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Jak se slavily Velikonoce bez společných bohoslužeb?

V

elikonoce jsme letos prožívali
jinak, než jsme zvyklí a než by
nás na začátku postní doby mohlo
vůbec napadnout. Z jednotlivých
rozhovorů jsem zjistila, že nejvíce
z dotázaných rádo využilo nabídky přenosů z různých kostelů. Na
Zelený čtvrtek si někteří zkusili
udělat sederovou večeři. Dětem Na Boží hod nechyběly slavnostní pokrmy.
foto: Marcela Jelínková
se při ní líbila obzvláště část se 
schováváním nekvašených chlebů,
macesů, a někteří dospělí, obzvláště ti, na dokonce přiznala, že s dětmi vigilii do
kteří dodrželi pití vína, až po této veče- letošního roku nijak neprožívala, proři pochopili, proč se učedníci nevydrželi tože obřad v kostele začíná pozdě večer
s Pánem Ježíšem modlit a usnuli. Mnoho a je dlouhý. Odvážnější rodiny si prožily
z nás také bylo vděčných za to, že jsme vigilii bez televizního přenosu dle dopomohli využít otevřeného kostela k indi- ručených návodů, u jedněch dotázaných
viduální modlitbě. Ztišit se
nechyběl ani na zahradě
v kostele je pro nás přeci
zapálený oheň. I ti, kteří
jen jednodušší a přirozevšak zahradu nemají, nebo
nější než v domácím prooheň nezapalovali z jiného
středí, kde máme spoustu
důvodu, si však doma zapárušivých elementů. Na Vellili svíčky. I nejmladší děti
ký pátek sledovalo mnoho
tedy letos zažily alespoň
dotázaných přenosy kvůli
začátek vigilie se svíčkapašijím, které však mnozí
mi, starší dokonce zvládly
doplnili křížovou cestou.
s rodiči v domácím proNěkteré rodiny si přitom
středí prožít vigilii celou
zvládly křížovou cestu
(ačkoli do kostela by se na
vyrobit i samy, kdy se jed- Někteří tatínci umyli Bílou sobotu nedostaly).
na takto vyrobená křížová na Zelený čtvrtek svým Byť jsme se tedy nemohli
cesta objevila i ve Wilsono- dětem nohy.
letos zúčastnit bohoslužeb
vě lese. Během Bílé soboty  foto: Michaela Honsová v kostele, donutila nás
se někdo dopoledne ztišil
současná situace neúčastna pouti na Vranov, během které se mod- nit se pasivně toho, co každý rok, ale
lil i za zlepšení současné situace. Během zamyslet se nad podstatou a prožít Veliprožívání večerní vigilie však především konoce hlouběji. Také jsme byli rádi i za
rodiny s dětmi ocenily množství inspira- množství inspirace a návodů, obzvláště
ce, které se jim letos dostalo. Jedna rodi- pro prožívání Velikonoc s dětmi. =gk=

Křížová cesta na zahradě při Ani televizní přenos se na Bílou sobotu neobesvíčkách foto: Marie Vichrová šel bez svíček.
foto: Jakub Šebek

Slovo úvodem

Milí farníci,
vzhledem k tomu, že máme ve farnosti mnoho doktorů a že i díky současné situaci si více uvědomujeme,
jak jsou pro nás doktoři důležití, chtěl
bych vám dnes představit jednoho
lékaře, který byl prohlášen za svatého.
Jmenoval se Josef Moscati a narodil se
v italském Beneventu v roce 1880. Na
medicínu se dal především proto, aby
mohl zmírňovat bolest trpících. A aby
se tomu mohl věnovat naplno, tak se
nikdy neoženil. Byl nejen lékařem, ale
také vynikajícím vědcem – napsal celkem 32 odborných lékařských knih.
Když se v roce 1911 rozšířila v okolí
Neapole cholera, byl pověřen výzkumem
původu této epidemie. Jeho rady ohledně toho, jak tuto nemoc zbrzdit, pomohly zachránit mnoho životů. Jako lékař se
snažil pomáhat především chudým, kteří neměli dostatek prostředků na zdravotní péči. Mnohé léčil úplně zdarma
nebo jim dokonce i sám finančně přispíval. V chudých viděl Krista a snažil se je
milovat jako sebe samého. Říkal, že je to
právě láska, která je schopná měnit svět:
„Ne věda, ale láska změnila svět.“ Každý
den začínal účastí na mši svaté a svatým
přijímáním. I když mohl být boháčem,
snažil se žít skromně a raději se o své
peníze dělil s potřebnými.
Josef se nezajímal pouze o tělo člověka, ale také o jeho duši. I když byl lékařem a vědcem, vnímal, že důležitější
než zdraví těla je spása duše. O tu má
jít především. Když vnímal, že duše
nemocného není zcela v pořádku, doporučil mu, aby se vyzpovídal a přijal svaté přijímání. Když umíral slavný italský
zpěvák Enrico Caruso, tak mu doporučil, aby se před cestou na věčnost poradil s nejlepším lékařem – s Ježíšem.
Caruso souhlasil, a tak zavolali kněze
a slavný umělec se mohl s vyrovnaným
svědomím a s pokojem v srdci rozloučit s pozemským životem.
Josef Moscati zemřel náhle ve věku
46 let a svatořečen byl v roce 1987.
Prosme tohoto svatého o přímluvu
za lékaře a také za naše nemocné.

o. Josef Novotný

Stalo se

Velikonoční pozdrav a nedělní
duchovní slova o. Josefa jsou k dispozici v audiovizuální formě na youtube.
Odkaz naleznete na našich webových
stránkách pod záložkou Ohlášky.
~
PUSA-dívky na Velikonoční pondělí
opět obdarovaly ministranty. Tentokrát vyrobily originální roušky, které
všem zavezly až domů. Spolu s díky
od obdarovaných je možné si je prohlédnout na sociálních sítích, zejména facebooku, při zadání označení:
#PUSAsije
~
Mše sv. za Hnutí Mary’s Meals se tentokrát uskutečnila v úterý 14. 4. ve Velkých Bílovicích. Bylo možné ji sledovat
online. Odkaz na záznam je k dispozici na youtube kanálu farnosti.

#PUSAsije

O

tom, že tradice je možné udržovat
i navzdory tomu, že ministranti
letos na Velikonoční pondělí nezkrášlovali prostory presbytáře, nás všechny
přesvědčily PUSA. Se zajícem, s mimoni,
s medvídkem, s kravičkou, puntíkovaná, růžová… takové a mnohé další ušité
roušky nám ministrantům v předvečer
onoho pondělí přistály do schránek se
vzkazem, ať se s nimi vyfotíme. Minist-

ranti tak sice letos nebyli vyzdobení na
pondělní mši svaté, zato však ozdobili
internet fotkami s velikonočními rouškami a někteří v online prostředí nejenom
koledovali, ale dostávali i pentle nebo
skončili polití vodou. Jak nám ve vzkazu
napsaly PUSA: „…srdce nehasnou, tradice přetrvávají…“ Všichni ministranti
Vám, PUSA, moc děkujeme!
Vít Sapák

Zesnula:
7. 4. Libuše Vojtová

Věděli jste, že...

…zkratka PUSA není jednoznačná?
Označuje Princezny, Paní, Pečovatelky… U Svatého Augustina.

Farnost manželům nablízku

T

o je jedno z hesel iniciativy Národního centra pro rodinu, která se snaží
podtrhnout aspekt společenství, kterým
je každá farnost, kde nejsme každý sám
za sebe, ale kde jsme spolu a pro sebe
navzájem. Iniciativa se zaměřuje na
podporu manželství a je takzvaně nízkoprahová, to znamená, že se do ní může
zapojit každý. Jde o to být si navzájem
nablízku, naslouchat si a být vyslechnut, aby každý, kdo ve svém manželství
pociťuje nějaký problém, prožívá bolest,
těžkosti, nebo třeba naopak radost, mohl
sdílet tyto skutečnosti se svou sestrou či
se svým bratrem v Kristu.
Pomůže druhému, že mu budu naslouchat, když se se mnou bude chtít bavit
o svých těžkostech? Troufám si tvrdit, že ano. Asi znáte, že se říká, sdílená bolest, poloviční bolest. Není to ale
jenom v tomto. To, že se některé skutečnosti pojmenují a vysloví, je první
předpoklad k tomu, aby se s nimi dalo
dál pracovat. Úkolem naslouchajícího tedy není dávat rady, ale dát svůj
čas, být přítomný a naslouchat a mož-

ná nějakou doplňující otázkou pomoci
k objevení nového pohledu na bolestnou záležitost. Jindy může aspoň přispět modlitbou. Několikrát se mi stalo,
že když jsem o nějakém problému mohla s někým mluvit, sama jsem si nakonec odpověděla na to, co by se s tím dalo
nejlepšího udělat. Kdyby mě ale nikdo
nebyl ochoten vyslechnout, pravděpodobně by se mi to nepodařilo, nebo by
to trvalo déle.
Ten, kdo prožívá nějaké partnerské potíže, může mít pocit, že všichni
kolem jsou šťastní a žádné problémy
nemají. To může vést k uzavření se do
sebe, protože dotčený člověk se domnívá, že ostatní nepochopí, co cítí, když
nikdy neměli krizi v manželství... To je
však mylná domněnka, i sami iniciátoři
Manželům nablízku na webu upozorňují: „Mít krizi v manželství je normální.
Nejste v tom sami. Je to příležitost začít
znovu.“ Jde o to najít blízkého člověka,
se kterým mohu o potížích mluvit ideálně hned v začátku, než se příliš rozvinou. Pak to může být příležitostí ke

vzájemnému růstu jak toho, kdo potřebuje sdílet svoje těžkosti, tak i toho, kdo
naslouchá.
Je tu prostor i pro ty, kterým už
nezbývá mnoho sil, jsou třeba staří
a nemocní a cítí se neužitečnými. Ti
jsou pozváni k modlitbě za manželství
v krizi, modlitební tipy a další informace můžete najít na webové stránce iniciativy www.manzelumnablizku.cz.
Jako křesťané se nemůžeme řadit do
více kategorií, kdo je lepší nebo horší,
do nebe nemůžeme mířit sami každý
za sebe, ale společně. Ve farnosti tedy
máme usilovat o to, aby zde bylo prostředí přijetí, aby ten, kdo pociťuje
nějaké těžkosti, se mohl s důvěrou na
někoho obrátit, abychom si všímali, kdo
s námi sedí v lavici a s kým si podávám
kostelní dveře, jestli se třeba neobjevil v jeho očích smutek či bolest, která
touží po tom, aby se mohla sdílet, ale
možná někdy čeká na otázku: „Jak se
máš? Dnes mohu jít kousek s tebou.“
Daniela Kadeřávková

Vybavení a výzdoba našeho kostela: oltář Svaté rodiny (2. část)

V minulém čísle jsme si vyprárá se v různých souvislostech
věli o ústředním motivu obrazu
na oltářním obraze vyskytuSv. rodiny, dnes si povíme o dalje vícekrát. Zde je doplněna
ších postavách obklopujících sv.
dalšími královskými atribuRodinu a jiných symbolech, ktety: žezlem, mečem a jablkem
ré na obraze najdeme.
v podobě zeměkoule s křížVe svislých obdélných polích
kem na vrcholu. Naproti na
okolo Božího oka v horní části
pravé straně pásu je zase
jsou naproti sobě namalovány
královská koruna vymalovádvě postavy, jejichž příběhy jsou
na ve spojitosti s jiným znapopsány ve Starém zákoně; vlemením Ježíše – na kameni,
vo Josef Egyptský, vpravo krákterý, jak se zpívá v žalmu,
lovna Ester, označená nápisem
stavitelé zavrhli – přesto
ESTHER. Ve válečném roce vznise stal kvádrem nárožním,
ku obrazu (1944) patrně nebyly
tj. základem křesťanského
vybrány náhodou; jejich autoru
pojetí víry či fundamenHubertu Kovaříkovi dva roky
tem církve. Nárožní kvádr
předtím zemřel strýc v koncenmá zde podobu bloku ze tří
tračním táboře. Královna Esspojených kvádrů, což lze
ter se přímluvou u svého muže
považovat za symboliku Boží
Asuera, který byl mocným kráTrojice. Jsou tu podobně jako
lem, ovládajícím Etiopii a patrně
na dalších místech v kostele
i části Indie, podílela na zastavenapsána řecká písmena ΑΩ,
ní štvanice a snahy o vyhlazení
tj. alfa a omega, znamenající
židovského národa. Tmavovlasá
počátek a konec. Opět se tu
a tmavooká královna je tu zobraobjevuje řecká zkratka Kriszena v šarlatovém plášti, bílých
tova jména ΧΡ(ιστοσ). V prošatech se světle zeleným nádestředním rozměrném čtyřchem a palácem v pozadí s člelístku je vymalována voda,
nitým průčelím fialkové barvy.
na níž plave ryba, nesoucí
V rukou nese modrý polštářek
na hřbetě koš s množstvím
foto: Vít Horník kulatých bochníků (či velse střapci a zlatou královskou Oltář Svaté rodiny
korunou.
kými eucharistiemi), zdoPatriarcha Josef Egyptský, ozna- sy i ramena a bílý šat splývá po celé její bených křížem. Voda má zde význam
čený latinskou zkratkou JOS(eph) postavě. Plášť má světle fialový, na vnitř- symbolický; očišťuje člověka, používá
EGYPT(iacus), otevřel svým bratřím ní straně červený; ruce zkřížené v rozjí- se při křtu i mešní liturgii. Plný koš na
v době hladu a nouze v jejich zemi mavém gestu. Horká pouštní krajina se hřbetě ryby připomíná také zázračné
plné egyptské sýpky. Je zobrazen vle- pod jejíma nohama zelená, v pozadí ros- rozmnožení chlebů a ryb při Ježíšově
vo v blankytně modrém plášti a bílém te palma. Značí ji latinská písmena SCA kázání a chléb opět mešní liturgii. Ryba je
oděvu, v ruce drží symbol zkázy úrody – (SanCtA) ANNA.
prastaré tajné znamení. Řecký výraz pro
kobylku. V pozadí je vidět zlátnoucí obiMalíř pracuje jako se symboly také rybu je totiž ichtys, psáno IΧΘΥΣ (Iησους
lí. Josefa Egyptského lze také považovat s barvami, používá jich pouze několik, Χριστος Θεου Υιος Σωτηρ – Ježíš Kristus
za symbol odpuštění (nejen) v rodině, zlatou, bílou, modrou, červenou a fialo- Boží Syn Spasitel), což bylo starověkými
neboť ho jeho bratři prodali do otroctví vou, trochu zelené. Většina z nich se rov- křesťany používáno v dobách pronáslea on se s nimi smířil.
něž používá v liturgii. Liší se odstínem dování jako akronym. Je také atributem
Sv. rodinu obklopují dva modlící se či sytostí, u odění značí buď hodnosti apoštola Petra, a tedy i církve. (Apoštol
andělé; ten zleva má bílá křídla a červe- zobrazovaných postav, nebo důstojnost, Petr byl rybářem, poté Kristovým učedné roucho, anděl zprava blankytně mod- čistotu, požehnání či podíl na spáse lid- níkem a prvním římským biskupem.)
ré roucho. Z knih Nového zákona jsou ve ského pokolení.
Celý oltář je vskutku nabit symboly, ať
dvou svislých polích dole připomenuti
Zbývá ještě doplnit význam obrazo- už numerickými nebo v podobě různých
rodiče P. Marie – jako bělovlasý vousatý vých symbolů na dlouhém dekorativním zkratek posvátných jmen, značek a akrostařec v poušti s dosud neolistěným stro- pásu pod hlavním výjevem. Jsou vepsá- nymů, tak i obrazovými, které lze někdy
mem je tu vlevo znázorněn její otec sv. ny do tří geometrických obrazců, připo- vyložit více různými způsoby. UpozorJáchym. Má bílé roucho, blankytně mod- mínajících kružbu ve tvaru čtyřlístku či ňuje tak na Tajemství, jímž je Bůh. Svou
rý plášť, na rubu zlatý, a drží posvátnou okraj lidové výšivky. Prostor mezi jed- výpravností a důrazem na názornost se
knihu v červené vazbě se zlatou hvězdou, notlivými „čtyřlístky“ doplňuje prostá malíř volně inspiruje nejen ikonami, ale
symbolizující P. Marii. Je označen latin- vertikální květinová dekorace s barevný- i středověkými křídlovými oltáři, které
skými písmeny SCS (SanCtuS) JOACHIM. mi květy podobnými liliím.
byly složené z desek s hlavním a několika
Jeho protějškem vpravo je Mariina
Krále stvoření, vesmíru, očekávaného bočními výjevy, daly se přenášet a podle
matka,sv. Anna. Na způsob žen z orientu Mesiáše i Boží království připomíná prv- církevních svátků rozložit či složit.
má na obraze bílou látkou zahalené vla- ní symbol zleva – královská koruna, kte
Jana Osolsobě

Farní diář

5. 5. Výročí posvěcení kostela

10. 5. Svátek matek

21. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
31. 5. Slavnost seslání Ducha Svatého

Čerstvé informace o dění v naší farnosti najdete na:

www.augustinbrno.cz

Pohled na letošní paškál a květinovou
výzdobu presbytáře  foto: Vít Horník

Okénko do minulosti

Česká katolická církev
mezi světovými válkami
Od krize k obnově
Obtížná a náročná situace nastala pro
katolickou církev po vzniku samostatného státu. V myslích lidí byla spojována
s rakousko-uherskou monarchií a v prvním desetiletí z ní vystoupilo přes 1 mil.
věřících. Část z nich zůstala bez vyznání,
část vstoupila do znovu obnovené církve
českobratrské evangelické. Rozkol mezi
katolickými kněžími usilujícími o modernizaci církve vedl k založení české pravoslavné církve a církve československé.
Postupně se situace v církvi stabilizovala.
V druhém desetiletí se oporou stali jednotlivci i skupiny laiků, kněží a řeholníků, k intelektuální obrodě přispělo Dobré
dílo Josefa Floriana ve Staré Říši, který

Kristus včera i dnes

V

elikonoce jsme prožili poprvé v životě doma bez společenství farníků
a přijetí svátostí. Ale přesto jsme byli se
všemi spojení přes kněze a jejich pomocníky, kteří v prázdných kostelích, ale ve
společenství s námi všemi, Pánu sloužili, Jeho chválili, za nás všechny děkovali
a prosili. Jsme za tuto možnost nesmírně
vděční, díky technice jsme mohli být při
bohoslužbách přítomní i my. Navštívili
jsme různé kostely po celé republice. Ve
Vatikánu jsme se Svatým otcem Františkem prožili hluboké chvíle.
Připomněla jsem si dobu věznění
mého tatínka Zdeňka Svobody, orelského funkcionáře, který prožíval Velikonoce 1949 ve vazbě v Brně na Cejlu, kde
čekal na soud. Bylo mu tehdy 36 roků,
doma měl manželku a tři malé děti.
Ve svých pamětech píše: „Na Cejlu
ve věznici byla kaple, jako do té doby
v každé věznici, kam mohli vězni chodit
na bohoslužby, na mši svatou. I na Cejlu
v té době prý chodil v neděli sloužit mši
sv. nějaký kapucín. A z některých kobek
tam bylo dovoleno vězňům na mši sv.
chodit. Prý i někteří Orli se tam z některých kobek dostali. Ale většina nás,
bohužel, nikoliv. Byla doba velikonoční,
přišel k nám na kontrolu zástupce presidenta státního soudu JUDr. Horňan-

ského, kterého JUDr. Levíček znal, když
s ním jako spolusoudce působil. Já jsem
dr. Levíčka žádal, než přišel, aby řekl
tomuto soudci, že chceme jít ke sv. zpovědi a sv. přijímání. On mně však řekl,
já ne, ale řekni to ty, to bude lepší. Když
jsme na povel dozorce museli nastoupit
uprostřed kobky a dotyčná osoba přišla,
ptal se nás, kdo má nějakou stížnost či
přání, tož já se mu hlásím: ‚Pane doktore, jsem katolík, budou Velikonoce
a chtěl bych já i ostatní jít ke sv. zpovědi.‘
Dnes už nevím, co mi odpověděl, zda dal
aspoň trochu naděje, jistě neodpověděl
záporně, tož jsem doufal, že nám vyhoví,
ale fakticky se dál nic nestalo.“
Za celou dobu svého věznění jen jednou mohl přijmout svátost smíření
a Tělo Páně a to od spoluvězně kněze
v pracovním táboře v Jáchymově.
Můj tatínek, středoškolský profesor
matematiky a chemie, v letech 1937 až
1939 učil také na Řádovém dívčím gymnáziu v Brně na Lerchově ulici. V lednu
roku 1949 byl ve škole v Uherském Brodě zatčen a po krutých výsleších v Uherském Hradišti donucen k přiznání k protistátní činnosti. Po krátkém pobytu
na Cejlu byl odsouzen Státním soudem
a vězněn v Jáchymově. Ve vězení strávil
2222 dní.
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se svými spolupracovníky českou kulturu obohacoval překlady starověkých
i současných děl zejména německých
a francouzských autorů, později i díly
českých autorů – Jaroslava Durycha,
Bohuslava Reyneka, Jana Zahradníčka
a jiných. Vycházely četné časopisy a periodika, např. Akord, Na hlubinu, Rozmach. V novém státě tím katolická církev
postupně získala respekt a uznání.

P. Dr. J. Jančík, profesor a později ředitel
řádového dívčího gymnázia na Lerchově
ulici, v další komisi se angažoval prof.
J. Veselka, dirigent Moravana. Hlavní
bohoslužbě na strahovském stadionu, za
účasti 400 000 věřících a za přítomnosti
celé vlády, předsedal papežský vyslanec
pařížský kardinál Verdier. Další mohutné
setkání se za účasti tisíců kněží konalo
k oslavě Krista v Eucharistii na Václavském náměstí. Sjezd však nebylo jen
bohoslužebné slavení. Konaly se schůze
stavů a svobodných povolání, byly projednávány mravní a sociální úpravy, stavovské poměry a cesty k jejich zlepšení.
Celostátní sjezd katolíků se stal mocnou
vzpruhou náboženského života. Sjezdem
se změnilo i veřejné mínění, dříve plné
předsudků a odporu vůči církvi.
(Srov. Svatý Augustin…, str. 60–61, 66–68)
Stanislava Trumpešová

Celostátní sjezd katolíků 1935
Vyvrcholením obnovy církve se stal
v roce 1935 celostátní sjezd katolíků.
Vlastnímu sjezdu předcházela důkladná
příprava duchovní – modlitby, pobožnosti, smírné adorace, kající tridua, –
i organizační. Na přípravných pracích
se podíleli i kněží a věřící z naší budoucí farnosti. Jednu z přípravných komisí
vedl P. Karel Fanfrdla, další předsedal
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