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Slovo úvodem
Vážení farníci, milí přátelé,

Láska dvou lidí prochází postupem času 
mnoha různými fázemi, stupni a forma-
mi. Začíná to prvními jen letmými pohle-
dy, později přicházejí první nesmělá oslo-
vení a krátké rozhovory. Uplyne několik 
týdnů či měsíců a z krátkých rozhovorů 
se stanou několikahodinové a z nesmě-
lých oslovení nesmělé polibky. Opravdo-
vá láska ale nemyslí jen na svoje štěstí. 
Hledá především dobro toho druhého, je 
schopna se obětovat, něco vydržet, je-li 
třeba, i vytrpět, ne jenom sbírat a maxi-
malizovat slastné chvilky.

Já odevzdávám se tobě a přijímám tě... 
To je první věta slibu, kterým se uzavírá 
manželství. Už jste to takto někdy řekli 
i Bohu? Přijímám tě, Bože, a odevzdávám 
se ti. Ve svatém přijímání se Tělo Kristo-
vo stává součástí mého těla. Bůh žije ve 
mně a já žiji v něm. On se pro mě obětu-
je, jen abych já mohl být šťastný. V tomto 
vztahu lásky jsem to já, kdo pokulhává 
a jen neohrabaně dává najevo, jak moc 
mu na Bohu záleží.

Celým tímto povídáním ale směřuji 
ještě k jinému rozměru našeho vztahu 
k Eucharistii, a tím je adorace. To je ten 
zamilovaný čas, kdy jsme tu jeden pro 
druhého. Těm, kdo se mají rádi, nesta-
čí někdy ani celé dlouhé hodiny, aby se 
dost nabažili přítomnosti milované oso-
by, a to ani nemusí mluvit, prostě jsou 
spolu. Každý čtvrteční podvečer máme 
možnost prožít chvilku adorace. Zdá se 
mi, že tento úžasný potenciál využívá 
naše farnost zatím jen nedostatečně. 
Ještě hůř je na tom nedělní modlitba 
nešpor spojená s adorací. Tento bod far-
ního programu bude nutné ještě hloubě-
ji promyslet. Obdobně adorace manželů 
a rodin. Velkou radost ale mám z kra-
tičkých adorací, které se konají každé 
pondělí na CMCZŠ. Tajemství prožívání 
adorace už kdysi shrnul moudrý sedlák, 
kterého svatý farář arský často „načapal“ 
v kostele: „Dívám se na něho a on se dívá 
na mě. To stačí.“ Ve svaté hostii se dívám 
na toho, který pro mě z lásky trpěl. A on 
se zároveň dívá na mě – pohledem, který 
zve, posiluje, uzdravuje, nabízí řešení.

 P. Tomáš Koumal

Pouť ve znamení Milosrdenství

Svátek Božího Milosrdenství některé 
jihomoravské církevní školy oslavily 
poutí na Vranov u Brna. Na pětikilome-
trovou trasu z Lelekovic do duchovního 
centra Františka z Pauly se vydaly asi dvě 
stovky účastníků, zejména dětí, a plni-
ly sedm úkolů navazujících na skutky 
tělesného milosrdenství. „Stavěli jsme 
domečky, obvazovali ruce, větší děti 
naplňovaly lžičkou kalíšek ze studánky 
– menší nabíraly vodu pohárkem, při-
oblékali jsme se…“ popisuje některé ze 
zadání Věra Homolová, která se účastnila 
s manželem a dětmi.

 „Jsem ráda, že vedení a zástupci škol se 
už po čtvrté spojili, rozdělili si program 
a spolu s rodinami zažili pocit putová-
ní a sdílení se,“ svěřila se organizátorka 
Ilona Zaplatilová z Centra pro rodinu 
a sociální péči a vyjádřila díky o. Tomá-

šovi Koumalovi, který pro přítomné vedl 
odpolední mši svatou. Přímluvy a obětní 
průvod měla na starosti Mateřská škola 
při Biskupském gymnáziu v Brně. „Pro-
tože děti ještě neumí číst, svoji přímluvu 
si každé dítko namalovalo,“ vysvětlila 
vedoucí učitelka Hana Kosíková. Sou-
částí programu byla i úchvatná divadelní 
pohádka Zvonkové království v podání 
dramatického kroužku z Cyrilometoděj-
ské církevní základní školy. Katechezi, 
která předcházela modlitbě Korunky 
Božího milosrdenství a uctění ostatků 
sestry Faustýny Kowalské, mateřská 
školka Karolinka ze Slavkova okořenila 
ukazovacími písničkami.

„Nadšení dětí bylo obrovské. Celý den 
jsme si hezky užili,“ doplnila Věra Homo-
lová.

 =jo=

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno ve spolupráci Biskupstvím brněnským 
a brněnskými církevními školami zorganizovalo Rodinnou pouť na Vranov 
u Brna s bohatým programem. foto:  s. Gregorie

„Aleluja, živ buď nad smrtí slavný vítěz,” 
znělo slavnostně při páté neděli veli-
konoční z chrámu sv. Augustina v Brně 
v podání Kunštátské dechové hudby 
pod vedením kapelníka Pavla Göpferta 
a Svatojánského sboru Svitávka se sbor-
mistryní Leontýnou Koryčánkovou.

Tolik nadšených muzikantů a zpěvá-
ků hrálo a zpívalo k poctě našeho Pána 
– vše podle Žalmu 150 – Všechno, co má 
dech, ať chválí Hospodina! Haleluja!

Kunštátská dechová hudba hraje pro 
radost sobě i ostatním již od roku 1945, 
kdy ji založil pan Vincenc Vrbka z Kun-
štátu, nadšený muzikant, který ovlá-
dal housle, ale snad i všechny dechové 
nástroje. Nyní vystupuje Kunštátská 
dechovka často ve spojení se Svatoján-
ským sborem ze Svitávky. Dnešním spo-
lečným oslavením Pána Ježíše si našla 
své místo i v srdcích mnoha farníků 
našeho kostela. =jš=

Kunštátská dechovka



Stalo se 
Duben byl v našem kostele ve zname-
ní uměleckých představení: 21. jsme 
vyslechli Varhanní koncert ZUŠ města 
Brna pod záštitou jednoty Musica sacra, 
24. nedělní mši sv. doprovodila Kunš-
tátská dechovka a Svatojánský chrámo-
vý sbor Svitávka, 26. se konal koncert 
Ensemble Opera Diversa, 27. jsme se 
těšili z absolventského koncertu varha-
níka Vojtěcha Štora. 

~
V neděli 3. dubna se některé rodiny 
z farnosti účastnily Poutě rodin a církev-
ních škol na Vranov u Brna.

~
Ve středeční poledne 13. dubna se kona-
la mše svatá pro 9. ročník před přijíma-
cími zkouškami. 

~
Svátek svého patrona sv. Jiří v předsti-
hu oslavili v našem kostele skautky se 
skauty a světlušky s vlčaty z Brna a okolí 
při mši sv. ve čtvrtek 21. dubna.

Představujeme… biblické hodiny

Možná jste začátkem ledna viděli kolovat 
na internetu video, ve kterém představu-
jeme rekonstruovanou klubovnu. Všech-
ny úpravy máme za sebou, a tak jsme 
v tomto videu chtěli poděkovat všem 
pomocným rukám z farnosti. Ne všechny 
stavební úpravy ve sklepení fary jsou už 
zažehnány, neb naši bývalou klubovnu 
teď rekostruují mladí ze spolča, aby zde 
měli zkušebnu pro chválovou kapelu. 
Inu, je to asi ten nejživější sklep v celém 
Brně, jak po stránce duchovní, tak kultur-
ní. Asi před rokem jsme spustili oddílový 
Instagram, takže jestli nás nestíháte sle-
dovat před schůzkami před farou, máte 
možnost na této populární sociální síti 
pod jménem 88oddil. Spousta fotografií 
napovídá, co se v našem skautském živo-

tě děje. Na náš zhruba pětadvacetičlenný 
oddíl už jde jaro. Pobýváme častěji venku 
na Kraví hoře a schůzky už nekončíme 
za tmy. Tým kreativního oddělení vede-
ní oddílu pilně připravuje letní tábor na 
zatím tajné téma. Členové oddílu rostou 
bez výjimky, takže se všechny naše čin-
nosti s časem proměňují a obměňují. 
Nezůstáváme stejní, protože principem 
života je změna. Číslo oddílu, tj. 88, zůstá-
vá. Václav Chvíla

88. oddíl skautů od sv. 
Augustina

Náš 1. dívčí Brněnský oddíl – Aves je 
dnes 20členný křesťanský oddíl. Děvčata 
jsou rozdělena podle věku do tří druži-
nek, které se scházejí na schůzkách jed-
nou týdně na 2 hodiny. Zhruba jednou 
za měsíc chodíme na celodenní výlet do 
přírody a k takřka  dokonalému splynutí 
s přírodou dochází v létě na 14denním 
táboře v lůně Vysočiny.

Pravidelně se účastníme farního jar-
marku na konci prázdnin (prodáváme 
výrobky, které skautky a světlušky vyrá-

bí), roznášíme společně s dalšími skauty 
Betlémské světlo o Štědrém dnu a při 
Tříkrálové sbírce družinky holek zpívají 
a vybírají u Brněnky peníze na charitu.

Být skautkou je pro nás dobrodružná 
cesta, na které už od světluškovského 
(mladšího školního) věku holky poznáva-
jí, jaké to je být opravdovou kamarádkou:

nemusí se bát, že se ztrapní, když 
něco nevyjde, protože si z toho udě-
láme společně legraci
užije si pořádnou klouzačku po zle-
dovatělé lesní cestě a pak se posdílí-
me, co všechno máme natlučené
zpívá s kytarou po táborové bourač-
ce (odborný termín pro úklid let-
ního tábořiště) až do hluboké noci 
hvědám a srnám v lese
zapře svoje ego, aby někdo jiný 
mohl růst
vyslechne a neprozradí
spolehne se na to, že po skončení 
noční hlídky ji kamarádka vystřídá

Jarmila Vlachová

▪

▪

▪

▪

▪
▪

Skautky v naší farnosti

Více informací o dívčím skautském oddíle najdete na webu 1-divci.skauting.cz. Těšíme 
se na nové členky!

V sobotu 16. dubna se konalo v Centru 
pro rodinu a sociální péči tradiční každo-
roční setkání pro rozvedené. Zahájila jej 
mše v katedrále sv. Petra a Pavla, po kte-
ré se všichni přesunuli do sálu CRSP, kde 
proběhly přednášky a také byli k dospo-
zici kněží k duchovnímu rozhovoru 
i zpovědi. Tématem letošního setkání 
bylo milosrdenství. První přednáška 

psychiatričky a psychoterapeutky Taťja-
ny Horké připomínala spíše nácvik diva-
delní inscenace a názorně se zapojením 
účastníků ukázala, že veškeré odpuštění 
v partnerství pochází z odpuštění sobě 
a svým rodičům. Před polednem jsme se 
přesunuli opět do katedrály ke společné 
adoraci. Po obědě následovala přednáška 
otce Miroslava Slavíčka, který je audito-
rem diecézního církevního soudu a také 
farářem v Brankovicích o spirituálně-
teologicko právním pohledu na rozvod. 
Poslední přednáška dětské psycholožky 

Lucie Kotkové se týkala rozvodu očima 
dítěte. Přednáška přehledně obsáhla 
možné důsledky rozvodu pro dítě, jak je 
rozpoznat a jak s nimi zacházet. V závě-
ru jsme také diskutovali o střídavé péči. 
Setkání zakončil modlitbou a požehná-
ním otec Jan Kotík, který vede modliteb-
ní společenství rozvedených.  =hk=

Společenství Naděje se schází jednou 
měsíčně na faře v Řečkovicích a je otevře-
no všem rozvedeným a osamělým věřícím. 
Více informací najdete na webu spolecen-
stvi-nadeje-cz.webnode.cz.

Diecézní setkání 
pro rozvedené

Děje se v diecézi 
V sobotu 14. května 2016 od 13.00 
do18.00 hodin se v prostorech Centra 
pro rodinu a sociální péči v Brně (Bis-
kupská 7) uskuteční Den pro rodinu.

Program pro děti:
13:00-17:00 hod. výtvarné tvoření 
13:00-17:00 hod. stanoviště s úkoly 
13:30-15:30 hod. velké deskové hry 
16:00-17:00 hod. pohádka 
17:00-17:30 hod. hudební vystoupení

Program pro dospělé:
15:15 hod.  celistvost lidské lásky 

v učení Jana Pavla II.
16:30 hod.  Projekt Prázdninového 

studia pro rodiny s dětmi 
17:30 hod.  Informace o zahajovaném 

studiu o manželství 
a rodině v Brně

 =mš=

Více informací o chlapeckém skautském oddíle najdete na webu www.88oddil.cz.



1. Jak dlouho hrajete u sv. Augustina 
v Brně a hrajete i v jiných kostelích?

U sv. Augustina hraji od roku 1994, 
v roce 1977 jsem začal svou varhanickou 
kariéru ve farním kostele sv. Stanislava 
v Kunštátě (moje rodiště), nějakou dobu 
v osmdesátých letech jsem příležitost-
ně hrával v katedrále v Litoměřicích; 
v letech 1985–1994 jsem pak hrával pří-
ležitostně u sv. Jakuba v Brně, než jsem 
přešel definitivně ke sv. Augustinovi.

2. Jak dlouho jste ředitelem kůru?
Chtěl bych trochu poopravit honosný 
titul ředitel kůru – na mém místě se spíše 
jedná o to, že jsem první mezi varhaní-
ky, to jest vytvářím rozpis, co se kdy má 
hrát, hraji hlavní mše o svátcích, v nedě-
lích pak na střídačku devátou s kole-
gou Laudátem. To je můj úkol od mého 
nástupu v roce 1994, který jsem převzal 
po tehdejším varhaníku Petru Machovi. 
Jak známo, tak u sv. Augustina působí 
větší hudební profesionálové, než jsem já 
– sbormistr pan profesor Kyncl, sbormis-
tryně paní Fialová, vypomáhá špičkový 
varhaník Martin Jakubíček…

3. Co pro vás varhany znamenají, jak 
často na ně cvičíte?
Život bez varhan si neumím představit 
– staly se součástí mého života a to i přes 
to, že nejsem profesionální varhaník 
a živím se něčím, co s hudbou nemá nic 
společného (pracuji jako  konstruktér). 
Jsem vlastně celoživotní snaživý amatér. 
Mám doma digitální cvičný nástroj, takže 
hraji (cvičím) ve svém volném čase. Kro-
mě zábavy je to ovšem i nutnost, protože 
pokud chci při bohoslužbách vyplňovat 
prostor varhanní hudbou, tak bez cviče-
ní se to rozhodně neobejde.

4. Jak se vám, jako varhaníkovi, žije?
Odpověď už jsem dal – varhany pro 
mě nejsou prvořadým zdrojem příjmů. 

V české církvi je situace taková, že je sko-
ro vyloučené postavit zajištění rodiny na 
varhanické službě a rozhodně ne v běž-
ných farních kostelích.

5. Co jste musel vystudovat, abyste se 
stal varhaníkem? Bylo to vaše přání od 
mládí? Kdo vás k varhanám přivedl?
Varhany jsem obdivoval od malička. 
V mém rodišti jsem sice žádný vzor 
neměl (místní varhaník byl samouk bez 
hudebního vzdělání i nadání), přece 
jen tam ale čas od času na svátky přijel 
zahrát pan profesor Pukl a to pak byl 
dvojnásobný svátek. Mým prvním uči-
telem varhan byl Jan Kupka ze Starého 
města u Mor. Třebové (nyní regenschori 
v katedrále sv. Václava v Olomouci) – ten 
mě vlastně k varhanám přivedl. V Brně 
jsem pak navštěvoval soukromé hodiny 
u prof. Hawlíka a následně LŠU na Jaro-
šově ulici (pí učitelka Hana Bartošová 
– varhany a Mgr. S. K. Vrbka – varhanní 
improvizace). Pochopitelně jsem měl kla-
vírní průpravu z LŠU v Kunštátě. V sou-
časnosti jsou mými varhanními vzory 
dva vynikající brněnští varhaníci Petr 
Kolař a Martin Jakubíček; v minulosti již 
dříve jmenovaný S. K. Vrbka.

6. Co vše má na starosti ředitel kůru?
U sv. Augustina působí více hudebníků 
a každý má svoje pole působnosti, do 
kterého  nezasahuji.

7. Co hrajete nejraději? A kdy, při jaké 
příležitosti?
Asi nejbližší je mi barokní varhanní hud-
ba, mám rád zejména varhanní fugy. 
Hodně mě také přitahuje romantismus 
(F. M. Bartholdy), dále pak francouzská 
varhanní hudba různých období. Obecně 
mě nepřitahuje hudba moderní se svými 
disharmoniemi a mnohdy i nemelodič-
ností. Řadu skladeb si hraji jen sám pro 
sebe a menší skladby se pokouším uplat-
nit při bohoslužbách tam, kde je to mož-

né. Vloni jsem dostal příležitost vyplnit 
varhanní půlhodinku na nových varha-
nách v jezuitském kostele (konají se v let-
ním období od června do září o nedělích 
mezi 11:30–12:00), také letos bych tam 
měl hrát, a sice v neděli 14. 8. 2016. Jinak 
také rád zpívám (jsem členem dómské-
ho sboru na Petrově a členem pěveckého 
sdružení Magnificat). Sedím tak vlastně 
na dvou židlích a občas se trochu obtížně 
rozhoduji, které aktivitě momentálně dát 
přednost, jestli zpěvu, nebo varhanám.

8. Kdo se stará o varhany – ladění, růz-
né opravy?
Nemám přímou vazbu na varhanáře, kte-
ří varhany udržují v chodu – to řeší pan 
farář. Já jen upozorňuji na případné pro-
blémy. Naštěstí v nedávné době varha-
ny prodělaly takovou menší generálku, 
takže se jedná spíš jen o občasné ladění 
před koncerty.

Děkuji vám za rozhovor. J.Š.

Představujeme farní varhaníky: Zdeněk Chvíla

Varhany – největší a nejsložitější hudeb-
ní nástroj. Řadíme ho mezi dechové 
vícehlasé nástroje. Největšího rozmachu 
zažily varhany v době baroka – za veliká-
ny chrámové hudby této doby jsou prá-
vem považováni Georg Friedrich Händel, 
Antonio Vivaldi a Johan Sebastian Bach. 
Nejvýznamnějšími českými barokními 
skladateli jsou Adam Michna z Otrado-
vic, Bohuslav Matěj Černohorský, Šimon 
Brixi, Jan Jakub Ryba, Jan Křtitel Vaňhal.

První papežský dokument z roku 
1749, který se zabýval varhanní hud-
bou, říkal, že varhanní hudba není sou-
částí liturgie, nýbrž slouží jen k povzne-
sení její slavnosti a vzdělání věřících.

Dnes varhaník doprovází svou sólo-
vou hrou průvod na úvod i na závěr 
bohoslužby, přípravu obětních darů, 
i chvíle určené k meditaci. Velmi 
důležitý je taky doprovod zpěvu lidu 
a výběr písní.

Varhaník je po kaplanovi a jáhnovi ve 
farnosti nejkvalifikovanějším spolupra-
covníkem faráře v oblasti liturgie. Var-
haník je člověk, kterého moc nevidíme, 
zato ho ale slyšíme.

V našem kostele u sv. Augustina hra-
je nejen při mších několik varhaníků. 
Postupně je představíme na stránkách 
našeho zpravodaje.

Prvním z nich je pan Zdeněk Chvíla, 
ředitel kůru.

Varhaníci v našem kostele

 foto: archiv Zdeňka Chvíly
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Farní diář 
  1. 5.  Mimořádná  sbírka na opravu 

kostela
 5. 5.  Slavnost Nanebevstoupení 

Páně, 81. výročí posvěcení 
kostela

 8. 5.  15–17 hod. Den otevřených 
dveří kláštera sester Cyrilome-
todějek

 13. 5.
 -15. 5.  Ministrantský víkend
 14. 5.  Den pro rodinu v Centru pro 

rodinu a sociální péči
 15. 5.  Slavnost Seslání Ducha Svatého, 

sbírka na Charitu
 18. 5.  Den vzájemných modliteb naší 

farnosti a Arcibiskupského 
kněžského semináře

 19. 5.  Pouť CMCZŠ ke Svaté bráně na 
Petrov

 20. 5.
 -22. 5.  Víkend pro mladší biřmovance
 22.5.  První svaté přijímání
 26. 5.  Slavnost Těla a Krve Páně
 28. 5.  Národní pouť do Krakova 
 3. 6.  Slavnost Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova
 5. 6.  Farní pouť do Vranova u Brna
 10. 6.  Noc kostelů
 12. 6.  Biřmování
 28. 8.  Farní jarmark, svátek sv. 

Augustina

Správce školního 
sportovního areálu
Česká provincie Kongregace sester sv. 
Cyrila a Metoděje hledá pracovníka na 
obsazení pozice „správce školního spor-
tovního areálu“ a pracovníka na obsa-
zení pozice „školník Cyrilometodějské 
církevní základní školy a Cyrilometoděj-
ského gymnázia a střední odborné školy 
pedagogické Brno“, a to s nástupem od 
1. 8. 2016. 

Nabízíme zajímavou práci v příjem-
ném prostředí, seriózní jednání a dobré  
finanční ohodnocení. 

Přihlášku s životopisem zasílejte nej-
později do 31. 5. 2016 na adresu: 

Česká provincie Kongregace sester sv. 
Cyrila a Metoděje, Bílého 9, 602 00 Brno 
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Modli se a pracuj, modli se a sportuj!
Stále se vyvíjíme, rosteme a zrajeme. 
Podobně je to i s naší farností a obytnou 
čtvrtí, pro kterou byla založena. Přichá-
zejí k nám nové možnosti, výzvy, pří-
ležitosti.

Jednou z nich bude nové sportovní 
hřiště za školami Lerchova 63/65. Sest-
ry Kongregace sv. Cyrila a Metoděje se 
je s pomocí donátorů rozhodly postavit 
v zahradě za školami a už se staví. Sympa-
tické je odhodlání sester umožnit provoz 
hřiště i v době přesahující potřeby školy. 

Další výzvou, začínající se vyvíjet 
a naplňovat, je uvolnění pozemku býva-
lých vojenských autodílen v zahradě 
Sušilových kolejí. Majetek blokovaný 
přes 10 roků nevhodnými smlouvami 
a spory byl znovu uvolněn pro občanské 
využití. Vlastníkem je Statutární měs-
to Brno, které jej svěřilo Městské části 
Brno-střed. V březnu proběhla beseda 
o využití pozemku. I dříve už byly různé 
průzkumy a anketa. Ve výsledcích stále 
převažuje Komunitní centrum, Volnoča-
sové centrum pro všechny věkové kate-
gorie obyvatel a další komerční i neko-
merční občanská vybavenost území.

Naše farnost je mimo bohoslužby také 
hodně pracovní, sportovní i kulturní. Na 
nedávné nedělní besedě organizované 
panem farářem však zaznělo, že bychom 
mohli více oslovovat veřejnost. Proto 
se domnívám, že by bylo vhodné zarea-
govat na výše uvedené nové příležitos-
ti a dát novým činnostem organizační 

rámec. Navrhuji založit jednotu „Orel“, 
která by pomáhala farnosti, sestrám 
i městu v organizaci veřejného života. 
Jednalo by se o obnovení činnosti, pro-
tože do 1948 již ve farnosti dívčí a chla-
pecký oddíl jednoty Orel fungoval.

Vyzývám tedy ty, kdo mohou a mají 
zájem pro druhé něco dělat a organizovat, 
aby se přihlásili. Nemusí se to týkat jen 
sportu, ale i kultury. Několik zkušených 
lidí již eviduji, je ale potřeba, aby nás bylo 
víc. Pokud se nás najde dostatečný počet, 
nic nebrání založení či obnovení jednoty 
Orla, protože ústředí je tomu nápomocno. 
Mohli by se pak začít hlásit i ti, kdo mají 
nápady, na něž sami nestačí, a další, kdo 
potřebují soustavnější pomoc, zejména 
při výchově dětí.

Nepředpokládám, že by navrhovaná 
iniciativa výrazněji ovlivňovala již fun-
gující aktivity ve farnosti. Mělo by se 
jednat o něco navíc, směrem i mimo far-
nost, co tu zatím není. Informace o čin-
nosti Orlů je možno najít na internetu: 
www.orel.cz.

Rýsují se možnosti, že nebude-
me jenom s obdivem hledět do dál-
ky k žabovřeským salesiánům, nebo 
k jiným Orlům či Sokolům, ale můžeme 
začít ve větší míře a soustavněji orga-
nizovat i sami. Pokud Vás námět zau-
jal, ohlaste se na adresu redakce: 
zpravodaj@augustinbrno.cz nebo vhoď-
te lístek s kontaktem do krabičky u vcho-
du do sakristie. Bohumil Bílek

Tato věta mne napadla, když jsem 
byl osloven, abych začal zpívat v našem 
chrámovém sboru. Na druhou stranu 
jsem ve věku, kdy se člověk spíš aktivit 
zbavuje, než vyhledává další. Nicméně 
jsem nakonec kapituloval, a tak tam 
zpíváme z naší rodiny čtyři. Prošel jsem 
už několika sbory, ale tenhle je něčím 
zvláštní. Tou zvláštností je náš sbor-
mistr, pan Kyncl. V každém sboru, kde 
jsem zpíval, byla mezi tělesem a sbor-
mistrem více či méně markantní čára. 
Jakési vymezení, které někdy přerůsta-
lo až v nepřátelství. V našem sboru je to 
naprosto jinak. Pan Kyncl nám každým 
svým slovem nebo gestem dává pocí-
tit, že je jedním z nás. Rozdíl je jenom 
v tom, že my otvíráme ústa a on mává 
rukami. To je vlastně nepřesné. On nám 

při zkouškách taky pomáhá se zpěvem, 
a to ve všech hlasových polohách. Jeho 
hlasový rozsah je pozoruhodný. Věřím, 
že i zpěvačka Yma Sumac, pozorujíc 
zpěv pana Kyncla z nebe, trošičku bled-
ne závistí.  Nevěříte? 

Atmosféra, která v tomto tělesu vlád-
ne, je přátelská, hřejivá a není tam nou-
ze ani o legraci. Ovšem o legraci milou 
a neurážející. Občas nám něco nejde, 
zvláště v sopránu, altu, tenoru nebo 
basu, ale náladu nám to nikdy nepokazí 
a chodíme tam všichni opravdu rádi. 

Na čtenáře, zvyklého na katastrofami 
přesycené sdělovací prostředky, možná 
tento článek působí neskutečně, ale tady 
je lehká pomoc. Přijďte mezi nás. Cvičí-
me každou středu v 19 hodin na faře. 

Daniel Kikta

Kdo zpívá, dvakrát chválí Pána


