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Slovo úvodem
Vážení farníci, milí přátelé,

mám velikou radost, že už popáté vás 
mohu oslovit prostřednictvím farního 
zpravodaje. Dobře víte, že je to ale záro-
veň i naposledy, protože v neděli 19. 
června otec biskup Vojtěch oznámil, že 
moje služba u sv. Augustina končí a že se 
stanu farářem při katedrále na Petrově. 
Třeba to potěší redakční radu zpravoda-
je, protože ta se mnou měla mnoho trá-
pení, když jsem svoje příspěvky dodával 
obvykle hluboko po termínu.

Teď trochu vážněji. Jsem nesmírně 
Bohu vděčný za rok, který jsem směl 
v této farnosti prožít, a je mi líto, že 
musím odejít teď, když jsem investoval 
tolik času i energie do toho, abych se co 
nejlépe seznámil s životem tohoto far-
ního společenství i s osobním životem 
jednotlivých lidí. Pro mě osobně to byl 
docela náročný rok, protože jsem záro-
veň začínal v nové farnosti, v nové škole 
i v nové funkci na biskupství. A nechtěl 
jsem nic z toho šidit nebo dělat jen napůl. 
Počítal jsem s tím, že během prázdnin 
všichni nabereme nové síly a pustíme se 
do dalších nových věcí. 

Chtěl bych vám všem poděkovat za veš-
kerou vaši práci pro farnost, za všechny 
vaše modlitby a oběti, za váš každodenní 
život s Bohem. Děkuji také za vaši péči 
o mě osobně, za všechna i sebedrobněj-
ší setkání, za hluboké vztahy a vznik-
lá přátelství. V dějinách farnosti bude 
tato roční epizoda asi brzy zapomenuta. 
Mým cílem ale bylo dosáhnout toho, aby 
se v této farnosti mohl každý cítit jako 
doma, aby si byl každý jistý, že ho farář 
má rád a že si na něj vždycky udělá čas. 
Snad se to aspoň trošku povedlo.

Budoucnosti se nebojím. Mám zku-
šenost, že často věci, které se mi zprvu 
moc nezdály, jsem později a s dostateč-
ným časovým odstupem vnímal jako 
úžasný projev Božího vedení. Věřím, 
že do této farnosti přijde šikovný kněz, 
který tu bude na sto procent pro vás. Už 
teď se za něho prosím modlete a mod-
lete se i za mě, vždyť pracujeme všichni 
na stejném díle, ať jsme kdekoli. Ze srd-
ce vám všem žehnám.

 P. Tomáš Koumal

Farní pouť na Vranov

V neděli 5. 6. 2016 se opět po roce 
uskutečnila farní pouť na Vranov. Poča-
sí bylo tradičně příjemné, čehož využila 
část farníků k několikakilometrovému 
pochodu, díky čemuž jsme mohli opět 
prohlásit, že se jedná o pouť a nikoli 
sjezd farníků na Vranově.

Kolem půl jedenácté se začalo plnit 
prostranství před kostelem a to jak 
lidmi, tak i jejich auty. Poté, co dora-
zila i skupinka vytrvalců, mohla začít 
mše. Ta se uskutečnila v překrásném 
raně barokním kostele Narození Pan-
ny Marie. Bohoslužba byla doplněna 
zpěvem chrámového sboru i se staro-
brněnským „Zdrávas“. Po závěrečném 
požehnání nastala zábavná, a zejména 
pro děti hlavní část dne. Odebrali jsme 
se do zahrad, kde na nás již 
čekaly hromady párků a klobás, 
které společně s bečkami piva a 
limonády mizely obdivuhodnou 
rychlostí v našich žaludcích. 
Kolem 13:30 hodiny se hordy 
nedočkavých dětí, které beztak 
už předtím volně pobíhaly po 
zahradě a porušily tak tradici, 
kdy si rodiče své ratolesti vždy 
drželi u sebe tak dlouho, dokud 
nebudou stanoviště připravena, 
pustily do plnění úkolů.  

Hlavním tématem letošního 
dětského programu byla „Cesta 

kolem světa“ a děti měly na jednotlivých 
stanovištích, z nichž každé představo-
valo nějakou zemi, vykonávat činnost, 
která je pro danou zemi typická. Mezi 
státy, které bylo nutné projít ke splnění 
všech úkolů, patřila Itálie, jež společně 
s Irskem zastupovala Evropu. Z Ame-
riky mohly děti poznat USA a Brazílii, 
které po přeplutí Atlantiku následovala 
nehostinná oblast Sahary. Dálný východ 
reprezentovala Čína, a abychom nezapo-
mněli ani na nejmenší kontinent, bylo 
možné navštívit i Austrálii. Drtivá větši-
na malých dobrodruhů úspěšně projela 
tímto světem a mohla se společně se 
svými rodiči vrátit domů.

  Petr Zuziak

Nebylo stanoviště, které by děti nezaujalo. foto: Karel Kallab

Káva, čaj a zákusek nabídnutý s úsměvem Alice 
Kallabové a Jany Zárubové chutnal nejlépe.
 foto: Karel Kallab



Stalo se 
Mons. Pavel Posád, světící biskup česko-
budějovický a předseda Rady pro mlá-
dež ČBK v našem kostele slavnostně pře-
dal maturitní vysvědčení absolventům 
Cyrilometodějského gymnázia a střední 
odborné školy pedagogické při děkovné 
bohoslužbě dne 1. června 2016. 

~
Ekumenické shromáždění k 74. výro-
čí Heydrichiády a vypálení obcí Lidice 
a Ležáky se uskutečnilo v úterý 7. červ-
na 2016 v 15:00 hod. v brněnských Kou-
nicových kolejích.

~
Skupina Falanga z naší farnosti 10. červ-
na vedla chvály na akci Night fever v Plz-
ni. I její nemalou zásluhou tamní kostel 
u františkánů navštívilo téměř 2000 lidí, 
kteří jinak do kostela nepřijdou. Snímky 
z akce jsou k dispozici ve fotogalerii na 
www.dcm.krestan.org.

~
Dne 10. června 2016 překročil práh 
věčnosti R. D. Josef Vítek, který zde 
působil v letech 1968–1974 jako admi-
nistrátor, poté v letech 1974–1992 jako 
farář v Komíně. Od roku 1994 až do své 
smrti vypomáhal v rektorském kostele 
u sv. Maří Magdaleny. Pohřeb se konal 
v pátek 17. června 2016 v kostele sv. 
Jakuba v Brně. 

~
Otec biskup Vojtěch Cikrle v neděli 12. 
června, na závěr mše svaté, poděkoval 
dvěma našim farníkům, Pavlu Kynclovi 
a Ludmile Fialové, za jejich dlouhole-
tou práci pro farnost a pro celou církev. 
Předal jim medaili sv. Cyrila a Metoděje 
a ocenil tak jejich obětavost, nezištnost 
a profesionalitu. 

Představujeme… biblické hodiny

Při nedělní mši sv. v kos-
tele sv. Augustina v Brně, 
kterou vedl o. biskup Voj-
těch Cikrle 19. června, 
sestry z kongregace zasvě-
cené ustavičné oslavě Boží 
zavzpomínaly na své začát-
ky v Brně, poděkovaly za 
přijetí a prostřednictvím 
své generální představené 
S. M. Reginy Cesaratové 
poprosily o modlitby pro 
další působení a nadchá-
zející generální kapitulu.

„Během dvaceti let jsme 
pociťovaly Boží vedení, čas-
to jsme se rukou dotýkaly 
ruky Boží, která nás vedla. 
Několikrát jsme neznaly 
jazyk, neznaly místo, neznaly zvyky a Pán 
nás vedl tak, že i naše chyby posloužily 
k dobrému. Bohu za to vše děkujeme,“ 
svěřila se S. M. Agnieszka Roszkowska. 
Slavnost uzavřel koncert chlapeckého 
sboru Pueri Claromontani z Jasnej Góry, 
který potěšil jak farníky, tak hosty z celé 
farní rodiny sv. Pavla apoštola založené 
Donem Gicomem Alberionem. 

Sestry Učednice Božského Mistra se 
věnují službě kněžím a institucím Boží-
ho lidu především v liturgickém životě 

a snaží se ho předávat věřícím tak, aby 
byl každý liturgický akt pochopen, při-
praven a prožit v celé jeho pravdě, kráse 
a posvátnosti. V souladu s tímto apoš-
tolátem učednice v Brně nabízejí litur-
gické předměty v prodejně církevních 
potřeb a náboženských předmětů na 
Kapucínském náměstí. Ve svém komu-
nitním domě na Wolkrově ulici sestry 
žijí intenzivním liturgickým životem. 
Denně adorují před nejsvětější svátostí, 
na kterou jsou zváni i věřící.  =jo=

Učednice Božského Mistra oslavily 
20 let působení v ČR

Sestry Učednice Božského Mistra obdržely od 
o. biskupa Vojtěcha Cikrleho medaili sv. Cyrila 
a Metoděje za obětavou službu a kopii obrazu Panny 
Marie z Veveří. Foto: jo

I letošní Noc kostelů proběhla v kostele 
sv. Augustina ke spokojenosti zúčastně-
ných, organizátorů i účinkujících. Poča-
sí opět přálo, v nabídce byl různorodý 
program a příjemná atmosféra. Ihned 
po skončení páteční mše svaté přicházeli 
poutníci s červenými knížečkami s pro-
gramem Noci kostelů a dožadovali se 
razítka s motivem sv. Augustina. I pana 
faráře překvapila jejich brzká přítomnost 
a rychle spěchal do kanceláře pro razítka. 

V sedm hodin vystoupil farní sbor dětí 
pod vedením Marie Vichrové, kdy jsme 
dvacet minut mohli poslouchat same-
tové dětské hlásky s pohybovým vyjá-
dřením textu, který nám s úsměvy na 
rtech předávaly. Na něj plynule navázal 
sbor farní mládeže vedený Jakubem Šeb-
kem. S osmou hodinou večerní vystoupil 
chrámový sbor od sv. Augustina a hosté 
s dirigentem Pavlem Kynclem. Na pořa-
du bylo pásmo slov a hudby o rekatoliza-

ci s názvem Posviťme si na temno. Dani-
el Kikta, který jej připravil, o něm řekl: 
„O době husitské a následné rekatoli-
zaci je mezi lidmi vžito mnoho nepravd 
a nebylo to jenom dílo komunistů. Svým 
pořadem jsem chtěl v posluchačích 
vzbudit touhu hledat pravdu.“

Poté následovala komentovaná prohlíd-
ka kostela v podání Aleny Štěpánové, která 
dokázala zaujmout každého posluchače. 
Po skončení výkladu nás potěšil pěvecký 
sbor Brno Gospel Choir pod vedením diri-
gentky Zuzany Pelanové a dále varhanní 
hudba v podání žáků Základní umělecké 

školy Brno Smetanova 14.
V boční „kapli“ pod věží téměř celou 

dobu probíhal doprovodný program pro-
mítání fotografií ze života farnosti a před 
kostelem sestry sv. Cyrila a Metoděje 
pomáhaly dětem při vytváření vlastních 
„placek“, z místa nezávislého pozoro-
vatele si nejvíce dětí vytvořilo placku 
s motivem sv. Augustina, ale k vidění 
byly i placky s Kometou, vlajkou Čes-
ké republiky, apod. Celý večer probíhal 
v příjemné a radostné atmosféře, pestré 
nabídky programů a setkávání poutníků 
z Brna a okolí. Kateřina Škvařilová

Noc kostelů  
u sv. Augustina

Daniel Kikta vystoupil s pásmem „Posviťme si na temno“. Foto: Silvie Doleželová



Každý sbor má svého sbormistra. Sbor-
mistr je vedoucím a dirigentem sboru, 
řídí sbor při všech jeho vystoupeních.
V našem kostele máme několik sborů 
i sbormistrů či sbormistryň.
Dnes představujeme pana Mgr. Pavla 
Kyncla, emeritního ředitele brněnské 
konzervatoře, zakládajícího primária 
Kynclova kvarteta, koncertního mistra 
Komorního orchestru Bohuslava Marti-
nů, člena Brněnského komorního orches-
tru, člena Kvarteta města Brna.
Sbormistrování v našem kostele se věnu-
je již mnoho let. Vedl Sbor mladých USA 
(U sv. Augustina) i smíšený chrámový 
sbor – střídavě s panem Vladimírem Kya-
sem, Vítem Marečkem či ing. Zdeňkem 
Laudátem.
Pan profesor Kyncl oslavil v květnu kulaté 
narozeniny. Dovolujeme si mu popřát za 
náš farní zpravodaj hojnost Božích milostí, 
pevné zdraví a radost i pohodu každý den.

1. Co Vám dala studia na Brněnské 
konzervatoři a posléze na JAMU?
Na konzervatoři jsem studoval hru na 
housle a další příslušné odborné před-
měty. Ze všeobecných předmětů velmi 
rád vzpomínám na Kulturní dějiny díky 
profesorce Zdeně Pražákové, která je 
navzdory totalitnímu režimu 60. let uči-
la odvážně a skvěle. Na JAMU jsem se 
kromě studia houslí věnoval komorní 
hře. Pod odborným vedením prof. Adol-
fa Sýkory, člena Janáčkova kvarteta tak 
vzniklo Kynclovo kvarteto, se kterým 
jsme po dobu tří desetiletí absolvovali 
řadu koncertů nejen v Československu, 
ale i v mnoha evropských zemích. Třikrát 
jsme měli koncertní turné za oceánem.

2. Za dobu vašeho pedagogického 
vedení na brněnské konzervatoři jste 
vychoval mnoho špičkových houslistů 
– na kterého nejraději vzpomínáte?
Na své žáky vzpomínám rád. Mnozí 
pokračovali po absolutoriu dále na JAMU 
nebo na jiných vysokých školách a nyní 
se uplatňují na koncertních pódiích nebo 
působí pedagogicky. Nějaký čas jsem 
učil i Jiřího Pavlicu nebo koncertního 
mistra Filharmonie Brno Pavla Wallin-
gera. Na Slovensku si znamenitě vede 
umělecký vedoucí Capelly Istropolitany 
houslista Robert Mareček. Před studiem 
na konzervatoři získala ode mne zákla-
dy houslové hry Kristina Fialová, nyní 
významná sólistka na violu.

3. V současné době se věnujete kon-
certní činnosti i výuce studentů. Je vel-
ký rozdíl mezi studenty vašeho mládí 
a dnešními?
Každý žák je jiný, a proto vyžaduje indi-
viduální přístup. To platilo a platí stá-
le. Podstatně se však změnily studijní 
a vůbec životní podmínky a okolnosti. 
Před čtyřiceti lety bylo vše mnohem 
svázanější. Dnešní studenti mají svo-
bodný přístup k informacím, cestování 
do zahraničí, o prázdninách se mohou 
zúčastnit kurzů u význačných interpre-
tů a podobně. Na druhé straně je mnoho 
věcí, které je mohou rozptylovat a ubírat 
drahocenný čas, potřebný k soustředě-
nému studiu.

4. Od jara 2011 jste prvním sbormist-
rem a uměleckým vedoucím smíšené-
ho chrámového sboru. Jak si vybíráte 
nové zpěváky a zpěvačky?
Náš chrámový sbor si neklade tak vysoké 
nároky na pěvecké schopnosti členů, že 

bychom pořádali výběrové řízení. Kdo má 
hudbu rád a rád zpívá, mívá obyčejně dob-
rý hudební sluch. To je hlavní předpoklad. 
Orientovat se ve čtyřhlasém zpěvu může 
být zpočátku obtížné, ale při nácviku 
postupujeme pozvolna tak, že kombinu-
jeme samostatně nacvičené hlasové sku-
piny. Tedy, kdo rádi zpíváte, jste vítáni!

5. Jak jste se stal sbormistrem?
Na konzervatoři jsme měli předmět 
Základy dirigování. Jako primárius kvar-
teta jsem se naučil dobře orientovat ve 
vícehlasu, dávat kolegům nutné nástupy 
a hlavně spolu s kolegy každou skladbu 
„vystavět“, aby tvořila krásný celek.
V létě roku 1985 mě ing. Antonín Malů-
šek požádal, abych upravil pro malý dět-
ský sbor, který vedl, pásmo koled, což 
jsem učinil. Toto pásmo jsme provedli 
na Vánoce před půlnoční mší svatou 
v kostele sv. Augustina. Tehdy jsem hrál 
na housle, ale ing. Malůšek mi postupně 
vedení sboru předal. Po změně režimu, 
v roce 1990, jsme už mohli svobodně 
působit při farnosti sv. Augustina a vzni-
kl tak Sbor mladých u sv. Augustina.

6. Skladby k nacvičování se sborem si 
vybíráte sám?
Velkým pomocníkem, nejen při výběru 
skladeb, ale i po organizační stránce, je 
mi ing. Zdeněk Laudát. O prázdninách 
vybíráme, co budeme zpívat v adventu 
a na Vánoce, abychom mohli v září začít 
s nácvikem, a hledáme nové skladby pro 
další liturgická období. Do dramaturgie 
sboru již dva roky po sobě významně 
přispěl člen basové sekce Dan Kikta, kte-
rý pro Noc kostelů sestavil pásma skla-
deb s vlastním průvodním slovem.

Děkuji vám za rozhovor. J. Š. 

Představujeme farní sbormistry: Pavel Kyncl

 foto: Ján Otradovec

Sbormistr Pavel Kyncl se sborem v neděli 12. 6.  foto: Jakub Šebek
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Farní diář 
 5. 7.  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 8. 7.  19:30 přednáška v kostele sv. 

Augustina v rámci Katolické 
charizmatické konference 
Terezie z Lisieux, učitelka 
důvěry v Boha – P. Pavel Pola, 
OCD

 15. 8.  Slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie

 21. 8.
 –26. 8. Farní tábor pro děti od 12 let
 28. 8. Slavnost sv. Augustina – jarmark

Děje se v diecézi 
Na konci prázdnin, v sobotu 27. 8. 2016, 
se uskuteční již po třinácté diecézní 
pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou, kte-
rá bude spojená s putováním k Bráně 
milosrdenství. Pontifikální mši v 10.00 
hodin bude předsedat nový brněn-
ský pomocný biskup Pavel Konzbul. 
Malí i velcí poutníci se mohou těšit na 
komentované prohlídky Baziliky, kon-
cert, divadlo, výtvarné dílničky, pro-
gram pro mládež, „Zahradu milosrden-
ství“ a mnoho dalšího. Program a více 
informací: www.crsp.cz.

V životě nás všech je ve své podstatě jen 
pár zásadních okamžiků, které se člově-
ku zaryjí tak hluboce do paměti a ovlivní 
jeho další životní cestu. Přijetí svátosti 
biřmování je bezpochyby jeden z těch-
to zásadních okamžiků! Věřím, že pro 
všechny biřmovance, kterým se dosta-
lo tohoto velikého daru při bohoslužbě 
o slavnosti Seslání Ducha Svatého, při 
které jsme přijali tuto svátost křesťan-
ské dospělosti, to byl naprosto mimo-
řádný zážitek.  

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle nám 
udělil tuto svátost v naší farnosti za pří-
tomnosti našich blízkých a mohli jsme 
tak v mnohem „komornějším“ prostře-
dí prožít celou slavnost. Celá atmosfé-
ra byla naprosto výjimečná, kázání, 
hudební doprovod, výzdoba kostela, ale 
zejména vlastní obřad v člověku nejed-

nou zatajil dech a vlil slzy do očí. Je 
správnou a nezbytnou samozřejmostí, 
že tomu všemu předbíhala příprava biř-
movanců.

Otec Tomáš, kterému tímto z celého 
srdce děkuji, nám při našich pravidel-
ných setkáních dával možnost postupně 
pronikat hlouběji v naší víře a znalostech. 
(Tomáši doufám, že to „nezcenzuruješ“, 
ale tvoje porozumění a otevřenost jsou 
inspirativní a přivedly jistě nejenom mě 
k rozhodnutí pokusit se přistoupit blíže 
k Bohu.) Určitě bych nerad opomenul 
naše báječné kmotry a také jim poděko-
val za jejich oporu! 

V neposlední řadě bych chtěl poslat 
OBROVSKÉ DÍKY VÁM VŠEM za to, jak 
výjimečné společenství, ale spíše farní 
rodinu tu u sv. Augustina tvoříme!!!

Zdeněk Vařejka

Svátost křesťanské dospělosti  
pohledem dvou novo-biřmovanců

Letos nás biřmovanců bylo 20. Byli jsme 
rozděleni na dvě skupiny. Jedna se pod 
vedením otce Tomáše Koumala scházela 
každou středu na faře sv. Augustina a dru-
há pod vedením otce Blažeje Hejtmánka 
se scházela v prostorách biskupského 
gymnázia v Brně. V rámci přípravy jsme 
probírali všechna důležitá témata, jak ta, 
která známe odmala, ale potřebujeme si 
je osvěžit, tak i pro nás novější a potřebné 
k poznání Ducha svatého. Vždy panovala 
velmi dobrá nálada. Toho si velmi cením, 
protože je to také, dle mého názoru, vel-
mi důležité proto, aby to, co děláme, nás 
bavilo, a zároveň i učilo. Během přípravy 
jsme s druhou skupinou z BiGy podnikli 
takové malé „soustředko“ na faře v Netí-
ně u otce Hejtmánka. Zde jsme absolvo-
vali pouť ze Svaté hory u Křižanova zpět 
do Netína. Šly s námi další skupinky mla-
dých lidí, kteří se též připravovali na tuto 
svátost. Následně nás v Netíně čekala mše 

sv., kterou celebroval otec Pavel Šenkyřík, 
děkan velkomeziříčský, který byl dříve 
farářem naší farnosti. Po mši jsme se sešli 
u ohně, povídali si a opékali buřty. Na 
velkou slávu jsme se připravovali, a tak 
tedy přišla. Mši celebroval otec biskup 
Vojtěch Cikrle. Byla to nádherná liturgie, 
která nás biřmovance uvedla do něčeho, 
co v nás bude působit až do konce života. 
Děkujeme všem, kteří nás při této cestě 
doprovázeli. Filip Čižmář

Jarmark u sv. Augustina 
Při příležitosti svátku sv. Augustina se 
bude 28. srpna 2016 konat již tradiční 
Jarmark výrobků farníků.
Mše sv. v 7:00 a 9:00 hod.  
(celebruje P. ThLic. Michael ŠPILAR).
Prodej výrobků bude probíhat od 8:00 
do 11:30 hod.
V 10:45 setkání s lidmi z komunitního 
domu Villa Vallila (www.vallila.cz), kte-
ré poskytuje chráněné bydlení, odleh-
čovací službu a sociálně terapeutickou 
dílnu. Výtěžek z Jarmarku sdružení 
použije např. na vybudování bezbarié-
rového přístupu v komunitním domě.
Hotové výrobky můžete přinést:
24. 8.–26. 8. 2016 v 19 hod.
27. 8. ve 13–16 hod. (cukrovinky 
a jiné potraviny)
Pokud vám výše uvedené dny nevyho-
vují, je možné se domluvit na jiném ter-
mínu nebo výrobky zanechat v sakristii 
či farní kanceláři.

Pavla Pilerová – tel.: 606403850, 
e-mail: pavla.pilerova@seznam.cz

Jana Halámková – tel.: 608759269,
e-mail: jhalamkova@seznam.cz

Naši letošní biřmovanci. Foto: Jakub Šebek

Biřmování u sv. Augustina. Foto: J. Šebek


