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TEMNOTY JIŽ BYLO DOST!
Díky možnostem, které má dnešní doba,
máme možnost sledovat s přesností na
minuty, kdy vychází či zapadá slunce a tím
jak se krátí či prodlužuje den. S jasným
poznáním můžeme všichni pozorovat,
že více světla v nás probouzí novou chuť
a přání příchodu jara. Sám se těším na
květiny a hlavně, že se nebudeme muset
stále schovávat před zimou, ale budeme
o něco déle venku a naše okna se nebudou muset tak rychle zavírat. (Tedy než
přijdou vlny veder, upovídaných nočních
poutníků pod okny a přerostlého plevele.)
Možná zvláštní úvod? Ale není to jen
zrcadlem našeho duchovního života? Ano,
ten se nedá měřit ročním obdobím, ale
proces je stejný. Je zapotřebí někde vyvětrat, něco vyhodit, okopat a zasadit. To lze
v okamžiku, kdy bude v našich životech
více Božího světla, více touhy, která nepramení ze špatných úmyslů či pomíjivého
potěšení. Touhy po kráse a společném
prožívání, otevřenosti a vzájemné důvěře.

V srdcích mnohých je nějak stále mrazivo. Můžeme jim pomoci? Vstupujeme
do postního období a věřte, že půst, který
je povinným dodržováním příkazů a asketického jednání a sebezáporů ničemu
neprospěje. Zdá se to jako sportovní disciplína nebo bobřík „odvahy“. A jen těžko
člověk uchlácholí svědomí, že je všechno
v pořádku, když všechno zachovává.
Ale jestliže slunce dokáže rozpustit ledy
a proměnit je v zurčící potoky, proč by
opravdový zájem o druhé (druhého) s Boží pomocí nemohl rozpustit ledy v srdcích
zraněných a bolavých spolu-bratří? Bůh
nás vede ke svobodě a především vztahům
přátelství a k lásce, která od druhého stále
jen něco neočekává, ale sama se daruje bez
podmínek. Viz Pána Ježíše na kříži.
Díky Ježíši! Přebývej, prosím, uprostřed
našich rodin! Požehnej jim a uzdrav je!
Požehnané postní období.
Br. Filip, OFM

HONEM HONEM
Ta věta mi najednou zazněla jako poprvé, přestože to podobenství jsem slyšela
už mnohokrát. Syn, který, jak decentně
Písmo říká, „rozmařilým způsobem života

svůj majetek rozházel“, sedí ve špinavých
hadrech na hnoji mezi prasaty a kručí mu
v žaludku. Jde do sebe, dochází mu, že
sám si nepomůže a sbírá odvahu ke změ-
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ně. Vstanu a půjdu. Otče, zhřešil jsem.
Nejsem hoden.
A teď ta věta: „Honem přineste nejlepší
šaty a oblečte ho!“ Takže to spěchá, je to
priorita vyšší než něco teplého do žaludku, než vyptávání jak se synovi vedlo. Šaty
jsou pro nás důležité. (Stačí se rozhlédnout v kterémkoliv nákupním centru).
Šaty jsou znamením postavení, majetku,
důstojnosti a také vkusu a soudnosti svého nositele. Podle šatů soudíme lidi kolem sebe a je to pravda odvěká, šaty dělaj
člověka, jak se zpívá v jedné písničce. Ale
vždycky to tak nebylo.
V ráji, jak říká Bible, „oba dva byli
nazí, ale nestyděli se“ (Gn 2,25). Až po
té patálii s hadem a s jablkem ze stromu
poznání si spíchli první model z fíkového
listí a vlezli do křoví, aby je nebylo vidět.
Kolikrát i nám vyběhne z úst: „nejraději
bych se neviděl“ a myslíme tím, že jsme
si dobře vědomi své „nahoty“ – něčeho, co
odhalilo nepěknou pravdu o nás.

Biblický Job, zjevně ovlivněn zkušeností
utrpení, vidí věci pravdivě: Nahý jsem
vyšel z lůna matky a nahý se zpět zase
vrátím ( Job 1,21).
Tato upřímnost k sobě a vlastní situaci
je dobrou startovací pozicí ve chvíli, kdy
se chystáme, jak říká moje kamarádka, do
budky, tedy do zpovědnice. Většinou se
nám moc nechce, lidsky viděno žalovat
na sebe a mluvit o své vlastní ubohosti
není nic příjemného. Těžce sbíráme odvahu. Vstanu a půjdu. Otče, zhřešil jsem.
Nejsem hoden. Ale Boha nikdy neunaví
odpouštět. To spíš my se unavíme prosit
o odpuštění. Jeho láska přikryje množství
(našich) hříchů (1Pt 4,8). Jeho odpuštění
není almužna povýšeně hozená žebrákovi.
Smíření s Bohem, to je totální navrácení
důstojnosti(!) a slávy(!) Božího dítěte.
Zkuste si to představit: Stojíte ve frontě
ke zpovědnici, a Někdo se už těší, až vám
bude moci obléknout ty nejlepší šaty.
Honem.
-mas-

KŮR U ŠEVCE
Je tomu už několik let. Po zvláště důkladném úklidu husovického kostela zůstala
uprostřed kůru řada bot, do kterých se
přezouvají varhaníci, i těch dávno „opuštěných“. Bylo jich opravdu hodně. Nechť
si je majitelé uklidí! A nad nimi také nápis: Kůr u ševce.
Autor tohoto komentáře, náš pan varhaník Jindřich Tioka, by se 6. března letošního roku dožil osmdesáti let. Skromný,
s tichým úsměvem, téměř třicet let denně
obětavě doprovázel mše svaté v našem
chrámu, kdykoli ochotný zastoupit i za
chybějící kolegy.
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Málokomu je známo, že tento profesionální hudebník, mnoholetý fagotista
Brněnské �lharmonie, klavírista a dřívější dirigent zdejšího chrámového sboru,
zkomponoval nesčetné množství skladeb
k oslavě Boží i Panny Marie.
Byl též neúnavným cestovatelem i pěším poutníkem, donedávna i pravidelným
účastníkem květnové pouti naší farnosti
do Křtin. Na svých toulkách rád obdivoval krásy přírody i blízkého či vzdáleného
okolí svého domova, aby je pak poutavě
vylíčil v mnoha povídkách, psaných milým archaickým slohem. Terčem vtipných
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vyprávění se často stává jeho vlastní osoba.
Ani poezie mu nebyla cizí. Je též autorem
několika sbírek veršů, mimo jiné i k výročí
posvěcení našeho kostela a blahořečení
sestry Restituty.
Pan Tioka nám naposledy zahrál při
ranní mši svaté o první adventní neděli
29. listopadu 2015. Pak se už jen, pokud
mu zdravotní stav dovolil, účastnil boho-

služeb a středečních setkání seniorů, kde
nás ještě několikrát potěšil četbou svých
děl.
Svoji pozemskou pouť ukončil po několikaletém statečném boji se zákeřnou
chorobou v neděli 8. května 2016. Je ale
stále s námi v našich vzpomínkách.
Děkujeme, pane Tioka!
Marie

INFORMACE Z FARNOSTI BRNOHUSOVICE
Křížové cesty
V postní době se bude konat pobožnost křížové cesty v kostele vždy v pátek a v neděli
v 17.30 a nově také ještě v neděli v 9.15.
PLÁN AKCÍ
Pondělí 27. března v 18.00 –
večer nejen pro manžele
Také v březnu bude pokračovat v našem
kostele setkání manželů a všech příznivců
dobrých vztahů mezi lidmi s jáhnem Janem Špilarem. Více na plakátku v tomto
čísle Srdíčka.
Čtvrtek 6. dubna – zpovědní den
farnosti před Velikonocemi
Před večerní mši sv., během ní i po mši sv.
bude příležitost k přijetí svátosti smíření.
V kostele bude přítomno více kněží, tak
prosím využijte tuto příležitost. Během
zpovídání bude také adorace zakončená
požehnáním.

Sobota 8. dubna od 14.00 –
velikonoční dílničky na Orlovně
Je to krásná příležitost, jak prožít s dětmi
sobotní odpoledne. Děti si mohou vlastnoručně vyrobit nejrůznější velikonoční
ozdoby pod vedením několika zkušených
vedoucích na Orlovně na Vranovské 93.
Neděle 9. dubna –
křížová cesta v přírodě
Na Květnou neděli odpoledne přichystal
br. Kapistrán křížovou cestu v přírodě.
Už jsme společně navštívili křížové cesty
v Mikulově a ve Slavkově, letos se vydáme
do Černé Hory.
Pátek 14. března v 9.00 –
křížová cesta ve městě
Již počtvrté můžeme na Velký pátek projít
křížovou cestu naším městem a to z naší
farnosti do sousedních Obřan. Sraz je
v 9.00 u husovické fary.

Sledujte prosím internetové stránky naší farnosti www.farnost-husovice.cz,
kde jsou aktuální informace k právě probíhajícím akcím ve farnosti,
archiv nedělních ohlášek a spousta jiných zajímavých informací.
3

SRDÍČKO

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V HUSOVICÍCH
Prolog
Již mnohokrát jsem se rozhodoval, zda se
zúčastnit tříkrálové sbírky. Nikdy jsem se
neodvážil přihlásit, až letos jsem se rozhoupal a přihlásil se na poslední chvíli
v pátek po večerní mši.
Děj
Ráno v sobotu jsme se vzbudili a pohled na
teploměr nás nezklamal, ten ukazoval mínus 15 stupňů. Koledníci se na faře začali
scházet kolem deváté hodiny. Koordinaci
zařizoval Jirka Kalouda s manželkou (bratr Kapistrán byl ve škole). Rozdělili jsme
se do 11 skupinek. Mně byly přiděleny 2
královny, a to Lýdie a Markéta. Jednotlivým skupinkám Jirka určil trasy, Zdeňka
rozdala igelitové tašky s tříkrálovými dary
(kalendáře a cukříky; zlato, kadidlo ani
myrha nebyly k dispozici) a křídy. Oblékli
jsme si bílé pláště (šlo to jen stěží na těch
mnoho vrstev oblečení), nasadili koruny
a paprskovitě vyrazili na určené trasy.
Naší skupině byla vytýčena trasa – Vranovská ulice v celé své délce a kráse. Začali
jsme koledovat na straně ulice s lichými
čísly, nevynechali jsme ani faru (č.p. 103).
Na cestu nám svítilo sluníčko, ale teplota se
pohybovala stále kolem mínus 10 stupňů.
To nás ale nemohlo odradit, postupovali
jsme dům od domu a vytrvale zvonili na
zvonky a klepali na dveře. Po formulce:
„Dobrý den, tady tři králové ze sbírky pro
charitu. Chcete-li přispět na dobrou věc,
prosím, otevřete nám dveře“, se mnohokrát
ozval bzučák, my jsme mohli vejít do domu
a začít koledovat. A tak se v několikapod4

lažních domech (a to bylo schodů!) i několikrát rozezněl náš zpěv: „My tři krááálovééé jdééémééé k vááám...“, následoval
úsměv, příspěvek do pokladničky, přání
do nového roku. Nemohlo nás odradit ani,
když se v domácím telefonu ozvalo: „Nikdo není doma“, „Nemám klíče od dveří“
a jiné. Královny se předháněly, kdy která
bude zvonit a říkat kouzelnou formulku
k otevření dveří a která bude psát křídou
K+M+B+2017 na dveře. Tak jsme se statečně prokoledovali po jedné straně Vranovské až k domu, kde bydlím (č. p. 32).
Stavili jsme se u nás doma na horkou
česnekovou polévku, královny se potěšily
s naším kocourem Maxem a pokračovali
jsme koledou v našem domě (2 vchody,
32 bytů, všude vykulené oči mých sousedů
– takhle mě ještě neviděli)) a pak po straně
ulice se sudými čísly zpět k faře.
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Na faře nás čekalo teploučko, výborný
vývar a gulášek (vařila Lýdina maminka
a babička). Královny měly ještě plno elánu
(já už méně) a tak jsme po obědě vyrazili
na koledu do Černých polí. Koledovat
jsme začali u restaurace Betlém (opravdu
se tak jmenuje) na Krkoškově ulici. S přibývajícími metry koledy (a hlavně ty schody!) se už i u královen začala projevovat
únava a zima (u mě už dávno), tak jsme se
vraceli kolem Betléma (na obloze již svítily
miliony hvězd, tu betlémskou jsme jenom
tušili) zpět na faru. Opět výborné občerstvení a následoval rozchod do domovů.
Epilog
Ještě mne čekalo koledování v neděli po
ranní mši (mnoho štědrých dárců) a zby-

tek koledníků koledoval při dětské mši.
Celá akce byla super, a když bude možnost, jdu na koledu i v roce 2018. Chci
totiž zase vidět rozzářené oči těch, kteří
přispěli na dobrou věc.
Tříkrálová sbírka v Husovicích v číslech
vedoucí: Jiří a Zdeňka Kaloudovi,
fr. Kapistrán
celkem skupinek: 11
vybráno: 70 659 Kč
počasí: jasno, teploty: –10 °C až –15 °C
vedoucí naší skupiny: Richard Pokorný
královny: Lýdie Hromadová,
Markéta Broučková
trasa naší skupiny: Vranovská: 2 x 900 m,
Krkoškova: 2 x 800 m + 500 m
-rip-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
aneb výzva k překonání sama sebe
Máte rádi výzvy? Chcete překonávat sami
sebe?
Nový rok přímo vybízí k tomu, abychom
si dávali různá předsevzetí, stanovovali si
větší cíle a nové výzvy!
Mým cílem je inspirovat vás k překonání sama sebe a zároveň pomoci druhým
lidem. Pomoci se dá nejen penězi, ale
i vlídným slovem či dobrým skutkem.
Člověk není poustevník, ani nežije na
pustém ostrově a pomáhat druhým lidem
je jeho přirozená vlastnost.
V lednu roku 2008 se objevila výzva,
abychom se jako rodina aktivně zúčastnili tříkrálové sbírky. V té době jsem se
bral příliš vážně a říkal jsem si: „Já? Já

mám chodit po městě s korunou na hlavě
a vybírat peníze pro chudé? Já, otec 4 dětí,
umělec (měl jsem vlastní divadelní společnost, která hrála i v zahraničí) a programátor v jedné osobě? Žijeme přece
v internetové době, proč to nedají na web,
ať lidi pošlou peníze na účet nebo pošlou
DMS.“ Naštěstí mě děti přesvědčily,
abych se nebral zas tak moc vážně a šel
s nimi „koledovat“. Byl jsem tomu rád,
protože jsem byl obdarován úsměvem,
rozzářenýma očkama nejen dětí, ale i dříve narozených lidí. Naučil jsem se pokoře
a být vděčný za to, co mám. A lidem jsem
ušetřil čas i peníze. Nemusí trávit čas posíláním DMS zpráv či vyplňováním údajů
5
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na internetu nebo utrácet zbytečné peníze
za složenky či převody.
Poprvé letos mi docvaklo, že tato sbírka
jsou vlastně mistři mluveného slova a vedení lidí v praxi. Možná se ptáte, jak to?
Ano. Zažijete zde improvizace, protože
každý jedná jinak a vy musíte vědět jak
reagovat, jako vedoucí skupinky musíte
umět tuto skupinku vést a motivovat,
dávat jim zpětnou vazbu. V tomto jsme
zažili nádherné improvizace. Díky vysokým mrazivým teplotám, v sobotu ráno,
když jsme odcházeli z domu, bylo jen –15
stupňů Celsia. To zřejmě odradilo některé
mudrce a sešlo se nás méně. Proto naše
skupinka měla jen 2 krále místo tří. Ale
dokázali jsme si s tím poradit. Místo, my
tři králové jdeme k vám, jsme zpívali, my
králové jdeme k vám. Jenže, jak vyřešit tu
část písně, kde se zpívá, co ty černej stojíš
vzadu...? A já černej vystupuju a nový rok

vám vinšuju... Improvizovali jsme a zpívali jsme „černej už je v Africe, užívá si
tam Slunce a my tady mrzneme a nový
rok vám přejeme.“ Jistě, není to tak skvělé
jako originál, ale měli jsme radost, že se
to lidem líbilo a že jsme si s tím dokázali
poradit.
Pokud chceme být silnější a odolnější,
musíme přijímat výzvy a překonávat sami
sebe.
Jiří Maliňák

ZAČALO OBDOBÍ „PLESÁNÍ“
Člověk – jako tvor společenský – se rád setkává,
aby si popovídal, zatancoval, aby se zasmál a pobavil – a proč ne? Je-li zábava příjemná, prostředí víc
než hezké, skvělá muzika,
legrace, přátelé, dobré
víno – co víc si přát?
Tím vším se mohl
chlubit šestý farní ples
v husovické Orlovně,
tentokrát nazvaný Benátská noc aneb večer plný
překvapení.
6
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Už před sedmou hodinou večer se
scházeli pánové a dámy ve slavnostním
oblečení – tentokrát s povinnou výbavou
– škraboškou na obličej. Některé masky
byly opravdu nádherné – jen kdyby pod
nimi nebylo takové horko! Mnozí hosté
se dokonce oblékli do historických kostýmů a uváděli tak ostatní návštěvníky
v úžas. Co by to bylo za plesání, kdyby
tu nehrála skvělá kapela Byznys TIME!
Tanec střídal tanec a pohybové kreace na
parketu nebraly konce. Radovat se přišel
i bratr Filip, který obdivuhodně provedl
snad každou ženu či dívku v sále, bratr
Didak a nakonec i bratr Justin, jemuž se
velmi dařil twist.
Nelze nevzpomenout na choreogra�cky
skvěle postavenou polonézu či půlnoční
taneční kreaci v podání sehraného mužského souboru.
Během večera byly také představeny
nejhezčí a nejnápaditější masky. A víte,
kdo vyhrál výstavní dort? Malý Michael
Kummer!

Blahopřání nebrala konce, obzvlášť po
23. hodině, kdy se začaly losovat výhry
z tomboly. A že jich nebylo málo! Balíčky
s vínem, broušené skleničky, poukázky na
kosmetiku nebo do špičkového kadeřnictví, vstupenky do divadla, masážní sprcha
či výlet do Benátek! Přátelé se i nadále
přátelili, ti, co se neznali, se konečně poznali, mnozí, co si vykali, si začali tykat.
Díky všem, kteří se o milou a přátelskou
atmosféru zasloužili.
I když jsme domů dorazili až v neděli
nad ránem, téměř všichni jsme se sešli na
ranní mši svaté. Museli jsme přece – kromě jiných modliteb – poděkovat Pánu
Bohu za krásný večer. A v neposlední
řadě si dosdělovat dojmy, na které při tom
plesání nezbyl čas.
Takže – farní husovický ples neměl chybu a teď už se všichni těšíme na dubnový
společenský večer v Soběšicích.
Jarmila Unzeitigová-Dědková,
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INFORMACE Z FARNOSTI BRNOLESNÁ
Sobota 11. března v 8.30 –
duchovní obnova
Duchovní obnovu povede velmi známý
člověk s nejvíce tituly v Česku – pan
prof. PaeDr. �Dr. MUDr. Ph.D. dr.h.c.
Jaroslav Maximilián (Max) Kašparů, profesor, psychiatr, pedagog, premonstrátský
terciář, autor převážně duchovní a odborné literatury a článků, esperantista a český
řeckokatolický kněz a moderátor. Proto
vás velmi srdečně na vystoupení této
vzácné a významné osobnosti zveme.
Neděle 26. března v 17.30 – koncert
Koncertní vystoupení kvalitní a známé

brněnské skupiny Cesta. Tato křesťanská
kapela přináší svým posluchačům již více
než 20 roků radost i zamyšlení, které přicházejí se spirituály, folkem, capellovými
písněmi dalšími krásnými vokály i rytmickou hudbou. Často dodávají naději
těm, kteří to potřebují. Její loňský koncert
se velmi líbil.
Pondělí 8. května – pouť do Mariazell
Již v předstihu uvádíme, že v pondělí
8. května se uskuteční tradiční poutní zájezd do významného rakouského poutního místa Mariazell. Více v samostatném
článku v tomto čísle Srdíčka.

VÁNOCE 2016 V DC BRNOLESNÁ

Vánoční akce s dětmi jsme zahájili na
svátek sv. Mikuláše v základní škole Blažkova. V ten den jsme převlékli našeho
malého Mikuláše, který představil dětem
svého patrona a vyprávěl, ve kterém století
8

žil, čím se vyznačoval. Jeho sestra Alžbětka byla andělem. Dětem jsme rozdali
364 čokolád. Tuto krásnou nadílku nám
darovala jedna dobrá duše z naší farnosti.
Děti to moc potěšilo, bylo to pro ně překvapení a zpestření ve vyučování hodiny
náboženství.
4. prosince se konala oslava sv. Mikuláše
v našem Duchovním centru. Připravili
jsme si pro děti pohádku, hry a soutěže
a nakonec se děti dočkaly i návštěvy sv.
Mikuláše, který je i trochu vyzkoušel
z katechizmu. Andělé společně s Mikulášem rozdávali dárky a nakonec se tam
mihli i čertíci, kteří měli pytel a strašili
řetězem. Ale sv. Mikuláš je zahnal a oni
odešli. Mikuláš povzbudil děti, aby se rádi
modlily, poznávaly Boží lásku a vítězily
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nad zlem. Nakonec jsme se všichni společně pomodlili.
10. prosince jsme byli pozváni s dětmi
ze SMM na duchovní obnovu do Moravan u Brna, kde děti zahrály scénku
o zázračné medailce, rozdávali zázračné
medailky a letáčky věřícím. Bylo to hezké
odpoledne. Děkujeme za dovoz autem
místnímu panu faráři a rodičům dětí.
19. prosince jsme opět zavítali do domova pro seniory na Kociánku, kde jsme
si připravili vánoční program – koledy,
recitace, scénku o sv. Lucii a vánoční pásmo a rozdávali jsme perníčky a napsané
myšlenky s poselstvím Vánoc.
26. prosince v 15 hodin se konala v našem Duchovním centru tradiční jesličková
pobožnost u stromečku a jesliček. Hudebníci zahráli koledy, byla přednesena vánoční úvaha o významu zvířátek u betléma, že
i vůl a osel tam měli své místo u Ježíška. Po
vánoční hře si zazpívaly a zahrály koledu
také rodiny, které si vše dopředu připravily
a u jesliček děti předkládaly svoje prosby,
díky a chvály. Jesličkovou pobožnost jsme
ukončili svátostným požehnáním, které
nám udělil otec jáhen Jiří.
A nastalo rozdávání pokladniček na
tříkrálovou sbírku. V naší farnosti chodilo
13 skupinek s 50 koledníky. Pro nepřízeň
počasí to bylo náročné – mrazivé – za-

stihla nás také epidemie chřipky, nemocí,
a tak to bylo propojeno i s obětí a různými starostmi.
V rámci farní charity jsme připravili
125 balíčků vánočního cukroví, které jsme
roznášeli nemocným, opuštěným a starým
lidem na Lesné a v celém Brně po nemocnicích, v domově pro seniory. Nemocní
měli v očích slzy radosti, že si o svátcích
na ně někdo vzpomněl a děkovali.
Na Štědrý den po každé mši svaté
ministranti rozdávali vánoční poselství
v podobě obrázku – srdíček, stromečků
a hvězd, které vytvořily naše děti a členky
farní charity.
Před vánočními svátky P. Pavel navštěvoval se svátostmi a přijímáním nemocné,
kteří o to požádali, aby i oni měli posilu
na těle a na duši.
Díky Bohu za tento čas milostí.
P.S.: V naší farnosti se náboženství učí
okolo 80 dětí a to na základní škole Blažkova, Milénova a v Duchovním centru.
Na 1. sv. přijímání se připravuje 9 dětí,
pravidelně navštěvujeme 15 nemocných
lidí a během roku i více. Proběhla obnova
manželského slibu a udílení svátosti nemocných.
sestra Margita
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VEČERNÍČEK A SPÁT...
„Horo, horo, otevři se
pro člověka poctivýho
a vydej mu málo z bohatství svýho!“
„Nespletlas to?“ vrčí
Trautenberk. „Nemá to
být: vydej všechno z bohatství svýho?!“
Právě tímto způsobem
se Trautenberk chystá na
Velikonoce a pro svou
nenasytnost
zůstane
pak v hoře celý rok zavřený, má tedy možnost
celoročního pokání do
dalších Velikonoc. Jak
svoji příležitost využil, mohly vidět děti na
karnevalu v duchovním centru a je pravděpodobné, že postní dobu prožijí mnohem lépe než on. Krkonošské pohádky
jsou mezi večerníčky na prvním místě, ale
na karnevalu dostaly prostor i večerníčky
z nižších příček, například Krteček nebo
Maková panenka. Samotných večerníčků
bylo na karnevalu asi pět včetně hlavní
konferenciérky Jany Čalkovské. Tanec
a její moderování se příjemně prolínalo
se scénkami a hrami Markéty Hanáčkové a napravení líného Honzy metlovou
medicínou při onemocnění hráčstvím na
tabletu a mobilu děti náramně pobavilo.
Hladký průběh karnevalu byl zajištěný
obětavou péčí především sestřiček vincentek a dalších pomocníků.
V záři závěrečného miniohňostroje
jako mluvčí Svaté Rodiny mluvila Panna
Maria o významu a důležitosti rodiny,
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o zázemí, podpoře, bezpečí a zdravém
rozvoji poskytovaném dětem v každé
láskyplné rodině. Mezitím si dospělí rozsvěcovali plamínky svíček od přítomných
andělů, děti dostávaly světélka bezpečnější
a barevná.
Při odchodu domů zářily děti především
radostí a neméně milá byla pomoc rodičů
i dětí při uvádění Duchovního centra do
původního stavu.
Po večerníčku se řadě dětí mohlo ještě
zdát o dobrotách, které mlsaly o přestávce (díky dobrým kuchařským duším)
a o Drobilce, které se její drobení a neúcta
k jídlu jednou nevyplatila.
Únorový chladný až mrazivý podvečer
si vychutnával spokojené kroky karnevalníků na zledovatělých chodnících a večerníčka těšilo, že i po padesáti letech o něj
neustává zájem. Nezbývá, než popřát
všem čtenářům: Dobrou noc.
-sov-
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TRADIČNÍ POUŤ DO MARIAZELL
Mariánské poutní místo Mariazell se nachází na severním okraji Alp v rakouském Štýrsku. Česká mše svatá s hudebním doprovodem pro naše poutníky je zde
naplánovaná ve 14 hod. Během cesty se zastavíme na poutním místě Maria Taferl.
KDY: pondělí 8. května 2017, svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí.
ODJEZD: v 5 hod. Brno-Lesná (u plaveckého stadionu).
PŘÍJEZD: předpokládán ve 22 hod. CENA: 500 Kč
Tato částka se bude vybírat s údaji (jméno, bydliště, rodné číslo, číslo občanského
průkazu nebo pasu, zdravotní pojišťovna) od neděle 12. března 2017
v době 10:00-10:30 do neděle 16. dubna 2017.
Zájemci o tuto pouť si vezmou s sebou platný cestovní doklad,
kartu zdravotní pojišťovny, láhev na vodu a EURA.
Případné dotazy zodpoví:
Ing. Jiří Lupínek, tel. 603 919 315
Ing. Marie Číková, tel. 733 188 920, e-mail: Mcikova@seznam.cz

INFORMACE K AKCI
„ALPY PRO MLÁDEŽ 2017“ 1530 LET
Odkdy? Neděle 6. 8. 2017
Kde? Kemping v Neustift im Stubaital
a okolní alpské hřebeny
Kolik? Ubytování: celkem 30 €
Doprava: Osobními auty
(cca 1000 Kč na osobu)
Strava: Každá skupinka vlastní
(cca 800 Kč na osobu)
S sebou: Cestovní pojištění, doklady (OP), osobní léky, kapesné, ešus, lžíce,
baterka (čelovka), karimatka, spacák, pláštěnka.
Společně: Stany, vařiče, kotlíky, jídlo, lékárnička.
Návrat: Sobota 12. 8. 2017, večer
Organizační schůzka pro všechny účastníky:
neděle 25. června 2017 v 16 hodin na faře v Husovicích.
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Duchovní večer (nejen) pro manžele
JSME JEDNO A NENÍ NÁM TO JEDNO
Duchovní večer je určen všem manželům bez ohledu na délku jejich
manželství nebo těm, kteří se na manželství připravují nebo o něm uvažují.
Cílem setkání je podpora manželů v jejich každodenním soužití.
Termín: pondělí 27. března 2017 od 18.00 do 20.00
Program: mše sv., přednáška, adorace
Místo: kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Brno-Husovice
Večerem provází: MGR. JAN ŠPILAR, JÁHEN
Hlídání dětí budou zajišťovat zkušené au pair v budově fary
v Husovicích od 18.30. Na tento večer budou navazovat další setkání.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
Pojďme společně s Orlem Husovice přivítat jaro. V sobotu 8. 4. 2017
od 14.00 na Orlovně na Vranovské ul. 93 můžeme oživit lidové zvyky,
např. zdobit vajíčka, plést pomlázky, vyrobit přírodní ozdoby apod.
Srdečně vás zve Orel Husovice
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