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Neděle 27. června 2021

Přesně před padesáti lety, 27. června 
1971, byla v našem kostele primice 

P. Zdeňka Chylíka SDB. Sloužil ji u oltáře, 
který dnešního dne uvolnil místo oltáři 
novému. II. vatikánský koncil přinesl 
velké liturgické změny, které vyvola-
ly i  změnu presbytáře. V roce 1965 za 
působení P. Antonína Uhra byl pořízen 
nový dřevěný oltář a umístěn na šestidíl-
ném pódiu před presbytář (před mříž-
ku). Kněz začal sloužit mši svatou tváří 
k lidu. V roce 1990 za působení P. Miloše 
Kabrdy se tento oltář posunul do pres-
bytáře na úroveň dnešního nového oltá-
ře a za působení P. Pavla Šenkyříka bylo 

pódium pod oltářem odstraněno. Asi 
před dvěma roky přišel pan farář Josef 
s myšlenkou nahradit tento „provizorní“ 
obětní stůl kamenným oltářem a  oslo-
vil architekty Tomáše Rusína a  Martina 
Klašku. Byli jsme přinejmenším překva-
peni, ale postupně jsme přijímali ideu 
nového oltáře, centra kostela, který bude 
s interiérem kostela z hlediska formy 
i  materiálu v souladu. K tomuto názoru 
se postupně přiklánělo i farní společen-
ství, které přispělo ke zdárné realizaci 
svými modlitbami a finančními dary. 

A tak jsme dnes všichni prožili krás-
nou a výjimečnou slavnost. O. biskup 
Vojtěch posvětil nový oltář – pokropil jej 
svěcenou vodou, vložil do něj ostatek sv. 
Augustina, pomazal oltářní desku kři-
žmem a položil na ni misku s kadidlem, 
jehož vonný dým stoupal vzhůru. Po 
položení plachet byl oltář připraven ke 
slavení eucharistie. K  intenzivnímu proží-
vání slavnosti přispěl krásný zpěv litanií 
a nádherná houslová (rodina Graffova) 
a varhanní (Zdeněk Chvíla) hudba. Měli 
jsme radost, že u oltáře byl také P. Pavel 
Šenkyřík a  augustinián z Opatství Staré 
Brno Angelo Lemme. K dobré náladě při-
spěly vynikající víno a koláče rozdávané 
všem před kostelem. Zdenek Laudát

Svěcení oltáře

Biskup Vojtěch posvětil nový oltář.  foto: Jakub Šebek

Slovo úvodem
Tornádo a oltář
Je čas chronos, kdy děláme, co máme, 
škola, práce, odpočinek a tak. Pak je čas 
kairos, kdy se děje něco jedinečného. 
Maturita, sňatek, anebo – tornádo.

Moravské tornádo naštěstí prý běž-
ným jevem nebude. Co je na té hrůze 
potěšitelné? Čtyři S: Souhra, spolu-
práce, solidarita a specializace. 

Souhra jednotlivých složek záchran-
ného systému, vedení obcí, obyvatel 
a  dobrovolníků.

Spolupráce jako koncert filharmonie 
s více dirigenty a se silnou skupinou 
žesťů a perkusí. Policie, vojsko, IZS, 
municipalita. Je nezbytná, pokud chce-
me zachraňovat rychle a  efektivně.

Solidarita ze strany státu, od kterého 
se čeká kontrola spolupráce a  souhry, 
příhoz peněz, materiálu. Solidarita 
obyčejných lidí, které dojímají obrazy 
té zkázy o šířce pět set metrů a  dél-
ce dvacet šest kilometrů. Co chceš, 
aby druzí dělali Tobě v nouzi, dělej Ty 
jim, když jsou teď v nouzi oni. Jogur-
ty pro každého, latě zdarma, plachty 
za nákupku, stovky párů rukou. Je to 
krásné, křesťanské, lidské, nezbytné, 
povznášející.

Specializace je nevyhnutelná a  ne-
zbytná, vždyť každý umí dělat výbor-
ně právě to svoje. Elektrikář opravuje 
dráty, plynař trubky. Křesťanova spe-
cializace je pomáhat, těšit, povzbuzo-
vat, vyjadřovat tak Blahoslavení pla-
čící, neboť oni budou potěšeni. A také 
přiložit ruku k dílu.

Máme u nás nový oltář, jehož vznik 
žádal představivost, um, specializa-
ci i  námahu. Kostelní kairos. Kéž na 
tomto místě v domě Božím pod gene-
rálním dohledem svatého Augusti-
na klíčí naše vynalézavost k souhře, 
vyrůstá trpělivost ke spolupráci, hřeje 
srdce, jež probouzí solidaritu, kéž zde 
narůstá chuť k dovednostem, ve kte-
rých vynikáme. Kairos srdce. Máme 
z koho čerpat.

To přeje 
 o. Martin Holík

O. Josef poděkoval architektům brněn-
ského atelieru RAW Tomášovi Rusíno-
vi a Martinovi Klaškovi. 
 foto: Jakub Šebek



Stalo se 
Vzhledem k zlepšující se epidemické 
situaci a zrušení limitů pro účast na 
mši svaté, došlo k návratu k původní-
mu počtu a časů bohoslužeb. Od červ-
na se tedy slaví mše svaté v neděli 7, 9 
a 18 hodin.  

~
Přebalovací pult byl instalován na WC 
pro vozíčkáře. 

~
Na pomoc oblastem zasaženým tor-
nádem na jižní Moravě bylo při sbírce 
27. 6. vybráno 127 158 Kč. 

~
Díky všem, kteří se během roku podí-
leli na pravidelném úklidu kostela. 
V  této formě úklidu se bude pokračo-
vat od září. 

~
Došlo k vyčištění dlažby před koste-
lem i kostelních vrat.

Pokřtěni byli: 
13. 6. Josef Tesař
19. 6. Matyáš Musil
20. 6. Berenika Černá
30. 6. Marie Veronika Skřičková

Sňatek uzavřeli:
12. 6. Adriana Vítková + Tomáš Hudec
19. 6. Jana Rotscheinová + Jakub  
 Klodwig

Reportáž psaná na sluníčku

Jak již nadpis napovídá, letošní červno-
vý fotbalový zápas ministrantů proti 

otcům probíhal pod žhavým až tropic-
kým sluncem v neděli 20. 6. 2021.

Fandící veřejnost se strategicky roz-
místila ve stínu čím dál košatějších 
stromů na školním hřišti CMcZŠ. Sleč-
ny dcery se zúčastnily ve slušivých dre-
sech s nápisem PUSA a staly se ozdoba-
mi celého utkání. Otcové hráli v bílých 
dresech s nápisem TUSA a ministranti 
si tentokrát zvolili dresy černé s již tra-
dičním nápisem MUSA. 

Člověk, který zatím příliš nepronikl 
do pravidel různých sportů, si proto 
dění na hřišti mohl snadno splést s par-
tií živých šachů. Na ploše se pohybovala 
dvě družstva – černí a bílí. Král každé-
ho družstva se držel v pozadí – v bráně. 
Většina zúčastněných byli pěšáci, kte-
ří se ale často rozběhli, jako kdyby jeli 
na koni. Těmto „jezdcům“ se poměrně 
úspěšně stavěli do cesty hráči, kteří 

plnili funkci věží – zastavovali postup. 
Sem tam se ze shluku figurek vynořil 
i  nějaký ten střelec. 

Časově by bylo možné zápas zařadit 
mezi partie bleskového šachu – hrálo 
se 2×10 minut. I tento velmi rozum-
ný časový limit mohl přispět k tomu, 
že nedošlo k žádnému zranění a domů 
odešli všichni po svých. 

I přes veškerou snahu, velké nasaze-
ní všech hráčů a povzbuzování fanynek 
zůstalo skóre po celou dobu 0:0. Tento 
pozoruhodný výsledek je dalším důka-
zem výjimečnosti celého utkání.

O sudím dnes nikdo nemohl říci, že je 
ošklivé káčátko, protože měl na svém 
dresu velkou hlavu sokola.

Ministrantů bylo tradičně o dost více 
než otců. Proto se po skončení „ofici-
álního“ zápasu sehrál ještě jeden, ve 
kterém někteří (hlavně starší) minis-
tranti nastoupili v bílých „otcovských“ 
dresech. Moc jim slušely a třeba budou 
i motivovat, aby ti ve správném věku 
postoupili do družstva otců již brzy.

Sláva vítězům, čest poraženým! Tedy 
sláva všem a čest taky všem.

Děkujeme těm, kteří se podíleli na 
organizaci a sestřičkám cyrilometo-
dějkám za zapůjčení hřiště za školou. 
Určitě se už všichni těšíme na odvetu, 
která by měla proběhnout podle tradice 
některou neděli v září. Přijďte v hojném 
počtu, výkony našich farních sportovců 
ještě nikdy nikoho nezklamaly. 

 Hedvika Šebková

Fanynky PUSA  foto: Vít Horník

Zaznělo v  kázání 
Každé svěcení nového oltáře je pro 
farnost  velkou událostí a osobně tyto 
chvíle silně prožívám. Oltář je vždy 
místem spojujícím zemi s nebem. 
A  naopak. Neděje se tak samo o sobě, 
ale prostřednictvím ukřižovaného 
a  vzkříšeného Ježíše Krista, který 
vzdává díky Otci. Vše se odehrává skr-
ze něho, s ním a  v něm. V něm přijímá-
me Boha a Bůh v něm přijímá nás. 
 o. biskup Vojtěch Cikrle 

Jak se u nás objevil nový oltář?

Instalace nového oltáře proběhla 
ve středu 23. 6. 2021. V období od 
středy do neděle 27. 6. 2021, kdy byl 
nový  oltář posvěcen, jsme tedy měli 
v kostele dva oltáře a mše svaté se 
sloužily o  něco blíže k lidem. 
 foto: Jakub Šebek



Manželé Terka (T) a Vašek (V) ne-
jsou našimi farníky mnoho let. Ter-
ka pochází z Třeště a do kostela k sv. 
Augustinovi chodí od dob svých studií 
v Brně. Vašek je z Brna a s rodiči cho-
dil do kostela ve farnosti Staré Brno. 
S Terkou se seznámili na horolezecké 
stěně a dnes je potkáváme v kostele 
s  téměř dvouletým Vlastíkem. Před 
tím, než měli Vlastíka, rádi cestovali 
a  na jedné ze svých cest se vypravi-
li na misie do Východního Timoru. 
V  horské oblasti Lete-Foho strávili 
rok svého života a o této jejich cestě 
jsme si s  nimi popovídali. 

Kdy a jak jste se rozhodli, že pojedete 
na misie?
V: Vzali jsme se a přemýšleli, že bychom 
spolu něco rádi podnikli.
T: Misie mě vždy lákaly více než jet 
někam do zahraničí na brigádu, napří-
klad dělat číšníky. Navrhla jsem to Vaš-
kovi a tomu se ten nápad líbil. 
V: Oslovili jsme proto mezinárodní 
misijní organizaci Fidesco, kterou Terka 
znala přes komunitu Emmanuel. 
T: Komunitu Emmanuel znám už od 
dětství od svých rodičů. Organizace 
Fidesco s komunitou Emmanuel úzce 
spolupracuje a zaštiťuje misijní cesty 
dobrovolníků do rozvojových zemí.
Jeli jste tedy na misie už jako manželé?
V: Ano. Na této organizaci se nám právě 
líbilo, že vysílá na misie jak jednotlivce, 
tak manžele, a dokonce i rodiny s dětmi. 
Svědčit o manželském vztahu je jedním 
z rozměrů misií Fidesco. V Timoru jsme 
si například všimli, že role muže a ženy 
je velmi odlišná a manželství není často 
vnímáno jako rovnocenný vztah. Vidět 
to bylo i v kostele, kde muži sedávali 
odděleně na jedné straně a ženy s dětmi 
na straně druhé. My jsme sedávali ved-
le sebe, a tak jsme se jednou dostali při 
mši do kázání, kde kněz poukazoval na 
to, že je pěkné, když jsou manželé s dět-
mi při mši svaté společně.
Absolvovali jste před odjezdem 
nějakou přípravu?
T: Ano, příprava trvala zhruba rok. 
Několikrát jsme s někým z organizace 
mluvili přes SKYPE a třikrát jsme byli 
ve Francii, z toho jedno školení bylo 
intenzivní a trvalo asi týden.
V: Až teprve během této přípravy jsme 
se dozvěděli, kam vlastně pojedeme 
a  co tam budeme dělat. 
To jste si tedy nevybírali sami?
V: Ne, místo i činnost nám vybrala orga-
nizace.

Co jste na misii dělali?
V: Organizace nás do Lete-Foho vyslala 
jako učitele, Terka učila angličtinu a já 
informatiku. Kromě toho jsme se věno-
vali dětem ve farnosti.
T: Organizace Fidesco posílá dobrovol-
níky podle potřeby do nejrůznějších 
profesí – nejen učitelé, ale i zdravot-
níci, zemědělci, pracovníci v médiích 
a  podobně. 
Když se řekne, že někdo jede na misie, 
vybaví se mi, že tam jede šířit víru. 
Působili jste tam i tímto směrem?
T: Ve Východním Timoru je postave-
ní církve mnohem silnější než u nás 
a převážná většina obyvatelstva je 
věřící. Jejich víra je ale velmi tradiční 
a v současné době nastává zlom, kdy 
mladší generace začíná od víry odchá-
zet. Naší misií nebylo šířit křesťanskou 
nauku, ale svou přítomností podpořit 
naše křesťanské bratry v Timoru, kon-
krétně jim pomoci prací ve farní škole 
a  v  každodenním životě svědčit o živém 
vztahu s Bohem.
V: Pro nás osobně bylo velmi zajímavé 
vidět, jak je pro místní lidi víra prostá. 
K víře v Boha nepotřebují žádné složité 
důkazy.  
Často jste se cítili, že jste tam jiní?
V: Ano, s pozorností jsme měli zpočátku 
problém se srovnat. Často na nás pokři-
kovali: „Malae, baa nebee?“ (Cizinče, 
kam jdeš?)
T: Nebylo to od nich ale myšleno nějak 
zle. Všichni si opravdu chtěli s námi 
popovídat, protože pro ně byla velká 
událost, že vidí někoho bílého. 
Byla v zemi bída?
T: Nepřišlo nám, že by lidé žili v bídě. 
V: V Lete-Foho jsme sice nesehnali vše, 
co bychom potřebovali, ale v hlavním 
městě se dalo koupit hodně věcí, třeba 
pro nás dost podstatný toaletní papír.
T: A čokoláda.
T: Chudoba lidí tam podle nás nespočí-
vala v hmotné bídě, ale v tom, že neměli 
vzdělání – většina populace byla negra-
motná. Také měli pro nás mnohdy nepo-
chopitelné vnímání – důležitý pro ně byl 
přítomný okamžik a nestarali se tolik 
o  budoucnost.
V: Šokováni jsme byli například tím, 
že když jsme vyráželi na diecézní pouť 
s  nabalenými krosnami, přišlo to míst-
ním divné. Oni vyráželi na několikaden-
ní výšlap na vysokou horu, při němž se 
střídalo denní vedro s nočními teplotami 
okolo nuly, s igelitkou, jedním oblečením 
a bez vody. Následně jsme se při této pou-
ti dozvěděli, že dva mladí cestou umřeli. 

T: Zprvu pro nás bylo nepochopitelné, 
že často v Timoru někdo zemřel, ač by 
se tomu dalo lehce předejít.  
Jak vnímali čas?
T: Neměli rádi otázku „kdy“.
V: Jejich akce byly většinou spontánní 
a  bylo přirozené, že se každý nějak zapo-
jí. Takto probíhala nejen běžná setkání, 
ale i Vánoce nebo jiné větší oslavy.
T: Místním například nepřišlo divné, 
že mše začínala o půl hodiny až hodinu 
později. Dokonce se nám stalo, že jsme 
na začátek mše čekali tři hodiny. 
A jak misie vlastně fungují, když se 
tam jede jenom na rok?
T: Misie Fidesco nefungují takto krátko-
době. Na stejné místo jsou vysílaní dob-
rovolníci tak dlouho, dokud o to místní 
mají zájem nebo to potřebují. My jsme 
měli jet původně na dva roky a navazo-
vali jsme na práci dobrovolníků před 
námi.
V: Nakonec jsme se po roce ze zdravot-
ních důvodů museli vrátit. Víme však, že 
na naši práci navázali další dobrovolníci.
Co tedy vnímáte jako největší přínos 
vaší cesty?
V: Po dobu našich misií jsme studenty 
učili angličtinu a informatiku, což by 
je bez nás nikdo neučil. Přitom to jsou 
vědomosti, které jsou v Timoru vzhle-
dem k rozvoji země čím dál důležitější. 
T: Určitě jsme ale i my mnoho obdrželi. 
Misie v Timoru posílila naše manželství 
a naučila nás, že existuje i jiný pohled na 
svět než ten náš západní, a to je pro nás 
dodnes velmi obohacující. 
V: S odstupem času si ale uvědomujeme, 
že možná největším přínosem naší ces-
ty byla jednoduše naše přítomnost mezi 
lidmi z Lete-Foho a žití každodenního 
života spolu s nimi. 

Děkuji vám za rozhovor.
 =gk=

Představujeme členy našeho farního společenství: Terezie a Václav Nerušilovi
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Farní diář 

Pro aktuální informace sledujte  
farní stránky: www.augustinbrno.cz

 5. 7.  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 15. 8.  Slavnost Nanebevzetí Panny 

Marie
 23. 8. Farní tábor pro mládež
 –27. 8. 
 29. 8.  Oslava svátku sv. Augustina

Modlitba
(Tuto ekumenickou modlitbu se denně 
modlí sestry benediktinky z Bílé Hory.) 
Všemohoucí, věčný Bože,
stvořil jsi nás VŠECHNY 
podle svého obrazu, 
abychom tebe, jediného, 
chválili JEDNÍM HLASEM, 
milovali tě a sloužili 
tobě i sobě navzájem 
CELÝM SRDCEM.
Shlédni na naše neshody a rozdělení 
a daruj nám milost, 
abychom naslouchali TVÉMU SLOVU tak,
aby nás vedlo stále více 
ke SKUTEČNÉ JEDNOTĚ!
O to tě prosíme, 
náš živý, milosrdný Bože!
Amen.

Tábor s o. Josefem, který je určen pro 
mládež naší farnosti ve věku od 12 
let, se uskuteční od pondělí do pátku 
23.–27. 8. na faře v Netíně. Podrobnosti 
ohledně času odjezdu a příjezdu budou 
včas oznámeny. S sebou: 700 Kč, spacák, 
karimatku a oblečení do přírody.

Poslední prázdninovou neděli 29. 8. osla-
víme našeho patrona sv. Augustina. Ten-
tokrát nebude doprovázen Jarmarkem. 
Výtěžek sbírky bychom věnovali na stav-
bu nového kostela v Brně-Líšni, a  proto 
o. Josef pozval jako hlavního celebranta 
dopoledních mší P. Petra Šikulu.

Vzhledem k tomu, že se letos nekoná far-
ní jarmark, tak pokud jste měli už něco 
přichystáno a nevíte co s tím, můžete to 
předat s. Editě, která to přidá na misijní 
jarmark pro Mary´s Meals, který se bude 
konat v září.

Okénko do minulosti
OBDOBÍ VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ
Život ve válce
Masarykova čtvrť mimořádným způso-
bem pocítila hrůzy války. Na jejím úze-
mí fašisté v obsazených Kounicových 
a  Sušilových kolejích vytvořili svá vězení 
a popraviště. Ani Masarykově čtvrti se 
nevyhnuly deportace zdejších židovských 
obyvatel. Vzpomínky několika pamětníků 
nám tuto těžkou dobu přibližují.

Sestra CM Amáta Ondrejková (1922–
2011): Když končila studia na gymná-
ziu, bylo nařízeno při maturitě hajlovat. 
Kdo by tak neučinil, měl být odvezen do 
Německa na práci.

P. Josef Dobiáš (1919–2012): „Zbož-
nost byla mezi lidmi veliká, poutě, 
všechno mohlo být. Mimo protektorát 
se děly hrozné věci, svatý Václav hodně 
ochraňoval českou zem.“

Noemi Košťálová (1929–?): Jako dítě 
chodila se sestrami do Žabovřesk pro 
vodu, byla tam studna, voda za války 
netekla. Děti tam chodily i do školy, ces-
ta vedla kolem Kounicových kolejí. Vidě-
ly tam šibenice. Když se popravovalo, 
nesměly tudy jít, odkláněli je. Ve čtvrti 
žilo hodně německých rodin, na jejich 
domě visela německá vlajka. Židovských 
rodin bylo také dost. Nosily hvězdy.

Marie Široká (1930–2013): Děti 
poznamenalo střílení z Kounicových 
kolejí, měly strach. Pak už věděly, co se 
děje, s maminkou se za zemřelé modlily. 

Marie Šuláková (1944): Na Biskup-
ském gymnáziu Němci zřejmě zadržené 
vyslýchali. Její maminka viděla, jak je 
Němci uvazovali ke koním a tak vláčeli 
z kopce dolů. Do půl hodiny bylo slyšet 
výstřely. Kolem jejich domu bydlelo hod-
ně Němců. Byli uzavření, neodpověděli 
ani na pozdrav.

Zdenka Laudátová (1921–2010): 
Konec války prožila s rodinou v Babi-
cích ve sklepě. Byl duben 1945, bojovalo 
se o Brno. Dům plný německých vojá-
ků, vzduchem svištěly kaťuše. „Nebylo 
nám lehko, žili jsme ve strachu. Nebudu 
obšírně líčit tu hrůzu (…).“

P. František Fráňa (1938): Od srp-
na 1944 byly časté nálety ohlašované 
sirénou. Mnozí farníci proto odcházeli 
na venkov, kde mělo být bezpečněji, ale 
nebylo. Při vyhlášení náletu se museli 
lidé přesunout do krytu ve sklepě. Když 
se ozvaly sirény při bohoslužbě, otec 
Gabriel odnesl Nejsvětější svátost do 
sklepa, kde byla maličká kaple. Věřící 
museli kostel opustit. V dubnu se situ-
ace přiostřila, v noci byly velké nálety. 
P. Fráňa seděl v krytu mamince na klíně, 
modlila se. Přečkali to, i bez vody, elek-
trického proudu, plynu. Němci prchali 
a  strhávali všechny mosty kolem Brna. 
V úterý 26. dubna 1945 bylo Brno osvo-
bozeno.
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