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Slovo úvodem
Vážení farníci, milí přátelé,

v poslední době se mě mnozí z vás 
ptali, jak se mi ve farnosti u Augustina 
líbí, jak jsem si tu zvykl a podobně. Tak 
jsem se rozhodl napsat svou odpověď do 
zpravodaje, aby si ji mohli přečíst úplně 
všichni.

Vrátím se nejprve hlouběji do minu-
losti, až k maturitě. Každý student tu 
situaci zná. Před maturitní zkouškou je 
potřeba se hodně učit, šprtat, vypisovat 
a podtrhávat, nervozita stoupá, ale pak je 
najednou po maturitě a napětí vystřídá 
obrovská úleva. V tu chvíli si uvědomíte, 
že něco končí, že budete muset opustit 
kolektiv, na který jste si zvykli, a kamará-
dy, s kterými jste si zrovna začali pořád-
ně rozumět. Jenže pak nastoupíte do 
práce nebo na vysokou a zjistíte, že sice 
to bylo na střední škole moc fajn, ale už 
byste se tam nechtěli vrátit. Jste prostě 
dál. Já jsem tuto situaci zažil v různých 
obměnách už několikrát. Opouštěl jsem 
gymnázium, bohoslovecký seminář, růz-
né kaplanské a farářské farnosti, Řím. 
Vždycky se mi zdálo, že je to hrozná ško-
da, ale postupně jsem vždycky zjistil, že 
místo, kde jsem právě teď, je to nejlepší 
možné. Prostě si mě Bůh takto úžasně 
vede a já se nestačím divit. Ať už jsem 
kdekoli, vracím se zase co nejdřív zpět 
k Augustinovi, protože tady jsem doma.

Důležité pro mě je, abych se nesnažil 
své minulé zkušenosti prosazovat za 
každou cenu. Každá farnost má svá 
specifika a konkrétní potřeby. Ptám se 
proto Pána, co chce, abych dělal právě 
tady. Zažil jsem vesnici i město. Jsem 
proto trošku alergický na neopodstat-
něné povyšování městských farníků 
nad ty vesnické a naopak. Každá farnost 
má pořád kam růst. A myslím tím pře-
devším hloubku duchovního života. Po 
vydání prvního čísla farního zpravodaje 
jsem zjistil, že jedna věc je, co se napíše 
nebo řekne, druhá věc, jak tomu bude 
rozuměno. Setkal jsem se proto i s více 
kritickými hlasy. To někdy člověka obírá 
o chuť něco dělat nebo vůbec začít, na 
druhou stranu to společné dílo očišťuje 
a zdokonaluje. Více pokory potřebujeme 
všichni.  P. Tomáš Koumal

V sobotu, na slavnost sv. Josefa, patři-
lo odpoledne v naší farnosti nemocným 
a seniorům. 

Od 13 hodin byla možnost svátosti 
smíření, na kterou navázala mše svatá 
s udílením pomazání nemocných. Sla-
vení této svátosti se skládá z vkládání 
rukou kněze na nemocného, přímluvné 
modlitby a pomazání posvěceným ole-
jem. Po mši svaté se přítomní setkali 
v kapli Panny Marie, kde se mohli občer-
stvit a popovídat si s dalšími farníky.

=mš=

Mše svatá s udílením 
svátosti pomazání 
nemocných

 foto: mš

Velikonoční triduum v obrazech

Na Zelený čtvrtek o. Tomáš Koumal 
umyl nohy 12 zástupcům farnosti.
 foto: Jaroslava Otradovcová

Vigilii Zmrtvýchvstání Páně, stejně 
jako předchozí bohoslužby, přenášelo 
Rádio Proglas.  foto: Jakub Šebek

Během Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 
v naší farnosti přijali křest dva muži 
a dvě ženy.  foto: Jakub Šebek

Z nedělní bohoslužby si věřící odnesli 
posvěcená vajíčka a chleby.
 foto: Markéta Zuziaková



Stalo se 
15. 3. V kostele sv. Augustina se konala 
mše svatá k 8. výročí úmrtí zakladatelky 
Hnutí fokoláre Chiary Lubichové,  celeb-
roval generální vikář brněnské diecéze 
Mons. Jiří Mikulášek.

~
17. 3. se v sále CMCZŠ konala beseda 
občanů s vedením městské části Brno-
Střed o budoucím osudu pozemku býva-
lých kasáren, který se nachází mezi pro-
dejnou Brněnky a kolejemi.

~
20. 3. O Květné neděli sestřičky sv. Cyrila 
a Metoděje přichystaly pro děti a rodiče  
dílničku, při které společně zdobily veli-
konoční svíce.

~
22. 3. P. Tomáš Koumal celebroval mši 
sv. pro děti mateřské školy, jejíž činnost 
vykonává Biskupské gymnázium Brno.

~
27. 3. Při mši sv. o Slavnosti Zmrtvých-
vstání Páně zazněla mše G-dur Fran-
ze Schuberta pro sóla, smíšený sbor 
a orchestr. Účinkovali  Alena Borková 
– soprán, Jakub Tuček – tenor, Jiří Klec-
ker – bas, chrámový sbor a orchestr. 
Řídil Pavel Kyncl. 

Abrahám, Sára, Izák, Jákob, Josef, Juda 
– všechny známe. Ale známe je oprav-
du? Jejich život, pochybnosti i víru nám 
poutavě přibližuje každé úterý večer 
o.Tomáš. Biblická hodina začíná uvede-
ním do doby, ve které tito lidé žili. Po té 

je četba z Písma a následuje často živá 
diskuse farníků.

Chcete-li se k nám připojit, budeme se 
na vás těšit každé úterý po večerní mši 
svaté v 18:45 hod. 

 =jš=

Představujeme… biblické hodiny

Několik desítek farníků přišlo 10. břez-
na po mši svaté popřát o. Tomášovi 
k 34. narozeninám. Společenství mla-
dých uspořádalo oslavy a redakce zpra-
vodaje mu kromě přání všeho dobrého, 
Božího požehnání a radosti položila 
několik otázek:

Jak jste se dostal ke kněžství? Co vás 
na této cestě nejvíce ovlivnilo?

Knězem jsem chtěl být už odmalička. Hrá-
val jsem si na kostel a sloužil mše. Jenže 
takto to dělává spousta malých dětí a nic 
to neznamená. Věřím, že velký vliv na mě 
měla moje rodina. Jako každému dospí-
vajícímu člověku i mně se sice někdy zdá-
lo, že mě rodiče drží trochu moc zkrátka, 
ale dneska jsem za to vděčný a vnímám 
to jako úžasné životní plus. Taky mě moc 
bavilo ministrovat. Mohl jsem tak sledo-
vat život kněze hodně zblízka. A nejen to. 
Byl jsem prostě i blízko Bohu. Když pak 
onemocněl starý kostelník natolik, že už 
nemohl vykonávat svou službu, převzal 
jsem ty úkoly já. Trávil jsem proto hodně 
času v kostele, přede mší i po mši. Tak 
mohla přeskočit pověstná jiskra, kterou 
často zmiňují zamilovaní. Když mi bylo 

osmnáct let, vstoupil jsem do seminá-
ře. Ale do poslední chvíle jsem se Boha 
ptal, jestli to opravdu chce, jestli to není 
jenom moje naivní představa, kterou 
jsem si vsugeroval. Z dnešního pohledu 
bych na sebe tehdy moc nevsadil, mož-
ná bych si ani nedal doporučení. Ale 
o to víc teď žasnu nad tím, jak si mě Bůh 
vedl a vychovával a jak to dělá vlastně 
dodnes.

Při jaké příležitosti jste se naposledy 
smál, plakal, cítil šťastný?

Já se snažím smát či usmívat co nejvíc. 
Vzpomínám si, jak nám jedna kama-
rádka ještě během bohosloveckých let 
vyčítala, že se u oltáře pořád hrozně 
mračíme. Kněží jsou přece podle slov 
Benedikta XVI. „služebníci radosti“. Ale 
také pláč je důležitý. Ani dospělý chlap, 
dokonce ani kněz, se nemusí bát slz. 
Občas je mi něco líto, někoho líto, něco 
mě dojme. Jen nedokážu přesně říct, kdy 
to bylo naposled. A kdy jsem byl šťast-
ný? To jsem vlastně pořád. Někdy trochu 
víc, když se mi daří druhé posunout blíž 
k Bohu, a někdy trochu méně, to když se 
mi druhé pro Boha nadchnout nedaří.

P. Tomáš Koumal slavil narozeniny

„Náboženství pro starší děti“ přichystalo panu faráři Tomáši Koumalovi naro-
zeninové překvapení. foto: Markéta Zuziaková

I když jsem původně měl jiný program, 
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem 
Vojtěchem mne lákalo. Byl jsem proto 
rád, že se okolnosti proměnily a mohl 
jsem vyrazit. Méně informovaní jedin-
ci, jako třeba já, nevěděli, že se změnilo 
místo setkání, a přišli  jako vždy na Pet-
rov. Po chvíli rozkoukání jsme ale rychle 
nabrali správný směr a stihli zahájení 
v nově opraveném kostele u sv. Jakuba. 
Hned po úvodu se konala kající boho-
služba, po které hodně lidí přistoupilo ke 
svátosti smíření. Byl to rychlý a intenziv-
ní začátek. Program pak pokračoval ve 
skupinkách na různých místech centra 
Brna, nejčastěji v kostelích. Mohli jsme 
si vybrat z mnoha témat, přihlásit se 
předem na internetu, ale ne všichni toho 
využili. Hodně skupinek se proto rych-
le zaplnilo. Já jsem měl štěstí a dostal 
jsem se na „Boží vychytávky“ k Andree 
Hýblové Fsp, mé kmotry z JUMPu. Rady, 
jak komunikovat s Bohem, byly prostě 
vychytaný! Vyvrcholením dne byla mše 
svatá s o. biskupem na Petrově, kam 
jsme vstoupili Svatou branou milosr-
denství. Katedrálu jsme úplně zaplnili.
 Pedro.sa

Diecézní setkání  
s o. biskupem Vojtěchem



Posvátné oleje
V liturgii se často používají hmotné 
věci jako symbol neviditelných skuteč-
ností. Široký symbolický význam mají 
právě oleje. Odpradávna se považují za 
cenné látky, symbolizují bohatství, pro-
speritu, zdraví a čistotu a také světlo, 
protože se používaly ke svícení v lam-
pách. O ještě jednom důležitém význa-
mu později. 

Při udělování svátostí se používají tři 
posvátné oleje: olej katechumenů, olej 
nemocných a křižmo. Jsou uchovávány 
ve válcovitých nádobkách označených 
C, I, Ch.

Oleje se od používaly k léčení a očiš-
tění. Proto olej nemocných symbolizuje 
posilu a odpuštění hříchů, které jsou 
účinkem svátosti pomazání nemoc-
ných. Nádobka je označena písmenem I 
(oleum Infirmorum).

Olejem katechumenů jsou při obřadu 
křtu pomazáni katechumeni pro zápas 
se zlem, podobně se mazali olejem sta-
rověcí zápasníci, aby mohli vyklouznout 
ze sevření protivníka. Na nádobce je 
písmeno C (oleum catechumenorum).

Zatímco první dva jsou čisté olivo-
vé oleje, třetí olej – křižmo – obsa-
huje i vzácné vonné látky, balzámy. 
V dávných dobách měl olej ještě jeden 
důležitý účel. Pověření člověka k urči-
tému poslání se uskutečňovalo jeho 
pomazáním. V Bibli tak na mnoha mís-
tech čteme pomazání na krále, kněze či 
proroka. Právě takovým olejem je svaté 
křižmo. Používá se při více příležitos-
tech – při křtu, biřmování, kněžském 
a biskupském svěcení, ale také při 
svěcení kostelů, oltáře. Pomazání je 
zvláštním symbolem požehnání a svě-
ření nového poslání, nového smyslu. Na 
nádobce písmeno CH (olej křižmo).

A kdy se oleje stanou posvěcenými? 
Svěcení olejů probíhá každý rok na 
Zelený čtvrtek v katedrálách. Dopo-
ledne se tam shromáždí kněží z celé 
diecéze se svými farníky a společně 
slaví slavnostní liturgii zvanou Missa 
chrismatis, mše olejů. Během ní biskup 
posvětí velké nádoby s oleji, ze kterých 
si pak děkani oleje odnášejí v menších 
nádobách pro rozdělení kněžím do 
svých působišť.

 =hk, omh=

V hojném počtu, za silného větru 
a s písní na rtech jsme stoupali vzhůru 
po jednotlivých zastaveních. Jak vítr 
postupně ustával, vracel se i mír do 
našich duší.  =ez= foto: Jakub Šebek

Křížová cesta v Chudčicích

Sedm posledních slov Vykupitelových 
Josepha Haydna v podání Kvarteta města 
Brna zaznělo v neděli 6. 3. 2016 v kostele 
svatého Augustina.  Pánové umělci Lubo-
mír Čermák, Pavel Kyncl, Bohuslav Fišer 

a Martin Švajda posluchačům nabídli 
hudební ztvárnění sedmi posledních 
vět Ježíše Krista, které pronesl na kříži. 
Tyto věty se staly podnětem pro řadu 
umělců k vytvoření jejich děl hudebních, 

malířských či spisovatelských. Kristova 
slova z kříže a Haydnovu hudbu doplnil 
slovem z německého překladu o. Tomáš 
Koumal:

Sedm slov
1. Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co 

činí. (Pane, odpusť také nám, kteří Tě svý-
mi hříchy znovu přibíjíme na kříž.)

2. Amen, pravím Ti, ještě dnes budeš 
se mnou v ráji. (Dej prohlédnout i vrahům 
a zločincům, aby řekli, pamatuj na mě, až 
budeš v království.)

3. Ženo, hle Tvůj syn. Synu, hle Tvá 
matka. (Dej nám milost byt silnými jako 
Tvá matka.)

4. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil? (Chceme Ti děkovat našim vykou-
peným životem a prosit, aby mnozí v Tebe 
uvěřili a nemuseli říkat tato slova.)

5. Žízním! (Dej, ať po Tobě žízníme jako 
jelen po prameni vody.)

6. Je dokonáno! (Pane, dej nám sílu, 
abychom na konci života mohli říct: je 
dokonáno v Tobě.)

7. Otče, do Tvých rukou odevzdávám 
svého ducha. (Pane, nechť v hodině naší 
smrti vyslovíme tato slova, ať můžeme 
věčně přebývat s Tebou.)

=jš=

Síla hudby a síla slova

Sedm posledních slov Vykupitelových v podání Kvarteta města Brna. foto: jš
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Farní diář 
 3. 4.  Pouť rodin a církevních škol na 

Vranov 
 4. 4.   Slavnost Zvěstování Páně
 20. 4.   Koncert studentů konzervatoře
 21. 4.   17:00 hod. Mše svatá se skauty 

za skauty
 21. 4.   19:00 hod. Varhanní koncert
 24. 4.   9:00 hod. Mši sv. doprovodí 

Kunštátská dechovka a Svato-
jánský chrámový sbor Svitávka

 26. 4.   Koncert Ensemble Opera 
Diversa

 27. 4.   Absolventský koncert
 22. 5.    První svaté přijímání dětí
 5. 6.  Farní pouť na Vranov
 12. 6.   9:00 hod. Biřmování

Část chleba proměněného během boho-
služby oběti ukládali křesťané již ve 
druhém století pro nemocné, kteří se 
nemohli obřadů účastnit. V průběhu 
dějin se pohled na Eucharistii uloženou 
mimo mši proměňoval. Vrcholný stře-
dověk byl obdobím největšího uctívání 
Nejsvětější Svátosti. Z této doby pochá-
zí například tradice vystavování větší 
proměněné hostie v monstranci nebo 
eucharistická procesí. Eucharistické 
kongresy jsou mladšího data. Eucharis-
tie je živý Ježíš Kristus a také symbol, 
znamení.

Až Druhý vatikánský koncil zdůraz-
ňuje, že hlavním důvodem uchovává-
ní proměněných hostií je tzv. viatikum 
– pokrm na cestu – sloužící nemocným 
lidem. Teprve pak jsou důvodem uctí-
vání Krista přítomného v Eucharistii 
a rezerva pro odhad počtu návštěvníků 
bohoslužby. Koncil doporučuje uchová-
vat Tělo Páně v kapli mimo hlavní loď 
kostela, aby byl vytvořen vhodný prostor 
pro adoraci. Taková kaple Nejsvětější 

Svátosti je výhodná obzvlášť v turistic-
ky navštěvovaných chrámech. V Brně je 
například v katedrále na Petrově. 

Eucharistie bývá uchovávána v kostel-
ní stavbě, se zvláštním svolením biskupa 
i v prostorách řeholní či jiné společnosti, 
nemocnice, bytu se zvláštním určením. 
Ukládá se do svatostánku, který musí 
pevný a odolný proti násilnému vnik-
nutí. Sdělovací prostředky dnes běž-
ně, ale mylně za svatostánek označují 
chrámovou stavbu, a to i v přeneseném 
významu, např. na sportovní stadion či 
na synagogu. Do svatostánku se ukládá 
Nejsvětější svátost v nádobě zvané cibo-
rium. Pro roznášení nemocným slouží 
ploché pozlacené nádobky, tzv. burzy. 
Přítomnost Eucharistie poznáme bez-
pečně podle tzv. věčného světla – červe-
ného světýlka poblíž svatostánku, které 
nepřetržitě svítí. Při přenesení eucha-
ristie o Zeleném čtvrtku na boční oltář 
jsme si mohli všimnout, že věčná světla 
vedle hlavního oltáře nesvítí.

 =hk, omh=

Ptáte se: Jak se pozná, že je ve svatostánku Eucharistie?

Výzva
Chybí Vám v tomto zpravodaji něco? 

Napište! Přijďte!
E-mail: zpravodaj@augustinbrno.cz
Příští schůzka v neděli 10. 4. 2016 v 10:00 
hod. na faře. Příspěvky i pomoc vítáme!

Milí farníci,
srdečně vás zveme na
Den otevřených dveří u sester cyrilo-
metodějek v neděli 8. května 2016.
Po skončení mše sv. v 9.00 hod. bude 
v kostele následovat krátká, asi 20min. 
prezentace.
Odpoledne v době 15.00–17.00 hod. 
máte možnost navštívit náš řeholní 
dům na Bílého ul. 9.
Těšíme se na setkání!

Vaše sestry cyrilometodějky

„Jak toužím po tom, aby byly nadchá-
zející roky proniknuté milosrdenstvím, 
aby se vyšlo vstříc každému člověku 
a přinesla se ke každému Boží dobrota 
a něha!“ píše papež František v bule, 
kterou vyhlásil Svatý rok. Při této pří-
ležitosti biskupové Čech a Moravy 
vyhlásili Národní pouť do svatyně Boží-
ho milosrdenství v Krakově-Lagiew-
nikách, která se uskuteční 28. května 
2016. Organizací pověřili Rádio Pro-
glas, které program navrhlo tak, aby se 
ho bylo možné zúčastnit i ve formě jed-
nodenní pouti. 

Moderní svatyně je postavena na mís-
tě, kde žila a zemřela sestra Faustýna 
Kowalská, kterou Jan Pavel II. svatoře-
čil 30. dubna 2000 a zároveň ustanovil 
svátek Božího milosrdenství pro celou 
církev.

Setkání bude zahájeno v Krakově 
o 9. hodině. Mše svatá v bazilice Božího 
milosrdenství začně v 10.30. Odpolední 
program od 13.30 se skládá z koncertu, 
přednášky či adorace. V 15.00 se účast-
níci společně pomodlí Korunku k Boží-

mu milosrdenství, na kterou naváže 
návštěva Centra svatého Jana Pavla II.

Na pouť lze cestovat samostatně, 
využít nabídku cestovních kanceláří, 
nebo společně s naší farností. Přihlásit 
se můžete osobně do konce dubna po 
každé deváté nedělní mši svaté v sakris-
tii kostela. Cena poutě zahrnující dopra-
vu a poutnický balíček je 950 Kč. Pout-
nický balíček v hodnotě 200 Kč, který 
dostanou osoby nad 15 let, obsahuje 
brožuru k liturgii, program pouti a další 
drobnosti. Zaplacením balíčku účastníci 
přispějí na úhradu nákladů potřebných 
k realizaci pouti.  Další informaci k dis-
pozici na www.proglas.cz/pout2016
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Milí čtenáři, pro vaše otázky je připravena krabička na nástěnce vedle vstupu do sakris-
tie, nebo je můžete posílat e-mailem na adresu zpravodaj@augustinbrno.cz. Děkujeme. 

Na Národní pouť do Krakova s farností


