
ÚVODNÍ SLOVO

Milí farníci, a máme tu opět jeden zcela nový začátek – začátek nového litur-

gického roku (nebo řečeno dřívějším pojmem „církevního“ roku). Začínáme se

připravovat na Vánoce – budeme prožívat Advent. My křesťané se chceme při-

pravit nejen vnějškově a „hmotně“, ale i vnitřně a „duchovně“.

Možná si najdeme čas na nějakou tu duchovní obnovu, možná zajdeme na

adventní  koncert,  navštívíme  vánoční  trhy,  budeme  shánět  dárky,  budeme

uklízet,  péci  cukroví,  atd.  Chceme,  aby  Vánoce  byly  časem lásky a  pokoje.

Chceme si vzájemně projevit lásku, chceme se vzájemně obdarovat. A největším

darem, který můžeme někomu dát, je věnovaný čas, protože „můj čas“ nemá

nikdo jiný na světě. Všechno ostatní, co druhému darujeme, by mu mohli da-

rovat i „ti druzí“, ale „můj čas“ je jenom a pouze můj. Proto je tak cenný!

A pokud jsem tu pro tebe, pak ti chci dát také zakusit „pocit domova“.

Domov pak je něco, po čem asi všichni bytostně toužíme a co nám pomáhá,

abychom byli  „sami  sebou“,  abychom se  cítili  být  přijati,  abychom se  cítili

v bezpečí, abychom si mohli odpočinout a načerpat nové síly.

Kéž  bychom  si  dokázali  i  v  hektickém  a  náročném  a  často  strachem

a obavami naplněném předvánočním období udělat na sebe čas a dát si vzájemně

zakusit,  co to  znamená:  „neboj  se,  jsi  tu  doma“.  „Jsi  tu  doma“ – především

v mém srdci.

Přeji Vám všem plodně prožitý Advent a milostiplné a požehnané Vánoce.

Váš P. Ladislav Štefek
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SPOLČO VÝLET

V sobotu 13. listopadu se spolčo z farnosti

na Křenové vydalo na podzimní výlet  do

Hustopečí.  Ráno  jsme  se  sešli  v  hale

Hlavního nádraží a jeli jsme vlakem až do

Hustopečí.  První  věc,  na  kterou  jsme  se

mohli hned po příjezdu těšit, byla mše sva-

tá v místní kapli a následná prohlídka ce-

lého krásného kostela. Po prohlídce jsme se

vydali  na slibovaný výlet  na  rozhlednu u

Mandloňové stezky, ke které jsme se také

úspěšně dostali. Jelikož bylo sychravé po-

časí a mlha, neměli jsme tak velkou možnost výhledu na okolí. 

K rozhledně jsme šli dvě trasy. Jedna trasa byla pro mladší děti, které šly

s Luckou a otcem Petrem. Byla kratší a děti si pod rozhlednou, když čekaly na

skupinku starších, společně zahrály hry, aby se zahřály a rychleji jim uplynulo

čekání na druhou skupinku. 

Jonáš s Kristýnou šli trasu

se  staršími.  Na  trase  jsme  měli

zastávku  na  Kamenném  vrchu,

kde jsme si dali menší pauzu na

posilněnou, a nebýt mlhy, byl by

krásný výhled dolů do údolí. Po

nabrání sil jsme se vydali na po-

slední úsek cesty, nahoru na roz-

hlednu za ostatními. Celou trasu

jsme si povídali, smáli se spolu a i přesto, že jsme měli pro starší vymyšlené ak-

tivity, nakonec jsme je vůbec nepotřebovali. Starším ke štěstí stačil balík slámy,

kamarádi, a já si celkově myslím, že to byl jeden z nejlepších výletů! 



Po návštěvě rozhledny jsme už byli všichni dost promrzlí, a proto jsme se

vydali na faru, kde jsme dostali na zahřátí teplý čaj, který přišel velmi vhod.

Celý výlet jsme zakončili na místních trzích, kde jsme si koupili něco dobrého

k jídlu nebo jsme pořídili nějaké drobnosti pro rodiče. Poté následovala už jen

cesta zpět do Brna. 

A proč byly vlastně 2 trasy? Jsme si vědomi toho, že nám děti rostou a ak-

tivity, které vymýšlíme a přizpůsobujeme mladším, už zkrátka pro starší nejsou.

Nechceme o tyto děti  přijít,  a proto se jim snažíme věnovat stejně času jako

mladším. Chceme, aby měly možnost trávit čas se stejně starými dětmi, aby si

mohly zahrát těžší hry, bavit se o tématech, která je zajímají. Nechceme je úplně

oddělit od mladších, pouze jim chceme dopřát jejich vlastní prostor, a proto bu-

deme moc rádi, pokud nás v tom podpoříte. 

Lucka Osvaldová a Kristýna Šujanová



SEDM STATEČNÝCH BIŘMOVANCŮ

V neděli 10. 10. se v našem kostele stalo něco neobvykle krásného. Naši farnost

navštívil  biskup Pavel Konzbul,  aby 7 statečným biřmovancům udělil  svátost

přijetí Ducha svatého. Tito mladí křesťané tak vstoupili do společenství kato-

lické církve jako duchovně vyspělí, rozhodnutí a připravení. 

Dvouletou přípravu vedl kněz p. Petr Polívka a probrali díky ní spoustu

otázek, rozebrali části mše, křesťanské svátosti a texty z Bible. Zabývali se pře-

devším knihou Exodus. Během jarního zákazu scházení se kvůli koronavirovým

opatřením  příprava  odehrávala  v  podobě  kázání  na  večerních  bohoslužbách.

Svoji vlastní přípravu měli i kmotři, kteří se společně sešli, aby se za své biř-

movance pomodlili modlitbu růžence. 

Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem biřmovancům za jejich

odvahu a přejeme jim, aby byli vždy zapáleni Duchem svatým v šíření víry a lás-

ky. Také děkujeme biskupovi Pavlu Konzbulovi za to, že nám zodpověděl všech-

ny naše otázky, a především děkujeme otci Petrovi za trpělivost a energii, kterou

do přípravy vložil.

Anna Grézlová



SYNODA VE FARNOSTI 

Už  asi  není  nikdo,  kdo  by

neslyšel  o  celosvětovém

synodálním procesu, ke kte-

rému nás zve papež Franti-

šek. Možná se v tom tak tro-

chu  ztrácíme  a  nejsme  si

úplně jistí, jak to vlastně celé uchopit. Možná se taky trochu bojíme, že to celé

vyšumí do prázdna. Zdůrazňuje se, že nemá jít o žádnou konferenci, seminář

(což možná připomínal plenární sněm po revoluci v naší zemi). Nejde ani o to,

aby vznikl nějaký nový dokument, který bychom mohli uložit do knihovny.

Jde o nás a o náš život ve farnostech, o to, aby farnosti skutečně byly tím,

čím být mají. Podíváme-li se na témata synody, tak se mohou týkat našeho kaž-

dodenního života ve farnosti, budeme-li chtít. Máme ovšem i svobodu a možnost

mluvit o nějaké „abstraktní“ a „všeobecné“ farnosti.    

Jednou z věcí, se kterou se setkáváme, je individualismus, který je nemocí

dnešní doby. Touto nemocí trpí naše farnosti, společenství, komunity i rodiny.

A jednou z možností, jak tuto chorobu léčit, je ztišit se a naslouchat si. Mluví-li

někdo, tak ho vyslechnu. Neskáču mu do řeči. Nechám ho domluvit. Snažím se

v jeho názoru najít něco, v čem ten druhý má pravdu. V každém názoru je dost

často i semínko pravdy.

Jedním z témat synody je: Jak slavíme bohoslužby, svátosti a pobožnosti;

a k tomu se dá ledacos říct a debata se může ubírat velmi rozmanitými cestami.

Po úklidu  kostela  jsme se o tom začali  bavit.  A začali  jsme s  otázkou čtení

v kostele a přinášení obětních darů. Bylo zajímavé slyšet, co si k tomu kdo mys-

lí. Zazněl i názor, že když se čtení rozdává tři minuty před bohoslužbou, tak to

vlastně navenek nikomu nevadí. Přijde-li někdo do naší farnosti na mši svatou,

tak má dojem, že všechno skvěle funguje. Ale že se vlastně pokaždé musí někdo

„obětovat“, kdo čtení přečte, to už vidět není. Pak se pozvolna začala diskuse



ubírat ke smyslu čtení biblických textů v kostele. Ten, kdo text čte, si z textu

odnese víc, než jen ten, kdo čtení poslouchá, a připraví-li si četbu někdo dopředu

(ještě doma), tak má text i promyšlený, dělá vědomě pauzy a díky tomu čtení vy-

zní úplně jinak než, když se čte „na první dobrou“.

Debata se potom přesunula k přinášení obětních darů. Nejde jenom o to,

dary přinést, aby kněz mohl pokračovat v bohoslužbě. Kdyby šlo jen o to, tak by

dary mohly být nachystané v blízkosti oltáře, aby byly co nejvíc po ruce. Bývá

zvykem, že ten, na jehož úmysl je mše svatá sloužena, tak také může přinášet

obětní dary. Toho však zdaleka ne každý využívá. Asi u dvou třetin intencí je

tomu tak, že může přinášet dary kdokoliv. A nemusíte se bát a „dávat si navzá-

jem přednost“. Pokud někdo s dary jít chce, tak na to bude včas nachystán. Jde

o to, že s obětními dary přinášíme v misce také naše radosti a bolesti. Asi taky

každý vycítí, že je to něco jiného, když misku opravdu držíme v rukou a neseme

k oltáři, než když to děláme jen na dálku a v duchu.

Mně se zdá, že nějakým takovýmto způsobem by se dalo mluvit i o všech

deseti tématech synody, a že by to mohlo být pro naši farnost přínosné.

Dívám-li se na tuto debatu s odstupem jednoho dne, tak si říkám, že jsme

tato témata jenom nakousli, že by se o nich dalo bavit ještě dál. 

K tomu, jak slavíme bohoslužby, patří třeba účast dětí na bohoslužbách.

Občas slyším, jak mi někdo říká, že to není dobré, jak jsou děti v kostele hlučné.

Slyším, ale také, jak je to pro rodiče těžké přijít na bohoslužbu, když je tam

někdo za chování jejich dětí „zpucuje“. Myslím, že by také stálo za to se na toto

téma podívat jak z pohledu rodičů,

tak i z pohledu těch, co třeba hůř

slyší  a  chtějí  z  bohoslužby  něco

mít. Řešením není, že jeden nebo

druhý  zůstane  doma.  Věřím,  že

tím, že se o tom budeme bavit, nás

mohou napadnout i moudrá řešení,



která by vyhovovala oběma stranám. Jen musíme připustit, že v potřebě jedné

i druhé strany je zrnko pravdy.

A tak se zkusme o těchto věcech bavit ve skupinkách, ať už těch, ve kte-

rých jsme, anebo můžeme i nějaké vytvořit. A k tomu ještě přidám jednu modlit-

bu od papeže Františka k Duchu svatému, který nám v těchto debatách může

hodně pomoct: 

“Přijď, Duchu svatý. Ty, který probouzíš nové jazyky a vkládáš nám do úst

slova života, chraň nás, abychom se nestali muzejní církví, která je krásná ale

němá,  s  velkou minulostí  a  malou budoucností.  Přijď mezi  nás,  abychom se

v synodální  zkušenosti  nenechali  přemoci  zklamáním,  nerozředili  proroctví,

abychom všechno nezredukovali na neplodné diskuse. Přijď, Svatý Duchu lásky,

otevři naše srdce, abychom naslouchali. Přijď, Duchu svatosti, obnov svatý lid

věrný Bohu. Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země.” (z promluvy papeže

Františka 9. 10. 2021)

o. Petr Polívka

SLUŽBA V KAPLI V PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICI V ČERNOVICÍCH

Do  naší  farnosti  patří  také  psychiatrická  nemocnice  v  Černovicích.  Kromě

pravidelné mše svaté v sobotu odpoledne, kterou zajišťují naši kněží a duchovní

služby sestry Mlady během týdne,  máme také na starosti  dohledovou službu

v tamní kapli v době návštěv každou neděli od 14 do 16 hodin.

Tuto službu po mnoho let zajišťují ženy z naší farnosti a díky Bohu se ji

podařilo – po covidových uzávěrách a rekonstrukci kaple – letos v létě, při do-

držování patřičných epidemiologických opatření, opět obnovit. 

Služba sama spočívá v otevření kaple ve 14 hodin a mírném „dohledu“ na

pacienty  a  jejich  návštěvy,  pokud  do  kaple  zavítají.  Někteří  pacienti  uvítají

i možnost  krátké  společné  modlitby  nebo  přívětivého  rozhovoru  o  jejich

těžkostech a situaci. Kaple se zavírá v 16 hodin.



Běžně službu zajišťují 3 – 4 ženy, tj. každá má službu průměrně 1x za mě-

síc, ale tento počet je nedostačující. Onemocnění a jiné okolnosti způsobily, že

nyní do kaple docházejí  jen dvě ženy ve dvoutýdenním intervalu,  a to je již

opravdu velmi náročné. 

Vyzýváme a naléhavě prosíme o další zájemce, kteří by s tímto apoštolá-

tem pokud možno pravidelně nebo alespoň občasně vypomohli.

Kontaktujte,  prosím,  Elišku  Trmačovou,  tel.:  603  900  387,  mail:

eliskatrmacova@seznam.cz

Eliška Trmačová

MODLITBY ZA NÁŠ NÁROD

Milí farníci, srdečně vás všechny zdravíme a obracíme se na vás s prosbou o při-

pojení se k modlitbám za náš národ.

Mnozí s nás jsme posilněni po vyslyšených modlitbách za obnovu marián-

ského sloupu v Praze. Zůstala v nás radost ale i touha pokračovat a neustávat

v modlitbách, a to zvláště v současné situaci, ve které se náš národ nachází.

Rezonuje tak potřeba znovu začít a ještě více se obracet k našim národním

patronům o ochranu a pomoc. Tyto modlitby byly zahájeny již 3. ledna 2020, po

přerušení v důsledku pandemie nyní obnoveny a každý měsíc se opět scházíme.

Při mši svaté si vždy připomínáme význam národních patronů, pak následuje

adorace s litaniemi k našim českým národním ochráncům a zakončujeme zpě-

vem svatováclavského chorálu.

Pokračujme proto v této tradici modliteb s připojením všech, kterým záleží

na osudu naší země. 

Přejeme  vám  klidný  adventní  čas,  naplněný  Božím  požehnáním

a ochranou Panny Marie.

František a Ludmila Dohnálkovi



LEKTORSKÁ SLUŽBA A PŘINÁŠENÍ DARŮ PŘI MŠI SVATÉ

„Církev žije z Eucharistie“ (sv. Jan Pavel II). Eucharistická oběť se „děje“ při

liturgii mše svaté, která je především Boho-službou, ale také službou společen-

ství věřících a zejména těm, kdo jsou na mši svaté (pokud možno pozorně...) pří-

tomni. Od liturgické reformy po 2. Vatikánském koncilu mají i laici dříve ne-

bývalou možnost podílet se na bohoslužbě i tím, že se ujmou některých litur-

gických úkonů a služeb.

Nedílnou součástí liturgie mše svaté je čtení, a to nejen z evangelia (vy-

hrazené běžně biskupovi, knězi, jáhnovi), ale také čtení (v neděli 2, ve všední

den 1) ze Starého a Nového zákona.  Je nanejvýš vhodné, dobré a žádoucí, aby

co největší počet věřících využil tohoto velkého obdarování a četby liturgických

čtení – jako služby Bohu a také všem, kdo jsou na mši svaté přítomni – se ak-

tivně zúčastnil.

Každý ať dle svých možností v maximální míře využije svého daru hlasu a

řeči a je-li to jen trochu možné, tak se do liturgických čtení při mši svaté zapojí!

Stačí se zapsat do tabulky v rubrice „Chci číst“ na stránkách farnosti 

www.farnostkrenova.cz nebo přímo na https://agendafarnosti.cz/domains/

farnostkrenova.cz/rezervace_cteni.php. 

Je vhodné se s textem, který se bude číst, předem seznámit, aby četba byla

pokud možno zřetelná, srozumitelná a také důstojná.

Podobně je možné a vhodné připojit se k přípravě darů pro eucharistickou

oběť. Je to jednak připomínkou toho, že věřící v prvotní církvi přinášeli nejen

dary k vlastnímu slavení bohoslužby (chléb a víno), ale i jiné dary určené pro

chudé a potřebné. Tento úkon má i osobní charakter: je symbolickým přinesením

všech vlastních a osobních těžkostí, nedostatků, ale i úspěchů a díků na oltář

k proměnění.  V současné liturgii  je  tento hluboce symbolický obřad uskuteč-

ňován přinesením darů (většinou hostií, vína a vody) před obětováním. 

Už ze symboliky tohoto obřadu je zřejmé, že je velmi vhodné a žádoucí,

aby dary přinášeli věřící, kteří jsou na mši svaté přítomni. I do této služby je tedy



nejen možné, ale i potřebné a dobré se zapojit! Je bohulibým zvykem, když dary

přinášejí ti,  kteří mají nějaký vztah k úmyslu, na který je mše svatá sloužena

(např. příbuzní nemocných či zemřelých, za které je obětována mše svatá), ale

může to být kdokoliv. Není dobře, když se na poslední chvíli musí někdo „obě-

tovat“ a dary přinést…

Eliška a Miloslav Trmačovi

PROSBA ZDRAVOTNÍKŮ BRNĚNSKÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE O MODLIT-

BU ZE SOBOTY 20. 11. 2021

„Situace v nemocnicích je špatná a nejspíš bude ještě hůř. Dochází JIP i stan-

dardní lůžka jak pro covid, tak pro necovid pacienty. My jsme už docela dost 

unavení. A setkávání se s pacienty, ať už s nebo bez covid, kterým nemůžeme 

pro vyčerpané kapacity nemocnice pomoci, kapacity nás zdravotníků také vy-

čerpávají.  

Při  tom všem vídáme ve společnosti  čím dál  větší  lhostejnost,  rozbroje

a polo a nepravdy, …  

Myslíme, že zlo je v dané situaci jasné – vir, těžkosti spojené s nemocemi

jím způsobenými.  

Chtěli bychom Vás poprosit, abychom nenahrávali tomu Zlému v jeho sna-

hách nás lidi, nás křesťany, rozhádat a rozdělit. Naopak pojďme se spojit a být

zajedno především v modlitbě – se společnou prosbou o ukončení této pande-

mie, se společnou opravdovou touhou nepromarnit tento čas rozpory, hádkami,

… ale využít ho k růstu v lásce, zájmu jeden o druhého, zájmu o Boží království.

Chtěli bychom zahájit obnovení společné modlitby na tento úmysl – nové-

nou k sv. Josefu Moscatti od 21. 11. Kdo by se chtěl přidat (zítra nebo kdykoliv

poté), pošleme bližší informace.  

Každopádně každému, kdo přidá jakoukoliv modlitbou na stejný úmysl,

budeme vděčni.“



VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY NA KŘENOVÉ

24. 12. 2021 půlnoční bohoslužba
 15:00 půlnoční mše sv. pro děti
 22:00 půlnoční mše sv. s chrámovým sborem

25. 12. 2021 slavnost Narození Páně 
8:00, 9:30 (s chrámovým sborem), 11:00, 18:30

  14:20 v kapli sv. Kříže (psychiatrická nemocnice)

26. 12. 2021 svátek Svaté rodiny
 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 
 (s možností obnovy manželských slibů)
31. 12. 2021 mše svatá na poděkování
 16:00

1. 1. 2022 slavnost Matky Boží Panny Marie 
 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 

2. 1. 2022 2. neděle po Narození Páně
 8:00, 9:30 (s katechezí pro děti), 11:00, 18:30

6. 1. 2022  slavnost Zjevení Páně 
 6:00, 18:30 

9. 1. 2022 svátek křtu Páně
 8:00, 9:30 (s katechezí pro děti), 11:00, 18:30



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)

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 hod. Svátost smíření je možné přijmout i ½ 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. Od 1. prosince 2021 zapi-
sujeme na první čtvrtletí od ledna do března 2022.
 

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.  
                                                
                  

ZPOVÍDÁNÍ A ADORACE PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY

úterý 21. 12. - čtvrtek 23. 12. 2021  16:00 – 18:00
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, pátek 15:30–18:00.
Kontakt: o. Petr Polívka, tel.: 739 521 857, info@farnostkrenova.cz; www.farnostkrenova.cz. Redakční
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příštího  čísla  bude  27.  ledna  2022.  Příspěvky  posílejte  na  adresu:  zpravodaj.krenova@gmail.com.
Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav.


