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PROMĚNĚNÍ A OBNOVA VŠEHO
Jsme na začátku jara. Všechno se
probouzí a začíná zelenat, zpívat,
stromy se odějí do květů… Vždycky
mi to připomíná ozvěnu ráje, a přeji
si, aby ten čas trval o něco déle, a pak
mě napadne, že v nebi bude taková
krása bez přestání. Před prvotním
hříchem nebyla jen „venku“, nacházela se i v srdcích lidí, byla to neporušená krása vztahu s Bohem. Celá
příroda se radostně dávala člověku,
který jejími plody uctíval Stvořitele.
Ale po nepřítelově intervenci se to
změnilo. Adam a Eva odepřeli lásku
Bohu a uchvátili stvoření pro sebe.
Jeden duchovní spisovatel líčí, jak
v celé přírodě zavládl veliký smutek,
protože měla sloužit těmto „vzbouřencům“. Tak mě někdy napadá, jak
je přírodě dnes, když se lidé chovají, jak se chovají. Ale naštěstí realita je jiná: skrze novou Evu – Marii –
přišel na svět nový Adam – nevinný,

božsky i lidsky milující, který si vzal
chléb a víno jako reprezentanty celého stvoření, včetně lidské práce, která do nich byla vložena, požehnal je,
a s láskou je obětoval Otci proměněné v Eucharistii, proměněné v díkůvzdání a v oběť sebe sama. Stali
se Jím – dostaly božskou hodnotu –
zpřítomňují vykoupení a ospravedlnění člověka, zpřítomňují Kristovo
utrpení a nebeskou blaženost. Mohl
někdo stvoření více povýšit? Právem
se příroda odívá do krásy, radostně se dává Božímu Synu i bratřím
a sestrám, kteří se s ním odevzdávají Otci. Je to vlastně adorace, v níž
spočívá nejhlubší smysl celého stvoření. Přijměme účast na této adoraci
a nechme se proměňovat jejím posvěcujícím účinkem.
Milí bratři a milé sestry, přeji vám
milostiplné prožití velikonočních
dní, a ze srdce vám všem žehnám.
bratr Ignác, OFM
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STAL SE ČLOVĚKEM
Kolikrát v postní době procházíme Ježíšovu křížovou cestu. Kolikrát v životě procházíme křížové cesty své a svých bližních. Křížové cesty našich životů se navzájem dotýkají, naše, Jeho, bližních…
Ježíš se stal člověkem naplno, přijal lidství beze zbytku i v tom, že na křížové cestě zůstal sám. On, který uzdravuje a nemíjí
trpící bez povšimnutí je odsouzen, aniž by
se ho někdo zastal. Nikdo se nepostavil na
jeho obranu, nikdo nebyl zasažen krutostí
té nespravedlnosti, nikdo nehájil jeho nevinu, nikdo nevolal proti bičování, křižování.

Ježíš šel i tou cestou, kde lidství bolí nejvíc.
Vydaný, opuštěný, ponechaný krutosti.
V dobách holocaustu si v solidaritě s Židy v Holandsku všichni lidé jeden den připjali Davidovu hvězdu a v té chvíli nacisté nevěděli, kdo je Žid a kdo ne, protože
i ti, co se jich perzekuce netýkala, na chvíli přijali úděl Židů, aby je v něm nenechali osamocené. Příběh neměl šťastný závěr,
ale všichni, kdo ho zažili, si uvědomili pravou hodnotu lidství, zamýšlenou Bohem při
stvoření člověka.
-jas-

BOŽÍ LID JE STÁLE NA CESTĚ
Únorová pastorační rada v Husovicích byla
zároveň možností pro všechny farníky vyjádřit se k dění ve farnosti, především k plánovanému novému pořadu bohoslužeb.
U oválného stolu se sešlo množství Božího
lidu, takže někteří zaujali místo i mimo stůl,
okolo místnosti. Diskuse byla živá, chvílemi umírněná, místy nikoliv, dospěla však
ke zdárnému konci.
Na programu bylo i zhodnocení akcí, které
proběhly. Využití vánočních stromků k vytápění fary v podobě drti, se ukázalo jako výborné ekologické řešení. Farní ples dostal hodnocení sto padesát bodů z možných sta a masopustní úterý bylo letos neobyčejně vyvedené
právě pro svou komorní atmosféru, kdy se pro
menší počet účastníků zvýšilo množství jídla,
připadající na jednoho jedlíka.
Záležitostmi kolem osvětlení kostela, hodin a topení se rada zabývala jen krátce.
Hlavním bodem programu byl nový a dob2

ře zapamatovatelný čas bohoslužeb, který
nastane přetočením kalendáře na červenec,
a který vychází především z možností místních kněží. V okruhu jejich působnosti jsou
tři farnosti a jen v husovické je pět mší svatých s nedělní platností. Pokud chceme, aby
nám dobrý Bůh naše kněze ve zdraví zachovati ráčil, je potřebné změnit zavedený pořad
bohoslužeb. Boží lid je lid putující a putování s sebou přináší neustálé změny, které oživují našeho ducha. Jsou tedy pro nás poselstvím, že jsme stále na cestě, a to je dobře.
V probíhajícím postním období bychom
také měli více prožít, že jsme společenstvím a při společném putování bychom si
na sebe navzájem i na farnost mohli vzpomenout alespoň v krátké modlitbě každý
pátek ve tři hodiny, jak zazní hlas husovických zvonů. Samozřejmě, že to nemusí být
jen v postní době J.
-red-
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MILÍ RODIČOVÉ,
možná už jste zaslechli něco o chystané miniškolce v Husovicích. Dovolte mi, abych
Vám o tomto záměru řekla více. Jsem maminka na rodičovské dovolené, mám dvě
děti. Před dvěma lety jsem za podpory
městského úřadu v Maloměřicích otevřela společně s kamarádkou Klub pro rodiče
s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené
(zkráceně Klub Míša Kulička), za účelem
setkávání, organizování programu pro děti
formou her, písniček a výtvarného tvoření.
Vzhledem k tomu, že návštěvnost v Klubu vzrůstala a prostor jednacího sálu radnice přestával vyhovovat nárokům hlavně
těch více aktivních dětí, dohodli jsme s Orlem v Husovicích na možnosti jednou týdně využít prostory tělocvičny, případně i zahrady pro další aktivity Klubu. V loňském
roce se s podporou dotací Jihomoravského kraje povedlo vybavení tělocvičny obohatit o další materiál v podobě obručí, frisbee, švihadel, overballů, trampolíny, prolézaček apod.
V současné době vedu Klub převážně
sama. Nicméně za pomoci ochotných maminek i tatínků jsem schopná Klub vést
dále a nabízet rodičům a dětem pravidelný
program. Za dobu fungování Klubu jsem
pochopila, že práce s dětmi mě velmi baví
a naplňuje, a že bych se této činnosti chtěla věnovat naplno. S ohledem na možnosti a zejména zázemí, které Orel Husovice
nabízí, jsem se s nápadem zřízení miniškolky obrátila právě sem. K mé radosti se
tato myšlenka zalíbila a rychle začala získávat reálnou podobu. Vedení husovického
Orla si myšlenku vzalo za svou, a na konkrétní podobě tohoto projektu teď společně pracujeme.

V této chvíli je předčasné mluvit o detailech, a ačkoliv již padají návrhy na název, jako jsou např. „Housata“, je nutné teď
vše především legislativně podchytit, propočítat náklady, dohodnout rozdělení kompetencí s Orlem, začít připravovat vhodné
prostory apod.
Na začátek ale prozradím, že školička
bude stát na křesťanských základech, proto bych byla ráda, aby zde působila i řádová sestřička nebo katechetka jako záruka duchovní opory jak pro děti, tak i jistoty
pro rodiče, že instituce bude v tomto směru dobře vedena. Podle počtu dětí by se posléze samozřejmě přizpůsobil počet vychovatelů. Co se týče věkového rozmezí, bude
možné přijímat děti od jednoho roku až do
doby nástupu do školy. Vás rodiče samozřejmě asi také zajímá, kolik bude hlídání Vašeho dítěte ve školičce stát. V tomto směru ještě nelze být konkrétní, ale budeme se maximálně snažit, aby částka byla
oboustranně přijatelná! Aby tomu tak skutečně bylo, budeme usilovat o získávání dotací na všech možných úrovních, zapojení
stážistů na dlouhodobější výpomoc při provozu školičky, ale také uvítáme pomoc z Vaší strany v podobě výpůjček, darů, poradenství, sdílení zkušeností, nápadů aj.
Jsem velmi vděčná všem, kdo mě podpořili a podporují a hlavně děkuji Bohu za to,
že mi ukázal cestu, kde začít, s kým mluvit, a že člověk nemá ztrácet odvahu jít za
svým snem!
Mgr. Zuzana Křížová,
kontakt:
zizu.kriz@seznam.cz, mobil: 604 383 292,
www.klub-malomerice.cz;
www.orelhusovice.cz
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TEN, JENŽ NA SEBE PŘIJAL KUTNU BARVY
ZEMĚ A NÁSLEDOVAL SVATÉHO FRANTIŠKA
Květen nám letos nepřinese jen bohatství
květů, ale také bohatství devadesátiletého
života P. Berarda Jaroslava Hasila. Rádi
bychom tuto neopakovatelnou příležitost
využili k farní oslavě narozenin P. Berarda v sobotu 4. května 2013 a věříme, že
tento den bude radostným společným
setkáním farnosti i oslavence. Otec Berard nám nabízí každodenně ve zpovědnici nebo při mši svaté nejvzácnější drahokamy pokladu svého srdce, které získal
celoživotním putováním s Ježíšem v barvách františkánského řádu. Malý pohled
na tyto drahokamy by nám mohly poskytnout vaše vzpomínky a zaznamenané perly z jeho promluv.
Právě prostá františkánská kutna se stala
tím nejlepším podkladem pro největší klenot životní pouti otce Berarda, a tím je Ježíš Kristus, kterého přináší světu, aby sám

zůstával v jeho stínu. Františkán je volán
k tomu, aby se sklonil, i kdyby ho to stálo sebevíc bolesti, je volán k pokoře, schopnosti snášet příkoří, ochotě odpouštět, a zároveň netolerovat své vlastní slabosti. (více
v knize Franca Cardiniho František z Assisi). Život P. Berarda je pro nás dobrým svědectvím o takto žitém františkánství.
Poděkování za devadesát let života (a to
je zároveň výzva mladým mužům – přidejte se k františkánům, je to buď záruka svatořečení jako u mučedníků, nebo
dlouhověkosti jako u řady františkánských kněží, nebo obojího J) začne mší
svatou v sobotu 4. května 2013 v 10 hodin v husovickém kostele a pokračovat
bude na faře, kde bude připraveno malé
pohoštění. Pro mimořádnost zmíněného
vzácného okamžiku bude tradiční farní
pouť do Křtin přesunuta na 1. 5. 2013.
-red-

OTEC BERARD
Vzpomínky O. Michala, OFM 1949
Nevím, jakou vysokou školu studoval,
než vstoupil do řádu. Vím, že při záboru v Kadani (16. 4. 1950) nebyl zajat, ale
dobrovolně odcestoval do Hejnic, kde
rozmnožil počet bratří na 114. Už dříve
byl zatčen P. Alois, P. Aleš a P. Jan Evangelista (14. 3. 1950).
25. 4. 1950 bylo 40 bratří převezeno
do Bohosudova a umístěno v jezuitském
gymnáziu. Zde probíhalo školení, kádro4

vání a kněží byli verbováni k nástupu na
fary. Pravděpodobně nebyl ani v Králíkách,
Oseku, Klíčově ani na Mírově (představení byli internováni v Želivě). 1. 9. 1950 byl
„naverbován“ k PTP – Komárno, Podbořany, Hajníky, Sliač, B. Bystrica. Odtud byli bratři posláni hledat si práci doma
a to zvláště ve stavebnictví. Já jsem s ním
nastoupil v 1969 do semináře v Litoměřicích. Našim představeným byl P. Bernard Říšský, který byl v té době kaplanem
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v Mělníku. V semináři nám přednášel
P. Bonaventura Bouše (1970–71). Z rozhodnutí ÚV KSČ – Bouše, Mádr, Zvěřina – dostali 22. 5. 1970 vyhazov z fakulty.
Přednášela se tam také politická „věda“.
Ve dnech, kdy jsme nemohli za P. Bernardem nebo on za námi, suploval naši
přípravu P. Ondřej Frgal, OFMCap.
(invalida), který bydlel nedaleko semináře (vodili i vozili jsme ho na vycházky). Prázdniny jsme prožívali společně
u P. Bernarda ve Vysoké u Mělníka, někdy i jinde (u P. Víta apod.) všude, kde
bylo něco k práci – opravy střech, omítek, schodů aj.
Kromě Berarda byl v Litoměřicích už
dříve br. Marek Peloušek, v ročníku br.
Ambrož Hess, br. Lukáš Brodský, Petr
Zelinka, togánec Pier Giorgio Aholu,
který s námi též sympatizoval a další, kteří koketovali s různými řeholemi. Někdy
jsme v rámci „náslechů“ navštěvovali bo-

hoslužby v okolí (biskupa Otčenáška aj.),
občas jsme měli příležitost smluvit s naším bratrem Dr. Danišovičem. Ve Vysoké
nám P. Bernard vybudoval sídlo na půdě
zvané „U Neřádů“, tam občas s námi bytoval i br. Jáchym, ještě jako terciář. Berardovi to bylo ovšem moc přepychové, proto
si našel kutloch za stěnou na půdě (voda
v lavoru mu občas zamrzla). Byl velmi
pečlivý při práci. Rovnali jsme např. do
štosu prkna. Před dokončením jsme nalezli ještě několik delších, proto jsme je
přerovnali, aby vše stříhalo.
Také jsme dobývali pařezy po vykácených stromech kolem kostela (spolu s řeholními sestrami DND). Cestovali jsme
(autem) do Liběchova a zpět pešky. Berard
dával pozor, aby některé auto jedoucí naším směrem nás nesvezlo. Jednou se stala zajímavá příhoda. Jeden muž, který nás
poznal u P. Bernarda, nám zastavil, když
jsme šlapali na vlak do Libochova. Vyložil
manželku na silnici a donutil nasednout.
Přišli jsme jeho dobrotou o zahřívací cestu
a pak mrzli na nádraží dlouhým čekáním.
Po skončení studia jsme pochopitelně nedostali státní souhlas, já byl poslán k našim
kandidátům do Brna a později jsem nastoupil do Sokolova na jeden rok. Berard
k P. Páchovi do Peruce a Ječovic, kde sloužil jen pro kostelnici a ve zbývajícím čase
opravoval kostel. Jezdil na kole, i v zimě,
a když už to nešlo, nosil kolo na rameni.
Setkávali jsme se na „regionálních“
konventech, kde jsme střídavě měli promluvy. Jednu Berardovu promluvu připomenu nejen pro její krásu a poučnost,
ale i proto, že i v dnešní době, kdy bohatí a mocní usilují (plánují) vyhubit 80%
lidí na zemi, je pro naši službu aktuální. Denně Berard snídal na okenním pa5
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rapetu a pozoroval dění v zahradě. V zimě tam přilétalo hejno koroptví. Všechny společně hledaly pod sněhem potravu.
Berard si všiml, že jedna kromě společného hrabání ve sněhu občas zvedne hlavu
a větří. Byl-li klid, hrabala dál. Zvětřila-li možné nebezpečí, dala nepatrný zvukový signál, a celé hejno se zvedlo k odletu. Poučení: naším úkolem je hrabat a zobat s ostatními, ale být pozorní na znamení času – v nebezpečí zachránit mnohé
(všechny) a to svou vírou a láskou.
Z poslušnosti Berard nastoupil do Brna
(1991) a ač nerad, dodával: „S radostí“.
Můj zážitek s P. Berardem
farnice A. L.
Mou farností byl odjakživa sv. Tomáš, ale
před lety jsem naprostou náhodou zavítala do husovického kostela. Mši svatou

sloužil P. Berard, neznala jsem ho a dnes
už si nevybavím slova, která říkal. Mám
však stále před očima jeho pokoru, neobyčejnou a na první pohled viditelnou,
která mne vedla k tomu, aby se stal mým
zpovědníkem, dokud mi to zdraví dovolilo. Ráda na ta léta vzpomínám.
Síla P. Berarda
farnice J. C.
Skoro se nechce věřit, že P. Berard slaví devadesáté narozeniny, když ho vídám bez zachvění pevně klečet i půl hodiny před Kristem v eucharistii, zatímco
mnoho z nás mladších má s tak dlouhou
dobou potíže. Jaká síla v něm to je, která
mu umožňuje tak pevný postoj před Pánem? Myslím, že by odpověděl jednoznačně: Boží síla. Musím se ho na to někdy zeptat…

POŘAD BOHOSLUŽEB
V NAŠICH FARNOSTECH O VELIKONOCÍCH 2013
Na Zelený čtvrtek 28.3. 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
(www.brno.ofm.cz)
24. 3. Květná neděle
mše sv. 7.00, 9.00, 11.00, 18.00
pobožnost křížové cesty 17.30
27. 3. Středa Svatého týdne
mše sv. v 7.00
večerní mše sv. v 17.00
6

28. 3. 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.
29. 3. Velký pátek – den přísného postu
pobožnost křížové cesty 17.15
památka umučení Páně 18.00
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30. 3. 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
31. 3. Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod
velikonoční
mše sv. 7.00, 9.00, 11.00, 18.00
1. 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 25. 3. a v úterý 26. 3. od
17.30, ve středu 27. 3. od 16.00 (zpovídání
bude vždy pokračovat i po mši svaté).
SOBĚŠICE – klášter sester Klarisek
(www.brno.ofm.cz)
24. 3. Květná neděle
mše sv. 9.00
28. 3. Zelený čtvrtek
mše sv. 18.00
29. 3. Velký pátek – den přísného postu
památka umučení Páně 18.00
30. 3. Bílá sobota
velikonoční vigilie 20.00
31. 3. Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod
velikonoční
mše sv. 9.00
1. 4. Pondělí velikonoční
mše sv. 9.00

LESNÁ – Duchovní centrum
(www.volny.cz/dcbl)
24. 3. Květná neděle
mše sv. 7.30, 9.00, 10.30
28. 3. Zelený čtvrtek
mše sv. 18.00
29. 3. Velký pátek – den přísného postu
památka umučení Páně 18.00
30. 3. Bílá sobota
velikonoční vigilie 20.00
31. 3. Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod
velikonoční
mše sv. 7.30, 9.00, 10.30
1. 4. Pondělí velikonoční
mše sv. 7.30, 9.00
OBŘANY – farní kostel
(www.farnost-brno-obrany.wz.cz)
24. 3. Květná neděle
mše sv. 9.00
28. 3. Zelený čtvrtek
mše sv. 18.00
29. 3. Velký pátek – den přísného postu
křížová cesta 15.00
bohoslužba slova – památka umučení
Páně 18.00
bdění u Božího hrobu do 22.00
30. 3. Bílá sobota
od 10.00 bdění u Božího hrobu
velikonoční vigilie 20.00
31. 3. Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod
velikonoční
mše sv. 9.00
1. 4. Pondělí velikonoční
mše sv. 8.00
7
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INFORMACE Z HUSOVICKÉ FARNOSTI
Pouť do Křtin – 16. ročník
POZOR!!! Letošní ročník farní pouti do Křtin se bude výjimečně konat už
ve středu 1. května 2013. Program pouti bude ale tradiční. V 7.30 zahájíme pěší
pouť před husovickým kostelem modlitbou a potom se vydáme směr zastávka
MHD č. 57 Tomkovo nám. Odtud odjíždí autobus v 7.52 směr Vranov. Z Vranova pokračuje pěší trasa přes Nový hrad,
Máchův pomník do Křtin. Délka pěší
trasy, kterou pro nás připravil pan Vladimír Letocha, je asi 18 km. Pro ostatní poutníky bude přistaven autobus, který bude odjíždět ve 14.30 od husovického kostela. V 15.30 začne ve křtinském
chrámu modlitba sv. růžence a v 16.00
poutní mše sv.
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Oslava 90. narozenin bratra Berarda
V sobotu 4. května 2013 společně oslavíme devadesáté narozeniny našeho bratra Berarda, OFM slavnou mší sv. v 10.00
v husovickém kostele. Po ní jsou všichni
srdečně zváni na pohoštění na faru.
Noc kostelů
Také o letošní Noci kostelů 24. května
2013 bude náš kostel očekávat návštěvníky. Program bude zahájen mší sv. v 18.00.
Poté bude návštěvníkům umožněna prohlídka kostela včetně věže a sakristie.
Májové pobožnosti
V měsíci květnu budou v našem kostele probíhat májové pobožnosti. Zahájeny
budou modlitbou sv. růžence v 17.30. Po
ní bude následovat mše sv. a litanie.

ZPRAVODAJ FARNOSTÍ HUSOVICE, LESNÁ, SOBĚŠICE A OBŘANY

INFORMACE Z FARNOSTI BRNOLESNÁ
Pouť do Mariazell
V nejproslulejším mariánském poutním
místě, které se nachází ve střední Evropě
na severním okraji Alp v rakouské spolkové zemi Štýrsko, se bude konat česká
mše svatá s hudebním doprovodem.
Kdy: středa 8. května 2013 – svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí
Odjezd: v 5. hod. Brno – Lesná (vedle
plaveckého stadionu).
Příjezd: Předpokládán ve 22 hod.
Cena: 500 Kč
Tuto částku bude s údaji (jméno, bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu
nebo pasu, zdravotní pojišťovna) vybírat
pan Ing. Jiří Lupínek od neděle 17. března 2013 do neděle 7. dubna 2013 v době 10:00 – 10:30. Zájemci o tuto pouť si
vezmou s sebou platný cestovní doklad,
láhve na vodu a nějaká eura.
Případné dotazy zodpoví:
Ing. Jiří Lupínek (603 919 315) nebo
Ing. Marie Číková (733 188 920).

Koledování na Lesné 2013
Koledování začalo 2. 1. 2013 požehnáním
otce biskupa Vojtěcha a účastí na mší svaté. Ve farnosti Brno-Lesná koledovalo 12
skupinek, které se rozešly po celé farností se zpíváním, někteří malí koledníci hráli na �étnu, což se moc líbilo lidem, a s radostí se přidali ke zpěvu. Díky obětavé
farnici paní Čermákové, která nám ušila
pláště, byli naši koledníci opravdové královské výsosti. Věříme a doufáme, že koleda přinese své ovoce těm, kteří to nejvíce potřebují. Díky všem obětavým koledníkům a těm, kteří to organizovali.

VELIKONOČNÍ HUDEBNÍ PROGRAM V HUSOVICÍCH
Květná neděle
2 antifony Hosana
Walter Hensel: Nejdražší Kriste
Boží hod velikonoční
vstup: Alelujový zpěv
před evangeliem:
Sekvence My chválu vzdejme
k obětování:
Oster Motette – Terra trémuit

k přijímání:
A. Gumpelsheimer – Kristus vstal
z mrtvých
G. Schwarz – Ježíš Kristus, náš Spasitel
Velikonoční Triduum
Letošní liturgie Tridua bude zpívaná v latině v podání Svatomichalské gregoriánské scholy z Brna.
9
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2. HUSOVICKÉ PLESÁNÍ
Na letošní masopustní sobotu připadl
další ročník akce znovuobnovené v loňském roce po vynucené přestávce několika desetiletí. Již týden před očekávaným
večerem jsme se v ohláškách dozvěděli, že
zbývá pouze několik volných míst – ještěže jsme si vstupenky zajistili včas.
V onen sobotní večer naše nohy kráčely
po červeném koberci lemovaném mihotavým světlem svící (což navozovalo pocity �lmových hvězd kráčejících na předávání Oscarů). Velkolepé. A pak již sál, do
posledního místa plný blíže i vzdáleněji
známých tváří. Nádherná výzdoba jak samotného sálu, tak i jednotlivých stolů dávala tušit, jakou práci museli organizátoři a pořadatelé vynaložit a kolik času věnovat, abychom se toho večera cítili dobře. Ples důstojně zahájil bratr Kapistrán,
který se nezalekl hluku v sále a předal
nám pozdravy od zaneprázdněného bratra Filipa a indisponovaného bratra Ignáce. Kromě osvědčené kapely na nás čekala
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bohatá tombola, soutěž, taneční vystoupení i skvělé občerstvení, prostě vše, co si
jen může účastník plesu přát.
Jen několik krátkých útržků z výše uvedeného programu pro zvědavého čtenáře – prvním taneční vystoupením – krásné a ladné židovské tance v podání žen
z YMCA Setkání. Taneční soutěž párů
byla letos tak vyrovnaná, že ji ukončil
jen včasný zákrok pořadatelů (možná by
poslední páry soutěžily až do pochování basy na masopustní úterý). Druhé taneční vystoupení – ostrý a úderný Street
dance. Večeře připravená mistrem kuchařem panem Pačinkem – zážitek pro naše
chuťové buňky. A na závěr ještě tombola. Ani ten, kdo v ní nevyhrál, neodešel
s prázdnou, protože odcházel domů bohatší o příjemně strávený večer a s nadějí,
že se za rok opět sejdeme při stejné příležitosti. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o pěkný zážitek.
-mk-
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DOBŘE SE DÍVAT
Vlahý březnový větřík přivál z parku jemnou vůni �alek a omotal ji Jiskřínkovi kolem nosu. Jiskřínek mocně kýchl a musel se přidržet Jiskříka, aby přitom nespadl z věže, kde s oblibou sedávali. Zdálo se, že věž má krásný náhrdelník z malých jiskřiček. Protože jen málo lidí pozvedalo hlavu vzhůru, zůstávala věžní paráda skrytá před většinou zraků a jiskříci
si mohli nerušeně povídat. Jiskroň vzpomínal: „Zdá se mi to být před chvílí, kdy
jste vyskočili z velikonočního ohně a přitom se rok s rokem sešel a dnes máme
další Bílou sobotu. V husovickém kostele přibudou noví jiskřínci z dnešního
ohně a vy jste mezitím vyrostli a zmoudřeli,“ věnoval dlouhý pohled Jiskřínkovi
a ten honem přikyvoval. Jiskroň pokračoval: „Někteří z vás dnes odejdou v srdcích
lidí, kteří touží pořádně hořet pro Boha,
jiní zůstanou, aby předali malým jiskříkům, co se za celý rok naučili. Víte, co
je ze všeho nejdůležitější? Nejdůležitější je včas zahlédnout žížalu, když má někdo hlad jako já! Tamhle u schodů do sakristie jednu vidím!“ zamíchal se do hovoru kos Fridolín a jako šipka letěl dolů,
div se nesrazil s farářem Filipem.
Jiskroň pohlédl na jiskříky, kteří krčili rameny. „Nejdůležitější je pro nás i pro
lidi poselství dnešní noci. Bůh k lidem
mluvil různými způsoby, ale viděl, že to
moc nezabírá. A protože lidi sám stvo-

řil, dobře se v nich vyznal. Věděl, že dokud neuvidí, jak mají co dělat, nebudou
si dost vědět rady. Dokud jasně neuvidí, jak je má rád, nebudou tomu dost věřit. A proto poslal na svět svého Syna, aby
viděli, jak se nedal přesvědčit k žádnému zlu, jak naslouchal trpícím lidem, jak
odpouštěl, jak učil, čím pro něj byl Bůh
Otec, jak se modlil, jak trpěl, jak miloval
a stále miluje. Kdyby něco jiného říkal
a něco jiného dělal, byl by nevěrohodný,
ale On všechno co říkal, také žil. Když se
budou lidé dobře dívat, uvidí, jak přijímal
slávu i pokoření, radost i bolest, je to jasná mapa života. A vede k novému životu, dnes všichni oslavíme noc Zmrtvýchvstání, budeme se společně radovat a na
vás je, abyste v té radosti objali a přivítali mezi sebe nové jiskříky, jako lidé mezi
sebe s radostí vítají nově pokřtěné. Bude
na vás, abyste je vedli k moudré službě
Bohu a lidem, protože já si pak půjdu povídat s P. Berardem o všem, co jsme spolu zažili za devadesát let jeho života a to
je dlouhé povídání.
Jiskříci se mezitím nahýbali přes okraj
střechy, protože se setmělo a velikonoční oheň byl nachystaný k zapálení. Těšili se, jak přivítají nové přátele a byli rádi,
že jsou všichni spolu a začíná něco nového, že každý den přináší novou možnost
přinášet víc a víc světla.
Jarka Cýrusová
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DVĚ PUBLIKACE O DVOU KNĚŽÍCH,
KTEŘÍ PŮSOBILI V HUSOVICKÉ FARNOSTI:
STANISLAVU KRÁTKÉM A DOMINIKU PECKOVI

Brož., 148 str. + 32 str. fotopříloh, 198 Kč

Brož., 152 str. + 4 str. fotopříloh, 198 Kč

Knihy si můžete prohlédnout a případně zakoupit
v nakladatelství CDK, Venhudova 17, Brno, tel.: 545 213 862, www.cdk.cz

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 12. 3. 2013, uzávěrka příštího čísla je 1. 5. 2013.
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