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To čiňte na mou památku

Děti, které 22. května 2016 přijaly první svátost smíření a eucharistie, se na
tuto slavnost připravovaly několik měsíců.
foto: Jakub Šebek
Letos se v naší farnosti připravovalo 28
dětí, které o Slavnosti Nejsvětější Trojice
poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Pravidelná setkání začala po Vánocích a přinesla nám několik změn. První
byla, že příprava na 1. svaté přijímání
probíhala pouze v rámci farnosti (každou neděli po 9. mši svaté). Další změnou
bylo, že se jednotlivých příprav účastnili
spolu s dětmi i rodiče. My rodiče jsme
s napětím, někdy možná i trochu s obavami očekávali, jaká bude naše úloha.
Záhy jsme pochopili, že „nic není a nebude zadarmo“. Snažili jsme se, jak nejlépe
jsme uměli, vedeni a podporováni panem farářem. Díky tomu, že jsme byli do
přípravy vtaženi, měli jsme větší přehled
a lépe se nám v klidu doma s dětmi na
jednotlivá témata diskutovalo.
Program dětí a rodičů byl většinou
oddělen. Setkání byla různá – některá

velmi osobní, jiná uvolněná nebo naopak organizační. I forma byla rozmanitá. Diskuse nás obohatily nebo přivedly
alespoň k zamyšlení. Přesto, že program
byl většinou zvlášť pro rodiče a zvlášť
pro děti, jsme se spolu několikrát spojili
a mluvili o křtu, svátosti smíření nebo
společně dělali „domácí úkoly“. Při takových příležitostech jsme zakusili, že není
vždy jednoduché s dětmi o víře mluvit.
A protože děti jsou oproti nám dospělým bezprostřední a často neposedné,
tak byla setkání spontánní a nejednou
jsme se zasmáli.
Jsem ráda, že jsme se navzájem mohli lépe poznat a prožít společně jednu
důležitou etapu v životě našich dětí. A ať
už se děti na tuto slavnost připravily
jakkoliv, věřím, že se za ně budou modlit
nejen jejich rodiče, ale spolu s nimi i celá
naše farnost. 
Jana Halámková

Obětní průvod a obnova křestních slibů.

foto: Jakub Šebek

Slovo úvodem

Vážení farníci, milí přátelé,
tentokrát bych se rád v tomto úvodním
slově věnoval dvěma pro naši farnost
aktuálním tématům. Prvním z nich je
oprava fasády věže kostela. Každý pozorný kolemjdoucí si všimne, že stav fasády
je opravdu neutěšený, ne-li přímo nebezpečný, protože postupně neřízeně odpadávají velké a těžké kusy nesoudržné
omítky a také dosluhují některé kovové
či dřevěné prvky (okna, mříže, zábradlí,
ciferníky hodin apod.). Byla proto zpracována projektová dokumentace pro
zamýšlenou opravu, vyřízena patřičná
povolení a vyjádření úřadů památkové
péče i stavebního úřadu, bylo vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele. Finanční
náklady na opravu jsou cca 2,3 milionu
korun. Po dlouhém rozvažování jsem se
ale na doporučení komise pro hodnocení
doručených nabídek rozhodl, že budeme
muset přesunout realizaci opravy až na
rok 2017, a sice především pro nedostatek finančních prostředků farnosti.
I když mne to moc netěší, protože stav
věže není opravdu nikterak dobrý, je to
rozumný a zodpovědný krok. Naším úkolem v příštích měsících tak bude něco
našetřit a případně hledat další zdroje
příjmů. Jsem velmi vděčný za všechny
vaše dary i za to, že o tomto projektu
mluvíte s dalšími lidmi, kteří by mohli
přispět. Budu i nadále vyhlašovat mimořádné sbírky na tento účel a o veškerém
dění vás budu pravidelně informovat.
Druhým velmi důležitým tématem je
návštěva otce biskupa Vojtěcha v naší
farnosti. Dá-li Bůh, přijde v neděli 12.
června udělit svátost biřmování asi dvacítce biřmovanců převážně z naší farnosti. Vím, že přítomnost biskupa v naší
farnosti není zas takovou raritou. Ovšem
často se jedná o akce spojené spíš s církevními školami, Charitou, Radiem
Proglas než přímo s životem farnosti.
Biřmování přímo v našem kostele se
uskutečnilo naposledy v roce 2009. Zvu
vás tedy velmi srdečně na tuto slavnostní
bohoslužbu, která se může stát hezkým
setkáním naší svatoaugustinské farnosti
s nástupcem apoštolů.

P. Tomáš Koumal

Stalo se

Mimořádná sbírka na opravdu kostela,
která se konala první květnovou neděli,
vynesla 75 545 Kč, od té doby jsme navíc
dostali dary v hodnotě 88 200 Kč. Vděčné Pán Bůh zaplať všem dárcům!
~
Ve čtvrtek 19. 5. odpoledne se uskutečnila pěší pouť Cyrilometodějské církevní základní školy k Bráně milosrdenství
v katedrále sv. Petra a Pavla. Akce se
zúčastnilo i mnoho našich farníků.
~
Spolu s biskupy Čech a Moravy a dalšími věřícími z celé republiky se z naší
farnosti vydal autobus na Národní pouť
do Krakova-Lagiewnik. Poutníci prošli
bránou milosrdenství, slavili mši svatou
a vyslechli si zajímavé přednášky.

Děje se v diecézi

Jáhenské svěcení

sobota 18. 6. 2016, 9:00, Měřín

Kněžské svěcení
sobota 25. 6. 2016 9:00, Brno – katedrála
~
V sobotu 21. května 2016, na výroční den
posvěcení brněnské katedrály, jmenoval
Svatý otec František novým brněnským
pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla, P. Pavla
Konzbula. Ten přijme biskupské svěcení
v den slavnosti diecézních patronů sv.
Petra a Pavla dne 29. června 2016 ve
14:00 hodin.
Pavel Konzbul se narodil v roce 1965
v Brně, kde po maturitě pokračoval
ve studiu na elektrotechnické fakultě
VUT Brno. Po vykonání roční základní
vojenské služby nastoupil jako odborný
a později vědecký pracovník do Ústavu
přístrojové techniky AVČR v Brně. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě
VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou
práci v oboru teorie elektromagnetického pole. V roce 1995 zahájil studium
na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. V roce
2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou brněnského
diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho.
Poté působil jako farní vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna,
Starovičkách a Starovicích. V roce 2005
byl ustanoven spirituálem Biskupského
gymnázia v Brně a v roce 2013 jmenován farářem ve farnosti u katedrály sv.
Petra a Pavla v Brně a členem Kněžské
rady brněnské diecéze. V říjnu 2015 byl
brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem
jmenován III. sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla
v Brně.
=mš=

Přes vodu, les až do jeskyně v Netíně
Letošní ministrantský výlet, který se pod
vedením, Štěpána, Ondry a Víti, vedoucích malých ministrantů, konal 13.–15.
května, začal srazem před naším kostelem, kde jsme naložili krosny do auta
a přesunuli jsme se na Zvonařku odkud
jsme jeli autobusem do Velkého Meziříčí.
Autobus nás tam vyložil na autobusovém
nádraží a přestoupili jsme na bus směřující do Netína, kde probíhal náš výlet.
Tam už jsme pěšky došli ke kostelu,
jehož správcem je P. Blažej Hejtmánek.
Převzali jsme od něj faru, kluci se ubytovali a celý víkend jsme zahájili společnou
modlitbou u táboráku, na kterém jsme
opékali špekáčky za zpěvu a zvuku kytary. Po setmění začali kluci plnit různé
úkoly prověřující jejich schopnost spolupráce v týmu. Za splněné úkoly dostali
kusy roztrhané mapy, která označovala
místa, kde bylo něco zakopáno. Ještě
toho večera jsme se vydali na ona místa
a po chvilce kopání narazili naši dobyvatelé na dva měšce s mincemi, které byly
nezbytně nutné pro další den. Sobota
začala rozcvičkou a hrami, po kterých
jsme se nasnídali. Buchet bylo opravdu
požehnaně. Po snídani jsme si dali menší fotbalový turnaj, kde kluci předvedli
své výborné fotbalové dovednosti. Po

Převoz přes „moře“. foto: Štěpán Kallab

Naše Noc kostelů
„Jeho brány zůstanou ve dne otevřené,
NOC tam už nebude.“ Srov. Zj 21,25
Myšlenka Noci kostelů k nám přišla
z Rakouska, kde v roce 2004 nechal kostelník večer otevřený kostel, v kterém
rozsvítil svíčky a pozval lidi z okolí. Těm
se to líbilo, a proto další rok vznikl tým,
který zpracoval vizuální styl a připravil
propagaci. V ČR můžeme Noc kostelů
slavit od roku 2009. Bližší informace
s programy: www.nockostelu.cz
Program v kostele u sv. Augustina:
18:00–19:00 Mše svatá: zpívá sbor školních dětí pod vedením Ludmily Fialové
19:00–19:45 Zpívej se mnou, aleluja:
hudba v podání farních sborů dětí a mládeže – řídí Jakub Šebek a Marie Vichrová

Večer u ohně s kytarou. foto: Ondra Piler
fotbale podstoupili rytířský výcvik, kde
byli rozděleni na dvě království, která
vlastnila tři zástavy, a jejich cílem bylo
tyto zástavy ukrást za pomoci mečů koupených za mince z měšců, avšak rytíři
museli zástavy nejen dobývat, ale i bránit. Po tréninku rytíře čekal zasloužený
oběd, po kterém nás navštívil o. Koumal, který s námi zůstal až do konce. Po
poledni se dobyvatelé vydali na výpravu, během které se dostali k převozníkům přes „moře“, tam usmlouvali cenu
na 36 mincí a převozníci je lodí převezli na druhý břeh. Cesta pokračovala do
tamního lesa, kde čelili hordě lapků, kterým ukradli zástavu a nakonec je porazili v urputném boji. Po bitvě se kluci
navečeřeli, a až nastala tma, šli podstoupit svou poslední zkoušku – Cestu odvahy. Cesta končila v jeskyni, kde také byl
vyhodnocen celý rok a jak si ministranti vedli. Prvního místa v celoroční hře
dosáhl ministrant Juda Otradovec a vše
bylo zakončeno honosnou oslavnou
hostinou. V neděli jsme pak šli do zdejšího kostela na mši, kterou sloužil právě
o. Koumal, a po mši jsme se auty vrátili
zpět k našemu kostelu, kde zrovna končila „devátá“. Takový byl náš dobyvačný
ministrantský výlet.
Vít Sapák

20:00–20:45 Posviťme si na temno:
pásmo slova a hudby o rekatolizaci,
jezuitech i badatelské poctivosti v podání chrámového sboru od sv. Augustina
a hostů – pořad připravil Daniel Kikta,
diriguje Pavel Kyncl
20:45–21:15 Komentovaná prohlídka
kostela: vede Alena Štěpánová
21:30–22:30 Brno Gospel Choir:
vystoupení známého pěveckého sboru
– pod vedením dirigentky Zuzany Petlanové
23:00–24:00 Varhanní hudba: koncert
žáků Základní umělecké školy se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14
19:00–24:00 Promítání fotografií ze
života farnosti
19:00–22:00 Kreativní dílny pro děti
=mš=

Na návštěvě u Cyrilometodějek
V neděli 8. května jsme měli možnost
nahlédnout, jak žijí řeholnice z Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje – tedy
sestry, které provozují obě církevní školy
na Lerchově ulici. Tentokrát nás pozvaly
přímo k nim domů – do „kláštera“, který
se nachází ve vile na rohu ulic Havlíčkova a Bílého. K domu přiléhá zahrada, na
které návštěvníkům sestry připravily
pohoštění a také hry pro děti, ale i dospělé. Oblíbené bylo „pexeso”, ve kterém bylo
úkolem přiřadit ke jménům sester jejich
fotografie. Ještě že měla každá sestra připnutou visačku se jménem, podle kterých
je šlo identifikovat, a naše omyly braly
s humorem.
Kdo byl zvědavý, jak to vypadá uvnitř
kláštera, mohl si projít všechny prostory
mimo klauzury. Nejednoho návštěvníka
možná překvapilo, že i zevnitř vypadá
vila jako rodinný dům. I když pro hodně velkou rodinu – sester zde momentálně žije třináct. Pouze kapli jen tak
někdo doma nemá. Ta v klášteře cyrilo-

metodějek je zařízena v jednoduchém
stylu
a vyzdobena
malbami na skle od
moderních autorů.
Vitráž v okně uvidíte
i zvenku z Havlíčkovy ulice.
Ženy v hábitech
možná budí úctu
a ostych, při osobním setkání však
zanedlouho zjistíte, Setkání se sestrami v jejich klášteře.
foto: hk
že jsou to normální
ženské z masa a kostí. Tedy až na nějaké
Protože se blíží prázdniny, zajímalo
detaily, jako je třeba vstávání v pět hodin mě, jak je prožijí naše cyrilometodějky.
ráno. Kdo z nás by dobrovolně vstával Na začátku slaví svátek svých patronů –
v pět hodin do práce na osmou kousek sv. Cyrila a Metoděje. Čtrnáct dní tráví
od domu?! Všechny řeholnice působí na každá sestra u své rodiny. Také jedou na
škole Lerchova – jako učitelky, vychova- společnou dovolenou. Některé se věnutelky v družině a také jako ekonomky. jí i o prázdninách dětem a potřebným
Dětem a farnosti se věnují i mimo vyučo- a vedou tábory. A než se nadějí, je tu přívání, takže jim ve školním roce opravdu pravný týden a nový školní rok.
moc volného času nezbývá.
=hk=

Představujeme farní varhaníky: Dominik Laudát



foto: lm

Představujeme dalšího z varhaníků od
sv. Augustina, pana ing. Dominika Laudáta, který v těchto dnech oslavil i své
kulaté narozeniny.
Za farní zpravodaj mu přejeme všechno
dobré, stálou Boží milost, hodně zdraví
a pohody. A varhany ať ho poslouchají!
1. Jak jste se dostal ke hře na varhany?
Na základní škole jsem chodil do hodin
klavíru, ale nebavilo mě to, proto jsem s
tím po sedmé třídě skončil. Na gymnáziu
jsem se dozvěděl o vzniklé varhanické
škole, zaujala mne, přihlásil a po zbytek
gymnázia a během studia VŠ jsem studoval u Zdeňka Hatiny, varhaníka v Zábrdovicích. Zaujaly mne i kurzy dějin duchovní hudby a základů harmonie.

2. V kolika letech jste začal hrát u sv.
Augustina?
Bylo mi asi dvacet let a ještě jsem chodil
na varhanickou školu. Díky P. Milošovi
Kabrdovi jsem začal hrát křížové cesty
a poté i „póža“ (požehnání ve čtvrtek
večer), zpívané nešpory v neděli odpoledne a občas jsem zaskakoval při křtech
a pohřbech. Později jsem doprovázel
středeční večerní mši a před třemi lety,
po smrti výborného varhaníka Petra
Macha, došlo jednou za dva týdny i na
nedělní „devátou“. Jsem vděčný, že mohu
hrát na výborné varhany u sv. Augustina,
kde se celebruje i krásná liturgie. Zvláště
nedělní „deváté“ jsou mimořádně krásné. Snažím se to varhanním doprovodem nepokazit.
3. Co nejraději hrajete? Hudbu dřívějších století, nebo hudbu současných
autorů?
Více hraji starší hudbu – hlavně J. S.
Bacha, ale mám rád i modernější varhanní hudbu 20. století – nejvíce asi Oliviera
Messiaena.

4. Hrajete i na jiný hudební nástroj?
Před dvěma lety, po dlouhé době, co jsem
nehrál na klavír, mě oslovila kamarádka
Jitka Kapitánová a založili jsme hudební
projekt zpěv – klavír. Díky němu jsem
začal opět na klavír hrát a musím říct, že
mě to moc baví, i cvičení. Jinak si občas

rád zahraji na kytaru nebo na mandolínu.

5. Váš tatínek ing. Zdeněk Laudát je
sbormistrem v kostele sv. Augustina.
Zpíváte či muzicírujete spolu i v rodinném kruhu?
Nejčastěji o Vánocích, kdy se setkáváme
s širší rodinou a hrajeme koledy. Sejde
se nás kolem třiceti, nástrojů je možná
až deset – klavír, kytary, mandolíny, ukulele, děti mají různá štěrchátka. Vždy
vznikne takový malý orchestr.
6. Kdo je vaším vzorem ve hře na varhany?
Velmi se mi líbí improvizace Martina
Jakubíčka.

7. Pokud doprovázíte při mši, dáváte
přednost improvizaci, nebo „osvědčeným“ skladbám?
Během mše se většinou snažím improvizovat, po mši zkouším zahrát nějakou
skladbu, někdy také improvizuji. Improvizace mě hodně baví, má obrovské možnosti: člověk začne improvizovat a nikdy
neví, jak to přesně skončí. Občas se
snažím do improvizace zakomponovat
nějaké melodie nebo harmonie z populární hudby, např. z mých oblíbených
U2, ale tak, aby to nebylo moc poznat a
nebyla narušena důstojnost liturgie.
Děkuji vám za rozhovor. J. Š.

Farní diář

1. 6.	16:00 hod. Mše svatá
– předávání maturitních
vysvědčení CMGaSOŠPg
(celebruje biskup Pavel Posád)

3. 6.	Slavnost Nejsvětějšího srdce
Ježíšova

5. 6.	11:00 hod. Farní pouť na Vranov

7. 6.	19:00 hod. Varhanní koncert

10. 6.	Noc kostelů

12. 6.	9:00 hod. Biřmování (celebruje
biskup Vojtěch Cikrle)
15. 6.	19:30 hod. Koncert v rámci
Brněnského varhanního
festivalu

16. 6.	19:00 hod. Varhanní koncert

19. 6.	Slavnost 20. výročí působení
Sester Učednic Božského
Mistra v Brně
24. 6.	Slavnost Narození sv. Jana
Křtitele
26. 6.	Fotbalové utkání otcové
– ministranti

29. 6.	Mše sv. na konec školního roku
CMGaSOŠPg
29. 6.	Slavnost sv. Petra a Pavla

30. 6.	Mše sv. na zakončení školního
roku CMCZŠ

Ptáte se: Kdo to je biskup a jaká je jeho role v církvi?

Události v posledních dnech (jmenování Pavla Konzbula biskupem, návštěva
biskupa Vojtěcha ve farnosti) nás nutí
k zamyšlení nad úlohou biskupa. Jako
si Ježíš vyvolil apoštoly, tak si později
apoštolové vybrali své nástupce (řec.
episkopoi = dohlížitelé, biskupové).
Kristovo poslání je tak nepřerušeně

Hlas zvonů

O zvonech, jejich zvuku, hlasu, volání
v různých časech, příležitostech, denních či nočních dobách, oslavě radosti,
poděkování, bolu a žalosti, varování bylo
v literatuře napsáno mnohé. Od toho,
proč se „někdo“ rozhodne pro nový
zvon, přes jeho uměleckou výrobu, až po
oslavu již posvěceného a nainstalovaného zvonu bylo napsáno mnoho. Různí
spisovatelé, věhlasní básníci, ale i lidé
píšící do novin či časopisů popsali více
či méně obsažně zvony. Nechtěla bych
nikomu konkurovat.
Mnohokrát v životě jsem si uvědomila, co pro mne zvony kostela sv. Augustina znamenají. Bylo to často, když jsem
slyšela zvony jiného kostela, kapličky,
zvoničky na venkově. Vždy mi uvnitř
v hlavě znějí „naše“ zvony. A také, když
z nějakého důvodu neznějí. Když nejde
proud, když se opravují... To najednou si
uvědomím, jak je úzce spjat zvuk zvonů

Tipy na prázdninové akce

předáváno skrze biskupy až dodnes
(tzv. apoštolská posloupnost). Biskupy
jmenuje papež, na světě jich je přes pět
tisíc. Úkolem biskupů je učit, posvěcovat a vést věřící. Podle starobylého hesla ubi episcopus, ibi ecclesia (kde biskup,
tam církev) můžeme v osobě biskupa
zakusit plnost církve.
=otk=

s mým životem. Jak moc mi chybí, když
nejsou slyšet, když nerozdělují den od
ranního, přes zvuk v pravé poledne, až
po večerní Ave. Člověk má možnost, je
přímo nabádán voláním zvonu, na chvíli se zastavit, přerušit svoji činnost,
odpoutat se od hluku okolního světa
a „zapět“ chválu Stvořiteli. Kdyby se
člověk uměl soustředit jen třikrát denně, aby myšlenkou, střelnou modlitbou
oslavil svého Stvořitele, už to by bylo
dostatečným důvodem, proč nenechat
zvony mlčet!
Nežila jsem celý život v Masarykově
čtvrti, ale zvony od sv. Augustina byly
vždy připomenutím, že tady jsem doma,
tady to mám ráda, tady mi je dobře, sem
patřím. Přála bych všem, aby si mohli
uvědomit, že někam patří, že jsou součástí společenství, o které se mohou
opřít, kde nejsou sami. Neboť: není
dobře člověku samotnému! Kéž nám
k tomu dopomáhají zvuky zvonů!
Petra Tučková

Katolická charismatická Místo: Krakov Cena: 6330,- Kč Přihlášky: na email:
konference
Přihlášky: přímo na webu:
dc-vranov@katolik.cz
Zaměření: pro kohokoliv
Datum: 6.–10. 7. 2016
Místo: Brno Cena: 490,- Kč
Přihlášky: přímo na webu:
konference.cho.cz (do 20. 6.)

krakov2016.signaly.cz

Duchovní cvičení
s p. Miloslavem Kabrdou,
SDB

Zaměření: pro kohokoliv
Duchovní cvičení s Mons. Datum: 31. 7.–3. 8. 2016
Alešem Opatrným
Místo: Velehrad		
Zaměření: pro kohokoliv
Cena: 1500,-Kč – 2500,-Kč dle
Datum: 17.–21. 7. 2016
výběru pokoje a jídla
Místo: Velehrad
Přihlášky: www.stojanov.cz
Cena: 1500–2500,- Kč dle
výběru pokoje a jídla
Duchovní cvičení
Přihlášky: www.stojanov.cz
s p. Karlem Satoriou

XXXI. Světový den
mládeže 2016

Zaměření: pro mládež
Datum: 26.–31. 7. 2016

„Víra, naděje a láska“

Zaměření: pro kohokoliv
Datum: 16.–20. 8. 2016
Místo: Vranov u Brna
Cena: dle výběru pokoje a jídla

Multižánrový
křesťanský festival
UNITED 2016

Zaměření: pro kohokoliv
Datum: 18–20. 8. 2016
Místo: Vsetín Cena: 690,- Kč
Přihlášky: na místě nebo na
webu: festivalunited.cz

Diecézní pouť rodin

Zaměření: pro rodiny
Datum: 27. 8. 2016
Místo: Žďár nad Sázavou
Cena: 0
Přihlášky: není potřeba

S řeholníky ve Vysokých
Tatrách

Zaměření: pro mladé muže,
kteří se cítí být povoláni
sloužit potřebným lidem a žít
Workship
v komunitě.
Zaměření: pro mladé ve
Datum: 31.–4. 9. 2016
věku 18–35 let, kteří chtějí
Místo: horská chata ve Vysomanuálně pomoci na severu
kých Tatrách
Plzeňska
Cena: 1000,- Kč + doprava
Datum: 21.–27. 8. 2016
Přihlášky: do 31. 7. 2016 na
Místo: Manětín Cena: 500,- Kč adrese prevor@milosrdni.cz
Přihlášky:

=mš=
workship.farnostplasy.cz
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