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VELKÝ A MOCNÝ KRÁL
Za Davidovými zády se do šumu Tiberiadského moře vmísil zvuk skřípajících
kamínků. Někdo se k Davidovi blížil
ve chvíli, kdy už už měl svoji vytouženou rybu. Vyklouzla mu pro jeho malé
zaváhání docela lehce a David pocítil
značné zklamání nad sebou i nad vetřelcem. Otočil se, aby poznal původce své
nespokojenosti a v ten okamžik se díval
do přívětivých očí neznámého mladého
muže.
„Hledáš někoho, pane?“, zareagoval rozpačitě, vědom si své prvotní naštvanosti.
Cizinec udělal zamítavé gesto a posadil
se do trávy. „Už jsem tě přece našel,“ kývl
na Davida.
David nechápal: „hledal jsi snad mne,
pane? Nikdy jsem tě neviděl.“
Cizinec souhlasil a pokračoval : „Vidím,
že se učíš lovit ryby, pomohu ti s tím, je
důležité abys to uměl. Proč vlastně nelovíš
se svým otcem ?“
David pohlédl na cizince a vzrůstal
v něm dojem, jakoby se přece jen již dávno znali a tušení, že ten muž odpověď zná
a přesto se ho ptá.
„Můj otec je velmi vznětlivý, když jde
o mne nebo o mé bratry a nemá trpělivost
nás snášet, natož nás něco učit. Chce jen,
abychom uměli lovit ryby, několikrát nás
vzal na lov sebou, ale po pár zkušenos-

tech se raději učíme lovit ryby sami, je to
hodně hořké učení. Ty bys se mnou měl
trpělivost, pane?“
Cizinec se usmál a rovnou Davidovi
ukázal, jak má postupovat, aby se mu lov
dařil. V pozdním odpoledni David už
uměl mnohem víc než ráno.
A nejen to, měli také mnoho příležitostí
k rozhovoru. David zvolil mesiášské téma,
protože nejen dospělí, ale i děti vyhlíželi
zásah vyšší moci do neblahého dění v zemi.
„Kdekdo si od jeho příchodu slibuje
lepší a šťastnější život, především, že zatočí se všemi, kdo páchají zlo, bude to snad
mocný král nebo vojevůdce, kdo ví. Každý
si ho představuje jinak. Jen si říkám, zda-li
takový mocný Bůh se vůbec bude zaobírat
bezvýznamnými nepatrnými rybáři, jako
jsme my. Copak velké ryby v moři nějak
zachraňují malinkaté sardinky? Kdeže,
kdo by se zastával slabých a bezmocných,
má-li sám dost moci a síly?
Jednu dobu se k nám donesla zpráva, že
se nám narodil král v obyčejné stáji a klaněli se mu králové i pastýři, ale mezi lidmi
je plno podobných povídaček, nic jiného
než plané řeči jim nezbývá.“
Cizinec nesouhlasil: „Davide, Bůh přece nejedná, jako jednají lidé, znáš Písmo
a víš, po kom máš jméno?“
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David přikývl: „Po králi Davidovi, to
byl nějaký hrdina, dnes nikoho takového
nemáme! Ten přepral hromadu nepřátel
a nebál se ani obra Goliáše!“
Cizinec pokračoval: „Myslíš, že si ho
Bůh vybral pro jeho velikost, moc a slávu?
Vzpomeň si, odkud ho povolal.“
David se zamyslel: „Máš pravdu, pane,
ale to bylo tenkrát, dnes asi Bůh neslyší
naše volání a my jsme jako tamhleta
tráva u cesty. Obyčejná nanicovatá tráva,
po které bez rozpaků šlape jak člověk,
tak jeho osel. Kdyby u cesty rostla růže,
vznešená, krásná a voňavá, obloukem by
se jí uctivě vyhnuli, tráva je pro ně však
pouhé nic. Mesiáš se také nechystá mezi
prosté rybáře a s dětmi jako já si povídat
nebude.“
Cizinec měl v očích zvláštní nepopsatelně laskavý výraz: „Mesiáš může jednou
potřebovat i tvoji pomoc, co víš.“
David se zasmál: „Velký a mocný Bůh?
K čemu bych mu byl já, chlapec, kterého
učíš rybařit a který to zdaleka ještě nedokáže tak dobře, jako ty?“
Cizinec se zvedl k odchodu: „Brzy se
znovu setkáme a uvidíš, že Bůh počítá
s maličkými. Přeji ti dobrý lov.“
Uběhly dny, týdny, měsíce, snad i nějaký
rok. U Tiberiadského moře se scházeli
lidé, toužící vidět jakéhosi Ježíše, jehož
provázela pověst zázračného lékaře a kazatele. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Zástup přicházel pod
horu, kde se Ježíš s učedníky usadil.
David nesl svým bratrům pro posilnění
v košíku pět ječných chlebů a dvě ryby.
Jejich lovení bravurně zvládal, dnes na
lov však neměl příliš času, chtěl slyšet
Ježíšova slova. Zástup se posadil do trávy a učedníci se s Ježíšem domlouvali,
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jak vyřešit hlad tolika lidí. Ondřej, bratr
Šimona Petra požádal Davida o jeho zásoby a David s ním šel za Ježíšem. Teprve
při setkání tváří v tvář zjistil, že Ježíš je
ten cizinec, jenž ho učil lovit ryby. S radostí mu podal košík. Ježíš vzal chleby,
vzdal díky a rozdělil je sedícím, stejně
i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli,
řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky,
aby nic nepřišlo nazmar.“ Sebrali je tedy
a bylo to plných dvanáct košů kousků,
které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů.
A když lidé viděli znamení, které udělal,
říkali: „To je jistě ten prorok, který má
přijít na svět.“ Ježíš poznal, že chtějí
přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili
za krále. Proto se zase odebral na horu,
úplně sám.
David neměl mnoho příležitostí s ním
mluvit, ale co zažil, mu úplně stačilo
k pochopení. Tušil, že přinejmenším ten
člověk Ježíš, ví mnoho o Božích úmyslech
a očekávaném Mesiáši. S důvěrou v jeho
slova hleděl David od té chvíle do dnů
příštích.
Čas běžel jak vlny v moři a David se
vypravil do Jeruzaléma slavit velikonoční
svátky. Nedaleko potoka Cedron potkal
Ondřeje s Janem, učedníky, které viděl
tenkrát s Ježíšem při rozmnožení chlebů.
Vyměnili si jen několik zdvořilých slov,
učedníci pospíchali připravit slavnostní
večeři.
David doufal, že se s Ježíšem v Jeruzalémě setká v průběhu svátků a podaří se
mu s ním setrvat v delší rozmluvě jako
tenkrát, kdy si byli tak blízko.
Než se tak mohlo stát, roznesla se
městem zpráva, že na Golgotě bude mezi
dalšími zločinci popraven i onen nazaretský Ježíš.
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David zděšeně naslouchal neblahým
zprávám, přece nemůže jeho učitel a snad
i Mesiáš jít touto cestou! Cestou slabých
a bezmocných, kteří ať dělají, co chtějí,
třebas uzdravují a křísí jiné, nedovolají se
spravedlnosti, nemají zastánce ani žádnou
pomoc. Mocný Bůh nemůže vstoupit do
údělu bídného člověka, vždyť má moc
proměnit celý svět v hromádku prachu,
pobít všechny své nepřátele, vždyť má
moc sám se ochránit před lidskou zlobou
a záští, tak proč?
David nenašel odpověď a zároveň tím
víc vnímal Ježíše jako nebývale blízkého
člověka. Kdyby tak mohl něco udělat,
postavit se Ježíšovým soudcům jako jeho
předchůdce Goliášovi, mít oblázek a rozhodnout boj.
Kdyby tak mohl.
David stál u cesty na Golgotu a na
krátkou chvíli pohlédl Ježíšovi do očí.
Četl v nich velmi mnoho i za ten krátký

okamžik, viděl v nich velikost Boha vydaného člověku. Stále nechápal, plakal, ale
také žasnul a měl v srdci velikou touhu
po Bohu.
Tři dny hledal nějaké vysvětlení proběhlých událostí, tři dny přemítal, v jakém
světle dál nahlížet na život, na svět, na
naději...
Vracel se domů, když do něj nechtěně
vrazila žena, běžela, sotva dechu popadala.
„Je živý, Ježíš žije!“ křikla na něj namísto
omluvy a běžela dál.
Znovu nechápal. „Staň se také rybářem
lidí, ryby už lovit umíš,“ zaslechl za sebou
hlas.
Otočil se jako tenkrát. Jako tenkrát
hleděl do laskavých očí neznámého muže,
dnes ty oči však znal. Ani nevěděl, co říká,
zaplavila ho nevýslovná radost.
Věděl, že se v jeho srdci mnohé změnilo.
Jarka Cýrusová

INFORMACE Z NAŠÍ DIECÉZE
Přehled vybraných akcí v roce 2017
Jubilejní 240. výročí založení brněnské
diecéze (5. prosince 1777) bude v roce
2017 připomínáno řadou akcí a aktivit.
Patří k nim také tři pontifikální děkovné
bohoslužby.
Ve čtvrtek 29. června 2017 v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla
bude bohoslužbě v 17.30 hodin předsedat
moravský metropolita arcibiskup Jan

Graubner. Mši předchází v 16.30 hodin
adorace.
V sobotu 2. září 2017 oslavíme založení
diecéze s brněnským diecézním biskupem
Vojtěchem Cikrlem na XIV. diecézní
pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou.
Biskup Vojtěch Cikrle ukončí jubilejní
rok v sobotu 2. prosince 2017 děkovnou
bohoslužbou spojenou s oceněním farníků.
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INFORMACE Z FARNOSTI BRNO-HUSOVICE
PLÁN AKCÍ
Farní kavárna – každou neděli
Farní kavárna na faře v Husovicích je od
letošního roku otevřena každou neděli po
mši sv. v 10.00.
V letních měsících můžete využít posezení na farní zahradě, v případě špatného
počasí jsou připraveny prostory farní
vinárny. Přijďte ochutnat výbornou kávu
a domácí zákusky, které pro vás připravuje
tým dobrovolnic :).
Středeční dětské mše sv. –
na faře až do prázdnin
Každou středu ve školním roce v 17.00
probíhá mše sv. pro děti. V zimním období
se mše sv. sloužila na faře. Letos se nebude
přesouvat zpět do kostela, ale zůstane sloužena ve farní kapli až do letních prázdnin.
(O prázdninách pak bude mše sv. ve středu
v 18.00 v kostele).
Pátek 14. dubna –
křížová cesta ve městě
Již počtvrté projdeme na Velký pátek
křížovou cestu naším městem. Začínáme
v 9.00 před farou v Husovicích a cesta
pokračuje směrem do sousední farnosti
Obřany. Půjdeme v tichosti a budeme se
modlit za naši farnost i město.
Čtvrtek 27. dubna –
svátost nemocných
Tato svátost bude v husovickém kostele
udělována při mši sv. v 18.00. Svátost je
udělována vážně nemocným a starším
lidem. V ostatních případech je dobré se
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domluvit s knězem. K přijetí svátosti nemocných se můžete přihlásit v sakristii.
Celý měsíc květen – májové
pobožnosti
V měsíci květnu budou probíhat v kostele
májové pobožnosti vždy při večerní mši sv.
Pondělí 1. května – farní pouť do Křtin
Tento den se naše farnost vydá na tradiční
pěší pouť z Husovic do mariánského poutního místa – Křtiny. Sraz je v 8.00 před
kostelem v Husovicích.
Pro ty, kdo nemůžou jít pěšky, bude
přistaven autobus před husovický kostel.
Odjezd autobusu do Křtin je ve 14.00.
V 15.30 se sejdeme ve křtinském chrámu
k modlitbě sv. růžence a od 16.00 tam bude
sloužena mši sv.
Neděle 28. května – 1. sv. přijímání
Děti naší farnosti přistoupí k 1. sv. přijímání při mši sv. v 10.00.
Pondělí 29. května – večer pro manžele
Přednáška pro manžele od jáhna Jana Špi
lara po večerní mši sv. Začátek přednášky
je v 18.30.
Sobota 3. června – svatodušní vigilie
spojená s duchovní obnovou naší farnosti.
Vigilie začíná ve 21.00 před husovickým
kostelem požehnáním ohně.
Pondělí 5. června – výročí posvěcení
kostela
V pondělí 5. června oslavíme 107. výročí
posvěcení našeho kostela.
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Pátek 9. června – Noc Kostelů
Program začíná v 17.30 modlitbou sv.
růžence a po ní mší sv. v 18.00. Kdo by se
chtěl zúčastnit této akce jako dobrovolník
a pomoci tak při provázení návštěvníků
v kostele, může se přihlásit v sakristii.
Sobota 17. června – pouť v Husovicích
(Den Husovic)
Pouť zahájíme mší sv. v 10.00 (mše sv.
v 8.00 nebude). Po ní bude následovat
společný průvod Husovicemi za účasti krojovaných tanečníků. Program pokračuje až
do večerních hodin.
Neděle 18. června – průvod Božího
Těla
Eucharistický průvod z kostela na nám.
Republiky po mši sv. v 10.00.

Pátek 23. června – slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Slavnostní mše sv. spojené se získáním plnomocných odpustků budou v 7.00 a 18.00.
Červenec 9.–16. – farní tábor
Letošní farní tábor pro děti 7–13 let bude
na téma Indiánské léto. Proběhne na faře
v Heřmanově na Vysočině od neděle 9. 7.
do neděle 16. 7. Cena je 2000 Kč. Více informací vám sdělí br. Kapistrán, OFM.
Sobota 9. září – pouť do Hájku u Prahy
Hlavní pouť k Panně Marii do františkánského kláštera v Hájku u Prahy, kde je
také nejstarší Loreta v českých zemích, se
uskuteční v sobotu 9. září.
Poutní mši sv. v 11.15 bude sloužit
kardinál Dominik Duka, OP. Doprava
vlastní nebo můžete využít autobus, který
v případě zájmu bude vypraven z Husovic
do Hájku.

INFORMACE Z FARNOSTI BRNO-LESNÁ
PLÁN AKCÍ
Pondělí 1. května – požehnání
staveniště nového kostela
V pondělí 1. května v 18.00 bude slavnostní
mše sv. s brněnským děkanem Mons. ThLic.
Václavem Sloukem, který poté požehná
staveniště nového kostela za současným
areálem Duchovního centra na Lesné.
Neděle 8. května – pouť do Mariazell
Na pondělí 8. května je připravena pouť do
významného evropského poutního místa
– rakouského Mariazell, se zastávkou na

dalším poutním místě Maria Taferl. Podrobnosti zjistíte na vývěsce v Duchovním
centru.
Sobota 13. května – pouť do Sazovic
V sobotu 13. května chceme uskutečnit
poutní zájezd na slavnost posvěcení nového kostela v Sazovicích u Zlína, který je od
stejného architekta, který navrhl a s kolektivem spolupracovníků vyprojektoval náš
budoucí kostel na Lesné. Dále se hodláme
zastavit na poutním místě Štípa u Zlína,
kde je nádherný barokní kostel a na duchovní perle Moravy – Svatém Hostýně.
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SESTRA ELIŠKA

Kdo je Služebnice Boží sestra Eliška
Pretschnerová OSF – z Kongregace školských sester sv. Františka?
Co je charakteristické pro její život?
Prožila téměř celé 20. století – narodila
se v Nových Zámcích v okrese Nymburk
v r. 1911 a zemřela na Hoješíně u Seče v r.
1993. Její život byl krásný a plodný. Jako
zasvěcená žena vydávala svědectví evangeliu láskou k Bohu i k lidem. Životní
heslo zakladatelky kongregace „Jsem tu
s Bohem pro vás“ naplno uskutečňovala
v praktickém životě. Jako pravá sestra
sv. Františka z Assisi v prostotě a pokoře
sloužila sestrám, církvi a všem lidem, kteří
jí byli na blízku. Ani v těžkých podmínkách a okolnostech, zvláště v době pronásledování církve a řeholí v době komunismu, neztrácela víru a naději a stále věrně
a vytrvale šla vpřed a ukazovala cestu.
Sestra Eliška milovala Krista celým
srdcem a milovala také celým srdcem lidi.
Všechny, se kterými žila a kterým sloužila. Projevovala každému člověku úctu
a pozornost k jeho potřebám. Milovala
zvláště chudé a znevýhodněné lidi, měla
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soucit s trpícími. Její životní heslo „chci
být malá“ znamenalo nestavět se do středu
všeho dění, sloužit a milovat, odpouštět
a znovu a znovu začínat.
Ze vzpomínek jejích spolupracovníků,
přátel, dokonce i žákyň ze školy si můžeme postavit základní charakteristické
rysy sestry Elišky. Byla velmi realistická
– oběma nohama stála na zemi, laskavá
a vlídná, pokojná, tichá a zároveň radostná, vždy připravená pomoci, viděla potřeby lidí kolem sebe. Čerpala z osobního
vztahu s Ježíšem ve svátosti Eucharistie,
žila ve stálém spojení s ním. Proto byla
neúnavná v konání dobra.
Sestra Eliška si psala deník, kde si
zaznamenávala své osobní modlitby,
myšlenky, předsevzetí, důvěrné rozhovory
mezi ní a Ježíšem, svoje radosti a kříže.
Měla je stejně tak, jako my. Snad nám
mohou pomoci:
Z předsevzetí sestry Elišky:
Protože jsem postavena do čela provincie
(1954–1969 byla provinciální představenou), musím se snažit v první řadě o prohloubení vnitřního života a povedu k tomu
i svěřené duše.
Chci milovat všechny a mateřsky o ně
pečovat. I k nesympatickým lidem a k těm,
kdo mi působí obtíže, budu taktní a laskavá. Budu se snažit prolomit led kolem jejich
srdce. Budu si připomínat, že i za ně zemřel
Pán Ježíš na kříži.
Budu pečlivější v přípravě na svatou zpověď.
V těžkých okolnostech budu spoléhat na
pomoc Boží a nebudu si stěžovat lidem.
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Budu svědomitá v plnění svých povinností
a dobře využiji času.
Poprosím blízké sestry, aby mě upozornily
na mé chyby.
Budu se chránit úzkoprsého jednání a malicherného zaujetí. Budu sestry učit radostnému a velkorysému pohledu na život a jeho
problémy.
Chci ovládat svou nervozitu a spěch, aby
tím netrpělo moje okolí.
Chci se snažit o svatost zdravou, lidskou,
přirozenou. Jsem v duši klidná a šťastná
– chci jít za Ježíšem a milovat ho ve všech
jeho bratřích.
Největší neštěstí není, když lidské srdce
puká žalem. Větší neštěstí je, když lidské srdce zkamení. A to může být tehdy, když místo
ducha křesťanství je v něm jenom nenávist
a zloba, sobectví a bezohlednost.
Nebudu se vyhýbat lidem, ale naopak,
budu se snažit navázat s nimi kontakt,
abych jim ukázala krásu křesťanství.
Každý den večer se zamyslím: jak jsem
dnes přijala ty, kteří se mnou chtěli mluvit?
Nebo další texty:
Z jedné věci se raduji: Naučila jsem se milovat nepřátele a snažila jsem se naučit tomu
i sestry. A mnohé pochopily.
Učme se milovat Kristovým způsobem,
protože jen to je láska. Všechno ostatní je
sebeláska, tedy citlivost, domýšlivost, zkrátka docela obyčejná pýcha. Často bereme jako
osobní urážku, když někdo nechápe naši
dobrou vůli, když neocení naši dobrou snahu. Je to pýcha, vždyť přece vůbec nezáleží
na tom, koho Bůh použije k naší výchově.
Ta přecitlivělost vůči sobě musí pryč a Pán
Bůh ji sám odbourává různým přehlížením,
neuznáním. Cíl je tak blízko, je tak krásný,
co na tom, jestli se nás cestou někdo nešetrně

dotkne? Třeba o tom ani neví. Jen rány dávají tvar věcem i životu. Je jich hodně třeba,
má-li se vytvořit umělecké dílo, a tím musí
být náš život za každou cenu.
Vzpomínám na posledních pár roků... Byla
to léta, která mají bohatou pracovní náplň,
ale nejsem si jista, že vše bylo konáno z lásky.
Kolik to bylo těžkých chvil! Často jsem si říkala, že kdyby to nebylo pro Tebe, můj Ježíši,
že bych to nedělala. Ale pod těmi ranami má
duše sílila a rostla – díky za to, můj Pane!
Kdo nedovede s láskou mluvit se svým
bližním, ukazuje, že se nenaučil v modlitbě
mluvit se svým Bohem.
To jsou některé myšlenky sestry Elišky:
plynou z hlubokého a plného vztahu s Ježíšem a ukazují její snahu o živou a konkrétní lásku k lidem.
Jedna sestra o ní napsala: „Byla to žena
statečná, zcela Boží – a zcela lidská; žila
evangelium v duchu Františkově a sloužila všem jako samotnému Pánu.“
To je něco málo o osobnosti sestry Elišky. Svým životem dala příklad svým současníkům, ale i my – její sestry – chceme
z jejího příkladu žít. Proto byl v diecézi
Hradec Králové (kde prožila většinu života, kde i zemřela a kde je i pochována)
zahájen proces jejího blahořečení. Ráda
jsem vám ji představila, abyste se na její
přímluvu mohli i vy modlit a vzývat ji,
kdykoliv budete vy nebo vaši drazí potřebovat. Mnoho proseb už vyslyšela, jako
za života je i nyní blízká každému, kdo ji
prosí o přímluvu.
Na stoleček u dveří dávám její obrázky
s modlitbou, novénu, kterou se můžete
modlit, skládačku z jejího života. Proste
a bude vám dáno!
sestra Zdislava OSF – postulátorka
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Poslední masopustní sobotu 25. února 2017
prošel Husovicemi fašankový průvod s maskami.

Foto Daniel Kummer
8

ZPRAVODAJ FARN OST Í HUSOVICE, SOBĚŠICE A LESNÁ

Ve čtvrtek, ve 3. týdnu
letošní postní doby,
uvedlo spolčo mládeže
naší farnosti animovanou
křížovou cestu.

Foto Dušan Kadlec
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POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2017
Na Zelený čtvrtek, 13. dubna, celebruje otec biskup Vojtěch Cikrle mši sv.
v 9.00 v katedrále na Petrově s kněžími naší diecéze, při níž se žehnají oleje.
HUSOVICE – farní kostel
(www.farnost-husovice.cz)

SOBĚŠICE – klášter sester Klarisek
(www.brno.ofm.cz)

9.4. Květná neděle
mše sv. 8.00, 10.00, 18.00
pobožnost křížové cesty 9.15, 17.30
13.4. Zelený čtvrtek
mše sv. 18.00
Společná adorace v Getsemanské zahradě 21.00. Soukromá adorace po celou noc. Ve 23.00 se zavírá kostel a poté
je možnost v každou celou hodinu přijít
do kostela sakristií. Všichni jste srdečně
zváni. Noční bdění bude zakončeno
ranními chválami s bratry františkány
v 7.00.
14.4. Velký pátek – den přísného postu
pobožnost křížové cesty 17.15
památka umučení Páně 18.00
15.4. Bílá sobota
velikonoční vigilie 20.00
od 8.00 do 12.00 a od 15.00 příležitost
k soukromé adoraci v kostele u Božího
hrobu
16.4. Zmrtvýchvstání Páně,
Boží hod velikonoční
mše sv. 8.00, 10.00, 18.00
17.4. Pondělí velikonoční
mše sv. 8.00, 18.00

9.4. Květná neděle
mše sv. 8.00
13.4. Zelený čtvrtek
mše sv. 18.00
14.4. Velký pátek – den přísného postu
památka umučení Páně 18.00
15.4. Bílá sobota
velikonoční vigilie 20.00
16.4. Zmrtvýchvstání Páně,
Boží hod velikonoční
mše sv. 8.00
17.4. Pondělí velikonoční
mše sv. 8.00

Příležitost k přijetí svátosti smíření v husovickém kostele před velikonočními
svátky bude vždy půl hodiny před každou
mší sv.
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LESNÁ – Duchovní centrum
(www.volny.cz/dcbl)
9.4. Květná neděle
mše sv. 7.30, 9.00, 10.30
13.4. Zelený čtvrtek
mše sv. 18.00
14.4. Velký pátek – den přísného postu
památka umučení Páně 18.00
15.4. Bílá sobota
velikonoční vigilie 20.00
16.4. Zmrtvýchvstání Páně,
Boží hod velikonoční
mše sv. 7.30, 9.00, 10.30
17.4. Pondělí velikonoční
mše sv. 7.30, 9.00

ZPRAVODAJ FARN OST Í HUSOVICE, SOBĚŠICE A LESNÁ

MILÍ FARNÍCI,
právě držíte v ruce číslo, které je výroční.
Přesně před 20 lety – na Květnou neděli
23. března 1997 vyšlo první číslo našeho
farního zpravodaje Srdíčko. Zpravodaje
proto, že časopisem se nesmí nazývat
kvůli registraci oficiálních časopisů na
ministerstvu kultury.
Za dobu dvaceti let se mnohé změnilo.
Někteří čtenáři našeho farního zpravodaje již čtou jeho čísla z nebe. Někteří třeba
odešli do jiné farnosti. A jsou tací, kteří
si přečetli 1. číslo a teď právě čtou i toto
číslo, v pořadí již 98.
Hodně také změnil internet a jeho
rozšíření. Dříve neměla každá farnost
internetové stránky jako dnes. Farní zpravodaj byl v podstatě jedinou možností, jak
hromadně (tiskem) informovat farnost
o různých akcích a dění ve farnosti. Dnes
je tištěná informace spíše na obtíž. Než se
napíše do počítače, provede její korektura,
vytiskne v tiskárně, doveze do farnosti
a umístí na příslušnou poličku v kostele,
tak je zastaralá, nepřesná, neaktuální.
Cítím, že role farního zpravodaje se
mění, je jiná než před 20 lety. Ze zpravodaje, který informuje o nadcházejících
událostech, se spíš stává kronika toho,
co se ve farnosti událo. Kdo, kde, kdy byl,

co slyšel, viděl, prožil... (někdy mám chuť
všechna čísla Srdíčka svázat dohromady
a vydat je jako takovou kroniku farnosti
za posledních 20 let).
A tak jsem po dlouhém rozhodování
dospěl k závěru, že ukončím práci na
vydávání tištěného farního zpravodaje Srdíčko. Jestli se najde někdo, kdo by chtěl
v této práci pokračovat, rád mu vše přenechám, vysvětlím a poradím. Kontakt je na
poslední straně každého vydání Srdíčka.
Na druhou stranu si myslím, že nějakým způsobem by informace o dění ve
farnosti měly být k dispozici. Snad na
internetových stránkách farnosti. Je to
na zamyšlení a na iniciativě nás všech, jak
tuto záležitost vyřešíme.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na vydávání husovického
farního zpravodaje Srdíčko. Ať už to
byli farníci se svými příspěvky nebo ti,
kteří zajišťovali vydání každého čísla. Za
všechny chci poděkovat Zdenkovi za jeho
práci na grafické úpravě Srdíčka, Jarce za
korektury a druhé Jarce za posílání pěkných článků.
Milí farníci, právě držíte v ruce číslo,
které je výroční a také asi poslední.
Daniel Kummer
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Duchovní večer (nejen) pro manžele
JSME JEDNO A NENÍ NÁM TO JEDNO
Duchovní večer je určen všem manželům bez ohledu na délku jejich
manželství nebo těm, kteří se na manželství připravují nebo o něm uvažují.
Cílem setkání je podpora manželů v jejich každodenním soužití.
Termín: pondělí 29. května 2017 od 18.00 do 20.00
Program: mše sv., přednáška, adorace
Místo: kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Brno-Husovice
Večerem provází: MGR. JAN ŠPILAR, JÁHEN
Hlídání dětí budou zajišťovat zkušené au pair v budově fary v Husovicích od 18.30.
Tento večer je poslední setkání v rámci cyklu „Jsme jedno a není nám to jedno“.

Informace k akci „Alpy pro mládež 2017“ (15–30 let)
Odkdy? Neděle 6. 8. 2017
Kde? Kemping v Neustift im Stubaital a okolní alpské hřebeny
Kolik? Ubytování: celkem 30 €
Doprava: Osobními auty (cca 1000 Kč na osobu)
Strava: Každá skupinka vlastní (cca 800 Kč na osobu)
S sebou: Cestovní pojištění, doklady (OP), osobní léky, kapesné,
ešus, lžíce, baterka (čelovka), karimatka, spacák, pláštěnka.
Společně: Stany, vařiče, kotlíky, jídlo, lékárnička.
Návrat: Sobota 12. 8. 2017, večer
Organizační schůzka pro všechny účastníky:
Neděle 25. června 2017 v 16 hodin na faře v Husovicích.
SRDÍČKO
zpravodaj brněnských římsko-katolických farností Husovice, Soběšice a Lesná
Vydavatel a místo vydávání: Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně,
Brno-Husovice, Vranovská 766/103, 614 00 Brno, IČ: 64327370
Kontakt: e-mail: srdicko.husovice@seznam.cz http://www.farnost-husovice.cz
Četnost vydávání: dvouměsíčník
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