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MILÍ FARNÍCI,
prožíváme čas burčáku a svatováclavských
hodů. Tedy díkůčinění za úrodu, za Boží
požehnání. Místo vysněného zklidnění
a touhy mít více času, se všechno řítí kupředu až nepochopitelně rychle.
Každý z nás je naplněn různými zážitky z prázdnin i nového školního roku.
Někdo z dalekých cest a poznání nových
krajin. Někdo zajišťoval domácnost (rekonstrukci fary). Na faře se opravuje celá
střecha, která je ve velmi špatném stavu.
V plánu je využít půdní prostor pro novou
kapli, kam budete moci také zavítat.

Od začátku prázdnin máme nový pořad
nedělních bohoslužeb. Ve stejnou dobu na
faře skončila také práce sestry Bernadety,
která se i s dalšími sestrami přesunula do
Liberce. Tímto jí chci poděkovat za perfektní pomoc při zvládání kancelářského
maratonu.
Na začátku prázdnin proběhla sbírka na
povodně a musím říci, že máte můj obdiv.
Snad v příštím Srdíčku napíšu více.
V srpnu složili naši novicové Bernard
(Ondřej Mléčka) a Pavel Vnenk svoje první sliby v Praze, kam přijeli i někteří z vás.

První sliby Bernarda a Pavla, 17. 8. 2013.
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Obláčka Jakuba-Šimona 8. 9. 2013.

8. září vstoupil náš postulant Jakub Růžička do noviciátu v Trnavě. Jeho jméno je
Šimon. Na fotogra�e se můžete podívat
na www.ofm.rajce.net

Máme také nové stránky farnosti.
www.farnost-husovice.cz
Dostáváme se do podzimního počasí, kdy budeme muset přitápět. Je to čas,
kdy tma jakoby chtěla všechno pohltit,
ale stačí malé světýlko, aby se lekla. Tak
ať vaše srdce hoří plamenem, který zahání temnoty noci. Pojďme společně
cestou odevzdanosti do rukou Božích,
dejme se mu k dispozici, aby mohl skrze nás žehnat lidem i zemi, aby se světlo
víry i skrze nás šířilo. Sv. František plakával a říkal: „Boží láska není milovaná.“ Kéž bychom dokázali toužit více po
Bohu, jeho blízkosti, jeho přijetí ve svátostech. Přeji vám, aby všechny případné
bouře v mezilidských vztazích Bůh ztišil a uzdravil. Abyste nalezli pokoj a mír
ve svém srci.
Váš bratr Filip, OFM

POZVÁNKA DO SCHOLY MLÁDEŽE
Rádi bychom pozvali všechny, kteří rádi zpívají nebo hrají na nějaký hudební nástroj
(klavír, �étna, housle...) do scholy mládeže, která zpívá každou 3. neděli v měsíci na
mši svaté v 10 hodin. Zkoušky probíhají vždy druhou neděli v měsíci v 9 hod. na faře
a pak 3. neděli také v 9 hod. přímo v kostele. Budeme moc rádi, když nám přijdete pomoci a zároveň vytvořit pěkné společenství mladých lidí. (Kluci jsou obzvláště vítáni,
je jich nedostatek! :)
Pája

POZVÁNKA DO DĚTSKÉ SCHOLY
Zveme všechny školou povinné děti, holky i kluky, do scholy dětí. Scházíme se každou středu v 16 hodin na faře v Husovicích. Povídáme si, zpíváme a občas si zahrajeme nějakou hru. Společně pak jdeme na dětskou mši svatou v 17 hodin, kterou doprovázíme svým zpěvem.
Na všechny nové zpěváčky se těší Marcela Dubská a děti z dětské scholy
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ZLATOKOPOVÉ
V dávných dobách přicházeli do jesenických hor takzvaní prospektoři, hledači
zlata, kteří neváhali vynaložit nezměrné
úsilí, aby získali poklady skryté jak v podzemí, tak v ledových bystřinách zdejšího pohoří. Pracovali s jednoduchým vybavením za náročných podmínek a občas
i s nasazením života, ale vidina nalezeného bohatství je natolik motivovala, že byli
ochotni vykopávat podzemní štoly, rýžovat v potocích a nevzdávat úsilí ani v neprostupné divočině a nebezpečných situacích.

Křesťané mohou být stejně tak zlatokopové lásky, pokladu, který Bůh vložil do
našich hlubin, který k nám proudí v jeho živém slově a na nás je, kolik z něj vytěžíme a přineseme do světa kolem nás.
Ne každý člověk v našem okolí zahlédne
ve vytěžené surovině lesk budoucího zlata, k tomu je zapotřebí ještě mnoho dalších kroků, kdy Bůh horninu pročišťuje, aby vydala žádaný lesk, ale pro mnohé to může být povzbuzením k hledání
ve vlastním nitru, k hledání skutečně nejcennějšího pokladu, jaký existuje. Nebojme se být zlatokopy….
-ara-

MALINY PODÉL CEST
Šumavské kopce protkané tkaničkami
cyklostezek se tvářily většinou nadšeně
zeleně i navzdory úsekům mrtvých stromů kolem Poledníku a na jiných místech. Houfy cyklistů ve větruvzdorných,
voděodolných, superprodyšných a kdoví jak ještě zabezpečených dresech supěly
do kopců, aby pak nebezpečnou rychlostí svištěly dolů do údolí a díky rychlé jízdě též zvládly co nejvíce kilometrů svých
denních možností. Snad proto zůstávaly
voňavé kuličky malin bez povšimnutí na
maliní kolem cest, snad proto se u pramínků a potoků s živě bublající vodou nikdo moc nezastavoval, protože vyhledá-

vaná byla jen plesa se značným množstvím vody nebo ještě tak zajímavé vodopádky. Snad jen pěší poutníci s radostí uvítali to zdarma nachystané malinové osvěžení, zastavili se nad motýlem na
náprstníku, nepřehlédli křišťálovou krásu
pramínků v mechu…
Někdy také tak svištíme životem, aniž
bychom z Boží ruky s radostí přijali „maliny podél cest“ a vodu živou… a třeba si
to pak vše někde koupíme v supermarketu, zatímco stačilo zpomalit, dívat se
a přijmout sladkost malin z trnité větvičky…
-kac-
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JE TO NAŠE FARNOST
V neděli devátého června, na kterou byla
přesunuta slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova, stoupal dým kadidla v husovickém kostele vzhůru ke světlu, ve kterém
se jakoby rozplýval a symbolizoval tak
naše modlitby, které stejně tak míří k záři
Boží Lásky. Kolik vroucnosti, kolik sjednocenosti se všemi spolufarníky v nich
bylo, to ví každý sám za sebe. Společně
tvoříme farnost, společně se setkáváme
při mši svaté i jiných příležitostech, společně míříme do Božího království. Ježíš
nešel svou cestou sám, vybral si učedníky,
abychom mohli vidět Jeho dynamiku žitých vztahů a vede k tomu i nás.
Jedním z konkrétních způsobů žitého
farního společenství je i pastorační rada,
která se setkala před prázdninami naposledy v pondělí 10. 6. 2013, aby navrhla časový plán na celý příští školní rok,
zhodnotila již proběhlé akce a řešila společně s bratrem Filipem veškeré provozní
záležitosti husovické farnosti.
Další pastorační rada se odehrávala 16. 9.
2013. Bylo na ní kladně zhodnoceno posunutí pořadu bohoslužeb od prázdnin
v našich farnostech a farní minitábor pod
vedením bratra Kapistrána. Probírala se
také situace kolem oprav střechy kostela a dluhů farnosti. Méně radostnou informací je to, že do konce roku musíme
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splatit dluh z oprav kostela – více než
500 000 Kč. Za všechny dary, které pomáhají tento dluh zmenšovat, velmi děkujeme. Právě vybrané částky z farních
sbírek budou zároveň ukazatelem možností dalších oprav a rekonstrukcí ve farnosti. Dále se probíraly některé události, které nás teprve čekají. Tak například
jedna z plánovaných akcí nás může již
nyní na podzim příjemně vánočně naladit, protože letos bude přímo na husovické faře probíhat tvoření adventních věnců
a půjde o krásnou společenskou událost,
takže už nyní si ponechte sobotu 30. 11.
2013 volnou právě pro zmíněnou společnou tvorbu a radost. A hned následující
neděli 1. prosince odpoledne proběhne
rozsvícení vánočního stromu před naším
kostelem s malými vánočními trhy.
Na další pastorační radu je kdokoli vítán,
protože právě rozdílné pohledy zúčastněných poskytují možnost nalézt co nejoptimálnější řešení. Vítané jsou i případné
postřehy a podněty v písemné (papírové
či e-mailové formě) vložené do schránky
fary nebo schránky Srdíčka v kostele. Vítaná je i iniciativa v záležitostech farnosti,
plánované akce by měly být včas dopředu
ohlášeny a časově rozepsany na přihlášené dobrovolníky, o které jako dosud jistě
nebude nouze.
Děkujeme :)
-red-
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A VŽDYCKY BYLO HEZKY…
V neděli 23. 6. 2013 bylo zbytečné brát si
deštník a to i navzdory hrozivě vyhlížejícím mrakům, na chvíli nakloněným nad
Duchovním centrem na Lesné. Jak sdělili pamětníci sedmi zatím proběhlých
farních dnů, v tento den podpory společného farního soužití ještě nikdy nebylo nepřející počasí. Zdá se, že lesňáci
mají z nebe nějaký zvláštní bonus dobrého počasí právě na farní den. Možná je to
kvůli možnosti opravdových setkání, vzájemné podpory, naslouchání, sdílení, posilování vztahů i mezi těmi, kteří se nesetkávají při slavení mše svaté. Dobré slovo i úsměv jsou zadarmo a lze jich rozdat
nepočítaně, jak to dělala sestřička Margita i mnozí další.
Farní den poskytl možnost sdělit i vyslechnout různá trápení i radosti, protože člověk na obojí nechce být sám, obojí chce naplno prožívat s někým dalším.
Někdy šlo i o značně závažné věci, o člověka, který měl před sebou náročnou životní situaci a potřeboval povzbuzení,
modlitbu a „obyčejný“ lidský zájem o své
těžkosti. I v tom je smysl farního dne –
zmenšovat vzdálenost mezi farníky, posilovat dobré vztahy. Máme-li tvořit jedno
tělo, musíme se více znát a být si navzájem oporou. Jinak, jak říká sv. Pavel, kdyby řekla ruka noze, nepotřebuji tě…. Naopak, je důležité říct: potřebuji tě a jsem

tu pro tebe. Pak může celý organismus
fungovat. Farní den přinesl atmosféru
vzájemné důvěry, dobrou zábavu, která
ale především otevřela prostor právě pro
prohlubování společenství. V průběhu celého dne se vystřídalo na louce za Duchovním centrem nejméně 250 lidí a někteří z nich nepatřili mezi pravidelné návštěvníky kostela, takže nastala též možnost určité nevtíravé evangelizace. Například vysvětlování významu slova láska inspirované encyklikou Benedikta XVI.
Deus caritas est, kdy každý druh lásky –
eros, agape – má často jiný význam, než
mu současný svět přikládá.
Hladký průběh farního dne zajistila celná řada lidí napříč generacemi, od
mladých, kteří připravili na Velehradu
lístky do tomboly, po další věkové kategorie, obětavě zajišťující hromadu dalších
věcí, kdy by jejich vyjmenovávání bylo na
několik stran farního časopisu. Všem bez
rozdílu patří velké poděkování, a to největší míří k našemu nebeskému Otci.
Na závěr malá kuriozita – protože se
farní den odehrává na louce, může jedna
dívka zařadit do svých vzpomínek na tento den i neobyčejný zážitek s velkou zelenou housenkou, která ji kousla.
Šlo o jediný méně příjemný zážitek
z celého farního dne, kdy všechny ostatní byly milé a krásné.
-sov-
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MILÍ RODIČOVÉ,
v březnovém čísle časopisu Srdíčko jsme
vás informovali o plánovaném projektu
křesťanské školičky v Husovicích, která se
podle původního plánu měla otevřít v září tohoto roku v prostorách orlovny. Cítíme, že je potřeba vás informovat o aktuálním stavu věci, protože je nám jasné,
že několikaměsíční „mlčení“ vás nemohlo nijak potěšit. Předem bychom chtěli poděkovat všem, kdo nás již kontaktovali a chtěli se jakkoli do projektu zapojit. Vězte, že vás stále vedeme v patrnosti, a věříme, že jednou nastane ta kýžená
chvíle, kdy budeme moci společně s vámi
realizovat plán školičky v praxi!
Nyní už k aktuálnímu vývoji projektu.
Společně s vedením Orel Husovice jsme
probírali několik variant umístění školičky v objektu orlovny, jednali s hygienickou správou, projednávali možnosti stravování dětí i možnosti zapojení řádových
sester při výuce náboženství. Sledovali
jsme aktuální nabídky dotací na krajské
úrovni i úrovni EU atd. Bohužel v současné chvíli není dostatek �nancí na rekonstrukci stávajících prostor, aby vyhovovaly normám školičky. V orlovně byla
nutná rekonstrukce sociálního zázemí,
které do té doby bylo v dezolátním stavu, a rovněž byly investovány nemalé peníze do rekonstrukce galerie – místnosti
pro volnočasové aktivity jako např. rehabilitační či kondiční cvičení, čímž se zvýšila kapacita využití prostor orlovny pro
další sportovní aktivity. Pro nás, co plánu-
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jeme otevřít školičku to znamená jednu
špatnou a jednu dobrou zprávu. Špatná je
ta, že rozpočet jednoty Orel Husovice byl
pro určité období tímto vyčerpán a tudíž
v blízké budoucnosti nebude mít dostatek �nancí na to, aby školičku vybudoval.
Dobrá zpráva je ta, že pokud se školička v těchto prostorách někdy otevře, děti
mají už nyní zajištěno, že přímo z tělocvičny nebo zahrady mohou vběhnout do
krásných a nových sprchových koutů, a že
kromě obří tělocvičny budou moci rovněž
využívat sál galerie k tancování nebo skákání na velkých balonech před zrcadlovou stěnou.
Je nám jasné, že asi nejste potěšeni tímto článkem, ale můžeme vám tímto slíbit,
že se projekt křesťanské školičky nezamete pod koberec, že nadále budeme sledovat výzvy k dotacím a také, že budeme
doufat v jakoukoli pomoc z vaší strany!
Kromě toho otevírá Klub Míša Kulička
(klub maminek/tatínků na mateřské a rodičovské dovolené) ve spolupráci s husovickým Orlem již druhým rokem cvičení s dětmi (viz letáček na poslední straně)
a probíhá řada dalších akcí pro děti typu
Husovické skotačení III (28. 9.), karneval apod.
Věříme, že s pomocí Boží a společně
s vámi toho dokážeme do budoucna více
ke spokojenosti vaší a vašich dětí.
Zuzana Křížová (www.klub.malomerice.cz)
Stanislav Kselík (www.orelhusovice.cz)
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POHÁDKA O ŽELVĚ
Bůh stvořil svět a viděl, že je to dobré. Pak
stvořil zvířata, každé jiné, každé s jiným
obdarováním, každé s jinými možnostmi,
každé s jinými podmínkami, každé s úplně jiným darem života.
Jedněm dal schopnost běhu, jiným
umožnil létat, jiné skryl pod zem, některé
umístil do pouště, jiné k pramenům vod.
A viděl, že je to dobré, protože On sám
vidí víc, než kdokoli z Jeho stvoření.
Jedním z tvorů byla i želva. Bůh dal jejímu rodu pevný a těžký krunýř, který se
může stát jak úkrytem, tak pastí. Jednoho dne želva lezla obvyklou cestou k potoku a při své výšce nezahlédla proláklinu na cestě, kterou spatřil dlouhonohý zajíc. Šlápla do prázdna a už se kutálela po svahu, aby těsně u potoka skončila na zádech. Žíznila, ale nemohla se napít, mávala všemi nožkami, ale nemohla
se obrátit. Zajíc uhasil svoji žízeň, pohlédl na želvu, zavrtěl hlavou a odběhl. Želva
znehybněla, došly jí síly. K potoku přiběhl kolouch, zafrkal, sklonil se nad želvou
a udiveně se zeptal: „Proč tady ležíš na zádech?“ Želva slabým hlasem odpověděla:
„Upadla jsem a můj krunýř mi brání dostat se zase zpátky na nohy. Jsem vysílená
snahou svou situaci změnit.“
Kolouch pokrčil nosík: „Dobře se dívej,
jak se to dělá!“ Lehl si na záda a v okamžení opět stál na štíhlých nožkách. „Víc
se snaž, musíš to zvládnout sama stejně
jako já,“ poučil želvu, napil se a odběhl. Želva se zastyděla, sebrala zbytky sil
a usilovně mrskala nožičkami, jak to vi-

děla dělat koloucha. Nejenže jí chyběla
ladná elegance kolouších nožek, ale z pozice na zádech se stejně nedostala, jen
byla ještě unavenější a žíznivější. Hned za
hlavou jí vesele bublal potok a řada zvířátek k němu postupně chodila pít, většinou si ležící želvy příliš nevšímala anebo
s ní zdvořilostně prohodila pár slov – několik z nich se podivilo, že ten těžký krunýř neodloží, pokud jí brání dostat se na
vlastní nohy. „Nic takového nedokážu,
naší rodině byl prostě krunýř určen a asi
bychom bez něj byli ještě víc zranitelní
než s ním. Já jsem si ho opravdu nevybrala, ale neznám způsob, jak být bez něj, ani
neumím nikomu z vás vysvětlit, jaké to je
žít s krunýřem, když se mě na něj ptáte.
Prostě ho mám a nevím, jak se v této situaci dostat na nohy.“
Zvířátka někdy želvu vyslechla, někdy
ne a zamířila k životadárné vodě. Želva
zůstávala na zádech a slunce do ní nemilosrdně pálilo. Zdálo se jí, že se už jen lze
smířit s nastalou situací a vydržet ji až do
konce. Najednou na ni padl stín, otevřela
oči a uviděla oslíka. Na nic se nevyptával
a jemně ji jedním kopýtkem za pomoci
druhého kopýtka obrátil zpátky na nohy.
„Dobře se dívej, než někam šlápneš, želvo. Musíš myslet, že zkrátka máš krunýř
a podle toho jít, i když to není vůbec jednoduché a ještě mnohokrát se převrátíš.
Utíkej se napít, vody je dost pro všechny,“
pobídl ji oslík a šel dál. Želva se za ním
vděčně dívala a pak žíznivě pila. Svět bez
oslíků by byl velmi krušný….
Jarka Cýrusová
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SRDÍČKO
zpravodaj brněnských římsko-katolických farností Husovice, Lesná, Soběšice a Obřany
Vychází se souhlasem duchovních správců.
Kontaktní adresa: Římskokatolická farnost Brno-Husovice, Vranovská 103, 614 00 Brno,
www.brno.ofm.cz nebo schránka Srdíčka v zadní části husovického kostela
nebo e-mail: Srdicko.Husovice@seznam.cz
http://www.volny.cz/dcbl/srdicko.htm
Odpovědný redaktor: Daniel Kummer
NEPRODEJNÉ. Vychází pro vnitřní potřebu farností. Neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka tohoto čísla byla dne 26. 9. 2013, uzávěrka příštího čísla je 31. 10. 2013.
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