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Slovo redaktorů
Milí farníci,
přinášíme další číslo časopisu s přáním, ať se v následujících dnech
necháte obejmout teplem jarních dní i Duchem svatým.
Také vás srdečně prosíme, zapojte se do našeho časopisu a
přispějte článkem (třeba jen krátkým)! Moc děkujeme všem, kteří tak již
udělali! ☺
Lucie a Dominik Grůzovi

Duchovní slovo
Drazí farníci,
v tomto měsíci květnu, kdy se tradičně slaví tzv. „májové“, se
připravujeme na slavnost Seslání Ducha svatého. Boží prozřetelnost
nám tak umožňuje nejen prožít květen s Pannou Marií, ale je to také
příležitost s Marií očekávat nové Letnice, opětovné seslání Ducha
svatého do našeho života, do života celé farnosti. I rodící se církev
jednomyslně setrvávala v modlitbách spolu se ženami a s Ježíšovou
matkou Marií. Tradice v tomto výjevu spatřuje Mariino duchovní
mateřství vzhledem k celé církvi. A právě Panna Maria je cestou,
abychom se lépe připravili na život v užším společenství s Duchem
svatým a byli poddajnější jeho vnuknutím.
Duch svatý je nejvíce opomíjená osoba Nejsvětější Trojice, tak si
o něm něco povězme, abychom po něm také více toužili. Všechno, co se
v církvi stalo od jejího zrození až po současnost, je dílem Ducha
svatého: evangelizace světa, obrácení nevěřících, neústupnost
mučedníků, svatost jejích členů... Svatý Augustin říká: „Čím je duše pro
lidské tělo, tím je Duch svatý pro Kristovo tělo, kterým je církev.“ Duch
svatý dává jednotlivým údům církve život, umožňuje jejich růst, je
základem jednoty. Díky němu žijeme životem Ježíše Krista, v jednotě
s Pannou Marií, se všemi anděly a svatými, s těmi, kdo jsou v očistci,
i s lidmi, kteří dosud putují po této zemi.
Duch svatý dále posvěcuje naši duši. Všechny dobré skutky,
vnuknutí a touhy, které nás vedou k lepšímu životu, veškerá pomoc
nezbytná k jejich uskutečňování, to vše je dílem Utěšitele. Přistupuje
k nám tiše a mírně, přichází jako pravý ochránce, aby zachránil
a uzdravil, poučil a napomenul, povzbudil a potěšil, dal duši světlo.
Uvádí do pravdy o sobě, ale také dává poznat plnou pravdu o Kristu.
Duch svatý postupně udává nadpřirozený tón našim myšlenkám,
přáním a skutkům, takže bez podnětu Ducha svatého nevyřkneme
žádnou střelnou modlitbu. To on nás ponouká, abychom přistoupili ke
svátosti smíření nebo abychom vykonali dobrý skutek. To on nám
navrhuje drobné umrtvování a vede nás k důvěrnému vztahu s Bohem.
A tak se s důvěrou obracejme na Pannu Marii, která dokázala
odpovídat na vnuknutí Ducha svatého jako žádné jiné stvoření. Ona se
za nás přimlouvá a pomáhá nám připravit se na příchod Ducha Utěšitele
do našich srdcí. Prosme pokorně Boha Otce, aby nám skrze svého Syna
poslal božského Utěšitele, něžného duší přítele, který má moc nás mile
zotavit. Kéž naše srdce zapálí ohněm své lásky a naplní nás svou milostí
a svými dary. To vyprošujme i těm, kteří se v naší farnosti připravují na
přijetí svátosti biřmování a první svaté přijímání.
V modlitbě s Vámi spojený jáhen Petr
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Co můžeme zažít
9.5. - 18.5.

19.5. - neděle
24.5. - pátek
27.5. - pondělí
31.5. - pátek
18:00

2.6. - neděle
9:45
6.7. - sobota
28.7. - 3.8.
19.8. - 24.8.

Svatodušní novéna
Každý den 30 min. před mší sv. bude
probíhat svatodušní novéna.
V neděli výjimečně od 9:00
☺Seslání Ducha svatého
Noc kostelů
Den vzájemných modliteb
zábrdovické farnosti a bohoslovců
olomouckého kněžského semináře
Biřmování
Při mši udělí o. biskup Vojtěch Cikrle
svátost biřmování jedenácti zábrdovickým
biřmovancům. Po mši sv. bude slavnost
pokračovat ve farním sále.
První svaté přijímání
První svaté přijímání, po kterém následuje
zahradní slavnost! Jste srdečně zváni.
Primiční mše
V Jasenici se bude konat primiční mše
našeho jáhna Petra Václavka.
Duchovní cvičení na Velehradě
Duchovní cvičení rodin v Osové Bítýšce

Program duchovní hudby
19.5. - neděle
9:45

Seslání Ducha svatého
Vojtěch ŘÍHOVSKÝ (1871-1950):
MISSA LORETTA B-dur op. 3
LAUDATE DOMINUM op. 13 / č. 1

SVATODUŠNÍ MODLITBA

Duchu svatý přežádoucí
brzy přijď a navštiv nás
vyslyš prosby dětí vroucí
zapal Oheň v tento čas.
Když ses vznášel nad vodami
tmu jsi změnil v světlo, jas
sestup z výšin a buď s námi
ty, jenž slyšíš Boží hlas.
Ty, jenž proudíš v lásce čisté
vléváš touhu s radostí
v Bohu stálí ať i my jsme
beze strachu, úzkostí.
Statečnost daruj v těžkém boji
bez tebe nemáme dost sil
neseme s nadějí víru svoji
kéž bys nás Duchu utěšil.
Ať Kristus skrze nás svítá
ať vytryskne sedmi darů pramen
ať voda milostí na lid je vlita
přijď již Duchu svatý...
Amen.
KK

Josef Č. DRAHLOVSKÝ (1847-1926):
VENI SANCTE SPIRITUS op. 106
Stanislav MACH (19061975): REGINA COELI

30.6. - neděle
9:45

13. neděle v mezidobí
Zdeněk HATINA (1941):
ČESKÁ LITURGICKÁ MŠE op. 20, ZDRÁVAS KRÁLOVNO, OTČE NÁŠ,
HYMNUS K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI

ÚČINKUJÍ: SÓLISTÉ, CHRÁMOVÝ SBOR
ORCHESTR, VARHANY: Mgr. Stanislav Kostka VRBKA
ŘÍDÍ: Zdeněk HATINA, ředitel kůru

Kniha: Elias Vella: Duch svatý - Pramen života
„Mluvit nebo psát o Duchu svatém je vždycky dobrodružství,“ říká autor
a vysvětluje, proč napsal knihu o Duchu svatém, když si myslí, že mnohem
lepší než o něm mluvit, je ho zažívat ve svém životě. Početné zkušenosti
z mnoha seminářů o Duchu svatém ho přesvědčily, že zprostředkování,
sdílení zážitků s Duchem svatým může mnoha lidem pomoci nalézt vlastní
cestu k osobnímu, opravdovému a živému vztahu k Duchu svatému.
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Výlet do punkevních jeskyní
Začala bych tím, že mi někdo nabídl, abych napsala, jak se mi líbil
výlet do Punkevních jeskyní. Jelikož se mi výlet líbil, úkolu jsem se
s chutí zhostila.
Chtěla bych podotknout, že výlet nebyl jen „bílý“, ale „černobílý“. Na začátek jsme
si tedy zašli do farní kaple, kde jsme svěřili celý výlet Pánu, a teprve po tomto
„rituálu“ jsme se vydali na židenické vlakové nádraží. Ve vlaku vládla veselá
nálada, což se projevilo tak, že Marťa po mém výroku napsala (cituji): „Mája
cpoucí se tyčinkou: ‚Ono, když tady máš kupu malých aktivních dětí, tak se jim
musíš nějak vyrovnat, že jo…'“
Vystoupili jsme v Blansku a vydali jsme se po zelené turistické značce na Skalní
mlýn. Tato cesta byla z celého výletu nejhorší, ale ani ona nebyla k zahození.
Během této… hmm… kopcovité cesty jsme se totiž dozvěděli o tom, že nás budou
„provázet“ Cyril a Metoděj. Splnili jsme nanejvýše zapeklité úkoly, které chystaly naše velitelky. Po
několika namáhavých hodinách chůze do kopce, kdy nás celé nohy bolely, jsme došli spravedlivé
odměny další chůze jeskynními chodbami. Protože jsem v Punkevních jeskyních byla minulé léto a
některé stalagmity si ještě pamatuji, byla jsem drobet zklamaná, když paní průvodkyně některé
zábavné pověsti zanedbala. O to hezčí byla plavba po říčce Punkvě. Pan průvodce byl veselé
povahy, a tak jsme se dozvěděli několik překvapujících faktů. Například (cituji): „Pozor na hlavy, skála
je chráněná.“ Nebo: „A teď budete mít poslední možnost… bouchnout se do
hlavy.“ Či: „A támhle vidíte denní světlo a to znamená váš konec… plavby.“
Cestou zpět jsme jeli autobusem do Blanska a poté vlakem do
Židenic. Ten den jsem se už na nic pořádného nezmohla, přestože jsem
téměř neustále doplňovala energii (to jakože jsem pořád jedla)…
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na tomto výletě podíleli,
a hlavně Pánu za to, že nás ochránil před vážnými zraněními (několik
modřin se přežije). :-)
MK

Ministrantské pololetky
Ministrantské pololetky letos proběhly ve vesnici Hruška, v
té velké placaté rovině, jež sluje Haná. Dojeli jsme na místo již za
šera a nastala nám první neplánovaná, za to o to napínavější hra:
Který dům je fara? A kdo má klíče? Nakonec jsme obojí zjistili
a usídlili se v útulné faře.
Druhý den zrána jsme vyrazili obhlédnout kraj. V jediném
místním lese totiž domorodci žárlivě střežili jediný kámen v celém
okolí a jako správní lovci skvostů a cestovatelé jsme jim ho i přes
strašlivý odpor ukořistili. Na zpáteční cestě jsme se bavili
pozorováním zajíců na zoraných polích a sbíráním nábojnic,
které se sice někteří z nás snažili použít k lovu, avšak bohužel
bezvýsledně-k obědu bylo rizoto. Odpoledne jsme udivili místní
farní společenství zdvojnásobením počtu účastníků mše svaté a pana faráře, jenž tu v životě neviděl
u oltáře čtyři ministranty a to ještě kluky. Večer následovala repríza tradiční soutěže ve zpěvu Doremi
uvedená rockovou (nebo jak se ta kamenná hudba jmenuje) kapelou Ou-Jé. Klání bylo vyrovnané
a všichni kluci publiku dokázali, že jsou sto obstát i na koncertním podiu.
Sobotní odpoledne k nám vyslali kolegové ze supertajné jednotky
M15 své agenty žádat o pomoc s obtížným gangsterem Buřinkou, velkou
to osobností drogové mafie. Úkol jsme splnili, drogy zabavili, Buřinku
zatkli a bombu, kterou nastražil v podzemí fary, deaktivovali.
V neděli jsme znovu rozmnožili farní shromáždění a obdařeni
svatoblažejským požehnáním a notnou dávkou bahna na nohavicích
jsme odcestovali zpět domů.
NY
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Vzpomínka na zakladatele
našeho časopisu
Nedávno jsme se rozloučili se
zakladatelem našeho časopisu a farníkem,
panem Václavem Müllerem, a tak bych na
něj chtěla zavzpomínat. Budu o něm mluvit
jako o strejdovi, protože byl dlouholetým
známým naší rodiny a všichni jsme mu tak
říkali.
Pohřeb strejdy Václava byl šitý na
míru jeho povaze: Vážnost mše svaté se
prolínala s nádhernými zpěvy a
s humornými vzpomínkami jeho bratra.
Kostel byl plný jeho rodiny a známých ze
všech různých koutů. Bylo nádherné
pozorovat, kolik kontaktů může člověk za
života navázat: Stačí jen být otevřený
a vidět v každém kousek nebe.
Vzpomínám si na to, když jsme se
s Davídkem a Peťou vypravili strejdu
navštívit do domova důchodců. Sedli jsme
si v hale na lavičku, děti posvačily a strejda
povídal, jak se mu vede, co tam všechno
dělá, a každého, kdo kolem prošel,
pozdravil a seznámil s námi, o každém
něco věděl. Za chvíli měly naše děti druhou
svačinku díky štědrosti babiček.
A my jsme se společně smáli, protože bylo
tolik vtipného kolem nás. Najednou dostal
David nápad a odběhl někam chodbou,
chvátala jsem za ním a strejda na mě volal:
„Jen ho nechej, ať to tady provětrá!“
Z návštěvy jsme odcházeli pěkně
rozdovádění.
On sám byl taky takový vítr, který
kam šel, později jel, tak zpíval: „Mým
hrdinou je Kristus.“
LG
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Karneval
V neděli 7. 4. to u nás doma od samého
rána bylo dost hektické. Děti vstaly už
v šest, proto jsme vyrazili na mši v osm
hodin, tam nás pan farář navnadil na karneval. „Jéé,
maminko, my ještě nemáme ty masky!“ ozvaly se děti.
O tom, za co půjdou, jsme mluvili už týden. Takže bylo
potřeba jen rozdělit úkoly a do jedné být nachystaní.
Po příjezdu domů se náš tatínek ujal vaření oběda a my
s klukama jsme dotáhli z půdy velkou krabici, ze které
jsme vystřihli křídla. Kluci si přinesli oblíbenou knížku a
malovali a malovali. Ještě cylindry namalovat a polepit
a je to. Dva motýli Emanuelové jsou na světě!
„Jupíííí…“ Pobíhali motýli po bytě a mávali křídly. „Snad
na karneval dorazíme v celku,“ smáli jsme se
s Dominikem. A už jsme stáli před farním sálem. Vše
bylo nachystáno: Stoly plné, židle ještě prázdné, ale
připravené, výzdoba, tombola, holky organizátorky
cvičily tanec s klobouky a nosily vše potřebné na hry…
A už začaly chodit masky: robot, rytíř, beruška,
výpravčí, indián, víla, čert a Káča a další…
Tancovalo se, hrály se soutěže, jedlo se a pilo! No moc
dobře nám bylo. „Ale maminko, naše Sára není
Maková panenka. Takovou sukni Maková panenka
neměla!“ říká mi David v půlce plesu. „No jo, Davi…“
Musela jsem přiznat, že jsem již nestihla ušít sukýnku
z vlčího máku. A už byla na řadě tombola. „Vyhrává
číslo…“ Děti běhaly pro ceny. A nakonec dort! Šťastní
výherci byli štědří a rozdělili se se všemi, kdo nic
nevyhráli. To bylo radosti! A pak začala balónková
bitva! Bylo potřeba začít uklízet, a tak se na každého
nějaký balónek z výzdoby dostal.Karneval byl opravdu
moc zdařilý a velké díky patří všem, kdo se na něm
podíleli! Já musím říct, že jsem se musela zamyslet nad
tím, že výroba dobré masky stojí nějaký ten čas! Je
důležité nepodcenit přípravu.
LG
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Týmák cizí slovo?
Pokud se pokusím odpovědět na otázku, kdo nebo co je to týmák,
jak jsem se k této službě dostal a co mi zatím do života přináší, musím
začít trochu zeširoka.
Každá česká i moravská diecéze má pro potřeby mládeže zřízeno
Diecézní centrum mládeže (DCM), tedy kancelář, která se zpravidla
nachází v sídelním městě diecézního biskupa a jejíž pracovníci mají na starosti pastoraci veškeré
mládeže v diecézi, shánění peněz na akce pro mládež a následnou organizaci těchto akcí. Dělají také
propagaci všem diecézním i celostátním křesťanským akcím pro mladé zkrátka mají hodně práce.
Téměř všechny diecéze (s výjimkou plzeňské) také zřídily své Diecézní centrum života
mládeže (DCŽM), což je fara v některé z obcí diecéze. V brněnské diecézi je to DCŽM MAMRE
v Osové Bítýšce. Na této faře se pořádají různé akce pro mládež a je možné si ji
i pronajmout pro víkendový nebo prázdninový pobyt; je také možné sem po domluvě přijet kdykoliv
během roku a v klidu se třeba učit na zkoušky nebo jen tak odpočívat.
Aby taková fara mohla fungovat, potřebuje někoho, kdo se o ni bude starat. A protože akcí na faře,
která je sídlem DCŽM, je opravdu hodně, samotný kněz by na takovou spoustu práce nestačil. Proto
je ve všech DCŽM v Česku trvale přítomen tým složený z kněze, případně kaplana, a několika
mladých lidí (většinou 3-4). Tito mladí lidé se slangově nazývají týmáci a na faře jsou přítomni nejen
po dobu akcí, ale bydlí tu i během týdne a starají se o všechno, co je potřeba k tomu, aby centrum
fungovalo a nabízelo mladým lidem odpovídající zázemí.
Přestože podmínky práce týmáků se v jednotlivých diecézích trochu liší, obecně platí asi toto:
Týmáci jsou většinou zaměstnáni jako pastorační asistenti
a za svoji práci dostávají pravidelný měsíční příjem (toto
platí i u nás v brněnské diecézi). V některých diecézích
jsou týmáci přijímáni na základě pravidel o dobrovolnické
službě (např. v pražské arcidiecézi). Nelze však hovořit o
tom, že týmákování by byla jen práce s přesnou pracovní
dobou. Týmák má především sloužit a být na faře přítomen
stále. Každý týmák má samozřejmě nárok na určité osobní
volno např. v brněnské diecézi je to 5 dní v měsíci.
Obvyklá doba služby týmáka v centru je asi dva roky, přece
jen je to služba, která je dost fyzicky i psychicky náročná a
nelze ji spojit se školou (ani dálkově), případně s rodinným
životem.
Tolik asi dost obšírná teorie. Teď bych se rád zmínil o tom, jak jsem se k této službě dostal a co
mi prvních osm měsíců dalo. Když jsem byl v květnu roku 2012 osloven Otcem Pavlem Kloučkem,
který má DCŽM v Osové Bítýšce na starosti, jestli bych se nechtěl stát součástí týmu, hodně jsem
váhal. Na jednu stranu to byla příležitost věnovat rok nebo dva službě církvi, na druhou stranu jsem se
obával nového a neznámého prostředí, spousty věcí, které se budu muset učit, a také odloučení od
domova, farnosti a kamarádů.
Nakonec jsem se rozhodl do této služby nastoupit a svých prvních osmi měsíců, které jsem v ní
od září 2012 prožil, rozhodně nelituji. Přinesly mi řadu nových zkušeností, naučil jsem se některé
nové věci a poznal mnoho skvělých lidí se stejnými životními postoji a stejným cílem: Pracovat pro
mladé věřící a nabízet jim možnosti setkávat se s Bohem i mezi sebou.
Jsem upřímně rád, že mám možnost v týmu DCŽM MAMRE působit, a nezbývá mi než vás
(zejména vás mladší) k nám do Osové Bítýšky srdečně pozvat. Určitě přijeďte, stojí to tu za to. Děkuju
také Otci Pavlovi, Otci Janovi (našemu kaplanovi) a svým spolutýmákům Hance, Marušce a Tomovi
za to, že spolu tvoříme opravdu hezké přátelství, které nám tak moc pomáhá v naší práci.
Více informací o našich akcích se můžete dozvědět na webu:
www.brno.signaly.cz a na podstránce: www.brno.signaly.cz/mamre
KK
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Zprávy z biskupství
10. výročí zpřístupnění fondů Knihovny brněnského biskupství
Jubilejní rok příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu je zároveň rokem, kdy Knihovna
Biskupství brněnského oslaví 10. výročí zpřístupnění svých knižních fondů veřejnosti. Své
příznivce i širokou veřejnost zve při této příležitosti dne 25. května 2013 na Den otevřených
dveří.
Knihovna Biskupství brněnského byla zřízena biskupem Vojtěchem Cikrlem jako základní
knihovna registrovaná v evidenci knihoven Ministerstva kultury České republiky. Sídlí v areálu
kláštera alžbětinek v Brně, Kamenná 36.
Dne 25. května 2013 od 10.00 hodin proběhne DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, na který jsou
srdečně zváni stávající i noví čtenáři či zájemci.
Knihovna Biskupství brněnského při této příležitosti nabízí v 17.00 hod. přednášku církevního
historika PhDr. Jindřicha Zdeňka Charouze, OPraem, Th.D., o historii brněnského alumnátu.

KEFASFEST 2013
Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu, mnoho cest, jedno
ohnisko, křižovatka setkání. Druhý ročník letního
křesťanského hudebního festivalu Kefasfest se bude
pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho
konat v přírodním areálu kláštera v Dolních Kounicích o
víkendu od 28. června do 30. června 2013.
V různorodosti hudebních a divadelních žánrů chtějí
organizátoři představit moderní křesťanskou kulturu
a její radostné poselství.
Festival je otevřen pro všechny, kdo chtějí prožít na
zajímavém místě první prázdninové dny. Pátek večer
bude na hlavní scéně patřit divadelnímu Příběhu o Zuzaně a poté světelnému průvodu
z kláštera Rosa Coeli na poutní místo ke kapli svatého Antonína. V sobotu dopoledne vystoupí
scholy a skupiny z farností brněnské diecéze. Ve večerním programu se představí skupiny
Win XP, Obzzor, Prague Cello Quartet, Timotej a jako hlavní host skupina Out of Control ze
Slovenska.
Kromě hudby mohou účastníci vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu, obdivovat výtvarné
inspirace Jitky Musilové na biblické žalmy, prohlédnout si výstavu kostel365.cz dvanáct
příběhů o kostelích a jejich obnově. Výstava představuje také osud kostela v Dolních
Kounicích.
Vstupenky lze zakoupit se slevou v předprodeji do konce května 2013 na internetových
stránkách festivalu. Program a více informací na http://www.kefasfest.cz
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Duch svatý nás může naplnit různými dary.
Dva z nich jsou v tajence, která se skládá
z počátečních písmen předmětů na
obrázcích. Potřebovali je apoštolové, když
lidem hlásali evangelium a potřebujeme je
i my, když chceme Pána Ježíše
následovat.

Když Duch svatý sestoupil na učedníky,
podobal se silnému větru, který otřásl
celým domem. Najdi obrázky předmětů,
které jsou poháněny větrem a vybarvi je. .

Na apoštoly o letnicích sestoupil Duch svatý. Jako znamení se každému z nich nad
hlavou objevil _______________. Spoj všechna čísla a jistě poznáš, který obrázek je
ten správný.

