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POZDRAV Z OBŘAN
Pěkný, hřejivý pozdrav z Obřan a Maloměřic zasílají farníci s jáhnem Mgr. Petrem a knězem Danielem!
Takže každou neděli v 9 hod. v krásném kostelíčku na kopečku oslavujeme
společně našeho Pána. Radujeme se
z účasti rodin, vdov či vdovců, též z naší
mladé schóly, z velkých i malých ministrantů, z lektorů i ze zpívaného respon.
žalmu od naší milé paní starostky Klárky.
Čas od času nás rovněž navštíví známý
brněnský herec Miroslav Gabriel Částek
a přednese jedno ze dvou čtení. Jednou za
14 dní po mši sv. se setkáváme s farníky
a návštěvníky ve farní kavárně za farou,
kterou vybudoval a zprovoznil náš jáhen
Petr Šplouchal s rodinou a dobrovolnými
pomocníky. V pohoštění při těchto setkáních nám nebrání ani postní doba. Přesto
se již těšíme na slavení svátků velikonočních se vzkříšeným Pánem, od něhož
přijímáme všechny dobré dary.
O velikonoční vigilii znovu zazní Exsultet. V tomto velikonočním chvalozpěvu zaslechneme slova: „Raduj se i Ty, matko Církvi, zkrášlená leskem tak jasného
světla! A v mohutném zpěvu lidu ať tento
svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!“
Kéž se i o těchto velikonočních svátcích
smíme radovat s celou církví, se všemi lid-

mi dobré vůle a to z tolika dobrých darů,
které nám Bůh uděluje v hojnosti každý
den. Ať i my si sloužíme navzájem v lásce,
projevujíce tak vděčnost za to, že smíme
žít v krásné zemi a v míru.
Zveme Vás srdečně na oslavu zmrtvýchvstalého Krista do Obřan!
bratr Daniel, OFM
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ROZHOVOR
Dnes se setkáme se vzpomínkami P. Karla Cikrleho na Velikonoce jeho života.
Můžete nám, otče, přiblížit Velikonoce vašeho dětství a mládí ?
Velikonoce dětství a mládí se velice lišily.
V dětství byla liturgie Třídenní ráno, na
jednu mám vzpomínku: poloprázdný
kostel, jeden kněz něco dělá a latinsky
říká, druhý to česky komentuje. Na Velký
pátek odpoledne se šlo k Božímu hrobu
a na Bílou sobotu bylo odpoledne vzkříšení – průvod s eucharistií kolem kostela;
maminka říkala, že je to přehlídka jarní
módy. Pro nás kluky bylo daleko důležitější, že „zvony odletěly do Říma“ a my
jsme od čtvrtka poledne do soboty poledne chodili ráno ještě za šera, v poledne
a večer po dědině „klepat“. Pak pochopitelně Červené pondělí s „mrskutem“. Jak
vidět, toho náboženského moc nebylo.
Pro pobavení: Bylo nám 16–17 let, a šli
jsme na Červené pondělí po děvčatech.
Jarda měl velký zájem se dostat k Ance,
ale tam nám neotevřeli. Bylo to vedle
domu dědečka a babičky jednoho z nás,
tak jsme prošli jejich domem na dvůr,
Jarda se s nedočkavostí vyškrábal na dělící zídku a seskočil do dvora své vyvolené.
Ale ouha! Tam bylo pěkně mazlavé hnojiště, on doskok neustál, padl na všechny
čtyři a ještě se překulil. Divíte se, že dámu
svého srdce už vymrskat nešel?
Pak přišlo zralé mládí. V roce 1956 se
poprvé Velikonoce slavily večer a v podstatě tak, jak se slaví dodnes, ale ještě
latinsky. Byli jsme výborná parta minis2

trantů, od malých až po nás – mládence
po dvacítce. Náš kaplan o. Oldřich Mifek
(mnozí jste ho znali jako faráře na Vranově) s námi nacvičil novou liturgii Třídenní. Po tři večery to byl pro nás i pro
nabitý kostel zážitek. Jako bych se probíral albem fotogra�í, tak se mi dodnes
vybavují některé scény.
Coby maturant na gymnáziu s latinou
a student JAMU jsem byl tehdy pověřen
zpívat velikonoční chvalozpěv Exsultet;
od té doby jsem ho zpíval každý rok, už
55 let; někdy dokonce i víckrát, přejížděl
jsem do různých kostelů. A ty noty, ze
kterých jsem ho nejen tehdy poprvé zpíval, mám schované dodnes.
Čím jsou pro vás Velikonoce?
Není to fráze, když odpovím, že vrcholem liturgického roku. Pro Pána Ježíše
byly „hodinou, pro kterou přišel“, byly
smyslem a cílem jeho života od vtělení
a narození, hodinou, kdy on spásou stvoření oslavil Otce a Otec vzkříšením oslavil
jeho. Máme přece žít v co nejtěsnější blízkosti našeho Pána. Pak tedy každoroční
liturgické zpřítomnění toho, co bylo vrcholem života jeho, je logicky i vrcholem
roku našeho.
Čím byste si přál, aby byly pro ty, kterým
jako kněz sloužíte?
Tím, o čem mluvím v odpovědi na předchozí otázku.
Co byste na Velikonocích rád obnovil a co
vynechal?
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Zažil jsem dvě obnovy velikonoční liturgie, tu v roce 1956 a po Druhém vatikánském koncilu. Oboje byly krokem vpřed.
Neodvážil bych se na tom něco „obnovovat“. Kterým směrem by další obnova
měla jít? Myslím, že by se spíš mělo
hlouběji promeditovat to, co je, vnitřně
do slavení Velikonoc více proniknout,
přijmout nejen formu-obřad obnovy, ale
přijmout především jejího ducha a smysl,
to, čeho je ta forma vnějším obrazem.
Minimálně by se všichni přítomní měli
poučeně a vnitřně aktivně vložit do slavení. Ne: „Byl jsem na obřadech Třídenní“,
ale: „Slavil jsem liturgii Třídenní“.
Také si myslím, že je škoda, že zanikly
různé lidové zvyky svázané s Velikonocemi. Byly svázané s venkovskou společností, asi je není možné obnovit. Zůstalo
jen to Červené pondělí s žílami a vajíčky.
Nedalo by se však něco adaptovat do naší
městské společnosti? Nemohlo by vyrůst
něco nového? Nevím. Vím jen, že by to
slavení Velikonoc prospělo.

Máte pro nás nějaké velikonoční poselství?
Toto přání:
Jeho smrtí je naše smrt přemožena,
v jeho vzkříšení je všechen život vzkříšen.
Velikonoční preface
Je to nad naši představivost, ale vnímáme
jas, který z toho září. Kéž je perspektivou
a radostí i vašeho života.
o. Karel

Vladimír Matoušek: Vzkříšený ukřižovaný
Kostel Brno-Komárov

VERONIKA
Do tvé duše, do tvých dlaní
otisknu prach, slzy a krev,
otři je svou láskou
a navždy je nech,
ty slzy Boha-člověkaproudit skrze srdce své,
ať blízcí, ať z daleka
mohou vidět je
v tvých dlaních,
když roušku na bolesti podáváš,
v tvých očích,
když Boží lásku předáváš.
Jarka Cýrusová
3
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„PRVNÍ“ HUSOVICKÉ PLESÁNÍ
V sobotu 11. února 2012 prošla husovická
Orlovna velkou proměnou: Na parketách
tělocvičny vyrostlo pódium, objevilo se na
nich více než dva tucty nových stolů a přes
sto židlí, ze stropu se spustily konfety
a další ozdobné prvky; k večeru se sál začal pomaličku zaplňovat hosty – ale místo
zpocených sportovců honících se za míčem
se na parketách objevili zdobně oblečení
farníci a Orli z Husovic a blízkého okolí
– kteří se při pohybu neřídili pravidly sportovních her, ale rytmem hudby hudebního
tělesa the Snails. Je sice fakt, že výsledné
množství potu mohlo odpovídat běžnému sportovnímu klání, ten sobotní večer
však měli návštěvníci výhodu, že se mohli
občerstvit rovnou na místě samém, v baru,
k tomu účelu připravenému. Ten večer
se totiž po jednašedesáti letech podařilo
v naší Orlovně uspořádat ples, a to pod názvem „Husovické plesání“. Pozvání na tuto
farní akci přijalo více než sto hostů, kteří
se tancem, hudbou, dvěma předtančeními
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a soutěží o ceny bavili až dlouho do noci.
Velmi milé bylo, že se do tanečního víru
pustili i bratři františkáni, kteří ukázali, že
se dokážou důstojně chovat nejen u oltáře,
ale i na parketu. Byl to velmi povedený
večer, za jehož organizaci patří dík celému
vedení husovického Orla a mnohým dalším dobrovolníkům a nadšencům.
V roce 1951 byl chystaný Orelsko-farní
ples narušen zásahem komunistické moci,
který akci zakázal. I když se v tom roce
nakonec ples jako „soukromá oslava“ uskutečnil, byl na dlouhou dobu poslední společenskou akcí, kterou Orlovna pamatuje.
Věřím, že letošním plesáním se nám
podařilo navázat na přerušenou tradici,
a že nejpozději za rok Orlovnu při tanci
znovu zaplníme a opět prožijeme pěkný
večer. Také doufám, že se uvidíme i na
dalších Orelských akcích jako např. na
„Pálení čarodějnic“ nebo po prázdninách
na druhém Husovickém skotačení.
Martin Glogar
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DOBRODRUŽNÁ ZÁCHRANA PŘED POTOPOU
V neděli 19. února 2012 se Duchovní
centrum na Lesné zaplnilo spoustou
zvířátek, protože právě v té chvíli je
pradávný Noe pozval na svoji archu, aby
byli všichni (i jeho rodina), zachráněni
před potopou. A jak to tak bývá, zatímco
Noe napřed vylepšoval loď a pak se staral o zdárnou plavbu, starost o zvířátka
a veškeré další zabezpečení připadla paní
Noeové. Byla to právě ona, kdo zvířátka
přivítal a uvedl na palubu nějakou chvíli
poté, co k nim dolehl důrazný Boží hlas,
vyzývající k nalodění na archu.
Protože si paní Noeová byla dobře vědoma nebezpečí ponorkové nemoci při příliš
dlouhé plavbě, měla pro zvířátka nachystány nejen zásoby jídla a pití, ale také celý
zábavný program, aby se například nekousaly nudou. Hned na počátku se se všemi
důkladně seznámila, aby věděla, co jsou
zač a bylo hezké, jak na jedné palubě spolu
v lásce a pokoji přebývaly jak kočky a myši,
tak třeba jindy draví leopardi atd. Dokonce
ani sloni nenadělali žádnou paseku. Naopak všichni (včetně rodičů) zaujatě sledovali divadlo Markéty Hanáčkové, soutěžili,
hráli hry, tancovali – nejúspěšnější byly
tance s nafukovacími balonky, které představovaly například dešťové kapky. Pro
nabytí nových sil přišla i chvíle na malou
svačinku, hned po oblíbené tombole.
Po svačině bylo připravené překvapení
karnevalu – přišel svatý František z Assisi
v podání P. Bonaventury OFM z husovické farnosti. Po vyprávění o životě
svatého Františka (kterého děti mohly

v P. Bonaventurovi doslova potkat), následovala malá scénka o cvrčkovi a mravenci, jejichž spor vyřešil právě laskavý
a bohabojný svatý František, aby pak nabídl jídlo nejen jim, ale všem přítomným
zvířátkům. P. Bonaventura i sestra Margita také dětem vyprávěli o kráse rozhodnutí se pro Boha, rozhodnutí žít v řádu.
Protože se dětem na karnevalu hodně
líbilo ( tentokrát jich přišlo 70), protáhl
se program až do 18–ti hodin a po závěrečném děkování organizátorům, sestře
Margitě, dětem z Mariánského sdružení
mládeže (vyrobily růžence a pomáhaly
s tombolou), ženám z charity (staraly
se o občerstvení) a dalším- pronesené
P. Lubomírem – téměř všichni zúčastnění začali spontánně uklízet. Zanedlouho
bylo vše v naprostém pořádku, zachráněná zvířátka (s rodiči) se s radostným
úsměvem rozešla domů, organizátoři
poděkovali Bohu za krásný průběh karnevalu a pomalu začali plánovat další.
Za rok se v duchovním centru možná
sejdou všichni svatí…
-jac5
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POŘAD BOHOSLUŽEB
V NAŠICH FARNOSTECH O VELIKONOCÍCH 2012
Na Zelený čtvrtek 5.4. celebruje otec
biskup Vojtěch Cikrle mši sv. v 9.00 v katedrále na Petrově s kněžími naší diecéze,
při níž se žehnají oleje.
HUSOVICE – farní kostel
1. 4. Květná neděle
mše sv. 7.00, 9.00, 11.00, 18.00
pobožnost křížové cesty 17.30
4. 4. Středa svatého týdne
mše sv. v 7.00
večerní mše sv. v 17.00
5. 4. Zelený čtvrtek
mše sv. 18.00
společná adorace v Getsemanské zahradě
21.00
soukromá adorace po celou noc. Ve 23.00
se zavírá kostel a poté se v každou celou
hodinu může přijít do kostela sakristií.
Všichni jste srdečně zváni. Noční bdění
bude zakončeno ranními chválami s bratry v 6.30.
6. 4. Velký pátek
pobožnost křížové cesty 17.15
památka umučení Páně 18.00
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7. 4. Bílá sobota
velikonoční vigilie 20.00
od 8.00 do 12.00 a od 15.00 příležitost
k soukromé adoraci v kostele u Božího
hrobu
8. 4. Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod
velikonoční
mše sv. 7.00, 9.00, 11.00, 18.00
9. 4. Pondělí velikonoční
mše sv. 7.00, 9.00, 18.00
Příležitost k přijetí svátosti smíření
v husovickém kostele před velikonočními svátky bude v pondělí 2. 4. a v úterý
3. 4. od 17.30, ve středu 4. 4. od 16.00
(zpovídání bude vždy pokračovat i po
mši svaté).
SOBĚŠICE – klášter sester Klarisek
1. 4. Květná neděle
mše sv. 9.00
5. 4. Zelený čtvrtek
mše sv. 18.00
6. 4. Velký pátek
památka umučení Páně 18.00
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7.4. Bílá sobota
velikonoční vigilie 20.00

LESNÁ – kaple sv. Ludmily
(Domov seniorů, Okružní 29)

8. 4. Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod
velikonoční
mše sv. 9.00

5. 4. Zelený čtvrtek
mše sv. 16.00 ( místo obvyklého pátku)

9. 4. Pondělí velikonoční
mše sv. 9.00

OBŘANY – farní kostel

LESNÁ – Duchovní centrum
1. 4. Květná neděle
mše sv. 7.30, 9.00, 10.30
5. 4. Zelený čtvrtek
mše sv. 18.00
6. 4. Velký pátek
památka umučení Páně 18.00
7. 4. Bílá sobota
velikonoční vigilie 20.00
8. 4. Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod
velikonoční
mše sv. 7.30, 9.00, 10.30
9. 4. Pondělí velikonoční
mše sv. 7.30, 9.00

1. 4. Květná neděle
mše sv. 9.00
5. 4. Zelený čtvrtek
mše sv. 18.00
6. 4. Velký pátek
křížová cesta 15.00
bohoslužba slova – památka umučení
Páně 18.00
bdění u Božího hrobu do 22.00
7. 4. Bílá sobota
během dne od 10.00 bdění u Božího
hrobu.
velikonoční vigilie 20.00
8. 4. Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod
velikonoční
mše sv. 9.00
9. 4. Pondělí velikonoční
mše sv. 8.00

7

SRDÍČKO

INFORMACE Z HUSOVICKÉ FARNOSTI
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý
On nám totiž dává pro lepší porozumění
a vhled do Písma svatého bratra Bonaventuru a jeho pondělní výukové hodiny.
Setkání téměř připomíná setkávání Ježíše
s jeho učedníky, nejspíš také přiváděl blíž
k Bohu tímto laskavým způsobem a zároveň učil jako ten, kdo opravdu ví… Kdo
ještě nezakusil, ať neváhá přijít k pramenům živé vody.
Nové ozvučení v husovickém kostele
Zajisté jste si mnozí povšimli, že hlasy
našich kněží, lektorů a zpěváků zní poslední dny jaksi liběji a zvučněji (ne, že by
předtím ne, jen je to ještě lepší J). Nové
ozvučení kostela přineslo nejen tuto výhodu, ale i nevšední zážitek téměř rodinné
středeční mše svaté 7. 3. 2012 na faře právě
ve chvíli, kdy se nové ozvučení instalovalo.
Najednou jsme si byli všichni velmi blízko.
Mše se odehrávala možno říci z očí do očí,
ti, kteří přišli, dobře věděli, koho mají za
souseda, došlo i na vzájemné představování. Jednohlasně se pak shodli, že by tuto
rodinnou soudržnost uvítali i v kostele.
Sice v něm není zdaleka taková anonymita, jako ve středoměstských kostelích,
ale možná ještě stále někdo nezná většinu
lidí, s kterými každou neděli slaví. Pojďme
se tedy spolu kamarádit- tak, jak to půjde.
Protože farnost je především zázemí, kde
jdeme spolu s ostatními k Bohu a kdo jde
sám, musí šlapat daleko náročnější cestu
zbytečně.
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Pouť do Křtin – 15. ročník
Modlitba v 8.00 v husovickém kostele zahájí letošní pouť naší farnosti za Pannou
Marií do Křtin v sobotu 5. května 2012.
Trasu pro nás tradičně vybral pan Vladimír Letocha. V 8.29 odjedeme autobusem
č. 57 z Tomkova nám. do Útěchova, odkud se v 9.00 vydáme pěšky do Křtin přes
Adamov a Habrůvku. Cestou se zastavíme
u Staré hutě u Adamova (prohlídka a svačina) a u Býčí skály – jeskyně Kostelík
(polední modlitba a oběd). Pro ty, kdo
nemohou jít pěšky, bude přistaven autobus
s odjezdem ve 14.30 od kostela. V 15.30
začne ve křtinském chrámu modlitba sv.
růžence a v 16.00 mše sv. Na konci mše
sv. se budou rozdávat požehnané pokrmy,
které s sebou můžete vzít.
Noc kostelů
Letošní noc kostelů v našem husovickém kostele proběhne v tichosti, protože
termín 1. června 2012 koliduje s dalšími
akcemi pořádanými farností. Kostel bude
otevřen pro případné návštěvníky, kteří
budou chtít poznat náš kostel a setkat se
s Ježíšem ve svatostánku v mlčení a řeči
srdce. Uvítáme všechny, kdo budou ochotni mít službu v kostele.
Farní duchovní obnova
Farní duchovní obnova v sobotu 2. června
2012 proběhne výjimečně v odpoledních
hodinách a bude obohacena přitažlivým
programem. Zahájení je naplánováno na
13.30 na faře. Ve 14.00 přednese Ludvík
Kolek přednášku na téma dary Ducha sv.
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Po ní bude přichystané malé občerstvení
a bude možnost přijmout svátost smíření.
Mši sv. společně oslavíme v 18.00. Po ní,
v 19.00, nám zahraje divadelní skupina ze
sousedních Židenic v čele s P. Petrem Benešem a manžely Juráskovými, působivé
přestavení Raněný pastýř. Krátká hra vtahuje diváka velice přístupným způsobem
do hlubin evangelia. Je to vhodné i pro
nevěřící a hledající.

Biřmování
Pravděpodobně poprvé budou mladí z naší farnosti mít možnost přijmout svátost
biřmování přímo v našem kostele. Slavnost proběhne v neděli 3. června 2012 při
mši sv. v 9.00. Mše sv. v 11.00 tento den
nebude.

INFORMACE Z FARNOSTI LESNÁ
Stavba nového kostela na Lesné
14. 2. 2012 biskupství brněnské vyhlásilo
architektonickou soutěž na návrh stavby
kostela blahoslavené Marie – Restituty
v Brně – Lesné. Přesné podmínky jsou
zveřejněny na webových stránkách brněnského biskupství. Zamýšlená dostavba našeho DCBL se konečně o malý kousíček
posunula kupředu i díky vaší podpoře.

Pouť do Mariazell
Farnost Brno-Lesná pořádá tradiční pouť
do Mariazell v Rakousku na svátek Panny
Marie Prostřednice všech milostí 8. května
2012. Sraz je v 5 hod. u plaveckého stadionu na Lesné. Mši sv. bude sloužit otec Pavel
Hověz spolu s bratrem Ingnácem, OFM.
Návrat se předpokládá kolem 22 hod.
Cena 500 Kč. Přihlášky a informace můžete získat u Ing. Jiřího Lupínka na tel.
603 919 315 nebo Ing. Marie Číkové na
tel. 733 188 920.

SDÍLET VELLU
Elias Vella je oblíbený autor, který se dá
číst, díky řadě jeho vydaných knih, dá se
poslouchat na různých nahrávkách, ale
také se dá sdílet ve společenství dalších
lidí, jak to bylo možné na konci února
u minoritů. I pro toho, kdo zná dobře jeho
dílo, byla možnost obnovit své duchovní
síly právě prostřednictvím sdílení, protože
zejména společenství bylo nosnou silou
Vellových přednášek a ne náhodou byl
kostel každý den zaplněn do posledního

místečka (v neděli se sedělo i ve zpovědnicích J). Jelikož se značná část našich
farníků potkávala právě zde a protože si
i pomáhali navzájem (např. zásobou polštářků těm, kdo by museli sedět na studené
dlažbě), dá se tato duchovní obnova považovat svým způsobem za farní záležitost.
A kdo to nestihl, má možnost část vidět
na stránkách minoritů, část si vyposlechnout od zúčastněných a zbytek zažít příště.
-ara9
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INFORMACE Z NAŠÍ DIECÉZE
Seminář v Proglasu

2. března 2012 se v Radiu Proglas v Brně
uskutečnil interní seminář pro pracovníky Proglasu o mediální gramotnosti
křesťanů. Prvním z přednášejících byl
pater Milan Glaser SJ z Radio Vaticana.
Mnozí ho znáte z českých relací vatikánského rozhlasu. Přinášíme jeho snímek ze
zmíněné přednášky.
Text a foto: Karel Pažourek

Pozvání na setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou

Od 14. do 19. srpna 2012 se ve Žďáře nad
Sázavou bude konat už páté Celostátní
setkání mládeže (CSM). Čeká tu na Tebe
velmi bohatý a pestrý program, ve kterém
si budeš moct najít „to své“: poutavé katecheze, slavení eucharistie, celodenní adorace, zajímavé přednášky, dobrá hudba,
výstavy, workshopy a semináře, poznávací
výlety, diskusní skupinky, sportovní vyžití nebo kreativní dílny. Budeš mít také
možnost zúčastnit se školy modlitby,
prožít v klidu svátost smíření nebo si
popovídat s knězem. Celý týden budou
na setkání přítomni biskupové a bude
příležitost se s nimi setkat a popovídat.
Součástí programu bude i Pouť rodin,
která se bude konat v sobotu 18. srpna
10

2012. Žďár ale bude především místem
osobních setkání – s přáteli, s novými
lidmi, s biskupy, s kněžími, zasvěcenými
osobami ... a hlavně s Kristem.
CSM je určeno pro všechny mladé
lidi od 14 do 30 let. V programu se bude
myslet jak na středoškoláky, tak na vysokoškoláky a mladé pracující. Přednášky
budou proto děleny podle věku.
Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku, kterou najdeš na webu
setkání www.dozdaru.jdem.cz Cena za
celé setkání je 1 100,-Kč. Kdo se přihlásí
a setkání uhradí do 31. května 2012, zaplatí pouze 950,- Kč.
Více informací:
https://zdar2012.signaly.cz/.

ZPRAVODAJ FARNOSTÍ HUSOVICE, LESNÁ, SOBĚŠICE A OBŘANY

VELIKONOČNÍ JISKŘIČKY
Bílá sobota byla nocí, kdy husovický kostel zářil radostně do tmy až k rannímu
kuropění. A právě ve chvíli, kdy si den
podává ruku s nocí, se v koutku sakristie sešli malincí, jasně planoucí skřítci.
Kdyby je někdo z lidí zahlédl, asi by se
vylekal, že mohou něco v kostele zapálit,
byli totiž jako malé jiskřičky ohně. Ale
nebyl důvod mít strach, tak jako hořící
keř, viděný Mojžíšem neshořel, tak ani
tito skřítci, vzešlí z jisker velikonočního
ohně, nebyli nebezpeční.
Bylo vidět, že starousedlíci vítají nově
příchozí. Jeden z nich, snad nejstarší, jim
vyšel vstříc. „Vítáme vás mezi námi, Jiskříci. Každý rok se těšíme, kolik nás opět
přibude a jsme rádi, že i letos oheň planul
tak utěšeně, že je vás hodně.“
„Buď také pozdraven, otče Jiskříků,
jsme rádi, že tě můžeme poznat a učit se
od tebe jiskřivé moudrosti,“ odpověděl
i za ostatní malý Jiskroň.
Po malém pohoštění ohnivým chlebem
a vínem se Jiskříci vydali na obhlídku
kostela a seznamovali se se svými povinnostmi. „Budete dohlížet na to, aby
svíce na oltáři hořely jasným plamenem
a na to, aby vůbec hořely. Ale to není to
hlavní. Musíte být především jiskřičkami
v lidských srdcích, plamínky, které v nich
budou svítit i v té největší nepohodě.
Jakmile zahlédnete nějaké srdce otevřené
pro Boží lásku, na nic nečekejte a skočte
dovnitř a už v něm zůstaňte. Proto přichází každý rok z velikonočního ohně
noví a noví Jiskříci, aby si jich lidé mohli

co nejvíc odnést ve svých srdcích domů. Já
tady zůstávám, abych vás mohl učit všemu, co potřebujete a za těch více jak sto
let jsem mohl poznat nespočet lidí, kteří
sem do kostela chodili. Nejraději mám
děti, ty mají radostná a otevřená srdíčka
snad všechny. Jednou vám budu vyprávět,
co všechno jsem v kostele zažil, ale teď už
jděte spát, Jiskříci, venku svítá.“
Nedělní ráno bylo rozjásané vzkříšením
a Jiskříky zanedlouho čekala služba na
ranní mši svaté.
Bylo zvláštní, jak jiskřiví lidé z ní potom odcházeli.
Jarka Cýrusová
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NOC KOSTELŮ  1. ČERVNA 2012
Pořadatelé ve stovkách kostelů od Aše až
po Košice začínají již nyní připravovat programy pro Noc kostelů, která se bude konat
v celé České republice, Slovenské republice
i v Rakousku v pátek 1. června 2012.
V loňském roce se do Noci kostelů
v České republice zapojilo 939 kostelů, ve
kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky více než 5 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci
kostelů svědčí i více než 300 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během
večera a noci. Noc kostelů se v roce 2011
konala poprvé také na Slovensku, kde byla
otevřena téměř stovka kostelů Trnavského
a Nitrianského samosprávneho kraja.
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla
před sedmi lety ve Vídni, kde také v roce
2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange
Nacht der Kirchen“. Touto zahraniční zkušeností se inspirovali pořadatelé v České republice a v roce 2009 poprvé pozvali širokou
veřejnost na noční program do otevřených
kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník
Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha
dalších kostelů, a tak se již v následujícím
roce konala Noc kostelů v celé ČR.

Také letos budou moci návštěvníci ve
stovkách otevřených kostelů poznávat
a obdivovat duchovní a umělecké skvosty
křesťanství, které nejsou pouze výrazem
minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom
svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo
divadelní představení, možnost nahlédnout
do kostelních sakristií či klášterních zahrad,
zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít
liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat
to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Protože pátek 1. června je zároveň Den
dětí, budou pořadatelé v programech Noci
kostelů pamatovat také na rodiny s dětmi,
které se mohou těšit, že v otevřených kostelech na ně budou čekat zajímavé soutěže,
výtvarné dílny či prohlídky kostela.
Informace o Noci kostelů mohou návštěvníci sledovat na webových stránkách:
Česká republika: www.nockostelu.cz
Slovensko: www.nockostolov.sk
Rakousko: www.langenachtderkirchen.at

SRDÍČKO
zpravodaj brněnských římsko-katolických farností Husovice, Lesná, Soběšice a Obřany
Vychází se souhlasem duchovních správců.
Kontaktní adresa: Římsko-katolická farnost Brno-Husovice, Vranovská 103, 614 00 Brno
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 19. 3. 2012, uzávěrka příštího čísla je 1. 5. 2012.
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