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Radost z evangelia a misijní
působení patří k sobě

K

atolická církev 21.
října oslavila misijní
neděli. Při bohoslužbách
zněly modlitby za dílo
šíření evangelia a pomoci
potřebným lidem v chudé
části světa. Proběhla také
sbírka na tyto aktivity,
v naší farnosti bylo vybráno 51 198 Kč.
Aktivity spojené s misijní nedělí začaly již ve
středu 18. října, kdy se
děti na celém světě spojily v rámci akce „Milion
dětí se modlí růženec.“ Na
ranní 9. hodinu papežská
nadace ACN – Pomoc
trpící církvi, u nás zná- Misijní klubko na Cyrilometodějské církevní základní
má pod názvem Kirche škole v Brně pořádá několikrát do roka Misijní jarin Not, pozvala všechny, mark, z darovaných věcí a dobrot, nebo divadelní
aby se na místě, kde se představení, s kterým navštěvuje různé akce či školbudou nacházet, pomod- ky. Výtěžek putuje na podporu projektů Papežských
foto: archiv s. Edity
lili radostný růženec za misijních děl.
mír ve světě. Do akce
se přihlásili jednotlivci
i skupiny z více než 70 zemí, mezi nimi
V souvislosti s Misijní nedělí zveřejnila
i děti z Česka a Slovenska. Hlas společ- vatikánská agentura Fides aktuální stané modlitby se ozýval např. z Cyrilome- tistiky o katolické církvi ve světě. Vychátodějské církevní základní školy v Brně, zejí z informací ke konci předloňského
kde se společně modlilo na 150 žáků roku, kdy se k církvi hlásilo 1,3 miliara žákyň, a dalších škol, kostelů, uprch- dy lidí, což ve srovnání s předchozím
lických táborů, sirotčinců či dětských rokem znamenalo nárůst asi o 14 miliónemocnic po celém světě dle časového nů, například v Evropě ale došlo k poklepásma, kde se děti nacházejí.
su o 250 tisíc. Celkový počet obyvatel
Některé farnosti se také připojily planety v té době rostl rychleji a podíl
k Misijnímu mostu modlitby, který se katolíků se mírně snížil na 17,7 prokonal v předvečer Misijní neděle. Národ- centa – k největší církvi tedy patří kažní ředitel Papežských misijních děl dý šestý člověk na Zemi. Mírně se snížil
v Česku Leoš Halbrštát ve svém dopisu počet kněží na 415 tisíc a pokles statisvěřícím připomněl, že papež František tika zaznamenala i u řeholníků a řeholvyhlásil na říjen příštího roku mimořád- nic, naopak slouží stále více trvalých
ný misijní měsíc s tématem „pokřtěni jáhnů a laických misionářů. V misijních
a posláni“, které má zdůraznit, že misie oblastech také působí přes tři milióny
se týkají všech členů církve. „Přál bych katechetů a církevní školy všech stuplidem zažít opravdovou radost z evan- ňů navštěvuje necelých 70 miliónů žáků
gelia. Zažít ji a žít ji ve svém životě. To a studentů, uvádí podle agentury Fides
misijní přijde pak s tím,“ řekl Radiu Pro- vatikánská statistika.
glas trvalý jáhen Halbrštát.
Filip Breindl, =jo=

Slovo úvodem
Stoletý úvodník

Sedmdesát pět let spolu, dvacet pět let
vedle sebe. Andrej Kiska říká, že nezná
na světě jiné dvě země, které by si byly
tak blízké jako Česko a Slovensko. „Po
rozdělení jsem si říkal, že se určitě jednou zase nějak spojíme. Nevěděl jsem
kde a jak, ale věřil jsem, že k tomu
určitě dojde. Podařilo se: spojili jsme
se v jiném, větším společném prostoru
a výhody, které jsme měli dřív, máme
znovu, a mnohem větší. Jsem za to moc
rád, i za to, že spolu máme skutečně
úžasné vztahy.“
Státy se udržují těmi ideály, z nichž se
zrodily. Podle prvního článku Ústavy je
ústavnost založena na třech základních
pilířích, kterými jsou demokracie, vláda
práva a úcta k právům a svobodě jednotlivce. To garantuje rovnost lidí a lidskou svobodu a jen ty otevírají pole pro
uplatnění odpovědnosti i sounáležitosti
ve státě žijícího společenství.
Před pár dny jsem na konci mše svaté v tisíc let staré kryptě katedrály Notre Dame ve Štrasburku měl na krajíčku.
Hymny česká a slovenská zněly jako
modlitba za jednu i za obě vlasti, za
lidi v nich. Zněly jako poděkování za ty,
kteří vynaložili úsilí, organizovali, bránili i umírali. Zněly jako prosba za nás
i za naše potomky; snad nám jednou
řeknou: stařečci, díky, dělali jste, co jste
mohli. Zněly jako prosba za odpuštění,
že tolik selháváme, jak nám připomenul Pavel Rychetský: „Úmrtí běženců
na našem kontinentu je zahanbujícím
mementem; špatné svědomí nelze utišit miliardami posílanými autoritativním režimům. Humanita a solidarita se
začaly ztrácet z našeho prostoru.“
Křesťan kromě toho, že je Čechem
a Evropanem, věří, že bude Nebešťanem. Všechny naše domy a města
a země jsou předobrazem domova
definitivního, u Pána. Housing last.
Často si připomínám prosbu Jana
Zahradníčka o to, co bych nazval „nebeským Schengenem“: abychom na všech
stranách s královstvím Božím hraničili…
Ano, spojeni velkorysostí, nasloucháním
a radostnou nadějí.
o. Martin Holík

Stalo se

Sbírka na misie v neděli 21. 10. vynesla 51 198 Kč. Všem dárcům upřímné
Pán Bůh zaplať.
~
Mužský pěvecký sbor Novocantus
z Nového Města na Moravě doprovodil mši svatou v našem kostele v neděli 14. 10. v 18.00 hod. Missou Brevis in
B od Antonia Lottiho.
~
Senioři se v rámci svého pravidelného
setkání v sobotu 20. 10. vypravili do
Radia Proglas, kterým je provedli jeho
pracovníci.
Pokřtěni byli:
13. 10. Alessia a Melina Leonardi
14. 10. Adam Vilém Laurinčík

21. 10. Marko František Musil
		 Lucie Anna Sekaninová
Oddáni byli:
20. 10. Ivona Dvořáková
		 a Václav Trčka
Zesnula:
17. 10. Olga Kupsová

Senioři navštívili
Radio Proglas
Říjnové setkání seniorů se uskutečnilo
v sobotu 20. 10. 2018, kdy jsme zavítali
do budovy Biskupského gymnázia na Barvičově ulici 85, kde sídlí Radio Proglas.
Celé odpoledne provázela příjemná
atmosféra, kterou nám připravili milí
a ochotní pracovníci rádia, a to redaktorka Magda Hauserová a šéf zpravodajství
Filip Breidl. Po podrobném seznámení
s fungováním rádia jsme se vydali na prohlídku jednotlivými nahrávacími studii,
navštívili jsme i kapli a setkání zakončili
společným posezením s občerstvením,
připraveným obětavou Stanislavou Havlíčkovou.
Všem mnohokrát děkujeme a již nyní
se těšíme na příští, listopadové setkání
seniorů. 
S. Cyrila

Zaznělo v kázání

Víra nás nemá vést k tomu, abychom se
snažili přesvědčit Boha, aby udělal, co
chceme my, ale abychom my hledali Boží
vůli a snažili se ji uskutečňovat. (oJN)

Jen ten, kdo se stará o štěstí druhých, může
být sám šťastný. (oJN)
=mš=

Fond PULS
O fondu PULS už jsme slyšeli i četli mnohokrát. A možná proto nejeden z farníků
další text na toto téma prostě ignoruje.
Protože už ví. Alespoň já už jsem to tak
měla. Jasně, zase se vybírají peníze a tentokrát to není charita, ale provoz církve.
Kdybych měla víc, tak bych přispěla, ale
však stačí, když hodím něco do košíku
v kostele… Tohle mi běželo hlavou, než
myšlenky utekly někam úplně jinam. Do
reality mě postrčila až slova otce Josefa
po mši v neděli, která předcházela sbírce pro PULS. Zazněl v ní popis zcela konkrétní a drsné reality ze života kněží. Ne,
všichni se nemají tak dobře, jako kněží
v Brně. Někteří (dost možná většina)
bydlí na rozpadlých farách a nezanedbatelnou část jejich rozpočtu dělá benzín
na přejíždění mezi obcemi své farnosti.
A na to, že při sbírkách vyberou třeba
na opravu kostela, mohou pomyslet leda
tak ve snu.
Musím se přiznat, že jsem se po těchto slovech za sebe pořádně zastyděla.
Uvědomila jsem si totiž, za jakou samo-

zřejmost považuji veškerý servis, kterého se mi ve farnosti dostává – třeba jen
to, že můžeme využívat příjemně zařízené prostory na faře a nikdy nám tam
není zima. Vše je opravené a udržované.
Mohu si vybrat z několika nedělních mší
a ke zpovědi jít kdykoliv. Nic z toho bych
ve většině vesnic naší diecéze neměla.
Od odhodlání k činům zde není těžká
cesta. Registrace donátora na stránkách fond.biskupstvi.cz už by snad ani
nemohla být jednodušší. Po zadání
vašich údajů dostanete pokyny k platbě.
Pak stačí jen zařídit trvalý příkaz nebo
poslat celou roční částku naráz a je to.
Darovat můžete za naši domovskou farnost, nebo za jakoukoliv jinou – dostanete navíc jen specifický symbol, který
platbu odliší. K čemu to může být dobré?
Každá farnost má povinnost přispět do
fondu jistou částkou a dary donátorů ji
snižují. Pokud tedy máte chuť na dálku
a nezjištně pomoci třeba naší zpřátelené
farnosti ve Slavonicích, máte možnost.
Hana Konenčná

Konference vyšších představených
ženských řeholí v ČR

Členky představenstva
Ve středu 10. října 2018 na řádném zasedání Konference vyšších představených
ženských řeholí v ČR byla novou předsedkyní zvolena Sr. Krista Chládková,
generální představená České kongregace sester dominikánek. Novými členka-

foto: Sr. M. Klára Šídlová
mi předsednictva byly zvoleny Sr. Vojtěcha Zikešová, dosavadní předsedkyně
KVPŽŘ a Sr. Baptista Nožková. Doplnily
tak předsednictvo, kde místopředsedkyní je Sr. Miroslava Bortlová a další členkou je Sr. Františka Kadlčíková.  =omh=

Představujeme naše kostelnice

Jestlipak víte, kdo nám denně otevírá kostel a připravuje vše, abychom mohli
vstupovat do Božího chrámu
a nerušeně rozjímat a modlit
se k našemu Otci, Pánu Ježíši,
Duchu Svatému, Panně Marii
a našim svatým? Ano, jsou
to dvě skromné dámy – paní
Mirka Špatná a paní Zdislava
Slezáková.

dokážu zregenerovat. Měli jsme
donedávna i velikou zahradu,
byla to pro mě práce i radost.
Teď už náhradou za ni mám jen
truhlíky za okny.
Máte ve farnosti své přátele?
M. Ano, myslím, že mám, nejen
v této farnosti, dobré přátele,
jsem tomu ráda a jsem za to
vděčná.

Paní Mirko, jak se stane žena
Paní Zdislavo, jak jste se Vy
kostelnicí?
stala kostelnicí?
M. Na službu v kostele jsem
Nebylo to tak složité. Na podzim
nikdy nepomyslela, nevybrala
v roce 2013 mě oslovil náš pan
jsem si ji. Nabídnul mně ji otec Mirka Špatná
farář, jestli chci vzít v našem
Zdislava Slezáková
Šenkyřík. Nijak blíž mě neznal, 
foto: Alice Kallabová 
foto: Alice Kallabová kostele službu kostelnice. Přemyslím, že tehdy prostě jen
kvapilo mě to a v duchu jsem si
potřeboval člověka na tuto práci. Mož- Co Vám dělá radost? Co ráda poslou- řekla: zvládnu to? Mým obavám předešel
ná jen vídal, že často v kostele pobývám, cháte nebo čtete?
a řekl, že na to budeme dvě. A když řekl
a napadlo ho, že by se toho dalo i nějak M. Radostí, přes všechnu náročnost, je druhé jméno, uklidnilo mě to. S Mirkou
prakticky využít. Souhlasila jsem, že to moje rodina a její pokračování, moji vnu- se znám už dlouho. A pak nám naše hodzkusím. Důležité pro mě bylo i zjištění, ci. Pak Velehrad – Stojanov, to je laska- ná pastorační asistentka Alice Kallabová
že mojí kolegyní bude Zdislava, se kterou vé místo pro mé srdce. Tamní exercicie, vysvětlila, co bude naše služba obnášet,
jsem se znala už mnoho let z modlitebních zvláště ty s o. Kabrdou, jsem navštěvova- a od 1. listopadu jsme mohly začít tuto
skupin a se kterou se teď o práci dělím.
la po mnoho let. A moje duchovní četba? pro mne Bohu milou službu vykonávat.
Terezie z Avily i další karmelští svatí mají
Co u Vás obnáší tato funkce?
velké místo v mé knihovně i v mém srdci. Máte krásné staré slovanské jméno.
M. Nemyslím, že je něčím mimořád- Jsem karmelitánskou terciářkou. Karmel Nejslavnější nositelkou tohoto jména
ná – sloužím na tomto místě tak, jako je pro mě Eucharistie a Panna Maria, jak byla svatá Zdislava z Lemberka. Je pro
vy ostatní jinde a jinak. Hodinu přede říká jeden z našich kněží, otec Jeroným. Vás tato česká šlechtična nějakým vzomší svatou otvírám kostel, po skončení Dalšími mými oblíbenými autory jsou rem? Pokud ano, tak v čem?
bohoslužby zamykám. Pokyny pro věci i Tomáš Kempenský, František Sales- Z. Ano, jsem rodičům vděčná, že vybramimořádné dostávám od o. Josefa, jinak ký, z novějších pan kardinál Ratzinger, li pro mě jméno po takové světici. Uctídělám v prostorách kostela, co vidím, že Tomáš Špidlík, H. Nouwen, W. Stinis- vali ji jako patronku rodin. Můj tatínek
je potřeba udělat. Když někdy zbyde čas sen a jiní. Také Apofthegmata – příběhy zorganizoval ještě za minulého režimu
i na modlitbu, jsem ráda.
…„otců pouště“, mám ráda. Celoživotně autobusový zájezd do Jablonného v Podčtu každou volnou chvíli, také poezii ještědí, kde Zdislava na hradě LemVím o Vás, že jste přišla k nám do far- a dobrou beletrii. V posledním čase pro berku žila. V jejím rodném Křižanově
nosti asi před 10 lety. Co Vás tady nej- únavu a množství povinností už méně, jsme byli několikrát. S láskou pečovala
více zaujalo?
ale bez knihy to nejde.
nejen o manžela, čtyři děti, ale i o chudé
M. Do naší čtvrti jsme se přistěhovali V Brně jsem v podstatě už 60 let. Tady a nemocné. Když jsem se vdala a založila
v roce 2002, předtím jsme byli dvacet let jsem vystudovala střední ekonomic- rodinu, můj vztah se k ní prohloubil
ve farnosti sv. Tomáše. Ale ke kostelu sv. kou školu, tady jsem se v zaměstnání a stala se mou přímluvkyní a vzorem
Augustina jsem si vytvořila pevné pouto seznámila se svým manželem. Tady pro (nedostižným).
už mnohem dříve. Tady se upevňovala nás dva a pro naše čtyři syny v Černých
moje víra, tady jsem duchovně dospívala. Polích postavil dům. Zemřel nečekaně Jste dlouholetou členkou Mariiny legie
v 52 letech. Nedožil se rekonstrukce v naší farnosti. Jak vnímáte svoje členJe Vám blízký něčím kostel sv. Augusti- rajhradského kláštera, na kterou měl ství?
na, světcův život nebo naše farnost?
smlouvu, ani vysvěcení kostela sv. Vác- Z. Mariina legie začala působit v naší farM. Svatého Augustina mám ráda pro jeho lava v Hustopečích, který ve spolupráci nosti po sametové revoluci v roce 1989.
„hořící srdce“, i pro jeho náročnou život- s Ludvíkem Kolkem projektoval. Já jsem Já jsem poznala, že můžu do tohoto sponí cestu ke Kristu.
v té době pracovala už několik let v ústa- lečenství vstoupit, až nebudu vázaná
Náš kostel se mi líbí jak po stavební vu sociální péče pro mentálně postižené zaměstnáním a rodinou, to bylo v roce
stránce – jeho funkcionalistický styl, ale mladé lidi. Byla to náročná, ale i zajíma- 2012. Legionáři působí po celém svěi jeho interiér. Tady se cítím dobře, tady vá práce a dobrá škola pro život. Pak tě. My jsme získali základní informace
jsem doma. Mám ráda lidi, kteří sem při- dalších jedenáct let na Petrově a v penzi a rady od legionářů z Rakouska. Aktivitacházejí. Ráda hovořím i s těmi, kteří se v knihovně BB dalších sedm let.
činnost v Mariině legii je pro mě smysludo prázdného kostela zajdou třeba jen Vyrostla jsem na venkově. Možná i proto plná, důležitá a radostná.
podívat a mnohdy nejsou ani věřící.
mám velmi ráda přírodu, tam se nejlépe
...pokračování na str. 4

...pokračování ze str. 3
Cítíte větší působení Panny Marie
i u nás ve farnosti?
Z. Určitě tiché a laskavé působení
P. Marie pociťujeme všichni, kdo chodíme rádi do našeho kostela.
Do chrámu sv. Augustina v Brně chodíte
již od útlého dětství. Chodily sem Vaše
děti, chodí sem i vnoučata. Kým pro Vás
je svatý Augustin, biskup a učitel církve
a čím pro Vás je naše farnost?
Z. Do „mého“ kostela chodím – ano,
přes 60 roků. S rodiči a sourozenci jsme
se stěhovali do Masarykovy čtvrti na
náměstí Míru, když jsem měla čtyři roky.
Po svatbě jsem bydlela s rodinou na ulici
Bohuslava Martinů. Protože jsme měli
čtyři děti a byt tam byl pro nás malý, tak
jsme se přestěhovali do většího v Táboře
v Žabovřeskách. Ani odtud není do kostela daleko. Tady byly pokřtěny naše děti,
já jsem se zde vdávala, můj manžel, naši
rodiče i můj synovec tady měli pohřeb.
Jsem Bohu i Panně Marii moc vděčná, že
mohu tomuto kostelu říkat „můj“, protože tam moc ráda chodím.

Aplikace do mobilu: Misál 2017/18

Vynikající službu z dílny Liturgie.cz poskytuje aplikace Misál
2017/18. Pro kněze je výbornou
pomůckou pro přípravu na promluvu. Výborná je do terénu,
když máte batoh se spacákem
a karimatkou a jídlem na tři dny a tahat
byť i malý misál je nesnadné. Jako
dospělý, ještě laik, jsem se pomocí knižního misálku daleko lépe
soustředil na texty. Aplikace prozradí svátky svatých; některou z modliteb
právě pro konkrétní den

můžete použít v závěru rodinné
modlitby nebo třeba při turistické návštěvě otevřeného kostela.
K zahození nejsou ani Všeobecné pokyny, obsahující mnohé
podrobnosti o mši svaté, které
jste neznali a báli jste se zeptat. Třešničkou na mobilním dortu jsou Odpovědi
v evropských jazycích, aktuálně v sedmi.
Vedle stojící domorodci k vám budou při
pozdravení pokoje o poznání srdečnější
a před kostelem se s vámi určitě dají do
řeči :-).

=omh=

Farní ples Sv. Augustina

Oběma Vám děkuji za rozhovor
a přeji vše dobré. 
=jš=

Farní diář

17. 11. 18.00 Farní ples

24. 11. 14.30–16.30 Setkání seniorů
25. 11. Adorační den farnosti
30. 11. Duchovní obnova
–1. 12.

Duchovní obnova
P. Jiří Rous

Pátek 30. 11. 2018
18.00 mše svatá
18.30 1. přednáška
19.00–24.00 Výstav Nejsvětější Svátosti
Oltářní
Sobota 1. 12. 2018
8.30 mše svatá
9.00 2. přednáška
9.30 výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
(možnost občerstvení na faře)
10.30 3. přednáška
11.00 výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
12.00 ukončení duchovní obnovy
požehnáním
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