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PŘIJDE K NÁM JAKO PRŮTRŽ NA PODZIM…
Jako dítě jsem nikdy neměl podzim rád.
Na běhání venku a jízdu na kole už bylo
dost zima, a přitom bylo zase málo zima
na to, aby napadl sníh a mohly se dělat
všechny ty krásné věci, které sníh umožňuje. Kromě toho pořád prší, je čím dál
tím kratší den…
Letos jsem se s podzimem smířil. Když
jsem dával na začátku října exercicie klariskám, vyšel jsem si o přestávce po obědě
každý den do lesa a podzimní les mě
uchvátil. Ani ne tak pestrost barev, jako
spíše vůně. Úžasná rozmanitost jemných
voňavých odstínů, na každém kousku lesa
jiná, ticho, mír (až na občasné uskakování
cyklistovi L).
Tak mě napadlo podívat se do Písma,
jestli se tam také mluví o podzimu. Není
to tak triviální otázka, jak by se mohlo
zdát, jelikož v Palestině podzim není totéž, co u nás. Jelikož je to blízko rovníku,
je tam mnohem delší léto a zima (období
dešťů) než ta dvě období mezi nimi – jaro
a podzim. A je asi společnou vlastností
všech národů, že více mluví o jaru.
Nicméně jsem nalezl. Slova „podzim“
či „podzimní“ se v Písmu nacházejí asi
na šesti místech (záleží na překladu).
Většinou se tato zmínka váže na déšť. To
nás asi nepřekvapí. Kdo by se neotřásl při

myšlence na mrazivý podzimní déšť, kterému obvykle dáváme nelichotivé jméno
„plískanice“ a spojuje se s plíživou mlhou
a všudypřítomným blátem.
Pro Izraelity však měl podzimní déšť
docela jiný význam. Znamenal předzvěst
období dešťů a hlavně dobrou zprávu, že to
období zůstane věrné svému jménu. Občas
se totiž stávalo, že v období dešťů nespadla
ani kapka, jako za časů nechvalně známého
krále Achaba, a to potom dolehl na Izrael
krutý hlad. Podzimní déšť často přicházel
v podobě prudkého lijáku, který napáchal
i lecjakou škodu, a přesto ho Izraelité vítali
s radostí, že po dlouhém úmorném létě
prší z nebe život… Jednou z podstatných
součástí velikého poutního svátku stánků,
který se konal přibližně v říjnu, byla prosba za déšť. A není náhodou, že Ježíš právě
poslední den těchto svátků (o kterých se
také denně přinášela obřadně miska vody
z rybníku Siloe do chrámu) zvolal velikým
hlasem: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně
a pije!“ ( Jan 7,37).
Je tedy jen přirozené, že tak silný zážitek si našel svůj výraz i v duchovních
přirovnáních. Jako podzimní déšť přichází
prudce a nenadále a navzdory své nespoutané síle přináší radost, tak Hospodin přichází po dobách vyprahlosti, aby zavlažil
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neplodnou zem Izraele. Jarní jemný deštík
skrápí klíčící rostlinky, ale podzimní liják
je příslibem, že vůbec nějaké rostlinky
vyrostou…
Tak si připomeňme za všechny třeba tyto krásné verše z proroka Ozeáše:
„Pojďme se vrátit k Hospodinu! On nás
ranil a on uzdraví, …abychom před ním
mohli žít, abychom Hospodina znali a znát
ho chtěli stále víc. On se objeví tak jistě jako

svítání, přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží.“ (Oz
6 – Bible21)
I když naše příroda se vyjadřuje jinými
projevy, než ta palestinská, můžeme se
přesto připojit k Izraelitům a také v našem podzimu si vzpomenout, jestli i my
se nepotřebujeme „vrátit se k Hospodinu“,
„abychom před ním mohli žít“.
br. Dominik, OFM

NE! NEBO ANO?
Děti nám někdy vyprávějí o tom, co se jim
v noci zdálo. A naše dcera nám jednoho
rána povídala svůj sen: „Mně se zdálo, že
je 15. prosince.“ (Bylo tak asi 20. listopadu, abyste rozuměli.)
NE! vykřikli spontánně snad všichni
dospělí v doslechu (já také). Samozřejmě,
mysleli jsme JEŠTĚ ne. Každý s vědomím
svých nesplněných úkolů, nekoupených
dárků, nenapečeného cukroví, neumytých
oken, zkoušek v předtermínu a uzávěrek
v zaměstnání. Ty Vánoce si přece musíme
zasloužit a odpracovat.
Jasně že celý advent zpíváme: Přijď Pane
Ježíši, Maran atha, Rosu dejte nebesa shů-

ry a tak podobně. Ale pořádek musí být.
A v kostele v ohláškách se říkalo, že Pane,
přijdeš až 24. prosince v noci, o žádném
přeskakování kalendáře se nemluvilo.
Stvořiteli vesmíru, Vznešený, Nejvyšší,
Vykupiteli, Králi, ještě chvíli počkej prosím za dveřmi. Vždyť víš, potřebujeme
se na Tvoji návštěvu tak nějak připravit.
Uklidit, nakoupit, navařit…
Ty jsi nemyslel návštěvu? Ty jsi myslel
nastěhovat? Ke mně? Natrvalo? Že jsi na
chlívky zvyklý? Že mi pomůžeš s tím něco
udělat?
A že se ke mně strašně těšíš?
-smer-

A Z MRAKŮ ZASVITLY SLUNEČNÍ PAPRSKY...
Promodlený a dlouho připravovaný Národní eucharistický kongres proplul říjnovým počasím jako loď s nejlepším kormidelníkem. Zatímco dny předtím Bůh zavlažoval vydatně zemi po letním suchu, na
sobotní mši svatou nachystal nad zaplněné
náměstí Svobody baldachýn jemně šedých
mračen jako podušku pro šperk sluneční2

ho světla. Mši svatou celebroval kardinál
Paul Josef Cordes, mimořádný zmocněnec
papeže Františka a příště to snad bude už
papež František osobně. Homilii, jím vytvořenou, četl P. Tomáš Holub rovnou napsanou česky, aby jí dobře rozuměla většina
přítomných. První čtení zaznělo z hlubin
času z druhé knihy Mojžíšovy jako připo-
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a přesto jsou všichni naplněni radostí, kdy
proměněný kousek chleba přináší pravý
život, kdy v tichu zní jásot srdcí, kdy po
mohutném davu lidí nemá uklízecí četa
téměř žádnou práci, kdy hlavním bodem
setkání je Bůh, milosrdenství a pokoj mezi
lidmi. Kolik z přítomných přišlo na základě výzvy několika velkých reklamních
billboardů umístěných po Brně se zjistit
nedá a při průzkumu u dětí z náboženství
si jich žádné dítě nevšimlo. Průvod věřících na Zelný trh se v podstatě nekonal
pro zaplněnost Zelného trhu už předtím
věřícími. Vydal se k němu v podstatě jen
průvod kněží s eucharistií. Brno tedy žilo
v půlce října především vírou v Boha bez
většího zájmu sdělovacích prostředků. Po
mši svaté dostávali účastníci pamětní listy
a možná si pro ně přišli i lidé sledující mši
z oken okolních domů. Kdo prožil sobotní mši na náměstí Svobody, pravděpodobně ztratil pocit, že věřících je v naší zemi
málo a nejsou příliš vidět. Důležité je, jak
byl v tomto davu lidí vidět Bůh, přítomný tam, kde se sejdou dva nebo tři v jeho
jménu...
-red-

Foto Karel Pažourek

mínka smlouvy s Hospodinem, druhé čtení z listu Židům poukázalo na Krista jako
prostředníka nové úmluvy. Evangelium
přeneslo přítomné na svátky nekvašeného
chleba, kdy lid připravoval velikonočního
beránka, kdy Ježíš vzal chléb, požehnal ho,
lámal a dával jim se slovy: „Vezměte. To je
mé Tělo.“ Při čtení přímluv a v jejich závěru přelétala nad náměstím holubí hejna jakoby měla za úkol donést prosby do
nebeských výšin. Dvacet pět tisíc (jak zněl
odhad) návštěvníků pokleklo pak při proměňování před eucharistickým Kristem,
který byl středem celé mše sv., a tak bylo
viditelné, že každé koleno před ním opravdu pokleká, protože lidé byli nejen na náměstí, ale i v bočních ulicích. Střed Brna
vzdával úctu Bohu. Při podávání eucharistie věřícím se mraky rozestoupily, aby
slunce svými paprsky připomnělo světlo, kterým pro nás Ježíš je. Náměstí s plně soustředěnými lidmi, množstvím kněží
a řeholníků i řeholnic mohlo být pro nevěřící či hledající svět svědectvím radostného
avšak pokojného a relativně prostého slavení, kdy postačí maličko vína pro kněze
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PŘEHLED PRAVIDELNÝCH AKTIVIT
VE FARNOSTI BRNO-HUSOVICE
Pro ty, kteří by se chtěli zapojit do nějaké z farních akcí, přinášíme jejich přehled. Všechny aktivity jsou otevřené pro kohokoliv, nebojte se proto zapojit do dění v naší farnosti.
Pondělí
16:45 spolčo Mimoňů (pro děti od 8 do 13 let). Vede br. Kapistrán, OFM
17:30 modlitba svatého růžence s prosbou za rodiny naší farnosti
Úterý
17:00 ve školním roce příprava na biřmování. Vede br. Filip, OFM
17:00 3. úterý v měsíci pobožnost Smírného růžencového společenství
17:30 modlitba svatého růžence s prosbou za nemocné, trpící a opuštěné
19:00 zkouška chrámového sboru na faře
19:00 setkání vysokoškoláků
Modlitba žen za své manžele 1x za čtrnáct dní v úterý, střídavě po večerní mši svaté
a dopoledne v 10:00 hodin (každé 1. úterý v měsíci)
Středa
8:00 až 10:00 setkání seniorů
16:00 ve školním roce příprava na 1. svaté přijímání
Čtvrtek
Po celý rok je po večerní mši sv. eucharistická adorace
17:30 modlitba svatého růžence s prosbou za mládež
19:00 společenství mládeže od 14 let
Pátek
Každý 1. pátek v měsíci je po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
17:30 modlitba svatého růžence s prosbou za zemřelé a dobrodince našeho kostela
Neděle
3. neděli v měsíci při mši svaté v 10:00 hraje schola mladých
Po mši svaté v 10:00 ministrantská schůzka.
2. neděle v měsíci ve 14:00 setkání františkánských terciářů
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Svátost smíření
Ke svátosti smíření můžete přistoupit 30 min. před každou mší svatou nebo po individuální domluvě s knězem.
Farní časopis
Farní časopis Srdíčko vychází 6x ročně, tematicky k církevnímu roku. Přispět může
každý, proto se nebojte a příspěvky zasílejte na e-mail: srdicko.husovice@seznam.cz.
Uzávěrky jednotlivých čísel bývají uvedeny na zadní straně. Farní časopis je takový, jaký
si jej farníci udělají.
Úklid kostela
Jsou vytvořeny uklízecí skupiny, jejichž rozpis visí na nástěnce v předsíni kostela.
Jestli Vám to zdraví a čas umožňují, tak přijďte podpořit ty, kteří se starají o to, abychom se v kostele nebrodili špínou k oltáři.

Farní kavárna
Setkání farníků ve farní kavárně se koná jednou měsíčně po nedělní (desáté) mši
svaté, a to vždy od 11 do 12 hodin na faře.

VÝZVA PRO VŠECHNY,
KDO MAJÍ UŠI A HLAS!
Chceš si přijít zazpívat? Tak neváhej a k nám se dej.
Schola mladých potřebuje tě víc, v neděli zpívej z plných plic.
Jsi-li starší, vyzrálejší v úterý běž na faru.
Překvapí tě banda pěvců, co nehrají na kytaru.
Hlasy berem šmahem všechny, neboj se a pojď mezi nás.
Filip také občas zajde a svým zpěvem lehce mate.
Pak nám ale požehná a to je naše odměna.
My zpíváme ještě víc, jsme kůrovci z Husovic.
U nebeské brány zazpíváš, snad tam nebude hrát čert s Petronelkem mariáš.
Zpívej srdcem, zpívej s chutí, víš přec co se říkává.
Celý rok si užívá, kdo zpívá dvakrát se modlívá.
Petra
5
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PETRA
Prosluněné letní měsíce odvál vítr, aby
připravil podzimu důstojné místo k rozlití barev po Božím díle. Jeřabiny zazářily
červenými plody, jako kdyby počítaly desátky růžence, jakoby připomínaly, že Bůh
dal pro nás všechno. Už z dálky svítily do
babických lesů a strání. Každý den přinášel své nové úkoly a lidé kráčeli po cestách
Božích. Ve středu na svátek svaté Ludmily, babičky českého knížete Václava,
kterému patří od dob Karla IV. české korunovační klenoty, zpívala Petra v malém
babickém kostelíku žalm s vroucí čistotou
jako vždycky a přece v něm zaznívalo víc
než jindy. Bůh otvíral svou náruč, aby v ní
zahojil všechny bolesti světa. Čtvrteční
večer naplněný setkáním blízkých srdcí
ničím nenasvědčoval, že křehkost života
právě balancuje na hranici. Po celý den
měla Petřina rodina radost z tvoření
domova, vozili cihly do přistaveného
kontejneru a těšili se ze společné práce.
Pak Petra, stále myslící na blaho druhých
lidí, sama tak bytostně radostná, přející

a dávající, neopomněla označit kontejner,
překážku v úzké cestě poblíž jejich domu.
Byla už tma a její obavy o zdraví a bezpečí
kolemjedoucích lidí se staly darem největším, darem vlastního života pro druhé.
Řidič auta jedoucí proti oslnivým světlům
autobusu ji neviděl. Přesně v místě, které
viděla jako nebezpečné pro jiné lidi, sama
přišla o život. Šla vskutku Ježíšovou cestou
šlépěj po šlépěji, přes Golgotu až k setkání
s Otcem a jistě i vzkříšení. Darovala, aby
zachránila, darovala beze zbytku. Vzdálila
se svým blízkým, aby jim byla po boku
jiným způsobem, svou přímluvou v jejich
bolu. Myslela především na druhé až do
krajnosti. Vydala zřetelně čitelné svědectví
víry a křesťanské lásky. Petra, jejíž úsměv
provázel tak neskutečné množství lidí na
životních cestách, Petra, která se modlila
ve společenství na husovické faře již několik let, je tak poselstvím i pro husovickou
farnost. Bohudíky za ni.
-red-

MIMOŘÁDNÉ JUBILEUM MILOSRDENSTVÍ
„Církev prožívá neuhasitelnou touhu nabízet milosrdenství, které je plodem vlastní
zkušenosti nekonečného Otcova milosrdenství a jeho moci.“ Těmito slovy papeže
Františka popsal předseda Papežské rady
pro novou evangelizaci Rino Fisichella
smysl Mimořádného jubilea milosrdenství, které bude zahájeno 8. prosince 2015
a potrvá do 20. listopadu 2016.
6

Logo znázorňuje Dobrého pastýře, který
bere na ramena člověka. Autorem loga
jubilea je slovinský umělec Marko Ivan
Rupnik SJ. Grafika navazuje na fresky
Dobrého pastýře z prvních staletí křesťanství a znázorňuje Ježíše, který bere na
ramena ztraceného člověka. „Kresba je vytvořená tak, aby ukazovala, že Dobrý pastýř
se dotýká těla člověka v jeho hloubce a činí to
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s takovou láskou, která mění
život,“ uvedl Fisichella.
Kristovy oči jsou pak propojeny s očima člověka.
„Kristus vidí Adamovýma
očima a ten zase Kristovýma očima. Každý člověk
objeví v Kristu své lidství
a budoucnost, která na něj čeká,“ vysvětlil
neobvyklý prvek Fisichella.
Pozadí loga tvořené modrými ovály
různé barevné sytosti poukazují na pohyb,
jímž Kristus vyvádí člověka z temnoty
hříchu a smrti. Tmavě modrá barva může
také připomínat neproniknutelnost Otcovy lásky. Vedle kresby se nachází také
motto jubilea: „Milosrdní jako Otec.“
Papež učiní konkrétní gesta
pro celou církev
Mons. Fisichella představil také hlavní
události Svatého roku. Poprvé v dějinách
jubileí bude otevřena tzv. Svatá brána
nejen v Římě, ale i ve všech diecézích po
celém světě. Tyto brány budou zvlášť odkazovat na Boží milosrdenství.
Kalendář jubilea obsahuje trojí druh
aktivit: Oslavy pro různé skupiny věřících,
dále konkrétní gesta papeže Františka
vůči těm, kdo jsou na okraji, a program
pro jednotlivé poutníky.
První událost se uskuteční ve dnech
19.–21. ledna 2016 a bude věnovaná všem,
kdo se věnují organizaci poutí. Podle
Mons. Fisichelly je totiž důležité se seznámit s duchovním poselstvím jubilea, aby se
cesty neomezovaly na pouhý turismus.
Na 3. duben 2016 je plánovaná oslava
pro ty, komu je blízká spiritualita milosrdenství (hnutí, sdružení věřících, řeholní
instituty). První neděle v září (4. září

2016) bude zase věnována dobrovolníkům
v charitativní činnosti. V neděli 9. října
2016 si věřící připomenou Marii, Matku
milosrdenství. Mladí lidé, kteří přijali svátost biřmování, prožijí speciální oslavu 24.
dubna 2016. Všem mladým je určen také
Světový den mládeže, který se bude slavit
v Krakově ve dnech 25.–31. července 2016
a jehož tématem je věta: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“
29. květen 2016 bude věnovaný jáhnům,
kteří jsou v církvi povoláni ke „službě lásky“. V den slavnosti Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova (3. června 2016), která se bude
v celé církvi slavit již po sto šedesáté,
proběhne zase jubileum kněží. Na 25. září
2016 jsou plánované oslavy pro katechety
a katechetky, jejichž úkolem je také předávat víru. Neděle 12. června 2016 bude
věnovaná nemocným a postiženým lidem,
6. listopadu 2016 se pak bude slavit jubileum vězňů. Podle Mons. Fisichelly se
zjišťují možnosti slavit tento den s některými vězni přímo ve Svatopetrské bazilice
ve Vatikánu.
Během jubilea také papež František
učiní některá konkrétní gesta, skrze něž
zdůrazní pozornost církve vůči chudým,
trpícím, lidem na okraji a všem těm, kdo
potřebují pocítit něhu. Aniž by tato gesta
blíže upřesnil, uvedl Mons Fisichella, že
se k nim připojí také biskupové a kněží ve
svých diecézích, aby se tak „ke všem mohlo
dostat konkrétní znamení milosrdenství
a blízkosti církve“.
Pro poutníky, kteří dorazí do Říma
po vlastní ose, budou ve Věčném městě
připraveny některé kostely, kde naleznou
přijetí, možnost k modlitbě i duchovní
přípravu na projití Svatou branou.
Ondřej Mléčka
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA CENTRA PRO RODINU
A SOCIÁLNÍ PÉČI NA LISTOPAD 2015
Hudba a tanec v seniorském věku
Zveme Vás na praktický seminář Hudba
a tanec v seniorském věku, který se uskuteční 13. 11. 2015 v čase 9.00–15.00 hod.
(Biskupská 5, Brno). Obsahem semináře
je hudba, drama a storytelling. Účastníci
semináře se dále dozví, proč je potřeba tyto
prvky využívat při práci se seniory. Seminář
je určen pro všechny, kteří pracují se seniory nebo chtějí pro svou práci získat nové
podněty.
Cena semináře je 900 Kč. Více informací
a přihlášení: info@spokojenysenior-klas.cz,
tel. 730 805 857.
Jsme jedno a není nám to jedno?
Duchovní večer pro manžele je připraven
na pátek 27. 11. 2015 od 18.30–20.30 hod.
v kostele sv. Michala na Dominikánském
nám. v Brně. Večerem provází stálý jáhen
Mgr. Jan Špilar, na programu je mše svatá,
přednáška a moderovaná adorace. Na akci
se není třeba přihlašovat, vstupné je dobrovolné.
Manželství – cesta k Bohu
Adventní duchovní obnova pro manžele proběhne ve Křtinách u Brna 27.
11. – 28. 11. 2015. Exercitátorem je P. Dominik Daniel Valer, OFM. Ubytování ve
dvoulůžkových pokojích s plnou penzí je
zajištěno v hotelu Zámek ve Křtinách. Cena
je 1 850 Kč za pár a noc (ubytování, plná
penze, program). Doprava vlastní.
Více informací a přihlášky:
ilona.zaplatilova@crsp.cz
tel.: 542 217 464 nebo 731 402 731.
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Zacházení s novorozencem
Praktický seminář určený nastávajícím
rodičům bude probíhat 11. 11. 2015,
16.30–18.00 hod. Seminář seznamuje se
zásadami bezpečné a správné manipulace
s novorozencem, která je vhodnou prevencí vadného držení těla v dětském věku.
Na modelu si nastávající rodiče v praxi
vyzkoušejí doporučené postupy a nacvičí
praktické dovednosti potřebné pro zajišťování každodenní péče o dítě. Získají také
přehled o produktech vhodných k hygieně
novorozence, nevyvolávajících podráždění
a alergické reakce pokožky.
Více informací a přihlášky:
marta.ilievova@crsp.cz, 731 604 064.
Péče o nemocného kojence
Seminář určený nastávajícím rodičům proběhne 18. 11. 2015, 16.30–18.00 hod. Běžné
infekční choroby provázené horečkou, rýmou, kašlem nebo průjmem, jsou pro novorozence velkou zátěží a pro rodiče náročným
obdobím. Péče o nemocného kojence má své
specifické postupy, které si můžete vyzkoušet
na modelu v praxi, včetně nácviku první pomoci při zástavě dýchání a krevního oběhu
novorozence.
Více informací a přihlášky:
marta.ilievova@crsp.cz, 731 604 064.
Kurz pro nastávající rodiče
Určen těhotným ženám a jejich partnerům
před porodem. Cyklus čtyř přednášek vztahujících se k porodu, šestinedělí, péči o novorozence a kojení usnadňuje nastávajícím
rodičům pobyt v porodnici a připravuje je
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na změny po narození dítěte. Pořádáme jej
ve spolupráci s lektory z Fakultní nemocnice Brno, Porodnice Obilní trh a Nemocnice
Milosrdných bratří v Brně. Přihlásit se lze
na celý kurz, případně na jednotlivé přednášky. Účastníci kurzů jsou informováni
o možnostech prohlídky porodních sálů
všech brněnských porodnic. Kurz se koná
24. 11.–15. 12. 2015, 4x úterý 17.30–19.30
hod.
Více informací a přihlášky:
marta.ilievova@crsp.cz, 731 604 064.
Díky Bohu, že jsi
Zveme Vás na harmonický víkend pro
matku s dcerou, který se uskuteční 13. 11.
– 15. 11. 2015 ve Sloupu u Brna. Víkend
prožitý v radosti z blízkosti té druhé organizují Karolína Kolářová a Markéta Klímová.
Ubytování je zajištěno v Hotelu Stará škola
v komfortních dvoulůžkových pokojích
s plnou penzí. Cena je 3 000 Kč za dvojici
a víkend (ubytování, plná penze a program).
Doprava vlastní.

Více informací a přihlášky:
ilona.zaplatilova@crsp.cz
tel.: 542 217 464, 731 402 731.
Otevřená skupina pro rodiče … všem,
kteří nad svým rodičovstvím přemýšlejí
Kurz je určený těm, kteří hledají oporu,
chtějí své rodičovství sdílet a konzultovat s ostatními. Jednotlivá setkání volně
navazují na Kurz efektivního rodičovství.
Setkání se konají pravidelně vždy jednou za
měsíc. Téma listopadového setkání: „Ostrov
rodiny jako metoda k zobrazení vztahů“.
Termín konání 16. 11. 2015 v Brně, CRSP,
Josefská 1, 17.00–19.00 hod.
Informace a přihlášky:
hana.sedlakova@crsp.cz, 731 402 760.
Kompletní programovou nabídku CRSP
najdete na internetových stránkách
www.crsp.cz. Podrobné informace o programech na telefonním čísle 542 217 464
a mobilním čísle 731 402 731.

SV. MIKULÁŠ V HUSOVICÍCH
Minulý rok nás po dlouhé době navštívil
sv. Mikuláš na husovické Orlovně. Nejspíš
usoudil, že ve farnosti je již opět hodně
dětí, které jsou hodny jeho návštěvy.
Rádi bychom i letos sv. Mikuláše s anděly pozvali k nám na Orlovnu v sobotu
5. prosince. Než vzácná návštěva přijde,
bude mít pro děti od 15.00 připravený
program teta Věra Quinn. Další tety povedou dílničky, ve kterých bude možnost
zdobit perníčky, vytvářet vánoční ozdoby
a přání. Pro neposedy, co pak nevydrží
sedět u rukodělných dílniček máme při-

praveno několik ukázek cvičení Zumba,
kde se mohou zapojit i rodiče.
Rádi bychom touto cestou spolu s občerstvením vytvořili pěknou předvánoční
sobotu, aby se každý mohl v adventním
shonu trochu zastavit a prožít v našem
farním společenství pěkné odpoledne.
Prosím, ozvěte se nám co nejdříve a to
v zákristii nebo na tel: 605 503 939, ať
můžeme napsat sv. Mikulášovi, kolik dětí
se s ním chce letos setkat!
Orel Brno-Husovice
9
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DUB
V jednom kraji, kde se hory modraly
v dálce a pole zhnědla čerstvým podzimem, stál při okraji lesa osamoceně
rozložitý, statný dub. Vypadal tak mocně,
pevně a silně, že jej lidé z vesničky považovali za nejmohutnější strom široko
daleko a zpívali si o něm i písničku: „A on
tam stál, díval se do polí, byl jak král, sám
v celém okolí. Korunu měl, i když ne ze
zlata…“ a mysleli si při ní, že jejich dub
vydrží všechno a dokáže i je ochránit před
každou bouřkou a nepohodou, že se o něj
mohou opřít, když jdou unaveni z pole, že
jim poskytne stín v přílišném žáru slunce.
Chodívali kolem něj s velkým obdivem
a na podzim sbírali žaludy, aby v okolních
lesích vysadili duby jemu podobné.
Jednou se Tobiáš vracel s partou kluků z lesa, cestou dělali různé klukoviny.
Tobiáš si zavazoval rozvázanou tkaničku
zrovna ve chvíli, kdy jeden z kluků zděšeně zavolal: „Ten had se na nás naštval,
utíkejte, fakt nás honí. „Tobiáš zahlédl
prchající kluky, otočil se a za sebou spatřil
rozzlobenou zmiji. Nikdy se jim nic po-
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dobného nestalo, hadi byli plaší a mizeli
v trávě sotva je zahlédli, ale tentokrát kluci zmiji nějak asi vyprovokovali a ona se
teď řítila na Tobiáše, který s tím neměl nic
společného. Tobiáš ani sám nevěděl, jak
se ocitl v koruně dubu. Zmije se naštěstí
nerozhodla lézt za ním a vrátila se do lesa.
Tobiáš přemýšlel jak se dostane dolů a jak
slézal na další větev, všiml si, že dub je
uvnitř značně vykotlaný. Silák a král měl
v sobě hlubokou temnou prázdnotu. Tobiáš se se svým objevem ve vesnici netajil
a lidé se začali na dub dívat jinýma očima
i když zvenčí se zdál být stále stejný. Ztratil jejich obdiv až do chvíle, kdy v něm po
čase našla svůj úkryt zvířátka a dub ožil
jako vlídný příbytek slabších. Jeho nová
úloha mu získala i novou přízeň vesničanů
a oni si znovu začali zpívat svoji písničku.
Jeho podzimem zbarvená žlutá koruna se
jim opět zdála jako ze zlata, jen Tobiáš už
do ní nikdy nedokázal vylézt tak rychle
a hbitě, jako když ho honila zmije.
Jarka Cýrusová
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PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Poradna pro ženy a dívky je provozována
organizací Centrum naděje a pomoci,
(CENAP), kde je nabízeno sociální
poradenství postavené na křesťanských
hodnotách.
Pracovnice poradny pro ženy a dívky
nabízí klientkám a jejich partnerům
profesionální a lidský přístup, pro kterou je poradna oblíbená a vyhledávaná.
Poradna nabízí klientům široký záběr
v řešení různých potíží. Častými tématy
jsou problémy ve vztazích partnerských
i mezigeneračních, dále řešení problematiky antikoncepce i nečekaného těhotenství a zvládání vyčerpání matek při péči
o děti a domácnost. Pracovnice poradny
podporují rodiče k přijetí všech počatých
dětí a proto také nabízí podporu nejen
v průběhu těhotenství.
Samozřejmě pracovnice se věnují
problematice nároků dávek ze státního sociálního systému. Poradkyně řeší
i problematiku domácího násilí a problematiku závislostí, které se nevyhýbají ani
křesťanským rodinám.
Důležitou součástí poradny je zvládání
smutku u párů, kterým se nedaří otěhotnět. Manželé, kteří touží po miminku,
jsou často ve velkém stresu a vlastního sebeobviňování, až se jim výsledně nedaří žít
spokojený manželský život. Proto je zde
pro ně nabízená psychosociální podpora.

Výjimečností této poradny je, že nabízí
pomoc ženám po potratu a to umělém
i spontánním. Ženy, které mají za sebou
tuto smutnou skutečnost, se často ve společnosti setkávají s nepochopením a odmítnutím. V této poradně je zde naopak
nabízená pomoc a přijetí.
Pokud bychom měli shrnout, co poradna poskytuje, tak především podporuje
rodičovské kompetence svých klientů,
posiluje práva žen v úctě ke křesťanským
hodnotám a jejich sebe-přijetí v každodenním životě.
Sociální poradenství je pro klienty nabízeno bezplatně. Aby organizace Centrum
naděje a pomoci (CENAP) mohla klientům pomoci komplexně, nedílnou součástí praxe je též nabídka využití dalších
programů a poradenství, které je již nad
rámec sociálního poradenství.
I když poradna sídlí v Brně na Vodní 13,
není omezena jen pro obyvatele Brna. Pro
možnost e-mailového (cenap@cenap.cz)
a telefonického (543 254 891) spojení
a dobré dostupnosti z vlakového a autobusového nádraží je zde pro všechny.
Pokud vnímáte, že by služby poradny
mohly pomoci Vám nebo Vašim blízkým,
ráda bych Vás povzbudila v kontaktování
poradny.
Bc. Milada Lázničková
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INFORMACE Z FARNOSTI BRNO-HUSOVICE
Pozor
Od středy 18. listopadu po celé zimní
období, budou středeční dětské mše sv.
v 17.00 v kapli na faře.
PLÁN AKCÍ
2. listopad 2015
V pondělí 2. listopadu po večerní mši sv.
půjde průvod od kostela na bývalý husovický hřbitov s modlitbou za zemřelé.
8. listopad 2015
V neděli 8. listopadu proběhne v naší
farnosti dobročinná akce „Dar lásky“. Výtěžek půjde na potřeby farnosti.
11. listopad 2015
Ve středu 11. listopadu po večerní mši sv.
se můžou děti těšit na lampionový svatomartinský průvod.

28. listopad 2015
V sobotu 28. listopadu bude společné vázání adventních věnců na faře.
29. listopad 2015
V neděli 29. listopadu se rozsvítí vánoční
strom před kostelem.
5. prosinec 2015
V sobotu 5. prosince budeme společně
v husovické orlovně očekávat příchod sv.
Mikuláše.
17. prosinec 2015
Ve čtvrtek 17. prosince bude zpovědní
večer ve farnosti. Před večerní mší sv.,
během ní i během následující moderované eucharistické adorace bude příležitost
očistit svoji duši před vánočními svátky.
Bude přítomno více kněží, tak prosím
využijte této příležitosti a nenechávejte si
zpověď na poslední chvíli.

SRDÍČKO
zpravodaj brněnských římsko-katolických farností Husovice, Soběšice a Lesná
Vychází se souhlasem duchovních správců.
Kontaktní adresa: Římsko-katolická farnost Brno-Husovice, Vranovská 103, 614 00 Brno,
e-mail: Srdicko.Husovice@seznam.cz
http://www.farnost-husovice.cz
Odpovědný redaktor: Daniel Kummer
NEPRODEJNÉ. Vychází pro vnitřní potřebu farností. Neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka tohoto čísla byla dne 27. 10. 2015, uzávěrka příštího čísla je 3. 12. 2015.
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