Bratři! Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně
bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a
proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce. A Bůh je dosti mocný, aby vás hojně
zahrnul svými dary, takže pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, že stačíte i na to, abyste
dělali mnoho dobrých skutků. Stojí to v Písmu: „Hojně rozdává chudým, jeho štědrost potrvá
navždy“. A ten, který poskytuje rozsévači semeno a chléb k jídlu, poskytne a rozmnoží i vám
osivo a dá vzrůst plodům vaší štědrosti. (2 Kor 9,6-10)

Bůh miluje radostného dárce
Na konci minulého roku, podobně jako v jiných letech, jsem se modlil a prosil o Boží slovo
na rok 2020. Dělám to už mnoho let a mám s tím zajímavé zkušenosti. Někdy je zvláštní, jak
moc slovo na rok „sedí“.
Než jsem se tentokrát vydal na cestu z lavice před oltář, kde ležela ošatka s úryvky Božího
slova, pocítil jsem pozvání vzít slovo pro farnost. Trochu jsem se bál, co když…. Ale
nakonec jsem se nechal přesvědčit. Jedna ruka bere slovo pro mne, druhá pro farnost. Když
jsem se podíval na slovo pro farnost, lekl jsem se. Na papírku stálo: „Bůh miluje radostného
dárce” 2 Kor 9,7. V první chvíli jsem si řekl, že o tom slovu nebudu rozhodně mluvit. Dárce
mi ihned evokoval dar a měl jsem obavu, abych nebyl dalším, kdo říká - přispějte, pomozte,
dejte, věnujte. Během noci jsem si ale uvědomil, že Hospodin nemiluje dar, ale radostného
dárce. Naše pozornost se nemá obracet k daru, ale k dárci. Nevím, co přinese tento rok, ale
ve světle tohoto slova bych nám všem popřál, abychom byli radostní.
Byl bych rád, kdyby každý z nás měl tento rok čas zamyslet se nad tím, kde je pramen jeho
radosti. A co to pro něho znamená. A možná se tento rok dostanu i ke svému velikému snu
projít s vámi exhortaci Pavla VI. o křesťanské radosti GAUDETE IN DOMINO. Myslím, že
i když 9. 5. uplyne 45 let od jejího vydání, má nám stále co říci.
Váš farář Petr* Beneš

KALENDÁŘ NAŠÍ FARNOSTI

ÚKLID KOSTELA

FARNÍ DOPOLEDNE
V SALESKU
8. 2. 2020, více viz dále

Přijměte, prosím, pozvání
na tradiční generální úklid
našeho farního kostela, který
se uskuteční v sobotu
28. března 2020 v době 8:00
-12:00 hodin. Pokud někdo
může, vezměte prosím s sebou i kbelíky,
někdy se stává, že jich máme nedostatek.

NA

LEDĚ

CYRILOMETODĚJSKÝ DEN
A FARNÍ ZABIJAČKA
9. 2. 2020
Odpoledne bude (nejen pro děti) koncert
chval s SBMkou.
DÁMSKÝ KLUB
4. 2., 18. 2., 10. 3., 24. 3., 14. 4., 28. 4.,
12. 5., 26. 5., 9. 6. a 23. 6. 2020
VEČERY CHVAL
1. 2., 29. 2., 21. 3., 12. 4., 3. 5., 23. 5.
a 14. 6. 2020
FARNÍ OTEVŘENÉ SPOLEČENSTVÍ
společná modlitba za farnost
11. 2. (nový termín), 3. 3., 7. 4., 5. 5.
a 2. 6. 2020 v 19:00 hod. na faře
JARNÍ PRÁZDNINY
14. – 19. 2. 2020
Jarní prázdniny pro kluky a holky
(od 6. třídy ZŠ do 1. ročníku SŠ).
Pořádá Kolpingova rodina Brno-Židenice
POPELEČNÍ STŘEDA
26. 2. 2020, mše sv. v 7:00 a 18:00 hod.
s udílením popelce
SETKÁNÍ S CYRILEM A METODĚJEM

9. 3. 2020 v 15:30 hod. přednáška o životě
sv. Cyrila a Metoděje (na oratoři)
FARNÍ ODPOLEDNE
24. 5. 2020
NOC KOSTELŮ
5. 6. 2020
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
7. 6. 2020
zpracováno dle webu farnosti

Věřím, že se sejdeme v hojném počtu, zvlášť
zvu naši mládež, je třeba začít předávat
štafetu... Těším se na všechny, kdo přijdou
a přeji krásné, požehnané dny.
Jitka Doleželová

FARNÍ REJDĚNÍ NA LEDĚ
V sobotu 8. 2. 2020
zveme
celou
naši
farnost na povánoční
rejdění
na
ledě
v Salesku
v Líšni,
Kotlanova 13. V rámci
programu
proběhne
křest nových židenických dresů a pasování čerstvých ženáčů,
od 9:00 do 10:00 hod. hokejový zápas
ženatých proti svobodným a od 10:00
do 11:30 farní bruslení a soutěže. Jednotlivé
vstupné: dítě 50 Kč a dospělý 70 Kč, rodinné
150 Kč a dospělí hokejisté 150 Kč. Hudba
i malé občerstvení budou připraveny.
Jste všichni srdečně zváni.
Jan Mendel

ZPRÁVY Z DIECÉZE

VÝROČÍ
27. 1. 1905 se narodil profesor P. Jakub
Rabušic, SJ. V naší farnosti působil jako
výpomocný duchovní v letech 1966 – 81.
Měl za sebou internace v pracovních
táborech padesátých let, roky práce
v dělnické profesi a také sloužení tichých
mší svatých bez účasti lidu v křestní kapli
našeho kostela. Vážili jsme si ho jako velmi
vzdělaného, oddaného a tichého kněze,
trpělivého
ve
strádání,
obětavého
zpovědníka a svědomitého kazatele. Zemřel
13. 2. 1981 v nemocnici v Novém Lískovci
v Brně.
5. 2. 1930 se narodil pan Josef Drábek,
který se v našem kostele věnoval varhanické
službě
spolu
se
svojí
manželkou
Marií v letech 1960 – 1991. Vedle svého
zaměstnání působil také jako sbormistr, člen
salesiánské komunity (za svoji tajnou
činnost pro tuto kongregaci byl v padesátých
letech uvězněn ve Valdicích), spolupracoval
při
stavbě
salesiánského
kostela
v Žabovřeskách a byl též otcem velké rodiny
s pěti dětmi. Vzpomínáme na něj jako
na velmi laskavého, trpělivého člověka,
který měl rád společnost, rád povzbuzoval
druhé k naději a nešetřil jemným humorem.
Zemřel 7. září 2017. Jeho žena Marie ho
následovala na věčnost ještě tentýž rok. Oba
jsou pohřbeni na židenickém hřbitově.
Ať odpočívají v pokoji v Boží blízkosti!
redakce

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla
v Brně zve opět po Novém roce
na slavnostní zpívané nedělní nešpory. Ty
nejbližší se konaly 19. 1., další budou 16. 2.,
15. 3., 19. 4., 17. 5. a 21. 6. 2020 vždy
v 17:30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla
na Petrově.
Diecézní katechetické centrum nabízí
v brněnské katedrále duchovní program
na postní pátky, který bude letos spojen
s biblickými postavami. Duchovní obnova
začíná vždy mší svatou v 17:30 hodin, po ní
následuje v 18:15 hodin tematická promluva
a adorace.
Program:
• 28. 2. 2020 - Mons. Vojtěch Cikrle
téma: Josef Egyptský
• 6. 3. 2020 - R. D. Jan Pacner
téma: David
• 13. 3. 2020 - Mons. Václav Slouk
téma: královna Ester
• 20. 3. 2020 - R. D. Josef Novotný
téma: Daniel
• 27. 3. 2020 - jáhen Vojtěch Libra
téma: Mojžíš

Komunita Emmanuel zve:
-

na Večery pro dva. Jde o otevřená setkání
pro páry, zaměřená na podporu a rozvoj
vztahu. Začátek vždy v 19 hodin
v restauraci a vinárně Baroko v Brně.
Datum a témata setkání:
• 12. 2. Bojovat nebo se smířit
• 4. 3. Lézt si na nervy nebo společně
lézt po horách
• 18. 3. Radost z lásky
Více informací na tel. 739 389 175 nebo
www.emmanuel.cz.

- na víkend pro ty, kdo spolu chodí, myslí
to se svým vztahem vážně a přemýšlejí
o manželství. Setkání obsahuje společné
chvály, přednášky, adoraci, vzájemné
sdílení a mši svatou. Víkend je určen
pouze pro páry, a to i pro ty, kteří nejsou
praktikující věřící. Termín: 29. března
2020. Více informací na tel. 739 389 175
nebo na chodimespolu@emmanuel.cz.
-

na třívíkendové duchovní cvičení
pro osamělého rodiče, určeno pro
rozvedené, ovdovělé a samoživitele/ky.
Nejbližší termín jsou víkendy 29. 2. 1. 3., 4. - 5. 4. a 25. - 26. 4. 2020 v Brně
v časovém rozmezí 9:00 – 16:00 hod. Pro
účastníky bude zajištěn oběd a lehká
večeře (za příspěvek v hodnotě nákladů).
Pro mimobrněnské účastníky je možno
zajistit ubytování.
Přihlaste se nejpozději do 20. 2. 2020 na
osamelyrodic@emmanuel.cz, informace
na tel. 739 389 175.
redakce

MALÁ BILANCE BISKUPSTVÍ
BRNĚNSKÉHO ZA ROK 2019
V sobotu 22. června 2019 udělil v katedrále
sv. Petra a Pavla brněnský diecézní biskup
Vojtěch Cikrle tři kněžská svěcení a čtyři
jáhenská. V letech 1990 až 2019 tak vysvětil
biskup Cikrle celkem 243 kněží, z toho
v roce 2012 čtyřtisícího kněze brněnské
diecéze od jejího založení v roce 1777.
V únoru se stal novým generálním vikářem
brněnské diecéze pomocný brněnský biskup
Mons. Pavel Konzbul. Ten ve funkci
vystřídal dosavadního generálního vikáře
Mons. Jiřího Mikuláška, který tuto službu
vykonával od 15. srpna 1992.

Novým kanovníkem Královské stoliční
kapituly sv. Petra a Pavla v Brně jmenoval
brněnský biskup Vojtěch Cikrle P. ICLic.
Mgr. Jaroslava Čupra, rektora kostela
sv. Maří Magdaleny v Brně a biskupského
sekretáře.
V únoru byla vyhlášena výtvarná soutěž
o návrh úpravy liturgického prostoru
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Z předložených návrhů byl později porotou
nejvýše oceněn ideový návrh tvůrčího
kolektivu Ing. arch. Michala Říčného,

Ing. arch. Petra Todorova a Ing. arch.
Magdaleny Říčné.

vizualizace návrhu

Novým generálním vikářem plzeňské
diecéze se od 1. září 2019 stal R.D. Mgr.
Jakub Holík, rodák z Brna, kněz brněnské
diecéze, dosavadní farář v Třebíči-Jejkově.
Na pozvání brněnského diecézního biskupa
Vojtěcha Cikrleho navštívil apoštolský
nuncius v České republice jihomoravskou
metropoli. Šlo o jeho první návštěvu Brna
během svého působení v naší zemi.
Na slavnost Všech svatých v pátek
1. listopadu 2019 v katedrále sv. Petra
a Pavla předsedal slavnostní bohoslužbě.

Při slavnostní bohoslužbě na Velehradě byla
5. července 2019 oceněna zakladatelka hnutí
Modlitby matek v České republice paní
Růžena Fialová z Brna, která obdržela
Pamětní
medaili
České
biskupské
konference.
Právě před dvaceti lety, 5. července 1999,
při slavnostní bohoslužbě na Velehradě bylo
oznámeno, že papež Jan Pavel II. jmenoval
pomocným biskupem brněnským Mons.
Petra Esterku, který trvale žije v USA.
V Boskovicích probíhala řada akcí při
příležitosti 100. výročí narození rodáka
z brněnské diecéze - kardinála Tomáše
Špidlíka.

Mons. Charles Daniel Balvo
Při příležitosti 30. výročí svatořečení
Anežky České promlouval biskup V. Cikrle
11. listopadu k věřícím na Národní pouti
v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore.

Tomáš kardinál Špidlík SJ
(* 17. 12. 1919, Boskovice
† 16. 4. 2010, Řím)

V listopadu jsme si připomněli 35 let od
návštěvy Matky Terezy v Brně v katedrále
sv. Petra a Pavla. Výběr z proslovu Matky
Terezy v Brně v roce 1984: „Byla doba
v Kalkatě, kdy jsme neměli cukr pro naše
děti. Jedno malé dítě, staré asi 4 roky,
hinduistické dítě, slyšelo, že Matka Tereza

nemá cukr. Toto dítě přišlo domů a řeklo
svým rodičům: „Já nebudu jíst cukr 3 dny
a chci ho dát Matce Tereze." Toto malé dítě
milovalo velikou láskou, protože darovalo,
co mělo. Hlad není jenom po chlebu, je také
hlad po lásce, po Božím Slově. Nahota není
jen nedostatek oděvu, nahota je také ztráta
důstojnosti,
čistoty,
ztráta
míru.
Bezdomovectví není jen nedostatek domu
z cihel, bezdomovectví je také být vyvržen,
nemilován,
vyhnán,
prostě
vyřazen
ze společnosti. V dnešní době, kdy každý je
tak zaměstnán, mnoho lidí je velmi
osamělých, prostě nechtěných. Tam právě
má přicházet vaše láska,“ řekla Matka
Tereza.

NEVADÍ
Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký to nevadí, miluj ho.
Když konáš dobro, přičítají to tvému egu to nevadí, konej dobro.
Jestliže uskutečníš své cíle, objevíš, že máš
falešné přátele a pravé nepřátele to nevadí, uskutečňuj své cíle.
Dobro, které dnes vykonáš, je zítra
zapomenuto to nevadí, konej dobro.
Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným to nevadí, buď přímý a čestný.
To, co jsi budoval celý rok, je někdy zničeno
během chvíle to nevadí, buduj.
Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají to nevadí, pomáhej jim.

Matka Tereza při návštěvě Prahy
v roce 1984
A co by brněnský diecézní biskup Vojtěch
Cikrle v roce 2020 nejraději změnil?
„Lidská srdce. Aby se do nich vešlo více
porozumění, soucítění, vděčnosti, schopnosti
odpouštět i přijímat, a vzájemné lásky
a tolerance.“
Ing. Martina Jandlová

Dáš světu to nejlepší ze sebe
a odměnou je ti kopanec to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je.
(Matka Tereza)

FARNÍ KNIHOVNA

Milí čtenáři,
dnes bych vám chtěl ukázat, že farní
knihovna neobsahuje jenom knihy naučné
a náboženské (i když těch je přece jen
většina). V našich policích najdou zajímavé
knihy i čtenáři školou povinní. Blíží se jarní
prázdniny, takže … hupky do knihovny
a pojďte si někam zalézt s hezkou knížkou.
Aubryová, Cecilie: Bella a Sebastian
[České Budějovice, Poustevník 2012,
206 s.]; šestiletý sirotek Sebastian, který žije
ve francouzských Alpách u adoptivního
dědečka, se setká se zatoulaným ovčáckým
psem. Přestože se ani s jedním z nich život
nemazlí, vznikne mezi nimi velice silné
přátelství.
Edigey, Jerzy: Střela z Elamu [Praha,
Albatros 1975, 64 s.]; v detektivním pátrání
po lupiči zlata je jedinou stopou zvláštní šíp
ze sousedního království. Příběh se odehrává
v babylónské říši za vlády Nabuchodonosora
II. Knihu vyznamenala polská Akademie věd
cenou za román pro mládež.
Piťha, Petr: Slyšte slovo a zpívejte píseň
[České Budějovice, Poustevník 2012, 206
s.]; myslíte, že historie je nuda? Z omylu vás

vyvede známý kněz v románě o našich
věrozvěstech sv. Cyrilovi a Metodějovi.
Kniha je rozdělena do dvou částí. První,
delší, je románovým zpracováním životů
věrozvěstů.
Druhá
část
seznamuje
s cyrilometodějskou úctou v našich zemích
až do 20. století.
Seton, Ernest Thompson: Dva divoši
[Praha, Albatros 1983, 382 s.]; příběhy
městského chlapce Yana, který se uprostřed
kanadské přírody za pomoci kamaráda Sama
a bývalého zálesáka Caleba seznamuje
s životem indiánů. Autor byl zakladatelem
hnutí woodcraft (u nás Liga lesní
moudrosti), jehož základy shrnul do dvou
knih Svitek březové kůry. Česky z nich vyšel
výběr pod titulem Kniha lesní moudrosti
[Praha, Olympia 1992, 338 s.]. V knihovně
máme obě.
Zapletal, Miloš: Velká kniha deskových
her [Praha, Mladá fronta 1991, 184 s.];
kniha je určena nejen těm, co si myslí, že
jedinými deskovými hrami jsou šachy,
člověče, nezlob se a monopoly. Autor,
bývalý skautský vedoucí, zde shromáždil
stovku různých her a rozdělil je do tří oddílů
– na hry strategické, poziční a závodivé.
Další zásobu her pak můžete najít v jeho
čtyřdílné sbírce pod názvem Velká
encyklopedie her [Praha, Olympia nebo
Leprez 1988-1997, 2300 s.]. To poslední
číslo v závorce skutečně není letopočet, ale
počet stran! Jednotlivé svazky obsahují hry
v přírodě (1. sv.), klubovně (2. sv.), na hřišti
a v tělocvičně (3. sv.) a hry ve městě
a na vsi (4. sv.).
Pavel Jelínek

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 2020

ROZHOVOR
S HLAVNÍM MINISTRANTEM
„Já taťkovi říkám Pepa,“ říká v rozhovoru
téměř nový hlavní ministrant Martin Hampl

Na úvod bych se tě rád zeptal, kolik je ti
let, co studuješ a kam míříš dál?
Sdružení YMCA Setkání vám nabízí
ve dnech 4. - 11. 7. 2020 týdenní kurz pro
manželské páry, který probíhá v Kroměříži.
Je to možnost, jak obnovit a prohloubit své
manželství a možná se i znovu zamilovat
do své vlastní ženy, do svého vlastního
muže. Obsahem programu jsou přednášky
o manželské komunikaci, krizi, rozdílech
mezi mužem a ženou, sebevědomí,
odpuštění, naplňování potřeb i sexualitě, na
ně navazuje práce v malých skupinkách
po 3 – 4 párech. Volné odpoledne může být
příležitostí k poznání krásy Kroměříže
a jejích památek. Na závěr je možné obnovit
svůj manželský slib při slavnostní
bohoslužbě.
Celý
týden
probíhá
v přátelském, ekumenickém duchu a je
otevřený všem, kterým takové prostředí není
cizí.
Letošní kurz proběhne opět v objektu Střední
školy hotelové a služeb Kroměříž.
Více informací o našich akcích a přihlášky
najdete na www.setkani.org/manzele nebo
na adrese:
Markéta Zelinková,
Teyschlova 14, 635 00 Brno,
email: kancelar@setkani.org ,
tel: 777 131 575.

Je mi 18 let a studuji Střední průmyslovou
školu Sokolskou v Brně, obor CNC stroje.
Dál se nabízí VUT nebo nějaká nástavba –
strojařina. Kdyby to nevyšlo, tak jít někam
pracovat...
Být hlavním ministrantem je náročná
funkce, co děláš ve volném čase?
Baví mě sport, takže sportuji, fotbal, florbal.
Snažím se i duchovně růst: chvály, různé
mše. Ještě vedu florbalový kroužek, dělám
dobrovolníka v Salesku. Je to tzv. oratoř,
ve čtvrtek odpoledne. Tam jsou vždycky
děcka, hodinu jsme v tělocvičně a druhou
hodinu jsme někde v klubovně a hrajeme
různé deskové hry a tak.
Oblíbený film, kniha?
To budou asi Návštěvníci. Z duchovního
hlediska se mi určitě líbí Chatrč, jako film,
chtěl bych si přečíst i knížku. A oblíbená
knížka? Tak jsem četl od Váchy Radost
z Boha, ta se mi hodně líbila, a ještě jsem
teď četl takovou malou příručku, to byl
životopis Dona Bosca. Tak to se mi také
moc líbilo.

Jaká ministrantská funkce tě nejvíc
potěší?

Já to vím, ale čtenáři třeba ne, jak říkáš
doma taťkovi?

Asi stolek, nedám na něj dopustit. Klasický
kalich, jít tam před obětní stůl, rozkládat
korporál. To si vždycky připadám jako
v centru dění, celý kostel se na mě dívá
a čeká, jak to dopadne. Jestli to dobře
rozložím a tak.

Já taťkovi říkám Pepa, protože mi to přijde
takové osobnější. Právě jsem se docela
inspiroval Simpsonovými, kde Bart říká
tátovi Homere, ale přijde mi to ne jako
urážka, ale spíše že si tak rozumíme, že si
tykáme. Přijde mi to fajn.
Tvůj taťka je ve farnosti vcelku známý
(orelské aktivity, ad.) a byl také hlavním
ministrantem. Dává ti rady?
Dá se říct, že mi do toho občas hodně kecá,
ale bál jsem se, že mi do toho bude kecat víc.
Myslím, že se docela drží na uzdě. Dělá mi
spíš takovou oporu, že když nevím, tak se ho
jdu zeptat. Jeho názor mě zajímá a posuzuji
ho. Vždycky to zvážím, pobavíme se o tom,
ale že by mě vodil za ruku, to ne. Určitě je to
lepší, než kdyby můj taťka vůbec
neministroval. Takže se tak doplňujeme a je
to supr.
Kolik jsi zažil hlavních ministrantů?

Často tě vídáme ve sportovním, co ty
a sport?
Já myslím, že se sport se mnou táhne
od malička. Rodiče mě tak vychovávali, jsou
také vedoucí sportovních aktivit. Takže
ping-pong, florbal, to je srdcová záležitost,
ten hraji asi tak od 7, 8 let. Teďka hraji
závodně futsal za Sokol Jehnice. To mě také
baví, mám jednou až dvakrát týdně tréninky.
A nyní přecházím z toho, že to hraji
závodně, na to, že to trénuji.

Když jsem nastupoval, tak tu byl Ondra
Loub, myslím, že byl první nebo druhý rok,
protože Vojty (Vojtěch Loub) mu to
předával. U mě byl tedy čerstvě Ondra.
Po Ondrovi
Peťan
(Petr
Janko)
a po Peťanovi Kuba (Jakub Kalčík). Takže
se vystřídali tři za moji ministrantskou
kariéru.
Jak se stavíš k ministrování holek?
Ty holky nám asi musí fakt závidět, že jsme
u oltáře. A myslím si, že je fajn, když si to
jednou za rok zkusí a zjistí, že ono není zas
tak o co stát. Má to své plusy, to určitě, ale

třeba vstávání, oblékání se, rozdělit se, číst
přímluvy...
A kdyby ministrovaly celý rok?
Já jsem zastánce toho, že by to měla být
výhradně klučičí záležitost. Je to bráno
z toho hlediska, že Pán Ježíš si také vyvolil
apoštoly, že to byli jenom chlapi. Jak jsou
tam jenom borci, tak se v mnoha věcech
shodneme a domluvíme. Nemůžu říct, že je
to stoprocentně dobře, ale z mého pohledu si
myslím, že je to správně, že jsou tam jenom
borci.
Nějaký trapas z ministrování, vzpomeneš
si na něco?
No, bylo jich hodně. Radši vzpomínám
na svoje... Byla večerní a měl ji ještě Karel
Volejníček. Já jsem byl na stolku a byl
obětní průvod. Otec donesl misku a zjistil, že
mu chybí velká hostie. Tak jsem šel
do sakristie, proházel jsem pár šuplíků, něco
jsem tam pohledal, no a nemohl jsem to
najít. Tak jsem docela panikařil a najednou
slyším z reproduktoru, co říkal otec: „Je mi
líto, chybí mi velká hostie, tak nemůžu
pokračovat v bohoslužbě a musím počkat,
než mi ji někdo přinese.“ Já jsem zpanikařil,
málem jsem se rozbrečel a říkal jsem si, no,
tak to je konec. Než jsem se rozbrečel, tak
mě napadlo zajít na sedes, tam byl Pája
Krejčí. On mně řekl: „Tak se vrať na stolek,
já to najdu.“ Pak jsem si říkal, jestli někdy
budu s ministrováním něco dělat, tak to mě
podržte. Potom mně Pajas po mši ukázal,
kde to je. Do konce života si budu
pamatovat, kde jsou velké hostie.
Budeš reformovat židenický ministrantský kolos, chci říct kolotoč?

Chceme to oživit, protože poslední dobou to
trošku stagnovalo. A myslím, že jsme docela
silná ročníková generace 2001 - 02, kdy nás
je hodně a můžeme si ty úkoly rozdělit. To
by mohlo být fajn, takže v nejbližší době
bude ministrantská rada, kde bychom si měli
rozdělit úkoly. Měli jsme teďka přípravku,
což nás také malinko omezovalo... Určitě
trošku reformovat budeme. Ale chceme se
zase držet nějakých tradic. Místo nástěnky
rozhodně měnit nebudeme.
Máš
nějakého
oblíbeného
představíš nám ho?

světce,

Já teď se hodně zajímám o sv. Dominika
Savia. Za prvé jsem si ho vybral jako
biřmovacího patrona a za druhé si mi líbí
jeho život. A co nás spojuje? Asi to hlavní,
že on byl také ministrant a bral tu službu
nesmírně vážně, bral tu službu jako životní
poslání. A strašně se mi líbí, jak se mu
podařilo... Jednou ministroval při mši a tam
vtrhl nějaký bandita. Chtěl ukrást ciborium
s hostií. A Dominik Savio se před něj
postavil jako jediný, všichni byli vyklepaní,
a říkal mu ne, ať to nechá a sedne si
do lavice. A jak byl plný Ducha svatého
a Pán mu dal sílu, tak ten zloděj si sedl
do lavice. V tom je mi obrovským vzorem.
Vidíš nějaký rozdíl mezi tvojí generací,
když jsi byl malý, a současnou?
Rozdíl tam je. Dlouho se potýkáme
s moderní technologií. Že prostě kluky víc
fascinuje pustit si film nebo třeba zahrát si
nějakou tu hru na počítači, i když ví, že mají
večer službu. Ale myslím, že chybu
nemůžeme jenom hledat na jejich straně.
Určitě je to hlavně na nás, abychom je
zaujali.

Na závěr tě poprosím o reklamu na
ministrování.
Rozhodně všechny malé kluky, co ještě
neministrují a chtěli by, nebo holky, které se
třeba bojí přijít toho 23. prosince na roráty,
zvu, je to nezapomenutelný zážitek. A blíž
tomu proměňování a jádru mše už se dostat
nejde. Určitě vybízím holky, kluky, dojděte,
zkuste to, nebojte se. A Pán vám k tomu dá
určitě sílu, abyste to zvládli. Je to skvělý
zážitek.
Marťasovi moc děkuji za odpovědi a přeji
mnoho Božího požehnání do náročné funkce
H&M.
Jan Krejčí

OHLÉDNUTÍ ZA PERNÍKOVÝM
BETLÉMEM
27. 12. 2019
Rovnost – brněnský deník
V brněnských Židenicích je největší
betlém z perníků v republice
Přesně 1103 perníčků. Perníkový betlém
v kostele v brněnských Židenicích je největší
v České republice. Lidé v něm najdou
historické i moderní postavy a budovy
spojené s narozením Ježíše.
Přípravy betléma každoročně organizuje
místní farnice Vlasta Šimoníková. „Největší

radost mi dělá kreativita, kterou lidé
do příprav betléma vkládají. Například jedna
rodina již několikátým rokem peče a zdobí
přesnou perníkovou kopii židenického
kostela. Letos do betléma přibylo třiadvacet
pohyblivých postaviček, třeba tři klekající
pastýři,“ sdělila paní Šimoníková.
První rok se na betlému podle paní
Šimoníkové podílelo asi deset lidí, převážně
její kamarádky. „Letos peklo čtyřiačtyřicet
farníků. Zapojují se rodiny, důchodci, ale
také nejmladší generace,“ dodala.
Betlém si mohli lidé prohlédnout každý den
od 15 do 18 hodin až do 6. ledna.
Klára Vašíčková

OKÉNKO NEJEN PRO DĚTI
Milí luštitelé a všichni ostatní,
již je to čtyřicet dní, kdy jsme slavili
narození Ježíše. A právě v tento den si
připomínáme svátek Uvedení Páně do
chrámu.
Svátek
připomíná
událost
z Lukášova evangelia, kdy Panna Maria
podle židovského zvyku přinesla svého syna
Ježíše do chrámu v Jeruzalémě, aby jej
zasvětila Bohu. Při této události se Maria
s Josefem setkala s prorokyní Annou
a starcem Simeonem, který o malém Ježíši
řekl:

Návod:
Číslo pod podtržítkem odkazuje na písmeno
v tabulce. Nalezené písmeno vepište na volné
místo v rébusu.
Po doplnění všech písmen zjistíte, co Simeon
prohlásil.

T. Veselá

