
 

DUCHOVNÍ NAKOPNUTÍ 
 
Milí křenovští farníci! Rád bych nám adresoval slova mudrce, která napsal 
jednomu mladému člověku, který ho pravidelně navštěvoval. Myslím si, že 
vyjadřují, co naše farnost v této chvíli nejvíc potřebuje:  
 
Kdyby si každá nota řekla:  

hudbu neudělá jedna nota... 
…nevznikla by symfonie. 

Kdyby každá slovo řeklo: 
 jedno slovo nemůže vytvořit stránku...  
…nevznikla by kniha. 

Kdyby si každý kámen řekl:  
jeden kámen nemůže vystavět zeď...  
…nevznikl by dům. 

Kdyby si každá kapka vody řekla:  
jedna kapka vody nemůže vytvořit řeku... 
…nevznikl by oceán. 

Kdyby si každé obilné zrno řeklo:  
jedno obilné zrno nemůže osít celé pole...  
nenastala by sklizeň. 

Kdyby si každý člověk řekl:  
můj projev lásky nemůže zachránit lidstvo...  
…nikdy by na zemi nebyla ani spravedlnost, ani mír, ani důstojnost, ani 
štěstí. 
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Řekneš: „Co já zmohu?“ 
Já jim říkám: „Projevuj lásku opravdovým činem, jedině láska přemáhá utrpení 
a vůbec nezáleží na tom, že plody své lásky nevidíš.“ 
Říkáš: „Co ostatní?“ 
Já ti říkám: „I oni mají milovat.“ 
Pomyslíš si: „A jestliže se tomu vyhýbají?“ 
„Miluj ještě víc. Ostatní kolem tebe očekávají stejně jako ty, že někdo položí 
první kámen. Když ty jako první položíš svůj kámen, položí potom i oni svůj. 
Neboť kdo skutečně miluje, probouzí k lásce ostatní.“ 
 
Zaujalo mě, že když položím kámen jako první, tak i ostatní položí ten svůj. 
Možná jsme o to už zde ve farnosti pokoušeli a zdá se nám, že ti další ho ještě 
nepoložili. Nevím. Možná ne všichni, ale někteří určitě ano. A někteří si toho 
našeho kamene možná ani nevšimli, tak zkusme položit ještě jeden a uvidíme 
zázraky.  
 
K tomu Vám ze srdce žehnám  

o. Petr Polívka 
 
 

 
Křenovské kameny: lektorská služba, návštěva někoho z farnosti, chrámový sbor, 
spolčo pro děti, maminky, živý růženec, farní oheň, farní pouť, misijní jarmark, 
čtení starozákonního Tobiáše, úklid kostela a fary, článek do zpravodaje/na web, 
focení, doprovázení dětí do náboženství a na spolčo, vyučování náboženství... 



OBNOVME MODLITBU ŽIVÉHO RŮŽENCE 
Vážení přátelé a farníci na „Křenové“, modleme se společně růženec. 

Papež František často opakuje výzvu k modlitbě růžence. Sám se denně 
i při svém náročném programu růženec modlí. Připomeňme si, že modlitbou 
bylo dosaženo vítězství nad Turky v bitvě u Lepanta v roce 1571 a také v bitvě 
u Vídně 12. září 1683. Evropa tak byla uchráněna od islamizace. V nedávné 
době, 15. května 1955, dosáhlo Rakousko zásluhou františkánského kněze 
P. Pavlíčka „růžencovým tažením“ neutrality. 

Je to už mnoho roků, co jsem s několika známými podepsal zde v kostele 
„duchovní závazek“, že se budu denně modlit desátek růžence a společně 
utvoříme 1–4 celé modlitby denně v naší farnosti – tzv. živý růženec. Delší dobu 
jsem se snažil zjistit, kdo tehdejší růženec domlouval, ale marně. Proto se 
pokouším tuto krásnou modlitbu opět obnovit a případně zaplnit mezery po 
lidech, kteří již třeba nejsou mezi námi. Chtěl bych zůstat u tohoto způsobu 
modlitby živého růžence. Kdo se již modlí určitý desátek, mohl by se ho modlit 
i nadále. Další zájemci se napíší do volných okének. Modlíme se denně jeden 
stejný desátek celý rok.  Proto prosím nové zájemce, aby asi týden počkali, až se 
zapíší ti, co jsou již zapojeni a potom doplnili zbylé „volné desátky“. 

Bylo by krásné, kdybychom denně mohli vysílat své prosby k Panně Marii 
a Pánu Ježíši za naši farnost, rodiny, mládež, seniory a naše potřeby skrze celý 
růženec 40 desátků, 
nebo i více… 

Společný úmysl 
na rok 2019 je: „Na 
úmysly apoštolátu 
modlitby sv. otce 
Františka.“ Asi 1x za 
rok bychom seznam 
aktualizovali. Díky 
vám, kteří se připojíte. 

 
Vojtěch Holub 

 



TŘÍRÁLOVÁ SBÍRKA DĚTÍ ZE SPOLČA 

Neděli jsme zahájili společnou mší svatou, doplněnou o koledy, které jsme 

s dětmi zpívali. Po mši si na faře děti mohly dodělat tříkrálové koruny, posilnit 

se buchtou a rozdělit do skupinek.  

Koledování probíhalo v Černovicích. Skupince, která chodila se mnou 

(Kristýnou) a Jonášem, zprvu nikdo neotevíral. Ze začátku jsme si z toho nic 

nedělali, ale postupem času nám to začínalo být i líto. Říkala jsem si „co děláme 

špatně,“ ale nakonec byli lidé příjemní a šťastní, že se takové tradice ve velkých 

městech stále dodržují. Dokonce se nás ptali, jestli budeme chodit i příští rok! 

Koledování bylo doprovázeno zpěvem, smíchem a dobrou náladou. 

Troufám si říci, že jsme si to všichni moc užili. 

Kristýna Šujanová 

 

TŘÍRÁLOVÁ SBÍRKA 

Ve dnech 5. a 6. ledna 2019 proběhla v Nových Černovicích a v našem kostele 

v Brně na Křenové Tříkrálová sbírka. Díky štědrým dárcům a obětavým 

koledníkům se vybrala úctyhodná částka peněz: 84 845 Kč. Veliké Pán Bůh 

zaplať. Tyto prostředky použije Charita na jednotlivé projekty. 

Jitka Šťastová 



TŘÍRÁLOVÁ SBÍRKA Z POHLEDU NAŠÍ 

ANIMÁTORKY 

V neděli 6. ledna 2019 bylo výjimečné spolčo, 

jelikož jsme se s dětmi po mši svaté vydali na 

Tříkrálovou sbírku do ulic Černovic. Děti 

neodradilo chladné počasí, ani nepříjemní lidé. Děti 

kromě sbírky do kasičky vykoledovaly také něco 

sladkého na zub a nebylo toho málo. Jakmile jsme 

s dětmi obešli všechny domy, společně jsme se 

vydali ohřát na faru, kde nás čekala teplá polévka, 

na kterou jsme se velice těšili. 

Lucka Osvaldová 

 

 

ZA PANEM JOSEFEM VESELÝM 

V neděli 27. ledna 2019 povolal k sobě náš Pán 

pana Josefa Veselého, našeho dlouholetého 

varhaníka. Rodák z Židenic působil po většinu 

života jako učitel hudby, varhaník a regenschori 

u Minoritů, v Líšni a na mnoha jiných místech. 

Po mnoho let, až do r. 2016, doprovázel hudbou 

na varhany mše svaté i v našem kostele. I díky 

jemu jsme mohli zpěvem lépe a krásněji chválit 

našeho Pána. Věříme, že jej dobrotivý Bůh 

zahrne svým milosrdenstvím a ve svém 

Království bohatě odmění jeho věrnou službu naší farnosti. Vyprošujme 

v modlitbě panu Veselému věčnou radost v Pánově milující náruči za jeho 

obětavou službu. 

Miloslav Trmač 

 



MISIJNÍ JARMARK 

Milí farníci, obracím se na Vás s otázkou: zvládli bychom uspořádat misijní 

jarmark?  

Tato akce mi jde hlavou už od září, kdy Zdislávka Sychrová odjela do 

Bulharska. Pro mě je to od těchto mladých dobrovolníků obrovský čin a já bych 

to nikdy nedokázala, vše a všechny opustit a jít do neznáma i ohrožení života 

a zdraví. Ano, je to jen pro vyvolené a povolané, ale všichni jsme povolání hlásat 

evangelium – radostnou zvěst, milovat bližní a pomáhat jim. Po lásce se poznají 

křesťané a láska se projevuje skutky, co tedy vytvořit něco s láskou pro druhé.  

S o. Petrem jsem o tom mluvila hned na podzim, ale do konce roku bylo 

mnoho akcí, tak jsme to posunuli na postní dobu. U jesliček teď sice byla 

kasička na podporu stavby centra v Bulharsku, Pán Bůh zaplať za všechny 

korunky, ale mně přijde lepší dávání, když můžu i něco udělat či něco si koupit, 

mít na tom osobní podíl, dát něco ze sebe.  

O. Petr s misijním jarmarkem souhlasí, já jsem ochotná, ale nezvládnu to 

sama, proto dávám na sebe telefon 608765292 a moc prosím ochotné 

dobrovolníky, aby se mi přihlásili a pomohli s organizací. Bude-li dostatečný 

organizační tým, pak by podrobnější informace byly v ohláškách asi 17. 2. 2019, 

postní doba je sice letos hodně pozdě, ale nesmíme otálet, aby bylo na jarmarku 

co prodávat, ten by byl některou postní neděli (Smrtnou?).  

Myslím, že každý jsme dostali od Pána hřivny a dokážeme něco vytvořit, 

upéct a hlavně koupit, když je to pro dobrou věc, výtěžek by se použil na něco 

přímo pro děti, se kterými Zdislávka v Bulharsku pracuje. Zapojit se do výroby 

dárků z lásky se mohou i děti ve spolču či náboženství, maminky s malými 

dětmi. My odrostlejší se můžeme domluvit na společné tvoření některé 

odpoledne na faře či v menší počtu (5) u mě v bytě. Nějaké nápady pro inspiraci 

mám a velká spousta levného materiálu je všude kolem nás, jen otevřít skříně 

a šuplíky..., či v přírodě, nebojte, sníh roztaje. Na milou a aktivní spolupráci se 

těší  

Božena Navrátilová 



SPOLČO PRO DĚTI V DRUHÉM 

POLOLETÍ 

Milí rodiče a prarodiče, s radostí Vám 

oznamujeme, že spolčo pro děti 

z naší farnosti bude pokračovat 

i v tomto pololetí. Udělali jsme 

i nový plakátek, kde jsou vypsány 

všechny termíny jednotlivých spolč. 

Plánuje se i celovíkendová akce 

v březnu. Takže pokud chcete, aby Vaše děti opět zářily po návštěvě nedělních 

bohoslužeb radostí, měly spoustu zážitků, hrály super hry a kvalitně vyplnily 

svůj volný čas, pošlete je za našimi animátorkami Aničkou, Luckou a Kristýnou, 

které se na děti moc a moc těší. 

17. 2. 10. 3. 7. 4. 28. 4. 12. 5. 26. 5. 2. 6. 

Anna Grézlová 

 

 

VÍKENDOVKA S MALÝM PRINCEM 

Vydejte se s námi po stopách malého prince aneb děti ze spolča se chystají na 

víkendovku! Předposlední víkend v březnu (tj. 22. 3. – 24. 3.) je pro děti ve věku 

6-15 let připravena víkendovka v Čučicích. Kromě poznání Malého prince 

a putování mezi planetkami nás čeká zábava, hry, kamarádi a nové zážitky. 

 

                                                                                                    Kristýna Šujanová 

 



PROJÍT FARNOST KŘÍŽEM KRÁŽEM 

Když před rokem byl otec Petr celý týden na faře sám a v neděli měl sloužit 

všechny čtyři mše svaté, přemýšlela jsem, jak mu tuto náročnou službu ulehčit, 

napadlo mě pozvat jej na nedělní oběd, a on pozvání přijal. Hurá, nebudu 

obědvat sama! Mírně jsem prosondovala, jak je náročný strávník a zda by si dal 

to či ono. Zjistila jsem, že je úplně normální a hlavně nenáročný, super, 

domluveno. Oběd s menším posezení po něm proběhl velmi mile a přátelsky, 

navzájem jsme se trochu více poznali a také probrali pár farních i duchovních 

věcí.  

Zanedlouho na to byla v ohláškách iniciativa našich kněží „Projít farnost 

křížem krážem“. U našich kaplanů jsem pro jejich víkendovou vytíženost 

nepochodila, ale pan farář mé pozvání přijal. Vše proběhlo ještě vřeleji, neb jsme 

se už trochu znali od minule, a velmi mě potěšil super dárek, který o. Petr pro 

tuto akci vymyslel a z velké části sám vytvořil, toho si obrovsky vážím. Necelý 

rok z veselého hrníčku piji, a hlavně úžasné citáty oblažují mou duši i mysl. 

Dalším plodem této návštěvy bylo, že když jsem nečekaně onemocněla, o. Petr 

už věděl, kde mě má navštívit.  

Proč o tom všem píšu, chci vás milí farníci povzbudit, abyste se nebáli 

naše milé kněze pozvat na návštěvu k sobě domů, je to velká milost a požehnání. 

Tvoříme jednu farní rodinu a je pochopitelné, že naši kněží nás chtějí více 

poznat, i z té lepší stánky – naše hřivny, názory, zájmy, ... (většinou poznali jen 

naše poklesky – ve zpovědnici). Jde o mezilidské setkání, udělat si na sebe čas, 

navzájem se povzbudit a obohatit, ten oběd je jen zástěrka, nejde 

o 5 hvězdičkovou restauraci ani prolustrování bytu. 

 

Neváhejte, nebudete litovat, jen získáte.   

 

Božena Navrátilová 

 



KDO UKLÍZÍ – 3x SE MODLÍ 

Nedávno jeden kněz zval po mši sv. na úklid kostela a doplnil rčení: „Kdo zpívá, 

2x se modlí, a kdo uklízí kostel, 3x se modlí!“ Moc se mi to líbí, a hlavně mám 

velikou radost, že v naší farnosti pomalu a jistě přibývají trojnásobní 

modlitebníci. Pravidelný úklid fary ve skupinkách se pěkně rozběhl, i když jsem 

je ze zdravotních důvodů opustila, tak to pěkně zvládají, ale nějaký náhradník 

pro nenadálé výpadky by se hodil.  

Co se týká úklidu kostela, je to každý 3. pátek večer velký? přijde někdo? 

kolik nás bude? přijde i některý muž? co se zvládne udělat? jen to nejnutnější? 

dojde i na pavučiny? a co před kostelem? ty znečištěné schody?! Největší krize 

byla před Velikonocemi, to nás bylo jen 5! Pak ještě v září, to jsem byla 

nemocná, ale nahradila mě kamarádka z jiné farnosti, díky, Moniko.  

Tak mě napadlo, že by bylo docela dobré mít takové dvojice, a když 

nemůže jeden, zaskočí druhý. Pokaždé nemůžou všichni, ale předešlo by se 

kolapsům, kdy nepřijde skoro nikdo a každý spoléhá na druhé, ale nikoho 

nepožádá místo sebe.  

Přivítáme nové pomocníky, také muže, nebojte se dát si jednou za měsíc 

„rande na Křence s hadrem, mopem či vysavačem“, je to náš společný chrám 

a je v něm „práce jako na kostele.“ Zapojit se můžeme všichni, a to prevencí, na 

WC, řádně si očistíme boty, nenecháváme po sobě odpadky, žvýkačky (!), 

vrátíme kancionál a klekačky na kraj lavice, dohlédneme na děti, když si 

z kancionálů dělají hady a komíny, ať si hrají, dospěláci je mají upozornit, nebo 

po menších dětech uklidit sami, být příkladem. Kostel je Božím domem i naším, 

ve svatostánku přebývá Pán, líbí se mu u nás…  

Staňme se všichni trojnásobnými modlitebníky, protože nemáme ve 

farnosti placenou úklidovou firmu, nic se neudělá samo a není samozřejmost, 

jako v rodině, v domácnosti, záleží na každém z nás. Když se mi do něčeho 

nechce, tak si vzpomenu na: „Pán nemá jiné ruce, nohy, ústa, srdce, …, než 

Tvoje, tak jdi a dělej!“  Vše k větší chvále a slávě Boží. Amen. 

Božena Navrátilová    



NENÍ DOMINIK JAKO DOMINIK – TENTOKRÁT DOMINIK ŠURÁŇ!  
V minulém zpravodaji jsme se mohli blíže seznámit s naším novým varhaníkem 
Dominikem Levíčkem. V řadě našich nových mladých varhaníků najdeme ještě 
jednoho Dominika, a to Dominika Šuráně. Dominik Šuráň je bezesporu další 
pozoruhodná osobnost působící v naší farnosti, opět všestranně hudebně nadaný 
a úspěšně činný v dalších hudebních tělesech. Popsání všeho by bylo opět na 
celou knihu, ale Dominik se nechal slyšet, že rád kdykoliv všechny další dotazy 
farníků zodpoví. Co všechno kromě křestního jména mají naši Dominikové 
společné a čím vším jsou naopak jedineční, můžete posoudit sami… 
 

Odpovídá Dominik Šuráň: 
 

Kdy Tě můžeme v našem kostele slyšet? 
V roce 2018 jsem hrával každou druhou středu 
večer, případně různé záskoky, od února tohoto 
roku už bych měl hrávat každou středu, snad mi 
to rozvrh ve škole dovolí. 
 

Jaké bylo Tvoje dětství, mládí? 
Narodil jsem se v roce 1999 ve Zlíně a 
zanedlouho, 20. února, oslavím své 20 
narozeniny. Dětství jsem prožil na Valašsku, 
konkrétně v obci Jestřabí, kde vlastně bydlím 
doteď a vždy na víkendy se do své domoviny 

vracím. Základní školu jsem navštěvoval ve vedlejší obci Štítná nad Vláří, kde 
mimo jiné vyrůstaly známé postavy moravské historie, Gabra a Málinka, jejichž 
osudy literárně zpracovala spisovatelka Amálie Kutinová. Tyto knihy vřele 
doporučuji všem čtenářům, pokud je alespoň trochu zajímá lidový život na 
Valašsku.  6 až 9. třídu jsem absolvoval na gymnáziu ve Slavičíně.  Střední 
školou se mi poté stala konzervatoř Leoše Janáčka v Brně, kde jsem studoval hru 
na housle u p. prof. Pavla Suka a na které jsem i odmaturoval. Nyní studuji na 
Masarykově univerzitě historii a hudební výchovu. 
 



Co plánuješ do budoucna... po ukončení studia na MU, jaké povolání, čemu 
by ses chtěl věnovat? 
Po, doufám, úspěšném absolvování pedagogické fakulty, bych se chtěl primárně 
věnovat učení a předávání vědomostí. Aprobaci mám na druhý stupeň ZŠ 
a střední školy a jak jsem již uváděl, studuji Historii a hudební výchovu. Při 
učení dějepisu bych se chtěl zaměřit především na novodobé dějiny, protože 
pokud chceme tvořit budoucnost, musíme pochopit minulost, a zvláště historie 
posledního století stojí za důkladné připomenutí. U hudební výchovy nechci být 
jen nudným učitelem, který vtlouká do hlavy dětem noty a hudební dějiny, ale 
chci přednášet hudbu jako nástroj radosti a vytváření nových, přátelských 
vztahů. Protože já jsem díky hudbě poznal mnoho úžasných lidí. Bavilo by mě 
také vystupovat na veřejnosti, mít třeba nějaký svůj pořad v televizi nebo rádiu, 
ale to už jsou velké cíle, a člověk ostatně nikdy neví, kde se nakonec ocitne. 
 

Můžeš prozradit něco o své rodině? 
Naše rodinná historie je velmi obsáhlá, a vydala by na samostatnou knihu. 
Příjmení Šuráň je místní a nenajdete ho prakticky nikde jinde v republice 
a pokud ano, tak pochází jistě od nás. Rodina z maminčiny strany je zase velmi 
rozvětvená. Prababička pocházela z Belgie (konkrétně z města Liége) a až do 
své smrti v roce 2017 ovládala perfektně francouzštinu, ve které se každý den 
i modlila. Rodinu máme též v Kanadě, na Floridě a velkou část též na 
Slovensku. Moje maminka je ředitelkou místní mateřské školy a tatínek zase 
řemeslníkem (malíř-natěrač). Mám jednoho bratra, kterému je 25 let a pracuje 
jako elektrikář. 
 

Máš nějaké zájmy, koníčky? 
Mým hlavním koníčkem je bezesporu hudba. Působím v několika uskupeních, 
v každém obsluhuju nějaký jiný nástroj, kterých mám doma plno a babička se mi 
vždycky směje, že to v pokoji vypadá jak v nahrávacím studiu. Jsem velkým 
milovníkem folkloru, na housle hraji v cimbálové muzice Cyril, se kterou 
pravidelně vystupujeme na různých akcích, či pořádáme vlastní koncerty. Dále 
samozřejmě hra na varhany, u nás obsluhuji několik kostelů, v Brně jsem hrával 
4 roky u sester řádu sv. Františka na Grohové a nyní jsem zakotvil zde, na 



Křenové. Mimo jiné občas vypomáhám jako varhaník v krematoriu, či 
v blízkých smutečních síních. K této činnosti jsem se dostal díky kolegovi, 
Vojtovi Hřibovi, kterému patří také velký dík. Skládám i svou vlastní hudbu, 
písně a zhudebňuji mnohé žalmy. Dále už jen ve stručnosti. Hraji na akordeon, 
baskřídlovku, klávesy a mým velkým koníčkem je zpěv a četba knih. 
 

Co skládáš za skladby? 
Co se týká mých vlastních 
skladeb, ke skládání jsem se 
dostal skrze pár smutných 
událostí, kdy jsem na přání měl 
složit píseň na pohřeb jedné 
sousedky, která vždy ráda 
poslouchala mé hraní. Tato 
píseň (nazvaná "Proč tak duše 
pláče?") se setkala s velkým 

ohlasem, a je trochu morbidní, že od té chvíle mě zastavilo mnoho babiček 
z vesnice, že se "chtějí dát zapsat na pořadník, až na ně přijde řada..." Píseň jsem 
složil i na pohřeb své prababičky, o které jsem již mluvil, ta nese název "Zhasla 
svíce žití tvého". Nedávno jsme se museli rozloučit se strýčkem, tomu jsem 
složil píseň "Stvořitel ví" a ta se vlastně stala skladbou zatím poslední. Jinak 
skládám skladby pro dechovku, třeba malý pochod a rád aranžuji písně pro různé 
obsazení, většinou koledy. Mnoho zhudebněných žalmů, které farníci můžou 
zaslechnout při mši, také pochází z mé hlavy.  
 

Kde vznikla cimbálová muzika Cyril a můžeš prosím uvést, kde jste např. 
vystupovali? 
Cimbálová muzika, ve které účinkuji, vznikla před několika lety na ZUŠ 
v Luhačovicích, kde jsem chodil na housle k p. uč. Sládkovi. Ten je také velký 
folklorista, hraje na klarinet ve známé dechové hudbě Vlčnovjanka. Já jsem se 
do Cyrila (název naší muziky, podle patrona Moravy, sv. Cyrilovi) dostal asi 
v roce 2014 a muzika jako taková doprovázela folklorní soubor Leluja 
z Provodova. Vystupovali jsme na mnoha folklorních festivalech, například na 



vyhlášených slavnostech vína v Uherském Hradišti, dožínkových slavnostech 
v Kroměříži apod. Nyní už působíme samostatně, velkou zkušeností byl v roce 
2017 zájezd do Dánska, kde jsme doprovázeli symfonický orchestr z Police nad 
Metují. Hrajeme převážně soukromé akce, oslavy, svatby, firemní akce, ale také 
pořádáme své koncerty. S vánočním pásmem "Vinšujem Vám" jsme měli 
možnost vystoupit i v národopisném muzeu v Praze. V květnu jsme zase do 
programu zařadili pásmo o lásce, nazvané "Ej lásko, lásko". Náměty písní 
čerpáme převážně z mikroregionu Luhačovické Zálesí, které je velmi bohaté na 
lidové písně.  
 

Na Facebooku máš fotku s panem arcibiskupem Graubnerem, při jaké 
příležitosti vznikla? 
Nedávno jsme totiž s Cyrilem doprovázeli slavnostní mši svatou v Luhačovicích, 
kterou právě celebroval pan arcibiskup Graubner, v repertoáru máme totiž 
i lidové písně duchovní.  
 

Housle jsi vystudoval, jak výše uvádíš, na konzervatoři. Ale jak jsi se dostal 
k ostatním hudebním nástrojům? Skvěle hraješ na varhany a zpíváš, to jsi 
vystudoval kde? 
Děkuji za kompliment, snažím se liturgii obohatit nejen hrou kostelních písní, 
ale mám v oblibě přicházet i se sólovými písněmi, které většinou čerpám 
z bohatého archivu v mé rodné farnosti, nebo je sám skládám. Varhany jsem 
studoval sám, pouze můj předchůdce, starý pan varhaník, mi vysvětlil úplné 
základy, poté bohužel těžce onemocněl a musel jsem všechno objevovat sám 
(nyní jsem jeho přímým nástupcem, předal mi ono pomyslné žezlo). Na 
konzervatoři jsem poté měl povinný klavír, kde jsem díky úžasné paní 
profesorce Majerové získal lepší orientaci v technice hry. Paní profesorka se 
vždy snažila mi dávat skladby, které jsem poté využil u varhan, a ona sama je 
mým velkým vzorem lidskosti a přátelství. Na ostatní nástroje jsem se učil sám 
a nyní si plánuji pořídit kytaru. Doma v pokoji mám dokonce krásné harmonium 
z kláštera v Uherském Brodě, na které cvičím, když nemám přístup na varhany. 
 

 



Jak nejraději odpočíváš? 

Vším tím, co jsem popsal výše, odpočívám tím, co dělám rád. 😊    

 

Jak nejraději trávíš dovolenou, volný čas? 
Nejsem velkým příznivcem dovolených u moře, proto preferuji spíše výlety po 
naší krásné vlasti, navštěvuji památky, kterých máme nespočetně. Prozradím, že 
mým velkým snem je podívat se do Říma, jelikož mám v lásce baroko, jak 
v hudbě, tak architektuře. Pokud se najde čas, rád se v klidu ponořím do četby. 
 

Jakou hudbu máš rád? 
Z klasické hudby je to především hudba barokní, J. S. Bach či Jan Dismas 
Zelenka, zvláště pak jeho vrcholné dílo – Sub olea pacis, et palma virtutis (Pod 
olivou míru, a palmou cnosti), které napsal při příležitosti korunovace Karla VI. 
v roce 1723. Skladba byla objednána a nacvičena pražskými jezuity. Jak jsem 
uvedl, jsem milovníkem folkloru, proto se netajím tím, že poslouchám dechovku 
a cimbálovku. Málokdo o mně ví, že velmi rád poslouchám tango. 
 

Je nějaké místo nebo období kam bys ses rád vrátil? 
Určitě by to bylo středověké Brno. 
 

Tvoje oblíbená knížka? 
Tato otázka mi připomněla mého dědu, který vždy říká, že čte jen první, 
prostřední a poslední stranu, a ví všechno. Samozřejmě je to vtip a kdo pozná 

mého dědu, pochopí sám 😊 Mojí oblíbenou knihou je Spalovač mrtvol od 

Ladislava Fukse. Zvláštní, že? To mi říkají všichni.  
 

Tvé oblíbené jídlo, nápoj? 
Vždy jsem tíhl k rajské omáčce a byl jsem kvůli ní schopný podplácet kuchařky 
ve školní jídelně. Když jsem chtěl, aby byla rajská, přišel jsem jim zahrát na 
housle do kuchyně a do týdne byla na stole. Co se týče nápojů, vypiju všechno, 
kromě vincentky. Mimochodem, mešní víno taky vůbec není špatné… Ještě 
dodávám takovou perličku, že mezi mé koníčky patří návštěva ledničky 
v nočních hodinách. 



Co Ti dělá v naší farnosti největší radost? 
Na Křenové se mi líbí, že je zde cítit taková rodinná atmosféra jak ze strany 
duchovních správců, tak i farníků, která mi v jiných brněnských kostelích chybí. 
Vždy mě moc potěší pochvala od otce Zdeňka po mši svaté. 
 

Co naopak největší starosti? 
Tady opravdu nemám, co bych řekl, snad jen, když něco nefunguje 
ve varhanách, ale to přeci není chyba farnosti, ostatně, máme ještě 2 harmonia, 
klávesy, a hlavně pana kostelníka Kopeckého, který má hlas jako zvon, a někdy 

není varhan ani třeba 😊  

 

Máš nějaký závěrečný vzkaz pro naše čtenáře a farníky? 
Děkuji otci Petrovi za to, že mě přijal do křenovských řad a já tak můžu svou 
hrou a zpěvem (či ministrováním) doprovodit liturgii. Všem farníkům bych chtěl 
popřát krásný a požehnaný rok 2019 doprovázený krásnou hudbou, a hlavně 
láskou ze strany bližních a přátel.  

Ptala se Majka Sychrová 
 
 
ZHASLA SVÍCE ŽITÍ TVÉHO 
(Dominik Šuráň – píseň prababičce) 
 

1. Zhasla svíce žití tvého, oči tvé se zavřely 
klesla ruka, zvadlo tělo, cesta tvá jde k spasení. 
 

2. Opouštíš nás znenadále, slzy bolu tíží nás, 
vzpomínku ti zachováme, v ráji sejdeme se zas. 
 

/: Vidíš Pána, jde ti vstříc, nakloň jemu svoji líc, 
poklekni si k modlení, jen to vede k spasení, 
Odcházíš v nebeskou říš, vidíš Pána, jde ti vstříc, 
cesta plná trápení, na konci však spasení. :/ 



PROMLUVA OTCE PETRA NA POHŘBU PANA DOKTORA LANČI 

Milá zarmoucená rodino,  

milí zarmoucení farníci, milí zarmoucení přátelé pana doktora Oldřicha!  

Je to pro mě takový mimořádný okamžik stát u rakve tak vzácného 

člověka, který povzbuzoval a těšil neuvěřitelné množství lidí: svými 

inspirativními texty a obrazy. Jsem moc vděčný, že jsem mohl trochu nahlédnout 

do jeho dílny. Bylo to právě při vzniku obrazu zachycující tvář Panny Marie, ale 

i pokaždé, když jsem k němu a jeho paní Marii mohl zavítat. 

  Nevím, jestli se dá jeho poselství nějak shrnout, ale to poslední, o čem 

jsme spolu mluvili, byl prorok Jonáš. Mluvil o něm jako o novém objevu, jako 

o někom, kdo má obrovský dopad na život každého z nás.  Mluvil o něm jako 

o neposlušném proroku, který si trval na svém. Bůh učí Jonáše milosrdenství 

v praxi. Ukazuje mu, že má všechno, co udělal, stejně rád. Má rád pohany 

i Izraelity a čeká na jediné – až přijdeme. 

  Zadíváme-li se do tváře Panny Marie na našem obrazu, vidíme, že její oči 

jsou pozvednuté vzhůru. Jsou to oči, které prosí. Jsou to milosrdné oči. "Obrať 

k nám své milosrdné oči": prosba, kterou vyslovujeme v modlitbě Zdrávas 

Královno, je to modlitba k matce milosrdenství. 

S Jonášem a s Marií se můžeme učit otvírat naše srdce stále víc a víc pro 

všechny lidi, které máme okolo sebe. Nemá tu nakonec zůstat nikdo, kdo by 

nebyl zasažen Boží láskou a odpuštěním. 

V evangeliu jsme slyšeli slova jednoho zločince, který se obrací na Ježíše: 

"Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království." Dalo by se říci, že jde 

o poslední vyučovací hodinu o milosrdenství. Nikdy není pozdě. Stačí jen 

pozvednout oči a poprosit, stačí přijít – nic víc. 

Z naší strany se ještě očekává, že budeme milosrdní k lidem, které nám 

Pán posílá, že nezůstaneme jen u hlásání toho, že Bůh je milosrdný, ale že sami 

se budeme snažit stůj co stůj, aby druzí skrze nás zažili, že Bůh je milosrdnější, 

než si dovedeme představit. 

Neměl by okolo nás zůstat člověk, se kterým bychom nedokázali najít 

společnou řeč, kterému bychom se vyhýbali. Každý by se u nás měl cítit jako 



doma. Nikdy není pozdě, ale moc odkládat a prchat od toho kroku bychom 

neměli, víme jak dopad prorok Jonáš, jakou dostal lekci! 

Hodně silným okamžikem na pohřbu je, když zemřelý prosí za odpuštění 

těm, kterým snad i nevědomky ublížil. A věřím, že o to samé prosí pan Oldřich 

a já prosím vás, pokud snad nějak ublížil vám, tak mu nyní ze srdce odpusťte.  

Vyprošujme našemu zemřelému bratru Oldřichovi milosrdné setkání 

s Bohem Otcem v nebi.  

 

 

 

 

MODLITBA PO SVATÉ ZPOVĚDI 

 

Děkuji Ti, Pane Ježíši,  

za radost, kterou mi dáváš svým odpuštěním,  

protože jsi očistil mé srdce a povzbuzuješ mě,  

abych dělal to, co je správné, dobré a pravdivé.  

 

Děkuji Ti,  

že mě naplňuješ štěstím z poznání Tvé lásky a Tvého přátelství.  

Zůstaň se mnou stále, Pane,  

abych mohl milovat Tebe a všechny, které mi posíláš.  

Amen. 

 

 

 

MYŠLENKA SV. VINCENCE DE PAUL: 

Jaké štěstí, vytrvat na místě, na které nás postavil Bůh! Jaké však neštěstí, pevně 

se usadit na místě, kam nás Bůh nepovolal! 

 



MŠE SVATÁ ZA MISIE A MISIJNÍ DOBROVOLNÍKY 

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc probíhá v našem kostele jednou 

za měsíc mše svatá. Myslíme při ní nejen na misijní dobrovolníky, ale i sami si 

osvojujeme misijní poslání, které jsme všichni dostali ve svátosti křtu. 

Únorovým tématem bude "zvláštní pozornost pro slabé, nemocné a osamocené" 

a bude ve středu 13. února 2019 v 18.30. Březnovým tématem bude "půst a 

odříkání jako evangelizační nástroj" a mše svatá bude mimořádně místo středy 

ve čtvrtek 21. března 2019 v 18.30  

 

ČTEME STAROZÁKONNÍ KNIHU TOBIÁŠ 

V návaznosti na projekt "Vezmi a čti celou Bibli" se snažíme číst Bibli ještě 

jednou a věnovat každé knize několik setkání, při kterých se dělíme s ostatními o 

dojmy, objevy a zkušenosti s právě čteným textem. Nechybí ani odborný výklad. 

Setkání na knihou Tobiáš budou tyto středy 13.2.; 27.2.; 6.3.; 20.3.; 10.4.a 24.4. 

po mši svaté večer cca 19.15 na faře. 

 

SPOLEČNÉ UDĚLOVÁNÍ POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 

V neděli 3. března 2019 budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání 

nemocných. 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

V sobotu 9. března 2019 bude postní duchovní obnova s otcem Ladislavem 

Štefkem, začátek v 10 hodin v našem kostele. Budou dva duchovní impulsy a ve 

12.30 zakončíme mši svatou. 

 

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. 

 



VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY NA KŘENOVÉ 
O letošních velikonočních svátcích budou bohoslužby takto: 
Zelený čtvrtek 18. 4. 2019: 18:30 mše sv. 
Velký pátek 19. 4. 2019: 15:00 velkopáteční obřady 
Bílá sobota 20. 4. 2019: 20:00 vigilie ze zmrtvýchvstání Páně 
Boží hod velikonoční 21. 4. 2019: 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30 mše sv. 
(s žehnáním velikonočních pokrmů) 
Pondělí velikonoční 22. 4. 2019: 8:00, 18:30 mše sv. 
 

MŠE SVATÁ ZA BIŘMOVANÉ V ROCE 2015  
V úterý 23. dubna 2019 jsou zváni všichni, kdo byli před čtyřmi roky biřmováni 
v našem kostele na mši svatou na poděkování za dar biřmování. Jsou zváni i 
jejich biřmovací kmotři a rodiče. 
 

FARNÍ POUŤ 
V sobotu 11. května 2019 bude farní pouť do Rajhradu. Je zde benediktinské 
opatství a kongregace sester těšitel Božského Srdce Ježíšova. Náš farník Jiří 
Šťasta tu má svůj ateliér. Program bude ještě domluven a upřesněn. 
 

NOC KOSTELŮ 
Noc kostelů se bude konat také v našem kostele v pátek 24. května 2019. 
  

FARNÍ OHEŇ 
V sobotu 15. června 2019 bude farní oheň, tedy příležitost sejít se jako farní 
rodina: posedět, popovídat si, a i něco pěkného spolu prožít. 
 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
V neděli 23. června 2019 bude první svaté přijímání dětí, které se na tento veliký 
den už dlouho připravují. Znají se už ze spolča, z náboženství i z táborů a bude 
to jistě velký den nejen těchto rodin, ale i celé farnosti.  
  

FARNÍ TÁBOR 2019 
Letos se bude farní tábor konat v Rajnochovicích od neděle 4. srpna do neděle 
11. srpna 2019. Přihlašovat se bude možné po jarních prázdninách (ke konci 
února), kdy Vám prozradíme i táborové téma. 



MŠE SVATÉ 
Neděle:  8:00, 9:30 (s katechezí pro děti), 11:00, 18:30 
Všední dny:  6:00, 18:30 (v pondělí večer mše svatá není) 
Sobota:  18:30 (s nedělní platností) 

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 NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI V NAŠÍ FARNOSTI 
Příležitost k soukromé adoraci je vždy na první pátek ráno od 8:00 do 10:00 a po 
večerní mši sv. přibližně od 19:00 do 20:00. 
 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA MŠE SVATÉ 
Pokud máte nějaký úmysl, na který byste chtěli dát sloužit mši svatou, můžete si 
ho přijít nechat zapsat do sakristie po každé mši svaté.  
 

ÚKLID NAŠEHO KOSTELA 
Úklid kostela je plánovaný na pátky 22. 2.; 22.3 a 12.4 2019 po mši svaté večer 
v 19:15. Budeme vděční za další posily. Bližší informace u paní Hany Holubové, 
tel. 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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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 28. března 2019. Příspěvky posílejte na adresu: 
zpravodaj.krenova@gmail.com. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav. 


