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J
AŤ HO NAPLNÍ JASEM
Drazí bratři, když hledíte na tak
obdivuhodně jasné a svaté
světlo, vzývejte spolu se mnou
milosrdného a všemohoucího
Boha. On mě bez mých zásluh milostivě přidružil ke sboru jáhnů;
kéž mě tedy naplní jasem svého
světla a dá mi vyzpívat chválu
této svíce.
(zpěv Exultet na Bílou sobotu)
Téma čísla:
V Boží půdě zrno zraje

Bystrcká farnost má důvod k radosti. Náš
farník Tomáš Zámečník přijal v sobotu
18. června v brněnské katedrále jáhenské
svěcení. Tomu se věnuje i předprázdninové Setkání, které zároveň nabízí i vhled
do služby jáhna. Pro Tomáše se mnohé
změní, ale něco i zůstane.
S Boží pomocí jistě dojdou naplnění slova
svaté Terezie z Lisieux, která si vybral
do pozvánky na jáhenské svěcení: „Všechno je milost.“ Tomu je velmi blízký velikonoční chvalozpěv, kde také zaznívá poděkování jáhna za milost, které se mu dostalo a připomíná se i společenství jáhnů.
Jáhenství existuje v církvi od jejího počátku (sv. Štěpán, sv. Vavřinec), později
tento samostatný stav v západní církvi
vymizel a zůstal formálně, jako předstupeň kněžského svěcení. Jedna z reforem
spojená s Druhým vatikánským koncilem
znamenala znovuobnovení diakonátu.
První trvalí jáhni v českých zemích byli vysvěceni tajně téměř před padesáti roky.
Otevření studia teologie v 90. letech
umožnilo studovat laikům a současně
vznikla možnost připravovat se na jáhenskou službu.
Příjemné chvíle s farním občasníkem
a šťastné návraty z prázdninových cest
vám přeje redakční tým Setkání
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NA CESTĚ KE KNĚŽSTVÍ
Naše farnost prožívá radostné chvíle – jáhenské svěcení přijal náš farník Tomáš
Zámečník. Jak vlastně probíhá příprava na kněžství a co musí člověk všechno splnit,
aby se mohl stát knězem? Nabízím stručné odpovědi.
Období rozhodování
Když nějaký muž cítí volání ke kněžskému životu, zpravidla osloví nějakého kněze, aby
mu pomohl toto pozvání lépe rozlišit. Může to být jeho farář, zpovědník, nebo prostě
kterýkoli kněz, kterému důvěřuje. Společně se na tento úmysl modlí, snaží se rozpoznat skutečné motivace, mluví o tom, co to znamená být knězem. Pokud společně dojdou k závěru, že se toto volání jeví jako opravdové, je třeba se obrátit na diecézního
biskupa a požádat ho o přijetí k přípravě na kněžství.
Zájemce o kněžskou službu podává přihlášku a jeho farář v té době sepisuje obsáhlé
svědectví o tom, jak dotyčného kandidáta zná a zda ho k přípravě na kněžství doporučuje. A pak je kandidát pozván k přijímacímu řízení, které probíhá formou přátelského
rozhovoru, ale zároveň je třeba důkladně probrat pohnutky, motivace a důvody, proč
se dotyčný rozhoduje pro tuto životní cestu.
Přípravný ročník
Pokud je zájemce o kněžství přijat, nastupuje na začátku nového školního roku do tzv.
Teologického konviktu, lidově řečeno nultého ročníku, kde má čas na to, aby se učil
modlitbě, hlouběji poznával duchovní život, studoval přípravné teologické obory a
v klidu a bez závazků si mohl lépe ujasnit, zda je to opravdu jeho cesta. Pomocníky při
tomto hledání a rozlišování jsou především otec spirituál, který je k dispozici pro rozhovory, duchovní vedení, svátost smíření apod. a také otec rektor, jehož posláním je
bdít nad celkovou výchovou. (V dobách, kdy jsem začínal svou přípravu ke kněžství já
(Pavel Svoboda), byl ještě konvikt v Litoměřicích). Dnes už je konvikt v Olomouci
a svou přípravu ke kněžství zde zahajují nejen zájemci z diecézí moravských, ale také
českých. V závěru tohoto přípravného ročníku pak člověk dělá první podstatné bilancování a rozhoduje se, zda nastoupí do skutečného kněžského semináře, nebo volí jiné
životní poslání.
Příprava na kněžství
Se vstupem do kněžského semináře bohoslovec také zahajuje studium na teologické
fakultě, příprava od této chvíle spočívá ve dvou paralelních rovinách. Zájemce o kněžskou službu navštěvuje řádné denní studium na teologické fakultě, což je „intelektuální příprava“, ale zároveň podstupuje výchovu, odborně řečeno „formaci“ v kněžském semináři. Zde je třeba, aby čtenář pochopil jednu důležitou skutečnost: teologické studium je dnes otevřeno široké veřejnosti, spolu s bohoslovci na teologické fakultě tedy studují i „laici“ (muži i ženy), tzn. ti, kteří mají o tento obor zájem, ale nesměřují ke kněžství. Ale mezi bohoslovci a ostatními studenty je přece jen podstatný
rozdíl. Zatímco laičtí studenti teologie, podobně jako studenti jakékoli jiné vysoké
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školy, mohou mimo čas strávený na fakultě vést svobodný studentský život, bohoslovec kromě studia navíc prochází výchovným procesem (formací) v semináři.
Den bohoslovce
Běžný den začíná ráno v kapli, kde probíhá společná modlitba, rozjímání a mše svatá,
následuje snídaně a po ní zvesela na fakultu. Po návratu z dopoledního studia je společná polední modlitba, krátké rozjímání a modlitba Anděl Páně. Pak následuje společný oběd, při kterém bývá docela veselo. Odpolední čas bývá naplněn různorodě,
někdy ještě následuje výuka na fakultě, jindy bohoslovci studují samostatně, bývá
zařazena společná fyzická práce, protože nejen studiem a modlitbou
žije člověk. Je také možnost věnovat se sportovním aktivitám.
Většinou kolem 18hod se pak bohoslovci scházejí v kapli
k modlitbě večerních chval, po které následuje společná večeře. Večerní čas bývá také vyplněn různě: studiem, setkáním nad důležitým tématy výchovy, zkouškám
zpěvu, sportu, přátelským setkáním, atd. Závěr dne
patří času v kapli, kde probíhá krátké duchovní zamyšlení tzv. punkta (z latinského punctum, česky bod),
a pak večerní modlitbě, nazývané Kompletář (kompletuje celodenní modlitbu). Po této modlitbě už se
má zachovávat tzv. silentium, česky ticho, aby šel
člověk spát s duchovním obsahem v mysli a srdci.
Rozlišování
Během let v semináři bohoslovec stále není nijak vázán stát se knězem, ale měl by poctivě zkoumat, zda
je na správné cestě. K tomu slouží opět duchovní vedení a rozhovory s o. spirituálem, pravidelné rozhovory s otcem rektorem, pravidelná
duchovní cvičení apod. Během přípravy pak přicházejí na řadu důležité okamžiky: kandidatura, lektorát, akolytát. Při kandidatuře bohoslovec dokazuje, že už své rozhodnutí
myslí vážně a biskup sděluje, že s ním počítá. Při lektorátu je pověřen službou hlásání
Božího slova, při akolytátu přijímá bohoslovec službu rozdávat eucharistii.
Závěrečné rozhodnutí
Zpravidla během pátého ročníku, píše bohoslovec svému biskupovi žádost k jáhenskému svěcení, které je doprovázeno vyjádřením hlavního formátora (otce rektora),
zda dotyčného k této službě doporučuje. Po ukončení studia a formace, tzn. zpravidla
po dokončení pátého ročníku, pak následuje jáhenské svěcení. Kdo přijal toto svěcení,
je přijat do diecéze, tzv. inkardinován, a zpravidla rok koná jáhenskou službu, po které
následuje kněžské svěcení.
Včerejším přijetím jáhenského svěcení začala pro Tomáše další životní kapitola. Zahrnujme ho, prosím, i nadále do svých modliteb.
O. Pavel, farář
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Na slovíčko

ROZHODNUTÍ NAVŽDY A SE VŠÍM
SE ODEVZDAT PÁNU
Tomáši, co předcházelo tvému jáhenskému svěcení?
Bezprostředně tomuto dni předchází exercicie, které trvají týden. Můj čas před svěcením tedy vypadal tak, že jsem měl měsíc na zkoušky na fakultě, 10. června jsem přijel
na otočku domů, abych si přebalil věci a 11. června už nám začínaly exercicie na Velehradě, které jsou poslední intenzivní duchovní přípravou na svěcení. V pátek před svěcením ještě probíhá nácvik liturgie v katedrále,
a pak už se jen dobře vyspat na den svěcení.
Proslýchá se, že tvoje jáhenská služba bude
jiná, než jsou věřící zvyklí. Na jak dlouho a jak
se to přihodilo a co bude jejím obsahem?
Ano, je to tak. Moje jáhenská služba bude specifická v tom, že po celý rok ještě zůstanu v semináři, budu dál studovat pátý ročník (tedy poslední) na Teologické fakultě, a při tom budu
v semináři vykonávat svoji jáhenskou službu.
Jak se to přihodilo? Je zvykem, že každý rok
jsou z bohoslovců ve čtvrtém ročníku vybráni
jeden až dva bohoslovci, kteří jsou osloveni
svým biskupem, zda by byli ochotní přijmout jáhenské svěcení o rok dříve a vykonávat v semináři službu tzv. seminárního jáhna. Svátostné
svěcení tedy přijmou o rok dříve než jejich spolužáci, ale nejdou do žádné farnosti, nýbrž zůstanou v semináři, aby svou službu vykonávali zde. Při této službě si dostudují fakultu,
a pak se znovu rozhoduje, co dál. Takže na jak dlouho moje jáhenská služba bude, je
zatím otevřené.
Důvodů proč takový seminární jáhen existuje je více. Ne všechny jsou však na první
pohled zřejmé. Pokusím se tedy některé z nich přiblížit.
Jedna z oblastí je mše svatá. Díky jáhnově přítomnosti se může liturgie plně rozvinout.
V římskokatolické liturgii má každý své místo: kněz předsedá, lid se svojí účastí připojuje ke knězi, jáhen například čte evangelium, a tak bychom mohli pokračovat. Čtení
Evangelia je jáhnův vlastní úkol. Můžeme tedy říci, že pokud čte evangelium kněz, je
to vlastně tak trochu „nouzovka“.
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Mezi další služby jáhna v semináři patří vedení adorací, vedení modlitby breviáře, „jáhnování“ při pontifikálních mších svatých v olomoucké katedrále, roznos sv. přijímání
nemocným bohoslovcům apod.
Seminární jáhen by měl být také určitým vzorem cesty ke kněžství pro ostatní v semináři. Zůstává jedním z bohoslovců, a přesto je už svěcený. Jeho přítomnost v semináři
jim tedy může připomínat, že je tam někdo, kdo už dosáhl toho, proč tam přišel, a že
jejich cíl je vlastně také docela blízko.
Jaké zajímavé milníky a prožitky máš už za sebou na své dosavadní duchovní cestě?
Moc jich není. Snad proto, že je můj život zatím příliš krátký, anebo postupuji pomalu.
Alespoň tři bych ale zmínil. Velkým milníkem pro mě byl vstup do Teologického konviktu. Byl to opravdový začátek úplně nového života a jeden z mých největších kroků
do prázdna. Zároveň i jedno z nejtěžších rozhodnutí. Jedna věc totiž je, když má člověk
pocit, že ho Pán Bůh volá, druhá, když pro to musí něco udělat. Byla to pro mě opravdová zkouška víry.
Dalším dobrodružným předělem na
mé cestě byl odjezd na roční studium v Římě. Pamatuji si jako dnes
ten pocit ve vlaku,
kdy jsem vybaven
pár slovíčky a krosnou na zádech odjížděl do neznámé
farnosti za neznámým knězem v Itálii, kde jsem se měl
rozmluvit, aby pak náraz při přednáškách na univerzitě v Římě nebyl tak prudký. Ale
jak se říká: „Nic není tak hrozné, jak na první pohled vypadá.“ Tak tomu bylo
i v tomto případě. Italština se nějak do hlavy dostala, a celý rok byl dle očekávání
nezapomenutelným a velmi pozitivním zážitkem a obrovskou zkušeností. V rámci
pobytu jsme jako bohoslovci měli možnost setkat se s řadou úžasných lidí. Nejkrásnější bylo pro mě setkání s papežem Františkem, se kterým jsme měli možnost prohodit pár slov, a pak mu ministrovat v bazilice sv. Petra při mši svaté o slavnosti
Seslání Ducha svatého.
No a teď i to rozhodnutí navždy a se vším se odevzdat Pánu, to je moje zatím největší
rozhodnutí. Přece jen, jak říká otec Jeroným, známý trapistický mnich a kněz: „protože
navždy trvá dlouho”.
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Je nějaká osobnost (žijící či nežijící), která ti bude ve vaší službě inspirací?
Ve svém životě se nejvíce snažím inspirovat světci. Ti už dokázali, že dokázali. Velkou
inspirací je pro mě sv. Jan Maria Vianney, sv. Terezie z Lisieux a mnoho dalších, třeba
i méně známých osobností, jako například ctihodný Giuseppe Quadrio.

Má jáhen nějaké trvalé závazky? Musí se např. modlit breviář, stejně jako kněží?
Ano, mezi trvalé jáhenské závazky patří modlitba breviáře – denní modlitby církve.
Těchto závazků je ale více, a kandidát jáhenství je slibuje při svátosti svěcení. Dovolím
si je zde parafrázovat: s pokorou a opravdovou láskou pomáhat svou jáhenskou službou biskupovi a kněžím v jejich práci pro věřící; uchovávat tajemství víry ve svědomí
čistém a slovem i skutkem hlásat tuto víru podle evangelia a podle tradice církve;
na znamení své oddanosti Kristu zachovávat celibát pro Boží království (to platí pro
neženaté kandidáty); žít podle příkladu Ježíše Krista. Jáhen slibuje také úctu a poslušnost svému biskupovi.
Máš povědomí, jak funguje, příp. jak se liší služba jáhna v jiných církvích?
Přiznám se, že k této otázce toho moc nevím. Povědomí mám pouze o pravoslavné
církvi, kde se působnost jáhnů omezila především na liturgické slavení (podobně je
tomu vlastně i v praxi naší církve). Jáhni ve východní liturgii nejsou sice nezbytně nutní,
ale například archijerejská (tj. „pontifikální“) bohoslužba je bez nich obtížně představitelná. Jáhnové zde především zpívají aklamace v liturgických dialozích a prosby
v přímluvných modlitbách, čtou Evangelium, okuřují, a na rozdíl od laiků se smí dotýkat
posvátných nádob a konzumují zbylou Eucharistii. Je ovšem nepředstavitelné, že by
jáhen sám předsedal jakékoli bohoslužbě nebo uděloval svátosti, což v katolické církvi
možné je. Jediný udělovatel svátostí je totiž Kristus, kdežto role jáhnů se zde přirovnává k roli andělů při nebeské liturgii.
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V řeckých církvích najdeme v současnosti jáhny většinou jen při biskupských domech
a monastýrech, zatímco v tradici slovanské jsou běžnější i ve větších farnostech. Nejsou-li mnichy, před svěcením se žení.
Jsi věřící od narození, byl jsi vychováván ve víře v Boha. Kdo má největší podíl na
tom, že jsi dozrál (zatím) k jáhenskému svěcení?
V prvé řadě jsou to především moji rodiče. Ti mě donesli do kostela ke křtu, naučili
mě modlit se a ukázali mi, že Bůh je dobrý. Bez této výchovy ve víře bych nikdy
nebyl schopen ani dalších rozhodnutí pro Boha. Co se týče rozlišování povolání
poté, co mě Pán Bůh k této službě pozval, má na tom velkou zásluhu o. Pavel Svoboda, se kterým jsme nad rozlišováním před vstupem do semináře strávili mnoho
hodin. Pak jsou to samozřejmě i další kněží, se kterými jsem trávil čas, a kteří mi
každý svým způsobem ukazovali krásu tohoto povolání. V neposlední řadě pak spirituálové v semináři (za 5 let formace jsem měl 4), kteří měli během mé cesty
ke svěcení nezastupitelnou roli průvodců, rádců a obětavých zpovědníků.
Jaké jsou tvé záliby a koníčky? U čeho si nejvíce odpočineš?
Mým velkým koníčkem byl po mnoho let chov papoušků a jiného exotického
ptactva. Měl jsem jich za ty roky stovky. V semináři však není možné mít na pokoji ani kudlanku nábožnou. Tento koníček jsem tedy musel opustit. Když přijedu
občas domů, rád pomáhám tatínkovi na zahradě, u toho si opravdu odpočinu.
Rád také sportuji. Nejvíce mě baví plavání a sjezdové lyžování. Když se o prázdninách naskytne možnost, rád chodím po horách, obklopen přírodou a krásou
stvoření.
Co pro tebe znamená víra a jak tě provází v životě?
To je velmi zajímavá otázka. Zároveň je pro mě velmi těžké na ni odpovědět. V mnoha
situacích ve svém životě mám pocit, že vůbec žádnou víru nemám a říkám si, kdy asi
moje chabá víra dosáhne velikosti onoho hořčičného zrnka. Párkrát v životě už jsem
však zažil i situace, kdy Bůh dal, i když jsem měl problém mu věřit. To jsou chvíle velkých povzbuzení… Osobně pro mě víra znamená ne věřit něčemu (že něco existuje),
ale důvěra v někoho, kdo mě má rád. A to je Bůh.
Jakou zpětnou vazbu bys potřeboval od věřících, aby tě to povzbudilo a utvrdilo, že
svoji jáhenskou službu vykonáváš dobře?
Většinu roku budu trávit v semináři, jako doteď. Tam se pro zpětnou vazbu nechodí
daleko. Asi si umíte představit skupinu 20 mladých mužů, kteří se navzájem „štengrují“! Jestli mám ale z něčeho obavu, jsou to promluvy (homilie) u nás ve farnosti.
Ještě stále si to moc neumím představit. V této oblasti by mě tedy konstruktivní zpětná
vazba potěšila.
Díky za rozhovor.
redakce
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Brněnská diecéze v číslech

Kněží vysvěcení od roku 1990
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

7
11
5
4
8
9
9

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

11
11
4
15
8
7
5

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2
11
4
6
3
3
2

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3
4
6
6
7
4
1

2018
2019
2020
2021
2022

3
2
3
1
2

celkem: 187

Pozn.: Počty jáhenských svěcení (u kandidátů kněžství) se samostatně neevidují. Souhrnně jsou však s těmito čísly přibližně v 98% shodě.

Trvalí jáhni vysvěcení od roku 1990
1991:
1992:
1994:
1995:

1
2
8
13

1996:
1997:
2000:
2002:

1
1
2
3

2003:
2005:
2006:
2007:

1
2
1
1

2008:
2010:
2011:
2013:

4
2
3
4

2021:

4

V letech, které v tomto výčtu chybí nebyl žádný trvalý jáhen vysvěcen. V brněnské
diecézi aktuálně slouží 47 trvalých jáhnů (údaj k 18. 5. 2022).
Zdroj: Brněnské biskupství
Podmínkou vysvěcení na jáhna je ukončené studium teologie, věkové omezení pro
trvalé ženaté jáhny je minimální věk 35 a maximální 55. Pro ženaté muže je nutný
souhlas manželky.

Jáhen dostává evangeliář
Přijmi Kristovo evangelium, neboť jsi jeho hlasatelem. Věř evangeliu, uč evangelium,
žij evangelium.
(slova biskupa na konci vlastního svěcení)
Při svěcení je předáván jáhnovi evangeliář, tím mu biskup svěřuje hlásání Božího slova
a jeho naplnění ve vlastním životě. V některých úvahách o jáhenství je diákon nazýván
služebníkem kalicha. Církev svěřuje jáhnům své poklady, Tělo a Krev Pána Ježíše a hlásání evangelia. Přinášení eucharistie je zprostředkování setkání Krista s těmi, kteří
za ním již nemohou přijít.
Co znamená jáhenství? Pokud pominu odpovědi z katechismu, znamená to jít s Kristem
do různých míst lidských činností. Stále více si uvědomuji, jak je pro mne vzácné různé
nadání bratrů. Někteří jsou výborní učitelé, jiní pracují s dětmi nebo starými lidmi. další
s lidmi na okraji společnosti. To všechno jsou podoby jedné služby, kterou nekonám sám,
ale ve společenství těch, kteří přijali jáhenskou službu.
8
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Shlédni, prosíme, Bože,
milostivě na tyto své služebníky, které ustanovujeme k jáhenské službě,
aby přisluhovali u tvého
svatého oltáře. … Sešli
na ně Ducha Svatého, ať je
posiluje, aby darem tvé
sedmeré milosti, věrně vykonávali posvátnou službu. Ať mají hojnost všech
ctností: lásku nepředstíranou, horlivost v péči o nemocné a chudé, skromnou
autoritu, ryzost a čistotu, věrnost a duchovní kázeň. Ať celým svým životem jdou
za světlem tvých přikázání, … ať jsou pevní a stálí a v Kristu ať vytrvají až do konce.
(z konsekrační modlitby)

Aktuálně
Vážení farníci, milá farní rodino,
obracíme se na vás jako členové Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc. Díky vaší podpoře
v komunálních volbách jsme byli jeho nedílnou součástí a snažili se zastupovat hlas
farnosti při správě věcí veřejných.
Přibližně před čtyřmi roky vznikla v Bystrci kandidátka hnutí STAN (Starostové a nezávislí kandidáti), na které bylo i dost lidí z naší farnosti. Řekneme si, otevřeně, že to bylo
i tak trochu „natruc“ lidovcům, protože jsme tehdy nedokázali najít společnou řeč.
Po čtyřech letech strávených v opozici jsme snad všichni trošku zmoudřeli a poučili se.
Bohudíky za to!
Nyní jsme ve zcela nové situaci. Po těžké opoziční zkušenosti jsme se dohodli na spolupráci, a tak do nadcházejících komunálních voleb půjdeme s jednou společnou kandidátní listinou lidovců a starostů. Jejím lídrem bude pan Ilja Kašík z hnutí STAN, kterého vám představíme, jak to bude možné. Stejný koaliční subjekt bude kandidovat
i ve městě Brně, kde je lídrem kandidátky současný 1. náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL).
Určitě tady nechceme zabíhat do podrobností, abychom nebyli obviněni z politické
agitace. Považovali jsme však za důležité vám tuto skutečnost sdělit.
Přejeme vám všem krásnou dovolenou.
Petr Cajzl, Honza Suchý, Miroslav Klimeš a Eva Barovjanová
9
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Kde pracují a působí trvalí jáhni?
Sbor jáhnů se pomalu rozrůstá, část spolubratrů zůstala
v původních zaměstnáních (např. lékaři, ošetřovatelé, v
technických profesích, ve školství, pracují ve státní
správě…) , někteří spolubratři jsou zaměstnáni jako
správcové farností pro hospodářské věci, další na biskupství nebo děkanstvích. Část působí na kaplanských místech v nemocnicích, vězeních v armádě nebo u policie.
Jeden z prvních jáhnů, Karel Stádník, byl známý sochař
(Křížová cesta v kostele Panny Marie v Praze Lhotce).
A. Nebojsa, trvalý jáhen

Poděkování
Děkujeme také touto
cestou Aloisu Nebojsovi, který v naší farnosti obětavě působí
už řadu let jako trvalý
jáhen.
(Rozhovor s ním jsme
přinesli v Setkání v březnu 2015)

Co se dělo (nejen) v naší farnosti
- Ve středu 23. března proběhla v naší farnosti materiální sbírka na podporu ukrajinských uprchlíků. Díky vaší ochotě
a štědrosti jsme vybrali velké množství
lůžkovin i hygienických potřeb.
- Děkujeme všem, kdo do sbírky přispěli, i
těm, kdo ji zorganizovali a obětavě vybírali a třídili pomoc na farním dvoře,
i těm, kdo věci odvezli na sběrné místo.
- V neděli 27. března se v našem kostele
konal modlitební večer za Ukrajinu
s bystrckou scholou.
- V neděli 3. dubna byla při dopoledních
bohoslužbách udělována svátost pomazání nemocných.
- Klub seniorů od svatých Janů uspořádal
29. března vycházku na koniklecovou
louku v Kohoutovicích. Účastníci šli 5 km
nepříliš náročným terénem; 5. dubna na
vycházku okolo Mniší hory (5 km); 12.
dubna měli vycházku Údolím oddechu k
jezírku (4 km nenáročným terénem); 19.
dubna byli na výletě z Rudy přes Kočičí
žleb a zpět; 21. dubna navštívili Men-

delovo muzeum; 26. dubna vyrazili na
prohlídku nového sídla Radia Proglas
v Olomoucké ulici; 3. května na vycházku přes Mečkov do Veverské
Bítýšky (5 km); 5. května proběhlo ve
Společenském centru setkání, při které
byla na programu mj. přehlídka módy
20. a 30. let minulého století s výkladem
(jako dárek ženám a maminkám ke Dni
matek); 10. května se sešli na vycházce
na Stránskou skálu; 19. května jeli na zájezd do Olomouce a na Svatý Kopeček;
17. 5. prošli Jelením žlíbkem na Kozí
horku; 24. května na vycházku do zahradnictví Skalní (5 km mírně náročným
terénem); 31. května byla vycházka z Lažánek do Veverské Bítýšky (4 km)
16. června zájezd do Moravského
Krumlova a Dolních Kounic.
- Ve středu 20. dubna od 19.15 h proběhla
v návaznosti na dvě dosavadní synodální
setkání další schůzka farníků. Místem
konání bylo tentokrát Společenské centrum a už jsme zcela konkrétně mluvili
10
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o některých aktivitách, které by bylo
možné v rámci naší farní rodiny uvést
do života.
- O druhé neděli velikonoční - 24. dubna
- se v naší farnosti vybíraly pokladničky
s postní almužnou (postničky).
- Velké poděkování patří všem, kdo přispěli hmotně i finančně na velikonoční
balíčky pro ukrajinské děti na staré
poště v Bystrci. Z finančního příspěvku
v celkové částce 9 400 Kč jsme pořídili 25
velikonočních balíčků za 2 200 Kč. Zbývající peníze byly využity na volnočasové
aktivity a výlety pro tyto děti.
- V sobotu 30. dubna proběhla na faře
v Bystrci celodenní příprava dětí
na I. svaté přijímání. Součástí programu
byla i pátrací hra, pečení chleba, předběžná příprava na svátost smíření
a podvečerní mše svatá.
- V neděli 8. května přivítala první hosty
znovuobnovená farní kavárna. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě,
ochotně se ujali obsluhy a také vám, kdo
jste ji přišli podpořit jako hosté. Farní kavárna chce i nadále nabízet prostor ke
společnému setkávání lidí z farnosti,
k navazování nových přátelství a prohlubování už existujících. Zatím počítáme
s provozováním kavárny pouze 2. neděli
v měsíci po všech dopoledních mších
svatých. Pokud se podaří obsadit služby,
o prázdninách by mohla být otevřena
každou neděli po mši svaté v 10 hodin.
- Po celý květen probíhaly v kostele májové pobožnosti.
- V neděli 15. května byla v Rozdrojovicích
slavena poutní mše svatá u kapličky sv.
Jana Nepomuckého.

- V neděli 29. května při mši svaté v 10 hodin přistoupilo v naší farnosti k prvnímu
svatému přijímání v naší farnosti 31 dětí.
- Svatý otec František jmenoval ve čtvrtek 26. května 2022 Mons. Mgr. Ing.
Pavla Konzbula diecézním biskupem brněnským. Vystřídal Vojtěcha Cikrleho,
který stál v čele naší diecéze od roku
1990 a loni po dosažení věku 75 let zaslal papeži Františkovi svůj abdikační
dopis.
- Od pátku 27. května se konala devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. V kostele probíhala po
každé večerní mši svaté nebo v 18.30,
v Arše denně od 20.15.
- V sobotu 4. června od 21 hodin byla
v Arše slavena svatodušní vigilie. Po ní
následovalo agapé.
- V sobotu 4. června se konal úklid kostela. Děkujeme všem, kdo přišli alespoň
na chvíli pomoci.
- V neděli 5. června při mši svaté v 10.30
hod. přijalo na Petrově z rukou otce biskupa Vojtěcha svátost biřmování i 15
biřmovanců z naší farnosti (jmenný seznam je na poslední straně).
- Archa se v pátek 10. června v čase od 17
do 23 hodin zapojila do tradiční Noci
kostelů.
- V sobotu 18. června v katedrále sv.
Petra a Pavla v Brně při bohoslužbě
v 9 hodin udělil biskup Vojtěch Cikrle
kněžské a jáhenské svěcení. Jáhenské
svěcení přijal bohoslovec Ing. Tomáš
Zámečník pocházející z naší bystrcké
farnosti. Svěcení bylo možné sledovat
i on-line na YouTube kanálu „Katedrála
Petrov“.
-pš11
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Z našeho farního úřadu
Z vody a z Ducha svatého se narodili
24. 4. Rozárie Cecilie Selišová
15. 5. Jakub Totka
22. 5. Elena Sofie Hošťálková
22. 5. Amálie Anastázie Hošťálková

Jasmína Pelánková
Daniel Caha
Amálka Vojtíšková
Eliáš Přibyl
Radovan Cikánek
Eva Nešpůrková
Izabela Procházková
Zoja Gabašová
Anička Gabašová
Jaroslav Charvát

Do náruče našeho Otce se vrátili
19. 4. Jan Vrzal
K 1. svatému přijímání 29. 5. přistoupili:
Beata Hrivňáková
Linda Provazníková
Daniel Hrivňák
Lenka Ondráčková
Vojtěch Vostal
Kamil Kejík
Irena Nečesalová
Markéta Sychrová
Klára Mertová
Gabriela Packová
David Koláček
Matyas Vyskočil
Jiří Silly
Tobiáš Havlíček
Anna Holá
Daniel Puč
Marek Korbička
Kristýna Šedivá
Emma Tkadlecová
Marta Bouchalová
Vojtěch Benda

V neděli 5. června při mši svaté v katedrále na Petrově přijalo z rukou otce biskupa Vojtěcha svátost biřmování také
15 biřmovanců z naší farnosti:
Jakub Drozd
Kateřina Dvořáková
Pavel Kintr
Jiří Klimeš
Jakub Merta
Kristýna Slabá
Milan Sousedík
Pavlína Štěpánová
Terezie Velanová
Matěj Vizner
Lukáš Reviľák
Jan Trnavský
Ludmila Trnavská
Tereza Nováčková
Natálie Trnková
-em-

Příště: Co mě obohacuje? • Předběžná uzávěrka: 2. 10. 2022
SETKÁNÍ – občasník farnosti u sv. Janů; pro vnitřní potřebu; ZDARMA. Vydává římskokatolický farní úřad Brno-Bystrc. Příspěvky, náměty a připomínky předávejte osobně na faře nebo
pište na farabystrc@volny.cz. Redakční tým: E. Máchová, K. Malinková, J. Mrkvová; vedoucí:
P. Šoba. Ilustrace: E. Jelínková, jazyková korektura: L. Moravcová. • Uzávěrka tohoto čísla:
29. 5. 2022, vyšlo: 19. 6. 2022.
www.faby.cz
12

