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Sestry Těšitelky se vrátily
do Masarykovy čtvrti

Slovo úvodem

Je to zvláštní čas, milí farníci místní
i vy dojíždějící.
Nezdráháme se jít do kostela, ale ještě se mezi dveřmi vracíme pro roušky
a lahvičku dezinfekce a v kostele starostlivě pokukujeme po seniorech;
abychom jim tak propánakrále něco
předali jako bezpříznakoví nositelé
COVIDu-19!

B

ezmála po 70 letech se sestry Těšitelky vrátily do svého prvního
mateřského domu na Heinrichově ulici 1 (předtím Šeříkova ul.). Dům v roce
1916 koupil pro sestry brněnský biskup
Pavel Huyn, který je i zakladatelem Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce
Ježíšova. Sestry zde v Brně vykonávaly bezplatnou ošetřovatelskou službu
v rodinách. Staraly se zejména o chudé
nemocné. V roce 1950 jim byla činnost
mezi nemocnými zakázána a 13. září
1950 byly sestry nuceny tento dům
opustit. V tento den byla v kapli sester
sloužena poslední mše svatá a sestry
byly přestěhovány do Rajhradu.
Kongregace dům získala zpět v roce
2018, a to 14. května, v den 100. výročí
věčných slibů jejich zakladatelky Matky
Rosy Vůjtěchové. Celková rekonstrukce
domu začala v březnu 2019 a byla ukončena letos v srpnu. První sestry zde začaly bydlet 21. srpna, na svátek svatého
papeže Pia X., jehož relikvie byla vložena
do oltáře v kapli Panny Marie Bolestné.
Kapli, která bude místem každodenní
adorace i modliteb sester, požehnal otec
biskup Vojtěch Cikrle 8. září 2020.

Společná fotografie z formačního
setkání
foto: archiv kongregace
Nyní dům slouží jako formační a je
zároveň sídlem generálního vedení Kongregace těšitelek.
Boží milost není jistě vyčerpána, jistě
není u konce jeho slitování. Každého jitra
je nové, veliká je tvá věrnost. (porov. Žalozpěvy 3, 22–23)
S. Pavla Pichlerová,
generální představená

Čekáme, co bude, jak se situace vyvine. Pan biskup píše, že neděli můžeme
podle svých sil a zdraví prožít i odpočinkem, pobýváním spolu a náboženským vzděláváním, tedy bez osobní
návštěvy mše svaté v kostele; tu lze
absolvovat některým z dálkových
způsobů.

Je to čas, kdy naše křesťanství dostává na frak, pokud jsme je praktikovali
podle škaredé socialistické definice
„uspokojování náboženských potřeb“,
a čas, kdy můžeme promýšlet, k čemu
všemu dalšímu nás vlastně víra vede;
víra jako svobodně přijatý dar, jenž
ovšem zavazuje. „Ech, že já truhlík na
stará kolena uvěřil a dal se pokřtít,
teď musím být ctnostný a dělat dobré skutky. No bylo mi to zapotřebí?“
Předpokládám, že takovou, napolo
žertovnou úvahu nikdo nepronese, ale
– jak trefně poznamenal myslím spisovatel Bruce Marshall – nejtěžší na
křesťanství je to, že křesťan musí být
křesťanem v jednom kuse.

Milí, držme se, sledujme sdělovací
prostředky střídmě, vyhýbejme se
názorovým krajnostem typu „světové spiknutí“, „už nám není pomoci“, „ále, to nic není“; kdo jste stonali
v horečkách měsíc doma, potvrdíte,
že koronavir opravdu není jen taková chřipečka, a na druhou stranu se
s ním tak nějak musíme učit žít, možná natrvalo.

20. září 2020 bylo u prvního svatého přijímání 17 dětí.

foto: Vít Horník

A vy, zdraví, nedejte se od dobrých
skutků odradit únavou. Pán Bůh
s námi.

o. Martin Holík

Stalo se

Fotbalové utkání ministranti vers.
otcové skončilo výhrou otců 7:1.
~
Při sbírce na Svatou zemi 13. 9. bylo
vybráno 30 200 Kč. Všem dárcům
upřímný dík.
~
V neděli 27. 9. po mši svaté v 9.00 hod.
se věřící u kříže na Krondlově ulici
pomodlili za vězněné a popravené
v Kounicových kolejích.
Pokřtěni byli:
12. 9. Rostislav Turek
Adam a David Pochylí

Svátost manželství si udělili:
5. 9. Klára Samková
+ Lukáš Havlíček
19. 9. Jana Zemánková
+ Marek Staveník
Zesnuli:
20. 9. Karel Vecheta (91 let)
26. 9. Marie Suzová (89 let)

Zaznělo v kázání

Svědomí by nám mělo tlumočit Boží
zákon. Je potřeba ho cvičit a zkoumat,
zda dokáže Božímu hlasu správně
naslouchat. Čím je člověk blíže Bohu,
tím více si uvědomuje svoji hříšnost.
P. Josef Novotný

Ne strach, ale solidarita je znakem
křesťanů. Čím menší budeme mít
strach, tím snadněji zdoláme náročné
situace.
P. Martin Holík =jo=

Nepřízeň počasí přála tatínkům

I

přes nepřízeň počasí se ti nejstateč- si a nejednou to vypadalo, že gól dají.
nější ministranti, tatínci a fanoušci Bohužel/bohudík (nehodící se škrtněsešli v neděli 6. září na hřišti, aby se te) Zico, jakožto zkušený brankář, gól
odehrál již tradiční fotbalový zápas nepustil. A přišel další gól ze strany
ministranti vs. otcové.
otců, tentokrát si ho na své konto připsal
Účast ze strany ministrantů nebyla Lukáš Kintr. Potom ovšem otcové usnuli
zrovna hojná, a my jsme proto mohli na vavřínech, mysleli si, že teď už minispoprvé vidět v bráně chytat Vítka Sapá- tranti nemají šanci, a polevili tak ve své
ka, který se svého nelehkého úkolu zhos- obraně. Toho využil Filip Šebek a veltil na výbornou. Naopak otcové se sešli mi dobře mířenou střelou dal gól přes
ve velmi dobré sestavě a my mohli pozo- půl hřiště do prázdné branky. Nadšení
rovat, že si už od začátku věří a soupe- ministrantů a fanynek v čele s Kubou
ře se nebojí. Ovšem ani otcové nemohli neznalo mezí. Otce to ale nezastrašilo,
svým počtem zastínit věrné fanoušky, ba naopak začali hrát ještě lépe a v rychkteří přišli hlasitě podpořit otce i minis- lém sledu dali hned tři další góly, první
tranty. Letos dokonce poprvé v historii z nich znovu Andrej Mazúr a o druhé
byly řady PUSA obohaceny o Kubu, který dva se zasloužil Leoš Hons. Třešničkou
též hrdě oblékl růžové tričko.
na dortu už byl jen poslední gól Jakuba
První poločas byly síly vyrovnané, Štrambery (otec) a otcové tak definitivjednou měli šanci ministranti, podruhé ně stvrdili své vítězství nad ministranty
naopak otcové a my se skoro až začínali (7:1).
bát, že gól ani nepadne. Ovšem ke konOtcům gratulujeme k vítězství a minisci prvního poločasu dal Andrej Mazúr trantům vzkazujeme, ať nezoufají,
(otec) první gól tohoto utkání a zápas v našich srdcích budou navždy vítězové.
byl najednou mnohem zajímavější.
fanynky PUSA + Kuba
Po poločase a krátké
přestávce, kdy se fotbalisté občerstvili a načerpali
nové síly, se teprve začal
odehrávat ten zápas, na
který všichni budeme
ještě dlouho vzpomínat.
Hned v prvních minutách
dal Andrej Mazúr další gól,
a ministranti tak zjistili, že
pokud chtějí vyhrát, musí
se začít opravdu snažit.
A snažili se, měli hned
foto: Pavel Jílek
několik šancí, nahrávali Vítězné družstvo otců

Výlet seniorů na Lesnou

Otec Pavel vykládá o symbolech na fasádě kostela.

K

dyž před 15 lety o. Pavel Hověz přišel jako farář na Lesnou a neměl faru
ani kostel, začal podnikat různé kroky

foto: Magdaléna Šrubařová

k tomu, aby se kostel podařilo vybudovat.
Možná si pamatujete, že byl i v naší farnosti a o plánu a výstavbě nám povídal.

Uteklo několik let a v sobotu 12. září
proběhlo žehnání nově vybudovaného
kostela.
Týden před slavností jsme se spolu se
seniory vydali na prohlídku. Té se zhostil
sám o. Pavel. Pověděl nám o nápadných
symbolech na fasádě kostela, o důmyslně vymyšlených vitrážích, které vybarvují vnitřní stěny kostela i o celkové
historii a plánech do budoucna. Někteří
odvážlivci vystoupali také 160 schodů na
věž, odkud je krásný pohled na Brno.
Povídání bylo poutavé a odpoledne
rychle uteklo.
Kostel je stavbou méně obvyklý a určitě stojí za to se zajít podívat a podpořit.
Magdaléna Šrubařová

Představujeme Martina a Karla, vedoucí ministrantských schůzek pro starší ministranty

V březnu jsme zde představili Vítka
a Ondru, kteří vedou ministrantské
schůzky pro mladší ministranty. Stejně jako mladší ministranti se i ti starší schází každou neděli po deváté mši
sv. na faře. Schůzky pro starší ministranty od loňského podzimu vedou
Karel Kallab (K) a Martin Klaška (M).
Setkání s nimi bylo velice příjemné.
Bylo z nich cítit, že mají svou činnost
se staršími ministranty rádi a smysl
pro humor ani spousta originálních
nápadů jim určitě nechybí.
Mohli byste se krátce představit?
K: Jsem snílek, který si rád plní své sny.
Jinak studuji informatiku, rád vařím pivo
a stříhám lidi.
M: Já se příliš představovat neumím.
Snad mě farníci lépe poznají na základě
tohoto rozhovoru nebo osobně na nějaké
farní akci.
Jak dlouho ministrujete?
M: Začal jsem ministrovat teprve nedávno. Před Velikonocemi 2018. Otec Josef
velice rád a trefně popisuje (a předvádí), jak jsem šel poprvé ministrovat...
K: Já ministruji od tří let. Tehdy jsem
byl odtržen od rodičů a připojil se ke
smečce u oltáře.

M: Naopak, sám jsem důkazem toho, že
ministrování není jen pro kluky, kteří
ministrují od malička. Začít ministrovat
je možné v jakémkoliv věku.
Musí kluci, kteří ministrují, chodit na
schůzky?
K: Ne, povinnost to není. Je to ale vítané,
protože kdo chodí na schůzky, má přehled o aktuálním dění mezi ministranty
i ve farnosti. Na druhou stranu i u nás ve
farnosti jsou kluci, kteří mívají v neděli
dopoledne často zápasy, a tak na schůzky chodit nemohou. Je ale určitě lepší,
pokud kluci na schůzky chodí. Minimálně z toho důvodu, že se potom navzájem
s ostatními znají.
Co je potřeba udělat, pokud chce nějaký
„starší“ kluk začít ministrovat?
M: Přijít za námi nebo za otcem Josefem
a zeptat se. Tak jsem to například udělal
já...

né i zdánlivě banální. Jedním z úkolů
je například správně si podat ruku. Na
schůzce jsme tedy část programu věnovali tomuto tématu.
K: Dalším úkolem pak je zabít rybu. Toho
jsme využili loni o Vánocích, kdy jsme
z fary udělali provizorní řeznictví. Byla
to skvělá akce, ze které máme spoustu
zážitků. Já se třeba od Vánoc těším na ty
další Vánoce, až si budu moct zase zabít
kapra. Stalo se mi totiž, že loni se můj
kapr zabil sám, když mi spadl na zem.

Co je podle vás na schůzkách nejdůležitější?
K: Snažíme se, aby kluci byli schopni
svou službu u oltáře zakomponovat do
běžného života. Důležité je také to, že
jsou kluci na schůzkách součástí kolektivu vrstevníků.
M: Toto je právě něco, co jsem sám nikdy
nezažil. Myslím si, že společenství vrstevníků – kluků ve farnosti je důležité.
A máte i nějaké programy pro
ministranty mimo schůzky? Čeká
vás letos něco nového?
M: Dvakrát za rok se hraje fotbal
proti otcům. Také se s ministranty
chystáme na víkendovou akci, loni
jsme měli promítání filmu. Uvidíme,
co ještě uskutečníme letos. Určitě
něco nového přibude.

A jak jste se k vedení schůzek dostali?
M: Začalo to docela nečekaně. Baví mě
práce s dětmi a vnímal jsem, že bych
Je něco, co byste rádi naší farnosti
v této oblasti mohl být užitečný. Jako Martin Klaška a Karel Kallab
vzkázali?
první místo mě přirozeně napadla naše 
foto: Karel Kallab M: K Augustinovi jsem začal chodit
farnost, ve které se tou dobou zrovna
poměrně nedávno a musím říct, že
rozbíhalo spolčo pro mladší mládež. Až
od začátku jsem se cítil ve farnosti velmi
po pár týdnech se ale ukázalo, že bych Ty jsi, Martine, už říkal, že jsi na schůz- dobře. Chtěl bych tedy poděkovat všem
byl potřebnější u starších ministrantů. ky nechodil. Tebe se ale, Karle, zeptám, farníkům, protože bez nich by naše farSamotného mě ani ve snu nenapadlo, že kdo Tě vedl na schůzkách? Máš nějaké- nost nebyla. Z pozice vedoucího minisprávě já, novopečený ministrant, který ho vedoucího schůzek ze svého mládí, trantských schůzek potom jmenovitě
se základní ministrantské dovednosti koho bys považoval za svůj vzor?
všem rodičům kluků. Je vidět, že kluci
a službu u oltáře ještě před nedávnem K: Bude to znít pro někoho možná zvlášt- mají doma velmi dobré zázemí.
doučoval z videí na Youtube, bych měl ně, ale nejlepší vedoucí schůzek pro mě K: Já bych moc rád řekl, že mám obrovvést ministrantské schůzky. Požádal byli Vojta Kallab a Standa Drápal. Ti pod- skou radost z toho, že máme farnost
jsem proto o pomoc Káju, o kterém vím, le mě vedli schůzky úplně nejlépe. Jejich plnou radostných lidí a že se tu radost
že se pro práci s kluky přímo narodil. On nápady a programy se vedoucí minist- nemusím bát projevit. Je velice příjemsouhlasil, a tak to vzniklo.
rantů inspirují dodnes. Jinak mě, když né, že když vejdu do kostela se skvělou
jsem byl starší, vedl i Jožka Halámek náladou, vždy v něm najdu spoustu lidí,
Jak staří kluci k vám chodí na schůzky? a několik dalších, ale ti se tehdy docela s nimiž ji mohu alespoň úsměvem sdílet.
K: Od sedmé třídy.
rychle střídali.
A co vám zatím při vedení schůzek uděMáte i nějakou horní věkovou hranici? Zavedli jste na schůzkách něco nového? lalo největší radost?
M: Ne, ta není.
M: Zavedli jsme pro kluky takovou výzvu, M: Mně dělají radost kluci. Jsou úžasní.
jejíž součástí je sto různorodých úkolů.
Mám se od nich hodně co učit.
Je nutné, aby starší ministranti minis- K: Jedná se o úkoly z několika oblas- K: Také mám největší radost z chlapů, jsou
trovali od malička a měli za sebou tí. Služba u oltáře a ve farnosti, fyzická skvělí a mají super smysl pro humor.
schůzky mladších ministrantů?
a psychická zdatnost a osobnostní růst.
K: Ne, toto nutné není.
M: Úkoly jsou hodně různorodé. Nároč- Moc vám děkuji za rozhovor.
=gk=

Farní diář

18. 10. Misijní neděle

Příprava na biřmování (pro středoškoláky a starší) a na křest dospělých začala
koncem září. Mládežníci se schází v úterý v 19.00 hod., ostatní ve středu v 19.00
hod.
Večerní

modlitba
sv. Augustina

Zůstaň, Pane, s těmi, jimž je v tento večer
odepřen spánek, s těmi, kdo bdí a pláčí.
Svěř ty, kdo spí, pod ochranu svých andělů a svatých. Skloň se k nemocným, Ježíši
Kriste. Poskytni úlevu těm, kdo klesají na
mysli, požehnej umírajícím, ulehči trpícím, slituj se nad sklíčenými a ochraňuj
ty, kdo se radují, a nás všechny ve své
veliké lásce. Amen.

Modlitba u kříže v Krondlově ulici

foto: Zdeněk Laudát

Okénko do minulosti

Farnost v letech 1938–1948 – bohoslužby a slavení liturgického roku
Bohoslužby v nově postaveném kostele
měli věřící možnost navštěvovat už od
jeho posvěcení roku 1935. Jak se lišily od
těch dnešních? Nedělní mše svaté měly
téměř stejnou dobu začátku – v 7.30
a v 9.30 hod. Rozdíl je v tom, že před
těmito bohoslužbami bylo půlhodinové
kázání. Vše ve mši svaté pak v latinském
jazyce, pro porozumění měli farníci, ale
v omezeném množství, latinsko-české
misálky. V 18.00 hod. večer, kdy je nyní
třetí farní mše svatá, se konalo požehnání s modlitbou svatého růžence v 17.30

Vybavení a výzdoba našeho kostela:
Oltářní obraz Nejsvětější Trojice s Pannou Marií (4. část)

Cyklus tří pašijových scén na pravém židovský). Slova by se sice již takto dala
okraji obrazu Nejsvětější Trojice s Pan- vyložit jako posměch Kristu, ale členové
nou Marií je seřazen chronologicky zdola židovské velerady dobře cítili, že ve skunahoru. Začneme tedy výjevem vpravo tečnosti jsou namířena proti nim, a chtědole, na kterém malíř ztvárnil Ježíšův li je přepsat do tohoto znění, aby Ježíše
poslední výdech na Golgotě, kde byl ukři- úplně znemožnili jako blázna: „Říkal, že
žován se dvěma lotry. Jsou
je král židovský.“ K tomu ale
zde latinsky citována Krisnaštěstí Pilát nepřivolil, protova poslední slova, která
tože právě v tom vycítil přívyslovil po přijetí octového
ležitost ukázat Židům nadnápoje (Jan 19,30): „CONvládu římské státní moci.
SUMMATUM EST.“ („DokoV dalším výjevu nad Kalnáno jest.“). Tři kříže, z nichž
várií je vymalován symbol
Kristův je největší a nejvyšší,
Pramene věčného života,
tvoří ve výjevu výrazné geokterý umělec ztvárnil jako
metrické osnovy. V obličejích
fontánu. Fontána má na
obou zločinců se zračí hrůsoklu hranatou nádržku
za a děs. Zatvrzelejší lotr po
s blankytně modrou vodní
levici (napravo) má světle
hladinou. Za ní stojí kříž,
fialový pás přes bedra. Ale
živá voda tryská v sedmi
ve tváři lotra po pravici (na
menších pramenech do
obraze vlevo), který se Pána
napajedla, u kterého se
zastal a poprosil ho, aby na
občerstvuje stádo ovcí. Jde
něj pamatoval v nebeském
o mystické zobrazení spokrálovství, je přesto, jak se
lečenství věřících, jehož
zdá, znát jistá naděje. Tento
zdrojem života je Kristus,
lotr má na sobě červené, krví
přilnutí ke kříži a celoživotnasáklé cáry. Výraz ukřiní proces očišťování vlivem
žovaného Ježíše je velebný
přijímání svátostí udělovafoto: Vít Horník ných církví. Výjev je po obou
a odevzdaný. Kolem pasu 
má ovinutý světle šedostranách doplněn stuhou
modrý bederní pruh látky. Hlava Boží- s hvězdami a latinským citátem z proho Syna je obklopena svatozáří; za ní roka Izaiáše (12,3): „HAURIETIS AQUAS
jsou na kříži vidět počáteční písmena IN GAUDIO DE FONTIBUS SALVATORIS.“
nápisu, který mu tam nechal přibít Pilát („S radostí budete čerpat vodu z pramePontský – INRI, tedy IESUS NAZARENUS nů spásy.“).
REX IUDAEORUM (Ježíš Nazaretský, král

Jana Osolsobě
hod. O všedních dnech se bohoslužba
slavila v 6.00 a v 6.45 hod. Hodně se při
liturgii zpívalo, zpěvníky ještě nebyly,
posloužily lístečky rozdané ministranty.
Liturgický rok probíhal s malými odlišnostmi podobně jako dnes. Velký rozdíl
byl ve slavení Zmrtvýchvstání Páně.
Oheň se o Bílé sobotě světil už brzy ráno.
K večeru se pak konal slavnostní průvod
s monstrancí a za zpěvu velikonočních
písní. Prošel ulicí Rudišovou, Havlíčkovou a Wurmovou zpět do kostela se
zakončením chvalozpěvem Te Deum
a svátostným požehnáním. Podobně se
průvod s monstrancí konal v neděli po

svátku Božího Těla se zastaveními u čtyř
oltářů v blízkém okolí. Průvod tvořily
i děti o slavnosti prvního svatého přijímání. A zřejmě už tradicí byl tehdy prosebný průvod k Panně Marii Svatotomské
na Staré Brno o slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie 15. 8. Odlišnost tvořily také
četné duchovní přípravy. Např. novény
se konaly před slavností Božského Srdce
Páně, před svátkem svaté Rity, triduum
před svátkem svatého Augustina a svatého Josefa, slavil se oktáv v okruhu slavnosti Božího Těla.
(Srov. Svatý Augustin…, str. 74–78)

s. Stanislava
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