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Slovo úvodem
Vážení farníci, milí přátelé,

už kdysi dávno mne zaujala myšlenka 
Antoine de Saint-Exupéryho obsažená 
v jeho knize Citadela: „Vybudovat loď 
neznamená tkát plachty, kovat hřebíky, 
studovat hvězdy, nýbrž probudit lásku 
k moři, které je jedno a v jehož světle už 
není rozporů, nýbrž jen společenství lás-
ky.“ Pochopil jsem, že chci-li někoho při-
vést k víře, musím v něm probudit touhu 
po poznání nekonečně milujícího Otce. 

Je mnoho způsobů, jak se poprat s roz-
lehlostí moře. Třeba na vlastní pěst sko-
čit do moře a plavat. Mám ale i druhou 
možnost. Na břehu nastoupím na loď. 
Nejsem na ní sám, všude kolem se tlačí 
spoustu lidí. O loď se stará posádka – 
lodníci, někteří šikovní, jiní zase téměř 
nepoužitelní. Musím se rovněž podřizo-
vat radám kapitána. Když však pominu 
všechna tahle zdánlivě nepříjemná ome-
zení, čeká mě nádherná plavba, plná 
okouzlujících chvil. 

Již od raných křesťanských dob byla 
vždy loďka symbolem církve. Kdo na ni 
nastoupí, musí počítat s tím, že přijdou 
zklamání. Možná v kostele hned ve ved-
lejší lavici sedí někdo, jehož přítomnost 
moc nevyhledávám. Ani lodníci – před-
stavitelé církve nejsou dokonalí, někdy 
jsou povzbuzením, jindy spíš noční 
můrou. Sám nikdy nemohu během svého 
života stihnout prožít vše, ale otvírají se 
mi pokladnice zkušenosti církve, která 
se stále stává nástrojem, který přivádí 
lidi k úžasu z krásy moře – Boha.

Dostáváte do rukou první číslo zpra-
vodaje naší farnosti u kostela sv. Augus-
tina. Přál bych si, aby tyto skromné čtyři 
stránečky pravidelně přispívaly k tomu, 
že budeme vděční za naši společnou far-
ní „plavbu“. Připomeneme si vždy, čím 
naše farnost žila v uplynulých dnech 
a týdnech. Také zdůrazníme, na co se 
naopak můžeme teprve těšit. Bude pří-
ležitost ukázat, kdo má u nás na starosti 
„plachty“, kdo „hřebíky“, kdo „studium 
hvězd“. Dary a úkoly mohou být růz-
né, a přitom naším jediným cílem bude 
probudit lásku k tomu, který je Krásný, 
Nekonečný, Uchvacující, jako moře...

P. Tomáš Koumal

O masopustní neděli se několik desítek 
dětí vydalo s Alenkou (Markétou Zuzia-
kovou)  do říše divů v sálu Cyrilometo-
dějské církevní základní školy. Klobouč-
nice (Marianka Vichrová) vyzvala své 
spřátelené pohádkové postavy ze „sbo-
rečku“ a „náboženství“ a společně při-
pravily návštěvníkům maškarního bálu 
dopoledne plné her, úkolů, a dokonce 

občerstvení včetně výborných koláčků 
od Katky a Madlenky Pilerových. Vel-
ký dík patří Srdcové královně (Gábina 
Kubíčková), kočce Šklíbě (Terezce Záru-
bové), zajícovi Březňákovi (Katka Peko-
vá) a hudebníkům (Filip Čižmář, Štěpán 
Kallab, Víťa Sapák) a dalším pomoc-
níkům za radost, kterou udělali dětem 
i rodičům.  =jo=

Augustinské děti v Říši divů

Maškarní karneval. foto: Katka Peková

„Rozjímej, křesťane, o smrti Kristově, 
v lásce jej provázej na cestě křížové!“

Tento text z 19. století zazněl 1. neděli 
postní na křížové cestě v kostele svaté-
ho Augustina. Setkalo se nás tam kolem 
osmdesáti farníků, abychom společně 
vzpomněli a doprovodili Krista na jeho 
poslední cestě.

Křížovou cestu je možné u nás ve far-
nosti prožít každý postní pátek v 17:30 
a každou postní neděli v 15:00 a v 17:00 
hod. A pokud přemýšlíte, zda vzít s sebou 
i děti, vezměte je. Mohou být zapojeny 
do průvodu k jednotlivým zastavením.

A jako již tradičně pátou neděli postní, 
tj. 13. 3. 2016, bude v odpoledních hodi-
nách křížová cesta farnosti v Chudčicích 
u Veverské Bítýšky. =mš=

Křížové cesty

Postní výzdoba.  foto: Jakub Šebek



Stalo se 
Popeleční středou začalo postní období, 
které vyvrcholí Slavností Zmrtvýchvstá-
ní Páně dne 27. března.

~
Cyrilometodějská církevní základní škola 
v našem kostele oslavila svátek sv. Cyrila. 
Při mši svaté, která se konala v pátek 12. 
února, na pět set žáků a pedagogů podě-
kovalo za vše dobré a společně prosilo 
o pomoc a požehnání do dalších dnů. 

~
Při mši svaté v pátek 19. února byli 
přijati do plného společenství katolic-
ké církve v naší farnosti manželé Jana 
a Tomáš Babických. Přejeme jim, aby 
u nás a s námi zakoušeli radost a lásku 
z Boží přítomnosti.

~
Postní duchovní obnova pro ženy na 
téma „Půst a křesťané dnešních dnů“ se 
uskutečnila v sobotu 20. února na faře. 
Vedl ji otec Pavel Kopeček, farář v Podolí 
u Brna. 

~
Na sbírku na Svatopetrský haléř, která 
byla vyhlášena na neděli 21. února, naše 
farnost letos přispívá 38 819 Kč. Peníze 
vybrané ve sbírkách po celém světě jsou 
využity na pomoc lidem v nouzi. Pán 
Bůh odplať!

~
Tentýž den, 21. února, byla zahájena pří-
prava dětí k prvnímu svatému přijímání. 
Příprava je určena žákům od třetí třídy 
základní školy a nově jsou do ni začleně-
ni i rodiče nebo kmotři dětí.
 =jo=

Když se křtí malé děti, probíhá to doce-
la jednoduše. Rodiče slíbí, že jej budou 
vychovávat ve víře a kněz robátko 
pokřtí. Když se rozhodne pro křest 
dospělý člověk, čeká jej cesta podstatně 
delší. Navenek je spojená s mnoha sta-
robylými rituály, o jejichž existenci my, 
které křestní voda vytrhla z blahé dří-
moty v krajkové zavinovačce, nemáme 
mnohdy ani tušení.

Každý dospělý zájemce o křest v řím-
skokatolické církvi prochází postupnou 
přípravou, během které se seznamuje 
s naukou církve, prohlubuje duchov-
ní život a sžívá se se společenstvím. 
Pokud myslí svůj zájem vážně, je přijat 
do katechumenátu. Toto přijetí se ode-
hrává slavnostně během mše. Zájemce 
má s sebou i ručitele, který může, ale 
nemusí později být kmotrem u křtu. Je 
to katolík, který může dosvědčit čistý 
úmysl zájemce o křest. Během obřadu 
dostávají katechumeni Písmo svaté.

Dalším důležitým bodem katechume-
nátu je zařazení mezi čekatele křtu. Ten-
to obřad provádí biskup nejčastěji na 
začátku doby postní. Naši tři katechume-
ni byli přijati mezi čekatele křtu v neděli 
14. února na Petrově. 

Postní doba je pro čekatele křtu dobou 
očišťování a zasvěcování. Během této 
doby proběhnou obřady s dávnou tradi-
cí – tři skrutinia a dvě předání pokladů 
církve. Součástí každého skrutinia jsou 
prosby za čekatele a modlitby exorcismu 

(tedy modlitby o vysvobození od zla). 
Při obřadech předání pokladů církve je 
čekatelům svěřeno Vyznání víry (sym-
bolon) a modlitba Otče náš.

Příprava na křest vrcholí na Bílou 
sobotu. Při obřadu Effeta se kněz dotý-
ká uší a rtů křtěného, stejně jako Ježíš 
uzdravil hluchoněmého. Každý katechu-
men je také pomazán olejem. Tak jako se 
zápasníci mazali olejem, aby vyklouzli 
protivníkovi, olej katechumenů připra-
vuje křtěnce, aby zvítězil při zápasu se 
zlem. 

Samotný křest probíhá během veli-
konoční vigílie. Poté, co jsou katechu-
meni pokřtěni, dostanou bílé křestní 
roucho a křestní svíci od svého kmotra. 
Když se křtí dospělí, jsou také hned po 
křtu biřmováni. Právo udělovat svátost 
křesťanské dospělosti má za běžných 
okolností biskup. Při křtu dospělých ale 
provádí biřmování kněz, který křtil. Po 
křestních obřadech během eucharistie 
přistupují pokřtění poprvé ke Svatému 
přijímání.

Významná je pro novokřtěnce i jejich 
první doba velikonoční – období mysta-
gogie. V tomto období jsou pokřtění 
provázeni v začátku plného prožívání 
křesťanského života.

Bílé křestní roucho, které se během 
staletí zmenšilo až na velikost malé 
roušky, tradičně odkládali nově pokřtění 
druhou neděli velikonoční, které se také 
říká Bílá neděle. =hk=

Příprava na křest dospělých

Letos o Velikonocích budou v naší 
farnosti pokřtěni tři katechumeni. 
Zeptali jsme se jich na to, proč se chtě-
jí stát křesťany, co od toho očekávají 
a jak prožívají tyto dny přípravy. 

Jiří Moutelík:

Před dvaceti lety jsem měl jen nejasnou 
představu jakési vyšší síly. Manželství 
s praktikující katoličkou a výchova dětí 
ke křesťanství mě přivedla do kostela, 
na „spolčo“, k četbě filosofických knih aj. 
A moje vnímání Boha se zaostřilo. Pře-
mýšlel jsem o tom již delší dobu. Roz-
hodnutí přihlásit se do přípravy padlo 
o loňských jarních prázdninách, kdy jsem 
se modlil za návrat mé rodiny domů. 
Chci se z pozorovatele stát plnohodnot-
ným členem církve se všemi výhodami 
a povinnostmi, které z toho vyplývají. Co 
se týče přípravy, jsem příjemně překva-
pen podporou okolí. Ještě toho zkrátka 

o lidech od sv. Augusti-
na vím málo.

Monika a Zdeněk 
Holíčkovi:

Již od mala oba věří-
me v Boha a postupem 
času naše víra jen sílí. 
Chodili jsme do růz-
ných kostelů, ale nikam 
jsme nepatřili. Až tepr-
ve v poslední době jsme 
potkali pár slušných 
a srdečných lidí, kteří 
nás přizvali na boho-
služby ve vaší farnosti. 
V současnosti se oba 
připravujeme na křest, což předčilo naše 
očekávání, protože jsme se dozvěděli 
spoustu nového. Před časem byly pokřtě-
ny naše tři dcery a jsme vděční, že se 
takové svátosti může dostat i nám. Jsme 

velice šťastní a hrdí, že i my můžeme žít 
a vychovávat své děti v Boží lásce.

Všem katechumenům děkujeme za 
odpovědi a přejeme požehnané dny. 

Představujeme… letošní katechumeny

Katechumeni spolu se svými kmotry a o. Tomášem 
Koumalem při slavnostní mši sv. na Petrově 14. 2. 2016. 



Stiga Cup 2016
Poslední neděle před postní dobou byla 
vyhrazena radovánkám pro děti i dospě-
lé. Dopoledne tradiční karneval a odpo-
ledne neméně tradiční farní turnaj ve 
stolním hokeji – USA Stiga Cup (dá-li 
se při 5. ročníku hovořit o tom, že se již 
jedná o tradici...). Celkem se zúčastnilo 
36 hráčů, kteří zaplnili téměř celou faru 
(pravda, loni bylo hráčů přes 40 a obsa-
dili jsme i byt otce Martina, což letos 
naštěstí nebylo nutné).

Turnajové kategorie jsou každý rok 
proměnlivé co do počtu i názvů – záleží, 
kdo se přihlásí. Letos z různých důvodů 
zcela ‚vymřely‘ všechny matky, takže 
i když to ještě v pátek vypadalo na zají-
mavou kategorii „Sestry a matka“, nako-
nec zůstaly jen ty „Sestry“. Také nám 
poněkud prořídla kategorie „Starších 
žáků“, tudíž ti zbývající 3 (ve věku 12–14 
let) byli přiřazeni ke „Kadetům“. Obavy 
direktoriátu, že starší žáci by mohli mít 
s tímto zařazením do vyšší kategorie 
problém, byly rozptýleny již po několi-
ka prvních zápasech, když se ukázalo, 
že problém mají naopak kadeti… Cel-

kem tedy bylo letos 
5 kategorií, jejichž 
vítězové postoupili 
do závěrečné Ligy 
mistrů.

Liga mistrů se 
letos stala malým 
mistrovstvím dvou 
rodinných klanů 
(Halámků a Škvaři-
lů – po dvou účast-
nících), nicméně 
nakonec se radoval 
ten ‚lichý‘. Při neú-
časti vítěze posled-
ních dvou ročníků 
Ondry Kubíčka, kte-
rý letos posílil řady 
organizátorů, byli hlavními favority 
Jožka a Filip, kteří již turnaj v minulos-
ti každý jednou vyhráli. ‚Souboj titánů‘ 
nakonec skončil po urputné bitvě spra-
vedlivou remízou 4:4, přestože Filip 
už vedl 3:0, jenže ukolébán rychlým 
vedením poněkud polevil, nechal Jožku 
vyrovnat a nakonec ještě byl rád za tu 
remízu... Jožku však o celkové vítězství 
obrala vlastní dcera, neboť s ním nečeka-
ně uhrála remízu 2:2, a tak se celkovým 

vítězem podruhé v historii stal Filip, kte-
rý všechny ostatní zápasy vyhrál.

Všem účastníkům děkuje a blahopřeje 
direktoriát turnaje ve složení:

Štěpán Tuček – prezident FASH USA 
(Farní asociace stolního hokeje u sv. 
Augustina)

Jakub Šebek (Zico) – ředitel turnaje USA 
Stiga Cup 2016

Vítězové jednotlivých kategorií:
Nejmladší žáci: 6–9 let Mladší žáci: 10 let Kadeti & Starší žáci: 

12+ (letos 12–23 let)
Sestry: 
bez rozdílu věku

Otcové: bez rozdílu věku 
(otcovství ve smyslu fyzickém 
i duchovním)

1. Nikodém Škvařil
2. Daniel Šebek
3. Kryštof Doležal
4. Juda Otradovec
5. Jakub Staník
6. Jeník Halámek
7. Timotej Škvařil

1. Jeroným Škvařil
2. Míša Štěpánek
3. Jakub Otradovec
4. Lukáš Zicha
5. Lukáš Raputa
6. Tomáš Halámek

1. Filip Šebek
2. Pavel Šebek
3. Vít Sapák
4. Tomáš Babický
5. David Pruch
6. Vojta Štěpánek
7. Petr Sapák
8. Tadeáš Malůšek

1. Terezka Halámková
2. Dorotka Kytnerová
3. Romanka Sapáková
4. Eliška Raputová
5. Anička Vichrová
6. Františka Račanská
7. Maruška Vichrová
8. Štěpánka Kytnerová
9. Tonička Račanská

1. Jožka Halámek
2. Jakub Šebek
3. Michal Staník
4. Česlav Škvařil
5. Petr Štěpánek
6. Štěpán Tuček

Tyto řádky píši s velkou vděčností.
Z Barvičovy ulice, sídla Radia Pro-

glas, jsme se propojili s kostelem sva-
tého Augustina už v začátcích. Psal se 
rok 1996, druhý rok vysílání, linka ana-
logová. Ve vysílání Proglasu tak moh-
lo přibýt bohoslužebných přenosů. Po 
mnoho let pak byly mše svaté v neděli, 
čtvrtek a pátek od svatého Augustina, 
v úterý ze studia Proglasu. Pro přenosy 
z jiných míst bylo třeba hodně adminis-
trativy a peněz: linky byly drahé. Tenkrát 
se s jistou nadsázkou dalo říct, že naše 
farnost byla snad nejznámější farností 
v České republice. Pak přišla doba rych-
lého internetu za přijatelný peníz; přes 
to, že linky byly nespolehlivé a agregace 

nejasná, mohli jsme jít na další a další 
místa.

Dnes už je kostel léta připojen kvalitní 
digitální bezdrátovou linkou; ta posky-
tuje faře „na oplátku“ rychlé internetové 
připojení. Proglas přenáší bohoslužby 
z pěti až osmi kostelů; každoročně mění-
me jedno až dvě místa na jiná. Tak vyjde 
řada s malou prodlevou na každou diecé-
zi. Přenosy mší svatých od svatého Augus-
tina bývají v tomto období vždy o prvním 
pátku v měsíci, o pátém úterku a o páté 
neděli v měsíci. Krom toho o různých slav-
nostech a při zvláštních příležitostech.

Naše farnost má, myslím, štěstí na kně-
ze, kteří mají co říct, a také na mnoho kva-
litních varhaníků. Odpovědi nebo zpěv 

lidu jsou někdy o krapítek slabší. Pokud 
by ctění čtenáři usoudili, že by pomoh-
lo vyvěšovat ceduli: „Dnes je mše svatá 
přenášena Proglasem, děkujeme za sviž-
né a hlasité odpovědi a zpěv“, uděláme 
to. A kolik je posluchačů? Odhadem až 
deset tisíc dalších párů uší. A to je krás-
né. Velmi srdečně také děkuji všem, kteří 
nekomerční rozhlasovou stanici Proglas 
podporujete i finančně. Lidé z naší far-
nosti jsou pro nás kněze velikou radostí.

Připojím krátké velikonoční přání: 
Gratuluji všem, kteří víme, jakou máme 
cenu. Takže, za kolik? Jak se to říká u jedi-
nečných uměleckých děl? Cena je nevy-
číslitelná. Je to cena lásky Ježíše Krista.

P. Martin Holík 

Proglas a farnost u svatého Augustina

Terezka obírá Jožku o cenné body.  foto: Jakub Šebek
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Farní diář 
 3. 3. Děkanská vizitace farnosti

 6. 3.  15:00 hod. – postní koncert 
Joseph Haydn, Sedm posledních 
slov Vykupitelových, v podání 
Kvarteta města Brna 

 11. 3. setkání spolča vysokoškoláků 
 -12. 3.  v Tvarožné

 13. 3. křížová cesta Chudčice

 19. 3.  setkání seniorů a nemocných, 
13:00 hod. možnost svátosti 
smíření, 14:00 mše svatá s udí-
lením svátosti nemocných, po 
mši svaté přátelské posezení

 20. 3.  Květná neděle, 15:00 hod. 
křížová cesta dětí, potom dílna 
pro děti a rodiče, zdobení veli-
konočních svící

 22. 3.  19:30 hod. koncert v rámci  
Velikonočního festivalu 
duchovní hudby

 24. 3.  Zelený čtvrtek 18:00 hod. Mše 
svatá na památku Večeře Páně, 
potom adorace do 23:00 hod.

 25. 3.  Velký pátek 15:00 hod. křížová 
cesta; 18:00 hod. Velkopáteční 
obřady

 26. 3.  Bílá sobota 20:00 hod. Veliko-
noční vigílie

   čt, pá, so – ráno společná mod-
litba breviáře

 27. 3.  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 
mše svaté 7:00, 9:00, 18:00 
hod.; žehnání pokrmů

 3. 4.  pouť rodin a církevních škol na 
Vranov

Děje se v diecézi 
Diecézní setkání mládeže
V roce 1985 vyhlásil papež Jan Pavel II. 
Květnou neděli jako den mládeže v kato-
lické církvi. Zároveň vyzval biskupy, 
aby se v tento den setkávali s mladými 
ve svých diecézích.

V brněnské diecézi toto setkání pro-
běhne v sobotu 19. 3. 2016. Začátek je 
v 8:30 hod. v kostele u svatého Jakuba, 
celé setkání vyvrcholí odpolední mší 
svatou v katedrále na Petrově.

Bližší informace jsou na stránkách 
biskupství (biskupstvi.cz). =mš=

Se statistikami a farním hospoda-
řením za uplynulý rok a s výhledy 
na letošní rok nás o. Tomáš Koumal 
seznámil při mimořádném farním 
shromáždění, které se konalo po 
křížové cestě v neděli 14. 2. 2016. 
Prezentace a následné diskuse se 
účastnilo asi sto věřících.

V letošním roce naši farnost čeká jeden 
velký ekonomický projekt, kterým je 
oprava věže. Momentálně se jedná 
s úřady, a jakmile budeme mít bližší 
informace, uveřejníme je i zde, ve farním 
zpravodaji.

Velká část setkání byla věnována návr-
hům a diskusi, která byla opravdu živá =). 
A co že bylo za nápady?

Mít v neděli i pozdější mši – v 11 
hodin. (Čtyři mše svaté ve farnosti 
momentálně z kapacitních důvodů 
nejsou možné – musela by se leda 
zrušit sedmá ranní a nahradit jede-
náctou.)
Mít pravidelnou mši svatou pro děti 
– ideálně v pátek večer.
Náboženství i pro předškolní děti.
Obnovit sobotní večerní adorace.
Uskutečnit více duchovních akcí 
pro celou farnost (duchovní obno-
vy, přednášky, chvály...).
Zavést aktivitu pro seniory.
Posunout úterní biblickou hodinu 
na 18:45 hod.
Více se ve farnosti poznat.
Otevřít se i navenek mimo farnost.

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Nápady jsou pečlivě zaznamenány 
a uvidíme, co a jak půjde zrealizovat.

Myšlenka z celého setkání, která ve 
mě nejvíce zarezonovala, zněla:

„...ve farnosti je nás kolem 750. Zkusme 
‚neusnout na vavřínech‘, že je nás hodně, 
že jsme živá farnost, že máme zastoupe-
ní všech věkových skupin, že se rodí nové 
aktivity, že funguje spousta prověřených 
aktivit,... ale pojďme být aktivní, otevřít se 
druhým, ukažme i lidem venku, jak žijeme, 
a třeba za rok při rekapitulaci si řekneme, 
že nás není 750, ale mnohem více...“ 
A na závěr ještě pár čísel:

ObŘADy / SVáTOSTi
Křest 53
Biřmování 10
Sňatek 14
Pohřeb 28
1. sv. příjímání 44

SbÍRKy
Celkem  1 380 962,00
Odečteno na účelové 
sbírky 185 643,00
Dary 89 000,00

EKONOMiCKá SiTUACE
Na začátku roku 2015 1 204 746,00
Příjmy 1 694 542,00
Výdaje 1 767 285,00
Na konci roku 2015 1 132 003,00

 =mš=

Farní shromáždění

Při každém slavení eucharistie se mod-
líme za celé společenství církve, za 
papeže, biskupa, za všechny naše brat-
ry a sestry, živé i zemřelé. Všichni věřící 
pokládají na oltář společně s chlebem 
a vínem i svoje osobní a rodinné sta-
rosti a radosti. Přesto kněz může užitky 
mše svaté zároveň určit na konkrétní 
úmysl. Tak věřící nechávají sloužit mši 
na zvláštní potřeby: na poděkování, za 
nemocné, za rodinu, za zemřelé apod. 
Požadovaný úmysl (intence) se zapisu-
je do intenční knihy v sakristii a při mši 
svaté může zaznít např. v přímluvách. Při 
formulaci textu není potřeba vyjmeno-
vat všechna jména příbuzných, stačí spíš 
obecné shrnutí. Je nutné počítat s tím, 

že některé konkrétní termíny mohou 
být rezervovány i dlouho dopředu. Na 
každou mši svatou se zapisuje jen jeden 
úmysl. Existuje i mše s více úmysly, ale 
ta má svá zvláštní pravidla. Se závazkem 
odsloužit mši na požadovaný úmysl je 
obvykle spojena finanční odměna pro 
kněze-celebranta (tzv. mešní stipendi-
um). Výše této odměny je dána obyče-
jem té které země nebo oblasti. V naší 
brněnské diecézi biskup stanovil výši 
100 Kč jako výši obvyklou. Může to ale 
být i méně či více, nebo vůbec nic, záleží 
na možnostech dárce. To nakonec stejně 
není to nejdůležitější. Podstatná je naše 
účast na té mši svaté, společná modlitba 
a radost z pokladu eucharistie. =otk=

Ptáte se: Úmysly mší svatých. Proč, jak, za kolik?


