
17. listopadu si připomeneme třicet 
let od Sametové revoluce. Mnozí si 
ještě pamatují, jaký byl život církve 
v  době totality. Církevní tajemníci, stát-
ní dohled nad církvemi, práce s dětmi 
a  mládeží, která musela probíhat neo-
ficiálně nebo tajně. Koncem osmde-
sátých let se však na mnoha místech 
objevovaly náznaky, které dávaly naději 
lepší budoucnosti. 

„Osmdesátý devátý byl pro mne logic-
kým vyústěním událostí v okolních 
zemích,“ řekl otec Martin Holík. „Naše 
republika je snad poslední. Ale dočka-
li jsme se. Na táboře Radost v Orlic-
kých horách jsme ovšem už v létě 1989 
mívali mši svatou nejen s vybranými 
důvěryhodnými, ale se všemi táborníky. 
Otec Tišek Fráňa tipoval: prezidentem 
bude – vy jej moc neznáte – jistý Václav 
Havel. Také jsme znali výrok o Božím 
požehnání zprostředkovaném Anežkou 
Přemyslovnou po jejím svatořečení. No 
klaplo nám to spolu nádherně. My taj-
ně svěcení ve skryté části mlčící círk-
ve jsme otevřeli okna dokořán. Jožka 
Suchár Neratov, já rádio a mladí, Tišek 
práci s  mladými naplno a bez obav. Moje 
první podání si ruky s Janem Pavlem pod 
tribunou na Letné při mši svaté v dubnu 
1990... Kamínky do mozaiky života, kte-
ré se nevytratí.“

Zavzpomínat na události roku 1989 
a  poděkovat za svobodu můžeme spo-
lečně v pátek 15. 11. od 17.30 v brněn-
ské katedrále, kde proběhne „Večer díků 
za svobodu“.

Kardinál Tomášek vyhlásil v roce 1987 
pastorační iniciativu „Desetiletí duchov-
ní obnovy“. Každý rok měl své téma 
a  provázel ho jeden z českých světců. 
Rok 1988 patřil sv. Anežce České, která 
byla o rok později v Římě svatořečena. 
Na její svátek na jaře 1988 se konala 
pouť v Praze, kam se vydala i  naše farni-
ce, která vzpomíná: „Na podzim r. 1987 
nás velmi oslovil pastýřský list pana 
kardinála Tomáška a myšlenka Deseti-
letí duchovní obnovy. První březnovou 
neděli roku 1988 jsme tedy s  radostí 

uposlechli hlasu pana kardinála a vyda-
li se na pouť k blahoslavené Anežce do 
Prahy. Již krátce za Brnem nás stavěli 
příslušníci VB – údajně technická kon-
trola. Hlavně se však zajímali o cíl naší 
cesty a snažili se nás varovat před Pra-
hou (prý tam nebude bezpečno). Nebyli 
nikterak agresivní, dokonce to vypada-
lo, že si oddychli, když jsme jim tvrdili, 
že jedeme s dětmi na Vysočinu k  pří-
buzným. V Praze jsme se do katedrály 
dostali oklikami, místní doprava byla 
zčásti zablokovaná. Ráda vzpomínám 
na statečnou promluvu pana kardinála 
Tomáška a setkání s mnoha milými zná-
mými lidmi. Atmosféra byla plná naděje. 
Bylo tam i mnoho lidí, kteří byli nápadní 
tím, jak se snažili být nenápadní. Cho-
vali se však velmi slušně a někteří se 
zdáli být až překvapeni tím, co viděli.
Třeba to alespoň někoho z nich přivedlo 
k přemýšlení nad tím, že něco může být 
i jinak…“

V úterý 19. 11. od 17.30 v sále na 
Petrově č. 2. proběhne pořad „Hold sv. 
Anežce České“. Nejprve zazní střípky 
vzpomínek na národní pouť do Říma 
v  roce 1989 a poté bude sloužit v kated-
rále pontifikální bohoslužbu otec biskup 
Vojtěch Cikrle.

Život ve svobodě je vzácná a nesa-
mozřejmá skutečnost. I proto stojí za 
to připomínat si dobu nesvobody, obě-
ti politického i náboženského útlaku, 
a  také všechny ty,  kdo proti totalitnímu 
režimu na svém místě a svým způsobem 
bojovali. Pánu Bohu i jim máme být za co 
vděčni.  =mš=

Slovo úvodem
Milí farníci, 

nacházíme se v dušičkovém obdo-
bí, kdy jednak více vzpomínáme na 
své blízké, kteří nás předešli na věč-
nost, ale zároveň bychom si také měli 
připomínat, že každého z nás jednou 
čeká neodvratná smrt. Zatímco ve dří-
vějších dobách byla smrt přirozenou 
součástí života – lidé na ni byli zvyklí, 
protože se s ní běžně setkávali mno-
hokrát za život, tak dnešní doba se 
snaží téma smrti vytěsnit: o smrti se 
nemluví a stále více přibývá pohřbů či 
kremací bez obřadu. Jenže když člověk 
pořádně neprožije smutek, když se 
nemůže se zesnulým rozloučit, něco 
v  něm zůstává neuzavřené…

Vzpomínám si, jak za mnou přišla 
jedna studentka, že jí před několi-
ka lety umřela babička, ale rodina si 
nepřála pohřeb a ona vnímala, že jí 
něco chybí. A tak jsme udělali doda-
tečně smuteční obřad a jí se ulevilo.

Snaha o vytěsňování smrti ze života 
se týká také dětí. Někteří rodiče mají 
obavu brát své děti na pohřeb, aby je 
to nějak negativně nepoznamenalo na 
celý život. Oba moji dědečkové zemře-
li, když jsem byl malý – bylo mi tenkrát 
6  a  8 let. A nikdy jsem nevnímal, že bych 
z  toho měl nějaké trauma – naopak 
jsem byl rád, že jsem se s nimi mohl roz-
loučit. Před pár týdny jsem pohřbíval 
maminku svého švagra a bylo pěkné, 
že tam byla téměř všechna vnoučata 
(i  když většina z nich ještě nebyla škol-
ního věku). S pětiletou neteří jsme pak 
u  pohřební hostiny probírali, že babič-
ka se má teď líp, protože je u Pána Boha 
a nic ji tam nebolí. A když se jí bude po 
babičce stýskat, může si ji představit 
a  všechno jí říct. Sestra mi také vyprá-
věla, že můj osmiletý synovec ji večer 
poprosil, jestli by mu nedala růženec, 
že by se ho chtěl pomodlit za babičku, 
která ho naučila se ho modlit. A další 
den chtěl jít za dědečkem, aby nebyl tak 
sám, a zůstal u něho do dalšího dne.

Nemusíme se bát, děti se vyrovnáva-
jí se ztrátou někoho milého většinou 
daleko klidněji a vyrovnaněji, než si 
myslíme. o. Josef Novotný

Třicet let svobody
listopad 2019

� foto: mš



Stalo se 
V sobotu 5. 10. zazpívaly děti z našeho 
dětského sborečku pro radost lidem na 
benefičním odpoledni Rádia Proglas.

~
V neděli 6. 10. se na území ČR usku-
tečnilo sčítání návštěvníků katolic-
kých bohoslužeb. V našem kostele 
bylo spočítáno 421 můžu a 445 žen 
(dalších více než 30 farníků svůj sčíta-
cí lístek neodevzdalo nebo nevyplni-
lo). Poslední takovéto sčítání proběh-
lo v  českých, moravských a slezských 
kostelích před pěti lety.

~
V sobotu 19. 10. se uskutečnilo opět 
setkání seniorů. Učastníci se podívali 
na fotky z Krakova a zavzpomínali na 
papeže Jana Pavla II.

~
Letošní měsíc říjen byl papežem Fran-
tiškem vyhlášen jako Mimořádný 
misijní měsíc. V rámci toho se v neděli 
20. 10. uskutečnila kostelní sbírka na 
misie, na které bylo vybráno 80 782 Kč. 
Všem dárcům patří velký dík. Výtěžek 
této sbírky je určený na podporu čin-
nosti Papežského misijního díla šíře-
ní víry. Sbírka na misie je vyjádřením 
solidarity všech katolických křesťanů 
za sebe navzájem, protože probíhá ve 
všech farnostech a diecézích po celém 
světě (i v nejchudších zemích) a vybra-
né prostředky následně slouží k pod-
poře v místech, kde je církev dosud 
mladá nebo chudá.

~
V neděli 20. 10. při příležitosti misijní 
neděle zazněly při mši svaté v 9 hodin 
spirituály v podání Chrámového sbo-
ru mladých u sv. Augustina pod vede-
ním prof. Pavla Kyncla. Kromě spiritu-
álů a gospelů sbor zpívá také vánoční 
koledy, případně další duchovní hud-
bu, starší i moderní, a capella, nebo 
s  doprovodem. Pokud máte o sboro-
vý zpěv zájem a je vám alespoň 14 
let (přičemž horní hranice stanovena 
není), můžete se přidat – sbor zkouší 
každý pátek od 19 do 21 hod. v sále 
v  1. patře fary. 

~
Ve čtvrtek 24. 10. po večerní mši sva-
té proběhla beseda s tvůrci návrhu 
nového oltáře a úpravy liturgického 
prostoru.

Pokřtěni�byli:
5. 10. Robert Jan Placheta
6. 10. Lucie Ludmila Vařejková
a Štěpánka Marie Hnízdilová
13. 10. Ondřej Weigner

Besedu zahájil o. Josef, který přiví-
tal architekty brněnského atelieru 

RAW, Tomáše Rusína a Martina Klaš-
ku. Tomáš Rusín měl připravenou pre-
zentaci, ve které mimo jiné označil sv. 
Augustina za jednoho z prvních „pro-
tofunkcionalistů“, a to na základě jeho 
dvou citátů: „Krásné je odleskem prav-
divého. a „Křišťálové kladivo nemůže 
být krásné.“ Z celé prezentace byl patrný 
pokorný přístup architektů k zadanému 
úkolu. 

Po prezentaci byl dán prostor k dota-
zům, který mnozí využili i pro vyjádře-
ní svých postojů a jiných připomínek. 
Ohlasy se mezi přítomnými našly jak 

negativní, tak i velmi pozitivní. Opako-
vaně zazněla obava o hmotu navrženého 
obětního stolu, neboť oproti současné-
mu řešení se jedná o masivní kus kame-
ne. Architekti, jakož i o. Josef, však zdů-
raznili funkci a význam obětního stolu, 
který by měl být středobodem celého 
prostoru. Vedle estetických vlastností 
návrhu nebyly opomenuty ani dotazy 
praktického charakteru na řešení mik-
rofonů, ubrusy nebo sezení ministrantů. 
Do nového oltáře se počítá s umístěním 
ostatků sv. Augustina. Nyní je návrh při-
pomínkován liturgickou komisí. Finální 
návrh lze očekávat v průběhu příštího 
roku. =gk= 

Beseda s tvůrci návrhu nového oltáře 
a úpravy liturgického prostoru

Cesta od kostela ke kříži na Krondlově 
ulici, po které jsme v neděli 29. září 

po deváté mši svaté s mnoha lidmi šli, 
je poměrně dlouhá. A tak jsme si moh-
li i  s některými známými promluvit. 
Téma hovoru – Kounicovy koleje. Slyšeli 
jsme vyprávět o dědečkovi legionářovi, 
který zde zemřel za podivných okol-
ností, o  tatínkovi, který zde byl vězněný 
a  přes koncentrační tábor Mauthausen 
se s  podlomeným zdravím vrátil domů, 
o mamince, která v době poprav brala 
děti daleko od jejich domu, aby nesly-
šely ohlušující salvy popravčích čet, 
a o  dalším tatínkovi, který se učil na 
maturitu a na vlastní oči viděl, jak vozy 
tažené koňmi vezou rakve se zastřelený-
mi dnešní ulicí Mučednickou a nechávají 
za sebou krvavou stopu. Najednou jako-
by ti všichni už dávno zemřelí byli živí 
a  my se s nimi v jejich potomcích potka-
li. Vždyť věříme ve společenství živých 
i mrtvých, my jsme z nich vzešli a díky 
nim můžeme žít.

Já jsem při modlitbě a zpěvu vzpo-
mínala hlavně na mého tatínka a jeho 
největšího kamaráda a spolupracovníka 
lékaře Vojtěcha Jílka, který byl za prv-
ního stanného práva právě zde 30. září 
1941 zastřelen za účast v odboji. Můj 
tatínek později chodil v den jeho smrti 
do Kounicových kolejí a kleče se modlil 
za něj a za všechny, kteří zde zemřeli. 
A my jsme tady u kříže byli pokračova-
telé těch, kteří buď zemřeli, nebo byli 
zasaženi těmito událostmi a do smrti 
na ně nezapomněli. A neseme pochodeň 
vzpomínky a vděčnosti po nich.

Naše účast na modlitbě, kterou vedl 
o.  Josef, byla vyjádřením této vděčnos-
ti a cítili jsme společenství s těmi, kteří 
nás předešli na cestě na věčnost a na 
které s  láskou vzpomínáme, společen-
ství, které nás sjednocuje ve věčné Lás-
ce. Společný zpěv, který se svobodně 
nesl nedělním dopolednem, nás naplnil 
radostí a pokojem.

 =ml=

Modlitba u kříže na Krondlově ulici

Modlitba�u�kříže foto: Vít Horník



Poslední víkend v září se výprava něk-
terých udatných farníků už tradičně 

vydala do Slavonic a jejich okolí. Okolí 
nepíšu jen tak, poněvadž jsme tentokrát 
byli ubytováni na už vcelku opravené faře 
v Dešné. Než jsme se ale na faru dosta-
li, bylo to, jako by nám otec Karel chtěl 
udělat bojovku. Nenechal nám totiž na 
faře klíče (jak bylo domluveno), a  tak 
jsme museli začátek pátečního večera 
strávit v  nedaleké hospodě, a  navíc bez 
elektřiny, protože byla bouřka. Naštěstí 
zanedlouho přispěchal otec Karel i s klíči, 
a  tak jsme se s ním aspoň mohli pozdra-
vit a  domluvit se ohledně práce, co je 
potřeba.

Na přilehlé farní zahradě na nás totiž 
už čekala slušná hromada latí sházených 
z opravované střechy. Ale nebylo to jen 
zpracování dřeva, co jsme celou sobotu 
dělali. Po tom, co jsme ráno slavnostně 
zazpívali na mši na počest sv. Václava, 

jsme se vrhli na ono již zmíněné dřevo, 
ale i na natírání přístřešku, pod který se 
pak skládalo. Nebo také vyklízení staré-
ho už nepoužívaného vstupního schodiš-
tě. To byly hlavní úkoly. Mimo ně se však 
dělaly i menší, jako třeba sázení narcisů 
či sbírání popadaných ořechů.

Samozřejmě nesměla chybět ani zába-
va v podobě povídání, tradiční Nerf-bitvy 
nebo společného se dívání na film. 

V neděli zpívající část invaze obje-
la všechny stihnutelné mše v okolí. Jak 
jsme viděli a  pak i slyšeli, udělali jsme 
tím místním farníkům velkou radost. 
Nakonec jsme se všichni sešli na krásné 
dožínkové mši přímo v Dešné s nádher-
ně vyzdobeným oltářem. Po společném 
obědě jsme se sbalili, uklidili faru, roz-
loučili a alou domů. Myslím, že jsme si 
akci všichni moc užili, tak snad na jaře 
znovu!

 Dorota Jílková 

Zaznělo v  kázání 
Abychom dokázali víru předávat, musí-
me ji sami žít a z vlastní zkušenosti vní-
mat, jak je pro nás důležitá. 

(o. Josef Novotný)

Když se v Bibli mluví o spravedlnosti, 
obvykle se to týká vysvobození z otroc-
tví. (...) To, co nás nejvíce zotročuje, je 
náš hřích, který nás drtí a my se ho nedo-
kážeme sami zbavit. Boží spravedlnost 
nás však zdarma osvobozuje a dává nám 
sílu, abychom nad hříchem zvítězili. 

(o. Josef Novotný) =jo=

Odpočinek�při�opékání�špekáčků foto: Jakub Šebek

Víte, kdo je to prvokomunikant? Ano, 
správně, je to ten, kdo byl v tomto 

roce u prvního svatého přijímání. Otec 
biskup Vojtěch opět pozval tyto děti na 
setkání na Petrov, kde byl připravený 
krásný program. Děti z naší farnosti se 
ho také zúčastnily. Jejich dojem vystihly 
Amálka s Anežkou:

„Na Petrově to bylo super. Nejprve 
byla mše svatá a potom se plnily úkoly 
na různých stanovištích. Třeba na jed-
nom jsme pekli domácí hostie a na dru-
hém psali dopis papeži Františkovi. A na 
konci byla adorace a rozloučení.“

 s. Mlada 

Setkání prvokomunikantů 
na Petrově

Hostie�v�době�svatého�Václava
 foto: Amálie Honsová

Již 5. farní invaze do Slavonic

Věděli jste, že... 
...německý prezident Frank-Walter 
Steinmeier udělil 21. 10. 2019 prof. 
Dr. Tomáši Halíkovi Kříž za zásluhy 
1. třídy Záslužného řádu Spolkové 
republiky Německo za zásluhy o čes-
ko-německé smíření a dlouholetou 
angažovanost za spravedlivou občan-
skou společnost a  dialog mezi národy 
a náboženstvími?

Aplikace do mobilu: Zpěvník pro scholy
Tým až 27 hudebníků sestavil elektro-
nický Zpěvník pro scholy. Funguje jak 
na PC, tak v mobilech, pro android i pro 
iOS. K dnešku je zpracováno 16 zpěvní-
ků, zejména z celostátních setkání mla-
dých, nechybí zpěvník Koinonia. K tex-
tům lze zapnout akordy, v desktopové 
verzi lze transponovat akordy! Noty 
jsou přidány jako PDF. Mobilní ver-
zi sluší pomůcka ve formě barev-
ných Záložek, repertoár dne pak 
lze zobrazit na jedno kliknutí. Od 

vyspělých aplikací se žádá noční režim, 
vypnutí zvonění, obrana proti spánku 
mobilu. To vše má aplikace bravurně 
zvládnuto. Za vrchol budoucnosti bych 
považoval možnost, že by regenschori 
rozeslal zaregistrovaným farníkům před 
začátkem mše svaté záložku Augustin 

dnes. Medaili bych udělil za při-
pojení písní z Kancionálu. Snad 
to církevně – politicky jednou 
projde. Zpevnik.proscholy.cz, 
klobouk dolů!  =omh=
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Farní diář 
 23. 11.   18.00 Farní ples
 24. 11.   Adorační den farnosti a den 

modliteb za kněžský seminář
 29. 11.   Adventní duchovní obnova
 –30. 11. 
 30. 11.   14.30–16.30 hod. Setkání 

seniorů – tvoření adventních 
věnců

Pravidelné bohoslužby: 
pondělí  7.00 hod.
úterý  18.00 hod.
středa  8.00 hod. (školní), 18.00 hod.
čtvrtek 18.00 hod.
pátek 18.00 hod.
sobota 7.00 hod.
neděle 7.00, 9.00, 18.00 hod.

Děje se v diecézi 
V atriu Švejdova pavilonu (A) Masaryko-
va onkologického ústavu na Žlutém kopci 
představí Radio Proglas v úterý 5. listo-
padu od 16.30 hod. novou aktivitu, jíž je 
vydávání audioknih. Autorské čtení první 
audioknihy Modlitba argentinských nocí 
P. Marka Orka Váchy doprovodí na kytaru 
Štěpán Rak.

Duchovní obnova
Vede jáhen Jan Špilar

Pátek 29. 11. 2019
18.00  mše svatá 
18.30  1. přednáška 
19.00–21.00  výstav Nejsvětější svátosti 

oltářní

Sobota 30. 11. 2019
8.30  mše svatá
9.00  2. přednáška
9.30   výstav Nejsvětější svátosti 

oltářní
         (možnost občerstvení na faře) 
10.30  3. přednáška 
11.00   výstav Nejsvětější svátosti 

oltářní
12.00   ukončení duchovní obnovy 

požehnáním

Ze správných došlých sms odpovědí na 
otázku zobrazených svatých v okenní vit-
ráži nad presbytářem pan farář v nedě-

li 20. 10. po večerní mši svaté vylosoval 
manžele Novákovy. Gratulujeme.

Okénko do minulosti
Milí farníci,
ještě jedno povídání bychom zůstali 

u  Masarykovy čtvrti jako takové.
Jak už bylo uvedeno v minulém pří-

spěvku, na výstavbě Masarykovy čtvrti 
se podílelo několik stavebních družs-
tev. Nejznámější a nejdůležitější pro 
nás zůstává stavební družstvo Úřed-
nická čtvrť, byla však mnohá další. 
V  nové čtvrti začalo stavět byty pro 
své zaměstnance i město, postupně 
vznikaly veřejné budovy – školy, stu-
dentské koleje, kláštery, nemocnice. 
Masarykova čtvrť se stala vyhlášenou 
svými funkcionalistickými stavbami. 
Své rodinné domy a  vily zde měli před-
ní brněnští architekti: Bohuslav Fuchs, 
Jiří Kroha, Jindřich Kumpošt, Josef 
Polášek, Jan Víšek, Miloš Laml, Lubor 
Lacina, Mojmír Kyselka a  další. V oblas-
ti Masarykovy čtvrti se také nacházejí 
dvě ze tří nejznámějších brněnských 
vil: v Pisárkách vila Stiassni a Jurkovi-
čova vila v  Žabovřeskách.

S Masarykovou čtvrtí jsou spojena 
jména i dalších brněnských osobností. 
Např. na ulici Havlíčkově, tehdy Karla 
Wawry, bydlel hudební skladatel Pavel 
Haas, bratr herce Hugo Haase, na ulici 
Helceletově právník František Weyer, 
jeden z  tvůrců první československé 
ústavy, na ulici Heinrichově výtvarní 
umělci Linka a Antonín Procházkovi. Na 
Lerchovu ulici se v roce 1924 přestě-
hovala rodina Jaroslava Marchy, politi-
ka, spisovatele a  novináře, předsedy 

Moravského kola spisovatelů. Na téže 
ulici tvořil malíř Jaroslav Král, jeden ze 
zakladatelů českého moderního malíř-
ství. On i Josef Kudela z ulice Klácelovy, 
profesor latiny a řečtiny, ruský legionář, 
byli pro své protifašistické smýšlení 
a  odboj umučeni v Osvětimi.

Podle slov pamětníků se jim v roz-
růstající se Masarykově čtvrti žilo dob-
ře. Všichni byli tehdy děti, navzájem 
se znali, hrávali si spolu v zahradách, 
v  zimě sáňkovali v místech, kde jsou 
dnes ulice Rezkova, Martinů, Preslo-
va. Bruslili na malém kluzišti v ulici 
Heinrichově. Čtvrť se stala pro krásné 
prostředí a  klid vyhledávaným místem 
i pro ostatní obyvatele města, v nedě-
li sem proudily rodiny i s kočárky na 
výlet do blízkého Wilsonova lesa. Jak 
rostla čtvrť, přibývalo i služeb, které 
bylo třeba pro obyvatele zajistit. Služ-
by zde nabízely obchody s potravinami, 
řeznictví a uzenářství, opravny obuvi, 
čistírna a žehlírna. Dům, kde bývala na 
ulici Klácelově pekárna manželů Šímo-
vých, všichni známe. Ještě před pár 
lety to byla zchátralá budova, nyní je to 
krásný dům.

Lubor Lacina hodnotí život v předvá-
lečné Masarykově čtvrti takto: „Bylo to 
období, dalo by se říci, idylické, doba 
začátku první republiky prodchnutá 
entuziasmem z naší státní samostat-
nosti a masarykovskými ideály.“

Stanislava Trumpešová

Soutěž o ikonu


