
DUCHOVNÍ NAKOPNUTÍ

Milí farníci, ani se mi tomu nechce věřit, že až po roce vychází nové číslo farní-

ho zpravodaje.  Život  společnosti  se  hned v říjnu 2020 znovu zastavil.  Mohli

jsme se sice setkávat a slavit bohoslužby, ale v malých skupinkách. Možná jsme

se s někým setkali na bohoslužbě, koho bychom si při běžných bohoslužbách ani

nevšimli. Chtěl bych poděkovat všem, kteří při jednotlivých bohoslužbách po-

máhali. Bylo to mimořádné období a trvalo hodně dlouho, nejen přes Vánoce,

ale i přes Velikonoce. Bylo to pro mě zvláštní slavit tyto největší svátky v roce

s takovými omezeními. Nejvíc mě asi mrzelo, že mohl přijít jen někdo. 

Teď na konci srpna měl v Brně u sv. Augustina o. Vojtěch Kodet jednu za-

jímavou přednášku, kterou nazval velmi jednoduše O vztazích. Chtěl jí oslovit

úplně všechny, od těch nejmladších až po ty nejstarší. Říkal, že vztahy jsou pro

náš život hodně důležité a že je často považujeme za úplnou samozřejmost, když

všechno funguje a všechno je tak, jak má být. A když někdo onemocní a potom

třeba i zemře, tak nám dochází, že ztrácíme to úplně nejcennější.  Takový ten

úplně nejdůležitější je vztah s Bohem, na který taky někdy zapomínáme a zane-

dbáváme ho právě pro množství pracovních povinností a důležitých věcí. Všich-

ni jsme nějak důležití. Když nejsme dneska, tak jsme byli před týdnem. Důležité

jsou vztahy k těm, které nám Pán Bůh dal, s lidmi kolem nás.

Základem našeho vztahu s Bohem je plná důvěra, že se Bohu nic nevy-

mklo z rukou, ani teď doba covidu. Je pro nás důležité mít kolem sebe lidi, kteří
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stejně smýšlí a mají stejné životní hodnoty. My nemůžeme dovolit, aby nás roz-

děloval nějaký pohled na světské skutečnosti, názory různých osobností ze světa,

politiky,  vědy,  církve,  aby  nás  rozdělovaly  lidské  pravdy,  polopravdy  a  lži.

Nikdo z lidí nevlastní pravdu. Ježíš je Pravda a sesílá nám Ducha Pravdy, který

nás do Pravdy uvádí. Bude-li náš vztah s Bohem živý, tak bude určovat všechny

naše vztahy i vše, co prožíváme. Všechno bude mít svůj řád a Bůh nás provede

nejen tímto náročným obdobím, ale i čímkoliv, co nás v životě ještě potká. Náš

život s Ježíšem nesmíme vyměnit za žádný náboženský život, ani za sledování

náboženských pořadů v médiích. Můžeme-li být v kostele při slavení eucharistie,

tak je to tisíckrát lepší, to se nedá ničím nahradit. Můžeme se povzbudit tím, co

slyšíme, co vidíme, ale nemůžeme svůj život zúžit na sledování něčeho. Musíme

žít.

Jedním z největších hříchů současné společnosti je, že uzavřela staré lidi,

kteří potřebovali lidské vztahy. Ve jménu záchrany jejich zdraví a prodloužení

jejich života o dva měsíce jim nedovolila setkávat se s rodinnými příslušníky.

Mnozí staří lidé by se raději nakazili a za pár dní zemřeli jenom proto, aby

se mohli setkat se svými dětmi a vnoučaty. Co jsme to za společnost? A co jsme

udělali s dětmi? Přikovali jsme je k počítačům. Těžko už budeme vysvětlovat,

jak je důležité žít kamarádské vztahy, jak je důležité naslouchat vyučování živé-

ho učitele, ne plnit a odeslat nějaké úkoly. Nikdo z nás nemůže za rozhodnutí

vlády a nedá se ani říct, že všechna byla špatná. Ale ve chvíli, kdy začínáme ni-

čit základní lidské vztahy, musí k tomu mít opravdu velmi vážný důvod, protože

tím ničíme život sám. Nebudeme-li spolu a nebudeme-li se podpírat, nebudeme-

li spolu mluvit, nebudeme-li se sdílet a nebudeme-li spolu slavit, co nám ze živo-

ta zbyde?

A tak prosme o světlo, jak v této době žít vztahy v našich rodinách i v naší

farnosti a být vynalézaví v lásce.

K tomu Vám ze srdce žehnám

 o. Petr Polívka



ZÁCHRANA PLANETY XANDAR – FARNÍ TÁBOR 2021

V  sobotu  7.  srpna  se  31  od-

vážných  strážců  vydalo  za-

chránit  planetu  Xandar  před

zničením. Po přistání  na Xan-

daru  museli  nejprve  projít

kontrolou,  při  které  jim  byla

zkontrolována víza, místo uby-

tování  a  totožnost.  Po  sezná-

mení s Xandariánci jsme si po-

slechli pravidla pobytu. Protože jsou místní obyvatelé dost velcí perfekcionisté,

každý den jsme dodržovali přesně stanovený denní režim.

Každé ráno nám začalo krásným kytarovým budíčkem, o který se nám po-

starala Káťa s Aničkou. Následovala rozcvička, při které strážce nikdo nešetřil.

Ti se díky tomu pořádně probudili na ranní modlitbu. Tu jsme vždy začali písnič-

kou a poté jsme děkovali Pánu Bohu za nový den, do kterého jsme se právě pro-

budili. Otec Petr modlitbu předříkal a my jsme ji opakovali. Všichni se soustře-

dili a uvědomovali si tak

naplno  svá  slova.  Každé

dopoledne  jsme  si  také

poslechli  příběh,  který

nám  otec  Petr  přečetl,

a který byl příkladem ně-

jaké  lidské  vlastnosti,

např.  soudržnosti  či  po-

ctivosti.  Následně  jsme

s dětmi  v  jednotlivých  skupinkách  vymýšleli  odpovědi  na  předem stanovené

otázky a všechny naše nápady si nakonec odprezentovali. Musím říct, že se děti



velmi snažily a odpovídaly na otázky uvědoměle, svědomitě a zapojily se i ty

nejmenší! 

Před obědem jsme měli  různý dopolední program. Stavěli jsme vesmírné

lodě, vymýšleli pokřiky, navštívili školu kryloriánských dovedností, nebo jsme

pomáhali s úklidem fary a okolí. Naopak odpolední program, který navazoval na

polední klid, jsme věnovali získání orbu a záchraně Xandaru. Každý den jsme

museli se strážci překonávat nástrahy a výzvy, které byly občas nesnadné. 

Hned  v  neděli  na  nás  čekal

první úkol, a to útěk z vězení. Strážci

se  museli  vypořádat  s  vězeňskou

mafií,  zneškodnit  nepřátele  a  vy-

hnout se laserům. V pondělí jsme se

vydali hledat ztracený orb, který nám

přes noc někdo odcizil. Stopy vedly

ke Sběrateli, který orb skutečně měl,

ale  byl  ochoten  ho  pouze  vyměnit.

Museli jsme proto odletět na planetu Kvasar 2034, kde právě probíhal vesmírný

veletrh, na kterém jsme pro Sběratele museli sehnat Intergalaktickou křišťálovou

kouli. Když jsme ji na veletrhu po dlouhém pátrání našli a získali, objevila se

další výzva. Při zpáteční cestě se nám poškodilo čidlo lodi. Museli jsme tedy

nouzově přistát a opravit jej,

protože by bylo velmi nebez-

pečné letět  dál.  To nás však

zdrželo  natolik,  že  jsme

místo  rychlé  výměny  Inter-

galaktické  křišťálové  koule

za orb, našli vážně raněného

Sběratele  bez  orbu.  Čas  nás

tlačil,  Sběratel  byl  zraněný



a otázka kde je orb byla pokládána čím dál častěji.

V tuhle  chvíli  bylo  nejdůležitější  držet  za  jeden

provaz a hlavně se nevzdát! Spojením všech našich

sil jsme v pátek konečně orb našli a naše mise na

planetě Xandar byla u konce. 

V průběhu týdne jsme se také vydali na výlet

do nedalekého Ronova, kde jsme mohli slavit mši

svatou  v  krásné  kapli  sv.  Antonína  Paduánského.

Cestou jsme hráli hry a užili si plno legrace. Večer

jsme stihli i táborák, stezku odvahy, návštěvu kasi-

na na Kvasaru 2034 či plnit úkoly ve formě galabobů. Získat galaboba nebylo

vůbec jednoduché, ne však nemožné. Protože jsou strážci šikovní a odhodlaní,

pustili se do plnění úkolů hned po jejich zadání. Celý den jsme poté společně



ukončili večerní modlitbou, při které jsme poděkovali za uplynulý den. Nesmím

zapomenout ani na mši svatou, kterou jsme vždy slavili ve farní kapli. 

Na závěr bych ještě jednou chtěla moc poděkovat všem vedoucím za vě-

nování  se  dětem i  přes  občasné  vyčerpání,  kuchařkám za  každodenní  starost

o malé i velké táborníky, otci Petrovi za záštitu tábora a nakonec dětem, bez kte-

rých by to vůbec nešlo, a také za energii, kterou nám vracely. 

Myslím, že jsme si tábor všichni moc užili a už teď se těšíme na další! 

Kristýna Šujanová

POUŤ MLÁDEŽE DO JABLONNÉHO

V PODJEŠTĚDÍ 2021

Koncem  srpna  se  uskutečnila  pouť

s mládeží  z  farnosti  Křenová.  Sku-

pinka  se  skládala  z  již  biřmovaných

i s mládeží,  která  prochází  přípravou

k biřmování. Na biřmování se můžeme

těšit  na  podzim.  Naše  pouť  proběhla

v malebném městečku na severu Čech v Jablonném v Podještědí. Cesta probíha-

la hladce, díky dobře naladěné partě,  i přes velkou vzdálenost a četné přestupy.

Po  příjezdu  jsme  byli

ubytováni  v místním klášteře

u  milých  sestřiček  a  bratrů

Dominikánů.  Byly  pro  nás

přichystané  útulné  pokojíčky

i s  kuchyňkou a jídelnou.  Po

ubytování  jsme  se  vydali

k nedaleké  studánce  svaté

Zdislavy.  Místo  má  krásnou

atmosféru, jako i celá bazilika



sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Každý den jsme zakončili modlitbou nebo mší sva-

tou u hrobu svaté Zdislavy. 

Druhý den proběhla vycházka k historickému hradu Lemberk, jehož pro-

hlídka byla velice poutavá a měli jsme i možnost slavit mši svatou v místní kap-

li. Také jsme prodiskutovali různá témata, díky hře “Boží karty”. 

Následující den nás čekal výlet na Janovické Poustevny. Počasí nám přálo,

přestože mělo pršet. Po výletě nás čekala komentovaná prohlídka kláštera, bazi-

liky i jejího podzemí. Den jsme zakončili opékáním špekáčků a příjemnou zá-

bavou. 

Poslední den jsme započali mší svatou a následovala cesta zpět do Brna.

Pouť nás duchovně obohatila a těšíme se na další akce s farností Křenová. Tímto

děkujeme otci Petrovi za skvělou organizaci a vstřícnost. Velký dík také patří se-

strám za pohoštění a ochotu během celé poutě. 

Lukáš Gábor s Luckou Osvaldovou



PŘÍBĚH MARIÁNSKÉHO SLOUPU 

Na  svátek  Narození  Panny  Marie  navštívil  naši
farnost akademický sochař Petr  Váňa, autor obno-
veného Mariánského sloupu na Staroměstském ná-
městí v Praze. Jeho návštěva byla spojena s požeh-
náním kopie  obrazu  Panny  Marie  Rynecké,  který
bude  umístěn  v  sakristii  našeho  kostela,  a  také
přednáškou  a  besedou.  Šlo  současně  o  završení
několikaletého  cyklu  prosebných  modliteb  za
obnovu Mariánského sloupu v naší farnosti. 

V přednášce Petr Váňa poutavě vyprávěl svůj
vlastní, více než dvacetiletý, příběh obnovy Mariánského sloupu od chvíle, kdy
byl společností  pro jeho obnovu vybrán jako tvůrce kopie sloupu, přes četné
neuvěřitelné a obdivuhodné Boží zásahy, které vždy v kritických chvílích posu-
nuly celou práci dále. Ať již šlo o anabázi vytěžení bloku pro dřík sloupu v Indii,
jeho dopravu až do Mělníka, vysekání dříku v Mělnickém přístavu, nečekané
dary kamene na podstavec sloupu od trapistek z italského Vitorchiana, či kvádrů
na sokl od 16 českých a moravských měst, nebo podstavců pro sochy andělů od
čtyř rytířských řádů. 

Samostatnou a snad nejnapínavější kapitolou vyprávění byl průběh boje
o stavební povolení a zábor staveniště od r. 2013 do r. 2020. Včetně zážitku hlu-
boce produchovnělého ticha, které provázelo poslední, rozhodující hlasování za-

stupitelstva Prahy 27. ledna 2020 a také vlastní
umístění sochy Panny Marie na vrchol sloupu.

  V besedě po sváteční mši svaté měli účast-
níci možnost si i soukromě s Petrem Váňou po-
hovořit,  poptat  se  na  jeho další  díla  a  jaké  má
umělecké a tvůrčí záměry do budoucna. Hovořilo
se i o sousoší sv. Cyrila a Metoděje v nedalekých
Moutnicích,  na  kterém  mají  velkou  zásluhu
manželé Dohnálkovi z naši farnosti.

V poslední době se Petr  Váňa, po dokon-
čení  sochařské  výzdoby  nového  kostela  na
Barrandově  a  kříže  –  Stromu  života  v  Jámách



u Žďáru n. Sázavou, věnuje zejména několika sochám sv. Jana Nepomuckého
pro  různá  místa  v  naší  vlasti,  včetně  tak  neobvyklého  díla,  jako  je  staticky
unikátní světcova socha umístěná pod vodou Slapské přehrady v místě původní
sochy u Svatojánských proudů. A plány do budoucna? Snad dá Pán a uskuteční
se i projekt sochy sv. Jana Nepomuckého, nesoucího na hrudi kopii Paladia země
České až „na konci světa“ – v Antarktidě.

Děkujme našemu Pánu,  že jsme mohli  svými modlitbami alespoň něco
málo přispět k obnovení Mariánského sloupu v Praze a vyprošujme Petrovi Vá-
ňovi Boží pomoc, inspiraci a ochranu při jeho krásné práci k oslavě Boha, Panny
Marie a svatých.

Miloslav Trmač

K VOLBÁM PO 125 LETECH

Blíží se nám volby… Náhodou se mi dostal do rukou pastýřský list brněnského
biskupa Františka Saleského Bauera, pozdějšího olomouckého arcibiskupa a kar-
dinála z r. 1896. Zdálo by se, že text tak starého pastýřského listu k volbám již
nebude aktuální a zajímavý. Opak je pravdou. Ostatně posuďte sami (citace jsou
v  některých  případech  dost  volné  a  upravené  i  s  ohledem  na  jazykovou
formu…):

Rozliční rádcové se rozmanitým, poctivým i nepoctivým, způsobem snaží
získat Váš hlas pro tu nebo onu stranu nebo pro toho či onoho kandidáta, neboť
si jsou dobře vědomi, jak na každém hlasu záleží.

Život  člověka,  vnitřní  i  vnější,  soukromý,  rodinný  i  veřejný,  i  to  co
podniká a čemu se vyhýbá, podléhá zákonu zodpovědnosti před Bohem.

Sněmu  (parlamentu)  náleží,  starat  se  v  jistých  mezích  o  blaho  země.
Obyvatelstvo se těší přiměřenému blahobytu, když je o jeho potřeby co nejlépe
postaráno veřejným řádem. A to je úlohou poslanců, které máte volit. V jejich ru-
kou bude spočívat  Váš blahobyt,  péče o společné dobro,  čest  a vážnost  naší
drahé vlasti a její budoucnost po následující roky. 

Svědomitě plnit úkoly, které poslancům budou svěřeny, mohou jen kandi-
dáti  obezřetní,  poctiví,  s  potřebnými vědomostmi a zkušenostmi.  Je to veliká
a těžká zodpovědnost v době, kdy zlí lidé otřásají základy obecného blaha, které
spočívá na Desateru a Kristově přikázání lásky.



Když tedy budete v nejbližších dnech voláni k volebním urnám, volte sta-
tečně, volte dobře!

  Nedejte se ničím odradit od vykonání práva, které Vám náleží. Nikdo ať
neříká:  Na  mém  hlasu  nezáleží.  Záleží  na  každém  hlasu  a  na  tvém,  milý
křesťane, snad nejvíce. Nebudeš se zodpovídat především z výsledku, ale z toho,
zda jsi konal svou povinnost. Dobrá věc stojí vždy za námahu. 

Kdo nevěří v Boha, toho nevolte; je slepý a neví, co vám opravdu prospí-
vá. Kdo je nepřítelem Církve a chválí to, co ona zavrhuje, a vybízí k tomu, co
zakazuje, toho nevolte; nemůže mít důvěru katolických voličů. Kdo dobře ne-
spravuje  a  neudržuje  v  pořádku  vlastní  dům,  toho  nevolte;  nepostará  se  ani
o všeobecné blaho.  Kdo je bez potřebných vědomostí a zkušeností, nebo se vám
vnucuje z nekalých pohnutek nebo nekalými prostředky, toho nevolte; nemůže
vám být ani ke cti ani k prospěchu. Kdo vede pohoršlivý život, je nespolehlivé
povahy a slibuje vám víc, než může splnit, toho nevolte; zanedlouho byste na ta-
kou volbu doplatili.  Kéž váš dobrý úmysl neporuší  ani sliby,  ani hrozby,  ani
chvála, ani potupa. Přes to všechno nesmíme spoléhat jen na vlastní přičinění,
jak praví žalmista: „.. nestaví-li dům Hospodin, nadarmo pracují ti, kdo jej stavě-
jí; nebude-li chránit město Hospodin, nadarmo bdí strážci...“.

Na závěr pan biskup psal: ... A proto chci i Pána Boha vroucně prosit, aby
na přímluvu nejblahoslavenější Panny dopřál nastávajícím volbám dobrý zdar...
A připojil několik nařízení, kdy a jaké se mají na tento úmysl konat modlitby
a pobožnosti… „Vzmužte se a buďte stateční, vy všichni, kdo doufáte v Hospo-
dina.“ (Ž 31,25) 

Miloslav Trmač

PÁN SE STARÁ A POSÍLÁ NÁM DOBRÉ ANDĚLE

Ke konci vyprávění pana Petra Váni přišli do našeho kostela známí manželé ke
svátosti smíření. O přednášce nevěděli, a tak se posadili do lavice a poslouchali.
Po všech vzájemných děkovačkách jsem je pozdravila, krátce s nimi promluvila,
jak se mám, co zdraví, práce, rodina a přátelé... Plna dojmů ze svědectví pana
Petra o tolika zázracích, důvěře Pánu a Panně Marii, plné odevzdanosti Bohu,
v nejtěžších situacích i finančních, jsem jim řekla, že jsem nyní opět v situaci,
kdy řeším závažné věci, někteří přátelé mi nerozumí a nedostává se mi od nich



ani částečná pomoc a opora, jakou jsem jim dříve dávala já... V tom jsem si uvě-
domila, že vlastně sama nemám ráda oplátku a říkám – pošli to dál... mně se
dostává pomoci od jiných lidiček, nových přátel a hlavně farníků, velké Pán Bůh
zaplať všem. Koncem srpna jsem při adoraci současné problémy svěřila Pánu,
vždyť On nejlépe vše ví, vidí, řídí a pomůže, když se mu plně odevzdám, ne-
chám to na něm a nebudu mu překážet stále nějakými svými návrhy... Jak jsem
se  v  minulých  letech  už  mnohokrát  konkrétně  přesvědčila,  jeden  zázrak  na-
hrazoval druhý, Pán byl se mnou, Bohu díky a hlavně za dar víry. S tímto jsme
se rozloučili – netrap se, pošli to dál, věř, důvěřuj, pomoc přijde od jiných...  šla
jsem si sednout do lavice a snažila se připravit na slavení mše svaté za náš ná-
rod, poděkovat za sloup a všechny kolem, co vytrvali, věřili v dobré dílo i smí-
ření a hlavně Panna Maria má dnes narozeniny.

Paní  nečekaně přišla  ke  mně,  vzala  mi  ruku a něco mi  dala  do dlaně.
Nejprve mě napadlo – růženec – abych se víc modlila a důvěřovala, ale bylo to
něco malého a tenkého, vtom mně to došlo – peníze! – bránila jsem se to při-
jmout, ale řekla mi jen mé – pošli to dál, že tak teď oni činí, ať mi to pomůže.
Vůbec jsem to nečekala a byla celá rozechvělá a dojatá, nechala jsem je v kapse,
že se podívám až venku – to byl šok, byla to složená tisícovka a ze mě vypadlo –
Bože  děkuji  Ti,  mám  na  duchovní  obnovu,  tak  rychle  jsem  to  opravdu
nečekala!!!

Již delší dobu jsem přihlášená na jednu obnovu v zimě a teď se mi na-
skytla možnost jet na druhou, kratší a levnější. Bezprostředně jsem řekla ano, su-
per, ráda pojedu. Pak jsem si teprve uvědomila, že nevím, z čeho to zaplatím.
No, do zimy je daleko, kdoví co bude, nějak to dopadne. Pokud pojedu v září,
tak to snad dám a vlastně je-li to Pane Tvá vůle, abych jela, tak Ti věřím, že se
postaráš, věřím Ti, třeba bude líp a nebo mi to někdo zaplatí či přispěje, buď
vůle Tvá, Ty nejlépe víš, co potřebuji a jak na tom jsem... Zázraky se dějí! 

Po svědectví pana Váni o tolika velkých zázracích se hned odehrál jeden
menší v našem kostele, bylo to zvláštní propojení, pokračování, Pán se stará! –
pošli  to dál  – to dobro,  lásku, štědrost,  pozornost...,  čiňme tak dál  všichni...,
a proto jsem se rozhodla se s Vámi podělit o tento zázrak, abych Vás povzbudila
i ujistila – Pán se o nás stará.

vděčná farnice



VYDÁNÍ, KTERÁ NÁS ČEKAJÍ
Po náročném pandemickém období, které – jak doufáme – pomalu odeznívá, je
třeba i v naší farnosti řešit jak běžné, tak i odložené potřeby a závazky.

Pozemek pod přístavkem

Po několikaletém úsilí  se  podařilo  konečně  dořešit  právní  a  majetkový  stav
pozemku  pod  přístavkem  za  presbytářem  našeho  kostela  (květinárna,  WC
a místnost pro ministranty). Zjistilo se totiž, že pozemek, na kterém přístavek
stojí, zůstal historicky v majetku města Brna a pro naši farnost z toho vyplývala
jednak právní nejistota a také nutnost platit za jeho užívání trvalý nájem.

Pozemek o výměře 72 m2 můžeme tedy konečně odkoupit do vlastnictví
farnosti za celkovou částku Kč 319 808,-. Částka je to nemalá, ale s ohledem na
ceny pozemků v centru Brna bylo dosaženo maximum možného. 

PROSÍME VÁS PROTO ZDVOŘILE O VAŠI MIMOŘÁDNOU
ŠTĚDROST PŘI FARNÍ SBÍRCE NA TENTO ÚČEL 

V NEDĚLI 10. ŘÍJNA 2021.

Příspěvek do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Jako každý rok, tak i letos má naše farnost povinnost přispět do výše zmíněného
fondu, který slouží především k úhradě mzdových nákladů kněží naší diecéze.
Do  budoucna  by  měl  tento  fond  postupně  (tak  jak  bude  klesat  státní
příspěvek…) mzdové náklady zcela pokrýt. 

Výše  příspěvku  farnosti  se  odvíjí  od  počtu  výdělečně  činných  osob
zjištěných při posledním sčítání účasti na bohoslužbách a celkové částky, kterou
potřebuje diecéze vybrat. Na každou osobu v diecézi připadá částka Kč 480,-
a v naší farnosti bylo registrováno 274 výdělečně činných osob. 

Do konce roku musíme odvést do fondu celkem Kč 131 520,-. Od této
částky  se  nám  odečítají  dary  těch  našich  farníků,  kteří  se  již  individuálně
přihlásili jako donátoři do fondu PULS, ve výši Kč 34 100,- a malý zůstatek
z r. 2020. Zbývá nám tedy do Fondu přispět ještě částkou Kč 95.480,-.

Velmi Vás prosíme a vyzýváme,  abyste  dle  svých možností  přispěli  ve
sbírce,  která  bude  na  tento  účel  do  konce  roku  vyhlášena,  a  zejména  se
přihlásili jako donátoři do fondu PULS: https://donator.cz/ a tím pomohli naší
farnosti  zvládat  tuto  každoroční  povinnost,  kterou vůči  naší  diecézi  a  jejímu
provozu máme.

Miloslav Trmač 
(za ekonomickou radu farnosti)



POZVÁNÍ K DONÁTORSTVÍ
Milé  sestry,  milí  bratři,  na  konci  června  zasáhlo  část  jižní  Moravy  ničivé
tornádo. Tato událost vyvolala nečekanou vlnu solidarity a díky ní se postupně
daří následky této živelné pohromy zmenšovat. Chci vám všem poděkovat za
vaše  soucítění  s  těmi,  kdo  byli  tornádem  postiženi  a  vykořeněni  ze  svých
domovů, které se projevilo nejrůznějšími formami vaší pomoci – modlitbami,
osobním dobrovolnickým nasazením nebo finančními dary. Sbírka vyhlášená na
pomoc postiženým touto přírodní katastrofou – po započtení zaslaných darů přes
portál  donátor.cz  –  vynesla  dokonce  přes  19,2  milionu  korun.  Věřím,  že  ve
spolupráci s Diecézní charitou budou vaše dary proměněny v účinnou pomoc.

Další  velkou  zkouškou  vzájemné  solidarity  bylo  období  pandemie
koronaviru  covid-19.  Proto  bych  nyní  rád  vyjádřil  svou vděčnost  také  všem
věřícím, kteří během tohoto období pomáhali svým kněžím, zvláště s přípravou
on-line  přenosů  bohoslužeb,  výukou  náboženství  či  jakýmkoliv  jiným
způsobem. Chci poděkovat i  těm, kteří  po dobu omezení bohoslužeb, kdy se
nekonaly  ani  kostelní  sbírky,  podporovali  svou  farnost  zasíláním
bezhotovostních darů, a to i přes určitou nejistotu, kterou jsme všichni prožívali.

Jsou to již dva roky, co byla pravidelná zářijová sbírka na účely fondu
PULS,  tedy  na  podporu  kněží  a  pastorace,  zrušena  s  důvěrou,  že  se  najde
dostatek dárců, kteří svými dary pomohou. Mám radost, že tato důvěra nebyla
zklamána a že stále roste počet těch, kteří svým přihlášením se k donátorstvím
dávají najevo, že jim na budoucnosti naší diecéze záleží.

Jen v loňském roce činily dary donátorů téměř 15 milionů korun a jejich
počet se blíží sedmi tisícům. Budu velmi vděčný, když myšlenka „velké rodiny
malých dárců“, na které je podpora kněží a pastorace naší diecéze postavena,
najde v diecézi co největší odezvu. Proto vás chci do donátorské rodiny znovu
pozvat.  Děkuji  všem,  kteří  se  již  donátory  stali,  a  děkuji  těm,  kteří  přijmou
dnešní pozvání.

Rád bych zopakoval starou moudrost, která praví, že k tomu, aby se dílo
dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé,
které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Děkuji tedy
každému  z  vás,  kdo  svými  modlitbami,  pravdivým  křesťanským  životem
a svými dary přispíváte k životu a rozkvětu naší diecéze.

Ze srdce každému z vás žehnám.
Váš biskup Vojtěch



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 sv. není)
Sobota: 18:30 (s nedělní platností)

14:20  v  kapli  sv.  Kříže  v psychiatrické  nemocnici  
v Brně-Černovicích (s nedělní platností)

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

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.  Zapisujeme na čtvrté
čtvrtletí od října do prosince. Na první čtvrtletí budeme zapisovat mše svaté od
1. prosince. 

ŽIVÝ RŮŽENEC – MŠE SVATÁ

Ve čtvrtek 7. října na památku Panny Marie Růžencové bude mše svatá večer
v 18:30, na kterou jsou zváni všichni, kdo se zapojili do modlitby živého růžence
v naší farnosti.

  ÚKLID NAŠEHO KOSTELA

Úklid kostela je plánovaný  na pátek 15. října a 19.  listopadu 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 739 521 857.

o. Petr Polívka
Zpravodaj  vydává Římskokatolická farnost  u  kostela  Neposkvrněného Početí  Panny Marie  v  Brně,
Křenová 21a, Brno, 602 00. Farní kancelář je otevřena vždy v úterý 9:00–12:00 a v pátek 15:30–18:00.
Kontakt: o. Petr Polívka, tel.: 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 18. listopadu 2021. Příspěvky posílejte na adresu: zpravodaj.krenova@gmail.com.
Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav.


	6a8421c017a9f80e5addac8ca4091527d27048c770c276a1ec3ecce2e3372adb.pdf
	6a8421c017a9f80e5addac8ca4091527d27048c770c276a1ec3ecce2e3372adb.pdf
	6a8421c017a9f80e5addac8ca4091527d27048c770c276a1ec3ecce2e3372adb.pdf

