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ÚVODNÍ SLOVO 

Milé sestry a milí bratři v Kristu, 

srdečně Vás všechny zdravím v této době adventní přípravy na příchod našeho 
Spasitele nejen do naší farnosti a našich domovů, ale také i do našich srdcí. 
Můžeme v těchto dnech zvláště uvažovat nad tajemstvím Betléma, a tak  
s Pannou Marií, Matkou Boží a naší Matkou, připravit naše srdce pro 
znovunarození Ježíše Krista uprostřed naší doby a okolností, v nichž žijeme - ať 
už jako jednotlivci či jako rodiny fyzické a duchovní v naší farnosti na Křenové či 
jako církev a společnost v naší zemi. 

Na cestě Adventem nás při této přípravě doprovází Panna Maria. 8. prosince si 
připomínáme, že náš kostel je zasvěcen Neposkvrněnému Početí Panny Marie. 
Můžeme tedy uvažovat nad tím, co pomohlo Panně Marii, aby otevřela své srdce 
při Zvěstování Páně Božímu plánu lásky. Byla to velká touha po příchodu 
Mesiáše, kterou v sobě nesla společně s vyvoleným izraelským národem. Byly to 
také i vlastnosti jejího čistého srdce: pravá pokora, schopnost klást Bohu otázky 
a schopnost rozvažovat nad jeho odpověďmi… Můžeme si vyprošovat na její 
přímluvu i tyto dary Ducha svatého, nejen pro probíhající období přípravy, ale  
i pro období následující v roce 2015,…¨ 

Vyprošuji Vám, abyste po požehnaně prožitém Adventu zažili ve dnech Vánoc 
tajemství znovunarození Spasitele i ve Vašich srdcích jako živou skutečnost, 
která Vás, Vaše rodiny i společenství naší farnosti uschopní otevřít se ve všech 
dnech nového roku 2015 všem potřebným darům Ducha svatého. Tak budeme 
moci naplnit obsahem slova zakladatele Schönstattského hnutí P. Josefa 
Kentenicha: "…A buďte opravdu mnoha lidem ukazatelem Cesty, nositelem 
Světla a Radosti." A budeme tak moci hlouběji prožívat milosti spojené  
s Národním eucharistickým kongresem.  

Spolu se svými spolubratry vyprošujeme Vám i všem Vašim blízkým plnost 
Božího požehnání na přímluvu Panny Marie, Matky Boží a naší Matky, Královny 
pokoje a Královny rodin. 

V Kristu a v Marii Váš P. Zdeněk Králík 

 



HISTORICKY PRVNÍ UVEDENÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 

V neděli 12. října 2014 se v našem 
kostele při mši svaté v 9:30 událo 
historicky první uvedení nové pastorační 
rady farnosti do jejich služby. Otec Petr 
ve své promluvě vyjádřil přání, aby v naší 
farnosti mohla vznikat, růst a prohlubovat 
se hluboká přátelství, aby se tu nikdo 
necítil odstrčený a sám. Abychom byli 
ještě víc živým společenstvím, v němž by 
se lidé vzájemně poznávali a vnímali jako 
učedníci stejného Pána a jako bratři  
a sestry. Abychom mohli odcházet 
povzbuzeni a připraveni přijmout každodenní námahu a starosti. Aby lidé, kteří 
naši farnost navštíví, mohli jednou říci: Jen se podívejte, jak se milují! Dále 
pokračoval otec Petr v úvahách o pastorační radě farnosti. Je totiž potřeba, 
abychom o sobě navzájem věděli, abychom se více poznávali a více si mohli 
pomáhat a podporovat se. Nejdůležitější je, řekl ve své homilii také otec Petr, 
aby ve farním společenství mohl růst a prohlubovat se i náš vztah k našemu 
Pánu, aby on sám byl Králem naší farnosti, aby nás spojoval a sjednocoval  
v názorech, představách i hodnotách. Abychom všichni mohli spolu s naší 
křenovskou Pannou Marií vztahovat naše ruce plné radosti i bolesti k Pánu, aby 
v nás probouzel ochotu ke smíření, abychom si dokázali naslouchat a vzájemně 
podávat ruce, aby v naší farnosti vládla upřímná touha po porozumění.  

Ještě před ohláškami vyzval otec Petr všechny 
členy nové farní rady, aby předstoupili před obětní 
stůl ke slavnostnímu slibu a k převzetí dekretů. 
Položil jim otázku: „Chcete svědomitě plnit své 
poslání v pastorační radě a přispívat k růstu Božího 
království v naší farnosti?“ Pak přistupoval ke 
každému zvlášť a při podání rukou přijímal slib: 
„Ano, to slibuji. Kéž mi Bůh pomáhá.” Věkově 

mladší členové byli plní euforie a optimismu, což vyjadřovali zářivými úsměvy. 
Starší členové si už patrně uvědomovali vážnost situace a očekávanou tíhu 
odpovědnosti. Každopádně věřme, že to byl pro všechny požehnaný start pro 
dobrou práci v pastorační radě. 

Členové pastorační rady budou pracovat ve všech oblastech potřebných pro 
optimální život farnosti (správa kostela, ekonomika, děti a katecheze, rodiny, 
mládež, senioři, hudba a zpěv, skauti a ministranti, technické záležitosti, provoz 
fary apod.). Lidé se mohou ve všech těchto záležitostech na jednotlivé členy 
farní rady s důvěrou obracet. Jejich seznam s fotkami a kontakty najdou na 
webových stránkách farnosti.     Marie Sychrová 



 EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI 

Na prvním zasedání pastorační rady  
15. října 2014 byla zvolena nová 
ekonomická rada farnosti ve složení:  
o. Petr Polívka, Miloslav Trmač, Jitka 
Konečná a Petr Šťasta. Do služby byla 
uvedena v neděli 2. listopadu 2014 při 
mši svaté v 9:30 složením slibu  
a předáním dekretu. Podle stanov 
ekonomických rad brněnské diecéze je 
funkční období pět let. Ekonomická rada 
farnosti (latinsky consilium a rebus oeconomicis) je pomocným a poradním 
orgánem duchovního správce farnosti. Její zřízení je povinné a postavení 
upravuje kánon 537 Kodexu kanonického práva. Předsedou rady je farář  
a ostatní členové mají poradní hlas. Úkolem rady je podle Stanov ekonomických 
rad brněnské diecéze podílet se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí 
řádného hospodáře, dbát příslušných ustanovení Kodexu kanonického práva  
a obecně závazných právních předpisů. Činností rady je tedy účast na šetrné, 
obezřetné a starostlivé správě majetku, péče o zdroje příjmů a zajišťování 
potřeb farnosti. Členové jsou také povinni jednat vždy v zájmu farnosti  
a nezapomínat na ducha křesťanské solidarity s jinými farnostmi a celou církví. 

 

Jitka Konečná  

 

BIŘMO VÍKEND 

My biřmovanci jsme se rozhodli, že si uděláme 
víkend v Osové Bítýšce. V pátek jsme se sešli 
na Hlavním nádraží. Zážitek pro nás byl si 
kupovat jízdenku až ve vlaku. Nikdo nevěděl, 
jestli nás průvodčí nevyhodí ven. Cesta trvala 
asi hodinu. Dorazili jsme na faru a šli na mši 
do tamějšího kostela. Teda jenom holky, 
klukům se moc nechtělo. Na víkendu byli 
společně s námi i biřmovanci  
z Tvarožné. Ráno se vstávalo v sedm hodin, 
což bylo pro některé ospalce dost brzo. V sobotu jsme den začali procházkou s 
modlitbou. Po celé dny jsme hráli spoustu super her. Ani jedna nás nenudila. 
Závěrečnou mši jsme dělali my sami. Každý do ní něčím přispěl. Hlavním 
úkolem víkendu bylo nás více seznámit s biřmováním, což se koumákům určitě 
povedlo. Víkend byl super a všichni si ho užili. 

 

Michaela Osvaldová 



DĚTI A PAMÁTKA ZESNULÝCH  

 

V neděli 2. listopadu jsme slavili při všech 
bohoslužbách Vzpomínku na všechny věrné 
zemřelé. Nejinak tomu bylo i v 9:30 při 
bohoslužbě pro rodiny s dětmi. Stává se často, že 
téma smrti je před dětmi tabuizováno. Avšak 
katecheze tento den byla pravým opakem. 
Nejprve se děti ocitly „na hřbitově“. Provázel je 
otec Petr s paní katechetkou. Společně přišli na 

to, co se na hřbitově dělá a proč. Děti objevily symbolický význam květin  
a hořících svíček. Dále bylo dětem přiblíženo tajemství slz i jejich osušování. 
Bůh nás má rád a chce osušit naše slzy. Ale potřebuje také naše ruce, náš 
soucit s druhými, naše umění řeči a úsměvu – skrze to vše Bůh lidem stírá jejich 
slzy. Děti slyšely o jednom zvyku vkládat do hrobu hrníček na slzy. Dojemný byl 
v katechezi i příběh jedné maminky, která byla tak strašně zasažená smrtí svého 
dítěte, že neustále plakala ve dne i v noci. Trvalo to už moc dlouho. Jednou  
v noci se jí zjevilo její zemřelé dítě a drželo hrníček přeplněný slzami a řeklo: 
„Jestli budeš, maminko, ještě dál tak strašně stále plakat, tak ten hrníček 
přeteče. Já jsem tady u Pána Ježíše moc šťastný a jediným mým smutkem je, 
když vidím tebe plakat. Prosím, zkus být také šťastná… kvůli mně a pro Pána 
Ježíše.“ Z katecheze už děti také ví, že za slzy se nemusíme stydět, že někdy je 
dobré se vyplakat, že oči, které se vypláčou, vidí lépe, že slzy mohou prorazit 
bariéry mlčení, nepochopení, že slzy smývají prach z našeho srdce. A že nám 
Pán utírá slzy tak dlouho, až v tom největším zármutku objevíme světlo, které 
zapalujeme i na hrobech našich blízkých. 

Přímluvy na této bohoslužbě pro rodiny s dětmi měly zvláštní slavnostní ráz. Děti 
při jejich čtení přinášely v obětním průvodu postupně různé symbolické dary a to 
vše při působivém tichém podkresu varhanní 
hudby. Černé šátky připomínaly smutek 
hrobů. Prosili jsme s dětmi Pána, aby 
prozařoval všechny naše smutky, bolesti a 
trápení světlem své naděje. Hořící svíce jsou 
symbolem věčného života. Prosili jsme Pána 
za naše zemřelé, aby je přijal do svého 
království. Květiny nám připomínají krásu 
nebe. Prosili jsme, ať se tam jednou všichni 
sejdeme. Hrníček na slzy nám připomněl, že 
nás Bůh má rád, ujímá se nás, utěšuje nás, touží setřít každou naši slzu. 
Kapesníky - ty bychom měli mít stále připravené. Ne pro sebe, ale pro druhé. 
Abychom jim dokázali být vždy nablízku a těšit je. S atlasem světa jsme s dětmi 
prosili o ukončení teroristické války v Sýrii a Iráku a za uprchlíky, které tento 



konflikt zbavil domova, práce či rodiny. Při přinášení sbírky zákonů jsme prosili  
o zodpovědné rozhodování pro naše zákonodárce, především v oblasti rodiny  
a školské legislativy. S přinášením stanov prosily děti také za novou farní 
ekonomickou radu, která byla v závěru této bohoslužby slavnostně uvedena do 
své služby slibem a předáním dekretů. S chlebem a vínem jsme tradičně prosili 
za celou naši farní rodinu, aby tu měl každý své místo a aby nám bylo spolu 
dobře. Tak snad se to všechno s pomocí Boží podaří.  

 

Marie Sychrová  

 

UVEDENÍ DO KATECHUMENÁTU 

V neděli 9. listopadu byla mše v 9:30 
speciální tím, že dvě zájemkyně o křest 
vstoupily do katechumenátu. Už od září 
se připravují na křest, a tak jsme je 
slavnostně přijali mezi nás - do farního 
společenství. Do mikrofonu řekly, proč 
se rozhodly připravovat na křest a jejich 
ručitelé, kterým jsem byla i já, potvrdili, 
že to myslí vážně. Poté i celý kostel 
společně potvrdil, že je mezi sebe 

přijímá. Mši jsme se spolčem a za pomoci dalších zpěváků doprovodili několika 
moderními písničkami s klavírem a kytarou. Chtěli jsme tím udělat radost Páje  
z našeho spolča, která se právě na křest připravuje. Myslím, že se to líbilo všem 
a doufám, že při další příležitosti se k našemu zpěvu přidá i celý kostel. 

 

Zdislava Sychrová 

 

STÉ VÝROČÍ PANA LADISLAVA GRÜNFELDA 

V pondělí 17. listopadu, v den památky  
sv. Alžběty Uherské, jsme při ranní svaté liturgii 
vzdali Bohu díky a chválu za sto let života pana 
Ladislava Grünfelda.  

Oslavenec dostal darem kříž a víno. V sakristii 
po skončení, nám co jsme přišli, dal na čelo 
znamení Kristova kříže a vyprosil Boží 
požehnání.  

Ve věku milosti Páně tento vzácný člověk naplňuje každý den upřímnou 
modlitbou a službou Bohu.     

Marek Schwarz 



DEN S BIBLÍ V NAŠÍ FARNÍ RODINĚ  
- BIBLICKÉ KOMNATY OTEVŘENY! 

V naší farnosti jsme v jednom dni prožili dvě 
setkání s Biblí. Stalo se tak v neděli  
23. listopadu. Po mši svaté pro rodiny s dětmi 
byly na faře otevřeny Biblické komnaty. Děti 
sem vstupovaly s neskrývanou zvědavostí. 
Hned za tajemnými dveřmi mohly děti po 
schodech vystoupat cestu marnotratného 
syna podle vystavených obrázků s biblickými 
texty. Na písmenkové skládance pak děti vytvořily různé jiné názvy k tomuto 
podobenství (všechny byly pozoruhodné – např. „Hřích“, „Odpuštění“, „Nový 
život“ apod.). 

 Nejvíce trpělivosti vyžadovalo lovení rybiček, ale 
nenašel se nikdo, kdo by to vzdal. Všechny děti 
vylovily z jezera tolik rybiček, kolik jim bylo let. Děti 
rybičky také výtvarně vytvářely, všem se moc 
povedly, jedna byla hezčí než druhá. V další biblické 
komnatě nalezly děti podobenství o dobrém pastýři. 
Od postaveného „ovčína“ se průběžně ozývalo 
cinkání zvonečku, když se podařilo dostat ovečky 

dovnitř. Tato hra na „dobrého pastýře“ vyžadovala od dětí zručné zacházení  
s florbalovými holemi. 

Děti pracovaly i přímo s Biblí, vyhledávaly zobrazený a převyprávěný příběh NZ. 
Na svatbě v Káni mohly děti dát dohromady z různých ústřižků důležitou větu 
Panny Marie nebo složit „barevné foto“ z této svatby. Na přilehlých skalách 
vyrůstaly domy a domečky z dřevěných kostek nebo z karet. Druhá varianta byla 
tak málo stabilní jako domy postavené na písku. Dětem to však vůbec nevadilo, 
stavění z karet je velmi bavilo. Z trosek těchto domečků si děti opravdu nic 
nedělaly, a to zvláště potom, co se zřítil i domeček otce Petra. Doufejme, že si 
děti z Biblických komnat odnesly ještě něco více než jen pamětní list  
s omalovánkou, poznávací a herní zážitky. 

Druhým setkáním s Biblí bylo večerní divadelní představení Ezau a Jákob. (viz 
dále)                   Marie Sychrová  

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ EZAU A JÁKOB 

V neděli večer 23. listopadu se konalo divadelní 
představení Ezau a Jákob. Prožili jsme v sále na 
faře velmi příjemný večer. Mnozí z nás se už 
dlouho tak dobře nezasmáli. A při tom nás tento 
starozákonní příběh i duchovně oslovil  
a obohatil, ačkoliv jsme jej z Bible už dříve znali. 



Izákovi synové, dvojčata Ezau a Jákob, měli naprosto protikladné povahy. Jejich 
cesty se proto rozešly. Při jejich putování je potkala zrada, souboj i láska… 

Hru zahrál divadelní spolek ŠťaNo a vystupovalo v ní celkem sedm postav. 
Téměř všechny skvěle odehrál nezapomenutelný Michal Šťasta. Ostatní akčně 
přenechal divákům. O vynikající hudební doprovod se postaral Josef Novotný. 
Jediným nedostatkem bylo, že divadelní představení skončilo a my jsme se 
museli rozejít.                  Marie Sychrová 

 

BRIGÁDA SPOLČA 

V pondělí 24. listopadu jsme v rámci našeho 
spolča měli naplánovaný společný úklid fary. 
Práci jsme si mezi sebou efektivně rozdělili, 
kluci vyklízeli sklep, zatímco holky v čele se 
Slávkou si vzaly na starosti hlavně sál. Práce 
nám šla rychle díky dokonalé spolupráci a 
hlavně jsme se u ní dobře bavili. Výsledkem 
bylo vytřídění her, knih a všech nejrůznějších 
věcí, co fara ukrývala, ale hlavně úchvatně 
natřená podlaha sálu. Potom už nám zbýval 
poslední úkol vyzkoušet troubu v kuchyňce na 
připravení odměny v podobě pizzy, kterou 
každý z nás, hlavně Tom s Pepou, ocenil. 

Václav Buchta 

 

 

FARNÍ FLORBAL 

Nejen duchovně živ je člověk, a tak se 
každé úterní odpoledne scházíme  
v tělocvičně na ZŠ Štolcova, abychom 
si zahráli florbal. Tímto sportem se 
nejen dobře zabavíme, ale zároveň 
zajistíme přísun kyslíku svému mozku, 
posílíme svou kondici a obratnost,  
a také se rozvíjíme v týmové spolupráci 
a fair-play. Běžně se hry účastní kolem 
10 farníků, dětí i dospělých. Pokud se 
někdo chce přidat, stačí přijít v úterý v 
16:30 na Štolcovu 16. Florbal je bezkontaktní a tedy přiměřeně bezpečný sport, 
vhodný pro lidi jakéhokoliv věku a kondice. Je potřeba s sebou mít sportovní 
oblečení, obuv vhodnou do tělocvičny a dobrou náladu. Hru pořádá naše farnost 
ve spolupráci s jednotou Orel Brno-Černovice. 

Ondřej Sychra 



MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA TALENTŮ 

Milí farníci! Chtěl bych na prvním místě 
poděkovat Vám všem, kteří jste nám nabídli 
své schopnosti a nadání. Mám radost z 
každého z Vás, i z rozmanitých darů, kterými 
Vás náš Pán obdaroval.  

I to, že jste tuto sbírku nevzali jako určitou 
formalitu. Je pro mě obrovským potěším, číst 
a vědět, že tu jsou farníci, kteří jsou ochotni 
se podílet na životě naší farní rodiny. Líbila 
se mi i rozmanitost Vašich nápadů od 
vyučování či doučování různých jazyků, 
matematiky, přes výuku tance na farní ples, přípravou různých stanovišť pro děti, 
pečením muffinů, cukroví, nabídkou pravidelného úklidu kostela, šitím, úpravou 
fotografií, pravidelným čtením při bohoslužbách, hrou na klavír, psaním příběhů, 
údržbářskými, řemeslnými a elektrickými pracemi, pomocí s květinovou 
výzdobou i s návštěvou nemocných. 

Zpočátku jsem si sám kladl otázku, do jaké míry, se do sbírky talentů mají 
zapojovat ti, kteří jsou svým nasazením pro farnost už „známí", mým prvním 
přáním bylo, aby se zapojili, alespoň symbolicky. Přiznám se, že pro mě je 
obrovskou radostí číst řádky i těchto farníků. Je to pro mě takovým potvrzením, 
že s jejich službou a nasazením mohu i nadále počítat. Dodnes se raduji a děkuji 
za každý e-mail/lístek, ve kterém mi ještě dodatečně píšete, čím byste chtěli 
přispět našemu farnímu společenství na Křenové. Chtěl bych ještě povzbudit ty z 
Vás, kdo váhají, nebo se k tomu ještě nedostali, nebo to nepokládali za tak 
důležité, aby tak ještě učinili. Lístky můžete odevzdat v sakristii, nebo poslat na 
e-mail.  

 

o. Petr Polívka 

 

FARNÍ KAVÁRNA 

Milí farníci! Možná si kladete otázku, proč na Křenové 
otvíráme farní kavárnu. Potřebujeme ji? Co od ní 
očekáváme? Myslím, že nám jde o víc, než jen o 
hrníček teplé kávy nebo čaje, když přijdeme z 
chladného kostela. Věřím, že v našem farním sále 
dojde i k zajímavým setkáním a pěkným rozhovorům. 
Během takové kavárny mohou vzniknout i rozmanité 
akce pro sblížení mezi jednotlivými rodinami, mezi 
maminkami, tatínky, dětmi, mládeží i mezi seniory. 

Je pravda, že to bude stát čas. Možná to bude 
znamenat i o trochu posunout nedělní oběd. Vím, že 



to nepůjde hned a že to bude znamenat přesvědčit sebe samého, že to za to 
stojí. Trochu sázím na mládež, ta dokáže být spontánní, ale počítám s každým z 
Vás, že se zapojíte. 

Myslím, že zpočátku to bude potřebovat vytvoření takových tří skupin, které si 
vezmou kavárnu jako svůj projekt. Jedna skupina se bude starat o pečení 
buchet, druhá skupina se bude starat o chystání kávy, nápojů i buchet do sálu a 
třetí skupina bude udržovat dobrou náladu v sále.   

Budeme muset najít i způsob financování farní kavárny, jestli to půjde třeba 
formou dobrovolných příspěvků. To jsou mé podněty k zamyšlení, na které bych 
rád spolu s Vámi hledal odpověď. Budu rád, když i Vy sami přijdete s Vašimi 
představami a náměty. 

 

o. Petr Polívka 

 

 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 

Milí farníci! Chtěl bych Vám spolu se svými spolubratry o. 
Ladislavem a o. Zdeňkem popřát požehnané a radostné vánoční 
svátky. Ať je Bůh stále s Vámi s Vašimi rodinami. Ať Vás provází 
na všech cestách života, v radostech i bolestech, v trápení i 
těžkostech, v úspěších i nezdarech. K tomu Vám a Vašim 
rodinám ze srdce žehnáme. 

o. Petr Polívka 

 

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

V neděli 14. prosince 2014 na mši sv. pro 
rodiny s dětmi v 9:30 přinesou skauti 
Betlémské světlo. Roznášet ho budou 24. 
prosince v Brně-Černovicích, zvláště 
nemocným a starším farníkům. 

 

o. Petr Polívka 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V pátek 2. ledna 2015 bude na faře od 17:00 hod. výroba tříkrálových kostýmů a 
při mši sv. v 18:30 bude žehnání tříkrálovým koledníkům. V sobotu 3. ledna 2015 
se můžete těšit na jejich návštěvu ve Vašich domácnostech.  

o. Petr Polívka 



VARHANNÍ OKÉNKO 6 

Zabereme se do slíbeného fyzikálního tématu – vznik zvuku v 
otevřené retné píšťale (to jsou ty kovové, které přímo vidíte, ale 
stejný princip platí i pro dřevěné píšťaly). Princip je podobný jako u 
zobcové flétny, tedy tato kapitolka je zajímavá i pro jiné hudebníky. 

Píšťala viz obrázek – boční řez píšťalou - má nohu (2), kterou se 
přivádí vzduch z otvoru (1), pak je přepážka - „jádro“ (4), která nohu 
téměř uzavírá, jen vpředu u dolního rtu (5) je malá štěrbina, kterou 
proudí vzduch a následně se rozráží o horní  
ret (7) a rezonátorem (3) se zesílí patřičný tón. Prostor mezi horním 
a dolním rtem se nazývá výřez (6). 

Nyní trošku podrobněji: základem je šum - tím, že proudí vzduch 
štěrbinou, je usměrněn v laminární proudění, které se vzápětí ve 
volném prostoru výřezu mění v turbulentní proudění; vznikají víry. 
Toto proudění se následně rozráží o horní ret a část vzduchu jde 
před píšťalu do volného prostoru a druhá část dovnitř do rezonátoru píšťaly. 
Prakticky vzniká šum, který můžeme slyšet, když ucpeme rezonátor a zrušíme 
tím jeho funkci. Podobný šum vzniká při švihnutí klacíkem. Tento šum obsahuje 
nejrůznější tóny (frekvence), přeci jenom ale jsou v něm některé silnější, ten 
nejsilnější je dán rychlostí proudění vzduchu štěrbinou a výškou výřezu.  

Kdyby píšťaly neměly rezonátor, tak by pouze šuměly jako vítr. Právě rezonátor 
zesílí principem rezonance ze šumu tu správnou frekvenci (tón). Na otevřených 
koncích (výřez (6) a ústí píšťaly (8)) proudí molekuly vzduchu střídavě dovnitř  
a ven, je zde rychlostní kmitna (největší změny rychlosti molekul), kdežto 
uprostřed rezonátoru jsou molekuly vzduchu 
prakticky nehybné a střídavě se k nim přibližují  
a oddalují molekuly z otevřených konců – je zde 
tlaková kmitna (největší změny tlaku), resp. 
rychlostní uzel. Vznikne stojatá vlna, o které jsme 
mluvili minule. Její délka je dvojnásobná délce 
rezonátoru, její frekvence (výška tónu) se vypočítá z rychlosti vzduchu a délky 
vlny. Čím delší píšťala, tím hlubší tón, a naopak. 

Celým generátorem pískotu je hnaní vzduchu píšťalou pod určitým tlakem, který 
vytváří měchy varhan. Kdybychom začali od nuly zvyšovat tlak varhan, uslyšeli 
bychom postupně zesilující šum turbulentního proudění vznikající ve výřezu. Od 
určitého tlaku je energie dostatečná na rozkmitání vzduchu v celém rezonátoru, 
píšťala nasadí tón a udrží stojatou vlnu. Dalším zvyšováním tlaku mírně stoupá 
výška tónu, je silnější, ostřejší, až se při velkém tlaku píšťala přefoukne a zní 
např. o oktávu výš. To jistě znají děti, které si občas rády zafučí do zobcové 
flétny co nejvíc, a ta pak najednou piští velmi vysokým tónem. Každé varhany 
jsou vytvořeny pro přesně daný tlak. Starší varhany, které se poháněly šlapáním, 
byly konstruovány pro 450 až 750 Pa. Naše pneumatické varhany potřebují 



vyšší tlak na pohon všech ovládacích prvků, a tak jsou stavěny na tlaky  
cca 900 -1200 Pa. 

Příště zbystří harmonikáři, klarinetisti a další hudebníci na jazýčkové dechové 
nástroje. 

Václav Trmač 

DÍKY TOBĚ BOŽE  

Anna Aloisie Kachlíková 

 

Až nebudu moct psát ani číst,  

až upadnu na zem – jak zvadlý list, 

ať mohu vzdát díky, že směla jsem žít; 

byl jsi má skála, byl jsi můj štít, 

Tobě, Bože, patří můj dík! 

 

NEMOCNÝM 

Anna Aloisie Kachlíková 

 

Na křídlech lásky chtěli jsme plout 

k modravým obzorům dalekých cest - 

 

V náruči něžné chtěli jsme spočinout, 

když viděli jsme štěstí u cesty kvést… 

 

Místo lásky jen bolest a pláč 

a touhy žár, 

my ztráceli jsme vše, proč člověk žil - 

 

nám zbylo jen nadějí pár 

a málo, málo sil… 

 

Naše naděje se k nebi klene 

a cit duše zbolavěné 

každý den říkáme: „Ještě Bože ne…“ 

 

však jednou v Tvou náruč přistaneme… 

 

PĚVECKÝ CHRÁMOVÝ SBOR 

Jestliže chceš trojjediného Boha chválit dvojnásob a rád(a) zpíváš, pak čekáme 
právě tebe na faře na Křenové ve středu od 19:15.                       Marek Schwarz 



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 nemocnici  

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 března. 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

V sobotu 13. prosince 2014 bude farní adventní duchovní obnova. Zamýšlet se 

budeme nad »průvodci« Adventem a nad tajemstvími Radostného růžence s o. 

Ladislavem Štefkem od 10 hod. v našem kostele. 

RORÁTY PRO MLÁDEŽ 

V pátek 19. prosince 2014 bude mše svatá ráno v 6:00 při svíčkách určená 

zvláště pro mládež. Budeme zpívat i nějakou písničku na klavír či kytaru. Po mši 

svatá bude společná snídaně na faře. 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 

24.12. Štědrý den     22:00 (půlnoční) 

25.12. Boží hod          8:00, 9:30, 11:00, 18:30     

26.12. Sv. Štěpán      8:00, 9:30, 11:00, 18:30 (žehnání s ostatky sv. Štěpána) 

28.12. Neděle        8:00, 9:30, 11:00, 18:30 (s obnovou manželských slibů) 

31.12. Sv. Silvestr I. 16:00 (děkovná mše sv. za rok 2014) 

NÁVŠTEVA A PROHLÍDKA JESLIČEK 

Návštěva a prohlídka jesliček v našem kostele bude vždy hodinu přede mší 

svatou a v neděli 28. prosince od 14:00 do 19:30 hod.  

PASTORAČNÍ RADA 

Setkání pastorační rady bude ve středu 7. ledna 2015 po večerní mši svaté  

cca v 19:15 na faře.        o. Petr Polívka 
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