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KOLIK JIŽ PLANE SVÍCÍ
NA ADVENTNÍM VĚNCI?
Můžeme i o nás říci, že se stáváme
větším světlem ve tmách noci? Asi
bychom si měli uvědomit, kam směřujeme. Očekáváme klidnější časy,
a vyhlížíme, kdy se budeme moci
zastavit. Čím jsme starší, zjišťujeme,
že to není o klidnějším období, neboť
proud událostí se nedá zastavit, ale že
je to o nás. Při pohledu na děti vidíme,
že čas se skutečně nezastaví. Stárneme
nebo moudříme? Těšíme se na zítřek
nebo z něho máme strach? Věříme
v Boha nebo pochybujeme?
Čas, který nastává, je jasnou připomínkou, že Bůh velmi dobře ví
o těžkostech každého svého milovaného syna a dcery. Ví o bolestech
a nenávistných vztazích, ve kterých od
prvního hříchu žijeme. Tento čas by
měl být probuzením, že Bůh nenechává člověka na pospas zlu, ale že Ježíše
poslal, aby nás zachránil. Ježíš už je
vítěz! Narození není počátkem naší
záchrany, Bůh s naší záchranou začal
hned po prvním hříchu. A Ježíš to dokonal. Vytrhl nás z otroctví hříchu.

Slyšíme o utrpení, válkách, bratrovraždách, neodpuštění, hněvu a závisti. Věříme, že Ježíš už zvítězil, že zlo
přemohl? Jestli ano, pak bude zítřek
krásný!
Moji přátelé, jsem za vás Bohu
vděčný. Tvoříte krásné společenství,
které dovede velké věci. Za všechnu
vaši snahu uskutečnit mnohé akce, na
které budeme zajisté rádi vzpomínat,
vám děkuji. Vyprošuji vám milost
u Boha, aby vaše těžkosti a bolesti
uzdravil a proměnil v radost. Nesu
s vámi tíhu všeho, s čím za mnou přicházíte. Prosím, neste i nás, komunitu,
v modlitbách. Prožíváme požehnaný
čas, kéž možnosti, které nám Bůh
dává, využijeme. Hledejme jednotu,
odpuštění, nový začátek!
Vyprosme si pro rok 2016 mír a pokoj pro naše rodiny, farnost, město,
Evropu, svět. Buďme věřícími!
Požehnané vánoční svátky. Pojďme
společně s chutí do nového roku!
Váš Filip, OFM
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MŮŽEME VYPROŠOVAT NADĚJI PRO DRUHÉ
(Poselství otce Berarda)
Letos, 9. ledna zemřel náš otec Berard. Je to
přesně rok, co jsme na stránkách vánočního Sr
díčka uveřejnili jeho poselství pro nás, farníky.
Rozhodli jsme se otisknout jeho slova i letos.
Přestože jsou to stejná slova ve stejném období
roku, zní nám jinak, protože víme, že otec Be
rard je již v nebeské slávě. Děkujme Bohu, že
jsme směli část našeho života prožít s ním.
Pane, dej mi poznat, že ses pro mne narodil, že se rodíš pro mne v každé mši svaté.
My nemůžeme donutit sebe ani Pána
Boha, abychom si porozuměli, můžeme to
jen vyprošovat.
Zdánlivá prázdnota naplněná Boží skutečností. Každý dar od Boha vypadá jinak,
má „jiný obal“, ale jsou to dárky, Bůh nás
obdařuje svou radostí, radostí že přece
jen někdo v něho věří, někdo od něj něco
potřebuje.
Prožití Vánoc je pro nás, pro kněze,
v tom, že můžeme trošku posloužit příchozím do kostela několika vlastními slovy a hlavně obětí Kristovou. Dostali jsme
něco vážného a nesmírného pro druhé
a takto to chceme přinášet.
I apoštolové prosili: „Pane, přidej nám
víru, milost v tom poznání, že jsi Boží
Syn. Protože vystupoval jako každý jiný
člověk.“
On je s námi, ale zatím se neumíme
k němu přibližovat přes všechny dobré
dary (hmotné i duchovní), které nám dává.
Můžeme vyprošovat naději těm, kteří
ji zatím nemají nebo ji ztratili. Nevidíme,

jestli ji ten člověk přijal, ale rozhodně je to
k jeho dobru.
Smrt není konec, ale jen vstup do skutečnosti Boží. Protože se k ní teprve blížíme,
máme jakousi nejistotu, ale Boží pozvání
zní: „Pojďte ke mně…“ a to nás vzpamatovává udělat nějaký krůček víry vstříc.
Ve svátosti smíření kněz nabízí těm, co
to potřebují, odpuštění, aby viděli, jak je
Bůh milosrdný.
Musíme se snažit ve víře, kterou jsme
dostali, nebo ve které jsme se narodili žít
skutečnost, že smrt není konec, ale začátek života s tím, který nás přišel zachránit
od hříchu, od osobního i všeobecného
smutku, který se ve světě rozšiřuje a deptá
nás.
Přeji vám ochotu uvěřit, že se Bůh narodil jako člověk. Že dobře zná těžkosti
přítomného života. Že nás nechce nechat
samotné, ale zůstává s námi viditelně ve
svátosti oltářní.
Můžeme si tu víru vyprošovat vzájemně, ti co věří, těm, co nevěří a ti, co nevěří,
zase svou nevěrou naši víru probouzí.
O to můžeme jen prosit, abychom se sešli u něho, máme už teď tolik příležitostí
navštěvovat ho v chrámě.
Bůh JE.
Nelze na stránkách Srdíčka zprostředkovat
vroucnost a pokoru, s jakou P. Berard proná
šel svá slova, ale kéž zavanou ke čtenářům
prostřednictvím Ducha Svatého, v jehož
režii poselství vzniklo.
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INFORMACE Z FARNOSTI BRNO-HUSOVICE
Pozor
Od středy 18. listopadu po celé zimní období, jsou středeční mše sv. v 17.00 v kapli na
faře.
PLÁN AKCÍ
Sobota 9. 1. 2016 – Tříkrálová sbírka ve farnosti
Pokud byste se chtěli zapojit do vybírání a pomoci tak potřebným, nechte prosím na
sebe kontakt v zákristii.
Sobota 6. 2. 2016 – Farní ples na Orlovně
Letošní téma i zahájení předprodeje vstupenek bude včas oznámeno v ohláškách.
Úterý 9. 2. 2016 – Masopust na faře
Již tradiční ochutnávka vepřových kolen. Vstupné je vepřové koleno, tepelně zpracované
v množství pro sebe i pro případné degustátory. :)

PROGRAMOVÁ NABÍDKA
CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
„Jsme jedno a není nám to jedno?“
Všechny manžele zveme na duchovní večer, který proběhne 27. 12. 2015, od 18. 30 hod.,
v kostele sv. Michala na Dominikánském nám v Brně. Večerem provází Mgr. Jan Špilar,
trvalý jáhen a známý brněnský kadeřník. Večer je určen všem manželům bez ohledu
na délku manželství a chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve
dvojici. Na programu je mše svatá, přednáška a moderovaná adorace. Na akci se není
třeba přihlašovat, vstupné je dobrovolné.
Kompletní programovou nabídku CRSP najdete na internetových stránkách www.crsp.cz.
Podrobné informace o programech na telefonním čísle 542 217 464 nebo 731 402 731.
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INFORMACE Z FARNOSTI BRNO-LESNÁ
Sobota 26.12.2015 – Jesličková slavnost
Duchovní centrum P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty Vás zve na Jesličkovou slavnost, která se koná v sobotu 26. 12. 2015 v 15:00 hodin v Duchovním centru,
Nezvalova 13, Brno-Lesná. Uvidíte vánoční scénku našich dětí, vánoční tanec, společně
si zazpíváme koledy a nakonec bude adorace u jesliček.
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BRÁT ŽIVOT TAK, JAK JDE...
Zanedlouho po církevním „silvestru“ přijde
i ten občanský a nám nezbývá než si začít
pořizovat další kalendáře s novým leto
počtem. Dlouholetá husovická farnice paní
Františka Fojtíková, která je ve svých jedna
devadesáti letech stále velmi vitální, zapát
rala ve svých vzpomínkách a poskytla nám
k běhu času malý rozhovor. Většina farníků
ji zná jako dámu s kloboučkem zvanou Fany,
která v současné době již pro svůj zdravotní
stav nebývá tak často přítomná v kostele, o to
víc je však s farností spojená modlitbou.
Co přispívá k vaší neustále pozitivní ná
ladě?
F.F.: „Po večerní mši svaté se u mne často
sejde řada lidí – až dvacet – k modlitbě
a to je prima, já mám ráda lidi. Kromě
toho na ničem nelpím, život beru tak jak
jde, nikdy se neohlížím na to, co bylo, žiji
ze dne na den a mám ráda život. To co
přichází, přijímám, každého člověka beru
s nadhledem, říkám si, že je takovým člověkem, jako já. Když bylo potřeba pomoci,
ráda jsem pomohla a šla zase dál. Vím, že
při mně vždy Bůh stál a Matička Boží mi
pomáhala.“
Přestože se nedíváte zpět do minulosti, zku
síme do ní dnes malinko nahlédnout. Kde
započal váš život a jak probíhal? Alespoň
hrstku vzpomínek nám poskytněte do vánoč
ního zpravodaje.
F.F.: „Narodila jsem se v Bratislavě a v našem dětství nosil dárky Ježíšek a nikdo jiný,
žádný Santa Klaus a další se mu do toho
nemontovali. Stromeček jsme měli živý
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a až do stropu, tradičně ho zdobili a pod
ním jako dárky byly ponožky a papuče a jinak asi už nic, tak to tenkrát bývalo běžné.
Maminka napekla cukroví, vanilkové
rohlíčky, kokosové pusinky, to k naší radosti úplně stačilo, žilo se skromněji. Rodiče
nás vychovávali ve víře, mám o dva roky
mladší sestru. V mých patnácti letech byl
otec přeložený do Brna a my jsme začali
chodit do kostela na Křenové ulici. Po přestěhování to pak byly asi na sedmdesát let
Husovice. Velmi dobře si pamatuji celou
plejádu zdejších kněží, především P. Stanislava Krátkého, kterému jsem přepisovala
materiály do školy. Také jsem za ním později jezdila na motorce do Znojma, to mě
bavilo, zvládla jsem i případné drobnější
opravy. Tenkrát ještě moc žen na motorce
nejezdilo. Právě pro přepisování materiálů
jsem jednou absolvovala pětihodinový
výslech před státní bezpečností, museli mě
však bez úspěchu propustit. Na obvinění
– tady to jste psala a malovala – jsem jen
v klidu vzala předložený materiál do ruky
a bez zachvění spustila – prosím vás, jak
jsem to mohla psát, když je to latinsky!
Copak já umím latinsky? Naštěstí se nad
mojí odpovědí víc nezamýšleli a já mohla
jít domů. Ptali se i na šití šatů pro družičky,
které se ve farnosti půjčovaly, ale i v tom
jsem s nimi byla hned hotová.“
Vždycky to tak jednoduché nebylo, že?
F.F.: „Za 2. světové války jsem strávila rok
na nucených pracích v říši a nikdy jsem se
nikoho nebála. Výhodou byla má znalost
němčiny, překládala jsem ostatním děv-
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čatům, bylo nás na ubytovně šestadvacet
českých děvčat a Němci si mě docela vážili pro mé tlumočení. Chodila jsem s nimi
i k lékaři a podobně. Na Vánoce 1944 mne
jedinou pustili na čtyři dny domů, musela
jsem slíbit větší pracovní nasazení, a že se
opravdu vrátím zpátky. Ostatní děvčata
zůstala a bylo jim to líto. Já jsem se pochopitelně vrátila, nemohla jsem je tam
nechat bez pomoci, jen jsem potřebovala
zjistit, co je s mými rodiči, neměla jsem
o nich po posledním bombardování Brna
žádné zprávy. V příhodný čas jsem vymyslela malou lest a všechna děvčata odvezla
natajno z Německa. Až v Brně na nádraží
jsem jim dala pracovní knížky a řekla, že
se do Německa už vracet nebudeme.
Při nuceném pobytu jsem i v říši nezapomínala na Boha a nebylo mi zatěžko jít
za každého počasí hodinu kopcovitým terénem do kostela, sama, žádná z děvčat se

ke mně nepřidala. Proto mě pak ani státní
bezpečnost nezastrašila, svět vás naučí
a bez Pána Boha a Panny Marie nedám
ani ránu. Bůh naše prosby někdy nevyslyší hned, trvá to třeba i dvacet let, ale
vždy jsem věřila, že nás slyší. Pak jsem si
řekla: ,Když se nedáš, tak se ti nic nestane!‘
A v klidu jsem žila všechny životní události. Nikdo mě nezastrašil, ani ti Němci ne.“
Blíží se vánoční čas, hlavně děti se těší. A co
vy?
F.F.: „Každý rok mě osloví krása vánoční
výzdoby v kostele, mám ráda svoji farnost
a za všechny se modlím. Jak už jsem říkala, mám ráda lidi a život. Přeji farnosti
spokojené, radostné, veselé, zkrátka jen ty
nejlepší Vánoce.“
My vám za redakci také a děkujeme za roz
hovor.

BETLÉM
Prostá jeskyně dýchá teplem Boží i lidské lásky, ačkoli je obklopena mrazivým dechem
zimy, obehnána závějemi (možná jen v našich představách).
Rodinná trojice vyzařuje štěstí, aniž by měla něco z toho, co většina současného světa
považuje za téměř nezbytné k životu. Mají však něco vzácného, co současníkům naopak
schází.
Anděl v temnotě noci svolává potomky nejen dávných pastýřů. K jeskyni však nikdo
nepřichází. Hvězda ozařuje prázdnou cestu, pozvání nebylo přijato.
Za okny svítí světla obrazovek televizí i počítačů, cesty k bližním se již neprošlapávají
namáhavě nohama, ale obstarává je za nás technika. K jeskyni žádná nevede, tam opravdu musí člověka přivést srdce.
Kněz v kostele při půlnoční mši proměňuje hostii. Je to stejné pozvání – Ježíš – ať
v jeslích, ať na kříži, ať zmrtvýchvstalý.
Vánoční stromečky mohou dnešní noci vyprávět o hromadách dárků, které pod nimi
byly rozbaleny, o koledách, které při tom zazněly.
Byl však vždy rozbalen ten nejdůležitější dárek?
Jarka Cýrusová
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PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH SV. FRANTIŠKA
Po loňském výletu do Alp se letos v srpnu husovické spolčo vydalo do Itálie na
putování „Po stopách sv. Františka“. Na
týdenním putování nás provázel náš vždy
připravený průvodce br. Dominik.
Na cestu jsme se vydali v neděli 16. 8.
2015 a naším cílem bylo 1 119 km vzdálené Assisi, rodiště sv. Františka a sv. Kláry.
Do Assisi se nám podařilo přijet brzy
a díky tomu jsme stihli nešpory v kostele
sv. Damiána, které na všechny silně zapůsobily svou jedinečnou atmosférou.
První dva dny jsme zahájili ve středověkém kamenném Assisi, kde jsme měli
možnost navštívit spoustu historických
míst spojených se sv. Františkem a sv. Klárou. Jedním z nich byla bazilika sv. Františka, což jsou tři kostely nad sebou a nachází
se zde hrob sv. Františka a dalších prvních
bratří. Druhým významným kostelem je
kostel sv. Damiána, kde ke sv. Františkovi promluvil z kříže Bůh: „Františku, jdi
a oprav můj dům.“ V Assisi jsme měli také
možnost navštívit působivou výstavu soch
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od Guida Dettonidella Grazia, což byla
výstava soch Panny Marie pro slepé.
V blízkém okolí Assisi jsme navštívili
Porziuncolu, kde se nachází bazilika Panny Marie Andělské. V bazilice je i malý
kostelík, který byl díky sv. Františku opraven. Zde přebývali první bratři františkáni, sem za nimi utekla i sv. Klára z Assisi.
Klášter, ve kterém bratři přebývali, měl sv.
František pronajatý od benediktinů za koš
ryb – tato tradice zůstala dodnes. Je zde
také místo, kde sv. František zemřel.
V dalších dnech jsme navštívili mnoho
významných míst jako například Poggio
Bustone, kde sv. František sepsal řeholi.
Greccio – místo, kde sv. František poprvé
slavil Vánoce s živým betlémem. Zde jsme
si prohlédli výstavu betlémů z celého světa a nechyběl zde ani ten náš český.
Poslední den jsme navštívili La Vernu,
místo, kde sv. František dostal od Boha
stigmata. Zde jsme si prohlédli klášter
a vyšli na úplný vrchol La Verny, odkud
byl krásný výhled do okolí.
Z celé pouti jsme si
všichni odnesli spoustu
společných i osobních zážitků a těšíme se na příští
prázdninovou výpravu.
Závěrem bychom chtěli
poděkovat našemu průvodci br. Dominikovi za
moc příjemné provázení po
Itálii a také za každodenní
mše na nezapomenutelných
místech.
Pavel Čupr
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Modlitba za zemřelé na bývalém husovickém hřbitově v den Památky zesnulých

Svěcení adventních věnců na 1. neděli adventní
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VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ
„Ještě pár dní a máme tu zase Vánoce,“
pískly varhany na mikrofon. „Doufám,
že se náležitě připravuješ, abys na Štědrý
den vyladil všechny hlasy do andělských
tónů, tak jako já ladím píšťaly k vánočnímu jásotu.“ Kostelní lavice přizvukovaly:
„Stejně jako my se chystáme, abychom se
co nejvíce leskly jako neuvěřitelně rozzářené oči dětí, pro které je těšení na Vánoce
nejradostnější. Dospělí tu často žehrají
na spoustu práce, co jim Vánoce přináší,
zatímco děti se nedočkavě těší a odpočítávají zbývající dny.“
„Jistě právě to je jeden z důvodů, proč
Pán Ježíš říká, buďte jako děti. S důvěrou očekávat příchod toho, na kterého se
velmi těšíme a nenechat se odradit ani
nekonečností dní, které se zdánlivě vlečou
jakoby ani do Vánoc dojít nechtěly. Vnímat to podstatné, že Vánoce jsou pro nás

obdarováním. I když je pravda, bez pečlivé
přípravy by Vánoce neproběhly jak mají, to
musím uznat,“ zapojil se do diskuse čerstvě vyluxovaný koberec. „Vidím, že jsme
všichni na vánoční čas poměrně dobře
nachystaní, snad abychom o tom dali vědět lidem, aby s námi počítali,“ podotkly
naleštěné svícny. „To nechte na mě“, ozval
se farní zpravodaj ze židliček u vchodu.
„Stačí, když si mě vezmou včas domů. Nás
také,“ připojily se farní časopisy v Duchovním centru na Lesné i v soběšickém
klášteře klarisek.“ Ať ve všech farnostech
vědí, že jim přejeme radostné a požehnané
slavení Ježíškových narozenin, čím víc půjde o společnou radost, tím bude větší.“
Kostelní dveře zavrzaly a všechny hlasy
rázem utichly. Kostelník přišel nachystat
kostel ke slavení mše svaté...

VÁNOČNÍ OBĚD PRO CHUDÉ
Komunita Sant´Egidio už 10. rokem připravuje Vánoční oběd pro lidi bez domova,
který se bude i tento rok konat 26. prosince v restauraci „Živá voda“ pod Petrovem a na
faře sv. Jakuba. Očekává se přibližně 250 hostů – lidí, kteří žijí převážně na ulici. Protože
každoročně náklady na tento sváteční oběd pro chudé přesahují možnosti organizátorů,
prosí o pomoc i v naší farnosti.
O 4. neděli adventní – 20. prosince – budou členové této komunity po každé mši sv.
stát před kostelem a vybírat do košíčků finanční příspěvek na Vánoční oběd pro chudé
a zodpoví případné dotazy. Moc Vám děkujeme!
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ZPRAVODAJ FARN OST Í HUSOVICE, SOBĚŠICE A LESNÁ

POŘAD BOHOSLUŽEB V NAŠICH FARNOSTECH
O VÁNOCÍCH 2015
Husovice
24. 12. Štědrý den
1600 – pro rodiny s dětmi, 2400 – půlnoční
25. 12. Narození Páně
800, 1000 – koledy dětské scholy, 1800
26. 12. sv. Štěpán
800, 1000, 1800
27. 12. Svatá rodina / sv. Jan
800, 1000 – obnova manželských slibů, svěcení vína, 1800
31. 12. sv. Silvestr
700, 1700 – na poděkování za uplynulý rok
1. 1. Matka Boží, Panna Maria 800, 1000, 1800
Mimo svátky je pořad bohoslužeb následující:
Každé pondělí, úterý v 1800;
Každou středu v 700, 1700 – pro rodiny s dětmi (v zimním období v kapli na faře)
Každý čtvrtek, pátek v 700,1800 – po mši sv. následuje adorace s požehnáním
Každou sobotu v 800, 1800 (s nedělní platností)
Každou neděli v 800, 1000, 1800
Soběšice
24. 12. Štědrý den
2200 – „půlnoční“
25. 12. Boží hod
800
26. 12. sv. Štěpán
800
27. 12. Svatá rodina / sv. Jan
800
31. 12. sv. Silvestr
700 – na poděkování za uplynulý rok
1. 1. Matka Boží, Panna Maria 800
Pozn. Ve vánočním oktávu jsou denně v 1700 zpívané nešpory
Lesná
24. 12. Štědrý den
1530 – pro rodiny s dětmi, 2200 – „půlnoční“
25. 12. Boží hod
730, 900, 1030
26. 12. sv. Štěpán
900, 1030
27. 12. Svatá rodina / sv. Jan
730, 900, 1030
31. 12. sv. Silvestr
1600 – na poděkování za uplynulý rok
1. 1. Matka Boží, Panna Maria 730 , 900, 1030
Mimo svátky je pořad bohoslužeb následující:
Každé pondělí, středa a pátek v 1800
Každé úterý, čtvrtek a sobota v 700
Každou neděli v 730 , 900, 1030
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SRDÍČKO

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 6. 12. 2015, uzávěrka příštího čísla je 29. 1. 2016.
12

