červenec, srpen 2020

Slavnost Těla a krve Páně

Eucharistický průvod k oslavě slavnosti Těla a krve Páně

foto: Vít Horník

Ministranti porazili otce 5:3

I

přes nepřízeň počasí, které spíše připomínalo nástup podzimu než konec
června se v neděli 21. 6. odehrál tradiční zápas ministrantů proti otcům,
které opět podpořil i otec Josef. První
gól utkání vstřelil do brány svého otce
Filip Šebek, který zároveň započal vedení ministrantů, jež trvalo celý zápas.
Bohužel celou dobu mírně poprchávalo
a i z předešlých dnů byl hrací povrch
velmi kluzký, což zkomplikovalo život
nejen Vítkovi Sapákovi, který při běhu
na branku uklouznul, branku minul
a málem skončil v plotu u brány. Celou
hru exceloval brankář ministrantů Míša
Štěpánek, který během prvního poločasu nepustil ani jednu z mnoha střel otců,
které na něj mířily. Asi minutu před
koncem prvního poločasu vstřelil Kuba
Lunzar druhý gól.
Během prvních pěti minut druhého
poločasu si již potřetí ministranti probili cestu k bráně otců a díky nahrávce
Toma Vavery skóroval Kuba Moldavčuk
a mládež tak vedla již 3:0. Až v polovině
druhého poločasu poprvé snížili otcové
vedení ministrantů díky Lukáši Kintrovi,
který jako první dokázal prostřelit jejich

téměř nedobytnou branku. 10 minut
před koncem se míče ujali bratři Šebkovi a Dan vstřelil již 4. gól ministrantů.
Následně ale zvýšil skóre otců Andrej
Mazúr, který během chvíle dokázal
vstřelit 2 góly. V poslední minutě se však
k míči dostal znovu Tom Vavera a vstřelil poslední branku tohoto zápasu, v kterém ministranti porazili otce 5:3.
Celý zápas byli všichni hráči bouřlivě podporováni hlasitým publikem
a fanklubem něžného pohlaví, které
si dokonce připravilo mnoho pokřiků
a písní.
Markéta Zuziaková

Zápas se odehrál i přes nepřízeň
počasí.
foto: Markéta Zuziaková

Slovo úvodem

Milí farníci,
koronavirová karanténa se v uplynulých týdnech postupně rozvolňovala
a v tuto chvíli už by naše farnost měla
fungovat bez omezení. Doufejme, že to
takto vydrží a že už nebudeme muset
zažít situaci, kdy by v kostele nemohly
být slouženy mše svaté a kdy bychom
se nemohli pravidelně potkávat.
Pokaždé, když se něco skončí, tak
je dobré to uplynulé období nějakým
způsobem osobně zhodnotit, zrekapitulovat. Bylo by tedy velmi prospěšné
najít si čas a zamyslet se nad tím, co
nám uplynulé měsíce daly či vzaly, co
jsme si díky nim mohli uvědomit, jaký
přínos pro nás tato nezvyklá situace
měla a v čem nám naopak způsobila
problémy a škody.
V době karantény jsem vás vyzýval
v ohláškách, abyste mi napsali, za co
nebo za koho chcete, abych se modlil.
Byl jsem potěšen, že jste mi mnozí napsali a svěřili se s tím, co vás tíží a o co
mám společně s vámi prosit našeho
nebeského Otce. Měl jsem docela dlouhý seznam, kam jsem si vaše prosby
postupně zapisoval, a především jsem
se na vaše úmysly pravidelně modlil.
Po skončení karantény se mě někteří
ptali, zda ještě platí tato moje nabídka,
a já jsem jim odpovídal, že to je přece
samozřejmé, vždyť modlit se za druhé
je jedním z úkolů, které jako křesťané
máme. A pro faráře to platí obzvláště –
jako pastýř se má modlit za ty, kteří mu
byli svěřeni, má jejich těžkosti a obtíže
předkládat Bohu.
Abych to nemusel psát v každých
ohláškách, tak jsem vás chtěl vyzvat,
abyste se nebáli a řekli mi nebo napsali, kdykoliv se budete chtít za něco nebo
za někoho modlit. Stačí mi poslat mail
nebo SMS, případně i zavolat a já váš
úmysl rád zahrnu do svých modliteb.
Přeji vám všem krásné prázdniny,
ať je prožijete co nejlépe, ať si dostatečně odpočinete, naberete nových sil
a ať máte také více času na „duchovno“ – tedy na modlitbu a četbu Písma
svatého.

o. Josef Novotný

Stalo se

Během června se uskutečnila sbírka
na nový oltář, při které se vybralo
52 703 Kč, a sbírka na bohoslovce,
kdy dárci věnovali 33 606 Kč.
~
Od 14. června již není nutné se zapisovat na mše svaté a roušky byly v chrámu povinné naposledy 30. června.
~
Na setkání pastorační rady, opět 21.
června, její členové schválili program
akcí na druhé pololetí, zhodnotili činnost farnosti v době omezení daných
koronavirem a byli informováni
o postupu při realizaci nového oltáře.
Zápis z rady je k dispozici na nástěnce, popř. u P. Josefa.
Pokřtěni byli:
14. 6.	Theodor Petr Svoboda
27. 6.	Julie Anna Strnadová
28. 6.	Matěj Sluka
a dospělí katechumeni

Oddáni byli:
27. 6. Eliška Váchová a Filip Dufka
Zesnuli:
16. 6. Josef Krifta
20. 6. Elfrieda Krupičková

Zaznělo v kázání

I dnes je Ježíš zasažen lítostí, když vidí
ty, kteří jsou dnešním světem „rozervaní“... Ježíš nám chce pomoci změnit naši
situaci, ale nemůže to udělat bez nás. Je
proto potřeba, abychom za ním přišli.

P. Josef Novotný
Radikalita, ke které Ježíš vybízí, je v
konečném důsledku výzvou k radikálnímu zakoušení jeho jedinečné lásky. 

P. Josef Novotný =jo=

Okénko do minulosti

Farnost v letech 1938–1948 – kněží
působící ve farnosti sv. Augustina
Prvním duchovním správcem byl pro
svou praxi, vědomosti a organizační
schopnosti ustanoven P. Karel Ignác
Fanfrdla (1893–1973), člen augustiniánského řádu na Starém Brně. Úřadu
se ujal v září roku 1938 a podle farní
kroniky „mu bylo svěřeno 5 000 duší.“
(Biskupská konzistoř po sčítání v témže
roce uvádí ve farnosti sv. Augustina 4203
katolíků.) Přes jeho četné funkce – byl
členem mnoha spolků, ústředním jednatelem Orla – na něj pamětníci vzpomínají
jako na toho, který se o ně obětavě staral
a jim pomáhal. Svými kázáními s náročnými tématy z oblasti věrouky, morálky

Mladší ministranti završili rok,
jak se patří

Součástí výpravy byla zuřivá bitva.

I

foto: Ondřej Piler

když se letos spousta akcí rušila,
ministrantský výlet s vyhodnocením
celoroční hry se i přes mnohá omezení konal. „Je to takové poděkování
(spolu s vyhodnocením) za snahu kluků během roku, za chození na mše sv.
i schůzky. A navíc je to takové zakončení byť neúplného školního roku, proto
zrušení byla až jako poslední varianta.
Spíš jsme s Vítkem uvažovali o přesun
výletu na pozdější termín,“ prozradil
vedoucí Ondřej Piler. Od září do března mladí ministranti plnili úkoly a řešili
úlohy spojené s ministrantskou službou
i slušným chováním. Chybělo málo, aby
byl Černý rytíř, hlavní postava tématické
soutěže, poražen.
V sobotu 6. června, po ranní mši svaté, se proto skupinka patnácti klučinů
vydala do lesů kolem Vranova. „Bylo to
napínavé, nevěděl jsem, co můžu čekat.
Byl jsem i trochu nervózní,“ přiznává
Radek Lunzar. „Pokaždé to je super dobrodružství,“ doplňuje Prokop Homola,

který se akce účastnil už poněkolikáté.
„Bojovali jsme naplno, závěrečná bitva
byla opravdová. Dalo nám to zabrat, ale
nakonec jsme zlého rytíře zneškodnili,“
nadšeně prozrazují kluci a ukazují, jak
energicky šermovali. Není divu, že závěrečné opékání špekáčků na faře přišlo
vhod. A kdo že vyhrál? Na třetím místě
se umístil Vojtěch Bednář, na druhém
Jan Havlíček a první byl Jan Otradovec.
Všichni získali meče, vítěz navíc ještě
štít a putovní pohár.
Téma pro příští rok se rýsuje. „Volíme ho tak, aby to bylo přirozeně blízké klučičí nátuře, tzn. něco, co je spjaté
s dobýváním, budováním, bojem, objevováním apod., a zároveň je důležité,
aby se pak pravidla dala vhodně skloubit s docházením na mše a s plněním
různých úkolů,“ říká Vít Sapák. Zájemci o ministrování se mohou ozvat na
e-mail vitek.sapak@gmail.com nebo
ondrej.piler@seznam.cz.

=jo=

či liturgie pečoval o duchovní růst farníků.
Současně s P. Fanfrdlou přišel do farnosti kaplan a katecheta P. Josef František Gabriel (1906–1972). Vyučoval náboženství na základní škole na Babákově
náměstí a v dívčím gymnáziu na Lerchově ulici. U dětí byl pro svou radostnost
a dobrosrdečnost velmi oblíbený, farníci
oceňovali jeho poctivost a svědomitost.
Věnoval se také výchově ministrantů, pro
věřící pořádal na faře duchovní cvičení.
Do farnosti zavedl zvyk o svátku sv. Rity,
augustiniánské řeholnice, světit růže.
Další tradicí zavedenou P. Gabrielem
bylo svěcení bochánků chleba o svátku
sv. Mikuláše Tolentinského, augustinián-

ského světce vyobrazeného na figurální
malbě nad oltářem.
Dlouholetým pomocníkem ve farnosti
byl profesor náboženství P. Karel Žák.
Na ulici Sedlákově bydlel P. Josef Lorenc,
také profesor náboženství, vyučoval
v jednom z brněnských gymnázií, v jezuitském kostele sloužíval mši svatou pro
studenty. Kolem roku 1939 zde působil
jako výpomocný katecheta P. Jan Odstrčil. Na Sedlákově ulici bydlel v podnájmu
P. František Strnad. Přímo v duchovní správě ve farnosti nepůsobil, ale byl
znám v širokém okolí jako obětavý kněz
a vyhledávaný exercitátor.
(Srov. Svatý Augustin…, str. 71–74)

s. Stanislava

Představujeme naše katechumeny (2020): Cesta ke křtu a do farnosti

Adriana: „Naše škola spadá pod farnost sv. Augustina, takže přes školu.“

Koho a proč jste si vybrali jako své křestní, popř.
biřmovací patrony?
František: „Sv. Václava,
protože byl smířlivý, a sv.
Isidora jako patrona mého
povolání.“
Adéla: „Jako křestní patronku jsem si vybrala
Marii, jako biřmovací
Jenovéfu. Obě pro ctnosti
a hodnoty, které pokládám
za důležité.“
David: „Sv. Augustina, jako
připomínku na farnost.“
Simona: „Jako křestního
patrona jsem si vybrala
sv. Františku, která byla
velice obětavá a starala
se o nemocné. Navíc stejné jméno nosila i moje
babička.“
Zdeněk: „Archanděla Gabriela, protože mám za to,
že máme společné chaSpolečná fotka nově pokřtěných s o. Josefem: zleva David Říha, Zdeněk Štolfa, Simona Bártková, rakterové rysy, především
Adéla Fialová, Adriana Fialová, František Vídeňský
foto: Vít Horník komunikativnost.“
Adriana: „Helenu, proLetos proběhl křest katechume- cítil Boží přítomnost a pomalu jsem se tože u nás v rodině každý, kdo je pokřtěnů v netradičním termínu, což však vydal k němu.“
ný, přijímá jméno svého kmotra.“
nezměnilo nic na naší radosti z toho, Adriana: „Uvědomovat jsem si svou víru
že se k našemu společenství připojilo začala uprostřed hor, kde jste úplně sami Co vás během přípravy na křest nejvíce
šest dalších lidí. Abychom se s nimi a máte čas na přemýšlení nad vším. Vždy oslovilo?
alespoň trochu seznámili, položili jsem se zastavovala u kapliček a přála si František: „Zaujalo mne, jak moc je
jsme jim několik otázek.
návrat ve zdraví, až jsem nějak v sobě evropská kultura podepřena principy
objevila víru.“
křesťanství.“
Co vás přivedlo k Bohu?
Adéla: „Především to, kolik pro víru
František: „Boha jsem začal poznávat Jak jste se dostali do naší farnosti?
nadšených lidí jsem měla možnost kažpostupně díky své přítelkyni.“
František: „Na přípravu k otci Josefovi dý týden potkávat. Jejich nadšení bylo
Adéla: „K Bohu mě definitivně přivedl jsme začali chodit na doporučení od bra- nakažlivé, inspirující.“
školní klub vedený na Cyrilometoděj- tra mé přítelkyně.“
David: „Mne nejvíce zaujala hloubka
ském gymnáziu, kde jsem ještě do nedáv- Adéla: „U Augustina jsme měli téměř Kristova učení a ztotožnění se s význana studovala. Jezdila jsem díky němu na každou školní mši, když jsem pak zača- mem jeho učení.“
vícedenní akce, na kterých nechyběly la chodit na mše sama od sebe, už jsem Simona: „Celá příprava byla o. Josefem
modlitby ani nedělní mše. Po roce a půl k němu měla citový vztah. Pak u nás na pečlivě vedená a zajímavá. Přiměla mě ke
v klubu jsem se přihlásila na křestní pří- škole začal učit o. Josef a já se k němu čtení Písma svatého, k čemuž se v dnešpravu.“
přihlásila na přípravu.“
ní uspěchané době člověk nedostane tak
David: „K Bohu mne přivedla řada nevy- David: „Do farnosti u sv. Augustina jsem často, jak by chtěl.“
světlitelných náhod, přání a vyslyšení.“
se dostal přes známé.“
Zdeněk: „Mě zaujalo evangelium. Je plné
Simona: „Pociťovala jsem to jako tako- Simona: „V naší městské části kostel moudrosti a lásky.“
vý dluh z dětství, kdy mě bohužel rodi- nemáme, proto jsme při výběru zvažo- Adriana: „Společenství, které jsme spoče nenechali či nemohli nechat pokřtít, vali další okolnosti. Kostel sv. Augustina lečně vytvořili.“
přestože celá naše rodina je věřící. je poblíž školy, kam chodí děti a zároveň
Jsem ráda, že jsem si cestu k Bohu našla nedaleko bydlí prarodiče.“
Děkujeme, že jste se s námi byli ochotv dospělosti.“
Zdeněk: „Do farnosti u sv. Augustina ni podělit o vaše příběhy.
Zdeněk: „K Bohu mě přivedlo dlouhodo- jsem se dostal na doporučení mé přítel- 
=gk=
bé hledání smyslu života. Již dříve jsem kyně.“

Farní diář

24. 8. Tábor s o. Josefem pro mládež
–28. 8.
29. 8.	Přednáška o. Vojtěcha Kodeta
a večer chval
30. 8. Farní jarmark
6. 9. Fotbal ministranti vs. otcové

Tradiční jarmark proběhne v neděli
30. 8. Výtěžek věnujeme řádu františkánů, kteří pomáhají ve válkou zničeném
Aleppu. Hlavním celebrantem dopoledních mší bude o. Vojtěch Kodet, který
bude mít v sobotu od 18. hod. promluvu a poté bude následovat večer chval.
Bližší informace jsou na nástěnce.

Tábor

Tábor s o. Josefem, který je určen pro
mládež naší farnosti ve věku od 12 let, se
uskuteční od pondělí do pátku 24.–28. 8.
na faře v Netíně. Podrobnosti ohledně
času odjezdu a příjezdu budou včas
oznámeny. S sebou: 600 Kč, spacák, karimatku a oblečení do přírody.

Poděkování

Děkuji za krásná písemná i ústní přání
k narozeninám. Udělala mi velkou radost.

otec Martin Holík

Teologický kurz – vzdělávání dospělých

N

a první pohled by se mohlo zdát, že
víra, výzkum a vzdělávání nemusí
nutně souviset. Opak je ale pravdou. Teď
v závěru června končí výukový program
„Kurz pomoci ve farnosti“ (dříve nazývaný také podle funkce „Akolyta“) navazující na celoroční Teologický kurz. Právě
v této formě dalšího vzdělávání si mohou
farníci doplnit své znalosti jak z oblasti
náboženské praxe, tak z pravidel fungování katolické církve. Tato forma dalšího
vzdělávání je sice na první pohled časově náročná (např. zmiňovaný Teologický
kurz se sestává z 18 sobot – vždy od 9 do
asi 15 hodin), ale je také opravdu mimořádně zajímavá a přínosná. Seznámili
jsme se nejen s teorií v oblasti vědecké
teologie, morálky, náboženské literatury či církevních dějin, ale i s praktickými situacemi a jejich řešením. Nedílnou
součástí je i práce ve skupinách, například při řešení morálních dilemat nebo
praktické cvičení a osvojení si zásad pro
čtení Písma svatého a liturgickou hudbu a zpěv. V rámci kurzu bylo možné se
setkat s celou řadou výrazných osobností církevního prostředí naší diecéze
(Mons. P. Konzbul, Dr., o. P. Opatřil, doc.
P. Kopeček, Mgr. D. Ambrož, RNDr. J. Gerbrich, Mgr. V. Řeháková a mnozí další),

kteří nejen přednesli připravená témata, ale byli přítomni i následné diskusi.
Pokud překonáte svůj prvotní strach
z časové náročnosti kurzů, je téměř jisté, že se díky opravdu výjimečné zajímavosti probíraných témat dostanete
do stavu, kdy se nebudete moct dočkat
další kurzovní soboty v očekávání, co
se zase dozvíte nového. K tomu všemu
je ještě nutno připočítat velkou starostlivost a péči zaměstnanců Pastoračního
střediska (zejména Marie Šumberové,
která je z naší farnosti) a onen známý
a vyhlášený humor otce biskupa Pavla,
kterým doplňuje přednášky i odpovědi na dotazy. Je úžasné, že se i náročná
a problematická témata, jako například
odpustky, dají vysvětlit s jednoduchostí
a vtipem.
Pokud budete mít možnosti, rozhodně
se do dalšího ročníku Teologického kurzu přihlaste. Případné dotazy Vám rádi
odpoví organizátoři z Pastoračního střed.
Biskupství brněnského nebo se můžete
zeptat absolventů kurzu z naší farnosti.

Jan Taraba – absolvent 2020

Boží je zde zobrazena jako mladá dívka,
klečící na kolenou s dlaněmi zkříženými
na prsou v hlubokém usebrání. Archanděl Gabriel k ní přilétá zleva; má světle

červené roucho, modrá křídla, jemný
obličej s hnědými vlasy a zlatou svatozář.
Nad Pannou Marií je latinský nápis, část
jejích slov, jimiž odpověděla na zprávu
anděla o početí Božího Syna: „ECCE ANCILLA DOMINI.“ („Hle, jsem služebnice
Páně.“ Lk 1,38.) Panna Maria je oděna do
světle modrého roucha a kratšího fialového pláště na rubu červeného. Do roucha a pláště má zavinutou i hlavu včetně
vlasů; přísnost v oblečení zdůrazňuje
její nevinnost a čistotu. Má zlatou svatozář splývající s barvou zlatého podkladu. Autor obrazu Hubert Kovařík se
zde svým pojetím hlásí k dílu italského
renesančního malíře, dominikánského
řeholníka a světce Giovanniho da Fiesole, který je znám jako blahoslavený Fra
Angelico (1387–1455) a téma Zvěstování
Panně Marii zpracoval v několika různých variantách.
Jana Osolsobě

Vybavení a výzdoba našeho kostela:
Oltářní obraz Nejsvětější Trojice s Pannou Marií (2. část)

V minulém čísle jsme psali o ústředním
výjevu na rozměrném oltářním obraze
Nejsvětější Trojice s Pannou Marií na
konci pravé boční lodi kostela sv. Augustina. V tomto a příštím čísle budeme
pokračovat ostatními částmi obrazu –
třemi menšími vánočními výjevy vlevo
a třemi velikonočními vpravo inspirovanými českým středověkým a italským
vrcholně renesančním uměním. Výjevy
jsou seřazeny podle chronologie odzdola nahoru. Události, které se vztahují
k počátkům Kristova pozemského života, jsou na protější straně uvedeny do
souvislosti s událostmi kolem jeho konce. Obraz je patrně záměrně umístěn do
prostor, kde se o Vánocích staví Betlém
a o Velikonocích otevírá Boží hrob, čímž
je tato spojitost posílena.
Začneme v levém dolním rohu, kde je
zobrazeno Zvěstování Panně Marii. Matka

Oltářní obraz Nejsvětější Trojice
s Pannou Marií
foto: Vít Horník

Teologický kurz otevře Biskupství
brněnské od října 2020 do června 2021
(17 sobotních setkání od 9 do 15 hod.).
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