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Slovo úvodem
Milí farníci,

někteří z vás se mě ptají, jestli se těším 
do Olomouce. A  já po pravdě odpoví-
dám, že se netěším, že jsem u  Sv.  Augus-
tina spokojený, a kdyby to záleželo jen 
na mně, tak bych se nikam nestěhoval. 

Na druhou stranu věřím, že budu 
jako spirituál v  Teologickém konvik-
tu spokojený, protože zatím pokaždé, 
když mě někam Pán Bůh poslal (i  když 
se mi tam nechtělo), byl jsem tam rád 
a šťastný. 

Stejným způsobem to vnímala jedna 
stará řádová sestra, která musela změ-
nit své dlouhodobé působiště (i  když 
jí bylo hodně přes osmdesát let) a na 
dotaz, jestli z toho stěhování nemá 
obavy, odpověděla: „Všude dobře, kam 
nás Pán Bůh posílá.“

I když odcházím nerad, jsem v posled-
ní době především plný vděčnosti. 

Jsem vděčný za to, že mi Bůh dopřál, 
abych mohl být farářem v tak skvělé 
farnosti, jako je Sv. Augustin. Jistě bych 
zde rád působil mnohem delší dobu, 
ale jsem vděčný za to, že mi zde Bůh 
dopřál alespoň těch 6 let. (Vždyť za 
posledních více než 30 let jsem nikde 
nestrávil delší dobu.) 

Jsem vděčný též otci biskupovi, že 
jsem se nemusel stěhovat už vloni, jak 
bylo prý původně v plánu.

Jsem vděčný za vás, které jsem zde 
mohl potkat, za své spolupracovníky, 
za to, co se podařilo posunout kupředu. 
Jsem vděčný za projevy přízně a pod-
pory, kterých se mi od vás dostalo 
a  (obzvláště v poslední době) ve velké 
míře dostává.

Jsem vděčný za letošní Velikonoce, 
za bohoslužby velikonočního Třídenní, 
které jsme mohli společně prožít. Mys-
lím, že to pro mě byly zatím asi nejin-
tenzivněji prožité Velikonoce v životě. 

Jsem vděčný také za to, že jsem mohl 
učit na místní církevní základní škole, 
i když právě učení bylo to, z čeho jsem 
měl na začátku největší strach a oba-
vy. Ale postupem času jsem si zvykl 
a  začalo mě to bavit.

Bylo to krásných 6 let a já na ně budu 
vždy rád vzpomínat. o. Josef Novotný

Dne 1. května se po večerní mši svaté 
sešla nová pastorační rada ve složení: 

Pavel Kyncl, sestra Hedvika Šimšíková, 
Karel Kallab ml., Veronika Smyslová, Mar-
tin Klaška, Dominik Laudát, Helena Buch-
tová, Marie Vichrová a Magdaléna Crhá-
nová. Omluveni byli dva členové  – otec 
Martin Holík a Alice Kallabová. Po zahajo-
vací modlitbě vedené otcem Josefem byli 
všichni přítomní vyzváni, aby se navzá-
jem krátce představili. 

Prvním bodem programu bylo pro-
jednání a plán budoucích farních akcí. 
Nejprve se pasto-
rační rada zabýva-
la organizací 11. 
ročníku tradičního 
farního jarmarku, 
který se uskuteční 
na svátek svatého 
Augustina, v neděli 
28. 8. 2022, a jehož 
výtěžek bude letos 
určen na podpo-
ru díla řeholních 
sester v Drastech 
u  Prahy. 

Pastorační rada 
dále projednávala 
organizaci farního 

dne, který se uskuteční v neděli 12. 6. 
2022 v areálu augustiniánského opatství 
na Starém Brně. Farníkům bude k dispo-
zici rajská zahrada a zájemci se budou 
moci zúčastnit prohlídky kláštera s výkla-
dem. Kromě tradičního občerstvení bude 
připraven zábavný program pro děti, 
o  který se postará mládež z naší farnosti. 
Rádi bychom rovněž využili příležitosti 
neformálního setkání mimo půdu naše-
ho kostela k tomu, aby se měla možnost 
navzájem seznámit co nejširší skupina 
farníků. ...pokračování na str. 2

Zápis z prvního setkání pastorační rady

První svaté přijímání 29. 5. 2022 foto: Vít Horník

Zleva: otec Josef Novotný, Pavel Kyncl, Veronika Smyslová, 
Karel Kallab ml., sestra Hedvika Šimšíková, Dominik Lau-
dát, Magdaléna Crhánová, Martin Klaška, Marie Vichro-
vá, Helena Buchtová



Stalo se 
Papež František o svátku Nanebe-
vstoupení Páně, 26. května, jmeno-
val dosavadního pomocného biskupa 
56letého Pavla Konzbula biskupem 
diecézním. Ve funkci vystřídá Vojtěcha 
Cikrleho, který před necelým rokem 
podal papežovi demisi z důvodu 
dosažení 75 let.

~
Třicet dětí přijalo u nás ve farnosti 
první svaté přijímání při mši svaté 29. 
května. 

~
Během měsíce května od úterý do pát-
ku přede mší svatou probíhaly Mari-
ánské pobožnosti.

~
Nová pastorační rada se poprvé sešla 
1. května. Řešila program červnové-
ho farního dne, organizaci srpnového 
Jarmarku a jak implementovat závěry 
synodních skupinek do života farnosti.

~
Při sbírce na pronásledované křesťany 
22. května se vybralo 37 980 Kč.
Sbírka na novou střechu 29. května 
vynesla 66 178 Kč.

Svátost křtu přijali: 
1. 5. Adéla Hojačová
14. 5. Thea Josefina Havelková

Sňatek uzavřeli:
28. 5. Eva Kincová a Lukáš Denker

Zesnuli:
14. 5. Hynek Konečný (*1943)
15. 5. Alena Medunová (*1929)

Zaznělo v  kázání 
Někdy i nám se může zdát, že to, 
k  čemu nás Bůh vede, je příliš ris-
kantní, že je to nesmyslné, že se to 
příčí zdravému rozumu. Ale pokud 
mu budeme důvěřovat, pokud překo-
náme svůj strach a budeme se řídit 
tím, co nám říká, pak může Bůh skrze 
nás učinit veliké věci.  
 o. Josef Novotný

Jsme povoláni v každé době hlásat 
evangelium. Evangelizace je otázkou 
především laiků. Oni jsou těmi, kteří 
šíří radost z evangelia. 
 o. Pavel Römer

...pokračování ze str. 1
Nejdůležitějším bodem setkání pasto-

rační rady však byla debata nad závěry 
synodních setkání v naší farnosti. Námě-
tů k zamyšlení zazněla celá řada, ale 
napříč všemi skupinkami nejvíce rezo-
novala potřeba nás farníků, kteří žijeme 
a působíme v tak velké farnosti, jako 
je Augustin, se navzájem lépe poznat. 
Řada z nás zná ostatní pouze „od vidění“ 
z  kostela, ale přiřadit tvář ke jménu dost 
často nedokážeme. Z výstupů synodních 
skupin pak rovněž vyplynula potřeba far-
níků vzájemně se setkávat ve společen-
stvích. Proto jsme se zamýšleli a hledali 
cesty, jak seznamování, setkávání farníků 
a vznik nových společenství podpořit.

Závěry synodního procesu však touto 
schůzkou nebyly ani zdaleka vyčerpány 
a pastorační rada se jimi bude dále zabý-
vat při svých dalších setkáních. 

Pastorační rada farnosti by měla fun-
govat nejen jako poradní sbor faráře, ale 
zejména jako skupina lidí, která se stará 
o farnost a život v ní, naslouchá přáním 
farníků, jejich potřebám a nápadům 
a  snaží se je navzájem sbližovat a pomá-
hat jim! V případě, že byste se rádi na 
něco zeptali, potřebovali pomoci, měli 
nápad či námět, který se týká farnos-
ti, nebojte se na členy pastorační rady 
s  důvěrou obrátit!

 Magda Crhánová
Kontakty na členy pastorační rady:
Helena Buchtová helsum@seznam.cz 732 441 634
Dominik Laudát DominikLaudat@seznam.cz 737 937 750
Marie Vichrová maru.vichrova@gmail.com 604 842 542
Magdalena Crhánová magda.crhanova@seznam.cz 737 642 286
Martin Klaška m.klaska@centrum.cz 721 572 289
Veronika Smyslová smyslova@lustigfoundation.cz 777 718 952
sestra Hedvika Šimšíková simsikova@cmczs.cz 774 225 683
Karel Kallab kaja.kallab@gmail.com 775 641 321
Pavel Kyncl pkyncl@volny.cz 776 723 173
Martin Holík martin@martinholik.cz 605 432 100
Alice Kallabová alice.kallabova@centrum.cz 737 990 483

O víkendu se státním svát-
kem 8. května měli zástup-

ci mládí naší farnosti možnost 
u otce Karla Janů zkusit, jak asi 
vypadá práce. Jak se ostatně 
stalo jarní i podzimní tradicí. 
V  pořadí druhá dětská invaze do 
Slavonic měla silné zastoupení 
z řad mladšího i staršího spolča 
a poradila si s náročnými úkoly 
zahrnujícími dvojí přeskládání 
dřeva nebo plení záhonů. Děku-
jeme za laskavou péči otci Karlovi, jehož 
pohostinství a nabídka práce nezná mezí 
a jehož osobní příklad je hnacím moto-
rem faustovské činorodosti. Přirozeně 
také otci Josefovi a Martinu Klaškovi, že 

se odvážili dohlížet na tolik mladistvých 
a přivezli je rodičům zpět zdravé. Věří-
me, že v září budeme moct pokračovat 
v  tomto dobrém díle.

Filip Šebek

Farní mládež ve Slavonicích

Mladší a starší spolčo na invazi ve Slavonicích 
netušící, jaká práce je čeká.  foto: Martin Klaška

V sobotu 7. 5. 2022 se sešly holky ze 
sboru školních dětí, aby spolu strá-
vily společné odpoledne a  přespaly 
na faře. Odpoledne byly holky na 
procházce, na faře si pak zahrály 
několik her – nechybělo ani focení 
ve fotokoutku a společné zpívání 
za doprovodu kytar a  fléten. Večer 
se holky podívaly na pohádku 
a  v  neděli akci zakončily mší sva-
tou a pravidelnou nedělní zkouš-
kou sboru. foto: Vít Horník



Krom chrámového sboru a sboru pro 
školní děti máme v naší farnosti i sbo-
reček pro děti od tří let. Založila jej 
a mnoho let vedla Alice Kallabová se 
svým manželem Karlem Kallabem, 
který hrával na zkouškách na kyta-
ru. Na chvíle strávené ve sborečku 
si pamatuji jako na čas plný zábavy 
a  mám radost z toho, že sboreček, do 
kterého jsem kdysi sama ráda chodi-
la, stále funguje a že nám jednou za 
čas v kostele zazpívají něco i nejmen-
ší děti. V roce 2015 převzala sboreček 
Marie Vichrová a od roku 2019 jej má 
na starosti Antonie Račanská, se kte-
rou jsem si o její práci s dětmi popo-
vídala.

Jak ses vlastně dostala k nám do far-
nosti? 
U Augustina jsme se občas objevili se zná-
mými, především s Vichrovými, protože 
naše mamky jsou spolužačky z  gymplu. 
Potom jsem v pátek začala chodit s  mla-
dými na náboženství a  s  otcem Kouma-
lem byla na prvním farním táboře. Pra-
videlně jsem ale začala k Augustinovi 
chodit před pěti lety, kdy jsem začala 
pomáhat Marušce Vichrové se sboreč-
kem. Hrála jsem tam tehdy na kytaru. 

Chodila jsi někdy do nějakého sboru?
Od primy jsem chodila do školního sboru 
a potom chvíli i do pátečního sboru mla-
dých s panem Kynclem, který byl u nás 
ve farnosti. Ale ráda zpívám už od mala. 
Ještě teď vzpomínám na dlouhé cesty 
v  autě, které jsme si se sourozenci zpří-
jemňovali především písničkou „Krávy, 
krávy“.

Hraješ na nějaký hudební nástroj?
Nejdřív jsem hrála na zobcovou flétnu, 
ostatně u flétny většina dětí začíná. Když 
jsem byla starší, úplnou náhodou jsem 
začala hrát na kytaru. Tehdy měla chodit 
do kytary moje starší sestra, ta nakonec 
nemohla, tak jsem tam místo ní musela 
začít chodit já. Ve stejné době jsem také 
začala pomáhat Maru se sborečkem. To 
bylo fajn, protože jsem se tam docela 
procvičila – bylo jedno, jak to zahraju 
nebo že se mi něco nepovede. Maru jen 
potřebovala, abych jí alespoň nějaký 
akord zahrála, aby měli podle čeho zpí-
vat.

A v roce 2019 jsi po Marušce sboreček 
převzala…
Maruška jela na půl roku do Anglie, tak 
za sebe potřebovala někoho na zástup. 
Ptala se mě, jestli mi nevadí ji zastoupit. 
Tehdy se ještě nevědělo, jestli sboreček 
povede, až se z Anglie vrátí. Kdo by tušil, 
že sboreček zůstane v mých rukách až 
doteď.

Jaké pro Tebe bylo převzít zodpověd-
nost za sboreček?
Ze začátku jsem z toho měla docela 
strach  – bylo mi necelých 16, neměla jsem 
moc zkušeností s hudbou a ani na kytaru 
jsem moc hrát neuměla. S dětmi jsem ale 
byla vždy ráda a nemyslím si, že je to jen 
o hudbě. Hlavní je pro mě, že se s dětmi 
sejdeme a chválíme společně Boha. 

Jak probíhají zkoušky? 
Na začátku se sejdeme a jen si povídá-
me. Ono taky trvá, než všichni přijdou. 
Potom zpíváme a taky hrajeme hry. Čas-
to se i snažím předat nějakou myšlenku. 
Na konci si vždycky sedneme do kolečka 
a pomodlíme se. 

Mají děti nějakou oblíbenou hru?
Nejradši mají, když pustím písničku 
a  když přestane hrát, ony dělají sochy. 
Takto dětem pouštím nové písničky, kte-
ré se pak mají učit, přijde mi, že tak se 
jim to snáz dostane do hlavy.

Kde sháníš písničky, které zpíváte?
Spoustu not mi předala Maruška Vich-
rová. Jinak jsem si našla na internetu 
chválové stránky, na kterých je spousta 
dětských písniček i s videi. Když jsem se 
na tyto stránky registrovala, abych měla 
přístup i k notám, překvapilo mě, že mi 

napsal jejich správce. Ptal se mě na moji 
práci ve sborečku a povzbudil mě v tom, 
co dělám. Bylo to velice milé. Písničky 
hledám nejčastěji podle názvu nebo tex-
tu a hlavně videí, protože jen podle not 
vybírat písničky neumím.

Pomáhá Ti se sborečkem někdo?
Ano. Na zkoušky se mnou teď občas 
chodí Romča Sapáková. Dříve se mnou 
chodily i Kateřina Halámková, Marie 
Tarabová a Terezie Schejbalová, která 
nám hrávala při zkouškách na kytaru. 
Holky mi také pomáhají s doprovodem 
při vystoupeních, kdy Maru hraje na kla-
vír, Kačka na flétnu a Terezka na kytaru. 
Někdy s námi hrají i Anna Vichrová nebo 
Barbora Daňková na housle. Také pro mě 
především ze začátku byla důležitá pod-
pora pana faráře.

Máš nějakou oblíbenou písničku?
Těžko říct… Vlastně mám celkově ráda 
dětské písničky – líbí se mi, že v nich jsou 
důležité věci vyjádřeny úplně jednoduše. 
Hodně se mi líbí jedna písnička, kterou 
jsem našla na internetu. Zpívá se v ní 
o  tom, že Ježíš ťuká na srdéčko, a tak ho 
máme pustit dovnitř. Je to přitom dáno 
do kontrastu s další slokou, v níž ťuká na 
srdéčko ďábel, a toho dovnitř nepustíme. 

Vzpomínáš si na vaše první vystoupe-
ní?
Ano, to byl pro mě velmi zajímavý záži-
tek, nezpívali jsme totiž v kostele, ale při 
benefičním odpoledni v Proglase. Řešila 
to s námi tehdy Jarka Otradovcová. Vůbec 
jsme s holkama nevěděly, co od toho oče-
kávat. Navíc ten den pršelo, tak jsme se 
bály, jestli vůbec přijdou nějaké děti. 
Jediný, o kom jsme na jisto věděly, že při-
jde, byla Klárka Halámková, protože její 
sestra s námi hrála na flétnu. Také mě na 
místě překvapilo, že ode mě chtěli, abych 
řekla něco do rádia. Nakonec to ale mys-
lím bylo dobré. 

Chtěla bys na závěr ještě něco dodat?
Vlastně ano. Poslední dobou dětí ve sbo-
rečku ubylo. To je podle mě škoda. Chodí 
jich tam teď tak pět až šest, což bývalo 
dřív mnohem lepší. Sboreček je pro klu-
ky i holky od tří do sedmi let a budeme 
rádi, pokud se k nám připojí někdo další 
a bude nás víc.

Děkuji za rozhovor. Gabriela Klašková

„V písničkách pro děti jsou složité věci vyjádřeny 
úplně jednoduše.“ Rozhovor s Antonií Račanskou
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Farní diář 
 5. 6.  Slavnost Seslání Ducha svatého 
 10. 6.  Noc kostelů 
 12. 6. Farní den 
 16. 6. Slavnost Těla a Krve Páně 
 19. 6.  Fotbalové utkání ministranti 

vs. otcové 
 29. 6.  Slavnost sv. Petra a Pavla

Farní den proběhne dne 12. 6. 2022 
v Augustiniánském opatství v Brně od 
12 do 17 hodin. Pokud byste chtěli při-
spět k příjemnému prožití tohoto dne, 
přineste s sebou něco sladkého ke kávě.

Noc kostelů 2022
18.00 Mše svatá
19.00  Ježíš se mnou v loďce (sboreček 

předškolních dětí řídí A. Račanská)
  Zpíváme pro radost (sbor škol-

ních dětí řídí M. Vichrová a A. Hor-
níková)

19.20  Komentovaná prohlídka kostela 
(vede A. Štěpánová)

20.00  Sbor Cantate Domino canticum 
novum – sborová tvorba pěti 
století (Smíšený sbor chrámu sv. 
Augustina pod vedením P. Kyncla)

20.30  Varhanní hudba (Z. Chvíla)
22.00  Závěr

Okénko do minulosti
Duchovní správa a farnost v letech 
1961–1967
Náboženský život farníků v této době 
nespočíval jen jejich přítomností na 
bohoslužbách, obohacení jim přinášely 
také tajná setkání, semináře, přednáš-
ky, duchovní cvičení. Službu ve farnosti 
museli po výhrůžkách opustit otec a syn 
Fráňovi, funkci kostelního hospodáře 
pak převzal pan Jan Štrosa. Z rozhodnutí 
MěNV byla fara obsazována nájemníky, 
většinou zahraničními studenty, přitom 
Hetmerovi, kteří se o kostel starali, byd-
leli se třemi dětmi v přízemí v jednopo-
kojovém bytě.

V duchovní správě se v tomto obdo-
bí vystřídali tři kněží. P. Dr. František 
Kraus (1961–1963) si brzy získal far-
níky svou laskavostí, oceňovaný byl 
i  jako vynikající kazatel. Na jeho podnět 
vznikl kostelní sbor, který kromě slav-
nostnějších bohoslužeb byl příležitostí 
ke společnému setkání farníků, stejně 
tak i  každoročně pořádané poutě na 
Vranov a do Křtin. Za působení P. Krau-
se došlo z rozhodnutí papeže Jana XXIII. 
v  roce 1961 k některým liturgickým 
změnám: požehnání na konci mše svaté, 
zpěv jen mešní písně, při tiché mši už se 
nemodlí sv. růženec, recitace ordinária. 

Také P.  Antonín Uher (1963–1966) se 
těšil ve farnosti oblibě pro svoji ochotu 
pomáhat, obstarat, co bylo potřeba. Za 
jeho působení došlo k několika podstat-
ným liturgickým změnám vycházejícím 
ze závěrů Druhého vatikánského konci-
lu. Od r. 1964 např.: čtení PS v českém 
jazyce, kázání po evangeliu, oddavky ve 
mši sv., povolena kremace, obětní stůl 
před presbytář, kněz slouží tváří k lidu, 
laici čtou u ambónu epištolu. Krátce 
po příchodu P. Uhra proběhly v koste-
le postupně opravy a úpravy. Opravena 
byla podlaha ve věži, odpady na faře 
a  v  kostele, okapy, byly opraveny var-
hany, vymalován celý kostel, byla opra-
vena a  vyčištěna okna a opravena stře-
cha fary. Všechny náklady z velké části 
hradili farníci. V roce 1966 byl P. Uher 
zbaven státního souhlasu po události 
s  mladou ženou, která jej pronásledova-
la, citově vydírala. Po dvou letech se ke 
kněžské službě mohl vrátit, ale už mimo 
Brno. Jako administrátor ve farnosti poté 
působil P. Karel Onuca (1966–1967), 
srdečné a otevřené povahy. Nepocházel 
z městského prostředí, necítil se zde 
dobře. Sám zažádal o přeložení.

(Srov. Svatý Augustin…, str. 131–135)  
s. Stanislava

Na začátku letošního roku proběhla 
v naší farnosti synodální setkání, ve 

kterých se hovory stáčely i k životu u nás 
ve farnosti a možnosti opět oživit slávu 
farního jarmarku. Já sama jsem měla 
farní jarmarky vždy v oblibě, a tak jsem 
si řekla, že výpomoc s organizováním 
je možnost, jak alespoň částečně vrátit 
péči, kterou mi farnost za ta léta poskyt-
la. Nejsem v tom ovšem jediná, ozvalo se 
mnoho skvělých dobrovolníků, se který-
mi se budeme snažit připravit den hod-
ný k uctění památky svatého Augustina 
v neděli 28. srpna.

Tento rok bude výtěžek putovat na 
stavbu klášterního areálu v Drastech 
pro komunitu bosých karmelitek. Řehol-
ní sestry, jejichž hlavním posláním je 
přímluva – modlitba za druhé, se kvů-

li hluku a malému prostoru rozhodly 
vyměnit Prahu za zanedbanou osadu 
a  být tak blíž přírodě i lidem. Budovaný 
areál v Drastech nemá sloužit jen jim, 
ale všem příchozím. Věří, že se ze zchát-
ralého hospodářského dvora stane dob-
ře dostupné duchovní a kulturní cent-
rum, kde se bude moci každý, kdo bude 
potřebovat, obnovit lidsky i duchovně 
a odkud bude odjíždět s novou silou do 
každodenního života.

Proto vás prosím, věnujte svůj rukoděl-
ný nebo kulinářský výrobek, aby mohl 
udělat radost někomu dalšímu. A  také 
na jarmark prosím myslete v  modlitbě, 
protože bez Božího požehnání marné 
lidské namáhání.

Gabča Mazúrová

Farní jarmark – bude!

Modlitba 
Přijď, Duchu svatý. Přicházej jako světlo, 
které v nás prozáří jakékoliv temnoty. 
Přicházej jako jistota, která vysvobozuje 
z pout závislostí. 
Přicházej jako radost, která dává naše-
mu životu lesk a půvab. 
Přicházej jako pokoj, který vítězí nad 
nesouladem a zmatkem.
Přicházej jako krása, která je pramenem 
všeho skutečně krásného. 
Přicházej jako štěstí, které je naplněním 
všeho, po čem toužíme. 
Přicházej jako víra, kterou poznáváme 
Boží záměry a odpovídáme na ně. 
Přicházej jako naděje, která nás chrání 
před skleslostí a sobectvím. 
Přicházej jako láska, která v nás spojuje 
božské a lidské a kterou se stáváme jako 
Ty darem pro druhé. 
Přijď, Duchu svatý.


