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Slovo úvodem
Zázraky
To je zázrak, to je zázrak, naši se usmí-
řili! * Synek se nám vrátil. Zázrak! * To 
naše děcko dostudovalo! Neuvěřitelné. 
* Konečně si našla slušného mládence. 
Uf… * No ne! On vyšel z koupelny v čis-
té košili a  voňavý. Zázrak! * Všimla sis, 
Maruško, jak ta naša už přestala koulet 
očima po každé mojí větě? To je zázrak! 
* On přečetl knihu. Celou! Zázrak nad 
zázraky!
Ježíš se proměnil na hoře Tábor. Pro ty 
tři apoštoly zázrak! A zase se stal zpát-
ky člověkem Ježíšem, ještě větší zázrak! 
Umíme bývat, milí, v úžasu nad Boží 
dobrotou? Nad vynalézavostí Svatého 
Ducha, s jakou se prozrazuje jen do 
té míry, abychom mohli věřit a neměli 
jistotu? Nad tichým zázračným půso-
bením na naše srdce z kamene, kdy je 
dokáže přiložením fibrilátoru jménem 
Boží a člověčí láska proměnit na srdce 
z  masa, tlukoucí, 130/80?

Pan Mirek s Jarkou a pejskem Shre-
kem přicházívali do parčíku před 
Brněnkou a povídali si s panem Pav-
lem, který byl celý den na lavičce, 
v  puse nehořící dýmčičku a v ruce kni-
hu. Pan Pavel zemřel. Já jim říkám: „To 
je vlastně zázrak, že on někde vydržel, 
že jim z té nemocnice neutekl! Co já 
jsem všechno zkusil, ale on už neuměl 
žít mezi čtyřmi stěnami se stropem.“ 
Pan Mirek potutelně povídá: „No, víte, 
on při každé mojí návštěvě v nemocnici 
do mě hučel: ‚Já už tady nebudu, uteču! 
Ale pocem, nemám kalhoty, sežeň mi 
kalhoty!‘ No a já jsem mu je – nedonesl. 
Jak by utekl, bylo by po něm.“

Tak jednoduché někdy zázraky jsou, 
totiž prošpikované Božím i lidským 
humorem: I nejbezdomovečtější bez-
domovec totiž dobře ví, že bez kalhot 
to na ulici – není ono.

Tichou, ale radostnou dobu sva-
topostní, s každodenními zázraky – 
zejména vlastního obrácení – přeje 
milým čtenářům

 o. Martin Holík

Po loňském Asterixovi a Obelixovi 
se letos na mistrně namaskované 

děti těšilo spousta hraček z příběhu 
Toy Story. S chudáky hračkami ale jejich 
majitelky špatně zacházely… Na dětech 
bylo, aby jim na různých stanovištích 
ukázaly, jak si s hračkami správně hrát: 

například jak kopat do míče, 
házet balónkem, malovat, 
stavět puzzle a tak dále. Děti 
se toho s velkým nadše-
ním zhostily a brzy se již po 
tělocvičně ozýval čilý ruch 
a  nadšení z  plnění zábav-
ných úkolů, vše doprovázené 
karnevalovou hudbou a  slad-
kým občerstvením. Na konci 
pak majitelky hraček dětem 
poděkovaly a  hračkám slíbi-

ly, že se k  nim již budou chovat hezky. 
Myslím, že si všichni zúčastnění akci 
jaksepatří užili – děti, rodiče, organizá-
toři ze Spolča i  otcové Petr a Martin, kte-
ří samozřejmě u karnevalového veselí 
nemohli chybět. 

Terezie Nerušilová

Karneval aneb Když hračky ožijí

I farníci od Sv. Augustina se zapojili do 
tříletého celosvětového synodálního 

procesu, který na podzim 2021 zahá-
jil papež František. Jeho cílem je oslovit 
všechny pokřtěné katolíky a skrze naslou-
chání lidem a Duchu Svatému vyjádřit 
názory i podněty k rozvoji církve.

Od října 2021 do srpna 2022 probíhala 
první fáze, která byla diecézní, a realizo-
vala se v jednotlivých farnostech. Stejně 
tomu bylo u nás, kdy se v malých skupin-
kách debatovalo nad některým z deseti 
témat. V květnu 2022 vznikl výstup pro 
brněnskou diecézi, který shrnul něko-
likaměsíční práci místních synodních 
skupinek. Podle brněnského biskupa 
Pavla Konzbula, který měl koordinaci 
synodního procesu v diecézi na staros-
ti, se často témata dotýkala vztahů, far-
ností a společenství. Po získání syntéz ze 
všech českých diecézí zpracoval národní 
synodální tým finální výstup za Českou 
republiku. Zveřejnil ho 6. července 2022 
na Velehradě a výstup putoval na druhou, 
kontinentální fázi synodního setkání.

Tu hostila v únoru 2023 Praha. Do 
našeho hlavního města se sjelo od 5. do 
9. února 2023 na 200 účastníků z celé 

Evropy, z toho 156 osob tvořili zástup-
ci z 39 biskupských konferencí. Kaž-
dá vyslala delegaci čtyř osob složenou 
z  předsedy dané konference a tří členů 
týmu. Dalších 44 hostů byli zástupci 
společenství či hnutí reprezentujících 
celou katolickou církev. Společně s nimi 
bylo dalších 390 účastníků připojeno 
online. Každá biskupská konference 
prezentovala vlastní výsledky synodní-
ho procesu ve své zemi. Účastníci také 
měli možnost komentovat vytvořenou 
kontinentální syntézu, která reflektovala 
jednotlivé národní výstupy. Plodem pěti-
denního kontinentálního shromáždění 
byl pracovní dokument zahrnující právě 
zmíněné komentáře, který spolu s kon-
tinentální syntézou bude v říjnu před-
ložen synodě biskupů.

Tam bude na závěrečné třetí fázi 
synodního procesu, na základě rozhod-
nutí lednového plenárního zasedání 
ČBK, zastupovat Česko pražský pomoc-
ný biskup Zdenek Wasserbauer. Biskup-
ská synoda bude mít dvě části, první 
se uskuteční ve Vatikánu v říjnu 2023 
a  další na podzim 2024.

Anežka Hlávková

Synodální proces prošel druhou ze tří fází



Stalo se 

Sbírka na Svatopetrský haléř vynesla 
64 989,- Kč a sbírka na opravu střechy 
51 179,- Kč. Za vaše dary děkujeme.

~

V neděli  12. února se sešla Pastorační 
rada farnosti. Zápis z jednání je k dis-
pozici na farním webu.

~

V neděli 19. února se uskutečnil farní 
karneval pro děti v sále CMCZŠ.

~

Ve středu 22. února začala postní doba 
Popeleční středou.

~

V pátek 24. února proběhla první 
křížová cesta.

~

V neděli 26. února jsme si mohli 
poslechnout benefiční koncert „Var-
haníci pro svatého Jakuba“. Dobrovol-
né vstupné bylo věnováno na opravy 
svatojakubského chrámu.

Pokřtěni byli: 
4. 2.   Eliáš ct. Martin Středa Anežka 

Česká Panenka
5. 2.  Marek Filip Machala
11. 2.  Martin Crha
26. 2. Terezie Marie Sedlmaierová 
26. 2.  Antoním Brych

Zesnuli:
3. 2.  Pavel Slezák (*1941)
9. 2.  Miroslava Ambrožová (*1922)
14. 2.  Petr Kožušníček (*1946)

Zaznělo v  kázání 
Naší řečí ať je řeč skutků. 
 o. Petr Vrbacký

Věrnost v maličkostech je dobrou ces-
tou k nalezení velikého pokladu. 
 o. Petr Vrbacký

Zasvěcení prožili svůj svátek  
s otci biskupy 
Do brněnské katedrály svatého Petra 

a Pavla se na začátku února vydali 
řeholnice, řeholníci a kněží, aby se svý-
mi biskupy po třech letech osobně sla-
vili čtvrteční Den zasvěcených osob při-
padající každoročně na 2. února. Možná 
právě kvůli chybějícím dvěma letům 
společného setkávání podle s. Michae-
ly Vlčkové z Kongregace sester svatých 
Cyrila a Metoděje letos na Petrov přišlo 
nemálo zástupců a zastupkyň nejrůzněj-
ších řeholí a kongregací. „I když je naše 
katedrála celkem veliká, pěkně jsme ji 
zaplnili, rozhodně nás nebyla jen hrst-
ka,“ prozradila s úsměvem. „Dorazilo 
i  hodně kněží – otců řeholníků, např. 
premonstráti, salesiáni, minorité, kapu-
cíni a další. Začali jsme přednáškou, 
kterou měl premonstrát o. Gorazd Kru-
šina. Mluvil o tom, že máme vyjít nahoru 
a  nenechat se svést pahorky, na kterých 
jsou nebo bývala pohanská obětiště,“ 

sdělila. Následovala pontifikální boho-
služba, při které přítomní obnovili svou 
připravenost ke službě Bohu a druhým 
lidem. „Předsedal jí brněnský biskup 
Pavel Konzbul. V kázání zmínil slova 
Svatého otce Františka, který řeholní-
kům kladl na srdce, jak je pro ně důležitá 
modlitba, chudoba a trpělivost,“ dodala 
s tím, že ji velmi potěšila přítomnost 
emeritního brněnského biskupa Vojtě-
cha Cikrleho a také prostor pro sdílení 
a společné chvíle při pohoštění, kterými 
den pokračoval až do pozdního odpo-
ledne.

Den zasvěcených osob se v církvi slaví 
o svátku Uvedení Páně do chrámu nebo 
o nejbližším víkendu. Odkazuje na Ježí-
šovo zasvěcení v chrámu, a proto papež 
Jan Pavel II. jeho oslavu spojil s těmi, kdo 
v církvi zasvětili svůj život službě Bohu 
i bližním.

 Jaroslava Otradovcová

V Nemocnici milosrdných bratří zemřel 
ve středu 15. února 2023 „náš nejmilejší 
bezdomovec“, pan Pavel Jindra (*1945). 
Zemřel pokojně, zaopatřen, čistý, usmě-
vavý; sestřičkám na LDN jsem vysekl 

poklonu, taktéž na interně B. Protože se 
nenašel žádný příbuzný, řeší to stát tzv. 
sociálním pohřbem. Ubrečeli jsme úřady, 
že žádná rozptylová loučka; za pár týdnů 
dostaneme urnu s popelem, pak vypraví-

me pěkný a důstojný pohřeb od Svatého 
Augustina. 

Velké díky už nyní vám, kteří jste jej 
navštívili. R.I.P.  

o. Martin Holík

Pan Pavel

Mladší ministranti sbírají body
Mladší ministranti v rámci své celo-

roční hry spolu se svými vedou-
cími zažívají dobrodružství na moři. 
Potřebné body do hry získávají na mších 
svatých, což všechny motivuje k hojnější 
účasti i ve všední dny.

Na začátku každého měsíce minist-
ranti netrpělivě očekávají novou tabul-
ku, kterou Ondra vždy něčím speciálním 
ozdobí.

 Josef Halámek



O víkendu 3.–5. března 
2023 k nám mají přijet na 
návštěvu studenti a  před-
stavení Teologického kon-
viktu z Olomouce, tedy 
i  náš ještě nedávný farář 
o. Josef Novotný, kterého 
jsme se na jeho součas né 
působení v konviktu i plá-
novanou návštěvu naší 
farnosti zeptali.

V konviktu jsi nyní potřetí, 
jak svůj návrat do konvik-
tu vnímáš?
Pán Bůh mi během prv-
ních týdnů ukázal, že mám 
vnímat pobyt v Teologic-
kém konviktu jako dar. Je 
to čas, kdy mám více času na modlitbu 
a duchovní život, což mi umožňuje pro-
hloubit svůj život s  Bohem (a je čas i na 
intelektuální rozvoj). Mám též více času 
na to, abych se věnoval svým blízkým 
a  kamarádům, protože když jsem byl 
farářem u Sv. Augustina, tak jsem byl 
natolik zaneprázdněn, že jsem musel 
svoje ostatní vztahy velmi omezit.

V rozhovoru před odchodem jsi nám 
řekl, že se těšíš na to, že budeš mít čas 
na čtení.
Ano, na čtení mám teď mnohem více 
času a už jsem řádku knih přečetl. 

Dostal ses k nějaké knize, kterou bys 
nám doporučil?
Doporučil bych např.: Radost, to je kum-
št! od Chiary Amirante, Jezuitský návod 
(téměř) na všechno od Jamese Martina, 
Pominuté chvály od Štěpána Smolena, 
či Odpoledne křesťanství od Tomáše 
Halíka.

Co se vlastně studenti v konviktu učí?
Tím nejdůležitějším úkolem v Teolo-
gickém konviktu je rozlišit, zda je Bůh 
opravdu volá ke kněžství, nebo ne. Snaží-
me se, aby se během konviktního roku 
posunuli v lidské, duchovní i intelektu-
ální rovině.

Nastupují všichni studenti po konvik-
tu do semináře?
To záleží, jak to oni a představení roz-
liší. Pokud někdo vnímá, že jeho cesta 
nesměřuje ke kněžství, tak konviktem 

končí. Případně může nastat situace, že 
ředitel rozliší, že by dotyčnému prospěla 
pauza, tak to studentovi doporučí.

Mohl bys nám své studenty krátce 
představit?
V letošním roce nastoupilo do Teolo-
gického konviktu 12 studentů: 4 z Olo-
moucké arcidiecéze, 3 z brněnské diecé-
ze, 3  z  hradecké a  po jednom z pražské 
arcidiecéze a  diecéze českobudějovické. 
Věk studentů je v  rozmezí 19 až 45 let – 
nejstarší ze studentů je tak o necelého 
půl roku mladší než já.

Jsou v konviktu i ženy?
V konviktu máme z žen jen paní účetní, 
která přichází jednou týdně. A kromě 
toho se také vídáme s paní kuchařkou, 
která nám servíruje oběd.

Jaký je v konviktu denní režim?
Program začíná ve všední dny v 6.45 
hod. modlitbou, rozjímáním, případně 
mší svatou. Pak následuje snídaně a  před 
devátou začíná vyučování. Studenti 
mívají každý den 5 vyučovacích hodin. 
(Vyučované předměty jsou: biblistika, 
spiritualita, katechismus, duchovní lite-
ratura, latina, angličtina, italština, litur-
gika.) Před obědem v 13.40 máme ještě 
krátké zpytování svědomí. Odpoledne 
mají studenti čas na vycházku a na studi-
um. Večer míváme modlitební program 
(Lectio divina, růženec nebo adoraci), 
případně diskusní skupinky a také punk-
ta, neboli body k rozjímání na další den. 
Večerka je oficiálně ve 22.00 s tím, že po 

večerním programu začíná silenti-
um  – studenti už by měli být potichu.

Změnilo se v konviktu něco za tu 
dobu, co jsi v něm nebyl?
Co se týče denního řádu, tak ten se 
téměř nezměnil (kromě toho, že při-
bylo více hodin školy a posunul se 
oběd o hodinu a půl později). Víkendy 
nyní bývají mnohem nabitější i díky 
pastoračním víkendům ve farnostech 
a dalším víkendovým akcím.

Na návštěvy do farností se tedy 
během doby Tvého studia nejezdilo?
Ne, pastorační návštěvy ve farnos-
tech zavedl až nový ředitel, který je 

v Teologickém konviktu nyní čtvrtým 
rokem, takže za mě to nebylo.

Co tyto návštěvy obnáší? A proč se na 
ně jezdí?
Jezdí se na ně několikrát do roka. Tyto 
pastorační víkendy jsou dobré jednak 
pro naše studenty, aby poznali, jak to 
chodí v různých farnostech. Rozdíly mezi 
farnostmi jsou veliké a někteří znají jen 
svoji vlastní farnost a domnívají se, že tak 
jako u nich doma to chodí všude. Dobré 
je to ale i pro místní farníky, aby viděli, 
jací jsou studenti, kteří rozlišují povo-
lání ke kněžství, aby se více modlili za 
nová duchovní povolání. Může to ovliv-
nit i některé z mladých mužů, aby začali 
přemýšlet o duchovním povolání. Z těch 
víkendů, které jsem zažil, jsem vnímal, 
že je to povzbuzení pro obě strany.

Zmínil jsi, že rozdíly mezi farnostmi 
jsou veliké… 
Každá farnost je jiná – dokonce i mezi 
sousedními farnostmi jsou rozdíly. Někde 
bývá plný kostel, jinde poloprázdný, něk-
terou farnost tvoří především senioři, 
jinde jsou to především mladé rodiny. 
Rozdíl je též v mentalitě – a to obzvláště 
mezi farnostmi městskými a venkovský-
mi, v ochotě přiložit ruku k dílu, nebo se 
jenom vézt apod.

Proč míříte zrovna do naší farnosti?
Farnost sv. Augustina byla vybrána pro-
to, že je to živá farnost s dobrým záze-
mím, že jsem zde působil a především že 
nás otec Petr pozval.

Děkuji za rozhovor. Gabriela Klašková

„Pastorační víkendy vnímám jako povzbuzení pro 
farnosti i studenty.“ Rozhovor s o. Josefem Novotným

O. Josef Novotný se studenty Teologického konviktu 
(jeden na fotce chybí).



Appka Postní kapky 2023 je 
bohatěji než jindy vypravená, 
podívejte se na www.postnikapky.cz. 

Ani letos v ní nechybí příspěvek Radia 
Proglas v podobě audia 
na každý den: O modlit-
bě s Davidem Torkingto-
nem. 

Brněnské biskupství nabízí ke 
stažení appku Malý průvodce post-
ní dobou. Nabízí citát z Bible na 
každý den a krátký duchovní impuls 
inspirovaný slovy papeže Františka. 

Obě aplikace jsou zdarma, pro 
Android i pro iOS. Abyste se v piktogra-

mech vyznali, u obou doporu-
čuji smazat starší a instalovat 
letošní verzi.

 o. Martin Holík
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Farní diář 
 24. 3.  Postní duchovní obnova s otcem
–25. 3.  Vojtěchem Librou, kaplanem ve 

farnosti Moravské Budějovice.

 26. 3.   Křížová cesta v Rosicích u Brna. 
Podrobnosti budou oznámeny 
v  nedělních ohláškách.

 1. 4.   Svátost pomazání nemocných 

 9. 4.   Hod Boží velikonoční: v 9.30 (!) 
přímý přenos ČT2

Pomoc pro hladovějící děti  
v nejchudších regionech světa
Za částku necelých pět 
set korun je možné zajis-
tit jednomu dítěti jídlo na 
celý školní rok a zároveň 
smysluplně obdarovat 
některého z  vašich blíz-
kých. 

Hnutí Mary´s Meals pomáhá už více 
než dvěma a čtvrt milionu dětí na 
celém světě. Poskytuje jim vydatné jídlo 
v místě jejich vzdělávání, aby se mohly 
lépe soustředit a hodně se toho naučily. 
To přináší naději příští generaci a doslo-
va zachraňuje životy, přičemž ke konci 
roku 2022 činily náklady na jedno dítě 
pouhých 459 Kč. K tomuto celosvětové-

mu úsilí mnoha lidí dobré vůle 
se můžete připojit i vy. 

Na e-shopu organizace 
Mary´s Meals v sekci „Daruj-
te“ můžete sami pro sebe, 
nebo jako dárek pro někoho 
jiného, koupit dárkový tiště-

ný nebo elektronický poukaz v  ceně 
od 470 Kč, čímž dalšímu dítěti zajistí-
te školní stravování na celý rok. Na e-
shopu jsou v sekci „Oblečte si“ k dostání 
rovněž trička, čepice a nákrčníky, jejichž 
zakoupením také přispíváte  – například 
zakoupením trička na pololetní jídlo pro 
jednoho školáka. 

Více viz eshop.marysmeals.cz

Křížové cesty bývají pravidelně každý 
pátek v 17.30 hodin. Zveme jednotlivá 
společenství, aby se ujala jejich vedení. 

Dětská křížová cesta se uskuteční jako 
každoročně na Květnou neděli, tedy 2. 4. 
v 15 hodin odpoledne.

Postní appky

Farní invaze do Slavonic
Všem příznivcům farních invazí do Slavo-
nic: s o. Karlem je předběžně domluvená 

další invaze v termínu 28. 4. – 1. 5. 2023. 
Tak si rezervujte tento termín ve svých 
kalendářích. Kdo ještě na invazi nebyl, 
neváhejte a pojeďte! Zico, Jakub Šebek

Úryvek z poselství 
papeže Františka 
k postní době 
Ježíš se třemi učedníky na hoře Proměnění. 

Jako při každé náročné horské túře 
nesmíme při výstupu spouštět oči z  ces-
ty, ale panorama, které se otevře na je-
jím konci, překvapí a odmění člověka 
svou nádherou. I synodní proces se zdá 
být namáhavý a někdy nás může odra-
dit. Ale to, co nás čeká na konci, je jistě 
něco úžasného a překvapivého, co nám 
pomůže lépe pochopit Boží vůli a naše 
poslání ve službě jeho království. 

Řekne-li se slovo „kázání“, nejspíše se 
nám vybaví nudné přednášení, které 
uspává. Sám Augustin ale přišel k pravé 
víře díky vynikajícímu kazateli svatému 
Ambroži a sám musel být dobrý řečník, 
vždyť jeho prvním zaměstnáním bylo 
vyučování rétoriky! Jak tedy mělo pod-
le Augustina křesťanské kázání a učení 
vypadat? Vychází ze svého oblíbeného 
pohanského učitele Cicerona:

Jeden řečník se vyjádřil (a vyjádřil se 
správně), že řečník musí mluvit tak, „aby 
poučoval, bavil a dojímal“; potom dodal, 
že „poučovat je nezbytné, v potěšení spo-
čívá příjemná stránka věci, a posluchače 

dojmout a získat znamená zvítězit“. Prv-
ní z těchto tří věcí, nezbytnost poučovat, 
spočívá v tom, co říkáme, zbývající dvě 
věci spočívají ve způsobu, jak to říkáme. 
Kdo tedy něco říká za účelem poučení, 
nemůže si myslet, že posluchači to, co měl 
na mysli, řekl, pokud mu posluchač nepo-
rozuměl; přece řekl-li něco, čemu on sám 
rozumí, vůbec to neznamená, že to člově-
ku, který nerozuměl, opravdu řekl. Jestli 
mu ale posluchač porozuměl, řekl to, ať to 
řekl jakkoli. Ale jestli chce toho, ke komu 
mluví, bavit nebo dojmout, nedosáhne 
toho libovolným způsobem: má-li toho 
dosáhnout, pak na způsobu, jakým to říká, 
záleží. Jako musí být posluchači poskytnu-
ta zábava, aby vydržel naslouchat, právě 
tak musí být získán, aby měl motiv jednat: 

těší ho, mluvíš-li příjemně, a získán bývá 
tak, že nachází zalíbení v tom, co slibuješ, 
že se bojí toho, čím hrozíš, nenávidí to, 
co vyvracíš, přijímá to, co doporučuješ, 
že je zarmoucen tím, čím jej zarmucuješ, 
raduje se z radosti, k níž ho vedeš, je mu 
líto ubožáků, které mu tvá řeč staví před 
oči, a  vyhýbá se těm, jimiž ho děsíš a před 
nimiž ho varuješ. Je zde i  leccos dalšího, 
co může v onom vysokém řečnickém stylu 
dojímat a získávat srdce posluchačů, ne 
už za tím účelem, aby se dozvěděli, co se 
má dělat, ale aby dělali to, o čem již vědí, 
že se to dělat má.

Tak to píše Augustin ve spisu Křesťan-
ská vzdělanost kniha 4,XII,27. Kdy nás 
naposledy nějaké kázání poučilo, poba-
vilo i dojalo? Daniel Blažke

Augustin o kázání


