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DUCHOVNÍ NAKOPNUTÍ 

Milé sestry a milí bratři! Slavíme Velikonoce, vítězství. Vítězství Boha a člověka 

nad zlem, nenávistí, lží a nad každým zraněním a nedorozuměním. Je to láska 

našeho Otce, která v nás probouzí ochotu ke smíření, která přetváří naše srdce, 

abychom dokázali naslouchat jeden druhému a vzájemně si podat ruce. 

Je to Bůh, který z nás vytváří farní rodinu. Chce, abychom se tu mohli setkávat 

mezi sebou navzájem i s Ním. Máme si navzájem pomáhat, podepírat se a 

posilovat se. Chce, abychom se starali jeden o druhého, abychom znali své touhy 

a potřeby, aby láska k bližním a vzájemná pomoc byla konkrétním vyznáním 

víry naší farnosti.  

To se už také děje. Mám radost z vašeho nasazení při farní kavárně, při Jitřní 

směně, ale i při úklidu kostela, fary. Těší mě, že ve farnosti vzniká společenství 

hudebníků a zpěváků. Měl jsem radost z křížové cesty mládeže okolo řeky 

Svitavy s různými aktivitami. Radost mi udělali i mladší biřmovanci, se kterými 

jsme prožili pěkný víkend v Rychtářově. Mám velikou radost, že letos o 

Velikonocích můžeme pokřtít jednu naši katechumenku, a že sedm farníků 

přijme svátost biřmování. K prvnímu svatému přijímání půjde pět dětí, které 

vytvořily dobrou partu. Už se těším na náš Večer žalmů, do kterého už mnozí z 

Vás investovali hodně síly, energie a času. A mohl bych ještě pokračovat. 

Každý z nás je důležitým nástrojem v Božích rukou a díky tomu můžeme držet 

pohromadě a pomáhat si.  

Jednou uprostřed noci se konalo v jednom truhlářství zvláštní shromáždění. 

Sešla se různá pracovní nářadí, aby urovnala rozdíly, které jim nedovolovaly 

pracovat. Kladivo mělo v úmyslu shromáždění řídit, ale vzápětí je ostatní 

upozornili, že bude muset odstoupit. "Nemůžeš vést shromáždění, kladivo," řekl 

mluvčí. "Jsi příliš hlučné a stále jen boucháš do zdi." Kladivo přiznalo svou vinu, 

ale navrhlo: "Jestliže nebudu řídit shromáždění, tak žádám, aby byl vyloučen 

také šroub, neboť se s ním musí mockrát zatočit, než je k něčemu platný."  Šroub 

řekl, že vyloučení přijímá, ale navrhl jednu podmínku: "Pokud půjdu já, ať 



odejde také brusný papír, neboť jeho způsob jednání je příliš drsný a s ostatními 

má jen spory." 

Brusný papír na to odvětil, že neodejde, pokud nebude vyloučen metr, a k tomu 

dodal: "Metr ostatní poměřuje jen podle svého měřítka, jako by on jediný byl 

dokonalý." 

Právě v tom důležitém okamžiku se nečekaně objevil truhlář, oblékl si pracovní 

plášť a pustil se do práce. Použil kladivo, brusný papír, metr a šroub. Opracoval 

dřevo, až se proměnilo v kus nábytku. Po dokončení práce odešel.  

Když truhlářství utichlo, shromáždění se vrátilo k předchozí debatě. A slova se 

ujala pilka, která dosud mlčela: "Vážení, viděli jsme, že všichni máme sice vady, 

ale truhlář pracuje s našimi přednostmi. Díky nim máme svou hodnotu. A tak 

navrhuji, abychom se nesoustředili tolik na naše slabá místa, ale na užitek 

vyplývající z našich silných stránek." 

Shromáždění tedy ocenilo kladivo pro jeho sílu. Šroub byl vychválen pro 

schopnost spojovat. Brusný papír vyzdvihli pro umění brousit a zjemnit hrubý 

povrch. A pokud jde o metr, všichni se shodli, že je přesný a správný. Cítili se 

pyšní na své silné stránky a možnost společné práce. 

Možná se někdy cítíme podobně jako kladivo, šroub, brusný papír nebo metr. 

Máme těžkosti s vlastnostmi druhých lidí, s jejich povahou. Věřím však, že stojí 

za námahu přijmout slabá místa, omezení vlastní i druhých přijmout. Pracovat 

především s našimi i jejich přednostmi a pak objevíme i jejich pravou hodnotu. 

K tomu Vám ze srdce žehnám 

o. Petr Polívka 

VEČER ŽALMŮ - POZVÁNKA 

Srdečně vás zveme na VEČER ŽALMŮ v neděli 12. dubna 2015 v 19:45. Bude 

to příležitost setkat se s žalmy trochu jinak než obvykle. Chystáme různé 

dramatické, výtvarné i hudební ztvárnění žalmů pro situace, do kterých se 

snadno můžeme dostat. Ať už to jsou chvíle, kdy jsme úplně na dně, nebo 

okamžiky, kdy jsme na vrcholu, cítíme se těmi nejšťastnějšími lidmi na světě. 

o. Petr Polívka 

KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE – POZVÁNKA 

Srdečně Na Boží hod svatodušní v neděli 24. května 2015 večer zveme do 

našeho kostela na hudebně-literární pořad „Křesťanské velikonoce – ukřižování 

– vzkříšení – seslání Ducha Svatého – v hudbě, slově a poezii křesťanských 

myslitelů, básníků a skladatelů“. Těšit se můžeme na díla autorů: Jan Čep, 

Václav Renč, Jiří Wolker, Zdeněk Rotrekl, Fr. M. Veracini, Chr. W. Gluck, 

Franz Schubert, Antonín Dvořák, Jaroslava Luklová. Tento pořad uměleckými 

prostředky umocní naše vnímání a prožívání závěrečné slavnosti velikonoční 

doby.                  Marie Sychrová 



ZAHÁJENÍ EUCHARISTICKÉHO KONGRESU A NAŠE DĚTI 

V neděli 25. ledna byl v naší farnosti zahájen eucharistický kongres. Mše svatá 

pro rodiny s dětmi v 9:30 byla obzvlášť slavnostní. Farní rodině byly 

představeny děti, které se od září připravují na první sv. přijímání. Děti se svými 

rodiči vyslechly celou bohoslužbu na čestných místech v prvních lavicích 

kostela. Neobvyklý průběh měla i homilie. Protože i my, dospělí farníci, 

potřebujeme katechezi, promluvil otec Petr nejprve k nám. Uvedl nás 

zajímavými myšlenkami do úvodních částí mše svaté. Katecheze pro dospělé 

byla tuto neděli ukončena působivým zamyšlením k úkonu kajícnosti. Na to 

navázala katecheze pro děti. Nejprve děti shlédly scénku o chlapci, který se 

nepřiznal mamince, že dostal špatnou známku ve škole. Potom otec Petr s paní 

katechetkou nabídli dětem správnější a rychlejší řešení situace. Závěrem zaznělo: 

„Tak jako stála maminka při Vaškovi, tak stojí Bůh při nás…“ Po představení 

dětí, které u nás koncem května přistoupí k prvnímu sv. přijímání, následovaly 

přímluvy, které se dotkly srdce nejen přítomných rodičů. Kdo na zmíněné 

bohoslužbě nebyl přítomen, může se s uvedenými dětmi seznámit alespoň 

prostřednictvím fotografií na panelu umístěném vpředu před oltářem. Tam může 

také napsat povzbudivá slova pro děti. Tak už víme, za koho se máme v naší 

farní rodině také zvláště modlit. 

Marie Sychrová 

 

PŘIJETÍ KATECHEMENŮ OTCEM BISKUPEM 

V neděli 22. února 2015 přijal náš biskup, Vojtěch Cikrle, katechumeny z celé 

diecéze. Na mši svatou v 10:30 nás doprovodilo do katedrály hodně lidí. Přede 

mší přítomní katechumeni nahlásili, že přišli. Pak biskup speciálně pozdravil ty, 

co se připravují ke křtu, i nás - jejich kmotry. Po homilii následovalo slavnostní 

zařazení katechumenů mezi čekatele křtu. Četla se jména všech katechumenů, 

kteří přicházeli se svými kmotry před oltář. Katechumeni šli na jednu stranu a 

kmotři na druhou. Po té jsme opět pronesli své "ano". Otec biskup nám kmotrům 

kladl na srdce, abychom našim kmotřencům byli stále na blízku a ukazovali jim 

svým životem na Krista. Doufám, že budu své povolání kmotry dobře plnit. 

Setkání katechumenů nám bylo velkým přínosem a povzbuzením. Katechumenů 

bylo ke stovce, od dětí až po staré lidi. Křest se uskuteční po homilii na Bílou 

sobotu v našem kostele. 

Zdislava Sychrová 

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH 

V neděli 15. února 2015 jsme si připomněli z Markova evangelia, jak Ježíš 

uzdravuje. Malomocný prosil Ježíše: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš vztáhl 



ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ Ježíš měl a má s nemocnými 

soucit.  

Na každého někdy dolehne nemoc. Na těžkosti v nemoci můžeme reagovat 

různě. Můžeme od nemoci utéct, nevnímat ji, ale to se podaří jen na krátkou 

chvíli. Lepší je nemoc přijmout a uvědomit si, že v nemoci nejsme sami. Svátostí 

pomazání nemocných nám Ježíš dává najevo, že o 

nás ví a chce nás posílit. V naší farnosti se tato 

svátost udělovala při mši sv. v 9:30. Nemocní přišli 

dopředu a kněz ke každému jednotlivě přistupoval. 

Nejprve při modlitbě nad nemocným vložil ruce na 

jeho hlavu na znamení Boží pomoci. Potom pomazal 

nemocného posvěceným olejem na čele a na rukou a 

současně prosil: „Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán 

pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého. Ať tě vysvobodí z hříchů, 

ať tě zachrání a posilní.“ V té chvíli sám Duch svatý sestoupil na nemocného, 

aby ho posílil a zachránil duši i tělo. Děkujme spolu s nemocnými za dary, které 

touto svátostí obdrželi – útěchu, pokoj, uzdravení duše i těla, ale i odvahu ke 

snášení utrpení. 

Terezie Široká 

 

RYCHTÁŘOV 2015 - VÍKEND MLADŠÍCH BIŘMOVANCŮ 

V pátek po příchodu na faru jsme si vybalili, chvíli 

si zvykali na chladnější klima a začali 

prozkoumávat všechny místnosti. Poté jsme se 

hned dali do přípravy večeře. Po večeři následovaly 

hry a večerní modlitba. V sobotu jsme se vydali na 

nedaleké zříceniny a také jsme pokračovali v 

přípravě na svátost biřmovaní a večerní mše. V 

neděli po mši, v malém, ale uvnitř pěkně 

vyzdobeném kostele, jsme se už bohužel museli chystat na odjezd a uklízet. 

Víkend na faře v Rychtářově byl moc pěkný a určitě nám pomohl se stmelit. 

Václav Buchta 

PODĚKOVÁNÍ  

Milí farníci i nefarníci! Začátkem března zdárně proběhla v naší farnosti akce 

prodeje sušenek a mléčných krémů od sester trapistek. Díky vstřícnosti našeho 

pana faráře se mohla uskutečnit. Váš zájem byl překvapující a mám dobrý pocit 

z této akce. 



Sestry děkují za vaši podporu a pochopení a osobně dosvědčují, že Pán vždy 

odplatí těm, kteří pomohou bratřím v nouzi. Vyprošují vám ve svých 

přímluvných modlitbách vše dobré. I vás prosím o modlitbu za ně! 

V Sýrii a na Filipínách mají dva kláštery jejich řádu. Sestry tam bojují spolu s 

ostatním obyvatelstvem s chudobou a pomáhají, jak mohou, těm, které mají 

kolem sebe. Válka v Sýrii nese s sebou mnohá nebezpečí, jsou oporou tamějším 

křesťanům i nekřesťanům a znamením naděje uprostřed mnoha bolestí. Proto 

tato podpora je teď aktuální. 

A jaký byl výsledek akce? Na účet kláštera jsme poslali 11.911 Kč za sušenky a 

krémy a 2.530 Kč za tiskoviny, celkem 14.441 Kč. Pán Bůh zaplať všem 

podporovatelům! Připojuji e-mail a odkaz na stránky trapistického kláštera. 

E-mail: coenobium.trap@volny.cz, sestrytrap@gmail.com, 

www.trappistevitorchiano.it/storia-fondazioni-nasi-pani-cz.asp  

 Jana Bezdíčková 

TURNAJ VE FARNÍM FLORBALE 

První turnaj ve farním florbalu se konal dne 17. 

února 2015 v tělocvičně na základní škole 

Štolcova. Hrálo se způsobem každý s každým. 

Turnaj trval od 16:30 do 18:00. Hrály čtyři týmy.  

Kapitáni: Slávka Sychrová, Tom Knotek, Ondra 

Sychra a Josef Hubený. Jednotlivá utkání byla 

plná emocí a byla hodně vyrovnaná. Všichni si 

turnaj náležitě užili a na konci byly rozdány ceny. 

Josef Hubený 

OBŘADY SKRUTINIÍ NAŠÍ ČEKATELKY KŘTU 

V úterý 10. března jsme při večerní bohoslužbě mohli být svědky krásného 

obřadu naší čekatelky na křest - Pavlíny. V postním období se intenzivněji 

připravuje na přijetí svátostí, proto se celá farnost modlí za ni i její kmotru, která 

jí má být vzorem a oporou v životě. Vše směřuje k očistě srdce, k pokání a k 

hlubšímu poznání Krista.  

 V evangeliu jsme slyšeli úryvek z Písma sv. o 

setkání Ježíše se samařskou ženou. Vedle oltáře 

byl na projekčním plátně obraz hluboké studny, 

do níž někdo nahlíží přes okraj. Studna je temná, 

jen úplně na dně je úzký proužek světla. Jak to 

spolu souvisí? Při rozhovoru Ježíš poukazuje ženě 

na hřích v hloubi její duše. Vnáší do duše světlo a pozvedá ji k životu. Ježíš je 

přítomný i na dně našeho života. Pro naše těžkosti a bolesti se stává „živou 

vodou“.  
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Slovo skrutinium pochází z latiny a znamená prohledávání, zkoumání. Proto 

společně s Ježíšem zkoumejme naše nitro. Naši čekatelku k tomu posílilo při 

prvních skrutiniích zvláštní požehnání a pomazání olejem katechumenů. 

Modleme se za ni.        

Terezie Široká 

POUŤ NA ZELENOU HORU 

Druhou březnovou sobotu jsme se skupinkou připravující se na přijetí svátosti 

křtu a biřmování vypravili na pouť na Zelenou horu u Žďáru nad Sázavou. 

Skupinku vedl Otec Petr Polívka z naší farnosti.  

Od září minulého roku se setkáváme každý čtvrtek ve 

farnosti a povídáme si o Písmu svatém, svátostech a životě 

křesťanů. Naše společenství jsme se rozhodli utvrdit 

společným výletem.  

Cílem cesty byl poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na 

Zelené hoře, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. 

Mikuláše, cukrárna a společný oběd.  

Hned na začátku výletu jsme museli improvizovat, protože 

nám ujel naplánovaný autobus. Díky tomu jsme se mohli 

projít po Žďáře a výlet obohatit procházkou.  

Nejdříve jsme navštívili překrásnou baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. 

Mikuláše. Je to nádherná a rozlehlá budova, která má mnoho postranních oltářů a 

jsou v ní uloženy také ostatky sv. Zdislavy. Mohli jsme nahlédnout i na kůr a do 

přilehlé zahrady, která patří k cisterciáckému klášteru, u kterého kostel stojí. 

Po obědě na nás čekala Zelená hora. Toto místo je vidět již zdálky. Kopec, který 

býval celý zalesněný si zasloužil právem svoje jméno. Zajímavý je jeho půdorys 

– ve tvaru pěticípé hvězdy, symbolu sv. Jana z Nepomuku. Krásně je to vidět na 

pohledech z letadla.  

Patří mezi nejvýznamnější české památky a je na Seznamu památek světového 

dědictví UNESCO. Uvnitř je to ale malý obyčejný kostelíček, ošedivělý časem a 

nijak zvláště zdobný. Jedinou jeho dominantou je socha sv. Jana z Nepomuku. 

Na závěr zde sloužil otec Petr společně s místním jáhnem pro nás čtyři 

návštěvnice mši svatou. Byl to silný zážitek zejména proto, že se v tomto kostele 

mše svaté pro veřejnost obvykle neslouží. 

Výlet jsme zakončili v cukrárně, která je v bývalé kapli. Stejně jako ostatní 

navštívené památky je i ona architektonickým klenotem. Krásné místo pro 

odpočinek a jen pár metrů od kostela. Připravují v ní výborné nápoje i zákusky, 

bývá zde výborná atmosféra a lidové ceny.  



Díky Pánu nám sprchlo jen kratičce a skoro všechno vyšlo podle plánů. Důležité 

je, že na Vysočině jsou lidé dobří a nabízejí pomocnou ruku, jak zmínil jako 

jeden z hlavních kladů tohoto místa i jáhen, který se sem přistěhoval z Polska.   

Magdaléna Černá 

KŘÍŽOVÁ CESTA MLÁDEŽE 

V pondělí 16. března 2015 na křížové cestě mládeže 

nás bylo opravdu hodně - kolem dvaceti! Sraz jsme 

měli u kostela, kde zazněla první písnička a úvod. 

Poté jsme se vydali k cyklostezce u Svitavy. 

Zastavení bylo každé jiné, tak jako je každý z nás 

originální. Kříž jsme sebou nenesli, ale kreslili jsme 

ho křídou na zem, nebo skládali z klacíků. Mimo 

zastavení, která jsme si psali sami, jsme měli i jiné aktivity. V naší křížové cestě 

se objevilo i svědectví, impulsy k zamyšlení, diskuze ve dvojicích, fyzické 

aktivity i hra. Došli jsme až ke kostelu v Zábrdovicích, kde jsme ještě chvíli 

zůstali a povídali si. Křížová cesta se nám díky Bohu povedla a už se těšíme na 

další společnou akci.            Zdislava Sychrová 

 

PŘÍBĚH O MARIÁNSKÉM SLOUPU NA STAROMĚSTSKĚM NÁMĚSTÍ 

Dne 25. března 2015 se uskutečnila v našem kostele přednáška akademického 

sochaře pana Petra Váňi o živém stále probíhajícím ději - příběhu obnovy 

Mariánského sloupu pro pražské Staroměstské náměstí. 

V průběhu této přednášky nás pan sochař obeznámil zajímavým přednesem jak s 

historií, tak současnou aktuální situací v oblasti obnovy násilně strženého 

Mariánského sloupu. Následně pan sochař také odpovídal na četné dotazy z řad 

posluchačů. Na této přednášce zazněla také nadějná myšlenka připojení se naší 

farnosti k podpoře obnovy Mariánského sloupu a to formou pravidelných 

modliteb. Tato iniciativa, již probíhá na několika místech naší vlasti. V kostele u 

nás na Křenové zahájíme modlitby 3. května v 18:00 a prosíme vás tímto o účast. 

Po ukončení přednášky následovala slavnostní mše svatá. Po ukončení nás pak 

otec Petr vyzval ke smírné modlitbě na usmíření potupné urážky Matky Boží 

stržením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.  

Všem, kteří svou účastí podpořili tuto přednášku upřímné Pán Bůh zaplať. 

František Dohnálek 

KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI, TENTOKRÁT V PŘÍRODĚ 

Na Květnou neděli 29. března se uskutečnila mimořádná křížová cesta pro děti. 

Mimořádná byla tím, že se nekonala jako obvykle v kostele, ani na faře nebo 

někde poblíž. S dětmi jsme totiž opustili známé prostředí naší farnosti a vydali 

jsme se „do světa“. 



Ale pojďme na začátek našeho putování. To se přec událo v naší farní třídě. Paní 

PhDr. Jiřina Hockeová seznámila děti i přítomné dospělé (během promítání 

zajímavých snímků) se vznikem a vývojem křížových cest v Evropě. Její výklad 

byl poutavý pro všechny věkové skupiny.  Ponořili jsme se do dob křížových 

výprav až po dobu baroka, které bylo zvláště v českých zemích bohaté i na 

stavby křížových cest.  Nejrozsáhlejší vznikly později ve Vambeřicích ve 

Slezsku (79 zastavení), v Jaroměřicích u Jevíčka a v Římově. V okolí Brna 

máme pozoruhodné křížové cesty v Chudčicích, Dolních Kounicích a Ivančicích.  

Čas rychle uběhl, a protože vlak nečeká, museli jsme kvapně opustit domovské 

teplo farní učebny a pospíšit si na nádraží. Tam na nás čekali další malí farníci, 

kteří se k našemu putování na křížovou cestu do Chudčic připojili.  

V Kuřimi jsme přestoupili z vlaku na 

autobus do Chudčic. Zde se nad obcí 

Chudčice nachází křížová cesta v 

půvabném přírodním areálu s oborou 

Přehrada. Jedná se o 14 zděných kapliček 

se sedlovou střechou.  

A tak jsme společně s dětmi vystupovali 

vzhůru od jedné kapličky ke druhé. 

Odborný výklad k jednotlivým obrazům 

nám zprostředkovávala opět paní Jiřina. 

Kulisu dnešní Květné neděle tvořily občas právě kvetoucí jívy a švitoření ptáků. 

Speciálně pro děti bylo u každé kapličky překvapení v podobě hádanek a 

symbolů vztahujících se k příslušnému obrazu zastavení nebo k prožívání 

odpovídajících životních situací (miska s vodou, sešit domácích úkolů, srdce, 

soška Panny Marie, brýle, obvaz, sešit oznámkovaný pětkou, hračky, obr. 

počítače, televize a mobilu, křestní rouška, kladívko a hřebíky, oboustranný kříž, 

modré kamínky, hřbitovní svíce). Průběžně jsme si zpívali s doprovodem kytary, 

na kterou hrála dětmi oblíbená Anežka. Křížovou cestu jsme zakončili na 

vrcholu kopce nazvaném podle stojících tří křížů. Symbol černého, smutného, 

bolestného kříže smrti se proměnil v symbol vítězného, radostného kříže 

vykoupení. Vrcholový zážitek byl umocněn závěrečným požehnáním otce Petra. 

Potom jsme se s dětmi mohli pozvolna ubírat kouzelnými lesy jinou cestou. Za 

chvíli se nám nad hladinou přehrady a nad obrysem lávky objevilo 

nezapomenutelné panoráma hradu Veveří. Nastoupením do autobusu pod 

hradem Veveří naše putování skončilo. Šťastně jsme se vrátili domů obohaceni 

prožitkem křížové cesty a nasyceni probouzejícími se jarními scenériemi 

přírody. 

Marie Sychrová 



DRAHOKAMY PRO JEŽÍŠE 

Po celou postní dobu stála v našem kostele papírová monstrance, nejprve 

prázdná a později se postupně zaplňovala paprsky a děti ji zdobily drahokamy. 

Drahokamy děti přilepovaly, když se účastnily na mši svaté, pak také za splněné 

úkoly, které dostávaly v neděli v kostele na příští týden. Tématem první neděle 

postní bylo odpuštění, druhé naslouchání, třetí oběť, čtvrté modlitba, páté 

přijímání a ve svatém týdnu si děti, udělaly čas pro Boha, a tak se připravily na 

setkání s Ježíšem. O Velikonocích jsme společně s dětmi přilepili do středu 

monstrance bílé kolečko, které symbolizuje eucharistii – dar, který nám byl 

Kristem darován při poslední večeři, který církev slaví a z něhož stále žije. 

 

Pavla Osvaldová 

 

VARHANNÍ OKÉNKO 7 

Dnes se pustíme do další sekce dechových nástrojů, jejichž princip varhany též 

používají. Jde sice o pár píšťal – u nás 3 rejstříky, cca 166 píšťal - ale o to je 

jejich zvuk výraznější. Vzniká kmitáním jazýčku, stejně jako u klarinetu, 

harmoniky, akordeonu a konec konců harmonium jako „minináhrada“ varhan má 

pouze jazýčky. Proto se tyto píšťaly nazývají jazykové, lat. linguální.  

Píšťala - viz obrázek – vertikální průřez - má v noze, do 

kterého proudí vzduch dolním ústím, vsazený „špunt“ = hlava 

(5), skrz který prochází ozvučna (7) a ladící tyčinka (6), která 

přitlačuje malý mosazný plíšek – jazýček (1). Proudící vzduch 

rozkmitá jazýček od místa přítlaku ladící tyčinky po volný konec 

plíšku – jeho základní frekvence kmitání je dána pružností 

materiálu, tloušťkou a délkou kmitající části jazýčku. Tím, že 

ladící tyčinku zasuneme např. hlouběji do pouzdra, zkrátíme 

volný konec plíšku, frekvence je vyšší a proto zní tón výš. 

Vidíme, že oproti minule zmiňované retné píšťale, u které je 

výška tónu dána hlavně délkou rezonátoru (ozvučny), který 

vybírá patřičné tóny ze šumu, u jazykové píšťaly je daný tón 

přímo tvořen kmitáním jazýčku - ozvučna zde vlastně ani nemusí být (však 

harmonium, harmonika ani akordeon ji nemají). Přesto většina píšťal ji má, 

protože dokáže zesílit určité tzv. parciální tóny, o kterých budeme někdy jistě 

psát, které určují barvu a sílu tónu. Vzhledem k tomu, že dole není žádný výřez, 

který má retná píšťala, je tam tedy tzv. uzavřený konec. Konečné ústí ozvučny 

musí být vždy otevřené, aby mohl zvuk proudit do prostoru – tzv. otevřený 

konec. Díky tomu se chová jazyková píšťala jako krytá – tedy může mít 



poloviční délku, ozvučna zesiluje pouze liché parciální tóny. Někdy se dělá 

ozvučna trychtýřovitá, tím se barva tónu přiblíží otevřené píšťale.  

Trošku se ponoříme ještě hlouběji, doufám, že se v tom neutopíte. Máme 

dva typy jazýčku – nárazné a průrazné. Otvor do ozvučny se nachází přímo pod 

jazýčkem, který jej částečně zakrývá (základní poloha jazýčku je trochu 

vychýlena od ozvučny). Pokud je jazýček menší než tento otvor, tak kmitá 

symetricky ven a dovnitř ozvučny – 

nazývá se průrazný – jeho vlnění má 

sinusový až trojúhelníkovitý tvar, tón 

zní měkce. Frekvence kmitání je 

minimálně ovlivněna tlakem 

proudícího vzduchu a okolní teplotou, 

proto se používá u akordeonů, 

harmonik či harmonií. Větší fouknutí 

spíš tón zesílí a zostří. Pokud je ale 

jazýček větší, tak při kmitání naráží do 

okrajů otvoru, přímo bije do ozvučny – 

nazývá se nárazný – jeho vlnění má 

pilovitý až pulzní tvar. Toto 

asymetrické kmitání vytváří mnohem 

ostřejší a bohatší zvuk, podobný, jaký mají žesťové nástroje. Změna tlaku zde 

výrazně mění i frekvenci, tedy výšku tónu. Je to díky tomu, že se jazýček při 

zvýšení tlaku jakoby „lepí“ na otvor v ozvučně, zkracuje se volná kmitající část a 

tím roste frekvence. Varhany mají tlak konstantní, tedy nám toto nevadí, naopak 

tento typ jazýčku je hlasitější a velmi bohatý na parciální tóny, proto se u varhan 

používá s výhodou. Barva a hlasitost tónu je pak dána materiálem, šířkou, 

tloušťkou a zakřivením jazýčku, tlakem vzduchu, délkou, tvarem, šířkou a 

materiálem ozvučny. 

Velmi velký vliv na píšťalu mají vlhkost, prach a vibrace, které mohou 

ladící tyčinku posunout či zabránit plnému pohybu jazýčku a tak píšťalu rozladit, 

proto se jednotlivé píšťaly velmi rychle rozlaďují. Je tedy potřeba píšťaly před 

koncertem či aspoň jednou za rok doladit. Naštěstí se to díky ladící tyčince dělá 

celkem snadno. Příště si povíme, jak se ladí retné píšťaly, to už tak snadno nejde. 

Pozn. ke slíbenému klarinetu – jeho silně tlumený třtinový nárazný 

jazýček způsobuje, že ozvučna má významný vliv i na výšku tónu, proto je výška 

ovlivněna i zakrýváním otvorů („délkou“) na ozvučně. Obdobně je to u trubky, u 

které jsou jazýčkem rty hráče, kterými hráč vibruje. 

 

Václav Trmač 



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 června. 

 

ÚKLID NAŠEHO KOSTELA 

Jednou za měsíc v pátek po mši svaté večer probíhá úklid našeho kostela. 

Jsme vděčni za každého pomocníka. Úklid kostela je plánovaný na pátek 24. 

dubna a na pátek 22. května. 

 

LEKTORSKÁ SLUŽBA 

Od února 2015 jsme v naší farnosti zavedli pravidelnou lektorskou službu při 

nedělních bohoslužbách. Je vytvořený rozpis vždy na jedno čtvrtletí. Zapisovat 

se můžete v sakristii nebo v online dokumentu. V současné době máme 18 

lektorů, což zas není tolik, když chceme obsadit pět nedělních bohoslužeb. 

Největší zájem je o bohoslužby v 9:30 a v 11:00. Chybí lektoři na mši svatou v 

sobotu večer a v neděli večer. 

 

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH 

Dlouhodobě nemocní a staří věřící, kterým není možné - byť by to bylo třeba jen 

přes zimu - navštěvovat bohoslužby v kostele, bychom rádi nabídli donesení sv. 

přijímání domů. 

Krátkodobě nemocní, případně maminky opatrující novorozence, kteří jsou 

zvyklí na časté svaté přijímání a chybí jim, mohou také požádat o donesení 

eucharistie domů. 

Okolo každého prvního pátku v měsíci nabízíme návštěvu kněze s příležitostí ke 

sv. smíření a ke sv. přijímání. O nedělích Vás rádi navštíví naši akolyté. Přihlásit 

se můžete v sakristii, na faře nebo telefonicky 543 249 933 nebo 739 521 857. 



PASTORAČNÍ RADA 

Setkání pastorační rady bude ve středu 8. dubna 2015 po večerní mši svaté  

cca v 19:15 na faře.  

 

POUŤ DO SLOUPU  

V sobotu 18. dubna 2015 zveme na pouť do Sloupu s našimi biřmovanci. Pouť 

je nejen pro naše biřmovance, jejich kmotry a rodiče, ale pro všechny farníky.  

 

 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 

V neděli 19. dubna 2015 bude při mši sv. V 9:30 udělovat generální vikář 

brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek svátost biřmování sedmi našim 

farníkům. Vzpomeňme na ně v modlitbě a vyprošujme jim dary Duch svatého. 

 

 

NOC KOSTELŮ 

V pátek 29. května 2015 proběhne už podruhé v našem kostele Noc kostelů. Je 

připravovaná Biblická zahrada pro děti, divadelní představení Ezau a Jákob a 

Moravský dechový kvintet mladých umělců. 

 

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

V neděli 31. května 2015 při mši svaté v 9:30 přijme poprvé pět dětí z naší 

farnosti Ježíše do svého srdce v eucharistii. Vzpomeňme na ně v modlitbě. 

o. Petr Polívka 

 

FARNÍ TÁBOR 

O prázdninách připravujeme od 8. do 15. srpna 2015 farní tábor pro děti v 

Mrákotíně u Telče. Spolu s trpaslíky a hobitem se vydáme na dobrodružnou 

výpravu za získáním pokladu. Cena tábora je 1200 Kč. Je možné se přihlásit do 

30. května 2015. Vyplněnou přihlášku odevzdejte, prosím, v sakristii nebo na 

faře. Počet míst je omezen! 
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