
DUCHOVNÍ NAKOPNUTÍ

Milí farníci! Jsme na konci dalšího školního roku. Podíváme-li se zpět, je určitě
spoustu věcí, ze kterých se můžeme radovat a děkovat za ně. A to ve dvou smě-
rech: sobě navzájem a našemu nebeskému Otci.

Mám radost z varhaníků, kteří obohacují naši liturgii, jak hrou na varhany,
tak i svým zpěvem. Chrámový sbor si pod vedením Veroniky Chabičovské získal
už své neodmyslitelné místo, kde se nejen zpívá, ale je to i takové spolčo pro
zpěváky. Setkávají  se tu také maminky se svými malými dětmi pod vedením
Lenky Obrtlíkové. Stále znovu žasnu, jak je možné zvládnout modlitbu breviáře
i hraní s dětmi zároveň.

Můj dík patří také Haně Holubové, která se svým týmem zajišťuje nejen
úklid kostela a fary, ale pomáhají a zapojují se, kde je to zrovna potřeba. V po-
slední době mně třeba udělalo radost zapojení našich seniorů (i méně pohyb-
livých) na Křížové cestě ulicemi Černovic. Měl jsem i radost, že na farní pouť
do Rajhradu se šlo ve dvou skupinkách. To všechno pomáhá k tomu, že o sobě
ve farnosti víme, a o to více si můžeme pomáhat a třeba si dělat i radost. Jako
tomu bylo třeba při 90. narozeninách Marušky Lančové, 80. narozeninách Jaro-
slavy Burešové,  90.  narozeninách Václava  Sokola,  92.  narozeninách Rudolfa
Paukerta. A tady Vás chci povzbudit, abyste mi říkali o takových jubileích. Mys-
lím si, že každý farník si zaslouží pořádnou kytici a dobré víno nebo vynikající
čokoládovou bonboniéru. A netýká se to jen těch po šedesátce, díky rozhovorům
Majky Sychrové s našimi varhaníky jsme mohli poblahopřát i k 20. narozeninám
Dominikovi Šuráňovi nebo k 45. narozeninám Tomášovi Syrkovi.

Mám velkou oporu i v Miloslavu Trmačovi, který mi pomáhá svým exege-
tickými výklady starozákonních knih Daniela, Ester a teď Tobiáše, a zároveň se
i zde můžeme jako farníci více bavit o aktuálním dění a potřebách ve farnosti.
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Mám radost, že jsou v naší farnosti i rodiny s dětmi, které můžete potkat
nejen při dětských bohoslužbách, ale třeba i na faře. Tam totiž probíhá nejen
spolčo pro děti s našimi skvělými animátorkami Kristýnou Šujanovou, Luckou
Osvaldovou a Annou Grézlovou, ale zároveň se tu setkávají rodiče našich dětí.
Donesou dobrou buchtu a uvaří k ni čaj sobě i dětem, čehož se skvěle ujaly Petra
Blaháková (táborová zdravotnice a vedoucí) a Marcela Kršková (táborová ku-
chařka).

Jsem vděčný i  našim katechetkám Pavle Osvaldové a  Majce  Sychrové,
které se podle svých možností stále znovu dětem věnují a to nejen v hodinách
náboženství, ale i při bohoslužbách a na táborech.

Začíná se i utvářet dětská schola, za které jednak vděčíme naší animátorce
Julče Konečné, která s dětmi většinu písní nacvičila, ale i našemu varhaníkovi
Vojtovi Hřibovi a sbormistrové Veronice Chabičovské a i rodičům, kteří si uzpů-
sobují svůj rodinný program tak, aby mohli být tady v Brně a aby děti mohly
zpívat.

Farní společenství se utváří nejen při modlitbě, zábavě, ale i při práci, což
jsem si třeba uvědomil při přípravě postního misijního jarmarku. Zaujalo mě, ko-
lik lidí se na něm podílelo. Bylo pro mě krásné vidět zářící oči nejen dětí, které
si  z  jarmarku odnášely  pěkné věci.  Myslím si,  že  to  i  hodně spojilo  lidi  ve
farnosti. A teď to udělá i radost dětem ve Staré Zagoře, až dostanou nový mikro-
bus. „Tak to je obdivuhodný, moc děkuju v modlitbě,“ napsala Slávka Sychrová,
když slyšela, jaká částka šla jako výtěžek na nový mikrobus. „Nový mikrobus se
vybíral v Česku – vybírá se použitý (nový by stál milion). Nevím, jak na tom
jsou, možná ho už koupili. Do konce června ho přivezou,“ dodává. 

Všichni známe úsloví „Je tam práce jak na kostele.“ Když si uvědomím,
kolik věcí se už podařilo opravit, vylepšit a vybudovat, tak myslím mimo jiné na
Vojtu Holuba, který od začátku hledá někoho k sobě, aby mu pomohl třeba s ná-
těrem dveří, výměnou zámků na faře i v kostele. Ve dvou se to lépe dělá a pomá-
há to i k utužování naší farní rodiny. Takovou sehranou dvojicí jsou i naše květi-
nářky – aranžérky Maruška Kratochvílová a Hana Crháková. Těch věcí, co mi tu
dělá radost je daleko víc, ale víc než dvě stránky psát nechci. Ze srdce všem .

o. Petr Polívka



FINANCOVÁNÍ CÍRKVE A TAKZVANÉ RESTITUCE

V poslední době v souvislosti  s přijetím zákona o zdanění finančních náhrad
(o jeho platnosti bude rozhodovat Ústavní soud) opět ožila všeobecná diskuse
o takzvaných církevních restitucích. Bylo by dobré si stručně připomenout, o co
se vlastně jedná a jaká ekonomická budoucnost pro naši Církev z těchto zákonů
plyne, jak moc „zbohatne“ a co bude nutné do budoucna udělat, aby Církev jako
celek a každá diecéze či farnost jednotlivě vůbec mohla pastoračně působit.

Fakta plynoucí ze zákona 428/2012 O majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi týkající se Katolické církve:

 Církvím (všem) má být postupně fyzicky navrácen majetek v hodnotě
zhruba 75 miliard Kč.

 Asi  59  miliard  Kč bude církvím vyplaceno  jako náhrada  za  majetek,
který nemůže být vrácen (z toho ŘK církev 47,2 miliard Kč – ŘK církev
se 20% náhrad zřekla ve prospěch ostatních církví). Náhradu nedostanou
církve naráz, ale ve 30 splátkách do r. 2043. Tato „půjčka“ církví státu na
30 let nebude úročena (!), ale bude se k ní připočítávat oficiální inflace.
Původně nepředpokládané zdanění těchto náhrad je předmětem sporného
zákona, o kterém bude rozhodovat Ústavní soud. 

 Od 1. 1. 2017 stát po dobu 17 let snižuje dosavadní příspěvek na provoz
církví o 5 % ročně až na nulu v r. 2030. 

Je dobré poznamenat, že uvedené částky jsou výsledkem jednání a dohody
mezi  církvemi a  státem. V žádném případě se tedy nejedná o plnou restituci
církevního majetku zabaveného státem v r. 1949…

Na první pohled se tedy Církvi vrátí značný majetek a do r.  2043 bude
dostávat  1,5  miliardy  ročně  splátek  finančních  náhrad.  Dosavadní  státní
příspěvek, který byl z více než 90 % čerpán na platy duchovních, se však již
nyní postupně snižuje až na nulu v r. 2030. 

Církev  jako  celek  stojí  před  nesnadným  úkolem:  Účelně  využívat
a spravovat nemovitosti  v miliardových hodnotách, z nichž je nemalá část ve
velmi špatném až dezolátním stavu, a současně ty nemovitosti, u kterých je to
vůbec možné, alespoň z části „revitalizovat“ a využívat tak, aby byly finančně
výnosné.  Že  takto  nelze  „vytěžovat“  např.  kostely  je  zřejmé.  Současně  je
zapotřebí  po  30  let  vyplácené  náhrady  nespotřebovat  na  provoz  a  mzdy,  ale



využít  alespoň  (větší)  část  z  nich  k  vhodným  investicím  (do  nemovitostí,
finančních nástrojů atd.), z jejichž výtěžku bude v budoucnu možné financovat
pastorační činnost, platy duchovních a ostatních nutných zaměstnanců a provoz
a údržbu kostelů a ostatních objektů.

To  byl  řekněme  celostátní  pohled.  A co  naše  Brněnská  diecéze?  Naše
diecéze díky svému poměrně pozdnímu vzniku v r. 1777 nikdy nedisponovala
a ani po restitucích nedisponuje rozsáhlým nemovitým majetkem, zejména ne
majetkem, který by byl dlouhodobě ekonomicky výnosným. Zbývá jí tedy pro
zajištění budoucího financování vhodné využití a investování alikvotního podílu
z finančních náhrad (pro všechny diecéze asi 1,3 miliardy ročně), který na ni
připadne. A to věru s ohledem na to, že má naše diecéze v porovnání s jinými
poměrně hodně věřících, a také kněží (díky Bohu!) není zrovna málo. Jde o platy
kněží  a  pastoračních  asistentů,  zaměstnanců  (někdo  musí  všechnu  tu  novou
ekonomickou činnost zajišťovat) a provoz všech církevních institucí ve správě
diecéze (Charita, církevní školy a další) a údržbu mnoha památkově chráněných
objektů. 

Následně si něco povíme o možnostech zajištění platů duchovních nyní
a v budoucnu.

Miloslav Trmač

KDO A JAK ZAPLATÍ PLATY DUCHOVNÍCH

Nejen celá naše diecéze, ale i každá farnost bude v nedaleké budoucnosti stát
před  závažnou  otázkou  –  kde  vzít  finance  na  mzdy  duchovních  a  případně
dalších  nutných  zaměstnanců?  Otázka,  kterou  se  naši  věřící  –  díky  různým
zákonným úpravám vztahů Církve a státu v minulosti – nekladli více než sto let.

Dle  zákona  O  majetkovém  vyrovnání  s  církvemi  z  r.  2012  se  snižuje
dosavadní státní příspěvek na provoz církví (skončí v r. 2030). A má-li diecéze
účelně investovat finanční náhrady za nevydaný majetek (vyplácené do r. 2043),
aby měla z čeho žít  v budoucnu, nemůže je  „projíst“ na provozní a mzdové
výdaje.

Brněnská diecéze proto založila fond PULS, ze kterého se již nyní přispívá
na platy duchovních a v menší míře na technické a ekonomické zajištění farností
a na  některé  vybrané  diecézní  projekty.  Podrobnosti  na:  www.donator.cz.



Zřejmým cílem je, aby fond postupně narostl tak, aby v budoucnu (po r. 2030)
z něj bylo možné hradit platy duchovních. Zdrojem příjmů pro fond jsou jednak
jednotliví  dárci,  dále  příspěvky  farností  spolu  s  výtěžkem  zvláštní  sbírky
pořádané jednou ročně ve všech kostelích diecéze. Pro většinu věřících je zřejmě
nejjednodušší přispívat prostřednictvím jejich farností.

Kolik by tedy měla naše farnost – a tedy každý návštěvník našeho kostela
– přispět, abychom se začali postupně blížit nevyhnutelnému stavu, kdy budeme
nějak  muset  buď  plně,  nebo  alespoň  z  větší  části  pokrýt  platy  našich
duchovních? A to i za situace, že platy kněží jsou – a asi bohužel i budou –
hluboko pod statistickým průměrem.

Do budoucnosti  úplně nevidíme, nicméně je dobré se na to připravovat
a vhodnou  příležitostí  je  právě  zmíněný  současný  příspěvek,  který  je  naše
farnost  zavázána  poskytnout  biskupství.  Dříve  se  stanovoval  jako  „desátek“
z výnosu sbírek a darů, což leckdy vedlo k problémům, např. u účelových darů.
V posledních  letech  je  příspěvek stanovován – poměrně spravedlivě – podle
počtu ekonomicky aktivních návštěvníků bohoslužeb, který se vždy po několika
letech zjišťuje sčítáním. 

V současné době činí pro naši farnost tento příspěvek 92.570 Kč ročně. To
zatím není příliš velká částka, zejména s ohledem na „luxus“ tří kněží působících
v naší farnosti, ale i tu musíme vybrat. 

Každý  si  může  zvolit  nějakou  svoji  motivaci,  ale  jedna  se  nabízí:
Příspěvek se  vypočítává  jako součin  částky  280,-  Kč krát  počet  návštěvníků
bohoslužeb.  Při  posledním  sčítání  činil  u  nás  počet  návštěvníků  329,  takže
celkem zmíněných 92.570 Kč. Uvědomme si, že 280,- Kč za rok, je méně než
1 koruna denně! Přesně 0,77 Kč na jednu ekonomicky aktivní osobu (důchodci,
studenti, děti se nepočítají). 

Chceme-li k této možnosti přistoupit zodpovědně a s perspektivou, nabízí
se odložit si denně 1 korunu a takto nastřádanou částku věnovat navíc (!) na
příspěvek naší farnosti diecézi a tím také jako náš příspěvek (zatím malý) na
platy našich duchovních. Při poněkud velkorysejším – ale nežijme v iluzích, do
budoucna  i  to  zřejmě  stačit  nebude  –  pohledu  je  to  desetikoruna  týdně  do
kasičky určené pro tento příspěvek. Pán Bůh zaplať!

Miloslav Trmač



MŠE SVATÉ ZA MISIJNÍ DOBROVOLNÍKY
Mše svaté za misijní dobrovolníky budou ve středy 12. 6., 3. 7. a 14. 8. 2019.
Budeme se zabývat Živým slovem, Formací v rodině a Sdělovacími prostředky
jako dalšími prostředky misijní služby a misijního poslání. 

o. Petr Polívka
POSEZENÍ U OHNĚ
Pojďte posedět a popovídat si a vidět se s ostatními v sobotu 15. června 2019
v 18:30. Začneme ho mší svatou v 18:30. Po skončení se přesuneme na farní
zahradu, kde bude opékání buřtů, svědectví, scénka a možná i písnička. Budete
mít +bod, dáte-li vědět dopředu, že chcete přijít. Pomůže nám to při přípravě
večera.  Dát  vědět  můžete na Facebooku,  napsat  mail  info@farnostkrenova.cz
nebo se napsat v sakristii.

o. Petr Polívka
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V neděli 23. června 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. 

o. Petr Polívka
KŘÍŽOVÁ CESTA ZA SVÍTÁNÍ
V pondělí 15. 4. jsme se vydali na křížovou cestu za východu slunce. Složení
výpravy  bylo  co  se  týče  věku  velmi  různorodé  –  od  mládeže  po  seniory.
Organizátorem a zároveň vedoucím akce se stal o. Petr Polívka, který pro nás
připravil svíce i krátké úvahy k jednotlivým zastavením. První zastavení bylo
u zastávky Kotlanova v Líšni a poslední na lomu Hády. V posledních úsecích
jsme  se  mohli  kochat  nádherně  zabarvenou  oblohou  nad  probouzejícím  se
Brnem.  Děkujeme všem účastníkům a  také  o.  Petrovi  za  skvělou  organizaci
a těšíme se na další ročníky této akce.

Anna Grézlová                                                                                                                              
VZPOMÍNKA NA FARNÍ POUŤ
Je  to  nyní  rok  od  farní  pouti  do  Tišnova  a  kláštera  Porta  coeli.  Po  pěkné
procházce  s  různými  zastaveními  jsme  došli  až  k  rozhledně  nad  Tišnovem
a potom přes město do Předklášteří, kde byla domluvena mše sv., kterou sloužil
otec Petr. Po pěkném duchovním zážitku se podařilo alespoň na chvíli promluvit
se sestrou představenou kláštera – s. Anežkou. Slíbili jsme jí, že jim pomůžeme
s modlitbami za nový dorost pro jejich cisterciátský řád. Vzhledem k tomu, že se
až  nyní  podařilo  sehnat  pohlednice  kláštera  s  modlitbou  za  nová  povolání,
prosíme ty, kteří se pouti zúčastnili, ale i ostatní farníky o duchovní pomoc pro
řád a klášter Porta coeli. Pohlednice s modlitbou jsou v zadní části kostela na
stolku. 

Vojtěch Holub



KŘÍŽOVÁ CESTA NAPŘÍČ ČERNOVICEMI 

V neděli  odpoledne  před  Svatým

týdnem naplánoval  otec Petr  křížovou

cestu ulicemi Černovic. Těšili jsme se

na nevšední zážitek, ale současně jsme

měli obavu z její náročnosti.  V neděli

byl  sraz  farníků  v  kapli  sv.  Františka

z Asissi  na  Geislerové  ulici,  na

hranicích Černovic. Sešlo se nás téměř

třicet a po prvním zastavení jsme se vydali na cestu. Druhé zastavení bylo na

Jeronýmové, pokračovalo se ke křižovatce na ul. Životského, ulicí Olomouckou

ke středisku, dál na Spáčilovu (kde proběhlo zastavení za sídliště Turgeněvova)

a poté u pošty.

Následovalo  zastavení  v  parku  na

Bolzánové, dále u černovické radnice, na

Štolcově ulici za školu pro autisty, desáté

zastavení na Jiránkové, na Charbulové za

děti  ze  ZUŠ,  ulice  E.  Krásnohorské

u MŠ,  pokračovali  jsme  na  Řehořovu

k ZŠ  a  poslední  14.  zastavení  proběhlo

v kapli psychiatrické nemocnice za pacienty a jejich ošetřující personál. Počasí

bylo  pěkné,  cesta  se  průběžně  upravovala  vzhledem  ke  starším  účastníkům.

Průběžně se přidávali další věřící, takže křížovou cestou si prošlo téměř padesát

lidí, někteří i s malými dětmi. Muži a chlapci se střídali v nesení kříže, ostatní ve

čtení zastavení. Každý z účastníků si nesl svůj vlastní křížek, který otec Petr při

posledním zastavení posvětil,  abychom si uvědomili,  že každý z nás má svůj

životní kříž jiný a abychom měli sílu ho statečně nést na této pozemské pouti

i přesto, že se nám zdá občas těžký, padáme, ale znovu nalézáme sílu k další

cestě... Nedělní odpoledne se velmi vydařilo a příští rok se mohou přidat i věřící,

kterým zdravotní stav umožní jít třeba jenom jedno zastavení. 

Hana Holubová



FARNÍ POUŤ K SESTRÁM TĚŠITELKÁM DO RAJHRADU

V sobotu 11. 5. 2019 se vydaly dvě skupiny
poutníků  do  kláštera  sester  Těšitelek
v Rajhradě u Brna. Zdatnější chodci šli pod
vedením  otce  Petra  pěšky  z  Popovic  přes
oboru se zastávkou v rajhradském opatském
chrámu sv. Petra a Pavla bratří benediktýnů.
Druhá skupina vyjela autobusem a šla kratší
pouť přímo k sestrám, kde se k nim připojil
otec Zdeněk a otec Ladislav. Před polednem se obě skupiny setkaly v cíli farní
poutě a postupně se k nim přidávali farníci, kteří přijeli auty. Nakonec nás bylo
přes 30. 

Cílem  této  poutě  bylo  seznámení  se  s  tím,  co  naši  farnost  spojuje
s Kongregací Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. V klášteře nás čekalo
vřelé  přivítání  sestry  Jindřišky,  usedli  jsme do lavic  kostela  Božského Srdce

Ježíšova  a  se  zájmem  naslouchali  jejímu
povídání,  které  nás  ve  stručnosti  seznámilo
s historií  kongregace  a  stavbou  kláštera  –
mateřince v Rajhradě u Brna. Sestra Jindřiška
nám  trpělivě  odpovídala  na  všechny  naše
dotazy.  Mohli  jsme  nahlédnout  do  nově
zbudované  kaple  Neposkvrněného  Srdce
Panny  Marie,  knihovny  a  malé  expozice

z historie kongregace (pro zájemce více viz kniha Eleny Sebíňové „Kříž je mou
radostí“ nebo na adresách www.sestrytesitelky.eu a www.matkarosa.cz).

V  obnoveném  klášterním  kostele  je  od  roku  2016  uložená  relikvie
blahoslaveného  Karla  I.  Habsbursko-Lotrinského  a  ostatky  zakladatele
kongregace Sester Těšitelek arcibiskupa Pavla
hraběte Huyna, který v roce 1914 vysvětil také
náš  farní  kostel  na  Křenové.  S  výtvarnou
koncepcí  velkoformátových  mozaik  a celko-
vým  architektonickým  řešením  nás  seznámil
sám autor – Jiří Šťasta, který všechny pozval
i do své dílny,  která se nachází v neopravené
části  kláštera.  Zde  jsme  se  mohli  blíže



seznámit s celým procesem vzniku mozaiky a pro mnohé z nás to bylo první
setkání s touto zajímavou technikou, jejíž tradice sahá hluboko do historie. Ti
odvážnější  si  také  vyzkoušeli  techniku  štípání  kamene  do  mozaiky.  Více  o
myšlenkách  a  tvorbě  jednoho  z  našich  farníků  se  můžete  dozvědět  také  na
www.stasta.cz.

Naše  putování  jsme  završili  společnou
poutní bohoslužbou v kostele sester Těšitelek.
Při  odchodu  jsme  se  naposled  zastavili
u ostatků biskupa Huyna a potěšili pohledem
na  mozaiky.  Ještě  poděkování  za  srdečné
přijetí sestře Jindřišce, společná fotografie na
schodech v průčelí kostela a s příslibem další
společné akce jsme se začali  rozjíždět  domů
plní zážitků a mnozí z nás se už teď těšíme na další společné setkání při některé
farní akci.

Marie Vávrová



ŠIKOVNÍ ČALOUNÍCI

Drazí farníci, jak jste si už jistě povšimli, v našem

kostele se něco hodně změnilo, ano, řádili nám tu

moc šikovní čalouníci. Těsně před velikonočními

svátky  nám,  vlastně  kněžím,  ministrantům

a kostelníkům  vylepšili  sedésy  a  stoličky

v presbytáři.  Nyní  postupně  přišla  řada  i  na

„běžný lid“. Věřím, že se nám všem dobře sedí, je

to měkké, příjemné, teplé a moc hezké. Doufám,

že i dlouho bude, hlavně čisté a bez žvýkaček!!!

Kolik to stálo? A kdo to zaplatil? To ví jen Bůh

a štědří  dárci,  jak si to přáli.  Patří jim velké díky a kéž jim Pán Bůh odplatí

stonásobně jejich velkou štědrost a také super nápad, jak zvelebit Boží chrám. 

Božena Navrátilová

PODĚKOVÁNÍ ZA MISIJNÍ JARMARK

Milí farníci a přátelé, chci Vám všem vyslovit velké a upřímné Pán Bůh zaplať

za Vaši jakoukoliv účast a podporu na Farním postním jarmarku pro děti ve Staré

Zagoře.  Jak  víte,  původní  záměr  byl  přímo  pro  děti,  na  školní  potřeby

a drobnosti,  které  by  je  potěšily.  Jen  pár  dní  před  jarmarkem  Salesiánům

v Bulharsku shořel školní mikrobus, tak jsme se rozhodli, že výtěžek z jarmarku

jim  přidáme  k  veřejné  sbírce  na  zakoupení  nového  mikrobusu.  Bylo  to

neuvěřitelné,  když  týden  po

smutné  události  Salesiáni  z Bul-

harska  nám  do  Česka  radostně

oznámili, že mají potřebnou částku

na pořízení mikrobusu. A kolik se

na  jarmarku  vybralo?  Opravdu

rekordní  částka,  která  vysoko

překročila naše očekávání, celkem



34.446,-  Kč!  Opravdu velké  díky  za  Vaši  štědrost,  kdo rychle  dává,  dvakrát

dává. 

Já  osobně  chci  moc  poděkovat  hlavně  otci  Petrovi,  za  velkou  pomoc

a hlavně  morální  podporu,  když  jsem  se  vrátila  z  nemocnice.  Také  všem

náhradníkům, kteří se ochotně zapojili na poslední chvíli, kdy mi můj zdravotní

stav nedovolil zapojit se, jak jsem plánovala, a také za jiné, co nemohli přijít. 

Dle  ohlasů  to  byla  dobrá  akce  a  můžeme v  budoucnu uskutečnit  něco

podobného, třeba i se společným tvořením jako naše děti. Spolčata, děkuji, jste

šikulky a bylo prima, že jste se zapojila i do prodeje.

Božena Navrátilová

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji našim kněžím a kostelníkům, že máme v našem kostele možnost dát si

hostii do obětní misky. Je to symbolické vložení nás samotných, našich problé-

mů, starostí a bolestí, také díků a vděčnosti Bohu. Zástupně můžeme Pánu také

svěřit své blízké, kteří  v tento den něco slaví,  řeší,  prožívají a potřebují  naši

přímluvu. Když s tímto úmyslem vkládám hostii do misky, pomáhá mi to během

mše svaté si tento úmysl více uvědomovat a pokud přesto zapomenu pro moji

velkou  roztržitost,  tak  mi  jej  oživí  obětní  průvod.  Jsem  vděčná  našim  var-

haníkům, že obětní průvod jen doprovází (hudbou-předehrou) a sloku písně začí-

nají  hrát  až po předání  darů knězi.  Obětní  dary nesené v průvodu mohu do-

provázet  pohledem a  hlavně v  krátkém ztišení  Pánu opětovně odevzdat  svůj

úmysl. Myslím, že právě z tohoto důvodu se obětní dary přinášejí středem koste-

la na obětní stůl. Tedy velké díky všem. 

Malá poznámka na závěr, milí spolu-farníci, nenechávejme kněze „trapně“

čekat na obětní dary, pokud nejde ten, na jehož úmysl je sloužena mše svatá,

ochotně se ujměme této milé služby. Také radostně a dychtivě vyjděme včas ke

svatému přijímání, vyzývá nás k tomu zazvonění po kněžském přijímání, my

máme čekat na Pána v eucharistii a ne On na nás, děkuji. Aby se nám jednou ne-

stalo, že si kněz řekne – nikdo nejde k oltáři, tak Pána uložím do svatostánku...

Božena Navrátilová



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 21. 6., 19. 7., 16. 8. Vždy 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  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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