
 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

Milí farníci, prožíváme svatopostní dobu 2020 (nebo jak to někdy označují 

německy mluvící země »velikonoční čas pokání«). To letošní období je jiné! 

Docela jiné! Když jsme se v hojném počtu sešli k bohoslužbě na Popeleční 

středu a nechali jsme se označit popelem, tak jsme asi netušili, že to bude jinak 

než jiné roky. A to, co prožíváme, je výzva a šance, abychom zajeli na hlubinu. 

Nebýt současné »korona-virus-krize«, tak bychom asi tento čas prožívali nebo 

trávili v jakémsi poklidu, o Veliké noci bychom obnovili svoje křestní vyznání, 

oslavili Zmrtvýchvstání Páně, potěšili se při pondělní pomlázce a… možná měli 

zase „na rok vystaráno“. Ve Svatém triduu (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá 

sobota) a o Slavnosti zmrtvýchvstání Páně se vnořujeme do tajemství »smrti a 

života«. »Starý člověk« odumírá a »nový člověk« se rodí. Prožíváme »korona-

virus-krizi«. V mediích se objevují různé modlitby, prosby, požehnání, 

interpretace, hledání důvodů současné situace, prognózy… Každý z nás by se 

měl zamyslet nad tím, co ve mně musí zemřít a co nového se má zrodit. 

Nikdo z nás zatím nezná odpověď! Ptejme se, hledejme, bojujme, 

konejme, modleme se, prosme o světlo a sílu! A uprostřed »současné bouře« 

nezapomínejme na Ježíšova slova, která pronesl v závěru své »řeči na 

rozloučenou«, jak nám je zaznamenal evangelista Jan: »Ale buďte dobré mysli, 

já jsem přemohl svět.« (Jan 16,33) 

Přeji Vám všem milostiplné a požehnané prožití letošních Velikonočních 

svátků 2020. 

Váš P. Ladislav Štefek 

  



KOSTEL JE DENNĚ OTEVŘEN 

Kostel je otevřený denně k soukromé modlitbě dopoledne od 10 do 12 hodin 

a odpoledne od 16 do 18 hodin.  

 

ZAPOJTE SE DO MODLITBY ŽIVÉHO RŮŽENCE 

Možná je právě teď ta správná chvíle zapojit se do modlitby živého růžence 

v naší farnosti. Máme už čtyři růže a během pandemie bychom rádi utvořili 

pátou růži. Je i dobré, když každý v rodině má svůj desátek. Pomůže mu to více 

si osvojit tuto nádhernou modlitbu a přijít této modlitbě na chuť. Stačí napsat 

mail na polivka@schoenstatt-patres.org nebo poslat sms na 604 129 189. Volná 

tajemství najdete na webových stránkách farnosti. 

 

POSTNÍ DOBA 

Když jsme na Popeleční středu koncem února vstupovali do postní doby, nikoho 

z nás ani na okamžik nenapadlo, že se za několik dní změní naše životy, naše  

priority. Zpočátku se nás zprávy o koronaviru šířícího se v Číně jakoby netýkaly, 

ale netrvalo dlouho a epidemie se začala vyskytovat v Evropě a nakonec i u nás. 

Záhy se rozšířila po celém světě. Postupně se začaly zavírat školy, restaurace, 

obchody (kromě potravin a drogerií), a co víc, i kostely. Lidé se musí zdržovat 

ve svých domovech, je omezený pobyt venku, a to ještě s rouškou na ústech. Co 

se to děje? V 21. století, kdy jsme zvyklí trávit nejvíce času mimo domov, mimo 

rodinu, jezdit na drahé dovolené, mít vše na co si pomyslíme – my se máme 

v něčem omezovat? Letošní doba postní je opravdu postní. Zvládat tyto 

problémy sami, beze mše svaté, bez povzbuzujících slov kněze, bez 

Eucharistie… Začínáme si více uvědomovat, co pro nás znamená otevřený 

kostel na adoraci, možnost svátosti smíření, přímé přenosy mše sv. na TV Noe, 

rádiu Proglas a internetu. Snad si i více uvědomíme Ježíšovu cestu na Kalvárii. 

Jaké budou asi letošní Velikonoce, když budeme utrpení Ježíše na Velký 

pátek i sobotní vigilii prožívat před televizní obrazovkou, a ne v našem kostele 

s našimi kněžími a známými? Uvědomujeme si, jak budou Velikonoce prožívat 

naši kněží bez nás, věřících? 

Prosme Pána, aby nám dal sílu jít dál, abychom nepřestávali věřit, že je tu 

s námi a i tento kříž nám pomůže nést. 

Hana Holubová 



IRSKÉ PŘÁNÍ 

 

Nepřeji ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,  

protože vím, že stejně nezůstaneš. 

Nepřeji ti, aby ti po tváři netekly slzy,  

protože je stejně nezadržíš  

a pláčem se ti uleví. 

Nepřeji ti, abys nezakusil žádnou bolest,  

protože ji už stejně dávno znáš.  

Víš také, že utrpení zušlechťuje,  

že slzy očišťují srdce  

a že bolest zároveň zraňuje i posiluje.  

Něco bych ti ale přece jen rád popřál:  

Abys byl za všechno vděčný, i když se ti to třeba nelíbí. 

Abys opatroval vzpomínky na dobré věci, které jsi zažil,   

i když jich možná není zas až tolik. 

Abys byl statečný, i když si myslíš, že už to nejde. 

Abys svůj kříž zbytečně neodhazoval,  

protože kolikrát ho odhodíš, tolikrát se budeš vracet a sbírat ho.  

Abys ho mohl donést až na vrchol, na nějž je nutné vystoupit,  

i když se zdá nedosažitelný. 

Aby dary, které v sobě máš, rostly pomalu, ale po celý rok aby ti pomáhaly. 

Abys nikdy nevyměnil přítele, který je opravdový,  

a když udělá chybu, abys mu odpustil a ne opustil. 

Abys mohl dávat radost, sílu a naději těm, s nimiž tě pojí láska. 

Nezapomeň, že každá růže má trny, ale přesto je krásná. 



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 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 do 10 hodin a po 

večerní mši sv. do 20 hodin. 

 

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 pátek 15. května od 19:15 po večerní mši svaté. 

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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