
 

DUCHOVNÍ NAKOPNUTÍ 
Milí farníci! Zaujala mě tři slova papeže Františka k postní době: Zastav se! 
Pohleď! Vrať se. Jsou krátká, výstižná a srozumitelná. Mohou nás vést ke 
krátkému zamyšlení: Co bychom měli zastavit? Koho bychom si měli více 
všímat? Na co bychom si měli dávat větší pozor? Ke komu bychom se měli 
vrátit? K čemu bychom se měli vrátit? 

Papež František navrhuje i zcela konkrétní věci, které bychom mohli 
zastavit. Můžeme zastavit nutnost se ukazovat a být všemi viděn a neustále 
obdivován. Můžeme zastavit takové to komentování druhých, toho, co se nám na 
nich nelíbí, co nám na nich vadí, co nás dráždí a provokuje. Můžeme zastavit 
i takové to nutkání chtít všechno vědět a kontrolovat. 

Nabízí nám, na co bychom se měli podívat. Měli bychom se podívat na 
tváře našich rodin, které i přes spoustu nedostatků a nesnází nevynechají jediný 
pokus, aby ze svého domova činily školu lásky; na tváře těch, kteří nám stále 
skáčou do řeči, přerušují nás svými dotazy; na tváře našich starých a nemocných 
i na tváře litujících, těch, kteří nám třeba i hodně ublížili. 

Máme se vrátit do domu svého Otce, a to beze strachu. On má pro nás 
otevřenou náruč. Čeká a vyhlíží nás. Není tak podstatné, co jsme dělali, co nám 
nevyšlo, co se nám porouchalo. On to stejně všechno hodí za hlavu, jen my to ze 
sebe potřebujeme dostat ven, aby nás to už více netrápilo, aby se nám ulevilo. 

Postní doba je pro nás příležitostí, abychom doladili v našich životech 
různé nesrovnalosti a neshody. Nemusíme se honit, i když se okolo nás všichni 
honí. Je to nesmyslný shon, který nás stejně naplňuje hořkostí, a pocitem, že tato 
cesta stejně nikam nevede. Můžeme se zbavit této vnucené povinnosti žít tímto 
uspěchaným životem. Nevede to totiž k ničemu dobrému. Jen to rozptyluje, 
rozděluje a ničí rodiny, omezuje čas na přátele a na vděčnost Bohu. Kéž se nám 
to podaří! K tomu všem ze srdce žehnám. 

o. Petr Polívka  
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SPOLČO PRO DĚTI 
Milí rodiče! Také ve druhém pololetí se Vaše děti mohou těšit na spolča s našimi 
animátorkami Julčou a Slávkou. Spolča budou v tyto neděle: 4. března, 
11. března, 25. března, 8. dubna, 22. dubna, 6. května, 20. května, 3. června, 
17. června vždy, po mši svaté v 9:30, od 10:30 do 11:30 na faře. 

Jak to na spolču vypadá, nám prozrazuje Ignácův deník, který putuje mezi 
dětmi během celého školního roku a jezdí s námi na tábory! „Na faře je spolčo. 
Hrajeme hry, zpíváme a vyrábíme. Začali jsme zpěvem a dále jsme si povídali na 
dece. Pak jsme hráli na žraloky. A naposledy jsme hráli na zvířata. Dnes jsme si 
to užili!“ (z Ignácova deníku) Co s dětmi děláme i po obsahové stránce nám 
prozrazují naše animátorky ve svém deníku: „Všichni jsme dostali krásnou 
odrazku. Chvilku jsme si povídali o tom, že i my bychom měli být takovými 
odrazkami.“ 

o. Petr Polívka 



Chceš se s kamarády podívat na kvalitní film? 
 

Chceš diskutovat nad otázkami života a víry? 
 

Přijď i Ty! 😊 

 
 

   Pátek 2. 3. 2018 
   Začátek mší sv. v 18.30  
   Konec do 23. hod.  
   Možnost přespání 

FILMOVÝ VEČER PRO MLÁDEŽ 
V pátek 2. března 2018 zveme mládež z naší farnosti na filmový večer, který 
začneme mší svatou v 18:30 v našem kostele. Po ní bude na faře příležitost 
podívat se s kamarády na kvalitní film a diskutovat nad otázkami života a víry. 
Konec bude do 23 hod. Bude možnost na faře i přespat. Přijď i Ty mezi nás! 
Bližší info u Zdislavy Sychrové, e-mail: zdislava.sychrova@seznam.cz.  

o. Petr Polívka 

 

Filmový večer 
 

Kontakt: zdislava.sychrova@seznam.cz; polivka@schoenstatt-patres.org 
 

Farnost křenová pořádá 
 



FARNÍ TÁBOR 2018 
Milí rodiče! Již pátým rokem připravujeme farní tábor pro Vaše děti, který byl 
v minulých letech nesen táborovým příběhem, který jsme se snažili promítnout 
do táborových her i do duchovního programu.  

Letos bych rád táborový program a duchovní program oddělil. Za táborový 
program ponese plnou zodpovědnost Zdislava Sychrová a duchovní program 
budu mít na starosti já. Pracovat budeme opět se zkušeným táborovým týmem, 
jak v přípravě duchovního, tak i táborového programu. Novinkou je, že každý 
den bude na táboře témátko a práce ve skupinkách. Bude to nová část 
duchovního programu, kromě společných modliteb a bohoslužeb. Chtěl bych, 
aby se děti naučily o své víře mluvit, přemýšlet a obhajovat ji mezi svými 
vrstevníky. S něčím podobným se setkáte na salesiánských chaloupkách a patří 
to i k bohatství schönstattské spirituality.  

Přemýšlel jsem o tom už dlouho a letos si myslím, že čas pro to uzrál a že 
by se nám něco takového mohlo podařit i s našimi dětmi. Věřím, že to bude 
obohacením pro naše farní tábory. 

Letos se bude farní tábor konat ve Velkých Losinách od 4.8. - 11.8. 2018. 
Přihlašovat se bude možné od poloviny března, kdy Vám prozradíme i táborové 
téma. 

o. Petr Polívka 
 
DEN VZÁJEMNÝCH MODLITEB BOHOSLOVCŮ A NAŠÍ FARNOSTI 
19. únor je dnem vzájemných modliteb bohoslovců olomouckého semináře 
a naší farností na Křenové. V současné době má naše brněnská diecéze pět 
bohoslovců v Olomouci a pět v zahraničí. 

Mít kněze je velký dar a dnes se stává stále těžší stát se knězem, a proto je 
důležité se za ně o to víc modlit. Bůh i dnes povolává mladé muže k této službě, 
jen mu je musíme také dát.  

Dřív bylo naprosto samozřejmé, že rodiče počítali s tím, že některé z jejich 
dětí Bůh povolá k duchovnímu stavu. Dnes se s tím už v našich rodinách moc 
nepočítá.  

Modlíme se za nová kněžská a řeholní povolání, ale s dovětkem: "Ale, 
prosím, neber si nikoho z mé rodiny."  

Modleme se za nová kněžská a řeholní povolání a buďme ochotni dát 
Bohu i někoho z naší rodiny, z naší farnosti. 

o. Petr Polívka 



NAVÁZÁNÍ NA PROJEKT "VEZMI A ČTI CELOU BIBLI" 
Milé sestry a milí bratři! Chtěli bychom navázat na projekt "Vezmi a čti 

celou Bibli". Díky tomuto projektu se nám podařilo již jednou prolistovat touto 
bohatou a zajímavou knihou. Už během četby si sem tam někdo povzdechl, že 
není možné si v tak krátkém času osvojit takové množství biblického textu. 
Chtělo by to nějaké druhé kolo. 

Pojďme se o něco takového pokusit. Začneme něčím menším, a to 
starozákonní knihou Daniel, která má 12 kapitol a budeme jí věnovat osm týdnů.  
Bude to vycházet na každý týden si přečíst jednu až dvě kapitoly. 

Setkání, která budou toto čtení doprovázet, mají být povzbuzením 
a motivací, abychom vytrvali až do 12. kapitoly. K dispozici bude kniha Daniel 
ve formátu A6, abyste ji mohli mít celou dobu u sebe a dělat si v ní poznámky. 

Můžete se zapojit i bez toho, abyste se těchto setkání z časových důvodů 
účastnili. Jen nám dejte vědět, že se projektu účastníte, abychom vám mohli 
posílat povzbuzení do další četby. 

o. Petr Polívka 
 



PROJÍT FARNOST KŘÍŽEM KRÁŽEM A PŘINÉST ÚSMĚV 
Milí farníci! Rád bych během letošního roku 
navštívil vaše rodiny. Chci projít naši farnost 
křížem krážem. Už jsem tady přes čtyři roky a 
u mnohých z vás nemám ani tušení, kde vlastně 
bydlí anebo jsem byl u vás na návštěvě jen při 
nějaké mimořádné události (rodinné oslavě, se 
svatým přijímáním nebo udělovat pomazání 
nemocných). Chtěl bych těmito návštěvami 
přinášet do našich rodin úsměv, který věřím, že 
potřebujeme asi nejvíc. Pokud budete mít zájem, 
mohu to spojit i s požehnáním nebo se znovu 
požehnáním vašeho domu či bytu.  

Chci vědět, čím moji farníci žijí, co jim dělá radost i co je trápí. Není na to 
potřeba žádná velká příprava, stačí říct a já přijdu na kafe, na oběd nebo i na 
večeři. Může to být jak ve všední den, tak i v sobotu nebo v neděli. Se 
spolubratry jsme se o tom mluvili a oni mě v této iniciativě podpoří. Bylo by 
sice pěkné, abychom přišli všichni tři, ale to už je naše návštěva moc oficiální. 
Takže je naše přání, jestli byste nás mohli zvát individuálně. Já bych rád rodiny 
prošel během letošního roku. O. Ladislava a o. Zdeňka si můžete potom rozložit 
na delší časové období, ať teď nemáte tři návštěvy najednou a příští rok nic. 
Těším se na setkání s vámi ve Vašich rodinách. 

 o. Petr Polívka 
 

VÍTE, KDO MÁ DNES NAROZENINY?  
Touto otázkou jsem dnes zahájil hodinu náboženství. Alexe s Nicolasem 
hádanka zaujala. Poradil jsem jim, že jeho jméno začíná na "k" a končí na "l". Že 
by to byl Karel? Ne, ten, kdo má narozeniny, má o písmeno víc. Druhé písmeno 
je "o". Tím jsem jim hádanku ještě zkomplikoval. Až když zjistili, že třetí 
písmeno je "s", věděli, že tím, kdo má dnes 104. narozeniny, je náš kostel. 

Jsou to narozeniny našeho kostela a naší farnosti. Před čtyřmi roky jsme je 
slavili dokonce tři dny, ale před tím a potom už jsme tomu nevěnovali až zas tak 
velkou pozornost. 



Mám radost z chrámového sboru, který je takovým průkopníkem farních 
oslav. Tam, kde zpívá sbor, tam se něco důležitého slaví. Bylo by pěkné, kdyby 
se o dnešním dnu objevilo i co nejvíc lidí, co jsou s tímto kostelem, s touto 
farností spojeni. Kdo zde byli pokřtění, biřmování, u svatého přijímání, kdo zde 
uzavřeli svátost manželství anebo koho jsem odtud doprovodil na věčnost. 

 A nejde jen o kostel jako o budovu, ale jde o farní společenství, které 
vytváříme jako děti, mládež, rodiny, senioři i nemocní. Slavíme, že Bůh je tu 
s námi, že nám chce být na blízku. A takovým dovršením toho, co slavíme 
v kostele je Ježíšova návštěva u Zachea. Kdy byl Ježíš naposled u nás doma? 
Byl už tam? Pozvali jsme ho i do našeho každodenního života nebo ho zveme 
jen k rodinným oslavám? V tom nám je Zacheus příkladem. Ten neřeší, že není 
na návštěvu nachystaný. Prostě ho pozve a můžeme vidět, kolik pokoje a klidu 
Ježíš přináší do jeho života. Nebojte se a zvěte Ježíše k sobě domů.  

o. Petr Polívka 
104. NAROZENINY 
Dne 18. ledna jsme si připomínali 104. výročí od posvěcení našeho krásného 
kostela, byla to také nádherná slavnost i díky našemu chrámovému sboru, jen 
mně bylo trochu smutno, že lavice byly spíše prázdné než obsazené. Řekla jsem 
si: „V neděli jsou 4 mše svaté a teď nás přišlo pomálu. Kde jsou všechny rodiny 
s dětmi, ministranti, mládež a další farníci?“  

Na začátku mše svaté si o. Petr posteskl, že děti v náboženství nevěděly, 
kdo má 104 let, když před 4 lety byla velká sláva, ano je to smutné… Řeknete si: 
„Vždyť je to jen budova, tak o co jde?“ Jde o hodně, jde o nás farníky, o naši 
farní rodinu. Výročí posvěcení kostela, to jsou vlastně narozeniny a výročí 
zasvěcení kostela je svátek, tedy jmeniny. Posvěcením se kostel stává Božím 
domem a posvěcení farního kostela je zrození farnosti, tedy máme slavit všichni 
farníci pospolu. Slavením mše svaté ve výroční den posvěcení děkujeme Bohu 
nejen za tento chrám, ale i za všechny předešlé farníky, hlavně ty, kteří jej 
postavili a udržovali, za kněze minulé i současné, také za nás současné farníky, 
celou naši farní rodinu a vyprošujeme si Boží požehnání do dalšího života naší 
farnosti. Tak si milí farníci poznačme v diáři 8. 12. jmeniny a 18. 1. narozeniny. 

Božena Navrátilová 



JAK VZNIKLA KŘÍŽOVÁ CESTA V KAPLI 
SV. KŘÍŽE V PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICI 
V březnu roku 2017 se žehnala křížová cesta 
v nemocniční kapli na Žlutém kopci. Napadlo mě, že 
křížová cesta by mohla být i v kapli sv. Kříže 
v Psychiatrické nemocnici, kde konám službu nemoc-
niční kaplanky. Mluvily jsme se o tom s jednou paní 
doktorkou, která byla touto myšlenkou nadšená. Ano, 
řekla jsem, ale kdyby tak tu křížovou cestu mohl 
namalovat někdo z pacientů. Paní doktorka mi zane-
dlouho napsala, že takový pacient v nemocnici je. 
Cestou do práce se totiž setkala se svou kolegyní, 
lékařkou z jiného oddělení, která ji o něm pověděla. 

Maluje krásně, napsala mi do mailu. Brzy jsme se s panem Zdeňkem Prudíkem 
setkali. Přišel do kaple a souhlasil, že obrazy namaluje. Na oddělení, kde 
přebýval, visí plno jeho obrazů krajinek. Na křížovou cestu si troufá. 

Když je na světě 1. zastavení, setkáváme se s panem architektem Jiřím 
Šťastou z liturgické komise brněnského biskupství. Jeho souhlas znamená, že 
obrazy budou trvalou součástí kaple.  

Pan Prudík však brzy zjišťuje, že malovat křížovou cestu není jako 
malovat krajiny. Najednou se jeho vlastní život dotýká života Toho, kterého 
maluje. Ježíše, který nese kříž. Při 7. zastavení 
dochází ke krizi. Vrací se mu to, co v životě sám 
nemůže unést a s čím se léčí. Říká: „Spadnout 
jednou, to se může stát každému. Ale podruhé? To 
už je horší.“ Přesto se, díky Bohu, podařilo panu 
Prudíkovi povstat. S pomocí Boží a jeho lékařky 
MUDr. Šantavé, která ví, že je potřeba starat se i o 
duši. Ona sama nazvala jeho malbu křížové cesty 
výbornou terapií. Napsala: „Žiji s jasným vědo-
mím, že skutečným lékem je eucharistie a 
skutečným lékařem Kristus Vzkříšený, v jehož 
službách si přeji být. Pan Prudík je ve své osobní 



historii velmi traumatizovaný a měl velmi těžce poškozenou schopnost věřit 
lidem i lékařům. V období krize, u 7. zastavení, by to náš terapeutický vztah 
neunesl. Díky péči duchovní osoby bylo možné pokračovat, v Duchu svatém, 
v ochraně svaté Trojice, v síle Vzkříšeného Ježíše se daří pokračovat v cestě. 
Ráda bych zdůraznila, že v terapeutickém procesu – při tvůrčí aktivitě malování 
– pan Prudík poctivě provázel Ježíše, a právě v uzdravujícím působení živého 
Krista můžeme být uzdraveni. Děkuji Vám. dr. Šantavá“.  

Křížová cesta byla namalo-
vána v době od května do listopadu 
2017.  Vernisáž a žehnání se konalo 
ve středu 29.11. 2017 ve 14:30 hod. 
Obrazy požehnal o. Petr Polívka, 
farář z farnosti na Křenové, do jejíž 
péče kaple patří. 

s. Mlada Kyseláková 
 
 
K NEDOŽITÝM OSMDESÁTINÁM P. BISKUPA JANA BLAHY 
Dne 12. března 2018 by se dožil osmdesáti let p. biskup Ing. Jan Blaha, který 
dlouhá léta působil v naší farnosti. 

Narodil se v Brně, vystudoval zde gymnázium a v Pardubicích na vysoké 
škole obor chemie. Jako uznávaný odborník měl i v 60. letech možnost 
vycestovat za železnou oponu. 

V té době se již také angažoval ve skryté církvi a při cestě do ciziny byl 
12. července 1967 augsburským arcibiskupem Josefem Stipflem vysvěcen tajně 
na kněze. Na biskupa byl také tajně vysvěcen 28. října 1967 biskupem Petrem 
Dubovským. Nedlouho na to biskup J. Blaha vysvětil, opět tajně, na biskupa 
F. M. Davídka ze skryté církve a na něj také delegoval všechny mimořádné 
výjimky z kanonického práva pro tajná svěcení. Vedle civilního zaměstnání 
nadále ve skryté církvi působil, ale sám již nikoho nevysvětil. 

Po r. 1990 se ještě nějaký čas věnoval výzkumné práci v oblasti léčiv proti 
rakovině a vypomáhal v královéhradecké diecézi. Od r. 1999 do konce života 
obětavě působil v naší farnosti. Zemřel 13. prosince 2012 v Hospici sv. Alžběty 
v Brně. Vzpomeňme na něj v modlitbě! R.I.P. 

Miloslav Trmač 



MARIÁNSKÝ SLOUP – MODLITBY 
Milí farníci, nefarníci a všichni příznivci obnovy Mariánského sloupu v Praze. 
V letošním roce uplyne 100. výročí stržení Mariánského sloupu. Přes odpor 
skupiny lidí, kteří proti obnově stále útočí, nepřestáváme věřit, že s Boží pomocí 
bude Panna Maria stát ve středu hlavního města ČR. Musíme si to ale zasloužit 
a vymodlit. 

Proto vás, mariánské ctitele, i v letošním roce zveme, abyste se připojili 
k modlitebním setkáním vždy, v 18:00 přede mší svatou u nás v kostele. Letos to 
bude v těchto termínech: 3. ledna, 3. února, 3. března, 3. dubna, 3. května, 
3. června, 3. července, 4. srpna, 2. září, 3. října, 3. listopadu a 2. prosince. 

 
František a Ludmila Dohnálkovi 

 
 
PŘIPOMENUTÍ 
V březnu tomu budou už tři roky, co nás sochař Petr Váňa seznámil se svou prací 
a velkým úsilím o obnovu Mariánského sloupu v Praze. Při této návštěvě mu 
naše farnost slíbila, že se jako mnohé jiné mariánské farnosti v naší vlasti 
budeme každého 3. v měsíci modlit růženec na tento úmysl. Zpočátku tomu tak 
bylo a modlilo se více lidí než v jiné dny, přišli i lidé z jiných farností, ale 
postupně nás ubývalo, až se nás modlí… (prsty jedné ruky stačí).  

Je pěkné něco slíbit, něco začít, ale důležité je také vytrvat a někdy 
i přidat. Panna Maria si jistě zaslouží naši pozornost a snahu na odčinění urážky 
před 100 lety. Ona nepotřebuje ten sloup, ale potřebuje nás, naši věrnost a naše 
modlitby. Koncem minulého roku se ukázalo, že druhá strana (ten zlý) je silnější, 
aktivnější, vytrvalejší a velmi záludný. Toto by nás mělo vyburcovat do 
protiútoku na kolenou s růžencem v rukou, nevzdávejme to, 3. listopad 2018 se 
blíží, ještě není vše ztraceno.  

Přidejte se k nám a pozvěte i další mariánské ctitele. Panna Maria to nikdy 
nevzdala a nakonec zvítězí! 

Božena Navrátilová   
 
 



PŮVODNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA V KOSTELE NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ 
PANNY MARIE NA KŘENOVÉ (1. ČÁST) 
Na podzim 2013 jsme společně s otcem Petrem Polívkou, tehdy nově ustaveným 
duchovním správcem farnosti Brno – Křenová, pátrali po pozůstatcích vitrají 
z farního kostela, které vzaly za své při výbuchu dvou bomb na konci II. světové 
války. Jak to často bývá při hledání i bádání, ve věži kostela jsme hledané 
pozůstatky vitrají sice nenašli, ale zato nás potěšil jiný nález – z dřevěné bedny 
jsme vytáhli konvolut stočených 
kreseb provedených temperovými 
barvami na papíře, u nichž bylo 
podle vpichů zřejmé, že sloužily 
jako předlohy pro nástěnné malby. 
Podle námětů a římských čísel 
zastavení jsme hned poznali, že 
kresby náležely křížové cestě. Ve 
stejné bedně jsou uloženy také 
šablony, které sloužily při provedení nástěnné malby v kostele. 

Při rozsáhlé opravě kostela v letech 1967-1982 byla bohatá secesní 
výmalba od Hanse Kalmsteinera restaurována přemalbou s využitím šablon 
zhotovených podle původních tvarů, což ji zlevnilo, a díky kvalitnímu provedení 
dosud nevyžaduje větší zásah. Nad vítězným obloukem a na plochách pod okny 
byla při restaurování výmalba redukována. Právě pod okny bylo určeno místo 
pro cyklus Křížové cesty, který byl v době kolem roku 1900 již povinnou 
součástí vybavení kostela. Při posvěcení kostela 18. ledna 1914 obrazy Křížové 
cesty sice chyběly, ale na stěnách již pro ně bylo připraveno a vyznačeno místo. 
V obsáhlém popisu nového kostela v brněnských novinách Tagesbote (19. 1. 

1914) se dočteme: „Okna jsou pestře orámovaná a na 
parapetu bohatě vymalovaná. Jako střední kusy mají později 
figurovat obrazy Křížové cesty, nad nimiž se nacházejí 
odpovídající emblémy v eliptických medailonech.“ 

Kartony nalezené v roce 2013 ve věži kostela sloužily 
jako předlohy pro provedení těchto nástěnných maleb – 
emblémů jednotlivých zastavení Křížové cesty. Eliptické 
orámování k nim bylo zřejmě domalováno podle šablon. 
Z brněnských novin Hlas (15. 2. 1914) víme, že – vedle 
mariánských motivů lilií a růží – pro ně Kalmsteiner zvolil 



další květinu v symbolickém významu: „Věnec chudobek na hnědo-modrém 
podkladě zdobí 14 zastavení křížové cesty, zcela případně jako symbol utrpení 
Páně.“ Závěsné obrazy pod nimi měly mít čtvercový formát o velikosti 1x1 metr. 
Pro Křížovou cestu je čtvercový formát neobvyklý, ale 
umělci Vídeňské secese jím byli fascinováni. Realita se 
však od těchto představ nakonec odchýlila. Namalované 
emblémy na stěnách po dobu celého desetiletí nahrazovaly 
obrazový cyklus Křížové cesty a svým způsobem – ač bez 
přímé vazby – tak předznamenaly moderní koncepci 
Mikuláše Medka z kostela sv. Josefa v Senetářově. Tam 
však emblémy nahrazují figurální motivy jednotlivých 
zastavení, zatímco na Křenové se obě formy zobrazení 
měly doplňovat – podobně jako v pařížské bazilice Sacré-
Cœur, kde každá dvojice zastavení má uprostřed emblém 
(práce mozaikářské dílny Martina Guilberta, 1918-1922). 

Pro I. zastavení, Ježíš odsouzen na smrt, byly na 
Křenové zvoleny motivy liktorských prutů, zlomené hole 
a rákosové třtiny. III. zastavení, Ježíš padá pod křížem, 
bylo znázorněno kamenem a nástroji umučení, IV. Zasta-
vení, Ježíš potkává svou matku, pak spojením mono-
gramů Krista a Marie. X. zastavení, Ježíš zbaven roucha, 
symbolizovaly plášť a pohárek s kostkami podle výroku 
Evangelia sv. Jana (19,24): „o můj oděv metali los“, XI. 
zastavení, Ježíš přibit na kříž, kladivo, hřeby a zelené 
rozviliny, XII. zastavení, Ježíš na kříži umírá, pak štít 
s nápisem Kristovy viny (INRI), 

zčásti překrytý plátnem, s kopím setníka Longina a holí 
s houbou namočenou octem. Podobným způsobem byly 
vybrány emblematické motivy dalších zastavení. 
Zaujalo to zejména přispěvatele Hlasu: „Jak bohatou je 
invence umělcova obrazem vyjádřiti hluboké tajemství 
naší víry, ukazují symboly, jimiž ozdobil 14 zastavení 
křížové cesty.“ Kartony nejsou signované, ale 
Kalmsteinerovo autorství se jeví jako průkazné. Nelze 
přitom vyloučit, že podle jeho náčrtů namaloval kartony 
realizátor výmalby František Kolbábek z Náměště nad 



Oslavou. O spolupráci Kolbábka s Kalmsteinerem se v Hlasu uvádí: „(…) do 
nejposlednějších detailů dovedl vystihnouti myšlenky autorovy, ba kde třeba 
bylo, i sám rozřešil tak mnohou záhadu, již obdržel v náčrtcích autorových.“ 
Kartony jsou zašpiněné i jinak poškozené, potřebovaly by ruku restaurátora. V. a 
VI. zastavení mezi nimi bohužel chybí. Barevnost pozadí je pouze naznačena 
skvrnou (např. oranžovou, nebo okrovou). 

Současný cyklus závěsných obrazů Křížové cesty byl pro kostel na 
Křenové ulici získán v roce 1924. Jeho autor, malíř Norbert Pokorný (1869–
1954) z Tišnova, sáhl k osvědčeným předlohám Josefa von Führicha. Zajistil 
také zlacené rámy s křížem ve vrcholu. Paradoxně se tak nejmladší součást 
vybavení chrámu stala nejméně progresivní a neodpovídající secesnímu celku. 
K zamalování zmíněných emblematických motivů došlo nejspíš už v roce 1924, 
při instalaci Pokorného cyklu, neboť by konkurovaly zlaceným křížům. Dříve 
byl jako autor obrazů nesprávně uváděn malíř Müller – podle zápisu ve farní 
kronice. Petr Káňa zjistil, že Pokorného autorství dokládá signatura na zadní 
straně XIV. zastavení, a upozornil na to, že došlo k záměně jména, protože 
tohoto malíře doporučil provádějící stavitel kostela Josef Müller. 

Secesní emblémy Křížové cesty pro kostel na Křenové jsou blízké 
současnému vnímání; zvykli jsme si na oproštěné vyjadřování ve zkratce, 
v náznaku. Méně je někdy více… Pro postní dobu mohou být silným podnětem 
k zamyšlení. Utrpení Křížové cesty nakonec není tragédií, protože všem přineslo 
spásu, naději na vykoupení. Malíř Hans Kalmsteiner to vyjádřil zelenou, barvou 
naděje, barvou rašících rostlin a nového rozvoje života. Ale to je jen jeden 
z aspektů, zkusme jich najít více… 

Aleš Filip 
 
 
Literatura: 
Petr Káňa, Příběh Křížové cesty na Křenové, Zpravodaj farnosti Křenová, č. 19, duben 2014. 
Aleš Filip, K malířské výzdobě interiéru farního kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové 
ulici v Brně, Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae tutela, č. 19, 2017. 
 
Seznam vyobrazení: 
1) Křížová cesta v bazilice Sacré-Cœur v Paříži, I. a II. zastavení. Foto: Aleš Filip 
2) Hans Kalmsteiner, návrh emblému pro I. zastavení Křížové cesty, 1913. Foto: Jiří Brauner (i další 
snímky) 
3) Návrh emblému pro III. zastavení Křížové cesty od téhož autora 
4) Návrh emblému pro IV. zastavení Křížové cesty od téhož autora 
5) Návrh emblému pro XI. zastavení Křížové cesty od téhož autora 
 



DOTAZ ČI PODNĚT I POVZBUZENÍ  
Milí farníci, mám pro Vás jednoduchou otázku. Jak se Vám líbí v našem 
kostele? Pokud si odpovíte líbí, už dál číst nemusíte... Pokud jste se jen na 
chvilku zastavili nebo si říkáte, co je to za divnou otázku, tak pokračujte 
ve čtení. Necelý rok chodím skoro denně do našeho kostela, většinou na večerní 
mši svatou. Jsem velmi šťastná a vděčná za tuto možnost. V Brně žiji trvale už 
tři roky, ale většinu jsem promarodila. Dne 2. ledna 1984 jsem začala v Brně 
pracovat a další rok i bydlet a chodit na „Křenku“, ale většinou jen po práci. To 
už je hluboká minulost, tedy zpět k mé otázce.  

Jako nově příchozí a skoro rok navštěvující náš kostel mám pár postřehů, 
které mě trochu trápí a bolí. Pomoci mně můžeme my všichni. Jde hlavně 
o pořádek či nepořádek, čistotu a úklid kostela. Kancionály a klekačky 
v lavicích, prosím, vracejte zpět na místo, tedy na kraje lavic. Přijít v neděli na 
večerní po třech dopoledních bohoslužbách je docela neutěšený pohled na naše 
lavice. Začít musíme každý u sebe, svých dětí a hned to bude lepší a méně práce 
s úklidem pro druhé.  

Před časem nás pan farář požádal o zapojení více farníků při úklidu kostela 
a přízemí fary. O faru velký zájem nebyl, tak se nás střídá 8, z toho Holubovi 
ještě zaskakují za ty, kteří někdy nemůžou. Moc bychom přivítali jednoho 
člověka, aby byly 3 skupiny po 3 lidech a nějaký záskokář za nemocné by byl 
přímo super! Co se týká úklidu kostela a jeho zákulisí, bylo zájemců, a hlavně 
náhradníků více, ale uklízet chodíme většinou ti původní, tedy jen jedna skupina 
8 až 12 lidí, a to je na pořádný úklid opravdu málo. Kde jste náhradníci, 
pomocníci a mládežníci?  

Vadí-li Vám pavučiny, prach a písek v našem kostele, pojďte s nimi 
zatočit. Nebojte se rande s hadrem a mopem! Pak si budeme moci všichni 
s radostí odpovědět: „Ano, líbí, mám rád svůj kostel a jsem hrdý na naši krásnou 
Křenku!“ 

Božena Navrátilová 
 
 



PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji našim kněžím i všem farníkům za krásné a radostné slavení vánočních 
a novoročních svátků v našem kostele. Velké díky patří všem, kteří se aktivně 
zapojili do všech příprav a samotného slavení. Je to jako v rodině, když se 
jednotliví členové nezištně, z čisté lásky k druhým zapojí, nakonec jsou všichni 
obdarovaní a spokojení. Velké i ty malé prskavky u jesliček jsou prostě zážitek. 
Díky všem za krásné Vánoce, škoda, že byly tak krátké, jako i advent, no nic, už 
se blíží ty letošní, tak se můžeme těšit... 

Chci také poděkovat o. Petrovi za jeho dobré nápady, že nás stále aktivuje, 
každý si může vybrat, najít si čas a zapojit se. Jen namátkou – roráty při 
svíčkách, návštěva sv. Mikuláše, celonoční adorace, tři králové při mši svaté, 
modlitby a podnětné adorace za volby. Teď nás čekají setkání s knihou Daniel, 
křížové cesty, postní duchovní obnova s o. Ladislavem. Nenechme si tyto vzácné 
perly uniknout a přijďme dle našich možností v hojném počtu. Přijetí pozvání už 
je samo poděkováním, tak tedy děkujme všichni, milí farníci. 

Božena Navrátilová 

 
 
 

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. Před 
prvním pátkem se zpovídá také ve čtvrtek 17:30 - 19:00 a na první pátek ráno 
8:00 - 10:00 a večer 17:30 – 20:00 nebo kdykoliv na požádání na faře. 

ADORACE V NAŠÍ FARNOSTI 
Příležitost k soukromé adoraci je vždy na první pátek ráno od 8:00 do 10:00 a po 
večerní mši sv. do 20:00. 
 



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.  
 

ÚKLID NAŠEHO KOSTELA 
Úklid kostela je plánovaný na pátek 23. 3. večer po mši svaté a křížové cestě 
a na 20. 4. večer po mši svaté od 19:15. Budeme vděčni za další posily. Bližší 
info u paní Hany Holubové, tel. 732 881 461.  
 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY 
Pobožnost křížové cesty bude vždy v pátek a v neděli po večerní mši svaté. Kdo 
si chce křížovou cestu připravit, může se přihlásit v sakristii.  
 

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI 
Před Velikonocemi budeme zpovídat na Květnou neděli 25. března od 17:00 
a potom v úterý 27. března a ve středu 28. března od 17:30. 

 
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY NA KŘENOVÉ 

O letošních velikonočních svátcích budou bohoslužby takto: 
Zelený čtvrtek 29. 3. 2018:   18:30 mše sv. 
Velký pátek 30. 3. 2018:   15:00 velkopáteční obřady 
Bílá sobota 31. 3. 2018:   20:00 vigilie ze zmrtvýchvstání Páně 
Boží hod velikonoční 1. 4. 2018:  8:00, 9:30, 11:00 a 18:30 mše sv. 
(s žehnáním velikonočních pokrmů) 
Pondělí velikonoční 2. 4. 2018:  8:00, 18:30 mše sv. 
 

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.                                                                     

o. Petr Polívka 
 
Zpravodaj vydává Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně, 
Křenová 21a, Brno, 602 00. Farní kancelář je otevřena vždy v úterý 9:00–12:00 a v pátek 15:30–18:00. 
Kontakt: o. Petr Polívka, tel.: 543 249 933 nebo 739 521 857, info@farnostkrenova.cz; 
www.farnostkrenova.cz. Redakční rada: o. Petr Polívka, Miloslav Trmač, Marie Sychrová, Martin 
Sychra, Marek Schwarz. Uzávěrka příštího čísla bude 22. března 2018. Příspěvky posílejte na adresu: 
zpravodaj.krenova@gmail.com. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav. 


