou neděli po mši něco navíc Vysazené stromy Společná modlitba růžence 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5R4YkuBV42OCCQRcc5WKGgf2OOMT_PKcvc6HXEnKIuh3NmA/viewform

