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Slovo úvodem

Během velikonočních svátků se na každou bohoslužbu bylo nutné přihlásit, nejlépe však jen na jednu, aby se během svátků na mši svatou mohl dostat co největší počet farníků. Každý obřad mohl mít pouze 40 účastníků, kdy netradičně
proběhly na Zelený čtvrtek dvoje obřady a na Boží hod se slavila mše svatá i
v 5.30 hod. Věřícím, kteří se nemohli účastnit bohoslužeb v kostele, bylo doporučeno, aby sledovali bohoslužby vedené diecézním biskupem, a tak se posílila
jednota diecéze.
foto: Vít Horník

O katechumenství

C

harles Péguy v Tajemství svatých
Neviňátek píše: „A křest je svátost
maličkých. A křest je svátost nejnovější.
A křest je cit, jenž počíná.“
Všimněme si, milí, jak čeština krásně překrývá dvě možnosti: „dáváme
pokřtít“ a „křtíme“.
Tak se projevuje úžasná teologická
pravda, že první a nejvzácnější balíček
Boží lásky je věcí všech! Běžně jej rozbaluje kněz, ale stuhu na něm rozvazují
a vytahování z krabičky provádějí rodiče, kmotři, sourozenci. Moc rád křtím,
a o to raději, když vidím živé tváře plnokrevných křesťanů, jaké měli Ananiáš,
Azariáš, Misael a Daniel, když přemluvili
královské úředníky od Nabuchodonozora, že bez masa budou ještě víc růžovolící – a Bůh jim v té sázce o život s humorem sobě vlastním skvostně sekundoval
(Dan 1,10). Dítě věřících rodičů je od
narození katechumenem, zvláštním
způsobem je od počátku spojeno s církví
skrze víru nejbližších.

Křest dospělého je odlišný v tom,
že hybnou silou není víra okolí, ale
víra samotného člověka. Od okamžiku
rozhodnutí mířit ke křtu se nazývá
katechumenem. „Zvláštním způsobem
jsou s církví spojeni katechumeni, kteří
vedeni Duchem Svatým výslovně žádají
o včlenění do ní, a proto tímto přáním
a také životem z víry naděje a lásky se
spojují s církví, která se již o ně stará
jako o své“, praví Kodex v kánonu 206.
Jako „křtěnec od zavinovačky“ vlastně
závidím dospělým mladým lidem, kteří
Ježíše poznávají jako Krista a s rozmyslem i citem na něj nasazují dioptrie srdce.
Prochází projevením přání, čekatelstvím,
skrutinii neboli zkouškami. Dostávají
obřadně text Vyznání víry a Otčenáše,
jež se stávají pokrmem duše. Jsou doprovázeni modlitbami pokřtěných a při křtu
v bílém rouchu vítáni jako domů. Choďme na křty častěji než na pohřby, milí,
zde prší Boží milosti! Když nebudeme
zarputile třímat černý deštník hříchu,
bude pršet i na nás!
=omh=

Milí farníci,
už jsou to dva roky, co jsem při výročí
posvěcení kostela mluvil o tom, že by
bylo dobré, abychom v našem kostele
nahradili provizorní dřevěný oltář oltářem novým – mramorovým, protože
je to to nejdůležitější místo v kostele,
protože právě na oltáři dochází k proměnění chleba a vína v Tělo a Krev
Ježíše Krista.
Asi jste zvědaví, jak to s oltářem
vypadá v současné době, jak se za ty
dva roky pokročilo.
Co se týče financí, tak bylo na
nový oltář vybráno k dnešnímu dni:
973 767 Kč, což už téměř pokrývá cenu
dohodnutou s kameníkem. Chtěl bych
proto poděkovat vám všem, kteří jste
na nový oltář přispěli.
Zároveň bych chtěl poděkovat
i architektům z ateliéru RaW, kteří se
zřekli honoráře za návrh oltáře a nového liturgického prostoru a věnovali je
jako svůj dar farnosti.
Výroba oltáře (a ambonu) byla zadána kamenické firmě Kamenoprůmysl Komárek v Letovicích. Lavice pro
ministranty a nový sedes má na starosti firma Sheraton Interier v Drnovicích.
Pokud se nevyskytnou nějaké zásadní
komplikace, tak by vše mělo být hotovo
v průběhu května, nejpozději června.
Jestli Bůh dá a situace bude v rámci možností normální, domluvil jsem
předběžně termín svěcení nového oltáře na poslední červnovou neděli 27.
června. Svěcení by proběhlo při mši
svaté v 9.00 hod.
Pokud by ale situace byla ještě omezující, pak bychom termín posunuli na
podzim. Měla by to totiž být pro naši
farnost velmi důležitá a zásadní událost a byla by škoda, kdyby se jí nemohli
zúčastnit všichni, kteří o to budou mít
zájem. Zažít svěcení nového oltáře se
člověku totiž zase tak často nepoštěstí a i já sám jsem ho zažil jen jednou
v životě, a to před více než 30 lety.
A tak prosme, kéž se vše vydaří a kéž
Bůh naší farnosti stále žehná.

o. Josef Novotný

Stalo se

V neděli 18. dubna ve farnosti proběhlo
uvedení do katechumenátu tří dospělých, kteří se připravují na křest.
~
Na svátek sv. Josefa dělníka se farnost
připravovala i prostřednictvím novény,
kterou sestavil biskup Josef Hrdlička.
Pokřtěni byli:
11. 4. Florián Metoděj Karel Špaček
17. 4. Julie Smejkalová

Zaznělo v kázání

Setkání s Ježíšem po jeho zmrtvýchvstání bylo pro ženy příležitostí k poslání:
radost, která je jim dána, slouží k tomu,
aby se o ni podělily s ostatními. (...)
I my, pokud se setkáme s Ježíšem,
nemůžeme zůstat stát na místě, tam,
kde jsme. Máme jednat, máme vyrazit
k ostatním, především k těm, na kterých nám záleží, a s nimi se dělit o svoji
radost, o svoji zkušenost s Kristem. 
 P. Josef Novotný, Velikonoční pondělí
Nekazme si radost, kterou máme,
tím, že se budeme srovnávat s druhými a pak jim závidět to, čeho se nám
nedostává. (...) Bůh každého z nás
stvořil jako jedinečnou, neopakovatelnou bytost. Stvořil každého s jedinečným posláním a povoláním. On každého z nás konkrétně miluje a s každým
z nás počítá. A hlavně: Bůh nás s nikým
nesrovnává. Nemusíme se tedy trápit
svými nedostatky, tím, že něco nezvládáme nebo nám něco schází, ale máme
se radovat ze všech darů, které máme
a dostáváme – od Boha, od života a od
lidí ve svém okolí. 
 P. Josef Novotný, 2. neděle velikonoční

=jo=

Na velikonoční pondělí dívky a ženy opět připravily překvapení ministrantům
v podobě úhledně složených komží. Chvíli trvalo, než si každý našel tu svou
nebo padnoucí, za což byl odměněn láskyplným komentářem. foto: Vít Horník

Okénko do minulosti

Biskupské gymnasium v Brně
O vybudování biskupského gymnázia se zasazoval už v době 1. světové
války biskup P. Huyn. Po jeho odchodu do Prahy z této myšlenky sešlo. Až
v roce 1927 světící biskup J. Kupka, na
popud dr. Skoupého, v pastýřském listě
k 150. výročí diecéze navrhl založit české katolické gymnázium pro výchovu
kněží. Bylo zřízeno kuratorium, v roce
1933 přeměněno na spolek Kněžský
dorost v Brně. Mělo za úkol organizovat a provádět sbírky. Kromě darů jednotlivců tvořily hlavní příjem kostelní sbírky konané ve všech farnostech
brněnské diecéze. Přesto v letech krize
trvaly pochybnosti, zda se záměr podaří
uskutečnit. Situace se změnila poté, co
augustiniánský klášter na Starém Brně
věnoval pro tento účel pozemek na Žlutém kopci.
Povolení ke stavbě přišlo v roce 1938,
stavět se začalo se sedmi milióny v roce
1939. Po dvouletém zákazu na stavbě
pokračovat bylo nařízeno budovu dostavět a pronajmout německému gestapu. To budovu přestavělo podle svých
potřeb, devastaci dovršil pobyt Rudé

Kam zmizel jasan?

N

evím, jestli jste to zaregistrovali, ale z rohu farní zahrady
zmizel vysoký strom.
Jednalo se o jasan ztepilý, u kterého se při loňské prořezávce
zjistilo, že je prasklé kosterní větvení a hrozí rozlomení koruny. Vzhledem k tomu, že koruna z poloviny zasahovala nad
veřejný chodník a hrozilo, že se odlomí a spadne na nějakého náhodného chodce (kterých tam nebývá málo) anebo
poničí některé z aut, které tam parkují, zažádali jsme Odbor
životního prostředí a povolení tento strom pokácet. Povolení
nám bylo uděleno a v sobotu 17. 4. odborná firma (během tří
hodin) strom bezpečně pokácela.

=ojn=

armády, která zde měla od května do
srpna 1945 nemocnici.
Po dvou letech oprav a rekonstrukcí
a po jednání biskupa Skoupého s ministrem školství Stránským mohlo být soukromé biskupské gymnázium otevřeno.
Slavnosti svěcení 7. 12. 1947 se zúčastnilo na 800 hostů, své požehnání zaslal
papež Pius XII., blahopřání prezident
republiky E. Beneš.
Ve školním roce 1946/47 byl nejdříve otevřen konvikt (seminář), v roce
1948/49 nastoupilo do pěti tříd 171
žáků, z toho 145 v semináři. Výuka
v gymnáziu, výchova bohoslovců a správa budovy byly svěřeny řádu Tovaryšstva Ježíšova. Komunitu tvořilo 17 členů, z toho 9 kněží. Vnitřní řád semináře
měl vést k harmonickému rozvoji celé
osobnosti: pravidelné studium, příprava
do výuky, odpočinek, sport. Velký důraz
byl kladen na kázeň a duchovní život
budoucích kněží.
Slavnostní zahájení školního roku za
účasti biskupa Skoupého se v kostele sv.
Augustina v září 1948 konalo naposled.
(Srov. Svatý Augustin…, str. 96–99.)

s. Stanislava

Modlitba, askeze, bratrství – jak prožívali muži z naší farnosti Exodus 90?
V prosinci o. Josef vyzval muže, aby
se s ním zapojili do výzvy Exodus
90 (dále jen „Exodus“). Od 5. ledna
do Bílé soboty (90 dní) se snažili
dodržovat přísná pravidla – alespoň
dvacet minut denně (ideálně hodinu)
modlitby (popř. četby Písma svatého
a rozjímání), sprchování studenou
vodou, intenzivní cvičení, jídlo pouze
3× denně, každou středu a pátek půst
od masa a újmy, každý den dodržovat
spánkový režim (alespoň 7 hodin).
K tomu byl zakázán alkohol, limonády (nebo jiné slazené nápoje), sladkosti, televize (či sledování filmů
nebo seriálů), hry na počítači i velké
nákupy (krom nezbytných). Aby toto Muži se společně vypravili na křížovou cestu do Chudčic.
foto: ojn
všechno účastníci zvládli, sdíleli spolu své úspěchy i neúspěchy, vzájemně pro mne bylo nevzdávat se a znovu vstá- před výzvou měl. Myslel jsem si, že po
se modlili a podporovali se.
vat, nebrat Exodus jako osobní výzvu, ní budu ve fyzické kondici. Staly se ale
ale jako způsob přiblížení se k Bohu. jiné věci, o kterých jsem ani neuvažoval.
Jak se vám dařilo plnit jednotlivé body A taky jsem měl problém s odbouráním Syn nastoupil do přípravy na první svavýzvy?
hudby, zpráv a internetu.“
té přijímání a v zaměstnání se vykryso. Josef: „Překvapilo mne, že to šlo Jaroslav Hrdina: „I pro mne bylo jed- talizovaly věci, které nyní vnímám reasnadněji, než jsem čekal. Když nepočí- noznačně nejtěžší odbourat seriály, lističtěji.“
tám nedělní povolený dispens od jedné internet a potřebu být neustále online.
z askezí, tak se mi dařilo vše plnit (na Překvapilo mne, jak mi schází tako- Jak se na vaši účast v Exodu dívali lidé
prstech jedné ruky bych napočítal, koli- vé ty výplňové aktivity, které nic moc ve vašem okolí?
krát jsem něco nesplnil). Možná jako nepřináší, chvíli si pustit televizi, dát O. Josef: „Měli strach, abych nezhubl
nejobtížnější mi přišlo jíst jen 3× denně, si něco sladkého, přečíst si zprávy. Že příliš. Také mne pobavilo, když to jedneboli nejíst mezi hlavními jídly. A půst mám problém chvíli nic nedělat, i když na sestra poněkud popletla a zeptala se
újmy každou středu a pátek. Normálně vím, že bych stejně nedělal nic smys- mě, jak zvládám ten Exitus.“
jsem byl zvyklý sem tam něco „sezob- luplného. Nejmenší problém jsem měl Dominik Laudát: „Jedna kamarádnout“. Také jsem dříve pil zásadně jen se studenou vodou, i když jsem se toho ka si pravidla převzala, lehce upravila
sladké nápoje, tak jsem se docela obával před začátkem bál nejvíc, šlo to pak a začala podle toho hubnout, což se jí
toho, jak budu zvládat pít jen vodu nebo samo.“
daří. Určitě to u lidí v okolí vzbuzovalo
neslazený čaj. Ale na to jsem si zvykl Pavel Kyncl: „Já jsem se při plnění Exo- zvědavost a zájem, z valné většiny pozipřekvapivě snadno.“
du musel vypořádat s tím, že jsem si tivní.“
Dominik Laudát: „Mně se některé body netroufl provádět předepsané fyzicky Michal Hvězda: „Rodina to vnímala
dařilo plnit celou dobu, nebo s jen pár hodně náročné cviky, kterými bych si pozitivně. Děti si Exodus vzaly jako vzor
výjimkami, jiné málo – třeba jen půl na vzhledem k mému věku (75 let) mohl a zkoušely si dávat také nějaké výzvy.
půl. Je zajímavé, že první polovinu Exo- uškodit. Musel jsem vystačit s půl až Manželka mi přizpůsobovala postní
du se mi dařilo plnit většinu věcí a od třičtvrtěhodinovým mírnějším cviče- jídelníček; také myslím, že byla ráda, že
cca 45. dne to bylo těžší. Už těch poruše- ním (SM systém MUDr. Smíška). Také se snažím pro sebe udělat něco jiného
ní bylo mnohem víc. Také mám vypozo- používat počítač a mobil bylo povoleno než jen tvrdě pracovat pro zaměstnavarováno, že jak člověk nějakou věc jeden- pouze k práci, vzdělávání a komunikaci. tele.“
krát poruší, už se k ní mnohem hůře Problém byl, že mi přátelé často posílavrací. Překvapilo mne, jak těžké bylo li e-maily s nějakým hodně zajímavým A zaznamenali jste ve svých životech
pravidelně cvičit, u toho jsem čekal, že odkazem. Občas jsem nevydržel a klikl nějakou změnu? Co vnímáte jako nejto půjde snadno. Naopak to jídlo 3× den- na něj, abych ukojil svou zvědavost.“
větší přínos Exodu?
ně bylo paradoxně lehké dodržet.“
Lev Doležal: „Nejobtížněji se mně plnil Jaroslav Hrdina: „Největší přínos bylo,
Martin Klaška: „Je otázkou, co zna- bod, u kterého bych to čekal skoro nej- že jsem si vyzkoušel, že to jde a že jsem
mená ‚dařilo plnit body‘. Jestliže je tím méně, a to předepsané cvičení. Nej- se s těmi všemi zákazy a povinnostmi
myšleno neporušovat asketická pravi- snazším bodem pro mne naopak byla vlastně cítil svobodnější.“
dla, tak to se mi dařilo i nedařilo. Mys- abstinence od alkoholu. Kromě jedné Martin Klaška: „Mě Exodus pomohl nalím si však, že Exodus je krásný v tom, neděle, kdy jsme slavili narození vnu- jít a pojmenovat věci, kterým jsem dával
že časem se oprostíte od plnění bodů ka, jsem si nic nedal. Ale je pravda, že a dávám v životě přílišnou pozornost.
a začnete naopak objevovat něco nové- to bylo snadné i proto, že RIO bylo celou Zároveň jsem velmi vděčný za společenho, co jste v životě bez askeze a Exodu dobu zavřené.“
ství, které díky tomu vzniklo. Tyto dvě
nalézt nemohli. Chce to ale čas. Možná Michal Hvězda: „Mne překvapilo, že věci jsou pro mě rovnocenně přínosné.“
právě proto trvá 90 a ne 40 dní. Nejtěžší se nesplnila má očekávání, která jsem
...pokračování na str. 4

Farní diář

13 .5.	Slavnost Nanebevstoupení Páně
23. 5.	Seslání Ducha Svatého
30. 5.	Slavnost Nejsvětější Trojice
1. svaté přijímání
3. 6. Slavnost Těla a krve Páně

Pro aktuální informace sledujte
farní stránky: www.augustinbrno.cz

Fratelli tutti

Seznámili jste se už s novou encyklikou
papeže Františka Fratelli tutti (Všichni
jsme si bratry)? Vydal ji začátkem října minulého roku a v českém překladu
vyšla v lednu v Karmelitánském nakladatelství. Výborně ji od ledna tohoto
roku komentuje na Radiu Proglas o. Zdeněk Drštka, rodák z naší farnosti a farář
v Modřicích, v pořadu Dotýkaní světla.
Pořad zaznívá v premiéře vždy v sobotu od 20.15 hod. a v repríze následující
neděli 5 minut před 17. hodinou. Od
první části si ho můžete poslechnout
přes internet v archivu Radia Proglas.
Papež František promlouvá nejen ke
katolické církvi, ale ke všem lidem dobré vůle. Je to pro nás výzva, abychom
si encykliku přečetli a díky krásnému
výkladu jí lépe porozuměli.
=ml=

Sedmiradostná cesta

Mezi lelekovickým kostelem sv. Filipa
a Jakuba a kostelem Narození Panny
Marie ve Vranově u Brna vede poutní
cesta „Sedm radostí Panny Marie“. Svou
délkou, situovaností a profilem vytváří
prostor nejen pro duchovní zamyšlení, ale je také příjemnou a bezpečnou
vycházkovou trasou pro malé i velké.
Obnovu staré poutnické stezky inicioval
Pavel Jordán: „Chtěli jsme nejen obnovit
trasu, která tudy kdysi vedla, ale hlavně
posílit duchovno, které se v současné
době ze života společnosti vytrácí. Proto
jsme rozhodli zvolit zastavení vedoucí ke
zklidnění a modlitbě.“ Kapličky na sedmiradostné poutní cestě na Vranov u Brna navrhl grafik Milivoj Husák a odkazují
ke zvěstování P. Marii, Ježíšovu narození,
Klanění tří králů, nalezení dvanáctiletého Ježíše v chrámu, zmrtvýchvstání
Páně, seslání Ducha Svatého a k nanebevzetí a korunovaci Panny Marie.
=jo=

...pokračování ze str. 3
Michal Hvězda: „Upevnil jsem si sebevědomí v tom, že mám disciplínu. To ale
nebylo nejdůležitější, podobně jako ani
to, že jsem to dokázal. Opravdu důležité
je, že mě to změnilo, přesněji řešeno
pohled na některé věci, na které jsem
evidentně pohled změnit potřeboval.
Vnímám teď jídlo víc jako dar, zákusky
a alkohol více jako něco, co patří k něčemu radostnému, ne jako ‚berličku‘ při
špatné náladě. Myslím, že Exodus měl
vliv i na manželský vztah, možná i po
intimní stránce. Nedokážu to přesně
vyjádřit, ale manželství je teď po letech
takové ‚občerstvené‘, očištěné.“
Dominik Laudát: „Zhubl jsem 8 kg.
Bylo to hlavně 90 dní v mém životě,
které byly jiné, určité vytržení ze stereotypu. Některé věci se budu snažit
provozovat i dál po skončení Exodu.“
Lev Doležal: „Byly to nádherné tři
měsíce klidu, ztišení, pravidelného
denního rytmu, radosti, oproštění od
zbytných činností a informací a získá-

ní času navíc. Každý týden jsem se těšil
na setkání s ostatními muži. Člověk se
přinutil dělat něco jinak, než je zvyklý,
a tím silněji si uvědomoval Boží přítomnost a působení.“
Pavel Kyncl: „Největším přínosem
Exodu 90 pro mě bylo, že jsem si zvykl
pravidelně a intenzivněji modlit. Posílil jsem svou vůli. Nečiní mi problém
chodit o hodinu dříve spát a nekoukat
zbytečně na televizi. A hlavně, poznal
jsem nové přátele stejného smýšlení.
Navzájem jsme si byli oporou a vytrvali
jsme.“

Pokud by někoho nyní mrzelo, že
se do letošního ročníku nezapojil –
nezoufejte. Zeptala jsme se mužů i na
to, zda by se do výzvy zapojili znovu,
a většina z nich odpověděla, že ano.
O. Josef se už teď těší na další Exodus
a Pavel Kyncl přidává pro případné
zájemce radu, že se mají začít otužovat již v létě.

=gk=

Mariánská triáda letos připomíná
i premonstrátské jubileum
Přiblížit největší poutní kostely na Blanensku si klade
projekt s názvem Mariánská
triáda, který loni iniciovala
senátorka Jaromíra Vítková.
První materiál se loni soustředil zejména na kostel
Narození Panny Marie ve
Vranově. Druhý díl se zaměřuje na kostel Jména Panny
Marie ve Křtinách. První
písemná zmínka o tomto
městě pochází z 24. 9. 1237,
kdy byla papežem Řehořem
IX. vydána imunitní listina,
ve které jsou Křtiny uváděny 
jako majetek premonstrátského kláštera v Zábrdovicích. Socha
Panny Marie byla vytvořena v první
polovině 14. století. Dnešní poutní kostel
byl vybudován podle návrhu architekta
Jana Blažeje Santiniho Aichela mezi lety
1728–1750. Letošní rok je pro premonstrátský řád jubilejním, protože oslavuje
900 let od svého založení sv. Norbertem

foto: Radek Hanskut, Člověk a víra
ve francouzském údolí Prémontré. Poutní areál je dominantou obce, roku 2008
byl vyhlášen národní kulturní památkou
ČR a je to jedno z nejnavštěvovanějších
poutních míst na Moravě. V plánu pro
příští rok je pak představit historii chrámu ve Sloupu v Moravském Krasu.
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