
 Červenec 2014 č. 20 
 

MŠE SVATÉ 
neděle:  8:00, 9:30 (s katechezí pro děti), 11:00, 18:30 

všední dny:  6:00, 18:30 (pondělní večerní mše svatá není) 

sobota:   18:30 
14:20 – v kapli sv. Kříže v psychiatrické léčebně v Brně-
Černovicích (s nedělní platností) 

 

ZPOVÍDÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI 
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou, nebo 

kdykoliv na požádání na faře. 
 
 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA MŠE SVATÉ 
Pokud máte nějaký úmysl, na který byste chtěli dát odsloužit mši svatou, tak 

si ho můžete přijít zapsat do sakristie po každé mši svaté. Úmysly mše svaté se 
zapisují do konce září a od začátku září se budou zapisovat do konce roku. 

 
PŘÍPRAVA NA KŘEST DOSPĚLÝCH 

V září 2014 začne příprava na křest dospělých. Pokud by někdo uvažoval o 
křtu, nebo věděl o někom, kdo uvažuje, může se přihlásit v sakristii nebo na 
faře. 

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BI ŘMOVÁNÍ 

Příprava na biřmování právě probíhá. V naší farnosti se nyní už skoro rok 
připravuje šest mladých farníků. Další příprava na biřmování začne za rok v září 
2015. 

       o. Petr Polívka 
 

 

 
 

Zpravodaj vydává Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně, 
Křenová 21a, Brno, 602 00. Farní kancelář je otevřena úterý od 9:00–12:00 a v pátek 15:30– 
18:00. Kontakt: o. Petr Polívka, tel.: 543 249 933, info@farnostkrenova.cz; 
www.farnostkrenova.cz. Redakční rada: o. Petr Polívka, Miloslav Trmač, Vítězslav Ryzí, Marie 
Sychrová, Marek Schwarz, Jiří Šťasta. Uzávěrka příštího čísla je 21. 9. 2014. Redakce si 
vyhrazuje právo redakčních úprav. 

  
ÚVODNÍ SLOVO 

Milé sestry a milí bratři v Kristu, 

přiblížil se čas velkých letních prázdnin. Mnozí z Vás se vydají na dovolenou. 
Možná k moři nebo k řece, anebo k přehradě. Každopádně se bude každý 
snažit si odpočinout a nabrat síly do dalších prací a všedních dnů.  

V knize Kazatel čteme: »Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod 
nebem svůj čas.« (Kaz 3,1) Je tedy čas práce, ale i čas odpočinku, čas studia  
a učení, ale i čas prázdnin. Využijme dobře tohoto času! 

Doba dovolených a prázdnin je dobou odpočinku od našich každodenních 
povinností, ale nikoliv dobou odpočinku od »pěstování našeho vztahu k Bohu« 
a od »pěstování našich vzájemných vztahů«. 

V těchto dnech nezapomínejme, že i když odpočíváme, jsme křesťané  
a věřící, a proto by i náš odpočinek měl být utvářen Božím vedením. 

Přeji Vám, abyste načerpali mnoho nových duševních a fyzických sil  
a abyste dokázali vydávat o Kristu svědectví na každém svém kroku. 

Spolu se svými spolubratry vyprošujeme Vám a všem, kdo jsou Vám 
jakýmkoliv způsobem svěřeni, zejména při večerním požehnání kolem  
21. hodiny, Boží požehnání na přímluvu Panny Marie. 

Váš P. Ladislav Štefek 
  



VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ 
 
Milí rodiče, byli bychom rádi, aby se nám podařilo skloubit dohromady 

vyučování náboženství a další kroužky Vašich dětí. Je potom škoda, když 
slyšíme, že naše děti mají obrovské vědomosti v oblasti vědy a kultury, vynikají 
v různých sportovních aktivitách, ale o své víře nedokáží říct skoro nic. Kolikrát 
je potom zahanbí jejich vrstevníci, kteří k víře sice přišli později, ale mají ji 
promyšlenou a vědí, proč věří a stojí si za tím. Proto bychom Vás chtěli poprosit 
o spolupráci. Vyplňte a odevzdejte přihlášku do náboženství na příští školní rok 
2014/15 a odevzdejte ji co nejdříve v sakristii nebo na faře, abychom pak 
společně mohli najít dobrý termín vyučování. 

P. Petr Polívka 
 

PŘIPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 
 
Milí rodiče! Příprava na 1. sv. přijímání bude probíhat jak v hodinách 

náboženství, tak bude i pár setkání s rodiči mimo hodiny náboženství. Byli 
bychom rádi, aby se nám mezi dětmi podařilo vytvořit partu, která společně 
bude poznávat Pána Ježíše. V tomto věku je velmi důležité, aby děti zažily 
společenství, aby viděly, že v Boha věří i další děti v jejich věku. To bychom jim 
chtěli umožnit, a proto bychom chtěli poprosit i Vás rodiče o spolupráci. Rádi 
bychom utvořili jednu skupinu dětí, která se bude připravovat na 1. sv. přijímání. 
Vypadá to, že by to mohla být skupinka okolo 8 dětí. Bude to však znamenat i 
pokusit se najít jednu hodinu týdně, kdy by všichni mohli. Proto Vás prosíme o 
vyplnění a odevzdání přihlášky co nejdříve v sakristii nebo na faře.  

P. Petr Polívka 
PONDĚLÍ JAKO VOLNÝ DEN VE FARNOSTI  
Milí farníci! Od 1. 7. 2014 bychom rádi zavedli pondělí jako volný den ve 

farnosti. Den, který by byl pro nás kněze bez jakýchkoliv pastoračních aktivit. 
Rádi bychom tohoto dne využili k načerpání nových sil do následujícího týdne. 
V pondělí ráno v 6:00 hod bychom slavili mši svatou a večer už potom ne. Po 
skoro ročním pozorování a po konzultaci s pastorační radou by měl tento den 
asi nejméně narušit život farnosti. Děkujeme za pochopení. 

P. Petr Polívka    
JUBILEUM  
Ve středu 16. července 2014 se dožívá 60 let P. Zdeněk Králík. Mši svatou 

na poděkování bude slavit v neděli 14. září v 9:30. Srdečně blahopřejeme! 
P. Petr Polívka 

� hlasité plácání do všeho, co je schopno vyloudit jakýkoli zvuk. Od 
klekátka přes sochu svaté Terezičky nebo Josefa až po maminčiny dlaně, nohy, 
ruce… – pokud to není její tvář, ještě to jde. 

� zvuk trhajícího se papíru. Ha! Kancionál se trhá lépe, než kartónová 
leporela! Je nutné toho využít a posvítit si třeba na stránku s písní Pozdvihni se, 
duše, z prachu! 

� pády různých, ale nejlépe tvrdých a hlasitých předmětů k zemi v 
nejméně vhodné době. Padají zejména zpěvníky, dětské knížky, dřevěná 
zvířátka apod.; podušky, kapesníky a plyšáci nepadají zdaleka s takovou 
frekvencí. 

� hlasité radování se, když se dítěti podařilo prchnout z chapadel rodiče 
a rozběhnout se do prostoru chrámu. Jsem si jisto, že zvítězím, neboť maminka 
v podpatcích je ve výrazné nevýhodě! 

� rytmické vysokofrekvenční bouchání dvířky od zpovědnice. Pozor, 
nenaznačuje extrémně rychlou výměnu kajícníků! 

� duté rány linoucí se odněkud ze zpovědnice. Pozor, může, ale 
většinou neznamená boj kněze s ďáblem o kajícníkovu duši ani svérázně pojaté 
pokání, které kněz na zpovídajícím se vykonává! 

� sladkým a nevinným, nýbrž dostatečně zřetelným hláskem pronášené 
„táta!“, linoucí se nejlépe do ticha po svatém přijímání. Dítě seznalo, že mámy 
již bylo skutečně dosti a dožaduje se táty nejpozději ihned, jinak bude řev. 

… je jen otázkou času, kdy se přidruží otázka položená nejpozději po 
Kyrie eleison: „A kdy už bude konec? Mě to nebaví!“ 

Pán buď milostiv farníkům, kněžím, rodičům a koneckonců i těm 
dětem… Taky budou jednou vychovávat další generaci, případně hromovat z 
kazatelny. A myslím, že Pán bude hodnotit hlavně lásku, s jakou se každý 
svého úkolu zhostil. 

Marie Trmačová 



kolenem pravým či levým zatlačí do boku na páku a zvuk se určitým 
způsobem zesílí. Třeba když zpívá střídavě s lidem žalm. U pultíku na noty má 
na raménkách svíčky, tedy stačí sehnat oheň, židli, přenést noty, šlapat jako o 
život a řvát jako uragán, protože je v koutku kůru a nemá mikrofon. Je to stejně 
sólo, protože lidi na kancionál nevidí. Na obdobné harmonium se hraje v naší 
boční kapli, či v kapli v Psychiatrické nemocnici. 

Vrátím-li se k varhanám, tak ventilátor je prakticky jediná elektrická 
součást varhan mimo osvětlení. Vše ostatní je čistě mechanicko-pneumatické. 
Ventilátor je umístěn v místnosti nad bočním kůrem, aby nehlučel, a žene 
vzduch do takového dřevo-koženého zásobníku vzduchu – měchu o objemu 
cca 1500 litrů, na kterém jsou cihly. Cihly však nesmí pečlivá čistotná farnice 
vzorně vyskládat do koutu, protože vytvářejí svou hmotností přesně určený tlak, 
který je konstantní nezávisle na velikosti náplně měchu. Jak jednoduché! 

Příště si povíme, jaké máme typy píšťal.       Václav Trmač 

SVÁTEK MATEK V NAŠÍ FARNOSTI  

Při bohoslužbě pro rodiny s dětmi 11. května 
vytvářely děti při katechezi v kapli kytičky. Druhou neděli v 
květnu totiž slaví tradičně všechny maminky svůj svátek. K 
přáním dětí se pěknými slovy připojil za všechny kněze 
farnosti i přítomný otec Zdeněk. V obětním průvodu 
přinesly děti i bílou kytičku pro Bohorodičku Pannu Marii, 
vždyť je to naše nebeská maminka. Vytváření kytiček se 
dětem moc líbilo a bylo jim líto, že si jich nestihly udělat více. Ale to se napravilo 
ještě v tomto mariánském měsíci květnu. V pátek 23. května proběhla v našem 
kostele historicky první Noc kostelů. Byl připraven i program pro děti, v rámci 
kterého si děti vytvářely další kytičky pro radost sobě i svým blízkým. 

Marie Sychrová 

NECHTE MALIČKÝCH PŘIJÍT KE MNĚ... A NEBO RADŠI NE...?  
(fejeton) 

Některé projevy kostelních dětí, i jejich rodičů, se logicky nemusí setkat 
u spolufarníků s naprostým pochopením. Jako například:  

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY 
V neděli 21. září 2014 proběhnou volby do pastorační rady Farnosti Křenová 

v Brně. Pastorační rada má být takovou prodlouženou rukou faráře. Má mu 
pomáhat v řešení otázek, které se týkají života a vedení farnosti. Měli by v ní 
být zastoupeni všichni farníci. Každý by tam měl mít svého „delegáta“. Jak toho 
dosáhnout? Byl bych rád, aby to nebyla jen pastorační rada, kterou si sestavil 
pan farář, nebo která se skládá z lidí, kteří byli ochotni přiložit ruku k dílu, ale 
aby byla složená z lidí, za kterými stojí i další farníci, zastupují je tam.  

Bylo by dobré, aby v pastorační radě byli zástupci těch, kdo pracují nebo by 
chtěli pracovat s dětmi, s mládeží, s rodinami, se seniory. Neměl by tam chybět 
zástupce za chrámovou hudbu a zpěv, za ministranty a skauty, za Mariinu Legii, 
za Modlitby se zpěvy z Taizé. Potřeboval bych, aby tam byl někdo, kdo se 
vyzná v ekonomice a kdo by mohl pomáhat se stavebně technickým dozorem.    

Chtěl bych poprosit každého z Vás, abyste se zkusili podívat okolo sebe a 
navrhnout kandidáty do pastorační rady. Měl by mít alespoň 18 let. Návrhy 
kandidátů mi můžete odevzdat do 7. září 2014. Vámi navrhované kandidáty 
potom oslovím a poprosím je o souhlas, aby mohli být uvedeni na kandidátce 
pastorační rady. Do pastorační rady mohou být farníci zvoleni farníky, 
jmenováni farářem anebo z titulu funkce tzn. všichni kněží. 

Volit i navrhovat kandidáty může každý, kdo dosáhl 18. roku života a cítí se 
být farníkem Farnosti Křenová v Brně, přičemž není podmínkou bydlet v ulici, 
která do farnosti patří. Měla by to být farnost, ve které se zúčastňuji nejčastěji 
bohoslužeb. Počet členů pastorační rady by měl být 12 + kněží.  

P. Petr Polívka 
MALÁ OHLEDNUTÍ 

Jedna farnice napsala letos v květnu v e-mailu: „Chtěla bych poděkovat 
za nedělní přímluvy, byly fakt super. Souzněly perfektně s tématem katecheze v 
kostele a bylo dobré, že se mohlo zapojit více dětí – Bohu díky!!! Jsem vděčná 
také za litanie, vždy jiné a vždy překrásné, a za jiné májové pobožnosti po 
každé mši svaté, tak krásný mariánský květen nepamatuji. A tak, když stihnu 
bohoslužbu třeba až u Jakuba, i přes nosnou promluvu otce děkana Václava 
zateskním po Křenové. Pán Ježíš je sice všude tentýž, ale "všude dobře, doma 
nejlíp" – prostě se díky Vám všem třem cítím na Křenové teď více doma, a 
myslím, že nejsem sama.“ 

Maminka několika dětí teď v červnu odpověděla na dotaz „Jak jste 
spokojena s nedělními bohoslužbami pro rodiny?“ takto: „Moc. Vyhovují nám  



všem. Děti se těší na svůj program a na další aktivity během bohoslužby 
a my s manželem si užíváme nerušený poslech kázání nebo katechezi v 
kostele, která jednak často osloví i nás a jednak si máme potom s dětmi o čem 
povídat. Také máme radost, když uslyšíme některé z našich dětí, jak odpovídá 
do mikrofonu.“ 

Farnice, která má už dospělé děti, odpověděla na tentýž dotaz: „Teď to 
mají mladé rodiny lepší, než jsme měli my. Nedělní bohoslužby pro rodiny 
navštěvuji nepravidelně, ale dětem a mladým rodičům vždycky trošku závidím.“ 
„A nevadí Vám katecheze v kostele, když děti neodcházejí do kaple?“ „Ne, 
nikdy mi nevadila, promluva byla pro mne vždy dobře pochopitelná, našla jsem 
si v ní i myšlenku pro sebe. Jediné, co mi občas vadí, je horší slyšitelnost otce 
Petra. Ale jinak Bohu díky za všechno! Nyní v červnu se mi velmi líbí, že jsou 
po každé večerní mši svaté litanie k Pánu Ježíši. A navíc je úžasné, že jsou 
pokaždé jiné a snad stále krásnější.“ 

Děkujeme za zpětné vazby a budeme vděčni za další ohlasy, aby nám 
bylo ve farnosti spolu stále lépe a každý se cítil dobře – jako doma. 

Marie Sychrová 

 
 
DĚTI SI VZALY SLOVO JAKO PRVNÍ 

V neděli 15. června na půl desáté 
předběhly při katechezi v kostele otce Petra 
děti a vzaly si slovo jako první. Popřály mu k 
jeho narozeninám, které oslavil v sobotu 14. 
června, a předaly mu své dárečky. Byly to 
papírové květiny různých barev a tvarů. 
Některé se děti naučily vytvářet při slavení 
svátku matek a na Noci kostelů. Objevily se 
však i nové nevídané tvary, které se moc 
líbily a paní katechetky se budou chtít postup jejich zhotovení také naučit. Mezi 
dárky od dětí se objevila i bábovka, kterou děti společně s přítomnými kněžími 
po mši svaté ochutnaly. Po dětech popřála otci Petrovi za všechny farníky také 
dvojice mladých. 
                                                                                               Marie Sychrová  

Zahájili jsme ho modlitbou a panákem sladké 
višňovky. V průběhu večera se hodně vykládalo a s 
přibývající tmou i zpívalo za doprovodu kytary. 
Pochutnali jsme si nejen na řádně očouzených 
špekáčcích, ale také na domácích muffinech s 
čokoládou. V půl dvanácté najednou Hanka zvolá: 
„Nesmí nám to ujet!“ Zakončili jsme sešlost večerkou: 
„Zapad den slunce svit“. Zveme také vás další 
farníky, abyste se připojili do chrámového sboru a 
spolu s námi zpěvem chválili Boha. 

Marek Schwarz 

VARHANNÍ OKÉNKO  

Varhany jsou klávesový dechový nástroj, ale jedny plíce stačí tak na 
jednu píšťalu, ne na ufouknutí 2141 píšťalové mašinérie. Proto situace, která 
dokáže varhaníkovi vyhnat srdéčko na 150 pulzů, je jistě, když v kostele vypne 
proud. Sice si může zavolat nějakého zdatného pomocníka, který v místnosti s 
měchem bude šlapat na ohromné pádlo a jím vhánět vzduch místo trojfázového 
ventilátoru, ale u pneumatických varhan, kde vzduch nejen rozeznívá píšťaly, 
ale pohání všechny ovládací prvky, je to téměř nereálný výkon. Možná nějaké 
tiché preludování by se ušlapat dalo, nevím, chci to někdy zkusit, ale ještě jsem 
nenašel zdatného šlapače – odborně kalkanta, natož akutně při černé hodince, 
kdy je navíc potřeba jej zavést do temné komory s měchem, po tmě mu tam 
něco vysvětlit a nějak se dohalekat, kdy chci, aby začal šlapat. 

Proto v bočním kůru je krásné harmonium. Tento typ nástroje nemá 
píšťaly, ale takové plíšky – odborně jazýčky, podobně jako foukací harmonika. 
Je tedy vše mnohem menší, lehčí a skladnější, není potřeba tolik vzduchu. 
Pohání se pouze dvěma šlapadly, na které šlape přímo varhaník. Nemají tedy 
pedálnici, na kterou už varhaník nemá volnou nohu, ale hraje se pouze 
manualiter na klávesách. Tyto stroje jsou charakteristické tím, že vzhledem k 
tomu, že mají jenom jeden manuál, mají klávesnici „rozpůlenou“ tónem malé e/f. 
Na hlubších klávesách si nastavím určitou kombinaci rejstříků, na horních 
klávesách buď stejnou či jinou. Tím mohu dosáhnout imitace, že hraji na dvě 
klaviatury. Úplně úžasný vynález jsou kolenní páky. Už nevěděli, jak 
varhaníkovi pomoci, aby mohl přidávat rejstříky či měnit hlasitost během hry, tak 
vymysleli takovou páku, kterou má zevně od kolene a prostě při šlapání  



Myslím, že zapojení se naší farnosti do Noci kostelů obohatilo příchozí 
návštěvníky milou atmosférou, poznáním chrámu, zapojením se do programu, 
ale především také rozhovory s kněžími, kteří byli po celou dobu přítomni. Za 
zmínku stojí také program dětského koutku, který byl po celou dobu naplněn 
mnoha dětmi. I ti nejmenší tak měli možnost seznámit se s prostorem kostela a 
vyrobit si také květinu na památku.  

Mnoho lidí při vstupu do kostela zavzpomínalo na své mládí i na to, že 
oni nebo někdo z rodiny má v tomto kostele své kořeny. Na závěr bych chtěla 
říct, že nás mile překvapilo přes 1.500 příchozích. Naše první Noc kostelů v nás 
zanechala hluboké dojmy. Těším se na příští rok. 

Terezie Široká 

MÁJOVÝ VÝLET SE SPOL ČEM 

V sobotu 17. května 2014 se 
uskutečnil výlet nejen naší mládeže. Z 
Ochozu u Brna jsme se vydali po zelené 
značce směr Adamov. Přestože byli mezi 
námi i skauti, tak jsme ze začátku bloudili. 
Počasí nám celkem vyšlo, nesvítilo sice 
sluníčko, ale ani nepršelo. Cestu jsme začali 
modlitbou a dále jsme společně putovali v 
dobré náladě. Zahráli jsme si totiž spoustu 
her. Výlet jsme zakončili mší svatou v 
novogotickém kostele sv. Barbory v Adamově. Poté jsme ještě stihli krátký 
výklad o Světelském oltáři a už jsme spěchali na vlak. V Brně jsme společný 
výlet zakončili vynikající zmrzlinou, na kterou nás pozval otec Petr. Při lízání 
jsme shrnuli skvěle prožitý den a domluvili jsme se, že v blízké době 
naplánujeme další akci. Všichni jsme si výlet užili se svými starými i s nově 
poznanými kamarády a především s Bohem.   

Zdislava Sychrová 

SBOR JAK K ŘEN 

Pravidelné středeční setkání farního pěveckého sboru jsme 
jednadvacátého května proměnili v báječný večer u ohně na farním dvoře.  

FARNÍ POUŤ V SOBOTU 20. ZÁŘÍ NA SVATOU HORU U KŘIZANOVA!!! 

  Milí farníci a všichni další přátelé! Zveme Vás opět na farní pouť! 
Tentokrát poputujeme s našimi kněžími na Svatou horu u Křižanova, kde bude 
za příznivého počasí sloužena mše svatá. Pouť budeme obětovat za naše 
rodiny. Po cestě si budeme v nádherné přírodě povídat, hrát hry, odpočívat, 
svačit a samozřejmě se i modlit. Další upřesňující informace najdete postupně 
na plakátcích a v ohláškách. Svatá hora je mimořádné místo. Pojmenování 

Svatá pochází s největší 
pravděpodobností z dob 
cyrilometodějských misií. Snad právě 
odtud ponejprv v našem kraji zaznělo 
slovo Boží z úst věrozvěstů nebo 
jejich učedníků. Je to zároveň poutní 
místo spojené se svatou Zdislavou, 

nacházející se mezi obcemi Kadolec, Heřmanov a Ořechov. Svatá Zdislava, 
která se narodila v nedalekém Křižanově, se sem podle legendy chodívala jako 
malá modlit. Na vrcholu je postavený altánek se sochou svaté Zdislavy. 
Rezervujte si sobotu 20. září pro nezapomenutelné zážitky z naší společné 
cesty a bohoslužby!                                                                Marie Sychrová 

MOJE ZKUŠENOST S NOCÍ KOSTEL Ů 

Milí přátelé, chtěla bych se s vámi podělit o své zážitky. Jak jistě víte, v 
pátek 23. května proběhla v kostele na Křenové první Noc kostelů. Nebylo to 
jen tak samo sebou. Nejdříve jsme v lednu letošního roku oslavili 100 let od 
posvěcení kostela. Při této příležitosti jsme se začali hodně zajímat o jeho 
historii, vlastní výzdobu a vše kolem, co vedlo k nynější podobě kostela. 
Zavzpomínali jsme také na všechny kněze, kteří touto farností prošli a zanechali 
v nás i na kostele svůj „podpis“.  

Náš nový duchovní otec Petr Polívka přišel s myšlenkou, zda se do Noci 
kostelů také nezapojit. Několikrát jsme se sešli a začali přemýšlet, čím bychom 
lidi nejen ve farnosti mohli oslovit. Nakonec jsme sestavili program, do kterého 
se zapojilo mnoho nadšených farníků. Příprava nebyla bez drobných problémů, 
ale dala nám jako farníkům možnost více se poznat a spojit se. Do Noci kostelů 
se zapojilo dostatek organizátorů – viditelných i těch méně viditelných v 
zákulisí. Všem jim patří velký dík. 


