
 

VYDECHL DUCHA  
Květnou nedělí vstupujeme do slavení velikonočních svátků. Vrchol bude za 
týden na Vzkříšení. Kdy ale skončit?  

Velikonoční svátky pro nás křesťany končí Slavností seslání Ducha 
svatého. Letnice a obnova daru Ducha svatého v biřmování.  

Poslední Ježíšův příkaz, než vystoupil do nebe, bylo: „Neodcházejte 
z Jeruzaléma, čekejte… až budete pokřtěni Duchem svatým.“ (srv. Sk 1,4) 

Nejdůležitější v životě křesťana není „polepšit se.“  
K tomu, aby se člověk polepšil, odstranil hříchy a konal dobro, k tomu 

Boha moc nepotřebuje. K tomu stačí pevná vůle a jasná životní pravidla.  
Bůh chce, abychom byli nejenom dobrými lidmi, ale měli jsme v sobě jeho 

Ducha.  
Toho Ducha, který vedl Ježíše, kterého On vydechl na kříži a kterého On 

potom po vzkříšení dával svým učedníkům. Ten Duch si potom vede člověka, 
jak sám chce, a jeho ovoce je velmi bohaté.  

„Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude 
otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí 
o rybu? Čím spíše tedy váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to 
prosí!“ (srv. Lk 11,10-13) 
 
Požehnané a radostné Velikonoce! Aleluja! 
 
Žehná Vám všem Váš 

 
P. Ladislav Štefek 

 Duben 2018 č. 39 



FILMOVÝ VEČER 

V pátek 2. 3. se mládež z farnosti Křenová 

sešla, aby nabrala především inspiraci na 

filmovém večeru. Ten byl zahájen večerní mší 

sv. v kostele a pokračoval sledováním filmu na 

faře. Vybraný film nesl název Chatrč a pojednává o poznání Boha otcem právě 

ztracené holčičky. Ve filmu Boha ztvárňuje trojice lidí, což usnadňuje 

porozumění probíhajícího vnitřního sporu otce ztracené dívenky. Po dokoukání 

filmu proběhla zajímavá diskuze pod vedením Slávky Sychrové. Celým večer 

nás provázelo dobré občerstvení a ještě lepší atmosféra. Děkujeme moc Slávce 

a otci Petrovi za skvělou organizaci. 

Anna Grézlová 

 

 

FARNÍ TÁBOR 2018  

Zveme děti a mládež (6-15 let) na letošní 

farní tábor! Tábor se bude konat od 4. do 

11. 8. 2018 ve Velkých Losinách. Cena 

tábora je 1500,- Kč. Přihlásit se můžete 

nejpozději do 31.5. 2018. Společně se 

vydáme do tajemné země Larnie, kde 

budeme bojovat proti zlu. Čeká nás 

velké dobrodružství a budeme potřebo-

vat nemalou dávku odvahy.  

 

Více informací u otce Petra.  

 

Těšíme se na vás! 

 

Zdislava Sychrová 

 



NOC KOSTELŮ 2018:  
„ZŮSTÁVALI PŘES NOC V BLÍZKOSTI BOŽÍHO DOMU“  
V letošním roce se bude v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie na 
Křenové konat již po páté Noc kostelů. Termín je v pátek 25. května 2018. Je to 
možnost, jak návštěvníkům přiblížit křesťanství, církev i víru. Aby se mohla Noc 
kostelů konat, je zapotřebí několika ochotných dobrovolníků. Během prvního 
týdne v dubnu potřebujeme sestavit program, k vytištění do brožurky. Z tohoto 
důvodu prosím, aby se co nejdříve nahlásili dobrovolníci (nejpozději do neděle 
8.4. 2018) na e-mailovou adresu: nk.krenova@gmail.com nebo se ozvali přímo 
p. faráři. 

1) Potřebujeme dva lidi, kteří jsou schopni a ochotni v předstihu (ne až 
poslední den) uklidit ve věži. Dále dvě až tři dvojice, kteří budou ochotni 
provázet návštěvníky po schodech ve věži. 

2) Jednoho člověka, který zná historii našeho kostela a je ochoten a schopen 
zajistit večer odborný výklad. 

3) Z řad varhaníků prosba o hudební vložku, příp. ukázku a výklad 
o varhanách. 

4) Během celého večera potřebujeme dospělé lidi na zajištění provozu, 
dohledu a podávání informací. Dva lidi ke stolečku před vchod (stánek je 
zajištěn), čtyři lidi na dohled uvnitř i vně kostela. 

5) Ochotné lidi, kteří před zahájením připraví prostory. Program Noci kostelů 
závisí na ochotě přihlásit se! 

Terezie Široká 
 



MAMINKY VE FARNOSTI  
Již přes rok se v naší farnosti schází maminky s dětmi, aby společně sdílely 
radosti i starosti mateřství. Díky laskavému přijetí ze strany místních kněží 
a poskytnutí prostoru ve farním sále se můžeme potkávat každý týden. S dětmi 
zpíváme, hrajeme různé pohybové hry, které jsou spojené s recitací rytmických 
říkadel, malujeme, modelujeme, společně se modlíme. Nechybí ani čas pro 
vzájemné sdílení a malou svačinu. Do budoucna bychom chtěly naše děti více 
vzdělávat ve víře, např. vyprávěním o významných světcích, čtením krátkých 
úryvků z Písma atd. Věk dětí se pohybuje od miminek po školní věk. Byly 
bychom rády, kdyby zde naše děti nalezly pevná přátelství a aby z nich vyrostly 
osobnosti, které umí spolupracovat a vytvářet hodnoty, které budou přínosem 
pro farnost i celou církev. 

Rády bychom se scházely ve větším počtu, a proto bych chtěla touto 
cestou oslovit všechny maminky, které hledají podobné společenství, aby přišly 
mezi nás. 

Kdy? Každou středu od 9:30 do 11:00. 
Kde? Farní sál na faře Křenová. 
Kontakt: Lenka Obrtlíková, apolenka@gmail.com, 603 351 811. 

 

Petra Krmíčková 
 
POSLEDNÍ NÁVŠTEVA U O. PAVLA PRINCE  
Na svátek svatého Silvestra jsme spolu s manželkou Evou a Markem Schwarzem 
navštívili otce Pavla Prince v charitním domově v Moravci. Otec byl již 
upoutaný na vozíček, protože po nedávném pádu nemohl sám chodit. Velmi mile 
nás však překvapil jeho zájem o život a dění kolem něj, v naší farnosti i širší 
společnosti.  

První polovinu našeho setkání jsme hovořili především o jeho životě. 
Narodil se 27. března 1929 v Hodoníně jako syn učitele, který měl již těsně před 
penzí. Rodiče se spolu s osmiletým synem v roce 1937 přestěhovali do Brna, aby 
pro svého potomka zajistili dobré studijní zázemí. Nalezli si bydlení 
v činžovním domě na ul. Bayerova nedaleko Lužánek. Otec Pavel vzpomínal, 
jak si v parku hrával s malými německými kluky, čemuž doposud vděčil za svoji 
výbornou znalost němčiny. Po absolvování maturitní zkoušky na reálném 



gymnáziu na třídě Kpt. Jaroše v roce 1948 
nastoupil na lékařskou fakultu, kterou 
dokončil v roce 1953. Svoji specializaci 
v oboru pediatrie sice na nadcházející 
vojenské službě neuplatnil (1955–57), 
nicméně v prvním působišti v jihlavské 
nemocnici a dále v poliklinice 
v Hrotovicích již ano.  

V období pražského jara se dostal jako lékař zpět do Brna. Odpovědí na 
povolání ke kněžství, kterého si všiml již při své vojenské službě, byl vstup do 
olomouckého semináře v roce 1968. Byl vysvěcen v Olomouci na jáhna dne 
11. prosince 1971 a posléze tamtéž o necelý rok později na kněze. První 
ustanovení směřovalo na měsíc do Rosic u Brna. Od září roku 1972 působil 
dalších pět let v Moravských Budějovicích a od dubna 1977 byl kooperátorem 
u sv. Jakuba v Brně. Následně přišla služba kaplana a faráře v Obřanech (od 
r. 1980) a v Bílovicích nad Svitavou. Od října roku 2005 byl pověřen pastorací 
v černovické psychiatrické léčebně, kde vypomáhal podobně jako v našem 
kostele na Křenové až do svého odchodu do charitního domu v Moravci 
(11. června 2013).  

I zde působil jako kněz, každý den až do své smrti slavil či koncelebroval 
mši svatou v místní kapli a podle možností sloužil také jako zpovědník.  

Na Moravci jsem jej navštívil pouze dvakrát, vždy však vynikal již 
zmíněným zájmem o dění kolem sebe. Při poslední návštěvě si pamatoval již 
méně věcí a událostí, nicméně zájem, ten stále trval. Jedna z jeho posledních 
otázek by třeba také mohla naši farnost do budoucna inspirovat: „A co ta mládež 
z gymnázia na Křenové, jak je zapojena do farnosti? Chodí naproti do kostela 
nebo se alespoň setkávají přes týden na faře?” 

Závěrem našeho silvestrovského setkání nám po společné modlitbě 
požehnal. Zemřel necelý měsíc před svými 89 narozeninami 8. března 2018 
v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Byl pohřben 15. března 2018 na 
Ústředním hřbitově v Brně. Kéž jeho požehnání provází celou naši farnost 
i nadále. Nezapomínejme na něj ve svých modlitbách. 

Jiří Šťasta  



DO HLUBIN PÍSMA SVATÉHO  

Od února se scházíme na faře a sdílíme se při čtení knihy Daniel. Přestože tato 

kniha patří k nejobtížnějším z celého Písma, společně se nám daří pronikat do 

její hloubky a poznávat, co nám Pán skrze své slovo říká. Abychom při četbě 

nezabloudili ani neutonuli ve výkladech 

obtížných proroctví, provázejí nás 

odbornými znalostmi pan Miloslav 

Trmač, otec Petr a otec Ladislav.  

Tato starozákonní kniha je jednou 

z nejdůležitějších prorockých knih 

a několikrát na ni odkazuje Nový zákon. 

Daniel byl židovský zajatec na 

babylonském dvoře. Král jej povolal, aby mu vykládal sny, které odhalují nejen 

královy obavy o jeho trůn a moc, ale ukazují také na mnoho let dopředu na vizi 

příchodu Mesiáše a apokalypsy.  

Prorok Daniel byl služebník pravého Boha. Jeho skutečné poslání bylo 

přivést babylonské panovníky k obrácení k živému Bohu – Hospodinu. Proroctví 

tedy ukazují na nicotnost a pomíjivost všeho stvo-řeného, zejména lidské touhy 

po moci. Jediná naděje je ve víře ve věčného Boha. „Ve dnech těch králů dá Bůh 

nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude 

předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo 

zůstane navěky…“ (Dan 2,44)    

Četba Písma svatého nám 

přináší nejen prohloubení znalostí 

biblických dějin, ale také sebepoznání 

a poučení. Zastavujeme se u výkladu 

metafor a obrazů, srovnáváme různé 

překlady a výklady, zabýváme se 

reáliemi i dobovým kontextem textů.  



Poté vzájemně sdílíme to, co 

každému z nás říká Bůh osobně. 

Otec Petr vždy přináší inspiraci 

k zamyšlení nad tím, jak toto slovo 

promlouvá k modernímu člověku, 

jeho duši.  

Čtení je součástí projektu 

„Vezmi a čti celou Bibli“ a než 

dočteme knihu Daniel, setkáme se 

ještě 4. dubna, 18. dubna, 2. května a 16. května. Připojit se může kdokoliv, 

koho čtení Písma svatého oslovuje.  

Chcete-li, můžete číst s námi. Abyste si lépe dokázali představit atmosféru 

našich setkání, uvedu zde metodu, jakou společně Písmo svaté čteme. Je to 

metoda sedmi kroků.  

1. Zveme Pána mezi sebe – úvodní modlitba. 

2. Čteme text. 

3. Prodléváme u textu. Nasloucháme Božímu slovu. Všímáme si, které věty 

nebo slova nás oslovují.  

4. Necháme Boha, aby k nám v tichu promluvil, nasloucháme Mu. V tichosti 

necháme slovo působit. Můžeme mlčky vést s Pánem dialog – Pane, co mi 

osobně říkáš v této větě, myšlence, 

slovu? Co by sis ode mne přál? 

Jakého/jakou mne vidíš? atd. 

5. Vzájemně si sdělíme, co se nás 

dotklo, co nás oslovilo v textu, co 

nám daroval Bůh. 

6. Rozmlouváme mezi sebou o tom, 

co Pán od nás chce. 

7. Spontánní modlitba vlastními slovy. 

 

Magdalena Černá 



PŮVODNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA  

V KOSTELE NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE NA KŘENOVÉ  

(2. část)  

V minulém čísle zpravodaje byla věnována pozornost 

emblémům Křížové cesty od Hanse Kalmsteinera, 

provedeným (podle nalezených kartonů) jako 

nástěnné malby, které byly součástí výzdoby kostela 

od jeho posvěcení do roku 1924. Tehdy, po deseti 

letech, byly nahrazeny závěsnými obrazy od malíře 

Norberta Pokorného z Tišnova. Původně se počítalo 

s tím, že emblémy a figurální výjevy jednotlivých 

zastavení se budou doplňovat, tak jak to známe třeba 

z baziliky Sacré-Cœur v Paříži, ale dopadlo to jinak. 

Původně emblémy nahrazovaly figurální výjevy – 

a poté jim ustoupily. Původní Křížová cesta v kostele 

na Křenové tak nezáměrně – a vlastně vinou nepříznivých okolností, kvůli 

nedostatku financí – předběhla dobu, moderní formu vyjádření pracující 

s náznakem, nebo pouhým fragmentem. Můžeme si to přiblížit na III. zastavení, 

Pán Ježíš poprvé padá pod křížem, s motivy tvrdého 

kamene s ostrými hranami a trnové koruny (obr. 1). 

Kristovo utrpení, pád na kamenitou zem Golgoty, je 

naznačeno podobným způsobem, jaký známe 

z filmů. Cílem je ztotožnění diváka s aktérem děje, 

má se dívat jeho očima. A skutečně, jako bychom 

viděli totéž, co Pán Ježíš v posledním okamžiku 

bolestného pádu na kamenitou zem. A můžeme 

zaslechnout i Výčitku Nejsvětějšího Spasitele: „Lide 

můj, co jsem ti učinil?“ (Mich. 6,3-4) Protikladem 

kamene, symbolu lidské krutosti, je chléb, Kristův 

chléb života, Eucharistie. Ve výkladu bychom mohli pokračovat… Pokud je 

něco jen naznačeno, provokuje nás to k domýšlení. 



O zadání cyklu Křížové cesty usiloval 

malíř Hans Friedrich Wacha, který už od roku 

1910 pracoval na obrazu hlavního oltáře. Chtěl 

se stát autorem veškeré malířské výzdoby 

v kostele. O tom se čtenáři zpravodaje dozví 

více v jeho příštím čísle. Ve sbírkách Moravské 

galerie v Brně se dochovaly dvě Wachovy 

malířské studie hlav farizeů (obr. 2,3). Z přípisu 

na zadní straně vyplývá, že byly zamýšleny jako 

studie ke Křížové cestě pro kostel na Křenové. 

Pro které zastavení? Když se podíváme na 

Křížovou cestu malíře Josefa von Führicha 

v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Vídni, která se stala vzorovým dílem, 

zjistíme, že farizeové vstupují do děje jako přihlížející a gestikulující u II., III., 

VII., VIII. i dalších zastavení. Wacha chtěl zřejmě namalovat farizeje na některé 

z prvních zastavení. O celkovém konceptu cyklu nám jeho dvě studie 

namalované podle stejného modelu moc neprozradí. Farizeus přihlíží hrůznému 

ději, jeho pohled je vážný, může se jevit až jako provinilý. Více už ale z těchto 

malířských studií stěží vyčteme. 

 

Poznámka: 

Moravská galerie v Brně zpřístupnila katalog svých sbírek on-line.  

Wachovy malířské studie hlav farizeů:  

http://sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.A_694; 

http://sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.A_695. 

 

Aleš Filip 

 



VARHANNÍ OKÉNKO – CO ZPÍVÁME O VELIKONOCÍCH  
Po delší odmlce píši opět článek, protože se těším, jak si spolu s nově 
doladěnými varhanami z plna hrdla radostně zapějeme. A pokud ne, tak se aspoň 
můžeme začíst do textů těchto písní. 

K Velikonocům patří dvě sekvence, o kterých jsem již mluvili: na Boží hod 
„Victimae paschalis“ – píseň č. 406A s nápěvem od A. Michny; na Slavnost 
seslání Ducha Svatého „Veni, Sancte Spiritus“ – píseň č. 422. 

Kdo touží po darech Ducha Svatého, tak může o ně volat tisíc let starým 
gregoriánským hymnem „Veni creator“ – č. 423 „Přijď Tvůrce, Duchu Svatý“. 

Adam Michna z Otradovic složil nápěv i k jiné nejčastěji na závěr mše 
hrané velikonoční písni č. 407 „Vesel se nebes královno“, která trochu nahrazuje 
modlitbu č. 006 nebo č. 485 „Regina caeli“, která se zpívá v této době místo 
polední modlitby „Anděl Páně“, tedy si ji můžeme zpívat klidně třikrát denně. 
Kdo má rád text od básníka V. Renče – píseň č. 425 „Ty Boží lásko“. 

A kdo má rád příběhy, tak mohu doporučit píseň o cestě učedníků do 
Emauz od biskupa J. Hrdličky s nápěvem Z. Pololáníka – č. 410 „Aleluja církev 
zpívá“. Příběh se vypráví též ve svižné 500 let staré francouzské chorální písni 
č. 411 „O filii“, jenž vypráví příběh o sv. Tomáši. 

Tak se prosím do zpívání ve velikonoční době pořádně opřeme, ať se 
„vyk řičíme“ a rozradujeme v kostele a doma pak u hodovního stolu zažíváme 
nejen „tichou domácnost,“ ale „radostnou tichou domácnost.“ 

Václav Trmač 
 

MYŠLENKY Z KNIHY IN SINU JESU O NEPŘETRŽITÉ EUCHARISTICKÉ ADORACI  
Stačí, abys byl se mnou – nic jiného od tebe nežádám. Nepotřebuji vznešené 
myšlenky nebo citové výlevy, ani pěkné strojené fráze. Přeji si pouze, abys 
zůstával se mnou.  Nyní potřebuji tvou společnost, jako jsem potřeboval 
společnost Petra, Jakuba a Jana v Getsemanech. Sice spali opodál, to je pravda, 
ale věděl jsem, že tam jsou, a pouhá jejich přítomnost byla útěchou pro mé 
trýzněné srdce. 

Obáváš se rozptýlení, snění a hloupých myšlenek? Nic z toho mě neuráží, 
neboť jde o pouhé bzučení much v dálce. Jsem pohroužen do tvé přítomnosti 
přede mnou. Chci tě mít blízko sebe, tak blízko jako byl u mne Jan, když při 
poslední večeři složil hlavu na mou hruď. Taková modlitba nemůže být měřena 
nebo počítána v minutách či hodinách. Je tím, čím je – a to tak dlouho, dokud 



prodléváš v mé přítomnosti. I když tvůj čas adorace skončí, zůstávám s tebou. 
Jsem v tobě – pozorný, milující, připravený s tebou v každém okamžiku vstoupit 
do rozhovoru, posílit tě v pokušení, utěšit tě v bolesti a být ti světlem v temnotě.  

Stačí jen troška víry, aby člověk pochopil, že nikdy není sám, aby si 
uvědomil mou přítomnost, mou připravenost sdílet se beze slov skrz vlévání mé 
milosti. Jak nešťastní jsou ti, kdo přicházejí s vlastními návrhy řešení, když 
jediné, co by měli udělat, je předložit mi své problémy, potřeby a prosby.  

Nepřicházej ke mně s řešením. Přicházej za mnou pouze se svými 
problémy a dovol mi, abych řešení zajistil. Nepotřebuji tvá řešení, ale když mi 
předkládáš problémy, utrpení, otázky a potřeby, jsem oslaven tvou důvěrou 
v mou milosrdnou lásku.  

Modli se ke mně s důvěrou a odevzdanosti a nikoli se skrytou touhou 
usměrňovat mou ruku a získat ode mne pouze to k čemu se upínáš. 

Jsem zde v Nejsvětější svátosti pro tebe a celý svět. Zaujmi přede mnou 
své místo a prodlévej před mou tváří, blízko mého srdce, jež je láska sama. Není 
to malá věc, když mé ubohé stvoření dá uprostřed noci přednost mé 
eucharistické lásce před hodinou spánku.  Až v nebi poznáš hodnotu, tak 
strávené hodiny.  

Přicházej ke mně. Navštěvuj mě a setrvávej se mnou v noci a Já budu 
pracovat pro tebe, s tebou a skrze tebe po celý den. V noční adoraci, ode mě 
získáš to, co ode mne nelze získat žádným jiným způsobem, zejména 
vysvobození duší z vlivu a útlaku moci temnot. Víc duší je zachráněno 
a osvobozeno v noční adoraci než jakoukoliv jinou formou modlitby. Tato 
modlitba tě nejúžeji sjednocuje s mými vlastními nocemi zcela strávenými 
modlitbou během mého života na zemi.  

Přicházej tedy ke mně v noci a zakusíš mou moc a přítomnost po tvém 
boku během dne. Modlitba adorace v noci má moc a účinnost modlitby spojené 
s postem, kterou jsem doporučoval svým apoštolům jako způsob vyhánění 
démonů z mučených a utlačovaných duší. Proto se démoni noční adorace bojí 
a nenávidí ji, zatím co andělé se s ní radují a kladou se do služeb duší, které po 
ní touží. 

Klanět se mi znamená dát mi najevo, že všechnu naději vkládáš ve mne. 
Klanět se mi znamená ukázat mi, že se nespoléháš na sebe nebo na druhé, ale 
pouze na mne.  

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 pátek 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 20. 4. 2018 po mši svaté večer v 19:15. 
Budeme vděční za další posily. Bližší info u paní Hany Holubové, tel. +420 732 
881 461.  
 

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 
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