
DUCHOVNÍ NAKOPNUTÍ

Milí� farní�ci! 

Sta� le znovu zazní�va� , z�e farnost ma�  bý� t takovou rodinou. Mí�stem, kde se kaz� -

dý�  cí�tí� dobr�e, kde kaz�dý�  najde to, co k z� ivotu potr�ebuje. Nas�e pr�edstava o ta-

kove�  idea� lní� rodine�  se promí�ta�  i do z� ivota nas� í� farnosti. Pr�ejeme si takovou

fungují�cí�  rodinu. Ale co jsme ochotni pro ni ude� lat? Jsme ochotni se tr�eba

i ne� jak pr�izpu' sobit a výnaloz� it ne� jake�  u� silí�, abý ve�ci s� lý de� lat spolec�ne�? Jsme

ochotni si tr�eba i ne�co odr�í�ci ve prospe�ch druhý�ch?

Dnes�ní� covidova�  doba na�m pr�inesla jednu takovou ve�c – virtua� lní� rodi-

nu. Rodinu, ve ktere�  se ja�  sa�m obsluhuji a výbí�ra�m si, co pasuje mne� , a na

nikoho v tom moc nemusí�m bra� t ohled. Stac�í�  zapnout obrazovku poc�í�tac�e

nebo televize a mohu si výbí�rat.  Dnes budu slavit  bohosluz�bu s papez�em

Frantis�kem,  zí�tra  s  kardina� lem  Dominikem  Dukou.  Dnes  si  výslechnu

promluvu Toma� s�e Halí�ka a zí�tra Marka Orko Va� chý. 

Chceme-li spolec�ne�  jako rodina slavit  bohosluz�bu, tak k tomu nepo-

tr�ebujeme jen kne�ze, varhaní�ka a kostelní�ka. Technický bý v tomto sloz�ení�

ms�e svata�  odslouz� it s� la, ale daleko ve� ts� í� radost a uz� itek budeme vs� ichni mí�t,

kdýz�  se do bohosluz�bý zapojí� co nejví�c lidí�. Ne�kdo pr�ec�te c�tení�, dals� í� pr�í�mlu-

vý. Dva se mohou zapojit tí�m, z�e pu' jdou v obe� tní�m pru' vodu, a vs� ichni se mu' -

z�eme zapojit tí�m, z�e se budeme bohosluz�bý aktivne�  u� c�astnit. Podí�va�me-li se

na sloz�ení� nas� ich bohosluz�eb ve vs�ední� den, tak se mi zda� , z�e nemusí�me mí�t

obavý, z�e býchom zpe�v ne� jak „zhors�ovali“ svý�m neu� plne�  dokonalý�m zpe�vem.
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Ve�r�í�m, z�e Pa�n Bu' h ma�  radost, kdýz�  se snaz� í�me zpí�vat, i kdýz�  ne�kdý nedoko-

nale, nebo kdýz�  se na�m tr�eba pr�i hraní� varhan nedar�í� slova pí�sne�  dobr�e za-

chýtit. Stejne�  se mu' z�eme zapojit odpove�ďmi ve ms�i svate� . Odpove�ď z�almu

v nede� li  najdeme  v  leta� c�ku  „Nede� lní�  liturgie“,  který�  si  uz�  od  str�edý  od-

poledne mu' z�ete zdarma vzí�t v kostele na stolku, a mu' z�ete se s jeho pomocí�

pr�ipravit i na nede� lní� c�tení�. Kaz�de�mu se stane, z�e mu ne�kdý není� u� plne�  rozu-

me�t. Mu' z�e se to sta� t jak kne�zi, tak varhaní�kovi, tak i lektorovi. Nejví�c na� s to

tra�pí�, kdýz�  ma�me ne�co odpoví�dat a nepodar�ilo se na�m zachýtit co. I zde si

mýslí�m, z�e ví�c nez�  si ste�z�ovat na to, z�e není� rozume�t, pomu' z�e, kdýz�  tr�eba po-

prosí�me varhaní�ka,  lektora,  kne�ze,  abý odpove�ď jasne� ji  výslovoval,  a take�

kdýz�  i mý vs� ichni se budeme snaz� it pozorne� ji poslouchat, abýchom odpove�ď

mohli zopakovat co nejve�rne� ji.

V kostele nejsme v z�a�dne�m televizní�m studiu a nepotr�ebujeme tu mí�t

televizní�  hlasatele.  Jsme  rodina,  kde  se  snaz� í�me  výstac�it  si  s  te�mi  darý

a schopnostmi, ktere�  jsme od Pa�na Boha dostali, a nes� ilha�me po jiný�ch, kter�í�

mají� podle na� s darý leps�í�. Buďte si jisti, z�e i te�m, kdo mají� ne�ktere�  leps� í� darý

v jedne�  oblasti, zase chýbí� ne�co jine�ho, co mý ma�me a ani si toho por�a�dne�

neva�z� í�me. 

Dnes je moderní� mí�t vize. Jednou z nich bý pro nas� i farní� rodinu mohlo

bý� t, výzkous�et to pr�i bohosluz�ba� ch ve vs�ední� dný. Je na� s tam pa� r a mýslí�m,

z�e podle vide�ní� se zna�me. Ví�m, z�e tenhle c�love�k chodí� na ranní� a tenhle na

vec�erní�. Tr�eba bý s�lo si ne� jak ví�c rozde� lit c�tení�, pr�í�mluvý i pr�ina� s�ení� obe�t-

ní�ch daru'  a s� lo bý take�  ví�c pr�idat s nas� imi

odpove�ďmi.  Navrhuji,  abýchom  se  ne�kdý

po jedne�  takove�  vs�ednodenní�  bohosluz�be�

ses�li,  jak s kostelní�kem, tak s varhaní�kem,

tak i s kne�zem a pobavili se o tom, co bý

na�m pomohlo k  tomu,  abýchom tuto vizi

mohli prome�nit ve skutec�nost. 

o. Petr Polívka



VÍKENDOVKA MIO MŮJ MIO

Výdejme se do zeme�  v daleke�  da� lce. Po-

mozme  zemi,  kterou  suz�uje  zlý�  rýtí�r�

s kamenný�m  srdcem.  Výdejme  se  do

jeho hradu. Nebojme se pr�eka�z�ek, ktere�

se na�m budou stave� t do cestý. Pr�ekonej-

me svu' j vlastní� strach a spolec�ne�  poraz-

me rýtí�r�e Kato. Ví�kendovka se bude ko-

nat  od 25. do 27. br�ezna 2022  na  far�e

v Bedr�ichove�  u Lýsic. Bereme de�ti od 6 do 10 let. Te�s� í�me se na  va� s! Pr�ihla� s� -

ký budou na webu i na stolku v kostele. Kapacita je omezena.

VÍKENDOVKA S KRÁLEM DAVIDEM

Zna� te  izraelske�ho  kra� le  Davida?  Zna� te

jeho pr�í�be�h? Výdejte se s na�mi a seznam-

te se s ní�m. David býl muz�em mnohý�ch

daru'  a talentu' .  Miloval Boha celý�m srd-

cem. Býl  nadaný�  hudební�k.  Me� l  odvahu

postavit se proti Golia� s�ovi.  Kdýz�  se stal

kra� lem,  dobýl  Jeruzale�m  a  pr�enesl  do  ne� j  archu  smlouvý.  Býl  moudrý�m

panovní�kem,  který�  sjednotil  izraelske�  kmený  a  vla�dl  jim  asi  c�týr�icet  let.

Doka� z�ete  se  postavit  vý�zva�m  c�elem,  jako  tento  biblický�  hrdina?  Pojeďte

a výzkous�ejte na vlastní� ku' z� i! Ví�kendovka se bude konat od 18. do 20. br�ez-

na 2022 na far�e Br�ezí� u Vlkova. Bereme de� ti ve ve�ku v rozmezí� 11–15 let. Te� -

s� í�me se na va� s! Pr�ihla� s�ký budou na webu i na stolku a kapacita je omezena. 

o. Petr Polívka

SPOLČO PRO DĚTI

V u� noru 2022 bude spolc�o pro de� ti o nede� lí�ch 13. 2. a 27. 2. Zac�neme ho ms�í�

svatou v 9:30 v kostele.



FILMOVÝ VEČER

V  nede� li  13.  u� nora  2022  zveme
vs�echný mlade�  (studují�cí�  i pracují�cí�)

na  filmový�  vec�er,  který�  zac�neme
v 19:30 na far�e. Podí�va�me se na film

Dobra�  smrt,  který�  natoc�il  CHech  se
Slova�kem  o  Anglic�ance,  ktera�  se

rozhodla  sve�volne�  ukonc�it  z� ivot.  Po
filmu bude beseda. Vec�era se zu� c�astní� take�  MUDr. Va� clav Trmac�, který�  stojí�

u zrodu nove�  vznikají�cí�ho  hospice  v Tis�nove� .  Ra�d  se  s  na�mi  pode� lí�  o  sve�
zkus�enosti s tí�m, co lide�  proz� í�vají� a co potr�ebují� na konci pozemske�ho z� ivota.

o. Petr Polívka

PROČ ČÍST BIBLI?

Biblicke�  textý výpra�ve� jí�  poutave�  pr�í�be�hý: o la� sce a hne�vu, o spravedlnosti

a vzpour�e,  o  ne�z�nosti  a  bolesti,  o  nespravedlnosti  a  vzpour�e,  o  ne�z�nosti
a bolesti, o du' lez� itosti a kra� se osobní�ho vztahu c�love�ka s Bohem. Textý na�m

nabí�zejí� i slova, ktera�  si mu' z�eme vzí�t za sve�  tam, kde na�m slova scha�zejí�: pr�i
na� r�ku, chva� le, v nade� ji, pro u� te�chu v z� ivote�  i pr�i umí�ra�ní�. Biblicke�  textý v na� s

z� iví�  touhu po spravedlive�m a pokojne�m sve�te� .  Provokují�  na� s k pr�emý�s� lení�
o du' lez� itý�ch a zda�nlive�  samozr�ejmý�ch ve�cech. Umoz�n� ují�  na�m vní�mat c�asto

zamotaný�  a nelehký�  z� ivot v nove�m sve� tle.

„Přijď, Duchu Svatý! Přijď do mého srdce! Dej mi vnímavost pro Boží slovo,
které otevírám! Naplň mě po okraj  svou radostí,  pokojem a božskou silou!

Přijď a přebývej ve mně! Vyžeň z příbytku mého srdce všechny zlé myšlenky,
všechen neklid, všechen smutek a strach. Duchu Svatý, staň se mým nejlepším

přítelem a rádcem. Veď mě, ať nikdy nesejdu z Božích cest. Ty sám mi vnukni
myšlenky pokoje. Utěš mě ve smutku. Posiluj mě v pokušení. Zahřívej mě tam,

kde má láska vychládá. Ať zářím a stávám se pro druhé znamením Boží lásky.
Veni, Sancte Spiritus!“



STŘEDA – NÁŠ DEN SV. JOSEFA
Kaz�dou str�edu se modlí�me pr�ede ms�í� svatou svatojosefský�  ru' z�enec a není�-li
zrovna ne� jaký�  jiný�  sva� tek, tak je ms�e svata�  ke cti sv. Josefa.

Svatojosefský�  ru' z�enec zac�í�na�me modlitbou Ve�r� í�m v Boha. Po ní� na� sle-
duje modlitba Otc�e na� s�  a 3x se opakuje Zdra�v buď, sv. Josefe. První� Zdra�vas
je za ctnost c�istotý, druhý�  za ctnost ve�rnosti a tr�etí� za ctnost pokorý. Pak na� -
sleduje Sla�va Otci.

Svatojosefský�  desa� tek se modlí� stejne�  jako desa� tek ru' z�ence. Zac�ne se
modlitbou Otc�e  na� s�  a  pak se 10x opakuje  modlitba  Zdra�v  buď,  sv.  Josefe
a konc�í� se modlitbou Sla�va Otci. 

„Zdra�v buď, sv. Josefe, 
sýnu Davidu' v, snoubenc�e Panný Marie, 

poz�ehnaný�  jsi mezi patriarchý 
a poz�ehnana�  tva�  svata�  rodina; 

sv. Josefe, pe�stoune Pa�na Jez� í�s�e, 
pros za na� s hr�í�s�ne� , 

nýní� i v hodinu smrti nas� í�. 
Amen.“ 

Svatojosefský�  desa� tek mu' z�eme zakonc�it modlitbou papez�e Frantis�ka ke 
sv. Josefovi podle apos�tolske�ho listu Svate�ho otce Frantis�ka „Patris Corde“:

Buď zdra�v, ochra�nce Výkupitele 
a snoubenc�e Panný Marie! 

Tobe�  Bu' h sve�r� il sve�ho Sýna, 
do tebe Maria vloz� ila svou du' ve�ru; 

s tebou Kristus dorostl v muz�e. 
Svatý�  Josefe, buď i nas� í�m otcem 

a veď na� s cestou z� ivota. 
Výpros�uj na�m milost, milosrdenství� a odvahu, 

a ochran� uj na� s pr�ed kaz�dý�m zlem. Amen.

o. Petr Polívka



ČETBA STAROZÁKONNÍ KNIHY SAMUEL
V lednu 2020 jsme zaha� jili c�etbu staroza�konní� knihý Samuel, ktera�  se skla�da�
dokonce ze dvou knih. První� knihu se na�m podar�ilo doc�í�st v prosinci 2021.
Od ledna 2022 pokrac�ujeme v c�etbe�  druhe�  knihý. Scha�zí�me se ve 14denní�ch
intervalech vz�dý ve str�edu po ms�i svate� . Pr�ed setka�ní�m si mu' z�e kaz�dý�  uz�  do-
pr�edu  doma  pr�ec�í�st  dve�  kapitolý,  o  který�ch  se  na  setka�ní�  budeme  bavit.
Mu' z�e si v textu zvý�raznit slovo, nebo slovní�  spojení�, ktere�  se ho ne� jak do-
tkne nebo ho osloví�. Pr�edtí�m, nez�  pr�ejdeme k vý�kladu dane�  kapitolý, tak za-
zní� v ple�nu slova, slovní� spojení�, ktera�  upoutala ne�c�í� pozornost. Slova jen za-
zní�, bez jake�hokoliv komentova�ní� nebo výsve�tlova�ní�. 

Pote�  na� s Miloslav Trmac�  poutavý�m zpu' sobem sezna�mí� s exegetický�m
neboli vý�kladový�m komenta� r�em k dane�  kapitole. Ma�  k tomu pr�ipravene�  i na� -
zorne�  prezentace, ve který�ch najdeme nejen výsve�tlení� nezna�mý�ch slovní�ch
obratu' ,  ale  tr�eba  i  portre�tý  osob,  popisý mí�st  a  pr�edme�tu' ,  se  který�mi  se
v kapitole setka�va�me. Nechýbí�  ani mapý, abýchom se dobr�e orientovali jak
v c�ase, tak i v prostoru.

Na za�ve�r ma�m jes�te�  pr�ipraveno ne�kolik podne�tu'  k tomu, jak bý se ve�ci,
o který�ch jsme v kapitole slýs�eli, dalý ne� jak aplikovat do nas�eho konkre�tní�ho
z� ivota.  Ne�kdý to  pak výu� stí�  i  ve  sponta�nní�  poví�da�ní�  a  sdí�lení�  zkus�eností�
c�i za� z� itku' . CHasove�  setka�ní� trva�  asi hodinu, 19:15–20:15.

Tí�mto zpu' sobem se na�m uz�  podar�ilo pr�ec�í�st knihý Daniel, Ester, Tobi-
a� s� ,  Ju� dit  a  je  pe�kne� ,  kdýz�  týto  textý  pak  po  urc�ite�  dobe�  znovu  slýs� í�me
v kostele pr�i bohosluz�be� . Jsou na�m tato slova ne� jak ví�c a du' ve�rne� ji zna�ma,
nez�  to býlo pr�edtí�m, a znovu na� s ne�c�í�m obohatí�. 

Rozpis pro c�etbu druhe�  knihý Samuelový:
5-6. kapitola 9. u� nora 2022
7-8. kapitola 23. u� nora 2022
9-10. kapitola 9. br�ezna 2022 
11.-12. kapitola 23. br�ezna 2022
13-14. kapitola 6. dubna 2022
15-16. kapitola 20. dubna 2022
17-18. kapitola 4. kve�tna 2022
19-20. kapitola 18. kve� tna 2022
21-22. kapitola 1. c�ervna 2022
23.-24. kapitola 15. c�ervna 2022 

o. Petr Polívka



MŠE SVATÉ
Nede� le: 8:00, 9:30 (s katechezí� pro de� ti), 11:00, 18:30
Vs�ední� dný: 6:00, 18:30 (v ponde� lí� vec�er ms�e sv. není�)
Sobota: 18:30 (s nede� lní� platností�)

14:20  v  kapli  sv.  Kr�í�z�e  v psýchiatricke�  nemocnici  
v Brne� -CHernovicí�ch (s nede� lní� platností�)

ZPOVÍDÁNÍ A ADORACE V NAŠÍ FARNOSTI
Pr�í�lez� itost  k  soukrome�  adoraci  a  k  pr�ijetí�  sva� tosti  smí�r�ení�  je  ve  str�edu
od 16 do 18  hodin  a  v  pa� tek  od  8  do  10  hod.  Sva� tost  poka�ní�  je  moz�ne�
pr�ijmout i ½ hodiný pr�ed zac�a� tkem kaz�de�  bohosluz�bý.

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA MŠE SVATÉ
Pokud ma� te ne� jaký�  u� mýsl, na který�  býste chte� li da� t slouz� it ms�i svatou, mu' z�e-
te pr�ijí�t do sakristie po kaz�de�  ms�i svate�  a nechat si ho zapsat. Od 1. br�ezna
2022 zapisujeme na druhe�  c�tvrtletí�, duben–c�erven 2022.

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH
Okolo kaz�de�ho první�ho pa� tku v me�sí�ci nabí�zí�me na�vs�te�vu kne�ze s pr�í�lez� itos-
tí� ke sv. smí�r�ení� a sv. pr�ijí�ma�ní�. O nede� lí�ch Va� s ra�di navs�tí�ví� nas� i akolýte� . Pr�i-
hla� sit se mu' z�ete v sakristii, na far�e c�i telefonický (739 521 857).

ÚKLID NAŠEHO KOSTELA
UO klid kostela je pla�novaný�  na pa� tký 11. u� nora a 11. br�ezna. Vz�dý od 19:15
po vec�erní�  ms�i svate� . Budeme vde�c�ní�  za dals� í�  posilý. Bliz�s� í�  informace Va�m
ra�da pr�eda�  Hana Holubova�  (732 881 461).

MODLITBA ZA NÁŠ NÁROD
Od  ledna  pokrac�ujeme  v modlitba� ch  za  na� s�  na� rod.  S nas� imi  na� rodní�mi
ochra�nci se seznamujeme vz�dý 3. pa� tek v me�sí�ci. 
Od ledna 2020 jsme se uz�  mohli sezna�mit se sv. Janem Nepomukem Neu-
mannem,  sv.  Ludmilou,  sv.  Hedvikou,  sv.  Anez�kou,  sv.  Vojte�chem,  sv. Kle-
mentem  Maria  Hofbauerem  (Dvor�a� kem),  sv.  Ví�tem,  sv.  Gorazdem  a jeho
druhý, bl. Karlem I. , sv. Prokopem a sv. Zdislavou. 
Dals� í� modlitbý budou: 18. u� nora, 18. br�ezna, 22. dubna, 20. kve�tna, 17. c�erv-
na, 15. c�ervence, 19. srpna, 16. za� r� í�, 21. r�í�jna, 18. listopadu a 16. prosince od



18  hodin  v nas�em  kostele.  Sezna�mí�me  se  se  sv.  Cýrilem,  sv. Janem
Sarkandrem, sv. Janem Nepomucký�m, sv. Norbertem, bl. Hroznatou, ct. Mar-
tinem Str�edou, sv. Va�clavem, sv. Radimem a sv. Klementem. 

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
V nede� li  13. u� nora 2022 budeme pr�i  ms�i  svate�  pro rodiný s de�tmi v 9:30
ude� lovat sva� tost pomaza�ní� nemocný�ch.

SETKÁNÍ EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI
V u� terý�  22. u� nora 2022 bude setka�ní� ekonomicke�  radý farnosti. Zaha� jí�me ho
ms�í� svatou v 18:30.

KŘÍŽOVÉ CESTY
Kr�í�z�ove�  cestý se budeme v nas�em kostele modlit v postní� dobe�  vz�dý v pa� tek
a  v nede� li  po  ms�i  svate� .  První�  kr�í�z�ova�  cesta  bude  na  popelec�ní�  str�edu
2. br�ezna 2022.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE
V pa� tek 25. br�ezna 2022 bude ms�e svata�  v 18:30 obe� tovana�  za vs�echný, kdo
jsou v nas� í� farnosti zapojeni do modlitbý z� ive�ho ru' z�ence.

FARNÍ POUŤ DO SENETÁŘOVA
Farní� pouť do kostela sv. Josefa v Seneta� r�ove�  se uskutec�ní� v sobotu 14. kve�t-
na 2022.  Kostel  v moderní�m stýlu býl  výbudovaný�  v letech 1969 az�  1971,
jako jeden z  ma� la  kostelu'  postavený�  v  období�  komunisticke�  vla�dý  v  teh-
dejs� í�m CHeskoslovensku. Bliz�s� í� informace budou pozde� ji.

MODLITBA ZA MICHALA A VŠECHNY SEMINARISTY
Od za� r� í� 2021 je v olomoucke�m konviktu Michal SHťasta z nas� í� farnosti, který�
se spolu s dals� í�mi seminaristý pr�ipravuje na sluz�bu kne�ze. Prosil na� s o mod-
litbu, za kterou take�  de�kuje. Prosí�me za ne�ho jak pr�i bohosluz�ba� ch pro rodi-
ný  s de�tmi,  tak  i  vz�dý  21.  v me�sí�ci,  kdý  slaví�me  ms�i  svatou  za Michala
a vs�echný seminaristý.

o. Petr Polívka
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o. Petr Polí�vka, Miloslav Trmac�, Marie Sýchrova� , Martin Sýchra, Marek Schwarz. Uza�ve� rka pr�í�s�tí�ho c�í�sla bude
31. br�ezna 2022. Pr�í�spe�vký posí�lejte na adresu: zpravodaj.krenova@gmail.com. Redakce si výhrazuje pra�vo
redakc�ní�ch u� prav.


