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TĚŠÍME SE NA SVĚTLO!
Uprostřed „polední půlnoci“ prosincových dní vyniká přibývající svíce svit
a jasně nám dává najevo, že za chvilinku
zazáří hvězda, která bdělé srdce naplní radostí a úžasem, že Bůh nabízí sám
sebe jako dítě, které je bezbranné, vydané zase jen lidem, aby ho ochránili.
Tímto bych velmi rád poděkoval
všem, kteří mi pomohli splatit letošní fakturu za více jak 520 000 Kč. Další informace o dluhu průběžně aktualizuji na našich stránkách www.farnost-husovice.cz.
Veliké světlo spatřuji a radost mnou
prochází, když vidím tak krásnou farnost, která se dokáže semknout a vzájemně si pomoci. Jestli se mě někdo
chce zeptat, jak dopadly adventní věnce, tak nemám slov. Byla to radost a děkuji, že jste přišli.
Advent uteče jako obvykle rychle, tak
jako vše ostatní, ale věřím, že připravené
Boží milosti se dotknou každého z vás.
Při svátosti smíření, eucharistii a společném slavení vánočních bohoslužeb.
První budu mít 24. 12. v 16.00 hod.
a přiznám se, že se již moc těším. Tato
mše svatá je ve znamení „rozlitého“ betlémského světla, a tím radosti v našich

srdcích. Přineste si případně svíce a srdce připravte.
Hle, není na tom našem adventním
věnci více světla? Copak to znamená?
Ať dobrotivý Bůh žehná vašim rodinám, všem vašim vztahům!
Požehnané Vánoce a celý příští rok.
Váš br. Filip, OFM
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FRANTIŠKÁNSKÉ VÁNOCE
Naše farnost má milou výsadu, že může
nejen sledovat františkánství zblízka, a tak mít blíž i k současnému svatému otci Františkovi, ctiteli sv. Františka, ale může se v mnohém františkánstvím inspirovat. Obvyklé slavení
blížících se vánočních svátků hojností
a vnějším leskem je v kontrastu s prostotou chléva a jesliček, kde dlí svatá rodina. Jestliže připomínka betlémského
chléva nám zůstala jako jeden z odkazů sv. Františka v podobě jesliček, pak je
dobré vědět i o dalších františkánských
aktivitách, jakými je založení institucí na pomoc chudým, tzv. Monte di pieta. Koncem prosince o nich mluvil ve
své přednášce v rámci MSKA (Moravskoslezské křesťanské akademie) František Svoboda. Více se můžete dočíst
v jeho článku Jak františkáni přispěli ke
vzniku evropského bankovnictví a v nově
vydané knize: Tři archetypy evropské sociální politiky. Založení �orentské Monte inicioval františkán Bernardin Sienský a to překvapivě za podpory dominikána Savonaroly. Jejich zájem o bližní nezůstal stát nostalgicky u jesliček
v tichém rozjímání, ale vyústil v hledání konkrétní pomoci chudým lidem
v nouzi tak, aby při určité podpoře z ní
mohli za pomoci vlastních sil (a samozřejmě za Boží pomoci) vyjít a nacházet řešení. Florentská Monte byla založena roku 1473 a v jejím čele stála rada
osmi, jeden správce, dva písaři, dva od-

hadci a pokladník. Tato místa byla obsazována patricijskými vrstvami – pro
jejich vzdělání –, a přestože nebyla výhodně placená, přinášela určitou společenskou prestiž právě pro svoji dobročinnost. Společnost, která se zajímá
o své chudé, stojí na dobrých základech.
Florentská Monte poskytovala drobné
půjčky na nízký úrok, a tím umožňovala vymanit se ze situace, která by byla jinak beznadějná. Půjčky, které nebyly za
účelem zisku, ale ve prospěch chudých,
s tak nízkým úrokem, jak jen bylo možné. Monte se rozšířily i do jiných zemí
a někde dodnes fungují. Účinný způsob
pomoci tak přetrvává. Na počátku stála myšlenka nenechat své bližní v nouzi,
i když se mě to zdánlivě netýká. Nestát
u jesliček se zasněným pohledem a nevnímat jen romantiku zasněžené noci,
vůně cukroví a jehličí, ale zahlédnout
i prokřehlost těch, kdo nejen v tuto noc
nenalézají nikde otevřené dveře. A nejde jen o materiální nouzi.
Pokud se v našem kostele mihne
u jesliček svatý František, ať už osobně
nebo zástupně v podobě našich františkánů, nechte se jím inspirovat, jeho pohledem na svět, jeho otevřeným srdcem pro potřebné, jeho opravdovostí
ve všem, co dělal. Kéž jsou vaše Vánoce
plné světla a krásných setkání s Kristem
v každém člověku.
-ara3
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TAJEMSTVÍ PONDĚLNÍHO VEČERA
Zápis z farní rady 18. 11. 2013
Nevlídný podvečer tepaný drobným mrholením umělecky založeného listopadu se tu a tam zachvíval větrem a vybízel spěchající chodce k ještě rychlejší cestě domů. Světla uvnitř husovického kostela pohasla a kostelní myšky se zachumlaly do pelíšků, avšak po okolních chodnících se směrem k faře trousily tajemné
postavy, většinou poloskryté v límcích či
šálách...
Jeden po druhém vstupovali mlčky
na farní půdu, aby ve zpěvárně rokovali o všelijakých tajnostech farního dění.
Při zapálené svíci po biblickém úvodu
probrali detailně veškeré dluhy farnosti a obdivuhodný přínos nedávné akce
Dar farnosti. Po zvolání: Hospodin je
úžasný! následoval výčet celkové vybrané částky, sto devadesát tři tisíc. Po díkuvzdání Hospodinu se dostalo na svolávání
požehnání i pro štědré dárce a to bez rozdílu, protože dali podle svých možností
(připomeňme si dar chudé vdovy).
Letošní předposlední listopadový týden započal stavebními úpravami kostela, konkrétně výměnou zaatikového žlabu. Mimo to budou pokračovat i stavební práce na faře tak, aby nová kotelna
byla co nejdříve v provozu a taktéž kaple (realizovaná dle návrhu Milivoje Husáka), byť zatím bez podlahy, sloužila již
ve vánočním čase. Nade vším bdí rovněž
brněnští památkáři a architekti z Prahy. Aby nového nebylo málo, probíraly
se i plány na instalaci kříže v parku sestry
4

Restituty, kam by mohl zamířit příští světelný dušičkový průvod.
Nedělní návštěvnost kostela je víc než
optimální a má-li být splněna občasná výzva kněze – ještě se posaďte – bude
nutné dokoupit židle a sladit stávající (případně vyřadit), aby celý kostel v nás probouzel touhu chválit Boha za vše, co nám
dává.
Brigádnické pobyty ministrantů a mládeže v Hájku vyjevily, že Brno je nejlepší,
protože zde bylo v nejhojnějším počtu...
Nejbližšími úkoly, které jsou před námi,
je získání Jezulátka do jesliček před oltářem (jestli doma nějaké máte, doneste, ale
musí tam vydržet celé Vánoce J – upozornění pro maminky).
Dále pak tvoření adventních věnců a rozsvícení vánočního stromu před
kostelem. Příští rok, bude-li zájem, by se
mezi zmíněné akce ještě přidala mikulášská dílnička pro děti.
Po Novém roce, v neděli 5. 1. 2014, se
můžete připojit k tříkrálovým koledníkům, aby se hravě zvládly všechny ulice
a uličky, příslušné k naší farnosti.
Nakonec ještě padla jedna prosba o nezalévání květin v kostele, jelikož ony na
to mají své lidi a je-li vody příliš, uhnívají
jim kořínky. Děkujeme.
Tajemné setkání pastorační rady skončilo závěrečným požehnáním a exkurzí
do přestavovaných prostor.
Děkujeme všem za účast.
-kac-

ZPRAVODAJ FARNOSTÍ HUSOVICE, LESNÁ, SOBĚŠICE A OBŘANY

JAKO JEŽÍŠEK
Byl prosincový večer a já se vlekla unaveně domů, v nohou pár kilometrů mezi
obchodními regály, v rukou pár balíčků a v hlavě neveselé myšlenky o dárcích, které se nepodařilo sehnat, a pochyby o těch, které jsem zakoupila. Budou se
líbit? Nebo jsem radši měla vybrat něco jiného?
Pak jsem potkala kamarádku. Znalecky
omrkla moje zavazadla a prohlásila: „Byla
jsi ježíškovat, viď?“
Její úsměv a dobrá nálada odplavily do
dálky moji únavu i pochyby. A celý večer
mi hladilo (d)uši to nové slovíčko „ježíškovat“.
To je vlastně pravda, o Vánocích smíme svým blízkým dělat Ježíška. Jako když
si děti hrají na pana doktora nebo na maminku a na tatínka, tak si i my smíme

a máme „hrát na Ježíška“. Z pohledu věčnosti jsou všechny naše dospělé projekty
jen dětskou hrou.
Vánoční úkoly začaly z pohledu „ježíškování“ dostávat nový rozměr. Umytá
okna a naleštěné kliky? Vanilkové rohlíčky a kupa dárků pod stromečkem? Jestli je to z upřímné lásky, sem s tím. Jestli
je to skrytý závod o dokonalost, nemá to
z pohledu věčnosti mnoho ceny.
Možná budeme tím jediným „Ježíškem“, kterého o Vánocích naši drazí potkají. A třeba se staneme směrovkou na
jejich cestě za tím, který o sobě prohlásil:
„Já jsem cesta, pravda a život“.
A naši bližní se budou častěji setkávat s anděly, podobně, jako jsem já jednoho potkala v tom nevlídném prosincovém
večeru.
-smer-

Rozsvícení vánočního stromu před husovickým kostelem o první neděli adventní 2013
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ADOPCE NA DÁLKU
Milí farníci, nevím, kolik dětí a studentů školou povinných má husovická farnost,
ale v současné době k nim rozhodně patří
pět indických dětí „adoptovaných na dálku“
díky vaší štědrosti a zájmu.
Arcidiecézní charita Praha pomáhá již od
roku 1993 prostřednictvím tohoto programu
nejchudším dětem ke vzdělání. Husovická
farnost se k adopcím připojila v roce 2000.
Za tu dobu jste podpořili jedenáct dětí, kterým platíte školné, školní uniformu, školní potřeby, knihy, sešity, základní zdravotní
péči, několikadenní vzdělávací tábor s bohatým programem, exkurze apod.
Děti jsou za vše velice vděčné, píší dvakrát ročně dopisy spolu s krásnými vánočními a velikonočními přáními, malují pro vás
také pěkné obrázky.
Partnerská společnost, která v Indii spolupracuje s Charitou, zasílá každý rok výroční zprávu s vysvědčením a fotogra�í dítěte. Děti vás nazývají nejmilejšími tetami
a strýci a mají upřímnou radost z každé odpovědi na svůj dopis a z každého povzbuzení k dalšímu studiu. Ve školách se velmi snaží a dosahují pěkných studijních výsledků.
Rády sportují, milují tanec, atletiku – běh
a skok, hrají fotbal. Velice se těší na všechny slavnosti a svátky v Indii, slaví také Vánoce a Velikonoce. Některé pocházejí z tradičních křesťanských rodin, jiné mají hinduistické vyznání, ale všechny se za vás modlí i se
svou rodinou.
Děti vybírají do tohoto programu místní
sociální pracovníci ve spolupráci s komunitou. Základní podmínkou je, že dítě by bez
pomoci nemohlo z �nančních důvodů docházet do školy nebo by muselo docházku
předčasně ukončit. Posuzuje se i zájem dí6

těte o vzdělání. Program se zaměřuje i na
jeho rodinu a blízké okolí. Školné činí ročně
4 900 Kč na dítě, u těch co studují vyšší školy, pak 6 000 Kč.Vzdělání, které pomáhá dětem uplatnit se v životě, získali: Anil Tosur,
Gouravva, Carol Saritha, Pushpa, Margaret Rinki, Shridevi. Anil P. Clevin a Jerome
Pinto dále pokračují ve studiu, takže je podporujete již třináct let.
Nejmladším studentem je nyní Rashwin
(11 let), který navštěvuje 7. třídu. Je velice
bystrý, dobře se učí, rád pomáhá ostatním
dětem a také sestře, která chodí do 2. třídy. Chtěl by být inženýrem. Dívka Anusha
Mary je o dva roky starší, chodí do 8. třídy
a ráda by se stala doktorkou. Učí se výborně,
má sestru a bratra a oba rodiče pracují. Další
děvče, Sushma Suresh (17 let), začala v tomto školním roce studovat na obchodní škole.
Dobře se učí, má ráda tanec a ráda sportuje. Mladší bratr postoupil do 10. třídy a starší sestra pracuje.
Jerome Pinto (20 let) by se rád stal mechanikem a studuje soukromou školu. Je členem
Mladých křesťanských studentů. Velice miluje sport, zvláště běh a obsazuje v závodech
první místa. Baví ho matematika. Nejstarší chlapec, Anil P. Clevin, studuje obchodní školu. Dokončil 6. semestr a rozhoduje
se o svém dalším studiu. Má staršího bratra,
který již pracuje a rád by se stal bankovním
úředníkem. Píše krásné a dlouhé dopisy plné
vděčnosti vám všem.
Zahrňte prosím tyto děti do svých modliteb. Ještě jednou za ně děkuji Bohu i vám
všem, kteří je podporujete �nančně, modlitbou i svým osobním časem stráveným nad
psaním dopisů.
Zdena Kubešová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V naší farnosti se Tříkrálová sbírka
uskuteční v neděli 5. 1. 2014 odpoledne.
Je to sice neděle, ale věřím, že se naleznou tací, a již se přihlásili, kteří obětují
čas a pomohou dobré věci. Vím, byla by
lepší sobota, avšak účastním se katechetického kurzu a přednášky vychází právě na soboty.
Účastnit se tříkrálové sbírky je příležitostí vyjít ze sebe sama a udělat
něco dobrého, protože dobrý skutek
člověka něco stojí. Také děti, a to nechci poučovat rodiče, se tímto učí jakési obětavosti v širším smyslu. Je zajímavé, že mám mezi prvními přihlášenými čtyři nevěřící děti, které se velmi chtějí sbírky účastnit a neuvěřitelně se těší. Toto i mě samého povzbuzuje, že se Boží dílo může dotknout
kohokoliv.
Povím vám, co jsem zažil v loňském
roce. Když mou skupinku, kterou tvořili kluci, napadla myšlenka: pojď-

me do hospody, tak jsem se chtěl malinko vykroutit a říkám: „No víte, kluci, nějak se mi nezdá… v hospodě bývají lidi v ráži…“ Oni se však nedali a tak se šlo. Když jsme vešli, uviděl jsem chlápky kolem třicítky, takové ty potetované nabušence, a říkám si:
„To bude výsměch…“ Když nás zpozorovali, tak se stalo něco neuvěřitelného. Hospoda ztichla i s těmi, ze kterých jsem měl obavu, a pozorně naslouchali, poté vytáhli peněženky a vysypali všichni všechny drobné. Potom přišla
servírka a klukům dala sladkosti. Já jen
v duchu děkoval Pánu.
Tímto Vás i já povzbuzuji k odvaze přijít pomoci a účastnit se akce, která je a má být považována za akci naší
farnosti. Je to také příležitost se setkat
a prožít společenství a řekl bych i jakési dobrodružství, protože někam vejít
nebo jen zazvonit u dveří… .
Těší se br. Kapistrán, OFM

INFORMACE Z FARNOSTI BRNOHUSOVICE
V sobotu 8. února 2014 proběhne v Orlovně na Vranovské ulici již třetí ročník Husovického plesání na téma „Rebelové“. Všichni jste srdečně zváni.
V úterý 4. března 2014 od 19.00 proběhne Masopustní veselí na faře. Přineste vámi
upravené koleno (vepřové) a společně budeme degustovat.
8
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INFORMACE Z FARNOSTI BRNOLESNÁ
Dárek. Není potřeba zdůrazňovat, že dar nemusí být jen věc. Mládež z Lesné velmi
dobře pochopila, jak obdarovat své bližní (v tomto případě seniory v domovech na ul.
Okružní a Ibsenově) a darovala jim svůj čas, talent a píli ve formě divadelního představení o svaté babičce – Ludmile. Také, jako každý rok, připravila balíčky, které potom
roznášeli nemocným a opuštěným lidem ve farnosti.
Tříkrálová sbírka ve farnosti Brno-Lesná bude probíhat ve dnech 2.–14. 1. 2014. Prosíme koledníky a vedoucí skupinek, aby se co nejdříve nahlásili sestře Margitě, abychom koledování mohli včas zajistit a naplánovat.
V neděli 12. ledna 2014 v domově důchodců na Kociánce bude probíhat program
k ukončení vánoční doby. Začátek je v 15.00.
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FARNÍCI VILI VĚNCE A MAX VYL V KLAUZUŘE
Třicátý listopadový den se odpoledne fara nebývale rozvoněla jehličím, a tak již zdáli přitahovala po Vánocích dychtící farníky. Aby jim adventní čekání na příchod Pána lépe uběhlo (ale ne
uteklo!), uvili si společně adventní věnce, kterými navečer zaskládali stupínky schodiště, vedoucího jak do klauzury, tak zajisté i do nebe, jestliže se po něm stoupá v modlitbách...
Společné vití radostně prožili všichni, mimo
psa Maxe, který zajisté v klauzuře smutně vyl,
že mu nebylo dopřáno vít. Nádhera věnců naplno pak oslnila v první adventní neděli před oltářem, kde se jim dostalo požehnání, a jejich krásu
zvýraznila i zmínka bratra Filipa o několika příchozích zaujatých myšlenkou, že věnce víti neumí a posléze překvapenými, jak se jim, po dodání odvahy a instrukcí bratrem Filipem, věnce
podařily. Ostatně vše je doloženo na následujících fotogra�ích z tvoření. (A děkujeme za veškeré další zdobné příspěvky jako cesmínu, krušpánek, bobkovišeň, túji atd…)
Jarka C.
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TŘI KRÁLOVÉ
Z nebe na zem se rozvážně snášel prašan,
děti výskaly radostí a pustily se do stavění
sněhuláků. „Ještě koruny na hlavy a budeme mít pod okny tři krále,“ komentovala dětské snažení babička. Děti hbitě doplnily sněhuláky korunami z papíru a běžely sáňkovat na nedaleký kopec. Možná proto nezaslechly z nebe hlas: „Podívejte, přátelé, takhle si nás děti představují. Ten vlevo jsi asi ty, Melichare, a vpravo
já, Baltazare.“
„Jak myslíš, Kašpare, podle mě se ti víc
podobá ten uprostřed.“
„Půjdeme se podívat zblízka!“ navrhl
Melichar.
A tak se tři králové na chvíli vypravili
opět na svět, tentokrát ne za hvězdou, ale
do Husovic, a rovnou ke kostelu. Odtud
se chystali pokračovat ke sněhulákům.

Jaké bylo však jejich překvapení, když
se ocitli mezi davem dalších tří králů!
Byla totiž neděle 5. 1. 2014!
„ Zdá se, že vy jste poslední, kdo se ještě
přidal,“ oslovil je bratr Kapistrán. Vypadáte vážně jako tři králové. Tak pojďme, je
nás tady tolik, že do večera hravě zvládneme obejít všechny ulice ve farnosti a ještě
si dát na faře teplý čaj a cukroví.“
Baltazar úžasem ztratil řeč, Melichar
zůstal v rozpacích, jen Kašpar začal něco
namítat, ale bratr Kapistran rázně zavelel:
„Nechme řečí, na ně bude čas potom. Vezměte si pokladničky a vyrážíme za lidmi.“
Kašpar ani nevěděl jak, ale za chvíli již
s Melicharem a Baltazarem zvonil u prvních dveří.
Možná to bylo právě u vás.
Jarka Cýrusová
11

SRDÍČKO

POŘAD BOHOSLUŽEB
V NAŠICH FARNOSTECH O VÁNOCÍCH 2013
Husovice
24. 12. Štědrý den 1600 – pro rodiny
s dětmi, 2400
25. 12. Boží hod 800, 1000,1800
26. 12. sv. Štěpán 800, 1000, 1800
29. 12. Svatá rodina 800, 1000, 1800
31. 12. sv. Silvestr 700, 1700 – na poděkování za uplynulý rok
1. 1. Matka Boží, Panna Maria 800, 1000,
1800
Soběšice
24. 12. Štědrý den 2200
25. 12. Boží hod 800
26. 12. sv. Štěpán 800
29. 12. Svatá rodina 800
31. 12. sv. Silvestr 700
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
25. 12. Boží hod 730, 900, 1030
26. 12. sv. Štěpán 900, 1030, 1500 – jesličková pobožnost s koledami a adorací
29. 12. Svatá rodina 730, 900, 1030
31. 12. sv. Silvestr 1600 – na poděkování
za uplynulý rok
1. 1. Matka Boží, Panna Maria 730, 900, 1030
Pozn.: Informace a podrobnosti o všech
akcích přímo v DC nebo na webové stránce www.volny.cz/dcbl.
Obřany
24. 12. Štědrý den 2200
25. 12. Boží hod 900
26. 12. sv. Štěpán 900
29. 12. Svatá rodina 900
31. 12. sv. Silvestr 1600, 2330 – adorace
1. 1. Matka Boží, Panna Maria 900

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.farnost-husovice.cz nebo e-mail: Srdicko.Husovice@seznam.cz
Internetové stránky farnosti Brno-Lesná: www.volny.cz/dcbl/srdicko.htm
Odpovědný redaktor: Daniel Kummer
NEPRODEJNÉ. Vychází pro vnitřní potřebu farností. Neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka tohoto čísla byla dne 10. 12. 2013, uzávěrka příštího čísla je 13. 2. 2014.
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