
Na národní pouť do Říma k výročí 
30 let od svatořečení sv. Anežky 

České a svobody v naší zemi jsme jeli 
především projevit vděčnost a veliké 
díky Bohu za mír a svobodu v naší vlasti 
a  české ŘK církvi pod vedením kardiná-
la Dominika Duky. Pozvání jsme přijali 
od Mons. Pavla Dokládala, faráře z Čes-
komoravské Fatimy v Koclířově, který 
také měl velkou zásluhu na organizaci 
poutě. Mohli jsme být přítomni, a tím ve 
sjednocení s církevním společenstvím, 
na mších svatých v nejdůležitějších řím-
ských bazilikách: Santa Maria Maggiore, 
sv. Petra a  sv. Janů v Lateránu a na gene-

rální audienci u papeže Františka na Sva-
topetrském náměstí, kde byla darována 
socha „Koruna sv. Anežky“ i s  otisky prs-
tů nás a mnoha dalších dárců finančního 
daru 50 000 eur papeži. 

Doprovázeli nás naši biskupové, asi 
150 kněží a seminaristé. Otec kardinál 
Dominik se těšil z přítomnosti více než 
2300 českých poutníků, mezi něž jsme 
mohli patřit i my spolu s manželi Tollne-
rovými a panem Kynclem. Poznali jsme 
se i s desetiletým Vojtíškem, který nesl 
ve svém nádherném kroji obětní dary 
a  který se při startu letadla poprvé modlil 
s  námi růženec.  ...pokračování na str. 4

Slovo úvodem
ŠIKULKÁM
Ať nedopadnete jako můj známý, milí 
farníci, zvlášť vy šikovní a zruční. Ten 
člověk se nabídl, že v domě přátel hra-
vě vymění prkna a trámky podlahy 
v  místě letitého zatékání. „Láska k lid-
stvu mě přece nutila nenechat je napo-
spas neumětelům nebo darmožrou-
tům. A  také, řečeno s Mikim Ryvolou, 
‚šerif ví, že máš furt úroveň, že ještě 
ocel v  očích máš‘.“

Všecko změřil, zakreslil, dojel na 
pilu, koupil dřevo a kování, naložil do 
lůžkové úpravy osobáku, na rozbru-
šovačce vyměnil brusný kotouč za cir-
kulárkový a šel na to. Práce mu dobře 
ubíhala, podlaha vypadala moc pěkně. 
Před závěrem odmontoval – blb – kryt 
cirkulky, prý aby měl hlubší záběr, byl 
dřív hotov a nezpotil se tolik při doře-
zu ruční pilou.

A už se jelo na chirurgii do nemocni-
ce do Prachatic. Truhlíky pelargonií za 
okny, všude pěkně uklizeno a klid. Pak 
doktor byl usměvavý, při šití vyprá-
věl, že do Brna jezdí s manželkou za 
archeology. 

Čtyři stehy na malíku levé ruky, kou-
sek kosti include, TET 10/2019, pacient 
poučen.

V první pracovní den – aby se vyhnul 
stálému vysvětlování – vždy z kapsy 
zdravou rukou vytasil vysvětlující 
cedulku: 

JSeM hňuP, PRAcOVAL JSeM S RuČ-
ní ciRKuLKOu, neDODRžeL Bez-
PeČnOST PRáce. ČTyŘi STehy, chy-
cená KOST, KLOuB SnAD OK.

Kolegové z firmy prý shovívavě 
pokyvovali hlavami, ženy soucitně 
pomrkávaly, zatímco muži navrhova-
li: „Klidně to, Martine, zkrať na“: 

JSeM hňuP, PRAcOVAL JSeM.
Přátelé, kdo se v tom poznal se 

svojí obdobnou příhodou, vyhrává 
ode mne kávu ve farní kavárně! Kdo 
poznal mne, má k tomu i oplatek. hes-
lo při zdarma objednávce: SKROMný 
DOMácí KuTiL. Krásný advent všem! 

 o. Martin Holík

Národní pouť do Říma

prosinec 2019

V sobotu 23. 11. 2019 se uskuteč-
nil farní ples. Jelikož se jedná už 

o desátý ročník, napadlo mě udělat 
si týden před plesem takový menší 
průzkum. například Filip Šebek mi 
na dotaz, zda se těší na ples, odpo-
věděl: „no tak jasně, ples je zkrátka 
tradice a musím říct, že od minu-
lých let i moje tradice. Rozhodně 
jsem rád, že můžu být její součástí, 
ta atmosféra je prostě neopako-
vatelná. zvlášť při tombole, a chci 
varovat, že letos si jdu pro hlavní cenu 
já! Tak se uvidíme v sobotu a pořádně si 
to užijeme. Dobrý den a tanci zdar!“

i z dalších reakcí jsem však zjistila, že 
se na ples všichni dotázaní těší. někoho 
překvapilo, že čas rychle letí a ples bude 
již tento víkend. na plese je oceňována 
především jeho atmosféra a to, že je pro 
nás možností strávit čas a popovídat si 
s příjemnými lidmi. Dále se dotázaní 
těší na předtančení, která byla dokonce 
označena jako pěkná a nápaditá. Další 
z  dotázaných osob uvedla, že ples je pro 
ni vždy něčím novým a vždy se těší na 
nové ceny v tombole. Pozitivní ohlasy 
jsou přitom také na to, že máme na plese 
dvě tomboly.

Ohledně příprav na ples dotázaní uvá-
děli především výběr vhodného oble-
čení. některé dokonce čekalo nemilé 

překvapení, když zjistili, že se již po roce 
do obleku nevejdou. Jeden z dotázaných 
pánů dále uvedl, že se před farním ple-
sem radši i  pomodlí a vyzpovídá, kdyby 
jej náhodou při bouřlivém tanci trefilo. 
Tanec je přitom pro některé zdrojem 
nervozity a pro jistotu si ještě na posled-
ní chvíli opakují taneční kroky. Jiní se 
naopak právě na tanec těší a někteří se 
svěří do rukou paní Kováčové a již týdny 
dopředu připravují předtančení. Přitom 
si už při zkouškách užívají radost z toho, 
že tráví čas s milými lidmi.

Doufám tedy, že i letošní ples napl-
nil pozitivní očekávání a přinejmenším 
stejně jako na ten letošní ples se již nyní 
těšíme na ten příští. Pro ty, kteří na plese 
nebyli, dále na závěr doplňuji informa-
ci, že Filip Šebek hlavní cenu v tombole 
nevyhrál. =gk= 

Farní ples – letos už podesáté

Starší a mladší mládež foto: Jakub Šebek



Stalo se 
V sobotu 23. 11. se konal již tradiční 
farní ples. Děkujeme všem jeho orga-
nizátorům i všem, kteří věnovali hojné 
dary do tomboly.

~

V neděli 17. 11. v 19 hod. se sešla 
pastorační rada naší farnosti. zápis 
z  tohoto setkání je k nahlédnutí v kos-
tele vzadu na nástěnce.

~

V neděli 24. 11. proběhl adorační den 
naší farnosti: od 10.00 do 18.00 hod. 
se konala tichá adorace před nejsvě-
tější svátostí oltářní. Tento den byl 
zároveň dnem vzájemných modliteb 
za Arcibiskupský kněžský seminář.

~

V pátek a v sobotu 29. a 30. 11. se 
uskutečnila adventní duchovní obno-
va naší farnosti.

~

V sobotu 30. 11. ve 14.30 hod. se kona-
lo setkání seniorů spojené se společ-
ným vyráběním adventních věnců.

Pokřtěni byli:
2. 11. Filip Michael halajčík
3. 11. Sára Kryštofová
9. 11. eliáš Prokop Vavřina
 Dominika a David Lhotští
10. 11. Jáchym Příkazský
17. 11. hugo Řezník
24. 11. Šimon Pio novotný

Zesnuli:
14. 11. Miroslav urbánek
24. 11. Věra horáčková

Jelikož je naše skupina biřmovanců 
z  různých koutů Brna a  okolí, rozhodl 

se o.  Josef, že všich-
ni společně stráví-
me víkend. zázemí 
nám poskytlo Die-
cézní centrum živo-
ta mládeže v  Osové 
Bítýšce. zúčastnili 
jsme se programu 
jak čistě seznamo-
vacího a  zábavného 
v  podobě her a  dal-
ších různorodých 
aktivit, tak i  pro-
gramu duchovní-
ho nejen v podobě 
společného slavení 

mše svaté a  celonoční adorace. Do pro-
gramu byla mimo jiné zahrnuta také 

ergoterapie, která byla 
pro nás vítaným rozptý-
lením a díky které jsme si 
zas a  znova připomněli, 
že modlit se je důležité, 
ale nikdy není na škodu 
přiložit ruku k dílu.

Díky společně strá-
venému víkendu jsme 
se mohli lépe poznat 
a  můžeme se o to více 
těšit na naše pravidelná 
společná setkání, která 
završíme svátostí biřmo-
vání.

 Terka Halámková

Výlet s biřmovanci

Pohodička na čerstvém vzduchu
 foto: Mamre tým

Věděli jste, že... 
...na pozvání otce biskupa Vojtěcha 
navštívil 1. listopadu apoštolský nun-
cius v České republice Mons. charles 
Daniel Balvo Brno? Šlo o jeho první 
návštěvu brněnské diecéze od začátku 
svého působení v naší zemi…

zaznělo v  kázání 
Proč Bůh stvořil svět?  Protože chtěl 
někoho milovat. (P. Jiří Janalík)

Jaké jsou nejdůležitější okamžiky v živo-
tě? nyní i v hodinu smrti naší. 

(P. Josef Novotný) =jo=

Jak víte, 6. října letošního roku proběh-
lo ve všech kostelích České republiky 

sčítání věřících. 
Jak to dopadlo v naší farnosti, je mož-

né vidět na grafech a v tabulkách, kte-
ré jsou vystaveny vzadu v kostele. na 
žádost farníků předkládáme některé 
zajímavé údaje: 

celkově u nás bylo při sčítání rozdáno 
900 sčítacích lístků, z nichž bylo vyplně-
no 866.

nejvíce účastníků měla mše sv. v 9.00 
(462), následovala večerní (254) a nej-
méně bylo na ranní (150). 

na večerní bylo nejvíce vysokoškoláků, 
resp. těch, kterým je 20–29 let (tvoří sko-
ro čtvrtinu účastníků večerní mše svaté). 
na ranní přišli spíše starší (více než třeti-
nu tvořili farníci mezi 60 až 79 lety). 

na deváté bylo nejvíce dětí a mládeže. 
co se týče rozdělení podle pohlaví, tak 

muži tvořili 49 % účastníků a ženy 51 %, 
což odpovídá i celorepublikovému prů-
měru. Je zajímavé, že na ranní mši svaté 
bylo výrazně více žen, kdežto na večer-
ní bylo více mužů. za posledních 10 let 
je počet žen přibližně stejný, ale počet 
mužů se zvýšil o 30 %! 

Věkový průměr naší farnosti je 40,1 
roků (za posledních 10 let se snížil o 1,6 
roku). 

Dětí a mladistvých do 18 let přišlo 
200.

co se týče věkového rozložení farní-
ků, tak do 80 let jsou všechny kategorie 
zastoupeny přibližně stejně. Dlouhodobě 
nejméně bývá zastoupena věková kate-
gorie 30–39 let. (Pravděpodobně proto, 
že to je věk, kdy mají rodiče malé děti, 
které často marodí, takže někdo z rodičů 
obvykle musí zůstat s marodem doma.)
 =ojn= 

Statistika sčítání věřících
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Představujeme kněze, kteří působili v naší farnosti: o. Pavel Šenkyřík

V představování kněží, kteří působili 
v naší farnosti, pokračujeme i v tomto 
čísle. O. Pavel Šenkyřík byl v naší far-
nosti v letech 2005–2015. Požádala 
jsem ho o zodpovězení několika otá-
zek.

Pavle, čím teď aktuálně žiješ?
V současné době žiji vstupem do adven-
tu, který je tady v Meziříčí spojen se zim-
ní poutí k svatému Mikuláši a přípravou 
na vánoční svátky. na první dvě neděle 
adventní připravujeme program na faře 
a v kostele, pro děti a dospělé. Akce jsou 
pořádány ve spolupráci s městem. Mimo 
běžný bohoslužebný a svátostný program, 
správu majetku, péči o budoucí trvalé jáh-
ny mám velkou radost z přípravy na biř-
mování a z katechumenů. nejsem na práci 
sám, v tomto čase spolupracuji se dvěma 
kaplany a stálým jáhnem. Jeden kaplan je 
liberálnější, druhý více konzervativní, tak 
mezi nimi plachtím.

Pátým rokem působíš jako děkan ve 
Velkém Meziříčí. Co máš jako děkan na 
starosti?
Já vždycky říkám, že děkan předsedá 
poradám na okrsku, a ono to tak je. Dále 
děkan koordinuje společné pastorační 
akce v děkanství, uvádí do úřadu nové 
faráře, jednou za rok každou farnost vizi-
tuje, naslouchá stížnostem farníků na své 
faráře a obráceně… Děkan úzce spolupra-
cuje s děkanátní účetní, s technikem sta-
vebních investic a pastoračním asisten-
tem. Ti tři sdílí jednu velkou kancelář a já 
sedím vedle. 

Do meziříčského děkanátu spadá 
nedaleké diecézní centrum pro mládež 
v Osové Bítýšce. Měl jsi možnost a čas 
se tam třeba s mladými podívat?
centrum v „Osovce“ je samostatná jednot-

ka, využíváme programy pro 
mladé, které centrum nabízí. 
Já osobně jsem měl přednáš-
ku pro pokročilé mládežníky 
o  svobodě, na programy pro 
opravdové mládežníky vysí-
lám kaplany. Musím přiznat, 
že mnoha věcem v životě 
mladých lidí už moc nero-
zumím a oni nerozumí mně. 
Spíše jsem častěji zván do Bí-
týšky na akce, které jsou far-
ní. Farnost v Osové Bítýšce je 
rozmanitá, pro svoje propo-
jení s centrem mentálně vel-
mi mladá a dynamická. 

Vysočina je známá krásnou přírodou. 
Máš čas chodit na výlety? Pokud ano, 
doporučil bys nám nějaké oblíbené 
místo?
Vysočinu sužuje kůrovcová kalamita. Tvář 
krajiny se před očima mění, rozlehlé hus-
té smrkové lesy jsou minulostí. Místní 
člověk to přijal, návštěvník je z toho ved-
le. už dvakrát jsme pořádali pouť lesáků, 
kde se nejen modlíme za přírodu, ale taky 
za místní, aby se nenechali zlomit, nere-
zignovali a přijali nové výzvy. Tato situace 
mnohým totiž zhatila plány, přinesla eko-
nomické problémy, práce je tolik, že ničí 
zdraví lidí na těle i na duchu. Je pravda, že 
v poslední době jsem toho moc nenacho-
dil, ale nejčastěji vyrážím do Balinského 
údolí, do nesměře, Petrávče a na Dědkov-
skou horu.

V minulých dnech jsme prožili výročí 
třicet let od revoluce. Co pro Tebe zna-
mená svoboda?
Letošní listopadové dny jsem prožil asi 
nejintenzivněji, co si ve své novodobé his-
torii pamatuji. už v srpnu jsme v poutním 
kostele v netíně, v souvislosti s výročím, 

instalovali a posvětili sochu svaté Anežky 
České. Třicet let se tady místní věřící 
modlí za národ a prosí o přímluvu svatou 
Anežku. u nás ve městě je mnoho přízniv-
ců spolku „milionu chvilek“. Tato iniciati-
va mladých lidí pro posílení demokracie 
přináší řadu podnětů pro zpětnou vazbu 
do celé společnosti. Mnohým se to nelíbí, 
mnozí je pokládají za naivky, pomlouva-
jí je, ale já vím, že každá zpětná vazba, 
když je přijata, může být velmi přínosná. 
V  sobotu jsem se s dalšími z města účast-
nil demonstrace na Letné. V neděli probí-
haly ve městě besedy, promítání sběrných 
dobových filmů, průvod městem a setkání 
na náměstí.
Svoboda politická a náboženská je darem 
Božím, to si v těchto dnech silněji uvědo-
muji. Ale je to taky výzva, abych využil 
možnosti a hlásal Kristovo evangelium 
„vhod či nevhod“. Stále prosím Krista 
o  milost, abych žil svobodu Božího dítěte. 

Všechny vás moc zdravím, vážím si vaší 
přízně, modliteb a přátelství.

Pavle, děkujeme. Ať se Ti daří!
 =mš=

V neděli 17. listopadu se sešlo devět 
členů Pastorační rady farnosti. Rada 

soudí, že prostor kolem Biskupského 
gymnázia se jako zázemí Farního dne 
osvědčil. Protože je možné, že se na dva 
roky promění ve staveniště, zkoušíme 
další lokality...

O Jarmarku a předcházejícím Večeru 
chval s P. Tomášem Mlýnkem nás přišlo 
hodně, to je dobře!

Daří se obnova tradice každoročního 
Setkání u kříže v ulici Krondlově – v  nedě-
li kolem sv. Václava po „deváté“ mši sva-
té. Přizveme i farníky ze  žabovřesk.

zapište si: Dětský karneval bude 
v  neděli 9. února 2020; Postní duchovní 
obnova s o. Tomášem Mlýnkem v pátek 
a  sobotu 13. a 14. března 2020; Křížo-
vou cestu projdeme v neděli 29. břez-
na v  Rosicích; svátost biřmování přijde 
jeden z otců biskupů udělit v roce 2020 
do našeho kostela v neděli 17. května. 
První svaté přijímání přijmou prvoko-
munikanti o neděli nejsvětější Trojice 
31. května 2020; Farní den je naplánován 
na neděli 14. června 2020, místo a  čas 
budou upřesněny později. Tyto a  další 
termíny najdete ve farním kalendáři. 

Po setkání ve věci nového oltáře zpra-
covávají architekti připomínky, také se 
čeká na vyjádření diecézní liturgické 
komise.

Mši svatou u nás, obohacenou litur-
gickou hudbou a zpěvem, Radio Proglas 
rádo převezme do živého vysílání.

Ve farním sále se mění koberec; v  míst-
nostech Farní kavárny je zesíleno osvět-
lení; hledáme řešení pro pravidelnou 
certifikovanou obnovu poměrně drahé-
ho nátěru vstupních dveří kostela.

Zapsala: Jana Halámková,  
upravil =omh= 

Setkání pastorační rady

o. Pavel  foto: velkomeziricsko.cz
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Farní diář 
 15. 12.  16.00 Rozsvícení vánočního 

stromu

 24. 12.  16.00 Dětská mše svatá
  24.00 Půlnoční mše svatá

 25. 12.  7.00, 9.00, 11.00 Mše svaté

 26. 12.  7.00, 9.00 Mše svaté

 27. 12.  15.30 Vánoční setkání seniorů

 31. 12.  16.00 Mše svatá na závěr 
kalendářního roku

 1. 1.  Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 
18.00 hod.

Adventní roráty 
Adventní dobu můžeme prožít i letos 
při rorátech, a to po–so v 6.30 (kromě 
každé středy). Každý čtvrtek jste zváni 
po rorátech na snídani na faře.

Mše svaté od nás 
přenášené Proglasem  
6. 12. v 18.00
7. 12. v 6.30
14. 12. v 6.30
21. 12. v 6.30 
25. 12. v 9.00 
1. 1. v 9.00 
www.proglas.cz, tlačítko BOhOSLužBy

Svátost smíření 
v předvánoční době 
Středa 18. 12. 15.00–17.55 
Čtvrtek 19. 12. 15.00–17.55 
Pátek 20. 12. 15.00–19.00 
neděle 22. 12. 15.00–19.00 

15. prosince 2019 3. neděle adventní 
16.00 Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu před kostelem sv. Augustina
účinkují dětské chrámové sbory 
a chrámový sbor mladých
16.25 pořad v kostele: Adventní 
rozjímání s houslemi
účinkují: Duo Lyrico – Magdalena 
a Štěpán Graffe – housle
posluchači brněnské konzervatoře – 
housle
Petr Kolař – varhany 
duchovní promluva – o. Jiří Bůžek, 
farář farnosti Brno-žebětín

24. prosince 2019 Štědrý den
23.20 Koledy před půlnocí
účinkuje chrámový sbor mladých, řídí 
Pavel Kyncl 
24.00 František Xaver Brixi: Missa 
pastoralis in D pro sóla, smíšený sbor 
a orchestr
účinkují sólisté, sbor a orchestr 
chrámu sv. Augustina, řídí Pavel Kyncl

25. prosince 2019 Hod Boží vánoční
11.00 koledy v podání dětských 
chrámových sborů
řídí Ludmila Fialová a Antonie Račanská

Hudba u nás v kostele v adventu a na Vánoce

František Xaver Brixi

František Xaver Brixi (1732–1771) 
patří mezi nejvýznamnější české 

skladatele působící v 18. století v našich 
zemích. Byl synem proslulého pražské-
ho varhaníka a skladatele Šimona 
Brixiho (1693–1735). Působil v několi-
ka pražských chrámech jako varhaník 
a  ve svých 27 letech se stal kapelníkem 
katedrály sv. Víta. Tuto nejvýznamněj-
ší funkci v pražském hudebním životě 
zastával až do své smrti.

Svou tvorbou se řadí k hudebnímu 
předklasicismu a ranému klasicismu. 
za svůj život zkomponoval více než 400 
skladeb – přes 100 mší, oratoria, lita-
nie, varhanní koncerty atd. V českých 
zemích, ale také v Polsku, Rakousku 
a  Bavorsku, patřily Brixiho skladby 
po celou druhou polovinu 18. století 
k  nejhranějším. J.  J.  Ryba o něm napsal: 
„V  Čechách měla chrámová hudba před 
Brixim vážný, suchý a velmi prostý ráz. 
On pak vdechl ve své skladby barvitost 
a  energii.“ Zdeněk Laudát

Na 1. neděli adventní ve čtení uslyší-
me o ochotě vyjít na cestu a změnit 

svůj život. Úryvek Písma se nám stane 
inspirací pro celou dobu adventní.

Během ní si děti za každou účast na 
mši svaté vezmou vystřiženou papíro-
vou stopu, kterou připevní na nástěnku 
jako symbol ochoty „chodit po Božích 
stezkách“.

za rorátní mši si děti mohou vzít béžo-
vou, za ostatní mše svaté oranžovou.

Stopy se budou umísťovat od krajů 
nástěnky směrem do středu na před-

kreslené paprsky tak, aby se vytvořily 
pěšinky. na Štědrý den se pak do prázd-
né jeskyně umístí obrázek Svaté rodiny. 

Obraz, který ze stop vznikne, je symbo-
lem naděje. Spasitel Ježíš přináší „světlo 
do temnoty“. i my můžeme, pokud bude-
me chodit po Božích cestách, přinášet 
světlo Boží lásky do našeho okolí.

 Mládež a dospělí si místo toho vezmou 
lísteček s biblickým citátem a  advent-
ním úkolem. Lístečky jsou rozdělené 
dle barev: pro mládež (oranžové) a pro 
dospělé (bílé).  s. Edita

Chodit po Božích stezkách

...pokračování ze str. 1

Krásu, která se nedá popsat slovy, nazý-
váme zázrakem; třeba večerní chvály 
Scholy brněnské mládeže pod vedením 
ředitele cyrilometodějského gymnázia 
pana Štěpána Policera nebo hudební 
doprovody na všech mších hradní stráže 
a Policie ČR pod vedením dirigenta 
plk. Jana zástěry. homilie biskupů byly 
odměněny potleskem. 
Ještě jednou Bohu díky! 

manželé Štěpánovi 

Klidnou dobu advetní 
   a požehnané Vánoce
      přeje svým čtenářům
         redakce farního zpravodaje.


