
DUCHOVNÍ NAKOPNUTÍ

Milí farníci! Rád bych se zastavil teď před prázdninami u mariánského sloupu

v Praze. Na počátku letošního roku získala stavba mariánského sloupu zelenou

od  pražského  zastupitelstva.  Byl  to  tak  trochu  zázrak,  po  tak  dlouhém úsilí

a neustálém odmítání. Spoustu lidí se za toto povolení modlilo, ale bylo slyšet

i odmítavé názory a ozývali se i ti, kteří byli proti. A tak sloup, který by měl náš

národ spojovat, ho stále nějak rozděloval. A zároveň probíhaly vlny demonstrací,

které vyjadřovaly nespokojenost nad současnou situací v naší společnosti. A tak

jsem si kolikrát  říkal,  jestli  má jít  jen o znovupostavení mariánského sloupu,

anebo jestli jeho postavení přinese i nějakou změnu v naší společnosti.

A teď, když se dívám zpět, tak mohu říci, že ano. Možná trochu jiným způ-

sobem, než jsem si původně myslel. Zaujal mě výsledek prezidentských voleb na

Slovensku a pomýšlel jsem na něco podobného u nás. Na to si asi budeme muset

ještě chvíli počkat. Změnu už teď zanechá letošní pandemie, která na dva měsíce

úplně ochromila, až zastavila život naší společnosti a pomohla nám podívat se na

naše skutečné priority a hodnoty a věnovat se těm nejdůležitějším lidem v našem

životě.

Stavbu sloupu měly pozastavit velikonoční trhy, které se letos nekonaly,

a tak sloup bude postavený dřív, než se původně plánovalo. Jako by se srdce na-

šeho národa otevíralo pro Boží působení. Mariánský sloup může být takovými

dveřmi pro působení Boha v našich rodinách, jak tomu bylo už u našich předků.

Dveře už byly přes 100 let zavřeny a teď se otevřou na závěr pandemie.  Kéž

nám Bůh dá moudré politiky, kéž nám dá svatého Václava pro dnešek. 

K tomu Vám ze srdce žehnám                                               o. Petr Polívka
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VELIKONOCE NA KŘENOVÉ

Letošní postní doba byla velmi neobvyklá. V rámci mimořádných opatření byla
nařízena karanténa a mimo jiné zákaz mší sv. Nejkrásnější svátky v roce jsme
trávili u televizních obrazovek, které nám zprostředkovávaly bohoslužby. S rouš-
kami a bez věřících v lavicích byly zvláštní, ale díky Bohu za ně. My jsme na
Křenové měli velkou výhodu, že byl denně otevřený kostel k adoraci. Ve veliko-
nočním týdnu vláda rozhodla, že od pondělí 27. 4. se mohou pořádat mše sv., ale
pouze pro 15 osob. Koho vybrat? Otec Petr rozhodl, že si každý věřící místo za-
rezervuje telefonicky.  A do této doby se blížilo  10.  výročí  kněžství  o.  Petra.
Patnáct lidí... a další vládní opatření – od 11. 5. se mohou konat bohoslužby až
pro 100 lidí, nejkrásnější dárek. Oslava sice nemohla proběhnout na faře, ale vše
vynahradila slavnostní mše svatá, zakončená litaniemi k Panně Marii.

Před Velikonocemi otec Petr prohlásil, že když se nemůže slavit Vzkříšení, o
to slavnostnější budou Svatodušní svátky. A opravdu, další rozvolnění a možnost
až  300 věřících  v  kostelích.  Samozřejmě  za  dodržení  hygienických opatření.
V sobotu 30.5. ve 21:00, po západu slunce, začala Svatodušní vigilie s žehnáním
ohně na farní zahradě, s průvodem se svícemi do kostela, obnovení křestních a
biřmovacích slibů. Kéž v nás Duch Svatý zapálí plamen víry, který neuhasne.

Hana Holubová
HROB SVATÉHO PETRA

Blížící se svátek sv. Petra a Pavla a také darování části ostatků sv. Petra konstan-
tinopolskému  patriarchovi  Bartolomějovi  papežem  Františkem  v  červnu  mi-
nulého roku nás vede k zamyšlení, jak dalece je vlastně historicky prokázáno pů-
sobení a zejména mučednická smrt a pohřbení sv. Petra v Římě. 

Z biblických pramenů se působení sv. Petra v Římě odvozuje z jeho po-
známky v  listě 1Petr 5,12-13. Avšak již ranní církevní historikové od  2. pol.
2. stol. (sv. Irenej, Gaius, Tertulián) jednoznačně popisují sv. Petra a sv. Pavla
jako zakladatele církevní obce v Římě a také jejich mučednickou smrt, včetně
míst, kde byli pochováni. Gaius zmiňuje náhrobek nad hrobem sv. Petra na Va-
tikánském pahorku. Mučednická smrt sv. Petra se datuje mezi požár Říma, který
vypukl 19. července roku 64, a začátek pronásledování křesťanů v roce 67. Tra-
dici o Petrově ukřižování hlavou dolů zmiňuje již Origenes v r. 231.V r. 349 dal
císař Konstatnin postavit na místě hrobu sv. Petra baziliku, kterou v 16. století



Bramante a Michelangelo přestavěli do dnešní podoby. Centrální poloha hlavní-
ho oltáře obou bazilik nad hrobem sv. Petra zůstala zachována. 

V r. 1939 začaly na pokyn Pia XI. vykopávky pod bazilikou, ale přerušila
je válka. Po ní odhalil tým vedený mons. L. Kaasem původní cestu vedoucí od
východu na západ a lemovanou z obou stran náhrobky. Náhrobky měly stěny vy-
zdobené freskami a portálky připomínající v malém římské domy. Na některých
náhrobcích byly křesťanské motivy. Na západním konci – přímo pod oltářem
baziliky – byla nalezena zeď postavená kolem r. 150 s červenou omítkou s nikou
a pilastrovou schránkou na ostatky zbudovanou nad hliněným hrobem. Marghe-
rita Guarducci později rozluštila jeden z řeckých nápisů na zdi jako „Petros eni“
– Petr uvnitř. S velkou pravděpodobností se jednalo o náhrobek, který zmiňoval
starokřesťanský historik Gaios.

Zkoumání  mělo  i  nadále  poměrně  dobrodružný  průběh.  Nalezené  kosti
totiž nenasvědčovaly tomu, že by se mělo jednat o hrob sv. Petra. Petr měl být
statné vysoké postavy a zemřít ve věku asi 60 let. Ve zdi asi půl metru od ná-
hrobku byla objevena nika přikrytá kamenem. Nikdo při pátrání na konci 50. let
již nevěděl, že mons. Kaas před svou smrtí v r. 1952 nalezl v této zapečetěné
nice několik lidských kostí spolu s pozůstatky purpurové, zlatem zdobené látky.
Poněkud  v  rozporu  s  přísně  vědeckým  charakterem  vykopávek,  nebo  snad
z obavy před znesvěcením, předal tyto ostatky svému nadřízenému Segoniovi,
aby je bezpečně uložil. A tak se stalo, že zůstaly téměř deset let pozapomenuty
a neprozkoumány.

V r. 1963 se M. Guarducci dozvěděla v rámci zkoumání nápisů v hrobce
o těchto ostatcích a vyžádala si na sv. Pavlu VI. dovolení k jejich prozkoumání.
Jedná  se  o  ostatky  muže,  vysokého  asi  180  cm,  a  pozůstatky  hlíny  jasně
prokázaly, že pocházejí z původního hrobu pod náhrobkem a později byly pře-
místěny do zvláštní niky. Látka měla královskou purpurovou barvu a byla obar-
vena  drahocenným  barvivem  z  plže  ostranky  jaderské  a  byla  protkána  nití
z pravého zlata.  V červnu 1968 sv.  Pavel  VI.  na  základě  zkoumání oficiálně
oznámil, že byly nalezeny relikvie sv. Petra.

Moderní archeologie tak i tentokrát s vysokou pravděpodobností prokázala
pravost tisícileté tradice spojené s postavami apoštolů a mučedníků.
(Zpracováno podle radiovaticana.cz a Bible Review 2/2004)       Miloslav Trmač



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 A ADORACE V NAŠÍ FARNOSTI
Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření je ve středu od 16 do
18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Svátost smíření je možné přijmout také ½
hodiny před začátkem každé bohoslužby.

FARNÍ TÁBOR
Farní tábor se letos bude konat od 8. do 15. srpna 2020 v Osové Bítýšce. Bližší
informace a přihlášky budou v polovině června.

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 třetí pátky v měsíci, 19. června, 17. července a
21. srpna, 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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