duben 2018

Slovo úvodem

Začátek Svatého týdne

foto: mš

Za celou zpravodajskou redakci vám všem přejeme požehnané a milostiplné
Velikonoce. Ať radost ze vzkříšeného Krista vás provází i do dalších dnů.

První setkání pastorační rady

M

áme pastorační radu farnosti! Vnímám atmosféru důvěry a chuti pro
dobré věci. Jeví se mi, že „PRUSA“ může
být opravdovým pomocníkem pro dobrý život farníků naší farnosti. Vybírám ze
zápisu:
Rada je zpětnou vazbou faráři a příležitostí k prohloubení vztahu k Bohu,
k utváření dobrého společenství farníků.
1. Diskutovalo se o časech velikonočního
třídenní. Při velkopátečních obřadech
uctí kříž kněží a ministranti, lid těsně
po obřadech. U sobotní vigilie od 20:30
zachováme plný počet čtení. 2. O velikonočním pondělí bude jedna mše svatá,
v 8 hodin. 3. Rádi bychom obnovili tradici přednášek v chladnějším období listo-

pad–březen. 4. Chceme na výlet! Zapište
si: v sobotu 12. května. 5. Letos oslavíme
80 let farnosti. Vyhraďte si prosím sobotu 1. září a neděli 2. září; už nyní zvěte
přátele a příbuzné. Práce na programu
se rozbíhají. 6. S koncem školního roku
míváme pouť farnosti na Vranov; pro
další roky hledáme místo přístupnější
blíže kostelu. 7. Farní kalendář z tvrdého papíru je na stolečku: berte, dopisujte. 8. Bylo by možné pořádat adorace
pro manžele, katecheze pro farníky; rozvinula se diskuse o důstojnosti a bezpečnosti dětí při přinášení darů v neděli na
deváté, o smyslu oddělení katecheze pro
děti. Příští setkání je 15. dubna po mši.

=omh=

Postní obnova s o. Milošem Kabrdou

V

polovině postní doby přišlo velice vhod, že nám někdo povolanější
pomůže s „jarním úklidem“ v duši. Náš
bývalý farář otec Kabrda pro přednášky
konané jak v pátek 9. března po večerní
mši sv., tak v sobotu dopoledne vybral
tři ze sedmi Kristových slov na kříži. Jde
o výroky, kterými se Ježíš obrátil k Bohu,
k lotrovi po pravici, ke své Matce a ke

svatému Janovi. O. Kabrda nám pomohl najít souvislost mezi těmito svatými
slovy a naším hněvem, závistí a neuspořádanými tělesnými požadavky. Místo
nich dostáváme prostor pro odpuštění,
soucit a obrácení své lásky k vyšší hodnotě. O tom jsme mohli rozjímat i přes
noc u Nejsvětější Svátosti Oltářní.

Pavla Doležalová

Cestoval jsem. Smyslem šestidenní pracovní cesty po Balkánu bylo natočit
výpovědi tamních křesťanů, zejména
katolíků, podpořit je zájmem o jejich
život, zmapovat, v čem by se jim dalo
pomoci. V Chorvatsku mají problémy
podobné našim, často okořeněné nebezpečným nacionalismem. V Hercegovině
je velká chudoba, málo práce, zejména
pro mladé. Odcházejí pryč. Pastorační péče? A o koho?, ptá se posmutněle
ředitel Charity v Mostaru, zkušený
kněz. V Podgorici, hlavním městě Černé
Hory, je jeden katolický chrám s jedním
knězem a se zázemím, jaké umí vystavět a provozovat salesiáni. Volný čas
tam tráví převážně – mladí muslimové.
V Albánii neklesá praktikování krevní
msty, která činí tuto překrásnou zemi
zemí bez budoucnosti. V Makedonii jsou
na tom docela dobře, ale katolíků je tam
asi jedno procento; asi dvacet kněží na
celou zemi. Ani slavná rodačka ze Skopje Matka Tereza to nezmění. Pravoslavná církev má nádherné duchovní
stavby, třeba kolem jezera Ochrid, ale
řeholníci v nich už zpravidla nežijí.
Důsledky balkánské války 1993–1995
jsou citelné; uzdravování vztahů bude
trvat po generace. Ať chci nebo nechci,
musím srovnávat. I my si neseme dědictví minulosti. V něčem hrdinné, v něčem ostudné. Ale máme nyní neuvěřitelnou náboženskou svobodu, máme
se dobře hmotně. Politická situace přes
všechny nepříjemnosti není špatná
a síla kartičky s označením Občanský
průkaz – Česká republika – Identification card je obrovská: otevírá všechny
hraniční přechody. Co je ale nejúžasnější? Univerzalita církve. Všude se
otevřou dveře, všude předpokládají
naše dobré úmysly. Proč? Proto, že nás
spojuje Ten, který vstal z mrtvých. Nyní
o Velikonocích si to se zvláštní radostí
uvědomujeme. Kéž pro nikoho není
„křesťanství“ pouze kulturním vymezením, ale opravdovou náplní zdravého
a vděčného, pro Boha a pro lidi naplno
žijícího člověka.

o. Martin Holík

Stalo se

Na přelomu měsíce února a března
došlo k výměně zpovědnic za nové,
uzavřené, které nabízejí větší soukromí
a klid. V příštím čísle nabídneme bližší
informace.
~

Vznikl Farní kalendář s přehledem farních akcí a proměnlivých liturgických
svátků od března do konce tohoto roku.
Je stále k dispozici, zdarma.
~

Skauti o druhé březnové neděli zorganizovali Dopoledne otevřené klubovny,
která se nachází ve sklepních prostorách fary. V útulných prostorách bylo
možné se seznámit s historií 88. oddílu
i jeho současnou činností. Nechybělo ani
výborné a pestré občerstvení.
~
Odveta hokejového utkání mužů naší
farnosti proti farnosti Židenice, která
se konala v sobotu 17. 3. 2018 v hale ZŠ
Úvoz, skončila nerozhodně 3:3.
~
V sobotu 24. března se konala mše svatá
s hromadným udílením svátosti nemocných.
~
O víkendu před Květnou nedělí se
v Brně konalo pravidelné setkání mládeže s otcem biskupem, které poprvé
nabídlo dvoudenní program s možností
přespání, resp. k sobotě, která nabízela
opravdu pestrý program modlitby, diskuse a téměř třiceti skupinek, přibyl
páteční předprogram zahrnující křížovou cestu po Brně, muzikál Nestříhat!
a Večer chval.
~
Po křestních obřadech na Bílou sobotu
do našeho společenství přibyli noví farníci, představeni budou v příštím čísle.
Zesnuli:
8. 3. Olga Vyškovská (88 let)
13. 3. Vlastimil Nečas (65 let)
19. 3. Marie Jetelinová (89 let)
19. 3. Aloisie Šudáková (91 let)

Zaznělo v kázání

Pokání má být lékem proti hříchu a má
nám pomoci obnovit vztah s Bohem. (ojn)
Čím více žije člověk s Bohem, tím více si
uvědomuje svoje hříchy. (ojn)

Čím déle jsem na cestě hříchu, tím těžší
je návrat. (ojn)

=mš=

Postní meditace

S

edm slov Vykupitelových na kříži, od
hudebního skladatele
Josepha Haydna, jsme
v našem kostele mohli
slyšet už vícekrát. Letos,
na začátku března, toto
dílo provedlo Graffovo kvarteto ve složení:
Štěpán Graffe (housle),
Lukáš Bednařík (housle), Lukáš Cybulski
(viola), Michal Hreňo
(violoncello). DuchovGraffovo kvarteto
foto: omh
ní zamyšlení k jednotlivým „slovům“ pronesl
pan farář ze Žebětína, o. Jiří Bůžek.
dobrou věc. Výtěžek ve výši 23 695,- Kč
Kromě krásného poslechu a zastavení byl věnován Hospici sv. Alžběty v Brně.
se bylo možné též přispět i finančně na 
=mš=

Celonoční adorace

B

ude půl jedné v noci a já pomalu
kráčím k zaparkovanému autu. Před
kostelem potkávám dva z našich chudých bratrů bez domova, podíváme se
na sebe, usmějeme a popřejí mi šťastnou cestu domů. Oba dva vědí, že dnes
je kostel otevřen celou noc, a tak je ani
nepřekvapuje, že tam sem tam někoho
potkají. To mě naopak docela překvapilo, kolik lidí se došlo na chvíli zastavit
a ztišit. Ať už to byli jednotlivci, manželé
nebo třeba celé rodiny s dětmi. Někteří
setrvali pár minut, jiní zůstali mnohem
déle. Já jsem byla u nás v kostele v noci

na bdění prvně. Když jsem zrovna četla
nějaký úryvek z Písma, přišla za mnou
starší paní a v ruce nesla deku – prý zda
mi není zima a nechci se zakrýt... Asi už
měla zkušenosti z minulých bdění. V kostele mi bylo ale teplo, a tak jsem toto
nádherné gesto jen s úsměvem a díkem
odmítla. Nevím, čím to, ale ten čas v nočním kostele mi utekl strašně rychle (škoda že mně takto rychle neutíkaly noční
hlídky na táboře). A při té pomalé chůzi
od kostela se mi právě honí hlavou, že to
byl fakt požehnaný čas. Čas plný setkání
s milými lidmi a především s Ním. =mš=

Křížová cesta v Chudčicích

V

neděli 18. 3. se
uskutečnila již tradiční výjezdní křížová
cesta naší farnosti do
Chudčic. Mrazivé počasí nás neodradilo. Alejí
kaštanů a přírodním
parkem Podkomorské
lesy jsme dorazili až na
poutní místo U Tří křížů.
Otec Josef měl u každého „zastavení“ připraveny podnětné myšlenky
z brožury „Křížová cesta s papežem FrantišPoutní místo U Tří křížů na kopci nad Chudčicemi
kem“. Jednotlivá čtení

foto: Jakub Šebek
nám dávala procítit Ježíšovu lásku k nám, kdy Ježíš překonává sám nás bere na svá ramena a nese tam,
vzdálenost mezi člověkem a Bohem, kte- kam bychom sami nikdy nedošli – směrou jsme vytyčili svým hříchem, a chce, rem ke vzkříšení a spáse.
abychom se mu stávali podobnými. On

=kh=

Představujeme provinční představenou sester cyrilometodějek
Česká provincie Kongregace
sester sv. Cyrila a Metoděje je
zřizovatelem Cyrilometodějské
církevní základní školy i Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické
Brno. Dovedla jste si představit,
co všechno má na starosti provinční představená, kterou nyní
jste?
Určitou představu jsem měla, ale
každodenní realita je mnohem rozmanitější a rozhodně není spjata
jen s našimi školami. Na Velehradě
máme ještě charitní domov a také
chráněné bydlení pro ženy s kombinovaným postižením. A k tomu
zodpovídám za 50 sester naší provincie.

Mohla byste nám přiblížit svůj
běžný den?
Ráno začínáme již v 5.30 hod. se
sestrami společnou hodinovou
modlitbu v kapli, pak následuje snídaně a práce v kanceláři, jednání,
Sestra Františka
foto: hk úřady, školy nebo návštěvy našich
komunit na Velehradě, v OlomouVídáme je každý den na mši svaté – ci, na Tetíně apod. Někde v průběhu dne
naše Cyrilky, velmi skromné, usmě- či večera soukromé modlitby, mše svavavé a obětavé sestřičky, ze kterých tá (pozn.: pokud je mše svatá ráno, tak
vyzařuje Boží láska. V každém roč- v 17.30 hod. začíná další společná modlitním období oblékají řeholní šat na ba se sestrami, pokud je mše svatá večer,
znamení zasvěcení a jako svědectví tak modlitbu zahajujeme v 16.45 hod.).
o chudobě. Někteří z nás je potkávají Následuje společná komunitní večeře
ve školách – Cyrilometodějské cír- spojená s tzv. rekreací a v ideálním příkevní ZŠ, gymnáziu či pedagogické padě kompletář. Večery jsou však většiškole, kde vyučují a jsou nablízku nou pestřejší – modlitba/práce/duchovní
našim dětem.
obnova/setkání s nějakým člověkem. Den
Víme ale, co vše obnáší jejich práce? končí asi ve 23.00 hod.
Známe jejich radosti či smutky? Dnes
bych Vás ráda seznámila s jejich pro- Co Vám udělá radost?
vinční představenou sestrou Fran- To je velmi různorodé: když mohu být
tiškou, které jsem položila několik svědkem Božího působení v životě svém
otázek.
i jiných lidí, když stavba ve škole zdárně
pokračuje, když mohu strávit nějaký čas
Kolik Vám bylo let, když jste se rozhod- v tichu a v přírodě, když udělám někomu
la vstoupit do řádu a stát se řádovou radost, když se mi podaří uvařit něco
sestrou?
dobrého…
Když jsem vstupovala do naší kongregace, bylo mi 21 let.
Zakladatelka a první generální představená vaší Kongregace byla sestra
Jméno Františka jste si vybrala podle Marie Růžena Nesvadbová, jejíž hlavní
Františka z Assisi? Čím je Vám tento poslání kromě ekumenismu a charity
světec blízký?
byla starost o děti, které mnohdy žily na
Svatý František je mi blízký z více důvo- okraji lidské společnosti. Setkala jste se
dů. Tím hlavním motivem pro volbu i Vy, sestro Františko, s dětmi, které hlejeho jména byla a zůstala jeho modlitba daly a potřebovaly Vaši pomoc?
„Pane, prosím, učiň ze mě nástroj svého Ano, setkala. Nežily sice úplně na okrapokoje…“
ji, ale byly v tíživých životních situacích

a potřebovaly buď nějakou konkrétní
pomoc, nebo jen člověka, který by jim
věnoval svůj čas a pozornost.

Setkáváte se někdy i s bývalými studenty?
Samozřejmě. S některými mě pojí přátelství, dalším jsem i biřmovací kmotrou, jiní se zase přicházejí alespoň 1–2×
za rok podělit o radosti i starosti svého
života. To mě vždy velmi těší. A někteří se nekontaktují vůbec. Což je také
v pořádku.

Jaké je Vaše životní krédo?
Asi bych to nenazvala krédem, ale když
jsem konečně trošičku začala chápat, že
přes všechny mé chyby a hříchy mě Bůh
miluje a raduje se ze mne a že touží po
tom, abych i já Jeho milovala a radovala se
z Něho, tak to je moje touha či přání nebo
cíl – milovat Boha a radovat se z Něho.
Jak odpočívá provinční představená?
Nejlépe spánkem, kterého si s přibývajícími léty začínám velmi cenit. Také když
můžu (kdekoliv, jakkoliv), jsem šťastná,
když mohu trávit čas s blízkými lidmi.
A velmi ráda čtu.
Kterou knížku byste doporučila? Máte
nějakého oblíbeného spisovatele?
Čtu velmi ráda, ale dle mého soudu málo.
Nicméně samozřejmě čtu duchovní literaturu, v posledních měsících mě zaujaly knihy o vnitřní modlitbě od Pavla
Vojtěcha Kohuta, „Málo známá láska“ od
bratra Emmanuela z Taizé a nově také
„Promluvy“ Charlese Journeta. Z oblasti
psychologie mám teď oblíbené dva autory, a to Heinz-Petera Röhra a M. Scotta
Pecka. Dříve jsem též ráda četla odborné
historické monografie a anglické detektivky.

Jaké prázdniny mají sestry Cyrilky?
Jezdíte někdy na společnou dovolenou?
Prázdniny mají sestry vyhrazeny pro šestidenní exercicie, čtrnáctidenní návštěvu
příbuzných a pak už je to trošku víc individuální. Na společnou dovolenou jezdíme, ale ne pravidelně každý rok. Záleží
zkrátka na tom, jak se domluvíme.
Sestro Františko, děkuji Vám za rozhovor. Přeji Vám, ať Vám Pán žehná
a Panna Maria pomáhá v každodenní
práci i radosti.

=jš=

Farní diář

2. 4. V
 elikonoční pondělí: mše svatá
v 8:00 hod.
14. 4. Seniorské setkání na téma
Compostella: 14:30–16:30 hod.
22. 4. Koncert pro Slavonice: po mši sv.
v 9:00 hod. vystoupí CHSM USA
29. 4. Veřejná sbírka nadačního fondu
Rozum a cit (viz níže)
1. 5. Rytmická mše svatá: 18:00 hod.
5. 5. Druhá farní invaze do Slavonic,
–8. 5. přihlášení je možné do pátku
6. 4. přes webovou stránku:
1url.cz/@Slavonice2

Výroční kytarová mše 1. 5. 2018

Přesně po 50 letech, tj. v úterý 1. května, při večerní mši v 18 hod., bude jako
připomínka a oslava tehdejšího vpravdě
„revolučního“ počinu provedena ta stejná kytarová mše „Slyš nás...“ v podání
dobrovolníků z farnosti. Zastoupeni jsou
původní účinkující, členové farních sborů a další dobrovolníci.
Jakub Šebek

Veřejná sbírka

Po deváté nedělní mši svaté, 29. dubna,
budou studenti prodávat pro nadaci
Rozum a cit sluníčka (symbol nadace)
ve formě placek, magnetek a keramiky.
Výtěžek sbírky bude použit na podporu opuštěných dětí a náhradních rodin,
které tyto děti přijímají z dětských
domovů a ústavů sociální péče.

Děje se v diecézi

Tři dny s P. Anselmem Grünem
Ve dnech 13. až 15. dubna 2018 pořádá
Pastorační středisko brněnské diecéze
a Karmelitánské nakladatelství další
ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“. Pozvání letos přijal P. Anselm
Grün, benediktinský mnich a známý
autor křesťanské literatury.
Páteční program zahájí P. Anselm Grün
přednáškou „Hory a údolí života“ v 18:30
hodin v katedrále na Petrově. V sobotu
od 9:00 hodin začne v aule BIGY v Brně
celodenní rekolekce na téma „Proměna emocí“, kterou ukončí bohoslužba.
V neděli 15. dubna 2018 zakončí třídenní setkání mše v kostele sv. Michala
v Brně v 9.00 hodin. Na program není
třeba se přihlašovat.
biskupstvi.cz

Aplikace do mobilu: Breviář

Vítejte po měsíci v eRubrice, milí čtenáři! Modlíte se?
Nepochybuji, že ano! Denní
modlitbu církve – Breviář mají
za povinnou zasvěcené osoby.
Je úžasné, že se jej modlí i čím
dál víc laiků! Není divu, jsou to
texty prověřené staletími. Jsou
syntézou starozákonních žalmů, textů
církevních otců, starých i nových textů
písní a básní. Nebojme se jich! Breviář se
člověk může modlit sám, prvotně je ale
určen pro chóry dva, tedy nejméně pro
dva lidi. Lze se modlit živě s Proglasem:
o všedních dnech 6:05 a 21:05, v sobotu
6:35 a 21:05, v neděli a o svátcích 6:35
a 22:05.
Skvělým pomocníkem je mobilní aplikace Breviář. Chrání vás před zmatkem v
listování tlustou, drahou knihou. Aplikaci s šikmým křížkem najdete v Obchod
Play po vepsání slova „Breviář“. Instalace je automatická. Dvojím poklepáním
na neutrální místo na displeji se zobrazí horní lišta, která umožní vypnout
zvonění, řídit denní/noční zobrazení,
zapne/vypne způsob posunování textu

a další užitečnosti. Začátečníkům doporučuji nechat další
nastavení, jak jsou. Až se otrkáte, můžete zkusit nastavení
odlišných/variantních textů;
to se dělá poklepáním na slova
v závorkách podtržená tečkovanou čarou. Aplikace obsahuje i překvapivé možnosti, třeba „věčný
kalendář“ konání Velikonoc a podobně.
Jak se modlit? Doporučuji nalistovat v Kancionálu úvod k Denní modlitbě církve před číslem 081; elektronická verze popis neobsahuje. Až do
konce sady 000 následují základní
vybrané typy této modlitby. Začátečníkům doporučuji zkusit tzv. Kompletář, č. 089, který je poslední modlitbou
dne; je to modlitba kratší, jednoduchá.
Další možností je zapnout rádio naladěné na Proglas ve výše uvedených časech
a učit se poslechem, jak se „na lopatu
sedá“. Posílám jedničku
s hvězdičkou všem, kteří
se občas nebo pravidelně
modlí breviář!

=omh=

Breviář neboli Denní modlitba církve nebo také Liturgie hodin. Pro kněze
a zasvěcené osoby je to kniha, kterou
berou (snad krom Bible) nejčastěji do
rukou, zatímco pro nás laiky je to trochu záhadná tlustá bichle se spoustou
záložek, kterou dost možná většina
z nás ani v ruce nedržela. Jasněji se nám
neudělá, ani když se podíváme dovnitř.
Papírová podoba breviáře obsahuje
spoustu odkazů tam a zase zpět podle
dne v týdnu a liturgické doby a začátečník stráví nejspíš víc času luštěním, co
má vlastně říkat, než samotnou modlitbou. Moderní technologie naštěstí tuto
překážku úspěšně boří, jak se můžete
dočíst v jiném článku na této straně.
Již křesťané prvních století hledali
odpověď na výzvu sv. Pavla „Bez přestání se modlete“ a scházeli se k pravidelným modlitbám během dne. V šestém
století pak sv. Benedikt rozdělil žalmy
do osmi časů během dne tak, aby se
mniši všech sto padesát žalmů pomodlili během jednoho týdne. Zavedl také
oslavné básně – hymny. V průběhu stale-

tí se pak podoba breviáře vyvíjela až do
dnešní podoby: Uvedení do první modlitby dne (Invitatorium), Ranní chvály,
Modlitby během dne, Nešpor a Modlitby
před spaním (Kompletář). Dále k breviáři patří Modlitba se čtením – dřívější
benediktinské mattutinum (modlitba
v noci). Dnes je uzpůsobena tak, aby
bylo možné se ji modlit kdykoli během
dne. Modlitba během dne vznikla na
základě tří modliteb, které se recitovaly dopoledne, v poledne a odpoledne.
I dnes je zachována forma dopolední,
polední a odpolední s tím, že je možné
užít tu, která je určena na dobu, kdy se ji
dotyčný modlí.
Některé části modliteb jsou stále stejné, některé se obměňují podle liturgických dob, slavností, svátků a památek.
Tištěný breviář se vyskytuje ve dvou
verzích – tzv. kněžský breviář a laický
breviář. Z laického je vypuštěna Modlitba se čtením a je v jednom svazku.
=hk=
(s využitím odpovědi
P. Mgr. Petra Šikuly na katolik.cz)

Ptáte se: Co je breviář?
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ŠOK: LAVICE NEJSOU
CHRÁNĚNY PROTI
INVAZI KŮROVCE

Myslíte si, že kůrovec napadá jen jakési borovice kdesi
na Šumavě? Mýlka! Před kůrovcem by se měly mít na
pozoru všechny kostely, zvláště ty, které mají kůr.

Jak redakce zjistila, bezpečnostní rada naší farnosti doposud
neprojednala akutní nebezpečí, které lavicím hrozí. „V případě
napadení kůrovcem použijeme prostředky, které máme proti
červotočům,“ prozradil jeden člen rady, který si nepřál uvést
jméno. Jak ale redakce zjistila, tyto prostředky nemusí být při
boji s kůrovcem dostatečně účinné.
Sestry cyrilometodějky navrhují nahradit dřevěné lavice
plastovými lehátky, což by zajisté uvítali i mnozí farníci.
„Vlastně proti lehátkům nic nemám. Jestli během kázání spíte
vsedě nebo vleže, už není takový rozdíl. Uvědomte si ale, že
zatímco v lavicích je zavedeno topení, lehátka by se těžko dala
vyhřívat,“ uvedl k jejich návrhu pan farář.
=lm=

Kůrovec již číhá na vhodný okamžik,
kdy se bude moct zahryznout do lavic.

Farní dvoreček plný oveček

Protože cena elektřiny a plynu neustále roste a našim ministrantům je

v tenkých rochetkách zima, někteří
mladší ministranti jsou ve vývinu
a mají neustálý hlad (nejen
věděním živ je člověk),
farní rada po konzultaci
s o. Josefem i o. Martinem
rozhodla o nákupu ovcí na
farní dvorek.
Ovce vedle hlavních
produktů (maso, mléko,
vlna, kůže, rohy a paznehty) poskytují i vedlejší
produkty (lanolin, střeva,
krev, lůj, předžaludky).
Přirozený pohyb ovcí
na čerstvém vzduchu
podporuje jejich kondici,
vývin svalstva a zpevňuje
kostru.
Zjistili jsme, že pokud
bychom na farní dvorek
pořídili 10 ovcí, zanedlou-

ho by nám začaly problémy. Ovce by
za chvíli neměly co spásat. Pastva
je navíc k dispozici jen v teplejších
měsících roku. Na zimu je třeba mít
připravenu zásobu sena a tu je třeba
také dobře uskladnit. Seno by měla
ovce mít k dispozici celoročně jako
zdroj vlákniny. Proto farní rada počítá
s pomocí farníků, kteří bydlí v okolí
našeho kostela a mají zahrádky či
předzahrádky. Ovce je stádové zvíře
a musíme chovat aspoň dvě. Prosíme
naše farníky – zahrádkáře, aby se po
mši přihlásili v sakristii na domluvu.
K ovečkám je potřeba i ovčák.
Konkurz na toto pracovní místo proběhne v měsíci dubnu na faře v sále
v prvním poschodí. Případné zájemce
žádáme, aby si nacvičili rytmickou
písničku Ovečka kudrnatá (viz obrázek), hudební nástroj k doprovodu je
vítaný.
=jš=
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Kostel sv. Augustina se stane katedrálou!
Chrámu sv. Augustina se dostane
obrovské pocty. Svatý stolec v Římě
rozhodl o jeho povýšení na úroveň
konkatedrály, tj. druhého sídelního
kostela brněnské diecéze. Brněnské
biskupství o povýšení kostela opakovaně žádalo z důvodu jeho vhodného
umístění nejvýše položeného kostela
v Brně, který nesmete ani tisíciletá

voda, což jistě vypovídá o jeho náboženské stabilitě. Při této příležitosti
bude Kraví hora přejmenována na
důstojněji znějící „Augustinov“ a pro
nově opravenou věž kostela bude vyroben a vsazen nový zvon, který nebude
zvonit v pravé poledne, ale vždy již za
5 minut 12, na připomenutí lidem, že
je již nejvyšší čas začít činit pokání.

Hlavním diecézním kostelem a sídlem
brněnského biskupství zůstane i nadále
katedrála sv. Petra a Pavla, Sv. Augustin se však stane domovem pomocného
biskupa brněnského, Mons. Pavla
Konzbula, který při této příležitosti
přijme i novou funkci generálního
vizitátora pro církevní humor.

=kh=

Našli jsme původní návrh
vitráže!
Při pokládání základního kamene novostavby kostela sv. Augustina
v Brně v roce 1930 nalezl v zemi starobrněnský opat František
Saleský Bařina i náčrt obrazu se sv. Augustinem. Touto skicou se
inspiroval František Václav Süsser a vznikla figurální vitráž ze
života tohoto světce, kterou můžeme obdivovat při návštěvě našeho
chrámu. Při loňské rekonstrukci věže kostela byl znovuobjeven
původní návrh, který s laskavým svolením otce Josefa máte dnes i vy,
čtenáři našeho plátku, možnost zhlédnout.
=jš=

Ministranti
budou Švýcarskými gardisty
Ze zaručeně pravdivých zdrojů jsme
se dozvěděli burcující zprávu o úbytku
členů papežské armády ve Vatikánu. Naši
ministranti, coby muži činu, se rozhodli
okamžitě pomoci a domluvili se se sponzory našeho kostela, že budou místo
klasické bílé alby nosit oděv Švýcarské

Ptáte se: Který kněz má
nejkulatější hlavu?
Děkujeme za zajímavý dotaz. Musíme přiznat, že jsme se v redakci trošku
zastyděli, že zatímco jsme v minulých číslech měli snahu dopodrobna představit všechny kněze, kteří v naší farnosti působí, kulatostí jejich hlav jsme
se doposud nezabývali.
Odpovědět na tuto otázku je nicméně docela složité. Ideální postup by
byl oběhnout všechny kněze a pomocí kružítka určit kulatost jejich hlav
z různých úhlů, nicméně někteří s naším návrhem nesouhlasili a u jiných
docházelo při aplikaci tohoto postupu k bodným zraněním.
Rozhodli jsme se proto posoudit jednotlivé hlavy pouze podle fotografií.
Při této metodě však docházelo k podvodům, kdy se některé členky redakce
snažily pomoci svému kandidátovi zakulacením hlavy v grafickém programu. Raději tedy tuto otázku ponecháme zatím nezodpovězenou. 
=lm=

gardy s původním nápisem na zádech
Praetoriáni pontificis corporis et palatii
custodiae (Legionářská brána střežící tělo
papeže). Toto se velmi zalíbilo Svatému
otci a vybral si naše mladší ministranty
jako budoucí část své Švýcarské gardy.

=jš=

STALO SE
1. 4. uplynul rok od stržení kostelní
věže. Farníci jsou se současnou 3D projekcí spokojeni.
Od 1. 4. se do kostela chodí pouze
v papučích. Přechodné období, kdy jsou
povoleny i pantofle, končí 1. 4. 2019.
1. 4. odpoledne se na faře uskutečnil
první ročník turnaje ve stolním krasobruslení – Striga kup.
Od 1. 4. probíhají pro velký zájem
dětské katecheze v kostele, kázání se
přesouvají do místnosti vedle farní
kanceláře.
=hk=

