
DUCHOVNÍ NAKOPNUTÍ

Milí  farníci!  Zaujala  mě  slova  papeže  Františka  adresovaná  italským

dobrovolníkům: „Děkuji vám za to, co jste udělali a stále děláte v tichosti. Dobro

nedělá hluk, ale buduje svět.“ To platí nejen v době války nebo pandemie, ale

i v našem každodenním osobním i farním životě. Je spousta dobrých věcí, které

se ve farností dějí a dělají a je za tím většinou pár lidí.

Občas máme sklon si stěžovat a naříkat, jak nás je málo a že je ještě méně

těch, kteří jsou ochotni se zapojit a něco udělat. Může nám to někdy tak připadat.

Dívám-li se na to trochu z dálky, tak si říkám, že to není úplně pravda. Je tu

hodně lidí, kteří dělají dobro, které nedělá hluk. Začíná to u toho, že po boho-

službě prohodím pár slov, s někým, koho moc neznám, a tak stavíme mosty mezi

sebou navzájem, abychom opravdu mohli být rodinou, ve které se aspoň trochu

známe a podle našich možností a sil si pomáháme, a to nejen co se týče věcí tady

v kostele, ale potom i doma a ve svém sousedství, že budujeme dobré sousedské

vztahy. 

Kolik lidí pomáhalo s letošními víkendovkami pro děti a pro starší. Kolik

mladých lidí se sešlo na filmový večer. Kolik lidí letos bylo na farní pouti. Mys-

lím si, že účast byla hodně dobrá a ti, co na těchto akcích byli, byli spokojení.

Spokojených bylo i osm lidí, co se sešli na filmovém večeru pro dospělé. Slabší

to bylo s úklidem věže na Noc kostelů, kde se ve dvou termínech našli dohroma-

dy čtyři lidé, kteří byli ochotni pomoci. Bylo to naplánováno na poslední chvíli

a v době,  kdy většina pracujících je ještě v zaměstnání. Takže to taky zas tak

velké překvapení nebylo.
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Moje osobní zkušenost je, že když se s kýmkoliv z farnosti domluvím na

nějaké akci, tak se to podaří ke spokojenosti všech. Je to o dost slabší, když se

organizuje akce pro nějakou imaginární skupinu. To znamená – plánujeme něja-

kou akci a byli bychom rádi, aby tam byly děti, mládež, rodiny, senioři, ale už to

neplánujeme s konkrétními osobami. Neoslovíme konkrétní děti, mladé, rodiny

ani seniory a pak se divíme, že se nás objeví pár. Pak tam vidíme čtyřicet židli-

ček, které někdo musel snést a pak zase vynést do druhého poschodí. To je po-

tom škoda a je to hlavně zbytečné. Když se o tom mluví, že něco uděláme, tak se

všichni tváří, že to je dobrá věc a že o to mají zájem. Jenže pak si řeknou: mně

se to teď nehodí, mám něco, co je pro mě důležitější, a tak nepůjdu. Je přesvěd-

čen, že tak uvažuje sám. Jenže ve skutečnosti tak uvažuje každý druhý, a to se

potom hodně špatně odhaduje a organizuje. 

Chceme-li jako farnost budovat rodinu, tak k tomu patří, že vím, že mohu

očekávat  30  nebo 50 lidí.  Ono je  i  dost  těžké  se  v takovém množstvím lidí

domluvit na vhodném termínu. Nikdy nebude ideální a nikdy nebude vyhovovat

všem. Co se mi zatím osvědčilo je dát ho hodně dopředu, tam je velká pravdě-

podobnost, že tam ještě moc lidí nic naplánované nemá a budou-li se akce chtít

účastnit, tak si na ni udělají čas, i když se mezi tím objeví celá řada dalších akcí,

na kterých by také rádi byli. Nedá se stihnout všechno. A chceme-li se sejít jako

farníci z Křenové, tak se musíme domluvit, a není možné čekat, že když  se to

zrovna mně bude hodit, že se to automaticky bude hodit všem ostatním. Tak to

v životě nebývá. 

Chci poděkovat vám všem, kteří děláte dobro, které nedělá hluk, a těším se

na  další  sekání,  ať  už  v menších  skupinkách,  že  se  nás  domluví  třeba  deset

a udělá se oheň před farou, anebo i na nějaké větší akci, ať už dětí, mládeže, ro-

din, seniorů nebo i celé farní rodiny.

o. Petr Polívka

VZPOMÍNKA NA FARNÍ POUŤ – SENETÁŘOV 14. 5. 2022

Na sraz na Staré Osadě nás dorazilo tolik, že pro nás byl přistaven posilový spoj,

který jel přímo do Jedovnic bez mezizastávek, a do kterého se i tak připletlo

několik civilistů, kteří pak řešili, proč jim autobus nestaví tam, kde očekávají.



Naštěstí  si  to  pak  s  řidičem domluvili,

a tak snad nikdo nezabloudil.

Dojeli jsme do Jedovnic, kde jsme

ale zjistili,  že část  lidí  ještě nedorazila,

a tak  někteří  čekali  a  zbytek  vyrážel

napřed.  Po mírných komplikacích  jsme

se  ale  všichni  sešli  za  Jedovnicemi

a vyrazili směr Senetářov. Bylo nás cca 50 a jeden pes.

První zastávku jsme měli u vysílače v Kotvrdovicích, kde jsme nastudovali

historii  z místní naučné cedule a kde se rozhodlo,  že máme dost času, a tak

půjdeme delší,  ale o to krásnější cestou lesem, kde jsme pak naší hromadnou

výpravou lehce šokovali místní dřevorubce.

Po příchodu do Senetářova jsme navštívili nejprve místní selské stavení

upravené na muzeum. Zde jsme nahlédli do života našich předků a prohlédli si

různé  zemědělské  stroje  z  širého

okolí.  Dále  byla  součástí  výstava

o perleťářství  (výroba  perleťových

knoflíků), toto řemeslo bylo v této

oblasti v 19. století rozšířené. 

Načež  jsme  již  zamířili  do

kostela  na  mši.  Zdejší  kostel  sv.

Josefa patří k moderním, dostavěn

byl v roce 1971. Po samotné mši pak byl poutavý výklad o tom, jak se kostel

navzdory  komunistům  stavěl  a sym-

bolice jednotlivých dekorací v koste-

le. Výklad všechny natolik zaujal, že

bylo  třeba  volat  do  restaurace  v Je-

dovnicích,  že  na  oběd  dorazíme

s půlhodinovým zpožděním. I tak ale

bylo  třeba  spěchat,  a  tak  jsme  se

zrychleným  přesunem  přemístili  do



Jedovnic,  kde  jsme  si  vychutnali  zasloužený  oběd.  Následovala  pak  ještě

prohlídka místního kostela a pak už hurá domů.

Jan Šipr

FARNÍ POUŤ DO SENETÁŘOVA

V  sobotu  14.  5.  zorganizoval  o.  Petr

pouť do Senetářova. Ze Staré osady v 8

hod.  vyjel  zajištěný  autobus  s  farníky

do  Jedovnic,  odkud  se  pokračovalo

pěšky do Senetářova.  Farníci,  kteří  by

cestu  neušli,  přijeli  autem.  Naproti

kostela sídlí muzeum perleťářství, které jsme si prohlédli. Potom byla v kostele

sv.  Josefa  mše  svatá,  kterou  sloužili  všichni  tři  naši  kněží,  a  následovala

prohlídka  kostela  s  poutavým  výkladem  místního  p.  kostelníka.  Kostel

v Senetářově je zajímavý tím, že byl postaven za komunismu, v letech 1969 –

1971. Nemohl být vysvěcen,  až po revoluci v r.  1991 při  příležitosti  nových

varhan.  Přesto  se  v  něm  sloužily  mše  svaté.  Také  je  vyhledáván  z  důvodu

moderní architektury. Architekt Ludvík Kolek je také autorem výtvarné výzdoby

kostela  kromě  křížové  cesty.  Inspiraci  čerpal  ve  Francii.  Kostel  je  obrazem

církve, která jako loď sbírá věřící na cestách života a vede je k nejvyššímu dobru

– k Bohu a tím k věčnému štěstí. Věčné světlo zdůrazňuje přítomnost Boha mezi

námi.  Kříž  je  symbolem  vykoupení  člověka  a  zvony  mají  vyzpívat  radost

z vykoupení člověka.

Po  prohlídce  kostela  jsme  se  přesunuli  zpět  do  Jedovnic,  kde  byl

v restauraci  objednaný  oběd.  Po  něm

jsme se vrátili domů. 

Výlet byl velmi vydařený, počasí

nám přálo a zúčastnilo se víc jak čtyřicet

farníků od dětí až po ty starší. Budeme

se těšit, čím nás o. Petr překvapí příště.

Hana Holubová



FILM DOBRÁ SMRT

V pondělí 9. května 2022 jsme se sešli na faře na filmovém večeru. Promítli
jsme si dokumentární film Dobrá smrt. Po zhlédnutí jsme si sdělili dojmy z něj
a rozproudila se živá diskuse. Ve filmu je zachyceno pár posledních týdnů života
ženy z Velké Británie, která se rozhodla podstoupit ve Švýcarsku asistovanou se-
bevraždu, ve filmu prezentovanou jako dobrou smrt. Paní Janette trpěla nevylé-
čitelnou svalovou nemocí, kdy jí postupně ochabovaly svaly, až by se stala zcela
nemohoucí. V době, kdy se pro sebevraždu rozhodla, byla schopná ještě sama
chodit o berlích, sama se obsloužila, ale na údržbu domácnosti již nestačila. Ne-
chtěla se stát vlivem postižení zcela bezmocnou. Ve filmu ji na její cestě do-
provázejí syn, dcera, bratranec a ve Švýcarsku lékařka ze sanatoria, kde si smrtí-
cí koktejl sama pustila do žíly. Paní je ve svém rozhodnutí pevná, nechce se stát
závislou na pomoci druhých a chce o svém životě rozhodovat až do konce. Film
byl natočený mladými českými filmaři na popud této ženy, která si přála vnést
mezi lidi více povědomí o možnosti ukončit svůj život eutanazií. Její děti ji do
poslední chvíle přesvědčují, aby své rozhodnutí změnila, ale paní je pevně roz-
hodnutá… Po filmu jsme si sdělili svoje dojmy a diskutovali jsme. Byl s námi
i MUDr.  Václav  Trmač,  který  se  pracuje  v  hospici  a  má  zkušenosti  s  péčí
o umírající  a nevyléčitelně nemocné. Shodli  jsme se na tom, že o posledních
chvílích v životě nemá člověk rozhodovat sám. Lékařská věda nabízí účinné ti-
šení bolesti a nikdo nemusí nesnesitelně trpět. Stejně tak je důležitá i psychická
pomoc a doprovázení.

Pavla Osvaldová

DRUHÝ FILMOVÝ VEČER

V pondělí  9. 5.  se  uskutečnil  2. filmový večer  na  faře  pro  2. skupinu (starší)
s promítáním filmu Dobrá smrt. 

Ve filmu (dokument o skutečné události) se jednalo o starší ženu, která
trpěla nevyléčitelnou chorobou, svalovou dystrofií. Už nebyla schopná se sama
o sebe postarat.  Dělalo jí potíže uvařit si i  kávu. Chorobu měla její maminka
a má ji i její syn. Dcera je zdravá, ale oba jsou bezdětní. Paní Jan se celý rok
připravovala  na  asistovanou  eutanazii  (sebevraždu),  která  se  v její  vlasti
neprovádí, a musela letět do Švýcarska, kde si to písemně objednala. Na zahradě
pod kamennou drť zahrabala poklad – zlatý křížek, který nosila. Její děti, syn



i dcera, letěli s ní a v těžké hodince ji drželi za ruku, i když s jejím rozhodnutím
nesouhlasili a pokoušeli se ho zvrátit, ale respektovali ho. Dcera rozprášila popel
z urny na zahradě domku, kde maminka bydlela.

Po skončení filmu jsme měli diskuzi s MUDr. Václavem Trmačem, který
se  s námi  podělil  o  své zkušenosti  a  zážitky  ze  své  praxe.  Měl  to  perfektně
připravené, věnoval tomu i nám svůj čas společně s o. Petrem Polívkou a byla
škoda, že se nám tam sešel malý počet – celkem 10 lidí.

Byl to emočně náročný večer a máme nad čím přemýšlet.
MAB

FILMOVÝ PODVEČER NA FAŘE

V pondělí 9. 5. domluvil o. Petr již po druhé promítání filmu Dobrá smrt. Film
pojednává o ženě z Velké Británie, která měla svalovou dystrofii, a z toho důvo-
du si domluvila ve Švýcarsku eutanazii. Jak svůj odchod z tohoto světa řešila
s rodinou i přístup lékařky, která u zákroku asistovala. Po filmu proběhla debata
s dr. Václavem Trmačem, který pracuje v domácím hospici v Tišnově. Myšlenek
k rozjímání bylo mnoho a k tomuto tématu se vracíme i nadále. 

Byla velká škoda, že se přišlo podívat pouze osm lidí. Pravděpodobně pro-
to, že film už byl jednou promítán pro mladé. Bylo by dobré, kdyby se podobné
akce konaly pro celou farnost. Beseda by obohatila mladé i ty starší farníky.

Hana Holubová

MARIÁNSKÝ SLOUP NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE

Milí farníci, díky vaší štědrosti a modlitbám jsme se dočkali po mnohaletém úsilí
Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu, že dne 15. srpna 2020 byl sloup se
sochou Panny Marie Immaculaty požehnán kardinálem Dominikem Dukou za
velké účasti lidu, aby tak znovu zaujal původní místo. Byla tak dovršena první
etapa jeho obnovy. Aby však bylo dílo Jana Jiřího Bendla dokompletováno, je
třeba nyní vytvořit sochy andělů na rozích sloupu. Byla již vyhlášena soutěž na
jednotlivé sochy a vybráni sochaři, kteří budou postupně sochy vytvářet podle
dochovaných částí, které jsou v lapidáriu. Je jasné, že k tomu všemu bude třeba
financí, aby mohlo být toto dílo dotaženo do konce. Nezapomeňte se také modlit
na tento úmysl, protože dosavadní modlitby mnoha lidí nepochybně přinesly své
ovoce. Společnost vyslovuje velký dík všem, kteří jste ať modlitbou či finančně
přispívali na znovupostavení sloupu. Příspěvky můžete odevzdat buď v zákristii



nebo na faře. Budou předány Společnosti s tím, že bude vyhotoveno potvrzení
celkové  částky.  Společnost  předem  děkuje  všem  dárcům,  kteří  tak  přispějí
k dokončení soch sloupu, na jehož znovupostavení jsme čekali dlouhých 102 let
od jeho stržení v roce 1918.

Za Společnost pro obnovu Mariánského sloupu,
Eduard Severa, člen grémia

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli  19.  června 2022 při  mši svaté v 9.30 přistoupí deset  dětí  k prvnímu
svatému přijímání.

MODLITBA KE KAŽDODENNÍ OBNOVĚ BIŘMOVÁNÍ

Bože, dej nám trochu svého Ducha moudrosti,
abychom rozpoznali, kde máme ustoupit

a kde máme plnit svůj úkol.
Bože, dej nám trochu svého Ducha rozumu,

abych poznali, co od nás chceš
a kdo to s námi myslí dobře.

Bože, dej nám trochu Ducha rady,
abychom pomáhali těm, kteří to potřebují

a ptají se nás na radu.
Bože, dej nám trochu Ducha síly,

abychom se odvážili
– i proti názoru ostatních – stát při tobě.

Bože, dej nám trochu Ducha vědění,
abych se dobře učili a své znalosti abychom používali

pro radost a užitek ostatních.
Bože, dej nám trochu Ducha zbožnosti,

abych se modlili za druhé a všech věcech,
i v těch nejmenších, ti důvěřovali.

Bože, dej nám trochu Ducha bázně Boží,
abychom s tím, co jsi stvořil, i když se to zdá zlé,

zacházeli dobře a abychom nic lehkomyslně neničili. Amen.



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. června 2022 zapi-
sujeme na třetí čtvrtletí od července do září 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.  

ÚKLID NAŠEHO KOSTELA
Úklid kostela je plánovaný na pátky 8. 7. a 12. 8. a 9. 9. 2022. Vždy od 19:15 po
večerní mši svaté. Budeme vděční za další posily. Bližší informace u paní Hany
Holubové, tel. 732 881 461.

MODLITBA ZA NÁŠ NÁROD
Další modlitby budou: 17. 6.; 15. 7.; 19. 8.; 16. 9.; 21. 10.; 18. 11. a 16. 12. od
18 hodin v našem kostele. Seznámíme se sv. Norbertem, bl. Hroznatou, ct. Mar-
tinem Středou, sv. Václavem, sv. Radimem, sv. Klementem. 

Zpravodaj  vydává Římskokatolická farnost  u  kostela  Neposkvrněného Početí  Panny  Marie  v  Brně,
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rada:  o.  Petr  Polívka,  Miloslav  Trmač,  Marie  Sychrová,  Martin  Sychra,  Marek  Schwarz.  Uzávěrka
příštího  čísla  bude  1.  září  2022.  Příspěvky  posílejte  na  adresu:  zpravodaj.krenova@gmail.com.
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