ZPR AVO DA J FARN OST Í HUSOVICE, SO B ĚŠICE A LESNÁ

SR DÍČKO
ročník XX.
29. 5. 2016

3

JEŠTĚ DNES BUDEŠ SE MNOU V RÁJI…
Krásná a povzbudivá slova nekonečného
Božího milosrdenství. Sice patřila lotru,
ale ukazují nám, že jeho milosrdenství
je připravené pro každého, kdo ho chce
přijmout. Jako farnost jsme prošli branou
milosrdenství na Petrově a musím říci, že
i když jsme neměli křížek ani korouhve
byl to úžasný zážitek zvláště proto, že se
nás sešlo nad moje očekávání. Svatodušní
obnova a následná vigilie by si zasloužila
větší pozornost věřících, ale chápu, že
noční bohoslužba je pro mnohé nedostupná. Návštěvnost na nedělní mši sv.
v 10 hodin je velkou radostí, i když někdy
nejsem slyšet, ač mám mikrofon. Takový počet drobotiny využívající akustiku
a prostor kostela je obdivuhodný. Věřím,
že Slovo Boží dolehne k srdcím věřících,
i když ho někdy není slyšet.
Jsem rád, že letos máme opět možnost
slavit společně ve farnosti svátost biřmování a všem, kteří se na přípravách podíleli, moc děkuji.
Rád bych vás pozval na unikátní slavení
poutě v Husovicích i posvěcení kostela, neboť celý „Den Husovic“ je právě
kvůli této naší události, a proto by bylo
moc dobré účastnit se krojované mše sv.
v sobotu 4. června v 10 hodin. Vytvořme
tradici, kdy jsme si vědomi své hodnoty,

a pokusme se přiložit ruku a především
své srdce do toho, co může oslavovat
Boha. Pojďme společně ukázat, že jsme
schopni žít a prožívat společenský život
jako křesťané.
Moc vám přeji, aby konec školního roku
byl pro vás pokojný.
Váš bratr Filip, OFM
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INFORMACE Z FARNOSTI BRNO-HUSOVICE
PLÁN AKCÍ – LÉTO 2016
Farní kavárna
Nejbližší termíny pro farní kavárnu
jsou následující: 29. května, 12. června,
26. června.
V případě hezkého počasí bude kavárna
na farní zahradě, kde pro tuto příležitost
byla nově vydlážděna plocha pod přístřeškem.
Neděle 29. května – Boží Tělo
Eucharistický průvod z kostela na nám.
Republiky po mši sv. v 10.00.

Pátek 3. června – pouť
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně. Mše
svaté v 7.00 a 18.00.
Sobota 4. června – krojovaná pouť
v Husovicích (Den Husovic)
Není mše sv. v 8.00, ale bude až v 10.00.
Po ní bude následovat společný program
farnosti Brno-Husovice a městské části
Brno-sever. Účast přislíbili krojovaní
tanečníci z naší farnosti, farní kavárna,
husovičtí hasiči a další (více informací
v plakátku).
Přijďte podpořit první krojovanou pouť
v Husovicích!

Neděle 5. června – výročí posvěcení
kostela a 1. sv. přijímání
Je to výroční den posvěcení našeho kostela
(106 let) a zároveň děti naší farnosti přistoupí k 1. sv. přijímání při mši sv. v 10.00.
Pátek 10. 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 zákristii.
Pořad bohoslužeb o prázdninách
Během letních prázdnin nebudou v husovickém kostele ranní mše sv.
Budou jen večerní, vždy v 18.00 (i ve
středu!!).
Výjimkou je slavnost sv. Cyrila a Metoděje v úterý 5. července, kdy bude sobotní
pořad bohoslužeb, tedy v 8.00 a 18.00.
Opravy kostela
Během léta by měly proběhnout v našem
kostele dvě velké opravy.

Bude se opravovat střešní žlab nad
hlavní lodí na severní straně, kterým teče
do kostela. Starý žlab se odstraní a bude
nahrazen novým z mědi.
Také by měla proběhnout celková oprava dveří v hlavním vstupu. Jedno křídlo
nejde vůbec otvírat, protože má prasklý
rám, jsou poškozené skleněné výplně a je
také třeba obnovit ochranný nátěr dřeva
a kovových částí.
Sobota 10. září – pouť farnosti
do Hájku
Také letos se naše farnost vydá do Hájku
u Prahy na hlavní pouť k Svátku Narození Panny Marie. Poutní mše sv. začne
v 11.00, celebrovat ji bude Mons. P. Václav Slouk, brněnský děkan.
Neděle 18. září –
volby do pastorační rady
V neděli 18. září proběhnou v naší farnosti volby do pastorační rady. Již nyní můžete přemýšlet nad vhodnými kandidáty.

FARNÍ POUŤ DO KŘTIN
Tak už je to tady! Pouť do Křtin, na kterou se každý rok těšíme. Pouť krásnou
krajinou k velkolepému chrámu Panny
Marie. Kudy asi půjdeme? Cest už bylo
mnoho, každý rok jiná. Teď ale nestíháme.
Rychle svačinu, posnídat, aby byla energie
do začátku a zcela nepouťově do Husovic
autem.
Tady se už setkáváme s ostatními poutníky v kostele. Na naladění a povzbuzení
krátká bohoslužba v poutnickém s o. Do2

minikem a vyrážíme. Pan Letocha nás
v krátkosti seznámí s letošní trasou, pojedeme tramvají do Obřan a odtud cyklo
trasou do Bílovic a přes Ochoz do Křtin.
Bezva, tuto trasu neznám a už se těším.
V Obřanech jdeme podél řeky úzkou
pěšinou, místní rybáři se diví a dohadují,
že asi přijel autobus. Pokračujeme cyklo
stezkou, návrh Marcela jít po druhém
břehu a využít nový most, byl zamítnut,
možná příště. Modlíme se první růženec,
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kolem nás teče Svitava, jezdí vlaky a my
ještě při modlitbě potkáváme babické
farníky, kteří míří do Brna ke Svaté bráně. Radostné setkání, ale jde se dál. První
zastávka je u Resslova pomníku, mírné
občerstvení, delší pauza na oběd bude za
Ochozí. V Ochozi znalí zazpívali Salve
Regina a poté jsme se v lese posilnili svačinami a hodinu si odpočinuli, mohli se
pomodlit bolestný růženec, který měl
vysokou hodnotu, neboť jsme v tu dobu
dosti stoupali a vydýchat ho bylo pro některé z nás obtížnější. I tak jsme do Křtin

dorazili v rekordním čase ve 14.00 po
zdolání pouti 17,5 km. Mohli jsme si tak
užít pouťových atrakcí a stánků, procesí, či
si najít nějaké klidné místo k rozjímání.
Po modlitbě růžence jsme měli mši sv.,
na které jsme se sešli s poutníky, kteří
dorazili autobusem, a koncelebrovali ji
o. Dominik a o. Filip. Věnována byla Panně Marii, Matce milosrdenství.
Pouť se letos jako již tradičně vydařila,
budeme se těšit na příští, jubilejní dvacátou.
Blahovi

Husovičtí farníci ve křtinkém poutním chrámu. Foto Daniel Kummer
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KŘÍŽOVÁ CESTA HUSOVICKÉ FARNOSTI

Křížová cesta husovické farnosti na Květnou neděli 20. 3. 2016 ve Slavkově u Brna. Foto Petr Bukovský
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INFORMACE Z FARNOSTI BRNO-LESNÁ
PLÁN AKCÍ – LÉTO 2016
Pořad bohoslužeb
Každé pondělí, středa a pátek v 18.00.
Každé úterý, čtvrtek a sobota v 7.00.
Každou neděli: v 7.30, 9.00 a 10.30.
Pořad bohoslužeb o prázdninách
Počínaje nedělí 3. července – po dobu
letních prázdnin – budou každou neděli
pouze dvě mše, a to v 7.30 a 9.00.
Pravidelný pořad nedělních bohoslužeb bude opět obnoven od neděle 4. září
2016.
Neděle 12. června – pouť
Neděle 12. června v 15.00 bude tradiční
pouť u kaple sv. Antoníčka pod Lesnou.
Hlavním celebrantem letos bude kněz
z řádů kapucínů z Brna, spolucelebrantem farář z Brna-Lesné.
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Pondělí 13. června – památka sv.
Antonína z Padovy
V pondělí 13. června v 18.00 bude oslavena další mší svatou v pěkné přírodě
u kaple sv. Antoníčka pod Lesnou památka významného světce sv. Antonína
z Padovy, kterému je tato kaple zasvěcena
a je v tento den pamatováno i na všechny
nositele tohoto jména. Na obou mších
zazní zde i prosby za úspěšnou stavbu
budoucího kostela na Lesné.
Neděle 19. června – farní den
V neděli 19. června od 14.00 proběhne
tradiční Farní den s příjemným posezením, vzájemným poznáváním, občerstvením a nenáročným programem včetně
zajímavé přednášky z prostředí kosmonautiky od významného odborníka pana
ing. Tomáše Přibyla (i s programem pro
děti).
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JÁ NEMÁM ČAS
Milí čtenáři Srdíčka, dnes chci psát o nejcennější komoditě, kterou máme, a to
o čase. Všichni ho máme stejně, chudák
nebo boháč, katolík či evangelík. Den
každého z nás má čtyřiadvacet hodin,
které můžeme využít k realizaci svých snů
a uskutečňování své úspěšné cesty a nebo
je můžeme zcela promarnit.
Pojďme se na tuto fyzikální veličinu
podívat trošku zblízka.
ČAS nebo-li fyzikální veličina, která
se dá také definovat jako prostředí, v němž se události stávají v nevratném pořadí.
Je podstatnou složkou struktury vesmíru.
Čas se nedá ani vytvořit ani zničit, ale
lze jím neskutečně plýtvat. Ptáte se jak?
Kolikrát už jsem ve svém životě slyšel
a ještě mnohokrát uslyším: „Já nemám
čas“, „Kdybych tak měl alespoň hodinu
denně navíc“. Ale když jsem se podíval
na život těchto lidí, nestačil jsem se divit,
kolik z nich tráví svůj drahocenný čas vysedáváním po hospodách, nakupováním
v obchodních centrech (některé rodiny
tam dokonce tráví i víkendy), sledováním
nekonečných seriálů, komunikací na sociálních sítích jako je facebook, twitter…
Pokud chcete s některými lidmi „pokecat“, musíte na facebook či jinou sociální
síť, protože jinak se jim nedovoláte ani
vám neodpoví na email. Ne, to není scifi,
taková je někdy realita!

Zjednodušeně řečeno samé negativismy.
A co více, za týden je to 210–420 minut
(3,5–7 hodin) strávených u TV. Za měsíc
840–1 680 minut (14–28 hodin). Za rok
10 800–21 600 minut (168–336 hodin).
Je to vlastně tolik hodin jako 1–2 pracovní
měsíce v zaměstnání. To je hodin, co?!

Pár příkladů ze života. Díváme-li se
jen denně na zprávy, které trvají 30–60
minut, získáme přehled o tom, kolik se
stalo vražd, podvodů, kde je jaká krize, …

Milí čtenáři, přeji vám, abyste měli tolik
času, kolik si přejete nejen na své zájmy,
koníčky, záliby, ale také na setkání se svými příbuznými, přáteli i na Pána Ježíše.
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Je lásky čas a MS v ledním hokeji je v plném proudu. Je sobota odpoledne a my
s dětmi vyrážíme na hřiště, abychom si
zahráli fotbal. Dětské hřiště je plné Ned
vědů, Zidanů, Ronaldů, Neymarů, Messiů… Byl to krásný den, zahrát si fotbal
s dětmi a vidět tu radost v jejich očích,
když vsítí gól.
O den později, tedy v neděli, ve stejnou
dobu jdeme s dětmi na hřiště opět. K mému úžasu hřiště zeje prázdnotou. Hrajeme tedy sami. Až doma se dozvídám, že
v danou dobu hráli naši „borci“ zápas. Už
chápu. Lidé nemají čas, protože musí fandit našim hokejistům. A děti samozřejmě
také.
Osobně můžu říci, že jeden z nejšťastnějších dnů mého života nastal, když jsme
se rozhodli v listopadu 2011 zbavit oné
kouzelné skříňky zvané televize.
Ta SVOBODA, to kouzlo klidu, ta
volnost je prostě k nezaplacení. A získali
jsme ještě jednu věc. Spoustu volného
času!!!

Líbí se mi tato moudrost: „Největší
dárek, který můžeš někomu dát, je Tvůj
čas... Protože, když někomu daruješ čas,

daruješ mu kousek svého života, který už
nevrátíš.“
Hezký den.
Jiří Maliňák

MALIČKOST
Je všední den, všední počasí, všedně ubíhá
čas. Ne však každému. Houkání sanitky
je slyšitelné v okruhu pár kilometrů, ale
štrůdl aut jí brání projet křižovatkou
rychle a bezpečně. Řidiči nehybně sedí
za volantem a čekají na bliknutí zelené
na semaforu, jejich život běží v zajetých
kolejích, zatímco v sanitce možná někdo
bojuje o život, tady ten život ve světě
zdejším. Sanitka vyčkává spolu s ostatními v jinak mlčenlivé frontě a její houkání
zdánlivě nikoho neoslovuje. Náhle blikne
zelená a auto vpředu jen okamžik předtím

zajelo dvěma koly na zelený pás na chodníku, aby sanitka mohla projet, to osloví
i další auta před sanitkou, uhýbají a náhle
je cesta k záchraně lidského života volná,
sanitka uhání rychle k cíli, k lékaři.
Někdy stačí tak málo i na duchovní cestě, kdy jde o život duchovní a život věčný,
aby ti, co jsou vpředu, slyšeli volání po
záchraně a umožnili přiblížení božskému
lékaři.
Někdy stačí tak málo, abychom si byli
bližními.
-kac-

JAKÝ JE TVŮJ BŮH, VE KTERÉHO VĚŘÍŠ?
Řada lidí věří v něco, co je nad nimi, co
ovlivňuje jejich život různými způsoby.
Křesťan věří v někoho, křesťan se svým
Bohem žije vztah. Ale jaký je můj Bůh?
Můj Bůh miluje i ty, kteří ho nenávidí. Můj Bůh myslí s láskou na ty, kteří
ho hanobí, zlořečí mu, proklínají ho.
Tomu, kdo ho udeří, nastavuje druhou
tvář. Tomu, kdo mu bere plášť, neodpírá
šaty, nepožaduje nic z toho nazpět (Lk 6,
39–42). Je soucitný, neodvrací se od malomocných, nepohrdá slabými, navrací zrak
slepým. Neponižuje se ani není pyšný, nevyhýbá se ponížení druhými a není moc-

ný proto, aby jen pro dostatek síly člověka
ponížil. Pracuje i odpočívá, neopouští svůj
lid, i když je jím opuštěn, vychovává i odpouští, je chlebem života, dává sám sebe
za život světa.
To je Bůh evangelia, Bůh křesťanů.
Ale co si k tomu všemu přidávám já? Jak
rozumím těmto Božím atributům? Jak si
je představuji? V jakého Boha opravdu
věřím a jakým jsem podle toho Božím
obrazem? Kolik podob má náš Bůh, když
se sejdeme v neděli v kostele? Věříme
v jednoho Boha?
Jarka C.
9
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MODLITBA ZA NOVÉHO POMOCNÉHO BISKUPA
Bože, Dobrý pastýři,
svěřujeme ti jmenování brněnského pomocného biskupa a prosíme:
Veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.
Dej nám takového pomocného biskupa, který se ti líbí
a bude tvým obětavým a věrným služebníkem.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

POZVÁNÍ NA CESTU
„Postůj, poutníče, a zaměř kroky své
k místu památnému.
Stojí tam kříž nad údolím Říčky.
Tam se zamysli nad pomíjícností života
a nad věčnou krásou přírody.
Kroků k tomuto místu nešetři,
není jich mnoho…“
Kdo z Brňanů by neznal líbezné údolí
Říčky, táhnoucí se od konečné stanice
městského autobusu v Líšni podél skalnatých krasových srázů nad vodou a mile
se pak otevírající loukami u Ochozu? Ale
možná ne každý ví, že nad tímto údolím se
dá jít po příjemné lesní cestě, kterou vede
červená značka rovněž z konečné stanice
v Mariánském údolí, a to až do Hostěnic.
Vydáte-li se po ní, minete nejprve po
necelých dvou kilometrech Horákovskou
myslivnu. Blízko ní se můžete zastavit na
Zdrávas u lesní roubené kapličky Panny
Marie, pak pokračujete dále k myslivně
nade vsí Mokrá a po dalších pár stech metrech, na levé straně zpevněné lesní cesty,
uvidíte strom s tabulkou-pozváním.
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Přijměte toto pozvání, pusťte se nalevo
lesní pěšinou a po chviličce objevíte místo
Bohem milované – lesní chrám. Vysoký,
mohutný dřevěný kříž se majestátně tyčí
na výspě skalnatého ostrohu nad údolím,
rozeklané srázy padají téměř kolmo dolů.
A před ním, jen pár metrů, leží veliký kámen, přírodou nebo snad lidskou rukou
nahoře opracovaný do podoby kamenného stolu. Připravený kamenný oltář, zde,
před křížem, před Boží tváří, obklopený
jen stromy, trávou plnou lesního kvítí.
Oltář přímo vyzívající, aby posvěcené ruce
kněze položily na něj bílou hostii, aby celá
jarní příroda byla účastna této Nejsvětější
oběti, kterou doprovází jen zpěv ptáků
a šumění vánku ve větvích stromů.
Kousek blíže k přístupové cestě je pár
dřevěných laviček. Místo našli nejspíše
i trampové, je tu i malé ohniště, ale žádný
nepořádek – čisto, jasno, sluneční paprsky
prozařují koruny stromů, hluboko pod
skálou spíš než slyšet je možno tušit veselé
bublání říčky.
Jaro je tu kouzelně krásné a vše, příroda

i lidské srdce, cítí na tomto místě bezprostředně Boží přítomnost, Boží velikost,
jeho nekonečnou lásku ke svému stvoření.
Místo pro tichou modlitbu, pro díkůvzdání. Ale i podzim zde má své jímavé kouzlo. Barvící se listí dodává okolí zádumčivý,
snivý ráz, nutí k rozjímání.

„…Poutníče,
kroků k tomuto místu nešetři… “
Budeš se sem rád vracet. Vždyť Pána lze
nejlépe poznávat v jeho díle.
LS

NEŠTOVICE ANEB POSLOUCHAT VNITŘNÍ HLAS
Anděla lehkým krokem vyběhla ze školy
a pospíchala domů. Pochmurný poválečný čas měl pro ni nádech přívětivosti,
protože její táta se vrátil ze zajetí domů.
Kolik tátů se svým dětem nevrátilo, kolik bratrů, strýců spolkla válečná obluda.
Anděla si byla dobře vědoma, jaké mají se
sestrou Lucií štěstí. Následky války sice
budou ještě dlouho bolet, nikdo si neuměl
předtím představit, čeho všeho jsou lidé
schopni, také propukla řada do té doby
nepříliš častých nemocí, ale hlavní byla
otcova přítomnost doma, v této opoře se
dá ledacos překonat.
„Andělo, pojď se mnou k nám, naše
Klárka onemocněla černými neštovicemi,
bude moc ráda, když tě uvidí a povyprávíš
jí o svém tátovi,“ zastavila Andělu Zuzana. Anděla zavrtěla hlavou:
„Zuzko, blázníš, černé neštovice jsou
strašlivě nakažlivé a přestože je mi Klárky moc líto, nepůjdu k vám.“ Zuzana se
na ni naléhavě podívala: „Nemáš proč se
bát, přece jsi byla minulý týden očkovaná!
Klidně můžeš jít se mnou, protože se ti
nemůže vůbec nic stát. Přece víš, jak tě
má Klárka ráda!“ Anděla kdesi uvnitř
své mysli slyšela hlas, který ji od návštěvy zrazoval. Kéž by dokázala rozpoznat,
jestli je hlasem jejího strážného anděla,

o kterém mluvil pan katecheta minulou
hodinu. Jenže hlas Zuzky byl naléhavější
a silnější. Vteřina rozhodování, naléhavost
být bližnímu nablízku, Anděla zaváhala,
ale pak přikývla a šla se Zuzkou. Klárka
byla velmi malátná, ale radost z návštěvy
měla obrovskou. Anděla se zalekla jejího
červenými skvrnami posetého obličeje, ale nedala to na sobě znát. Cestou
domů se za ni modlila. Uběhlo pár dní
a Andělu ve vysokých horečkách odvezl
otec do nemocnice. Její krásná tvářička
se po několika dalších dnech pokryla
mnoha červenými pupínky, po kterých
zůstávaly hluboké jizvičky a boj o život
trval velmi dlouho. Anděla přežila a svůj
příběh vyprávěla svým dětem, aby se naučily naslouchat svému vnitřnímu hlasu.
Zároveň s prožitkem bolesti dostala i dar
opravdových přátel, kteří ji neopustili ve
chvíli, kdy přestala být hezká. Mohla se
na ně vždycky spolehnout a mohla o nich
povídat nakonec i svým vnoučatům.
Uvědomovala si, jak malá rozhodnutí mohou obrátit celý život naruby, a že
navzdory tomu nebo snad právě proto se
má člověk držet naděje dané Bohem, že
s námi jde ve všem a stále cestou do svého
věčného království.
Jarka Cýrusová
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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 27. června 2016 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.
Na tento večer budou navazovat další setkání
26. 9., 24. 10., 28. 11. a 19. 12. 2016.
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