červenec, srpen 2017

Farní den na Vranově
T
radici farních dní na Vranově založil
otec Šenkyřík v roce 2008. Letošní
pouť 18. června byla tedy jubilejní desátou. A jak to vše probíhalo? Chtělo by se
možná říct, že tradičně.
V jedenáct hodin se v kostele Narození
Panny Marie konala bohoslužba, kterou
svým zpěvem doprovodil chrámový sbor.
Po mši čekalo všechny v zahradě pohoštění. Klobásy a párky zasytily žaludky,
čepované pivo i nealko uhasilo žízeň.
A pak následovala část programu
toužebně očekávaná těmi nejmenšími. Ti
se v jednu hodinu mohli konečně volně
rozběhnout po celé zahradě a plnit úkoly, které si pro ně připravila farní mládež.

Na stanovišti u včeliček měly děti za
úkol přejít po laně.
foto: Jakub Šebek

Mše v právě opravovaném kostele –
lešení v kněžišti maskují větve bříz.
foto: Jakub Šebek

Děti se octly v pohádkové říši a na devíti
stanovištích plnily úkoly pohádkových
postav, zatímco dospělí vychutnávali na
terase kávu a zákusek. Všem, kdo se podíleli na přípravě, upřímné díky!
=hk=

První svaté přijímání

K prvnímu svatému přijímání letos 28. května přistoupilo 13 dětí.
foto: Jakub Šebek

Slovo úvodem

Milí farníci,
jak už možná víte, mezi mé nejoblíbenější mešní písně patří ta s číslem
901 – Blíž k tobě, Bože můj.
Tato píseň vznikla v roce 1841 v Anglii a do češtiny její slova přeložil Václav
Renč v roce 1969.
Hraje se většinou na pohřbech, takže
ji mnozí považují za píseň pohřební.
Jenže ve skutečnosti je to píseň, která
se může a má hrát i při jiných příležitostech. Sám jsem zažil, že si ji mladí sami
vybrali jako píseň na závěr mše svaté,
při které přijali svátost biřmování. A ani
se jim nedivím, protože 901 má nejen
nádhernou melodii, ale úžasná jsou
i její slova, která mají hluboký duchovní význam, nad nímž bych se chtěl na
následujících řádcích zamyslet.
Tato píseň nám připomíná, že Bůh
je na jednu stranu naším přítelem a na
druhou cílem našeho života, proto bychom se měli snažit se k Němu každým
dnem přibližovat, máme usilovat o to,
aby náš vztah k Němu byl bližší a bližší.
Příležitostí dostat se v našem životě
blíže k Bohu jsou nejen období krásná
a radostná, ale i ta smutná a bolestná. V okamžicích obtížných a těžkých
(obzvláště v těch, kdy na nás tíživě doléhá náš kříž) máme právě u Boha hledat
pomoc a útěchu, protože On je ten, kdo
nás pozvedá, kdo nás potěší.
V okamžicích radostných máme Bohu
vyjadřovat svoji vděčnost, protože vše,
co jsme a co máme, je Jeho darem. On
nám dává ve své lásce mnohem více,
než si zasloužíme.
Pro náš život je také důležité, abychom ve své víře nebyli osamocení, ale
abychom měli kolem sebe lidi, kteří nás
budou na naší cestě za Kristem doprovázet, kteří nám pomohou, když upadneme, kteří nás povzbudí, když budeme
klesat na mysli. K tomu je třeba ale také
se učit být pro druhé bratrem, to znamená mít rád lidi kolem sebe opravdovou bratrskou láskou, která je ochotná
pro druhé přinášet oběti.
Takže ani o prázdninách nezapomínejme na náš hlavní životní úkol: Blíž
k tobě, Bože můj.
o. Josef Novotný

Stalo se

V uplynulém období se konaly tři sbírky.
Sbírka na Charitu ze 4. června vynesla
29 354 Kč, sbírka na opravu slavonického kostela z 11. června 50 200 Kč
a sbírka na bohoslovce ze dne 25. června vynesla 46 656 Kč. Všem dárcům
upřímné Pán Bůh zaplať.
~
O. Josef Novotný 7. června několika
desítkám zájemců povídal o své návštěvě Izraele a promítl jim fotografie.
~
Při mši svaté o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se poprvé představil
sbor mladých naší farnosti pod vedením pana Pavla Kyncla.
~
Fotbalové utkání ministranti versus otcové se po odmlce konalo na nově opraveném školním hřišti za CMcZŠ. Zápas
skončil 2:0 ve prospěch otců.
Pokřtěni byli:
1. 6. Sophia Sarah Jandeková
4. 6. Emílie Bernadetta Tollnerová
18. 6. Michal František Jiří Kýr
24. 6. Filip Antonín Schreiber
25. 6. Mia Zamazalová
Rudolf Jiří Pavlík

Manželství uzavřeli:
10. 6. Iva Procházková a Jan Petrov
24. 6. Gabriela Kubíčková a Petr Klaška
Zesnuli:
27. 5. Vojta Procházka
15. 6. MUDr. Mária Krkošková
23. 6. Jarmila Cihová

Pavel Kyncl diriguje nový sbor mladých,
který se poprvé představil o slavnosti
Nejsvětějšího Srdce Páně.
foto: Jakub Šebek

Co pro tebe znamená Noc kostelů?
Noc kostelů je z jedné strany – pro
brněnské farníky jedinečnou příležitostí přiblížit svůj kostel široké veřejnosti
a z druhé strany – pro jedince a rodiny, kteří by za normálních okolností do
kostela nezavítali, navštívit za jeden
večer jeden či více kostelů.
Konkrétně pro mě a moji rodinu Noc
kostelů představuje možnost navštívit zajímavé přednášky, vyslechnout
si duchovní hudbu a v neposlední
řadě navštívit brněnské kostely jiných
křesťanských denominací, případně
i chrámy jiných náboženství.
Závěrem, Noc kostelů oceňujeme
jako možnost setkání jednou do roka
skupiny známých (v rámci kterých jsou
jak nábožensky založení Brňané, tak
i jejich nenábožensky založení přátelé)
či nových sblížení nesourodých skupin
obyvatelstva v prostředí, jemuž by se
část lidí, například v důsledku předsudků, měla tendenci spíše vyvarovávat.
Pavel Tomek
V kostele sv. Augustina jsme měli svatbu i křest všech našich pěti dětí. I když
jsme s dětmi chodili do „našeho“ kostela
mnoho let, nijak zvlášť jsme jeho stavbu
a výzdobu nevnímali.
Před třemi roky mě otec Pavel Šenkyřík pověřil komentovanou prohlídkou
pro noc kostelů. Teprve až jsem se začala připravovat a seznamovat se historií,
stavbou a výzdobou, poznala jsem jeho
krásu v plné bohatosti.
„Noc kostelů“ pro mě znamená milost,
že se o kráse chrámu sv. Augustina mohu
sdílet s farníky i návštěvníky a vnímám
tento čas jako službu bližním. I když
jsem komentovanou prohlídkou provázela návštěvníky již potřetí, a dalo by se
říci, že pořád stejně, vždy se našlo několik lidí, co byli prohlídkou zaujati a možná je to i do kostela přivede zpět.
Bohu díky i augustiniánům z opatství
na Starém Brně, kteří kostel postavili
pro budoucí generace, a že jsme my, farníci, duší tohoto chrámu.
Alena Štěpánová
První, co mi „naskočí“, je – otevřená
náruč. Noc kostelů vnímám prioritně
jako pozvánku pro ty „ve víře neukotvené“ – hledající. A také pro ty nesmělé,
kteří moc nevědí, co se v kostelích děje,
a z ostychu, aby tam nepůsobili rozpačitě, tam raději nejdou. Noc kostelů je
rozpaků zbavuje, hledajícím umožňuje
i nalézat odpovědi na otázky. Ale i pro
ty, kteří si otázky moc nekladou, může
nabídnout mnoho dojmů. Ten, kdo má

Před kostelem sestry cyrilometodějky
vyráběly s dětmi placky.
foto: hk
respekt k architektuře a stavitelství,
žasne nad stavitelským uměním našich
předků, jiného právem ohromí překrásné obrazy či sochy. Od obdivu k umění lidských rukou pak už může být jen
krůček k zamyšlení, co že ti tvůrci chtěli
vyjádřit. Kdo či co je tu inspirací, kdo je
ten, k jehož poctě bylo na světě postaveno nejvíc staveb, namalováno obrazů,
vytesáno soch, složeno písní či napsáno
knih. A pak snad si začnou i klást otázky
a hledat na ně odpovědi. A v tom vidím
smysl Noci kostelů.
Je jich však mnohem víc. Otevřená
náruč – církev říká lidem: pojďte, všichni jste vítáni, když ne na bohoslužby,
aspoň nahlédnout, pochopit, že v církvi
jde služba Bohu ruku v ruce službě člověku, věřícímu i nevěřícímu.
A tak velké díky těm, co stáli u zrodu
novodobé tradice, a těm, kteří se zapojují do její přípravy a průběhu.
Jan Beneš
Pro mne je Noc kostelů každoročně
spojená s vystoupením našeho chrámového sboru. Tentokrát to bylo povídání
na téma svatí se zpěvem sboru a hlavně
s kapelou, která náš kostel rozezvučela
jako by byl někde v černošské čtvrti. Šéfem této party muzikantů byl náš farník,
člen našeho chrámového sboru Daniel
Kikta, který všechno vymyslel, s orchestrem nacvičil a spolu s profesorem Pavlem Kynclem a naším sborem realizoval.
S chutí jsme si zazpívali a snad jsme přenesli naši radost i na posluchače.
Marta Laudátová
Už po několik let se pravidelně účastníme programu v našem kostele. Práce
na programu je velmi zajímavá a zároveň intenzivněji cítíme sounáležitost
s naší farností. Má to i nevýhody, jako,
že se nestihneme podívat, co nabízí jiné
kostely. Třeba to napravíme v dalších
ročnících.
Kiktovi
Děkujeme za odpovědi.

=jš, mš=

Představujeme naše kněze: Martin Holík

rého člověka. Zakladatel díla,
otec Tišek Fráňa z Barvičovy
(předtím ze Sedlákovy) ulice
bude mávat svatému Petrovi
u nebeské brány před očima
výtečnou stravenkou do nejlepší nebeské restaurace.

Která muzika je Vašemu srdci
nejbližší?
Rád poslouchám měkčí žánry. Jsem odchovancem Porty,
Svojšického slunovratu, písní u táborového ohně. Kytara,
basa, flétna, klavír, zpěv. Sestavili jsme za léta mnoho zpěvníků s výběrem toho nejlepšího,
co – a to je důležité – lze zpívat
a doprovázet na kytaru. Mám
uvést některé z těch, které rád
poslouchám? Dobře: Peter, Paul
& Mary, Poutníci, Via Cantantium, Nohavica, ABBA, Marie
Rottrová, Asonance, Spirituál
kvintet, Hradišťan, Buty, Také
6, Bobby McFerrin, Pavel Helan,
Louis Armstrong, BROLN, Good
P. Martin Holík
foto: archiv Work. A miluji SBM! Vždycky
ale platí, že si vybírám.
Co nového říci o člověku, o kterém si
myslíme, že už o něm všichni všechno Jste všestranným knězem pro všechny
znají? Kněz, ředitel a zakladatel Rádia věkové kategorie. Kterou hřivnu – dar
Proglas, spoluzakladatel TV Noe, uči- od Pána Boha si nejvíce uvědomujete
tel náboženské výchovy na Cyrilome- a považujete si ji?
todějském gymnáziu a střední odbor- To jako podle Jiránkova kresleného vtipu
né škole pedagogické v Lerchově ulici o univerzálním lesním zvířeti, co je odolv Brně, ale také aktivní muzikant, pří- né proti herbicidům, pesticidům, smogu,
ležitostný skladatel, cestovatel a pout- proti korozi a má zatím jen jediný nedoník, to je Mons. Martin Holík.
statek: bojí se samo v lese?
Otec Martin prožívá s námi ve farnosti Pán Bůh, mistr humoru, mě po životní
škole jménem Amerika a po klasickém
všechny radosti i starosti již 22 let!
vzdělání gymnasijním poslal na elektroJe náš!
fakultu, abych kromě srdečního pochytil
Jak vzpomínáte na letní tábory na i rozumné uvažování a osvojil si potřebAmerice? Co Vám daly, co Vám vzaly? né vědomosti pro rozhlas a televizi.
Jak jste vnímal tábory jako dítě a jak Povedené. Zároveň mi neodebral touhu
pracovat pro druhé jako kněz. V semijako vedoucí?
Tábory na Americe se staly součástí náři jsem nikdy nebyl. Teologii jsem stumého života. Začal jsem jezdit ve třinác- doval deset let, podomácku, tajně, takže
ti. Od osmnácti jako vedoucí. A takto až své standardně vzdělávané spolubratry
do čtyřiapadesáti. Společenství, které vědomostmi už nedohoním. Dal mi promladým připravovalo výživnou náplň, střednictvím rodičů, sourozenců a přátel
bylo pro můj život včetně povolání ke i lásku k hudbě, dobré literatuře, poezii,
kněžství naprosto zásadní. Tábor Radost ke hraní si s malými i velkými. A snad
je celoroční aktivitou; někteří přijedou se mu trochu podobám i tím humorem.
včetně prázdnin třikrát, jiní třistakrát. Mimochodem, ta věž kostela ještě stále
Je to taková laboratoř lidství. Z Ameriky stojí? No toto! Mezi hřivny počítám, že
umím se dřevem, vodou, elektro, na chů- se velmi těším na setkání s Ježíšem, víte?
dách, s lasem, sekyrkou, s mapami, tro- Proto si často opakuji větu: Buď vůle
chu i s lidmi; nebojím se studené vody, Tvá. Abych jednou při setkání s ním tváří
nočního vstávání, únavy, tmy ani nedob- v tvář nemlčel jako telátko.

Jak nejraději odpočíváte?
Varianta MS (mrtvolka sám): zavřít,
vypnout, zatáhnout rolety, zalézt, zhasnout.
Varianta ŽS (živolka sám): kolo do auta,
za Brno, dvacet kilometrů, nebo trekové hole a dát si některou z osvědčených
tras.
Varianta SP (s přáteli): být někde, kde
se „samo“ uvaří a já zase něco pomůžu
rukama, nohama, rýčem, posloužím jako
kněz a nemusím myslet na to, co zítra.
Jsem po operaci ramene, zlobí mě paty,
proto rád plavu a chodím a beru tu
rekonvalescenci jako variantu OU (odpočinek užitečný).
V neděli často odjíždíte sloužit mši svatou do jiných farností. Jak vypadá Vaše
běžná neděle?
Moje neděle jsou velmi proměnlivé. Často zastupuji kolegu, jindy vyjíždíme do
farností za posluchači Proglasu, některé
neděle jsem v naší milé farnosti. Křtím
s radostí, sedám do zpovědnic všude,
kam přijedu. Některé neděle jsou pro
mne odpočinkové!

Jako poutník, kněz a cestovatel jste
navštívil mnoho zemí. Kde jste se cítil
jako doma?
Přiznám se, že jsem líný někam se podívat a něco zažít, spíš to vyplývá ze situace. Poutní zájezdy hledávají doprovod
kněze. Každoroční setkání Evropských
křesťanských rádií bývá v různých
evropských zemích. Na Ukrajinu, do
Srbska, do Iráku jsem jel poznat bídu,
pomoci ohroženým, pochopit trápení.
Do jižní Afriky natáčet. Nádherná je
příroda v Kapském Městě. Mimořádně
silné je být na místech, kde působil Boží
Syn a náš Bratr.
Pokud byste měl zvolit oblíbené místo někde u nás v republice, které by to
bylo a proč?
Kromě výjimečné Ameriky na Radosti
v Orlických horách jsem rád všude, kde
něco dobrého zažiji. Šumava, Jeseníky,
Velehrad, Karlova Studánka…
Pohybujete se ve světě médií. Máte čas
sledovat a poslouchat i zahraniční
křesťanská média?
Ano, jistě. Dnes je to naprosto nezbytné.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám vše
dobré.
=jš=

Farní diář

5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje.
Mše svaté v 7:00 a v 9:00 hod.

7. 7. 19:30 Přednáška v rámci KCHK
(Hledání stálosti v nestálé době
P. Štěpán Smolen)

15. 8. Slavnost Nanebevzetí P. Marie.
Mše sv. v 7:00 a 18:00 hod.
28. 8. Farní tábor pro mládež
–1. 9. s o. Josefem
3.9. Jarmark

Děje se v diecézi

14. Diecézní pouť rodin se uskuteční
v sobotu 2. 9. 2017 ve Žďáře nad Sázavou. Začátek je v 9:20 úvodním slovem,
pokračuje mší svatou s o. biskupem
Vojtěchem Cikrlem. Na odpoledne bude
připraven program pro celé rodiny.

Jarmark podpoří slavonickou farnost

M

alé město Slavonice, které leží v těsné blízkosti hranic s Rakouskem,
bývá někdy nazýváno malá Telč. Mohlo
by se pyšnit krásným gotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Ten však
není trvale otevřen kvůli nedostatečnému zabezpečovacímu systému, na který
farnost sama bohužel nedisponuje financemi, stejně jako na další rekonstrukci.
Vzhledem k tomu, že farnost má velmi
omezené možnosti k získání větších
finančních prostředků na jeho opravu,
se organizátorky Jana Halámková a Pavla Pilerová spolu s o. Josefem Novotným
rozhodli, že při letošním farním Jarmarku podpoří právě tento záměr.
Situaci bylo možné probrat i osobně
s tamním duchovním správcem P. Karlem Janů, který v našem kostele sloužil
dopolední nedělní mše svaté o slavnosti
Nejsvětější Trojice 11. června. Tehdy se
také konala sbírka, při které augustin-

ští farníci na opravu slavonického kostela věnovali 50 200 Kč. P. Janů srdečně
poděkoval za ochotu pomoci pohraniční farnosti s cirka 30 farníky s věkovým průměrem 60+: „Když jsem začal
uvažovat o opravě kostela, uvědomil
jsem si, že i přes některé dotace sami
tento úkol nezvládneme. Jsem vděčný za naději, kterou nám svou pomocí
dáváte,“ poděkoval přítomným P. Janů
a pozval k návštěvě farnosti a vysvětlil, že „přítomnost dětí a rodin odjinud
přináší do méně početných farností
svědectví víry“.
Jarmak, při kterém se budou prodávat výrobky farníků, se bude opět
konat během nedělního dopoledne
po svátku sv. Augustina, tj. 3. září. Jak
sdělily organizátorky, akce vyvrcholí
v 15 hodin společnou adorací s udílením novokněžského požehnání P. Jana
Pitřince.
=jo=

Ministrantská hra má vítěze a chystá se další

N

áš
tradiční
závěrečpotom obrovský boj o truhný výlet se letos nesl
lu a navzdory utrženým zrav námořnickém duchu podle
něním z boje jsme přece jen
naší celoroční hry. 2. června
truhlu vydobyli zpět. Bylo
jsme společně se 14 ministnám už tedy jasné, od čeho
ranty vyrazili od našeho kosten získaný klíč byl, a mohtela směrem k Vaňkovce a tam
li jsme tak truhlu otevřít
jsme se „nalodili“ na autobus
a rozdělit se o kořist. Když
a jeli do Tvarožné na faru, kde
se blížila noc, ještě jsme se
se náš výlet uskutečnil.
vydali na poslední výpravu
Sotvaže jsme vybalili věci,
a to na kopec Santon, kde se
už se začaly hrát nejrůznějnacházela ona kaple s čerší hry a fotbal a program
venou střechou. Tam jsme
byl v plném proudu. Večer
vyhodnotili celoroční hru,
jsme zapálili oheň a společně Svatoaugustinští ministranti na výletě v Tvarožné.
kterou zaslouženě vyhrál
s naším panem farářem, který
Jenda
Halámek. Celý výlet
foto: Ondřej Piler
za námi přijel, jsme hráli na
jsme zakončili společnou
kytaru a opékali špekáčky. Avšak ještě jak správně bojovat s mečem nebo jak se modlitbou v kapli, a tím byl náš výlet
než jsme ulehli ke spánku, svedli jsme bránit. Po obědě jsme se vydali na hon- a celoroční hra dovršena.
boj se dvěma strážci, kteří střežili mince, bu za pokladem. Dozvěděli jsme se totiž,
I na příští rok plánujeme pro ministza které jsme pak získali indícii, která nás že je ukryt nedaleko „kaple s červenou ranty celoroční hru. Rádi přivítáme nové
dovedla ke skrytému klíči. Tehdy jsme střechou“. Putovali jsme daleko přes pole ministranty. Schůzky se konají každou
ještě ale netušili, od čeho ten klíč je. Dru- a přes kopce, až jsme došli k lesu, kde neděli po mši svaté od 10 do 11 hodin.
hý den jsme započali během a průzku- se poklad měl nacházet. Šli jsme něko- Kluci se na nich učí základním věcem,
mem napříč Tvarožnou, až jsme skončili lik metrů lesní cestou, když v tom jsme které potřebují při mši svaté. Obtížnost
na zdejším fotbalovém hřišti, kde jsme poblíž cesty skutečně narazili na truh- je přizpůsobena jejich věku a schopnoschvilku hráli fotbal, takže jsme si mohli lu. Neváhali jsme ani chvíli, vzali jsme ji tem. Věková hranice je od 6 let. Kdo se
vyzkoušet, jaké je to hrát na skutečném a vraceli se zpět. Ale ještě než jsme z lesa chce k nám připojit, ať přijde v neděli
velkém hřišti. Dopoledne jsme pak strá- vyšli, s obrovským řevem nás napadli po „deváté“ do sakristie nebo do minisvili tréninkem s mečem, kdy jsme se učili, piráti a truhlu nám vytrhli a vzali. Strhl se trantské místnosti.
Vít Sapák
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