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Slovo úvodem
Spojeni modlitbou i vzpomínkami
Úřad Apoštolské penitenciárie vydal 
Dekret pro rok 2021. Plnomocné 
odpustky přivlastnitelné věrným 
zemřelým jsou vzhledem k pandemii 
nemoci covid-19 prodlouženy na celý 
listopad, v Česku už od 25. října; mění 
se podmínky a zbožné skutky, „aby byl 
křesťanský lid v bezpečí“. Můžeme se 
tak vyhnout dnům, kdy bude na hřbi-
tovech jako na Václaváku.

Odpustky je možné získat od 25. 10. 
do 30. 11., a to nejvýše v osmi nezá-
vislých jednotlivých dnech.

V daný den jsou to vždy modlit-
ba na úmysl papeže, nemít zalíbení 
v  hříchu, svaté přijímání, i mimo mši; 
v okruhu plus mínus jednoho či dvou 
měsíců, podle možností, přijmout 
svátost smíření. K tomu ve variantě 
hřbitov návštěva hřbitova, modlitba 
za zesnulé, ve variantě kostel návště-
va kostela nebo kaple, modlitby Věřím 
v Boha a Otčenáš.

Senioři, nemocní, ti, kdo nemohou 
opustit bydliště kvůli epidiemickým 
opatřením, mohou získat odpustky 
na dálku. Postačí modlitba před Ježí-
šovým nebo Mariiným obrazem.

Za zemřelé se modlíme při každé 
mši svaté. Kromě toho máme k dis-
pozici tyto speciální dny Všech sva-
tých a Vzpomínky na věrné zemřelé. 
Intenzivně prosit za ty, kteří čistí své 
životy v Předsíni, aby dorostli pro 
Nebe, je výrazem moudrosti círk-
ve a  také odrazem starobylé praxe 
věřících. Je to do značné míry logic-
ké a  pochopitelné, zejména pro nás, 
kteří věříme ve společenství svatých 
a  v život věčný, jak říkáme v modlitbě 
Vyznání víry. Zároveň jsou tyto mod-
litby štafetou, kdy doufáme, že jako 
my za své předky, tak naši potom-
ci budou vzpomínat a prosit za nás. 
Krásný zvyk. Jsme spojeni modlitbou 
i  vzpomínkami, fotografiemi i upra-
veným hrobem. Těšme se na sebe!

 o. Martin Holík

Úterní kavárna mami-
nek/tatínků s dětmi 

byla a stále je oblíbeným 
místem na setkání.

Bohužel kvůli covidové 
pauze minulý rok prakticky 
nebyla, ale letos, dá-li Pán, 
to snad vydrží.

Děti, které s maminkami 
zatím přicházejí, jsou cel-
kem malé: 4 měsíce až 3 
roky, takže si hrají spíš samy, 
vedle těch ostatních, ale 
i  tak je to pro ně cenná zku-
šenost kolektivu, zvlášť pro 
ty, které ještě nemají souro-
zence. Ve farní herně na ně 
čeká spousta zajímavých hraček a  podle 
kreativnosti maminek taky společné zpí-
vání písniček s ukazováním a případné 
další společné aktivity – čekáme na nové 
maminky s novými nápady!

Maminky si mezitím stihnou popovídat 
při čaji nebo kávě a dát si něco dobrého 
na zub. Je obohacující sdílet své zkuše-
nosti a každodenní radosti i starosti.

Zatím se nás schází okolo pěti mami-
nek a sedmi dětí. A těšíme se na další!

Kdy se scházíme: nyní již každý týden 
v úterý od 8.30 do 11 hod. Přijít i odejít 
se dá kdykoliv podle potřeby, jen v pří-
padě prázdnin či svátků je lepší se ujis-
tit, zda se kavárna bude konat, např. na 
tel. č. 724 385419 nebo v ohláškách.

Kde se scházíme: na faře v sále v 1. pat-
ře, prosím zvoňte na zvonek sál, případ-
ně volejte na výše uvedené tel. č. Kočárky 
lze zaparkovat za dveřmi v přízemí.

 Helena Novotná a Anežka Brtníková

Úterní kavárna maminek

Po téměř dvouleté pauze vystoupil při misijní neděli, 24. 10. 2021, farní chrá-
mový sbor. Farní chrámový sbor má zkoušky každou středu v 19 hodin a uvítá 
nové členy do všech hlasových kategorií. foto: Vít Horník

Maminky s dětmi se scházejí na faře. 



Stalo se 
V neděli 10. října se na hřišti CM škol 
sešly rodiny s dětmi k hravému odpo-
ledni s názvem Mořeplavci a objevi-
telé.

~

Mládežníci začali nacvičovat předtan-
čení na farní ples.

~

Na mezinárodní den kaše 10. října 
bylo možné před kostelem ochutnat 
kaši Likhuni phala, která je jedním 
z  hlavních jídel podávaných ve školách 
podporovaných Mary’s Meals.

~

Prožili jsme Světový den misií (24. říj-
na) s tématem „Je přece nemožné, aby-
chom nemluvili o tom, co jsme viděli 
a  slyšeli.“ (Sk 4,20) V naší farnosti 
sbírka vynesla celkem 52 854 Kč.

Pokřtěni byli: 
10. 10. Olívie Anna Valiašková
24. 10. Sára Nedomová

Sňatek uzavřeli:
2. 10. Simona Danajová  
 a Petr Hanslian

Zaznělo v  kázání 
Naslouchat Božímu hlasu je pro nás 
velmi důležité. Pokud chceme žít 
v  plnosti, tedy v radosti a v pokoji, je 
třeba, abychom vnímali, co nám Bůh 
radí, k čemu nás vede, na co nás upo-
zorňuje, protože my mnoho situací 
nedokážeme správně rozlišit. Pokud 
spoléháme na vlastní úsudek, je prav-
děpodobné, že se necháme snadno 
svést.  o. Josef Novotný  
 (svátek sv. Terezie od Dítěte Ježíše)

Moc je dána člověku ke službě, nikoliv 
k ovládání. Kdo má moc, má ji používat 
k dobru druhých. „Vždyť Syn člově-
ka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby 
sloužil.“ (Mt 20,28) Kristův učedník by 
se ve svém rozhodování neměl řídit 
tím, co chce sám, ale co je ku prospěchu 
těm, kdo jsou okolo něho; těm, kterým 
má sloužit. o. Josef Novotný  
 =ad=

Okénko do minulosti
Čtyřicet let nesvobody
Milí farníci, dostáváme se ke čtvrté 
kapitole, která v úvodu popisuje situaci 
v  naší zemi po uchopení moci komunisty 
v únoru roku 1948. Tentokrát příspěvek 
do Zpravodaje nebude stručným výta-
hem, ale citací. Obsahem jsou totiž tak 
důležitá fakta, že je na místě nic z  nich 
nevynechat.

„Co slovo, to lež, co slib, to podvod, co čin, 
to násilí.“ Tak charakterizovali nový režim 
političtí vězni, kterými strana rychle zapl-
nila věznice. V údobí 1948–1953 bylo pro 
údajné politické delikty odsouzeno přes 
100 000 lidí, z toho přes 40 000 k  tres-
tům delším než deset let. K trestu smrti 
v  politických procesech bylo odsouzeno 
232 osob, z nich 178 popraveno. V žádné 
jiné zemi sovětského bloku nebylo tolik lidí 
postiženo třídní justicí a tolik popraveno 
jako právě v Československu. Vyšetřova-
cí metody často předčily metody nacistů. 
K  přiznání zločinů, které nikdy nespáchali, 
byli lidé přiváženi s pytlem na hlavě, spou-
táni řetězy na rukou i na nohou, oslepo-
váni elektrickým světlem, až do omdlení 
mláceni, byly jim vyráženy zuby, donuceni 
sedět ve vaně naplněné fekáliemi, šoko-
váni elektřinou. Vyšetřovaní museli desít-
ky hodin stát čelem ke zdi nebo naopak 
neustále pochodovat. Docházelo k fingo-
vaným popravám, kdy bylo oběti dáno na 

srozuměnou, že nadešla její poslední hodi-
na. Desetitisíce dalších lidí byly odsouzeny 
pro údajné hospodářské delikty, pro původ 
rodičů, pro svou víru, pro příbuzenství 
s  emigranty. K  tomu je třeba přičíst něko-
lik set tisíc lidí, kteří byli bez soudu inter-
nováni v táborech nucené práce (TNP) 
nebo museli sloužit v pomocných technic-
kých praporech (PTP). „Nezákonnost byla 
symbolem komunistické moci a její druhou 
stránkou byla bezprávnost a bezmocnost 
postižených. 

Uvedený obraz krutovlády, jak jej pod-
le vlastní zkušenosti, mnoha rozhovorů 
a  široké znalosti historické literatu-
ry předkládá ve své knize Pavel Tigrid, 
výstižně doplňuje historik Jan Stříbrný: 
„Totalita nacistická byla krátkodobá. 
Komunistická ovlivnila život tří genera-
cí, zpřetrhala přirozené vazby s minu-
lostí a vážně narušila hierarchii hodnot. 
Absence demokracie a nová normalizace 
zrodily masovou přizpůsobivost a zamě-
ření se na úzce vymezenou privátní sféru. 
Rezignace na svobodné občanské postoje, 
návyk na schizofrenní život dvojí tváře 
měly pro individuální mravní stabili-
tu  – tedy celkový stav společnosti – vážné 
důsledky, které se projevily právě až po 
pádu  komunistického režimu.“

(Srov. Svatý Augustin…, str. 117–118)
 s. Stanislava

V jedenácté kapitole spisu O učiteli 
svatý Augustin píše: Ve věcech svého 

poznání si nežádáme vysvětlení od slov, 
zaznívajících kolem nás, ale pravdy, která 
uvnitř nás řídí našeho ducha, i když nás 
snad slyšená slova povzbudí k otázce. Ten 
však, jehož se takto dotazujeme, je Mistr, 
o němž je řečeno, že přebývá ve vnitř-
ním člověku, Kristus, neměnná moc Boží 
a věčná Moudrost. Každý duch nadaný 
rozumem se ho táže, On však se zjevuje 
každému jen natolik, kolik je v důsledku 
dobré nebo zlé vůle schopen pochopit. 
A  jestliže se někdo ve svém duchu mýlí, 
není to chyba dotazované Pravdy; stejně 
tak jako není chybou vnějšího světla, kla-
mou-li se nejednou naše tělesné oči a pře-
ce přiznáváme, že se tohoto světa tážeme 
po viditelných věcech, aby nám je ukázalo 
v  té míře, v jaké jsme schopni je vidět. 

Svatý Augustin se počítá mezi pla-
toniky, kteří kladli důraz na existenci 
objektivní pravdy. Klam a neschopnost 
poznat tuto pravdu pocházela z vlivu 
nedokonalých lidských smyslů. Rozum 
je podle nich naopak spolehlivá cesta, 

jak poznatky třídit a dobírat se pravdy. 
Augustin je ale zároveň křesťan a Prav-
da je pro něj s  velkým P. Je jí Kristus 
– Boží Syn, druhá Božská osoba Trojice, 
Boží Logos. Každá doba má své sofisty 
a  vlastní fake news. Zdá se, že mají ve 
světě většinu a bývají u moci a při peně-
zích. V jejich pokřiveném pohledu na 
svět i na Boha je hledání pravdy zvláště 
obtížné. V době Sókratově a Platónově to 
byli někteří politici a  různí učitelé réto-
riky, v době Augustinově to byli někteří 
politici a různí sektáři, v dnešní době 
jsou to někteří politici a různí trollové. 
Pokud se nám zdá být tento věčný sou-
boj nerovný a marný, je třeba upřít svou 
pozornost třeba právě k Augustinovi. Od 
něj se totiž můžeme učit a dává nám to 
trvalý užitek. Zatímco při učení o oněch 
různých politicích se můžeme dozvědět 
tak maximálně „tudy ne, přátelé“. Nikdy 
nesmíme rezignovat na vědomí, že exis-
tuje objektivní pravda. A spásné pro nás 
je, když jako Pravdu s velkým P vidíme 
Krista, Božího Syna. 

 =db=

Augustinovo poznání



Kaple sester Těšitelek v generálním 
domě na Heinrichově ulici je zasvěce-
ná Panně Marii Bolestné, patronce naší 
kongregace a první těšitelce Ježíše trpí-
cího na kříži. „Dle příkladu nebeské Mat-
ky, této první těšitelky Ježíšova Srdce, mají 
sestry zařídit svůj život a každá sestra má 
povinnost, aby o utrpení Páně zbožně roz-
jímala a všechna svá utrpení a těžkosti 
s  ním spojovala.“ (Výklad stanov)

Kaple byla posvěcená na svátek Naroze-
ní Panny Marie 8. září 2020 otcem bis-
kupem Vojtěchem Cikrlem. Projekt kap-
le pochází z Dílny Všech svatých, kterou 
vede Jiří Šťasta.

Všechny liturgické prvky, vybavení 
kaple – oltář, svatostánek, ambon i abaky 
jsou kombinací pískovcového kamene, 
dřeva a kamenné mozaiky. Chórové lavi-
ce jsou z jedlového dřeva, které vyrostlo 
v našich lesích v Kunštátu.

Kapli dominují, kromě svatostánku, 
dvě kamenné mozaiky. Po pravé straně 
mozaika Ježíše trpícího v Getsemanské 
zahradě s andělem útěchy a po levé stra-
ně Bolestná Matka Panna Maria stojící 
pod křížem svého Syna. Obě mozaiky 
znázorňují naše charisma – těšit trpícího 
Krista v zahradě Getsemanské, na kříži 
a  ve svatostánku. „Má duše je smutná, až 

k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou.“ 
(porov. Mt 26,38)

Na svatostánku je malovaný obraz 
Církve, loďky, kde apoštolové veslují 
a  Ježíš je ten, který drží kormidlo a loďku 
řídí. Na vnitřní straně dvířek svatostán-
ku jsou dva serafové, kteří se klaní a jsou 
obrazem další důležité činnosti sester, 
a  to každodenní adorace, klanění se Ježí-
ši přítomnému v Eucharistii.

Na stranách oltáře jsou čtyři malované 
miniatury znázorňující jednak eucha-
ristické symboly, pak obraz Beránka 
v  nebeském Jeruzalémě, který naznačuje 
naši účast na nebeské liturgii, a nakonec 
ikonografické zpracování tématu prázd-
ného („připraveného“) trůnu, nad nímž 
je kříž. V oltáři jsou uložené relikvie sva-

tého papeže Pia X., který naši kongrega-
ci schválil ústně při návštěvě ad limina 
v  roce 1913.

Malovaná miniatura, která je umístě-
na na ambonu, znázorňuje anděla, ohla-
šujícího radostnou zvěst: Kristus vstal 
z  mrtvých.

Oltář je postaven naproti ambonu, což 
bylo zvykem v starokřesťanské syrské 
liturgické tradici. 

Věčné světlo se uchovává v olejové 
lampě, která je symbolem čekajících, 
moudrých panen, kterým nechybí olej.

U vstupu do našeho domu upomíná na 
charisma naší kongregace také kamenná 
mozaika s názvem Getsemany.

S. Pavla Pichlerová
generální představená

Kaple Panny Marie Bolestné u sester Těšitelek 

Kamenná mozaika u vstupu do domu 
sester Těšitelek, která upomíná na 
charisma kongregace. 

Kaple v naší farnosti: kaple u sester Těšitelek

Na území naší farnosti se nachází sedm kaplí, ve kterých je uchovávána Nejsvětější svátost. Postupně bychom rádi tyto kaple čtená-
řům představili. Do tohoto čísla nám o své kapli napsaly sestry Těšitelky.

Ze zápisu z pastorační rady
31. 10. 2021 se sešla pastorační rada. 
Řešily se na ní především tyto body:

Synoda – máme jedinečnou pří-
ležitost přijmout pozvání ke společ-
nému naslouchání, modlitbě a dis-
kusi o dění v církvi, kterou společně 
tvoříme. Do 30. 11. 2021 bude vzadu 
v kostele krabice, do které můžeme 
vložit lístek se jménem a mailem/

•

telefonním číslem a body synody, 
která považujeme za dobré roze-
brat. Koordinátorkou v naší farnosti 
je Marie Vichrová (maru.vichrova@
gmail.com), která farníky vyzve 
k  práci ve skupinkách. 
Křížová cesta ve Willsonově lese – 
1. 11. spuštěno hlasování, organizá-
toři prosí o podporu na:   
damenavas.brno.cz/projekt/?id=1702 

•

Pastorační rada odsouhlasila kalen-
dář akcí pro rok 2022.
Volby nové Pastorační rady jsou 
naplánovány na jaro 2022.

Podrobný zápis bude k nahlédnutí na 
nástěnce v kostele a na stránkách far-
nosti.
 Jana Halámková

•

•



Augustin • 6. ročník, číslo 63. • Datum vydání: 7. listopadu 2021 • Další číslo vychází 5. 12. 2021 (uzávěrka 26. 11.).
Vydává Římskokatolická farnost u  kostela sv. Augustina, náměstí Míru 377/7, 602 00 Brno. 

Redakce: Daniel Blažke, Alžběta Daňková, Luboš Herz (korektor), Martin Holík (kaplan), Gabriela Klašková (šéfredaktorka), 
Marta Laudátová, Lukáš Meduna (grafik), Josef Novotný (farář), Jaroslava Otradovcová.

www.augustinbrno.cz • e-mail: zpravodaj@augustinbrno.cz • Určeno pro vnitřní potřebu farnosti.
Přijímáme náměty a  příspěvky do dalšího čísla zpravodaje. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky dle potřeby krátit a  upravovat.

Farní diář 

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

 20. 11. Farní ples
21. 11. Svátek Ježíše Krista Krále
   Adorační den naší farnosti a den 

modliteb za kněžský seminář 
26. 11.  Adventní duchovní obnova 
–27. 11. (P. Petr Vrbacký)
28. 11. 1. neděle adventní

Modlitba při synodních setkáních
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás ty sám, 
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost 
svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost 
ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc 
společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě 
a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.

Organizátoři plesu prosí o dary do tom-
boly, které je možné odevzdat od 1. do 
17. 11. v sakristii nebo je možné se na 
předání domluvit s Romanou Moutelí-
kovou. V případě, že se kvůli Covidu ples 
neuskuteční v plánovaném termínu, 
budou vybrané dary schovány na příští 
rok, případně jiný termín.

Vážení spolufarníci,
v průběhu několika uplynulých měsíců 

jsme vytvořili projekt křížové cesty do 
Wilsonova lesa, se kterým jsme následně 
prošli téměř celým schvalovacím proce-
sem (městská část, zastupitelstvo atd.). 

Bližší informace k obsahu projektu je 
buď na níže uvedených webových strán-
kách nebo na informačních letáčcích, 
např. na nástěnce v kostele. 

Protože jde o projekt připravený 
v  rámci programu Participativního roz-
počtu města Brna, čeká nás teď v listo-
padu hlasování veřejnosti o podpoře. 

A  právě v tomto bodě jsme Vás „augus-
tínské“ chtěli poprosit o pomoc. Od 1. do 

30. listopadu budete moct hlasovat na 
webových stránkách: damenavas.brno.
cz/vy-rozhodnete, kde každý má k  dis-
pozici až 5 hlasů a je možné je dát i  stej-
nému projektu. Pokud se nám podaří 
nasbírat dostatek hlasů, tak bude nejen 
možné snadno vyřídit potřebná povole-
ní, ale z rozpočtu města Brna dostaneme 
na náklady s tím spojené více jak 500 tis. 
Kč. Prosím pomozte nám svým hlasem 
realizovat dobré dílo. Předem moc děku-
jeme. 

Za autory projektu
Jan Taraba

Křížová cesta ve Wilsonově lese – závěrečné hlasování

PRODEJ VSTUPENEK NA PLES: v neděli 
7. 11. a 14. 11. 2021 v 10.00 a v 18.45 
hod. (po mši svaté) v sakristii.

VSTUPNÉ: 400 Kč (hlavní sál), 350 Kč 
(předsálí), v ceně je zahrnuta servírova-
ná večeře. 

Akce se uskuteční za dodržení platných 
epidemiologických opatření.


