červenec, srpen 2019

Farní den v Brně na BiGy
a nálada byla veselá. Prosbu o. Josefa,
směrem k hospodyňkám, o dobroty
k poobědové kávičce pochopily ženy
z farnosti zřejmě jako soutěž o nejlepší zákusek, protože jinak si nedovedu
vysvětlit tu spoustu nejrůznějších laskomin, které se u kávy sešly. Všechny
byly neodolatelně k zakousnutí a jen se
rozplývaly na jazyku. Zatímco dospělí po
obědě v pohodě odpočívali a pokračovali v klidném rozhovoru, děti se přesunuly na hřiště. Mládežníci jim zde tradičně
přichystali všelijaká stanoviště s úkoly.
Dobré pití teče proudem

foto: Jakub Šebek Letos jich bylo sedm. Děti střílely z pistolí či z luku, tvořily papírové čepice a žabonec školního roku se přiblížil ky, chodily po laně, musely dokázat roza s ním i termín pro oblíbený far- třídit odpadky nebo byla prověřována
ní den. Letos se jeho konání přesunulo jejich šikovnost při manipulaci s míčem.
z poutního kláštera ve Vranově u Brna Splnění každého z úkolů bylo zaznamenově do areálu brněnského Biskupské- náváno na kartičky, které si děti pečlivě
ho gymnázia. Již loni se na tomto místě střežily, aby je nakonec mohly vítězouskutečnila oslava 80. výročí naší far- slavně ukázat o. Josefovi, od kterého
nosti. Všem dospělým i dětem se v roz- poté dostaly sladkou odměnu. Tím však
lehlých prostorách gymnázia velice líbi- program pro děti ještě neskončil. V 15
lo, a tak se o. Josef rozhodl uspořádat zde hodin se pro ně uvnitř gymnázia konai letošní farní den. Aleslo divadelní představení.
poň tak nebyla vzdáleStudenti CMcZŠ nacvičili,
nost místa pro nikoho
v režii sestry Edity, pohádpřekážkou v účasti.
ku Medvídek Paddington.
V neděli 16. 6. se tedy,
Tento medvídek se dostal
kromě obvyklých bohoz Peru až do Anglie (Lonslužeb, sloužila navíc
dýna), kde se stal součástí
rodiny Braunových a prov 10.30 hodin slavnostní mše, doprovázená
žíval s nimi různá dobvelice krásným zpěvem
rodružství. Divadlo bylo
Smíšeného chrámovévelice povedené, veselé
ho sboru pod vedením
a dětem se opravdu líbilo.
zkušeného sbormistra
Poté už se farní den
Pavla Kyncla.
pomalu chýlil ke svému
Po mši svaté se farníkonci. Všichni jeho účastci všech generací přeníci vypadali spokojeně.
sunuli do nedalekého Každoroční oblíbená disciAreál brněnského BisBiskupského gymnázia. plína – chůze po laně  foto: hk kupského gymnázia naši
Počasí bylo velice přífarnost svojí výhodnou
jemné, oproti předchozím parným dnům polohou i příjemnou atmosférou opět
bylo po celou dobu pod mrakem, slunce nezklamal, akce se znovu velice zdařila.
tedy nepálilo, déšť však naštěstí nepři- Nezbývá tedy, než upřímně poděkovat
cházel. Bylo tedy zcela ideální počasí o. Josefovi a všem organizátorům, ať už
k venkovnímu posezení a povídání si z řad dospělých či mládeže, a těšit se, až
u oběda. Obědový guláš chutnal výbor- si tuto výtečnou událost příští rok zopaně, čepované pivo i limo tekly proudem kujeme.
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Slovo úvodem

Milí farníci,
v souvislosti s novým oltářem se
vynořilo několik otázek, na které bych
rád touto cestou reagoval. První z nich
zní: „Je opravdu nutné mít nový oltář?“
Oltář je nejdůležitější místo v kostele, protože je místem, na němž se slaví
oběť mše svaté, a je tak symbolem Krista. A když člověk do kostela vstoupí, náš
první pohled by měl směřovat právě na
oltář. Oltář je svým způsobem vizitkou
farnosti. A náš oltář je už několik desítek let provizorní. Ani doma bychom
se nespokojili s tím, kdybychom měli
v obývacím pokoji místo kvalitního pěkného stolu jen provizorní, proto bychom
měli nahradit náš provizorní oltář oltářem kvalitním, který bude skutečným
středem našeho kostela.
Vzhledem k tomu, že oltář je místem,
kde se zpřítomňuje Kristova oběť, tak
bych byl rád, aby prostředky, které na
oltář věnujeme, byly skutečně z našich
obětí, z toho, že si něco odepřeme, že
třeba nepojedeme na drahou dovolenou,
ale obyčejnou, nebo že si něco nepořídíme, a ušetřené peníze dáme na oltář.
Aby pak pro nás i pohled na nový oltář
byl spojen s vědomím vlastních obětí.
Asi nejčastější otázkou je, zda návrh,
který je vzadu v kostele, je konečným
řešením, zda takhle ten oltář bude vypadat. Na podzim bychom udělali posezení
autorů návrhu s farníky, kde by jednak
zaznělo, proč byl oltář navržen, tak jak
byl navržen, ale také budete moci přednést svoje otázky či návrhy a můžeme
o tom diskutovat. Důležité je, aby nový
oltář zapadl do našeho funkcionalistického kostela, ale také aby se líbil farníkům, i když je jasné, že nelze nalézt takové řešení, se kterým by byli spokojeni
úplně všichni (i když jsem si to sám na
začátku bláhově myslel), protože když
jde o estetiku, tak každý máme trochu
jiné vnímání toho, co je krásné.
Předpokládám, že dříve než za rok
s konkrétní realizací nezačneme, takže
máme zatím dost času na to, abychom
to důkladně promysleli.

o. Josef Novotný

Stalo se

V neděli 26. 5. se při sbírce na nový
oltář vybralo 65 462 Kč. Kromě toho
na účet přišlo na tento účel 48 000 Kč.
Díky všem dárcům.
~
V neděli 9. 6. se uskutečnila sbírka na
pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu, která vynesla 43 489 Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
V tento den také skončila doba velikonoční a začalo liturgické mezidobí.
~
20. 6. se konala slavnost Těla a Krve
Páně, lidově Božího Těla, při níž
nechyběl liturgický průvod včetně
krásně nastrojených družiček a družbů s květy z řad našich dětí.
~
Seniorské setkání v sobotu 22. 6. mělo
tentokrát podobu grilovací párty.
~
V sobotu 22. 6. v 9 hodin proběhlo v katedrále na Petrově kněžské
a jáhenské svěcení.
~
Od pondělí 17. 6. minimálně do konce
srpna je uzavřen z technických důvodů
kostel sv. Maří Magdaleny v Brně. Některé bohoslužby a stálá zpovědní služba budou přesunuty ke Kapucínům.
~
V neděli 23. 6. skončil školní provoz a vystřídal jej farní prázdninový
režim: během letních prázdnin nebude náboženství, schůzky, zkoušky,
kavárny ani nedělní dětské katecheze.
Odpadá i úterní kavárna maminek.
Pokřtěni byli:
15. 6. Lucie Josefina Štamberová
16. 6. Tomáš Hait
29. 6. Sarah Slapnicka
30. 6. Filip Josef Vémola
Oddáni byli:
8. 6. Eva Motyčková a Radim Pospíšil
15. 6. Markéta Povolná a Libor Martínek
22. 6. Jana Frolcová a Roman Niebauer
Zesnuli:
5. 6. Hildegarda Kocourková
18. 6. Věra Ševčíková

Poděkování

Vážení farníci. Děkuji všem, kteří letos přispěli na Sluníčkový den Nadačnímu fondu
Rozum a Cit. V pokladničce, do které jsme
vybírali před naším kostelem, bylo 5336
Kč. Celkem studenti Cyrilometodějského
gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Brně vybrali 60 768 Kč. Koordinátorka sbírky v Brně Jitka Nováková

Ministrantská víkendovka
zbraněmi. Za každou ránu jsme museli
udělat určitý počet dřepů a kliků. Noční
hry se mi líbily, ale ne tolik jako střílení
z airsoftky. Jenda
Nejvíc se mi líbila noční procházka ke
knížecí kapli s hrobkou Lobkowiczu
a pak ráno cvičení na louce vedle této
hrobky. Mikuláš
Super bylo střílení z airsoftové automatické pušky M4 a taky zkouška odvahy.
Prokop



foto: Vít Sapák
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ara v Netíně o druhém červnovém
víkendu hostila mladší augustinské ministranty. Jejich vedoucí pro ně
přichystali opět velkolepé vyústění
celoroční hry. Jaké bylo?
Úplně super to bylo. Nejvíc se mi líbil bandita Big Bos a půlnoční hra s ním! Vojta

Mně se ta akce líbila. Bavilo mě to tam
hodně. Nejvíc to střílení! Prokop
Hodně se mi líbilo střílení z airsoftky, kde jsme si mohli vybrat mezi pěti

Svátost biřmování

O

Líbilo se mi to celkem dost, dobrá byla
noční stezka s hledáním Big Bosse. Jídlo
bylo dobrý a dobře se tam hrál fotbal.
A bavily mě hry. Timotej
Akce byla spíš pro malé. Líbil se mi ale
fotbal a dobré jídlo. Nikky

Víkendovka byla skvělá. Jídlo i program.
V pátek jsem mohl chytat při fotbale
a pak byl táborák. Super bylo i střílení.
Tu pušku bych chtěl. Víťa, Ondra i Štěpán byli hodní. Nakonec jsem si uvědomil, že jsem se Big Bosse nemusel bát.
Už se těším na příští rok. Jéňa

Vedoucí ministrantů připravili bohatý program, za který jim patří obrovský dík. Samozřejmě i za celoroční
starostlivost o své svěřence i pěkný
průběh mší svatých. 
=red=

Letnicích v neděli 9. června 2019
přijalo 13 našich farníků (9 mládežníků a 4 dospělí) v katedrále sv. Petra a Pavla svátost biřmování.
Ke svátosti nás na pravidelných středečních setkáních připravoval otec Josef,
který vždy trpělivě odpovídal na různé
všetečné dotazy ohledně námi nepochopených pasáží z Písma svatého. Kromě
toho měl na každé setkání připraveno
krátké povídání, díky kterému jsme si
rozšířili obzory a mohli živě diskutovat
o nejrůznějších aspektech církevního
života. Jak jsme se s ostatními biřmovan-

ci shodli, pravidelná setkání nám budou
chybět. Nemusíme však být smutní, otec
Josef nám nabídl, že se jednou za měsíc
můžeme nad Písmem setkávat i příští
rok.
Na Boží hod svatodušní jsme na Petrově svou příslušnost ke společenství
církve stvrdili přijetím pomazání od
diecézního biskupa Vojtěcha. Nyní již
doufáme a modlíme se, abychom vždy
správně rozpoznali vanutí Ducha svatého a využili všech jeho darů ke cti a slávě
Boží, pro blaho svých bližních a dobro
celého světa.
Stanislava Špačková

Milí čtenáři, v minulém čísle jsme přikládali krátkou anketu, abychom zjistili,
co vás ve zpravodaji baví, co třeba méně
a co naopak byste chtěli nového. Sešlo
se nám zpět asi 25 odpovědí. Za ně moc
děkujeme, postupně je probereme a nad
návrhy se zamyslíme.

Zároveň chceme povzbudit i vás ostatní čtenáře – anketa bude během léta znovu k dispozici na zadním stolku. Pokud
můžete, vyplňte ji, prosím. Pro nás,
kdo zpravodaj tvoříme, je zpětná vazba
důležitá, abychom věděli, že naše práce
má smysl a zpravodaj přináší užitek.

Anketa

Blahopřejeme a představujeme: Manželé Konzalovi

Na svátek sv. Rity 22. května 2019 oslavili 65. výročí svého sňatku manželé
Eva a Antonín Konzalovi. Pohled, jak
spolu ruku v ruce tento manželský
pár kráčí do kostela, jistě pohladí
nejednoho z nás. Jubileum se stalo
milou příležitostí k jejich představení. Z důvodu nemoci paní Evy nám na
otázky odpověděl pan Antonín.

Mohl byste nám říci něco o sobě?
Narodil jsem se v Praze. S manželkou
jsme se poznali v Chrudimi, kde ona učila a já sloužil u PTP. Manželka patřila do
svatotomášské party, kde jí Milan Bezděk,
pozdější generální vikář litoměřický, na manželé Konzalovi
foto: jo
její upozornění, že za její lavicí v kostele
postávají dva pétépáci, navrhl, aby s nimi
navázala kontakt, třeba návrhem půjčení všední dny denně k Maří Magdaleně. Ke
knih. Tak se stal Milan Bezděk bezděč- Sv. Tomáši nás váže i skutečnost, že zde
nou příčinou našeho manželství. Zásnu- ministrovali jak naši synové, tak i vnuci,
by se konaly ještě ve vojenském 15. 8. se kterými se tam občas i vídáme. V sou1953, svatba 22. 5. 1954 u Sv. Tomáše, sedství Sv. Augustina zas vnuci studovali,
stejně jako křtiny obou synů. Rok jsem a tak jsme takoví obojživelníci. Farností
tam i zpíval chorál.
ale patříme ke Sv. Jakubu.

Kudy vedly Vaše cesty ke Sv. Augustinu?
Rok jsem tam i zpíval chorál. Když od
Tomáška odešli dobří kaplani, přešli jsme
na Staré Brno za P. Pavlem Klimovičem
a P. Milošem Kabrdou, se kterým jsme se
pak dostali až sem. U Sv. Augustina oceňujeme reproduktory na lavicích, topení
v zimě a vstřícnou přívětivou farnost.
Vzhledem k přibývajícím letům a ubývající pohyblivosti volíme kostely tam,
kam jede tramvaj 4 a bohoslužby jsou
odpoledne. Takže sobota, neděle a pondělí patří Tomáškovi a zbytek Sv. Augustinovi. Dříve, dokud manželka neměla
problém s koleny, chodili jsme spolu ve

Myslím, že jménem farníků mohu poděkovat za vaši přítomnost v této farnosti. V mnohých Vaše starostlivost o paní
Evu je vzorem. Zmínil jste, kde jste se
poznali. Přibližte nám, prosím, jak jste
k sobě našli cestu.
Pokud se Vám zdá nějak záslužná má
péče o manželku, jste na velkém omylu.
Já jen 5 roků splácím dluh za její 60 let
trvající službu. Jinak máme 8 vnoučat
a 4 pravnoučata. Manželka pochází z 8
dětí, já ze 6. Manželka má vyšší vzdělání,
já jen večerní průmyslovku. Manželka
byla vždy v duchovním životě v rodině
na výši. V důchodu se denně modlila celý

Milé farnice a milí farníci, taky máte na
poličce stále plno? Počet vycházejících
knižních titulů, patřících do kategorie „tu
si musím přečíst“, neustává.
Kniha, která by neměla zapadnout, vyšla
už v roce 2012 v nakladatelství Portál.
Nese název Psychický nátlak v rodině, napsala ji francouzská klinická psycholožka
a publicistka Yvonne Poncet-Bonissolová.
V současnosti se ukazuje velké trápení
našeho civilizačního okruhu: navzájem na
sobě pácháme násilí. Zvláště bolestné je,
že se děje i v rodinách a že se děje mezi
věřícími. Nejvíce se dnes hovoří o tzv.
sexualizovaném násilí. Existují však desítky dalších druhů násilí, psychická nejsou
o nic méně nebezpečná.

Kniha má několik předností: je tenká, dá se přečíst rychle. Je přehledná,
popisuje snad všechny
myslitelné druhy nátlaků.
Téměř jistě si při jejím čtení
uvědomíme, jak se popisovaný problém týká někoho
v širší rodině, nebo dokonce nás samých. Kniha dává
možnost lépe pozorovat
patologické jevy, a tak jim
předcházet.
Namátkou uvádím názvy
kapitol: Anděl na denním
světle, ďábel v skrytu.
Používá účinné taktiky.

Dobrá kniha

breviář. Dnes nám zůstaly již jen nešpory. Eva mne oslovila a překvapila svojí
osobní modlitbou, kterou jsem z domova neznal, a to byl důvod mé prvotní
náklonnosti k ní ještě v Chrudimi. Je
členkou Schönstattského hnutí, nyní již
neaktivní. Eva se nehodlala vdávat. Na
děkanství občas vypomáhala v domácnosti P. Matějky (kněze svatého života,
který nás také oddával), a tak Eva spíše
tíhla k povolání farní hospodyně. Když
se po skončení svého učitelského úvazku stěhovala do Brna, zjistili jsme, že
spolu vlastně chodíme. A tak bylo rozhodnuto.
A jaké bylo Vaše dětství a rodinný
život?
Jsem kluk z vesnice na kraji Prahy. Od
10 do 12 let, podobně jako mí tři bratři, jsem zpíval v konventu ministrantů
na Svaté Hoře zdrávasy, latinsky ministroval a při vítání poutníků troubil na
fanfárku. Ministranti se každoročně na
Svaté Hoře scházejí, bohužel z původní
stovky loni již je jen posledních 13. Ze
Svaté Hory mi zůstala velká obliba zpěvu
kostelních písní.
Žili jsme tichým jednoduchým rodinným
životem. Politicky ani kulturně jsme se
nijak neangažovali. V mládí jsme každoročně absolvovali nějakou řeku, nejprve
s mými sourozenci a pak s dětmi. Já jsem
rád jezdil na kole, ale sportu jsme nikdy
moc neholdovali. Manželku plně pohltila péče o rodinu, na záliby nebo koníčky
nezbyl čas. Na stará kolena to pak chybí,
takže jí zbyl jen ten kostel.
Děkuji za rozhovor a přeji vše dobré.

=jo=

Žena si smlsne na partnerovi
i na dětech. Zničené dětství.
Majetkové spory – oheň na
střeše. Silná rizika střídavého pobytu dětí. Jak se postavit utlačujícímu a přežít.
Autorka každý teoretický
výrok doprovází krátkým,
skutečným, anonymizovaným příběhem.
Knihu najdete na osvícených farách, v knihovnách
pedagogů a přátel.
Portál, s. r. o. 2012, 110
stran. Na webu www.portal.
cz už kniha není.

=omh=

Farní diář

12. 7. 1
 9.30 přednáška v rámci KCHK:
Zázrak jménem Neratov
P. Josef Suchár
15. 8. S lavnost Nanebevzetí P. Marie.
Mše sv. v 7.00 a 18.00 hod.

26. 8. Farní tábor pro
–30. 8. mládež s o. Josefem

31. 8. P
 řednáška o. Tomáše Mlýnka
+ večer chval
1. 9. F
 arní jarmark – program viz
níže

Mše svaté přenášené
Proglasem

Út 9., 16. 7., pá 2. 8., út 6., 13. a 20. 8.

Noe i Proglas přenášejí bohoslužby z Charismatické konference Brno:

čt 11. 7. 16.45 hod., P. Vladimír Záleský,
pá 12. 7. 16.45 hod., P. Petr Karas,
so 13. 7. 16.45 hod., P. Vojtěch Kodet,
ne 14. 7. 11.00 hod., biskup Vojtěch Cikrle
Mimořádným zážitkem může být poutní
mše svatá ve zdevastované kapli Káznice
Cejl (vchod Bratislavská 68), čt 15. srpna
od 18 hodin. P. Jan Hanák
www.proglas.cz, tlačítko BOHOSLUŽBY

Tábor s otcem Josefem

Tábor pro mládež naší farnosti ve věku
od 12 let se uskuteční od pondělí do pátku 26.–30. 8., tentokrát na faře v Netíně.
Podrobnosti ohledně času odjezdu a příjezdu budou včas oznámeny. S sebou:
600 Kč, spacák, karimatku a oblečení do
přírody.

Nový generální vikář
plzeňské diecéze

Brněnský rodák, o. Jakub Holík, byl
jmenován od 1. 9. 2019 generálním
vikářem plzeňské diecéze. Otec Jakub
působil několik let jako vojenský kaplan
a posledních devět let působil v Třebíči
jako farář a posléze také jako spirituál
církevního gymnázia.
Za naši farnost mu přejeme hodně
Božího požehnání v jeho nové službě.

Světci z presbytáře: sv. Mikuláš z Tolentina

Patron umírajících, duší
v očistci i vegetariánů
Sv. Mikuláš z Tolentina se
narodil v roce 1246 a jméno získal podle sv. Mikuláše z Bari, jehož přímluva
mu pomohla na svět. Dlouho bezdětní rodiče z italského Sant´Angelo svého
syna vedli ke křesťanskému životu. Už jako malý
se rozhodl, že se třikrát do
týdne bude postit o chlebu a vodě. K jeho oblíbené
činnosti patřilo rozdávání
radosti za pomoci almužen.
S chudými se také ochotně
dělil o jídlo. Masitý pokrm
jedl jen z poslušnosti v době nemoci. Na
jeho odmítání masa poukazuje mezi atributy koroptev (v některých zdrojích se
uvádí kuře), kterou na míse podle legendy oživil. Pro mnohé, mj. pro myslivce, je
symbolem jeho lásky ke všemu živému.
Taktéž vegetariáni jej považují za svého
patrona.
Byl vnímavý a snaživý i ve škole a biskup mu nabídl místo kanovníka. Mikuláš ale pocítil volání do přísného řádu
bosých poustevníků v Tolentinu a záhy
vstoupil k těmto augustiniánům.
V noviciátu vynikal horlivostí a údajně již v 18 letech byl proto připuštěn
k slavnostním slibům, kněžské svěcení
přijal roku 1269. Přes svou horlivost byl

mimořádně poslušný a pokorný. Žil tvrdě asketicky, svým
utrpením chtěl dosahovat
milosti i pro druhé. Pověst svatosti podpořilo i jeho charisma
zázraků. Duše, dle záznamů,
naplňoval pokojem a mnohým
nemocným tělům navrátil zdraví. Sám si ale prošel vyprahlostí a pokušením malomyslnosti, při němž prosil o Boží
pomoc. Od dětství ctil Matku
Boží, která byla jeho útočištěm
a pomocnicí v trpělivosti. Podle
legendy se k ní jednou za silné
zimnice a psychického sužování obrátil o pomoc a přijal od ní
chléb, který na její pokyn pojedl a náhle byl zdráv. S tím o jeho svátku,
10. září, souvisí i augustiniánské žehnání
chlebů pro nemocné. Při poslední nemoci, která trvala půl roku, Mikuláš za noci
slýchal andělské zpěvy. Proto bývá zobrazován s anděly. Zázraky učinil jak před
svou smrtí v roce 1325, tak po ní. Nad
Mikulášovým hrobem v Tolentinu stojí
basilika. Již 12 let po jeho smrti, v přípravném informativním procesu pro
svatořečení, bylo potvrzeno přes 300
zázraků a vyslechnuto 371 svědectví lidí,
kteří žili v jeho blízkosti. Svatořečený byl
v roce 1446 papežem Evženem IV.

=jo=
Zdroj: catholica.cz

Tradiční Jarmark při příležitosti svátku sv. Augustina se koná 1. září 2019.

neděle 1. 9. 2019
– Mše sv. v 7.00 a 9.00 hod. (obě mše
svaté celebruje P. Tomáš Mlýnek)
– Prodej výrobků bude probíhat od 8.00
do 11.30 hod.
– 15.00 hod. – adorace a požehnání

Jarmark u Svatého Augustina
Výtěžek z Jarmarku věnujeme neziskové organizaci BETHANY – Dům pomoci, která je zaměřená na péči o seniory
v obtížných životních situacích.
Program:
sobota 31. 8. – kostel sv. Augustina
– 18.00 hod. „Andělská tvář zla“ – přednáška vojenského kaplana ThLic. Tomáše Mlýnka
– 20.00 hod. VEČER CHVAL

Kontakty:
Pavla Pilerová
– e-mail: pavla.pilerova@seznam.cz
– tel: 606403850
Jana Halámková
– e-mail: jhalamkova@seznam.cz
– tel: 608759269
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