
Jistě jste již mnozí zaznamenali, že zpo-
vědnice v našem kostele prošly uvnitř 

i zvenku změnou. Jedním z důvodů této 
změny byly nevyhovující prostorové 
dispozice původních zpovědnic. Původ-
ní tři místa pro svátost smíření byla sice 
po stránce rychlého odbavení praktická, 
nicméně stísněnost prostoru způsobo-
vala některým lidem tělesné nepohodlí, 
jiným zase omezený prostor mohl vyvo-
lat až klaustrofobii. Dalším problémem 
pak byl u mnohých nedostatek soukro-
mí. Pokud, totiž, lidé ve zpovědnicích 
nemluvili doslova šeptem, byl hovor 
někdy slyšet i mimo zpovědnice.  Stejně 
tak se mohlo stát, že v případě součas-
ného průběhu svátosti smíření na obou 
stranách zpovědnic mohl být hovor 
nechtěně oboustranně přenášen.

Renovace zpovědnic byla provedena 
velmi citlivě, v původním architektonic-
kém duchu, ale zároveň bylo dbáno na 
to, aby jejich vzhled a vybavení odpo-
vídaly potřebám a požadavkům dnešní 
doby. Výměna se odehrávala postupně 
na přelomu měsíce února a března tak, 
aby nové zpovědnice byly v průběhu 
postního období co nejdříve v provozu. 

Nyní tedy zpovědnice tvoří dvě stejné 
místnůstky, „buňky“, u kterých je poměr 
délky k šířce cca 1 : 3. 
První třetinu buňky tvo-
ří prostor pro zpověd-
níka vybavený prostou, 
ale pohodlnou židlí, dvě 
třetiny prostoru jsou 
určeny pro věřícího, 
přistupujícího ke svá-
tosti smíření. Ten zde 
má k dispozici příjemné 

sedátko nebo klekátko, které současně 
odděluje prostor kněze od části pro věří-
cího. Každá buňka má vlastní vstup opat-
řený dveřmi, vedle nichž je vždy úzké 
okno. Stěny zpovědnice jsou masivní, cca 
10 cm silné, s povrchem z  tmavé dýhy, 
a  určitě dostatečně utlumí zvuky hovorů 
uvnitř. 

Uprostřed přední části zpovědnic 
(mezi vchody do zpovědnic) je umístěn 
nápis: MISERICORDIA, což v překladu 
znamená MILOSRDENSTVÍ, aby nám při-
pomínal, že díky Božímu milosrdenství 
jsou nám odpuštěny hříchy. Stejně tak v 
horní přední části zpovědnic je opět po 
celé šířce nápis: POJĎTE KE MNĚ VŠICH-
NI, KDO SE LOPOTÍTE A JSTE OBTÍŽENI, 
JÁ VÁS OBČERSTVÍM. Nad zpovědnice-
mi na zdi jsou namalovány tři obrazy 
s biblickými výjevy a k nim jsou pod 
každým z nich nápisy: „Odpouštějí se 
Tobě hříchy“, „Přijměte Ducha Svatého, 
kterým odpustíte hříchy, odpouštějí se 
jim, a kterým zadržíte, zadrženy jsou“ 
a „Veselme se, neboť tento syn můj byl 
mrtev a zase ožil, byl ztracen a jest nale-
zen.“ Osobně si nedovolím všechny tyto 
nápisy a Boží poselství k nám komento-
vat. Všechny nějak souvisejí se svátostí 
smíření. Je krásné jen tak postát naproti 
nim, číst je a nechat rezonovat v srdci… 
Vnímáte tu obrovskou Boží lásku, to 
nekonečné MILOSRDENSTVÍ, které nám 
Bůh projevuje? To milosrdenství, které 
z Něho sálá…? Pojďme vyzkoušet nové 
zpovědnice osobně při svátosti smíření, 
ponořme se během ní do Božího MILO-
SRDENSTVÍ a nechme se občerstvit.

Je-li přítomen kněz, a jsou-li dveře zpo-
vědnice otevřené, znamená to, že je vol-
no a lze se jít vyzpovídat. Naopak, jsou-li 
dveře zavřené, je uvnitř obsazeno. Farní-

kům, jimž by ani nové 
zpovědnice z nějakého 
důvodu nevyhovovaly, 
nabízí otec Josef navíc 
mimořádné řešení. Po 
dohodě s ním je mož-
né uskutečnit svátost 
smíření i na jiném 
důstojném a klidném 
místě.� =kh=

květen 2018

Slovo úvodem
Milí farníci,

víte, jaký je rozdíl mezi kostelem 
a  tržnicí? Předpokládám, že to všich-
ni víte, proto mě velmi mrzí, když to 
někdy v našem kostele po nedělní mši 
svaté vypadá spíše jako na tržnici než 
v  domě Božím. Je tam takový ruch, až 
mě z toho bolí u srdce.

Kostel je posvátným prostorem, ve 
kterém je Bůh přítomen zvláštním 
způsobem, a proto bychom se tam 
měli chovat uctivě a pokud možno tiše. 
Neznamená to, že by člověk v kostele 
nemohl nic říci, ale jde o to, abychom 
jednak respektovali posvátnost tohoto 
místa a také abychom nerušili ostatní, 
kteří se chtějí modlit.

Kostel má být místem modlitby, a  to 
nejen v době bohoslužeb, ale stále. 
Zatímco v divadle či v kině se chováme 
tiše jen během představení (kdežto před 
ním a po něm se můžeme klidně bavit), 
tak v kostele bychom měli zachovávat 
uctivé ticho i mimo liturgické slavení.

Obzvláště po mši svaté je dobré ješ-
tě chvíli setrvat v modlitbě, abychom 
v sobě mohli nechat doznít setkání 
s Kristem a poděkovat mu za dary 
a milosti, které jsme během liturgie 
přijali. I když máme touhu sdílet se 
s  ostatními o tom, jak se nás při mši 
svaté dotkl Bůh, jak nás oslovilo Boží 
slovo (kéž by tomu tak bylo!), je dobré 
si to nechat mimo posvátné prostory.

Je moc dobře, že i po mši svaté máme 
touhu být s druhými a sdílet se s nimi, 
vždyť setkat se s druhými, s bratřími 
a  sestrami, by mělo být nedílnou sou-
částí slavení neděle. Přesto je lepší, 
když se bavíme před kostelem, kde tím 
nikoho nerušíme. 

Nesmíme zapomínat na to, že svým 
chováním také dáváme příklad dětem. 
Jak mají chápat, že mají být v koste-
le potichu, když nás vidí, jak my sami 
se tam hned po bohoslužbě bavíme? 
Máme učit děti úctě a respektu ke kos-
telu – vždyť je to dům Boží (jak nám 
připomíná i nápis nad vchodem do kos-
tela). Přeji nám všem, aby pro nás byl 
kostel posvátným místem, kde se setká-
váme s Bohem. o.�Josef�Novotný

Nové zpovědnice u Sv. Augustina

 Aktuální vzhled zpovědnic foto:�jo

Vzhled zpovědnic před změnou
 foto:�omh



Stalo se 
Děti, které se připravují k prvnímu sva-
tému přijímání, již  v sobotu 14. dubna 
přistoupily k první svaté zpovědi. 

~
S. Cyrila povyprávěla 14. dubna seni-
orům v rámci pravidelného setkání 
o  pouti do Santiaga de Compostella. 

~
Sbírka na pomoc při obnově domovů 
obyvatel zemí Středního a Blízkého 
východu, kterou vyhlásilo  Plenární 
zasedání ČBK ve spolupráci s Chari-
tou ČR  na neděli 15. dubna, vynesla 
69 005 Kč.  Pán Bůh odplať.

~
O třetí neděli velikonoční se konalo 
druhé setkání farní rady. Více na str. 4. 

~
Při sbírce z neděle 22. dubna, která 
byla určena pro slavonickou farnost, 
bylo vybráno 50 159 Kč. Díky všem, 
kteří přispěli.

~
V rámci Duchovní obnovy hnutí Mod-
litby matek se v našem kostele v pátek 
a sobotu konaly dvě mše sv., které 
celebroval P. Šebestián Smrčina OFM. 

Pokřtěni byli: 
 31. 3. Markéta Hrubanová
 Denisa Mühlhandlová 
 Lenka Večerková 
 Dominik Židek 
7. 4. Jiří Meduna
8. 4. Jan a Tomáš Martinkovi 
22. 4. Františka Jana Hnízdilová
 Olivie Sara Maria Klara Isikli 

Manželství uzavřeli:
7. 4. Tereza Chmelíková 
 a Marek Tuček
28. 4.  Adéla Doležalová 
 a Ondřej Kubíček

Zesnuli: 
25. 3.  Ivan Ruller (91 let)
9. 4. Blanka Hrbáčková (89 let)

Zaznělo v kázání 
V životě zažijeme tolik radosti, kolik jí roz-
dáme druhým. (oJN)

Hospodin byl a je stále připravený odpouš-
tět hříchy svého lidu. (oJN)

On nás předchází. On nás vede, jakým smě-
rem a kudy máme jít. (oMH)

Ať nikdy nezapomínáme pokukovat, kde, 
Pane, právě jsi, pokukovat po Tvé pastýř-
ské holi.�(oMH)�� =mš=

Zvyk vystřelit si z  někoho se letos 
v  naší farnosti protáhl z neděle 

1. dubna až do Velikonočního pon-
dělí. Zatímco o  aprílové neděli se 
mohli návštěvníci kostela podivit 
nad informační tabulí na zpověd-
nicích, která jim přikazovala před 
jejich použitím podepsat informo-
vaný souhlas, v  pondělí se nechali 
napálit ministranti. Vzorně seřazení 
u východu z  kaple zatahali za pro-
vaz od zvonu jako vždy a… ...a nic! 
Nebohý ministrant to zkusil ještě jed-
nou a zase nic. Nakonec zjistil problém 
při pohledu vzhůru. Vtipálci (či spíše 
vtipálky?) obalili srdce zvonu molita-
nem. Naštěstí tuto prekérní situaci vyře-
šili ministranti pohotově a zazvonili na 
zvonky, které se používají při mši. Pak už 

mohl vyrazit průvod kostelem. A nebyl 
to jen tak ledajaký průvod – na komžích 
měli všichni kravaty ve veselých jarních 
barvách. Samozřejmě že to ministranti 
nenechali jen tak a po mši co nejrychleji 
vyrazili k hlavnímu východu z kostela, 
který zůstal jediný otevřený, a s děvčaty 
si to za pomocí mrskaček vyřídili.� =hk=

Vtípky nejen na Apríla

Ministranti se slušivými velikonočními 
kravatami� foto:�jo

„Ráno, celý den, andělé nade mnou 
bdí...,” připomněly přítomným 

nejmenší děti vedené Marienkou Vichro-
vou po deváté mši svaté v neděli Dobrého 
pastýře. Konal se totiž děkovný koncert 
za sbírku pro slavonickou farnost. 

Mladí zpěváčci předvedli několik pís-
ní, které doprovodili roztomilými ges-
ty i veselým tleskáním. Po vystoupení 
sborečku zazněla „andělská“ píseň i v 
původním anglickém znění v podání 

sboru CHSM USA, tj. Chrámového sbo-
ru mladých u Sv. Augustina. Jan Taraba, 
který pásmem provázel, členy trefně 
představil jako mladé „buď věkem, nebo 
duchem“. Spirituály v jejich podání obe-
censtvo doslova uchvátily, zrovna tak jak 
dirigentské umění prof. Kyncla. 

Všem účinkujícím z obou pěveckých 
těles patří obdiv a srdečné díky za krás-
ný a radostný zážitek.

 =jo=

Poděkování za sbírku pro Slavonice

Chrámový sbor mladých� foto:�lm

Jako matka tří malých dětí jsem si poklá-
dala otázku, jak pašijový příběh srozu-

mitelně a pozitivně vysvětlit nejmenším 
dětem? Loni na Květnou neděli zavedla s. 
Edita, spolu se staršími žáky CM církev-
ní ZŠ a členy Misijního klubka, v našem 
kostele tradici hraných pašijových her. 
Jejich dramatickým ztvárněním dokáží 
doslova přenést pašijový příběh přímo 
do dětských srdcí. Osobně jsem byla 
ohromena duchovní hloubkou, kterou 
do příběhu mladí herci dávali. Z jejich 
tváří jsem četla, že ten příběh sami pro-
žívají a že je v nitru velmi zasáhl, což mi 

přijde velmi podnětné pro duchovní roz-
voj těchto mladých lidí. Jejich autenticita 
také zapůsobila na děti, které představe-
ní nejen bavilo, ale také pro ně bylo jed-
noduše pochopitelné. Naše dcery si pak 
doma sdělovaly své dojmy. S manželem 
jsme byli velmi překvapení, kolik cen-
ných informací z takto podaného příbě-
hu získaly. Také díky tomu jsme v naší 
rodině mohli prožít duchovní význam 
Velikonoc všichni, dospělí i děti. Děku-
jeme s. Editě i všem spolupracovníkům 
za dětskou liturgii nejen o Velikonocích.
� =kh=

Hrané pašije pro děti



Jako katechumeni otevřeli svá srd-
ce Duchu Svatému a nastoupili cestu 
víry, obrácení a lásky. Uvěřit Bohu 
a  podílet se na životě církve, vyžado-
valo jejich hlubokou vnitřní změnu.
Položila jsem našim novým novo-
křtěncům – Lence Večerkové, Marké-
tě Hrubanové, Denise Mühlhandlové 
a Dominikovi Židkovi několik otá-
zek:

Byli jste hledající. Čím Vás oslovila 
katolická církev?
Markéta: Svobodou a otevřeností.
Lenka: Dostala jsem se do úzkého kon-
taktu s katolíky, poznala tento způsob 
života, a hlavně pochopila důležitost 
a  význam eucharistie, která pro mě zna-
mená obrovský zázrak! V té chvíli totiž 
vím, že se mi Ježíš vydává, aby mi pomo-
hl na mé cestě životem, a ať už jsem jaká-
koliv, říká mi, že mu na mně záleží!
Denisa: Zaujala mě tím, že je otevřená 
všem lidem bez ohledu na jejich rasu, 
národnost nebo postavení.
Dominik: K víře mě to svým způsobem 
táhlo vždy, ale klíčové bylo, že jsem si 
jednak po úmrtí mého dědy uvědomil, 
že potřebuji pomyslnou kotvu, která mě 
uchrání před tím, aby mě neodnesly zlé 
vody, a poté moje přítelkyně Terezka, 
která je praktikující katoličkou a která 
mě přivedla k Augustinovi.

Co pro Vás znamená být křesťanem?
Markéta: Žít pokorněji a smířlivěji vůči 
ostatním lidem i životním situacím.
Lenka: Především to pro mě znamená 
neskutečnou Boží milost a lásku. Přijde 
mi to téměř neuvěřitelné, že mě Bůh při-
jal za své dítě. Dodalo mi to jistotu, že na 
nic nejsem sama. Přála bych všem zažít 
ten pocit přijetí. I když si třeba někdo 
myslí, že už je odsouzeníhodný a nemá 
nárok na to, aby ho někdo miloval, tak 
pořád je tu On, který miluje bezprostřed-
ně a kohokoliv!
Denisa: Odpovědnost za svůj život, svo-
boda a víra.
Dominik: Nejvíce asi „novou“ odpověd-
nost, a to nejen za své bytí, ale také za 
bytí svých blízkých. A pak také nový pocit 
toho, že člověk není na všechno sám...

Myslíte si, že Vám víra trochu změnila 
život?
Markéta: Určitě, je to přece úplně nový 
život. Charakterizovala bych jej jako plno-
hodnotnější.
Lenka: Myslím si, že hodně. Začínám se 
na lidi, události a věci dívat jiným pohle-

dem. Snažím se 
všemu porozu-
mět a dívat se 
na to s láskou. 
Odevzdávat Bohu 
to, na co sama 
nestačím. Vím, 
že tu je a snaží se 
udělat pro mě to 
nejlepší. A já vím, 
že i když nesvítí 
pořád sluníčko, 
tak i ten déšť je 
potřebný.
Denisa: Rozhod-
ně ano.
Dominik: Dou-
fám, že ze mě 
snad dělá trochu 
lepšího člověka. V mém „vnitřním nasta-
vení“ mě změnila opravdu výrazně.

Jak Vás po křtu přijali Vaši nejbližší?
Markéta: Velmi hezky. Co mě velmi pře-
kvapilo, bylo, kolik dalších lidí mi po křtu 
blahopřálo. To bylo dojemné.
Lenka: Různě, někteří byli nadšení, jiní 
to vzali jako fakt, který musí přijmout, 
byly i odmítavé reakce. Ale nejvíc mě pře-
kvapil táta, jehož reakce jsem se bála asi 
nejvíc. V den křtu mi dal křížek na krk, 
abych ho nosila vždycky v neděli, když 
půjdu do kostela. Brečela jsem štěstím, 
že mě přijal a má mě rád, takovou jaká 
jsem, i s odlišným vyznáním!
Denisa: Skvěle.
Dominik: Nesetkal jsem se s žádnou 
negativní reakcí, spíše s pozitivními.

Máte svého biřmovacího patrona. Čím 
Vás zaujal jeho život?
Markéta: Mou patronkou je sv. Barbora, 
jejíž životní příběh je velmi silný, a až na 
její mučednický konec bych řekla, že je 
to příběh skoro pohádkový. Mimo jiné je 
ovšem patronkou horníků, což je kraj, ze 
kterého pocházím.
Lenka: Vybrala jsem si za svou patronku 
Matku Terezu, která se dávala ostatním, 
snažila se všem ukázat, jaké to je být milo-
ván. Milovala všechny bez rozdílu a všem 
se snažila pomoct. Je pro mě symbolem 
bezpodmínečné lásky, laskavosti a něhy.
Denisa: Její život mě zaujal tím, že je to 
pracovitá, spolehlivá a upřímná osoba 
s  pozitivním přístupem k životu.
Dominik: Mám jako patrona sv. Leo-
polda Mandiće. Velmi ve zkratce: hodně 
zpovídal a po zpovědi s oblibou říkával: 
„A přijďte zase… budeme jistě dobří přá-
telé!“ A právě jeho pohled na víru a  cír-

kev, která má být k lidem otevřená a přá-
telská, je tím, čím mě nejvíce zaujal.

Rozhodli jste se pro křest v naší farnos-
ti. Co se Vám zde líbí? Čím si Vás získa-
la?
Markéta: Manžel odsud pochází, jako 
dítě zde byl také pokřtěn, takže to vní-
mám jako uzavření jakéhosi pomyslné-
ho kruhu. Sv. Augustin byl první kostel, 
který jsem v Brně navštívila, to bylo ještě 
za otce Kabrdy. Za druhou naší „domov-
skou“ farnost považuji líšeňskou, kde 
jsme měli svatbu a byly tam pokřtěny 
obě naše děti. Ale tady se cítíme doma, 
lidé jsou zde milí a přátelští.
Lenka: Získal si mě hlavně otec Josef, 
který má co do činění s různými událost-
mi mých přátel. Když jsem ho poznala, 
přišel mi laskavý, a hlavně se smyslem 
pro humor! S nadsázkou říkám, že ten-
krát to byl snad první kněz, který mi při-
šel milý i zblízka.
Denisa: Důvodem mé volby je kostel 
a  místo, kde se farnost nachází, na které 
mám z dětství nádherné vzpomínky.
Poděkování též otci Josefovi za výbornou 
přípravu ke křtu.
Dominik: Jednak je to bezpochyby 
o.  Josef, který mi ukázal, že křesťanství 
je něco úplně jiného, než jsem si dosud 
představoval. Za druhé pak také čtvr-
teční spolčo, kde trávíme skvělé chvíle 
s  mladými lidmi z farnosti, a v neposlední 
řadě to, že zde (nejen v neděli) cítím sou-
náležitost a radost mezi lidmi navzájem.

Křtem, biřmováním a eucharistií jste 
vešli do plné účasti na životě církve. 
Přeji Vám všechno dobré, ať je Vám 
náš Pán stále nablízku a Vy cítíte jeho 
přítomnost a lásku.  =jš=

Představujeme naše novokřtěnce

Naši novokřtěnci� foto:�Jakub�Šebek
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Farní diář 
 5. 5.   83. výročí posvěcení kostela
 5.–8. 5.  II. farní invaze do Slavonic
 12. 5. Farní výlet
 19. 5.  Pouť se seniory na Velehrad
 19. 5.  Adorace k HBS
 20. 5.  Hod Boží Svatodušní, mše sv. 

v 7, 9 a 18 hod.
 25. 5.  Noc kostelů
 31. 5.  Těla a krve Páně, mše sv. 

v 18 hod.

Zápis z pastorační rady 
Shrnutí jednání pastorační rady far-

nosti z neděle 15. dubna: 1. Ohledně 
začátků, způsobu uctívání kříže, atmosfé-
ry velikonočních obřadů vládne spokoje-
nost. 2. Duchovní obnova s o. M. Kabrdou 
nastartovala chuť mít postní i adventní 
obnovu: uskuteční se v pá/so před 1. n. 
adventní a v pá/so před 4. nedělí post-
ní. Navrhujte exercitátory. 3. Výročí 80 
let farnosti oslavíme v neděli 2. září; pro 
další léta hledáme místo pro nízkopra-
hové setkání otevřené všem z  Masary-
kovy čtvrti. I farní pouť by mohla být 
jinde, letos ale ještě tradičně na Vranově, 
10. června. 4. Vracíme se k  přednáškám, 
budou bývat v chladnějších měsících; 
rada navrhla několik témat, navrhujte 
i  vy! Též rozběhneme 25minutové kate-
cheze pro dospělé, začnou v  září 2018, 

vždy ve středu po mši svaté. 5. Opět se 
dlouze diskutovalo o dětech: Zazněl 
návrh konat katechezi pro děti až po mši; 
věc byla uzavřena s tím, že současný stav 
vyhovuje. U obětního průvodu budeme 
opatrnější a rozmyslnější. No a  v  kap-
li rodiče uklidí vše, co děti roztahaly. 
6.  Zájem o komentovanou mši svatou 
otec Josef kvituje, bude jedenkrát roč-
ně. 7. Našich sborů se dotýká problém 
generační výměny. Stárneme. Vedoucí 
stojí o  nové šikovné lidi, kteří by měli ze 
zpívání radost. Též zazněl zájem o part-
nerskou vzájemnou spolupráci a výpo-
moc. 8. Jasně, že u mnoha z těchto bodů 
je třeba angažovanosti, zájmu, pomoci. 
To je příležitost pro ty, kteří dosud byli 
v  pozadí. Příště se rada sejde cca v polo-
vině září 2018. Aleluja!� =omh=

Aplikace do mobilu: Paprsky, Liturgie
Hned zkraje, abych na to nezapomněl, 
nabídnu zbrusu čerstvou aplikaci Paprs-
ky. Velikonoce míří ke slavnosti Seslání 
Ducha Svatého. Doporučuji proto stáh-
nout si obratem v Obchod Play aplikaci 
Velikonoční paprsky. Poznáte ji podle 
piktogramu tvořeného holubicí v kole 
protkaném modrými paprsky. Autorem 
appky je P. Petr Hofírek. Instalace nemá 
žádné záludnosti. Horní lišta se rozevře 
po klepnutí. Co najdete? Krátké texty 
týkající se Ducha Svatého, myšlenky R. 
Cantalamessy, biblické citáty, střelné 
modlitby, modlitby zvané Zpěv Ducha. 
Když připočtu funkci Náhodný výběr pro 
okamžitou motivaci, mohu říci, že jde 
o  vkusnou, milou a užitečnou aplikaci.

 Aplikace Liturgie patří do rodiny chyt-
rých aplikací s texty. V Google obchodu 
napište „liturgie“. Piktogram tvoří mis-
ka s kalichem a ruce, držící eucharistii. 
Horní lištu v jedné z nejstarších aplikací 
nenajdete. Co najdete: Užitečný Lekcio-
nář on-line, pro sledování očima, co se 
čte od ambonu, pro přípravu na nedělní 
texty, jste-li lektory (chyba – příliš vel-
ké nezmenšitelné fonty snad bude brzy 
odstraněna). Direktář nabízí přehled 
svátků, liturgických barev atd. Dopo-
ručuje pět z pěti zákristiánů! Mešní 
řád – texty s červenými vysvětlivkami 
– doporučuji katechumenům a všem, 
kteří se učí orientovat ve mši svaté. 
Benedikcionál je vůbec nejužitečněj-

ší pomůckou. Víte, co všechno a koho 
všechno může žehnat laik? Nechybí 
aktivní odkaz na web s dalšími žehná-
ními. Každému se může stát, že kněz 
zahájí adoraci a  s  úprkem do zpověd-
nice se k vám nakloní: „Pomodlete se 
litanii, prosím.“ S  přehledem tapnete na 
tlačítko Eucharistická adorace, to skrývá 
tlačítko Litanie k Srdci Ježíšovu. A je to. 
Tlačítko Svátost smíření je užitečné pro 
kajícníka i pro kněze. Prakticky každý 
z  nás se setkává s potřebou donést svaté 
přijímání nemocným. Bravurně to zvlád-
nete s texty pod tlačítkem Eucharistie 
nemocným. Má kněz udělit doma svá-
tost nemocných? Jak se připravit? Buďte 
v obraze: Pomazání nemocných. Nelze 
vyloučit, my kněží výjimečně využijeme 
položku V nebezpečí smrti. Jak pokřtít 
(i laik), biřmovat, hromadně rozhřešit, 
podat viatikum. Pohřební obřady jsou 
návodem, jak byste se mohli rozloučit 
se svým drahým zesnulým. Kouknete, 
než se půjdete domlouvat na faru. Bude-
te mít oporu v odpovědích, když je vás 
u  hrobu věřících jen pár. Ať slouží!

 =omh=

Pouť lékařů na Sv. Hostýně
Osmá pouť lékařů, pracovníků ve zdra-
votnictví a nemocničních kaplanů se 
koná na Sv. Hostýně v sobotu 9. červ-
na 2018. Mši sv. v 10.15 hod. celebruje 
Mons. Mgr. Martin David. Srdečně zváni 
jsou všichni mariánští ctitelé.

Program noci kostelů 
18:00–19:00 Mše svatá (zpívá sbor 
školních dětí pod vedením L. Fialové)
19:00–19:30 Zahájení a připomínka 
80. výročí založení farnosti – Marta 
Laudátová
Zazpíváme Pánu malou písničku 
(hudba v podání farního sborečku dětí)
19:30–20:00 Komentovaná prohlídka 
kostela (vede Alena Štěpánová)
20:00–20:30 Více i méně známé písně 
s duchovní tématikou (The Velvet Wine)
20:30–21:15 Cantate  Domino can-
ticum novum – sborová tvorba pěti 
století (Zpívá chrámový sbor pod vede-
ním Pavla Kyncla)
21:15–21:30 Komentovaná prohlídka 
kostela
21:30–22:00 Varhanní hudba v podá-
ní Filipa Šmerdy

Doprovodný program:
19:00–22:00 Výstava fotografií 
k 80. výročí založení farnosti

Pouť médií 
Pracovníci Proglasu a dalších médií 
pořádají každoroční Pouť médií v rukou 
křesťanů, která se koná v sobotu 12. 5. 
v předvečer Světového dne modliteb 
za sdělovací prostředky – tentokrát na 
Velehradě. Poutní mše svatá začíná v 11 
hodin. Přijeďte si popovídat, pomodlit 
se s těmi, které vidíte na obrazovkách, 
slyšíte z rádia, čtete v novinách a časo-
pisech a webech! Více na www.proglas.
cz/pout2018.


