
 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

Milé sestry a milí bratři v Kristu, 

opět se před námi otevírá Advent, cesta k vánočnímu tajemství. Na této cestě 

potkáváme »tradiční průvodce« - sv. Jana Křtitele, sv. Josefa a především pak 

Pannu Marii, a spolu s nimi se těšíme na narození jejího Syna.  

Doba, ve které Maria prožívala své očekávání, nebyla jednoduchá. Podmínky 

určitě neměla Maria ideální. Čekali bychom, že se o ni bude Bůh nějakým 

mimořádným způsobem starat. Ano, staral se o ni. Tak nějak obyčejně. 

Prostřednictvím jejího snoubence, svatého Josefa. Před světem vystupovali jako 

manželé a rodiče a svět je tak viděl. Nikdo jim neumetal cestičku. Od 

evangelisty Lukáše víme, že se pro ně nenašlo důstojné místo, kde by mohli 

přivést dítě na svět. Evangelista Matouš zmiňuje, jak k Josefovi několikrát ve 

snu mluvil anděl. Že by přece jenom nějaká výjimečná Boží starostlivost? Bylo 

to ve snu a tedy trochu nejisté. Bylo to tak schválně? A proč se po odchodu 

archanděla Gabriela neukazuje žádný anděl Panně Marii? Jako by ji Bůh nechal 

samotnou v jejích úvahách a obavách. Jak to bude s cestou do Betléma? Kde se 

ubytují? Kde porodí? Budou v bezpečí? 

A narozením dítěte to nekončí, ale začíná. Jak bude prospívat, jak dopadne 

výchova (tenkrát ještě neměli žádné příručky)? Když tyto věci uvážíme, musíme 

obdivovat Mariinu důvěru a zároveň zjišťujeme, že její důvěra se projevuje 

právě v rozbouřených životních podmínkách a okolnostech.  

Myslím, že všichni automaticky tíhneme k idylickým představám o životě. Je 

před námi Advent a my si zřejmě plánujeme, jak pěkně ho prožijeme, co 

všechno zvládneme. Jak se zklidníme. Jak budeme duchovní. Do jisté míry je to 

skutečně na nás, ale všechno neovlivníme. A právě uprostřed toho všeho se 

utváří náš vztah k Bohu – především naše důvěra v něho.  

Kéž by nám adventní čas přinesl prohloubení důvěry.  

K tomu Vám žehná a to Vám všem vyprošuje 

Váš P. Ladislav Štefek  
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PRVNÍ SPOLČO PRO DĚTI 

V neděli 4. října 2015 jsme zahájili spolčo pro děti 

oblíbenou písničkou z tábora Slunce Kristovy lásky. 

Naše animátorky Julča a Slávka měly připravené 

zajímavé hry i se podělily o své zkušenosti se 

sv. Františkem. Vyrobili jsme si svíčku spolča, kte-

rou jsme na závěr požehnali. Už se těšíme na další 

spolčo, které bude v neděli 18. října 2015. 

P. Petr Polívka 

 

IGNÁC S DENÍKEM 

V neděli 18. října jsme zahájili naše další spolčo 

modlitbou a ukazovací písničkou z Koinonie. 

Pokračovali jsme seznamovací hrou, kdy každý 

řekl své jméno a k tomu musel přidat i nějakou 

vlastnost, která začínala na stejné písmeno jako, 

např. famózní Fanda. Potom jsme zahráli 

několik her s obrázkovými kartičkami, které 

přinesla Slávka. Ale to nejlepší přišlo na konec. Začalo to úplně nenápadně. 

Nejdřív se Slávka s Julčou zeptaly, jestli víme, kdo má svátek. A když nikdo nic 

rozumného neřekl, prozradily nám, že svátek má svatý Ignác. A pak nám 

jednoho představily. Byl to plyšový klokan, který se právě stal naším maskotem. 

Ale to nebylo všechno. Ten klokan měl v kapse deník. A Slávka s Julčou nám 

řekly, že to je Deník spolča. Od toho okamžiku putuje Ignác i s Deníkem po 

domovech našich členů. Každý, kdo Ignáce na 14 dní ubytuje, musí udělat do 

Deníku zápis z poslední schůzky. Na následující schůzce se pak vylosuje další 

Ignácův hostitel. Takže už se všichni těšíme.  

Petra Blaháková 

 

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM NÁRODNÍM EUCHARISTICKÝM KONGRESEM 

V rámci Národního eucharistického kongresu ve dnech 16. a 17. října 2015 se 

v Brně konalo mnoho akcí. Všechny tyto akce spojovala jediná myšlenka – 

posílit náš vztah ke Kristu v eucharistii. K těmto akcím se přidala i naše farnost.  

V pátek po mši svaté (a také v sobotu odpoledne) jsme přivítali našeho bývalého 

kaplana otce Jiřího Kaňu. Nyní je farářem v Blansku a přijel za námi se svými 

farníky, manžely Sedlákovými. V přednášce s názvem Eucharistie a rodina nám 

společně přiblížili život blanenské farnosti. Farní rodina je v mnoha směrech 

podobná běžné základní rodině. Rodiče jsou nám dáni a my se musíme s nimi 

naučit vycházet. Také farář (kněz) je nám do farnosti přiřazen a je na nás, jak ho 



dokážeme přijmout. Aby nám bylo dobře v běžné rodině, je zapotřebí, aby její 

jednotliví členové spolupracovali a vzájemně si pomáhali. Totéž platí pro rodinu 

duchovní, farní. 

Otec Jiří na příkladu své farnosti rozebíral možnosti jednotlivých skupin, jak se 

do života farní rodiny mohou zapojit. Například děti vypěstují na zahradě 

květiny a dají je na oltář, akolyté navíc chystají týdenní adorace či přivážejí 

seniory na mši. Starší ministranti dělají tzv. kmotry nováčkům. Jednotlivé 

skupiny či rodiny se střídají v obsluze při nedělní kavárně nebo při úklidu 

v kostele. Biřmovanci si kromě jména a kmotra vybírají činnost, kterou budou 

pravidelně přispívat k chodu a k radosti farní rodiny.  

Každá i ta nejdrobnější služba je potřebná a je pro rodinu stejně důležitá jako 

závažná rozhodnutí svatého otce.  

Do jaké míry jsme jako farníci z Křenové ochotni se inspirovat farní rodinou 

v Blansku? Máš už konkrétní úkol, který pravidelně plníš, aby bylo všem ve 

farní rodině dobře? Na závěr bych zdůraznila tři body, které mě osobně zaujaly.  

1) Když dělám něco za někoho, dělám to já místo něj. Podobně když se modlím 

za někoho nebo za někoho jdu na mši sv., je to jako bych tam byla dvakrát – za 

sebe i za toho druhého.  

2) Kněz, který odešel z jedné farnosti do jiné, své původní ovečky nese v srdci a 

stále se za ně modlí. 

3) Tak jako Ježíš zemřel na kříži, aby vstal z mrtvých, také tzv. mrtvá farnost 

vstane k životu. 

Terezie Široká 

ZÁVĚREČNÝ VEČER ČTENÁŘŮ BIBLE 

Na pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou v srpnu 2010 vyhlásil brněnský biskup 

Vojtěch Cikrle program „Vezmi a čti“ (Boží slovo) jako výzvu k přípravě na 

1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje v roce 2013. Jednalo se o čtení a 

meditaci nedělních liturgických textů. Každý týden byl zveřejňován list 

s podrobným vysvětlením nedělního evangelia. Cílem programu bylo vzájemně 

se podpořit ke čtení Bible. 

V roce 2013 byl tento program rozšířen na „Vezmi 

a čti celou Bibli“. K přečtení celé Bible je velmi 

těžké najít způsob a vytrvat v něm. Proto nám pan 

biskup předložil plán četby celé Bible podle 

Angela Scarana rozložené do dvou let (říjen 2013 

– říjen 2015). Pro snadnější čtení se střídají 

kapitoly Starého a Nového zákona. 

Někteří lidé z naší farnosti se k tomuto programu, povzbuzeni otcem Petrem, 

připojili. Před zahájením četby jsme při mši svaté dostali zvláštní požehnání. 



Každý měsíc jsme se společně scházeli, abychom se nad přečtenými texty Písma 

zamysleli. Pan farář nás celou dobu povzbuzoval, vysvětloval nejasnosti, modlil 

se s námi.  

Po přečtení všech knih Bible jsme nejprve poděkovali při mši svaté za dar 

vytrvalosti. Potom jsme se přemístili na faru, abychom se mohli v užším kruhu 

navzájem obdarovat získanými zkušenostmi. Byl to slavnostní večer. Kolem 

rozžehnuté svíce leželo několik různých Biblí včetně vzácné Zlaté. Po přípitku 

jsme se krátce představili a vyprávěli své postřehy z četby. Všichni jsme se 

shodli, že velkým objevem byla četba Starého zákona – má nám co říct a dá se 

číst. Důležitý byl pravidelný čas pro četbu. Zvláště manželské páry ze společné 

četby čerpaly jednotu a vzájemné povzbuzení.  

Závěrem společného večera nám dal otec Petr osobní požehnání a věnoval 

Pamětní list od otce biskupa. Všichni jsme cítili, že tím to nekončí, ale teprve 

začíná. Slovo Boží v Písmu je třeba znát. 

Možná se zeptáte, v čem spočívá vytrvalost četby Písma. Především se musíte 

rozhodnout a chtít Písmo přečíst. Jako motivace poslouží, když se domluvíte a 

čtete jednotlivé kapitoly ve stejné době. Tento malý cíl se stane pevným 

opěrným bodem. Pak se můžete vzájemně povzbuzovat a máte vyhráno. 

Nezapomeňte si vybrat vhodný překlad Bible a také používejte slovník. Všechny 

tyto části jsme prakticky splnili v naší skupince pod vedením pana faráře. Za to 

mu moc děkujeme, protože bez jeho výkladu a povzbuzování bychom to těžko 

zvládli. 

Škoda, že se nás nescházelo více. Možná se někdo z farnosti programu účastnil 

sám a jen nepovažoval za nutné se scházet. Stále se dá vše napravit. Chtěli 

bychom pokračovat ve čtení Bible, tj. začít znovu, ale pomalejším tempem a 

více do hloubky. Připojíte se k nám? Poslouchejte ohlášky! Těšíme se na Vás! 

 

Žehnací modlitba 

Dobrý Bůh, který je stále s námi, 

dává se nám postupně a mnoha způsoby 

poznávat, 

mluví k nám skrze slova Písma svatého, 

ať Tě i nadále vede a sytí svým slovem, 

ať se k jeho slovům stále znovu vracíš, 

a nacházíš v nich potřebnou radu, sílu i útěchu, 

a ať dovedeš podle těchto slov i žít a jednat. 

K tomu kéž Ti žehná všemohoucí a milosrdný 

Bůh  

Otec i Syn + i Duch svatý.  

Terezie Široká   



DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST U HROBU KNĚŽÍ 

V neděli 1. listopadu 2015 na Slavnost všech 

svatých se hrstka farníků společně s o. 

Petrem a o. Zdeňkem sešla na Ústředním 

hřbitově v Brně u hrobu brněnské kapituly, 

neboli u kanovnického hrobu, kde odpočívají 

také kněží dříve sloužící v naší farnosti: 

P. Bohuslav Cemper a P. Jan Kabeláč. Zde 

byla krátká dušičková pobožnost za všechny 

zemřelé, kterou o. Petr zakončil pokropením 

hrobu svěcenou vodou. Dále jsme pokračovali navštívit místa, kde odpočívají 

další osobnosti, které se zapsali do života farnosti. Vždy nás někdo z přítomných 

farníků dovedl k místu, o kterém věděl, a tak jsme se dozvěděli, kde odpočívají 

například bývalí kněží farnosti biskup Jan Blaha, P. Zdeněk Chylík, hospodyně 

farnosti Sigrid Wagner nebo řeholník eucharistián fr. Mikuláš Vincenc Zich, 

kostelník. 

Také jsme navštívili hroby přítomných farníků. U každého místa jsme se 

společně krátce pomodlili a o. Petr pak také hrob pokropil svěcenou vodou. Na 

závěr jsme se zastavili u hrobu, kde si přál odpočívat bývalý brněnský biskup 

Msgre. Prof. ThDr. Karel Skoupý. I když nás dohnala tma a zima, byla to pěkná 

společná procházka, kterou by si napříště neměl nikdo z farníků nechat ujít. 

Vojtěch Kirchner 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

V pondělí 2. listopadu večer před mší svatou 

zavládla v našem kostele zvláštní atmosféra. 

Před oltářem byly nachystané desky s otvory 

pro svíčky, uprostřed hořel paškál. Za ním 

fotografie tří kněží naší farnosti, kteří 

v posledních deseti letech odešli na věčnost. 

Jako by nám chtěli říci, že tu jsou s námi při 

každé mši svaté. V evangeliu jsme si 

připomněli, že všechno, co děláme pro bližního, 

děláme pro Ježíše. Podle toho budeme souzeni. Při promluvě nám otec Petr 

zdůraznil slova otce kardinála Dominika Duky o významu rodiny a výchově dětí 

k modlitbě za zemřelé. Jak tedy žít, abychom se setkali v nebi? Otec Petr 

otázkou proniká do každého srdce: Co bychom dělali, kdyby nám někdo řekl, že 

za měsíc či za jeden den zemřeme? Jak bychom prožili zbývající čas? Ať se 

každý sám zamyslí…. Po promluvě jsme směli přistoupit k oltáři a s prosbou za 

konkrétního člověka zapálit svíčku.  

Terezie Široká  



JAK HOSPODAŘÍME 

Čas od času naše farníky informujeme o tom, jak si naše farnost vede i po 

stránce ekonomické, neboť – ať chceme, či nechceme – i hospodaření je součástí 

života naší farnosti. Na straně běžných provozních výdajů jsou největšími 

položkami zálohy a úhrady za elektrickou energii a plyn, a to jak pro kostel, tak i 

pro farní budovu, zákonem nařízené stočné z plochy našeho kostela a příspěvky 

diecézi. Pozitivní zprávou je, že již nesplácíme žádnou půjčku z minulých let. 

Ještě v letošním roce plánujeme vybavení farního sálu novými stoly a židlemi. 

Nový nábytek umožní snadnou a rychlou proměnu farního sálu na učebnu, 

prostor pro setkávání společenství, hernu, přednáškovou místnost nebo kavárnu, 

zkušebnu pro zpěváky a podobně. Pro představu o výši letošních již 

realizovaných i plánovaných výdajů Vám předkládáme přehlednou tabulku: 

Prozatím jsme odložili obnovu stávající podlahy ve farním sále. Z finančně 

náročnějších akcí je v plánu instalace bojleru a rozvodu teplé vody v servisních 

místnostech kostela. Úklid a provoz kostela bez teplé vody je zejména v zimních 

měsících problematický a stávající možnost občasného zprovoznění dodávek 

teplé vody z fary je značně neekonomická a nepraktická. V plánu je také 

rozsáhlá obnova liturgického oblečení pro ministranty a akolyty. Stávající stav 

tohoto vybavení je již delší dobu nevyhovující a dlouhodobě neudržitelný.  

V r. 2015 již uhrazeno Plán výdajů do konce r.2015

Provozní výdaje:

Elektrická energie ¨

Plyn 470 Kč

Propagace, tisk

Vodné a stočné

Splátky půjček 0 Kč

Příspěvek na potřeby diecéze

Provozní výdaje (tel. aj.)

Liturgické potřeby

Kancelářské potřeby

Elektropotřeby

Občerstvení

Kompostér

Technická prohlídka kotlů

Stoly do farního sálu

Židle do farního sálu

Ministranské oblečení

Stavební práce:

oplechování komínu, montáž parapetů

Stupínek ke křtitelnici

Bojler, instalace vody - sakristie

Celkem

16 550 Kč

209 102 Kč
61 381 Kč

12 297 Kč

31 500 Kč
27 650 Kč

10 061 Kč
24 888 Kč

7 933 Kč

4 159 Kč
5 373 Kč

1 290 Kč
5 276 Kč

45 122 Kč

35 000 Kč
15 000 Kč

9 912 Kč

5 445 Kč
15 000 Kč

461 389 Kč 82 020 Kč



Perspektivně musíme shromažďovat finanční prostředky na velké investiční akce 

– postupnou výměnu oken na faře (část z nich je již opravdu v havarijním stavu) 

a rekonstrukci osvětlení v kostele s cílem jeho zlepšení a zlevnění provozu. 

I když budeme na tyto akce usilovat o získání různých příspěvků a dotací, tak 

bez vlastních financí se neobejdeme.  

Za účelem pokrytí výdajů, zejména letošních spojených se sálem, instalací 

rozvodu teplé vody v kostele a ministrantského oblečení, byla vyhlášena 

mimořádná sbírka na neděli 15. listopadu. Děkujeme Vám všem za Vaši velkou 

štědrost a dobrotu! Prosíme Vás, abyste na potřeby našeho chrámu a naší 

farnosti i nadále každý dle svých možností přispívali, třeba i nevelkými částkami.  

Vám všem, farníkům a návštěvníkům našeho kostela patří velký dík. Bez Vašich 

finančních příspěvků a darů by nebylo možné realizovat nic z toho, co se již 

zdařilo ani plánovat žádné akce do budoucna. Pán Bůh zaplať!  

 Za ekonomickou farní radu Miloslav Trmač 

 

DĚTI A KONEC SVĚTA 

Ke konci církevního roku 

nasloucháme při bohoslužbách 

biblickým textům o konci světa. Tak 

tomu bylo i v neděli 15. listopadu. Je 

to těžce uchopitelné téma pro 

všechny generace, přesto promluva 

pro děti při mši svaté pro rodiny 

s dětmi toto téma nevynechala. 

Dětem bylo přibližováno pomocí jim blízkého prostředí školy a sportu.  

Když ve škole při písemce řekne paní učitelka: “Tak konec!“, všichni musejí 

odložit pera – někdo rád, že to má za sebou, někdo nerad, že nestihl vše napsat. 

Na konci světa to může být podobně – někteří budou rádi, že jim přestanou 

bolesti, starosti a trápení, že si konečně odpočinou. Ale někteří budou třeba 

protestovat, protože chtějí ještě něco zažít, mají rozdělanou práci, spoustu 

plánů…  

Horší to však bude u těch, kteří něco pokazili, někomu ublížili a chtějí to ještě 

napravit. Možná by rádi urovnali a uspořádali vztahy se svými blízkými… Bude 

tomu trošku podobně jako při fotbale, když se odpíská konec zápasu a už nelze 

nic změnit, nic vrátit zpět.  

Co je zvlášť důležité – všimněme si, že Ježíš nepoužívá „konec světa“, ale mluví 

o svém příchodu! A na to se přece můžeme těšit!  

Učedníky i nás Pán Ježíš povzbuzuje, že to nebude konec, ale vlastně začátek, 

začátek Božího království. Boží láska, spravedlnost, síla a moc zvítězí nad smrtí, 



bolestí, utrpením, hříchem, nad nedorozuměním, smutkem… a přemostí všechny 

vzdálenosti v lidských srdcích. Náš život by proto neměl být zaměřen na 

očekávání katastrof, ale na život a šťastné setkání s Kristem.  

V závěru promluvy děti slyšely malý příběh, který se stal v Polsku: V noci 

v jednom domě hořelo. Obyvatelé se venku navzájem hledali a pozorovali svůj 

dům v hustém kouři a plamenech. Už se tam nedalo vrátit. U domu pod jedním 

oknem stál jeden tatínek, nastavoval svou náruč a volal na svého nejmladšího 

syna: „Neboj se a skoč!“ „Ale já tě, tati, nevidím!“ „Nevadí, já tě vidím, 

skoč!“… Dopadlo to dobře, protože ten malý kluk tatínkovi do náruče skočil. 

Uvěřil mu, důvěřoval, spolehl se na něj a odevzdal se mu.  

Marie Sychrová 

 

PŘÍMLUVY SE SYMBOLICKÝMI DARY 

Přímluvy dětí v neděli 15. listopadu měly svůj zvláštní ráz. Nejprve děti 

přinášely voňavé čajové svíčky. Svíce, a světlo vůbec, je od nepaměti symbolem 

života. Život je třeba chránit. Prosili jsme, abychom s ním zbytečně 

nehazardovali, opatrovali si své zdraví i zdraví druhých. (Ty nás slyšíš a 

vyslyšíš.) Svíce hřbitovní symbolizovaly věčný život. V tomto období jsme 

zvlášť prosili za všechny naše zemřelé. Přijmi je k sobě, aby se v Tvé lásce 

navěky radovali. Černý šátek je symbolem smutku. Prosili jsme za všechny 

smutné, zoufalé… a zvláště za všechny zasažené terorismem ve Francii. Vroucně 

Tě prosíme, vezmi je a nes je ve své náruči. Dále děti přinášely pestrobarevné 

podzimní listy. Každý je jiný, tak jako každý z nás je jiný. Přesto máme všichni 

společný cíl. Prosili jsme, ať se všichni v nebeském domově sejdeme. Nad 

sešitem s písemkami jsme se zamýšleli, že některé nedopadly dobře, jiné 

dopadly lépe. V životě se také někdy něco nepodaří. Prosili jsme o odpuštění 

toho, co jsme pokazili vlastní vinou. Děti přinesly i píšťalku, kterou se píská 

fotbalové utkání. Ty nás znáš. Víš, že nám to dá často zabrat, abychom přemohli 

pokušení nebo sami sebe. Dávej nám, prosíme, dostatek síly, odvahy a trpělivosti. 

Obrázky hor a vrcholů nám připomněly výstup v horách, který je vždy 

namáhavý, ale výhled z vysoké skály stojí vždy za to. I věčný život s Tebou stojí 

opravdu za všechny námahy a těžkosti. Prosíme Tě, abychom se s Tebou 

neminuli, abychom nikdy nebyli mimo cestu k Tobě. Ve chvíli ztišení bylo 

možno předložit Pánu vše ostatní, co máme na srdci. Zazněl úmysl mše svaté i 

dětská spontánní přímluva. Při přinášení chleba a vína jsme mysleli na celou naši 

farní rodinu, aby tu měl každý své místo a aby nám bylo spolu dobře. 

Marie Sychrová 



VÝROBA LUCERNIČEK 

Na nedělním spolču jsme před 

adventem vyráběli lucerničky. 

Každý si donesl svou 

zavařovací sklenici, a kdo ne, 

tak dostal sklenici od o. Petra. 

Ke zdobení jsme měli různé 

nálepky a barvičky. Ouško 

k lucerničkám nám pomáhali 

vytvářet maminky, kterým 

tímto děkujeme. Každá 

lucernička byla originální a 

všem se moc povedly! 

O adventních nedělích je můžeme spatřit v průvodu. 

Zdislava Sychrová 

 

VARHANNÍ OKÉNKO 10 

Dnes nahlédneme do tajů zvuku, hudební akustiky. Jak to, že tón c1 u houslí a u 

trubky zní diametrálně jinak? Říkáme, že má jinou barvu. Jistě si z mé oblíbené 

fyziky vzpomeneme, že zvuk je postupné podélné vlnění – membrána 

reproduktoru se chvěje, vzduch před ním je na chvilku stlačen a naopak, vznikají 

změny tlaku, které jsou dány nahuštěním a zředěním molekul vzduchu, a tento 

pohyb molekul a přenášení vzájemně působících odpudivých sil se šíří 

v prostoru = zvuková vlna, až dospěje na náš bubínek v uchu, který je rozkmitán 

stejnou frekvencí, jakou vyzařoval reproduktor. Říkali 

jsme si, že frekvence kmitání určuje výšku tónu. 

Výška vlny – amplituda výkyvu tlaku – tj. akustický 

tlak určuje hlasitost (udává se v decibelech). 

Nejjednodušší průběh kmitu je periodický pohyb 

sinusového tj. harmonického průběhu – je to teorie, v 

praxi takto „čistý“ zvuk neexistuje /obr.1/. Obecně zvuk v hudebních nástrojích 

vzniká díky stojatému vlnění, jehož frekvence (tedy výška) je dána např. délkou 

a napětím struny u houslí, délkou píšťaly, průměrem a napětím membrány 

bubnu… Struna se může chvět základní 1. harmonickou 

frekvencí (uzly jen na koncích struny, kmitna uprostřed) – 

její pohyb má přibližně sinusový průběh. Ale stejně tak se 

může rozeznít jakýmkoliv násobkem této základní frekvence 

(jen násobkem proto, že je struna omezena pevnými konci, 

kde je vždy uzel). 



Může vzniknout stojatá vlna, která má navíc uzel uprostřed, tedy má dvě kmitny, 

délka vlny je poloviční, tedy má dvojnásobnou frekvenci = tón je o oktávu vyšší. 

Tomuto tónu se říká 2. harmonický tón, obecně se těmto násobkům říká vedlejší 

tóny = alikvotní tóny - a to je slíbené dnešní 

téma /obr.2/. Reálně se struna vlní základní 

1. frekvencí a spoustou dalších jejích násobků – 

má své frekvenční spektrum. Struna se 

samozřejmě nemůže vlnit několika vlnami – ty 

se sečtou a vznikne základní 1. vlna, která je 

oproti sinusoidě „deformovaná“ /obr.3/. Každý 

nástroj má tyto různé násobky jinak silné (o 

různé amplitudě) a to určuje tu na začátku zmíněnou barvu tónu.  Některé 

nástroje mají silné všechny násobky, pak výsledná součtová vlna se blíží pilovité 

vlně /obr.4/, jiné nástroje mají silnější spíš 

liché násobky (3x, 5x, 7x…základní 

frekvence), pak vlnění připomíná 

obdélníkovitou vlnu /obr.5/. 

 Varhanní otevřená píšťala má 

oba konce oproti struně volné, tedy na 

koncích má kmitnu a uprostřed uzel. 

Na obr. 6 vidíme, že může znít všemi 

násobky základní frekvence, takže 

výsledné vlnění se blíží pilovitému, 

zvuk je plný až ostrý. Oproti tomu 

krytá píšťala má na jednom konci 

kmitnu a na druhém uzel. Z obr. 7 

plyne, že může znít pouze lichými 

násobky, tedy vlna je spíš 

obdélníkovitá – její tón je měkký, dutý. 

 Poslední obrázek zobrazuje, 

jakým tónem zní daný násobek základní 

frekvence, když hrajeme velké C. Např. 

3. harmonický tón je oproti základnímu o 

oktávu a kvintu vyšší – o tom jsme již 

mluvili minule. Příště si povíme, jak a 

proč varhaník kombinuje píšťaly různé 

výšky. 

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) 

 

V NEDĚLI 13. PROSINCE NEBUDOU DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBY 

Dopolední bohoslužby, ani spolčo pro děti na Křenové v neděli 13. prosince 

nebudou, jen večerní mše svatá v 18:30. V naší diecézi totiž v tento den 

zahájíme Svatý rok milosrdenství pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra 

a Pavla, která bude spojena s převzetím Betlémského světla. Po zahájení 

v Denisových sadech v 9:00 vyjde ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu 

otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu bude mše svatá 

pokračovat obvyklým způsobem.   

 

ADVETNÍ NEDĚLE PRO DĚTI 

V letošní adventní době budou děti přinášet na začátku bohoslužby pro rodiny 

s dětmi lucerničky. Půjdou spolu s ministranty a knězem průvodem k oltáři.  

 

PATROCINIUM KOSTELA 

Jmeniny našeho kostela oslavíme v úterý 8. prosince 2015 mší svatou v 18:30. 

Zároveň se tímto datem zahajuje rok milosrdenství. 

 

VEČERNÍ RORÁTY 

V úterý 15. a 22 prosince 2015 v 18:30 jste srdečně zváni na večerní roráty, 

neboli mši sv. jen při svíčkách s adventním impulzem a po ní posezení u teplého 

nápoje na faře.  

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY NA KŘENOVÉ 

O letošních vánočních svátcích budou bohoslužby takto: 

24. 12. 2015:  v 22:00 (půlnoční) 

25. 12. 2015: v 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30 

26. 12. 2015:  v 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30 (požehnání s ostatky sv. Štěpána) 

27. 12. 2015:  v 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30 (s obnovou manželských slibů)  

31. 12. 2015: v 6:00, 16:00 hod. (mše sv. na poděkování) 

1. 1. 2016:  v 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30 

 



ZPOVÍDÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI 

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou nebo kdyko-

liv na požádání na faře. 

ADORACE V NAŠÍ FARNOSTI 

Příležitost k soukromé adoraci je vždy na první pátek po večerní mši sv. do 

20:00. 

FARNÍ KAVÁRNA 

V neděli 17. ledna 2016 po mši sv. v 9:30 bude otevřena farní kavárna. 

 

PASTORAČNÍ RADA 

Setkání pastorační rady proběhne ve středu 20. ledna 2016. Setkání začneme 

společnou mší svatou v 18:30. 

FARNÍ TÁBOR 2016 

Farní tábor se příští rok bude konat od soboty 13. srpna do soboty 20. srpna 2016 

v Opatově u Třebíče. 

 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA MŠE SVATÉ 

Pokud máte nějaký úmysl, na který byste chtěli dát sloužit mši svatou, můžete si 

ho přijít zapsat do sakristie po každé mši svaté. Úmysly mše svaté se zapisují do 

června 2016. 

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 18. prosince 

2015, 15. ledna 2016, 19. února a 18. března 2016. 

 

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH 

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, případně 

739 521 857. 

P. Petr Polívka 
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