
ÚVODNÍ SLOVO

Milí farníci!

V uplynulých dnech skončily prázdniny. Začal nový školní rok. V církvi
sice žijeme podle tzv. »liturgického roku«, ale fakticky možná více podle roku
školního. Pro žáky a studující je to nová výzva, nový stupínek na cestě za vzdě-
láním a k dospělosti. Jsou před nimi nové výzvy… Ale výzvy – životní výzvy –
potřebujeme my všichni, nejen žáci a studující. Smyslem našeho života je, jak
rád opakuji, dozrávání v lásce, které se uskutečňuje v reálných konkrétních pod-
mínkách našeho každodenního života.

Na 21. neděli v mezidobí se při bohoslužbách četla čtení, která by mohla
být dobrou inspirací pro nás všechny – právě nyní na počátku nového školního
roku.

Ježíš nás učí, že nestačí být obdivovateli, nestačí být fanoušky, ale je třeba
jej následovat, je třeba na sobě trvale pracovat. Ježíš vyzývá, abychom usilovali,
abychom  vcházeli  těsnými  dveřmi  a  abychom  nedávali  přednost  širokým
cestám, lacinějším, populárnějším, lehčím alternativám.

Je to jako ve sportu: když trenér nemá nároky, když nerozvíjí sílu, vytrva-
lost,  obratnost, profesionalitu sportovce, je to sice pohodlné, ale takový spor-
tovec nic neuhraje ani nevyhraje. Rozumný sportovec jde od takového trenéra
pryč.  Na náročného trenéra si sportovec sice může občas zanadávat, ale je to
cesta, která vede k výhrám a pak si třeba ten sportovec řekne: „Stálo to za to!“
Podobně jedná Ježíš s námi: Má nás až příliš rád, než aby nás zhýčkal a zkazil.
Nechce z nás vychovat žádné „skleníkové kytičky“, ale lidi, kteří obstojí v ná-
ročných podmínkách reálného života. 

Buďme nároční! Na prvém místě na sebe, ale i na „ty druhé“. K našemu
dobru, k jejich dobru. A tím nejvyšším dobrem, kterého můžeme a máme dosáh-
nout, je život věčný. A nad to neexistuje nic většího! Právě proto jsme zde na
zemi.
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Bývalý předseda Mezinárodního olympijského výboru Lord Killanin řekl:
„Za olympijské ideály stojí za to bojovat!“ I za vlast stojí za to bojovat, za po-
šlapanou čest rodiny, za uplatnění svého práva, za děti, za svobodu…

A tak se ptejme: stojí ti za to usilovat, bojovat o celou šťastnou věčnost?
O šťastnou věčnost tvou i tvých drahých? Odpovědět si musí každý sám… Začal
nový školní rok, nová šance pro nás všechny! Kéž to je rok plodný a požehnaný,
kéž nám Bůh žehná a kéž nás při našem snažení a usilování provází blízkost
a přímluva Panny Marie.

Váš P. Ladislav Štefek

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ
Milí rodiče! Ve školním roce 2022/23 bude vyučování náboženství probíhat opět
ve čtvrtky. Skupina, která byla letos u prvního sv. přijímání, bude mít hodinu od
16:30 s katechetkou Pavlou. Straší holky budou mít hodinu od 16:30 s kateche-
tkou Janou. Děti, které se budou připravovat na první sv. přijímání, budou mít
hodinu  od  16:30  s o. Pet-
rem. Starší kluci budou mít
hodinu  s  o.  Petrem  od
19:15.  První  hodina  bude
ve čtvrtek 15. září 2022.

ZAČÍNÁME ČÍST PRVNÍ
KNIHU KRÁLOVSKOU
Ve  středu  14.  září  2022
v 19:15  začneme  s  četbou
královských knih, které na-
jdeme  ve  Starém  zákoně.
V první  knize  se  seznámí-
me s králem Šalomounem,
posledním králem jednotné
izraelské  říše  a  budovate-
lem  jeruzalémského  chrá-
mu. Seznámíme se s rozdě-
lením  izraelského  králov-
ství i s prorokem Eliášem,
který bojoval  s  Baalovými
proroky. Kdokoli má zájem
o tuto  starozákonní  knihu,
je srdečně zván.



BOHOSLUŽBY V NEDĚLI 18. ZÁŘÍ 2022
Milí farníci! V neděli 18. září bude dopolední mše svatá jen v 9:30. Bude zá-
roveň zahájením našeho farního dne. Mše svaté v 8 a 11 hodin tuto neděli mimo-
řádně nebudou. Bylo by pěkné, abychom se sešli v co nejhojnějším počtu na mši
svaté v 9:30. Většinou býváme v neděli rozděleni na čtyřech bohoslužbách a ne-
máme šanci se s mnohými vidět, setkat. Možná budeme překvapeni, jak je to na
našich bohoslužbách krásně rozprostřené napříč generacemi.

o. Petr Polívka

DIVADELNÍ HRA – FARNÍ DEN 18. ZÁŘÍ 
Milí farníci! Podobenství o marnotratném
synu  znáte  snad  všichni.  Otec  měl  dva
syny, jednoho pracovitého a druhého, který
si raději rychle požádal o část dědictví, aby
mohl  poznat  svět.  V  tomto  příběhu  se
střetává loajálnost a laxnost, šetrnost a roz-
hazovačnost, spravedlnost a milosrdenství.
Na  farním  dnu  uvidíte  divadelní  hru  na

výše zmíněné motivy. Živá hudba součástí.
Michal Šťasta

PODĚKOVÁNÍ FARNOSTI
Zdravím všechny kněze a farníky. Velmi Vám děkuji za podporu v uplynulém
školním roce, který jsem prožil v teologickém konviktu. Teologický konvikt je
propedeutický ročník,  též se  mu říká  přípravný či  nultý.  Slouží  k  tomu,  aby
člověk  poznal,  zda  má  či  nemá  povolání  ke  kněžství.  Respektive,  zda  se
rozhodne pokračovat do arcibiskupského kněžského semináře s touhou stát se
knězem či nikoliv.

Ptáte se, jak mladí muži rozlišují tuto otázku? Nastoupilo nás 10 za celou
ČR. Až na drobné přestávky jsme celý rok trávili spolu: modlitbou, účastí na mši
svaté,  u  jídla,  při  výuce  (Písmo  svaté,  liturgika,  nauka  církve,  spiritualita,
literatura,  rétorika,  úvod do filozofie,  italština,  angličtina,  latina),  při  nácviku
zpěvu,  při  službě  (po  týdnech  jsme  měli  po  dvojicích  buď  ministrování  či
umývání nádobí podle rozpisu), při práci (často jsme jezdili opravovat faru, kde
jsme betonovali, nahazovali fasádu, káceli stromy, dělali skalku, sekali trávu a
mnoho  dalšího)  a  také  ve  volném  čase  (byli  jsme  na  výletech  po  okolí,
navštěvovali jsme muzea, koncerty, divadla).



Program byl opravdu pestrý a všechen čas byl k něčemu využitý. A během
tohoto programu jsme měli několik sezení s představenými. Při těchto setkáních
jsme řešili  mnohé věci,  včetně  otázky povolání.  Těžko se  mi  píše,  jak  jsem
rozlišil, že tato cesta není pro mne. Nastoupil jsem s tím, že si nejsem jist, zda se
mám stát knězem, či třeba jednou otcem od rodiny. Zároveň se mi tato otázka v

životě vracela a byl jsem si jist, že na
ni  chci  konkrétně  odpovědět.  Jeden
starší moudrý kněz mi poradil, že bez
podání  přihlášky  to  nerozpoznám.
Podal  jsem  si  tedy  přihlášku.
U pohovorů s biskupy a představenými
jsem o své motivaci  mluvil  podobně,
jak už je zde výše  popsáno. Byl jsem
přijat  a  celý  rok  jsem  strávil
v teologickém konviktu.

Za tento rok jsem v hloubi uvnitř
vnímal, že nejsem na správné cestě. Bylo to dlouhodobého rázu, celoročního.
Proto jsem se po roce,  samozřejmě po konzultaci  s  otcem spirituálem,  který
souhlasil,  rozhodl  ukončit  formaci  na  kněžství.  Rozhodnutí  jsem  učinil  na
začátku  doby  velikonoční.  Přesto  jsem  se  rozhodl  a  též  domluvil  s
představenými, že zbylé dva měsíce ještě budu součástí teologického konviktu.
Jednak chci  dotahovat  věci  do konce,  jednak by mohl odchod nejstaršího ze
skupiny, zároveň mluvčího, rozhodit morálku v partě. Přece jen jsme byli za ten
rok, coby celek, hodně sehraní a „nacítění“ jeden na druhého.

Klukům z konviktu jsem tuto skutečnost sdělil na samém konci školního
roku. Pak nastalo velmi přátelské loučení.

Z konviktu jsem odešel s vděkem. Rozhodně to nebyl ztracený rok. Naučil
jsem se  mnohé,  a  to  nejen  modlitbou,  studiem a  prací,  ale  též  intenzivním
soužitím v poměrně malém kolektivu. Také jsem velmi vděčen za kněze, kteří
slouží mše svaté a vysluhují  svátosti.  Je snadné si stěžovat,  že jeden je líný,
druhý moc akční, jeden moc vážný, druhý až příliš veselý, atd. Važme si proto
kněží. Co bychom bez nich v církvi dělali? Kdo by sloužil mše svaté? Ke komu
bychom se chodili zpovídat? Bez biskupů a kněží není církve!

Též vám chci ještě jednou poděkovat za vaše modlitby. Prosím, pokračujte
v modlitbách za kněžské semináře. Přestože tam těch kluků není mnoho, jsou
naše  veškerá  budoucnost.  Tedy  modlete  se  jak  za  bohoslovce,  tak  za
představené. Tento rok jsem byl v konviktu za brněnskou diecézi sám. Ovšem
radostná  zpráva  je,  že  do  konviktu  jsou  na  následující  školní  rok  přijati  tři
šikovní mladí muži. Prosím o modlitbu i pro ně. S velkým díky Vám všem.

Váš farník Michal Šťasta



VÝCVIK DRAČÍCH JEZDCŮ – FARNÍ TÁBOR 2022, SOBOTÍN
V sobotu 30. července se sešli odvážlivci z farnosti
Křenová,  aby  prošli  výcvikem  dračího  jezdce
a společně porazili zlého černokněžníka Galbatorixe. 

Již  samotný  počátek  naší  výpravy  nebyl
nejjednodušší. Zastihla nás bouře, na kterou jsme byli
připraveni  a  chránili  se  štíty  a  nepromokavým
brněním. V hale hlavního nádraží již bylo příjemněji a
v  klidu  jsme  se  přesunuli  do  vlaku,  kde  nás  čekal

malý kvíz,  aby nám daleká
cesta  do  Alagaesie  rychleji
utekla. 

Ochotný  lid  z Alaga-
esie  nás  ubytoval  na  místní  faře.  Následně  jsme  se
přesunuli  do  nedalekého  hostince,  kde  se  nám
představili  místní  hrdinové  a  zástupci  jednotlivých
národů.  Nasuada,  vyslankyně  Vardenů;  Brom,  zdejší
vypravěč  příběhů;  Orik,  král  trpaslíků;  Solembum,
zástupce  kočkodlaků;  Eragorn,  dračí  jezdec  a  Nar
Garzhvog,  zástupce  z  řad
Urgalů. 

První náročný den se chýlil ke konci a jako každý
večer  jsme den zakončili  modlitbou,  která  letos  byla
rozdělena pro starší a mladší jezdce.

Každé ráno nás probouzel líbezný zvuk kytary a
zpěvu. Nedělní ráno bylo neobyčejné. Přes noc se nám
na louce před farou objevila dračí vejce! Každé vejce si
vybralo  svého  budoucího  dračího  jezdce  a  také  on
musel vycítit, které vejce je určeno právě a jen pro něj.
Drak si totiž vybírá svého jezdce již před vylíhnutím. 

Stejně jako žádné ráno nechyběl budíček, tak se
naše  rána  neobešla  bez  ranní  modlitby
a následné snídaně. Po snídani měli budoucí
dračí jezdci čas na hygienu a úklid pokojů.
Jakmile  byli  se  vším  hotovi,  následovala
témátka, která byla také rozdělena podobně
jako večerní  modlitby  pro  starší  a  mladší.
Na témátkách se jezdci mohli zamýšlet nad
tématy  jako  je  vděčnost,  skromnost,
pečlivost  a  jiné…  Po  témátkách  všem



vyhládlo a čekala na nás svačinka, která se
převážně skládala z ovoce nebo buchet.

Dopolední  program  byl  zaměřen  na
výcvik budoucích dračích jezdců. Jezdci si
vybírali  z  orientace  v  přírodě  a  mapě,
výroby elfských šperků, chůze v přírodě na
boso,  střelby  z  luku,  výroby  masek  nebo
cvičení  s  vlastní  vahou.  Jiné  dopoledne
jezdci  prošli  naučnou  stezku  o  Marii  Jahn

Paschalis  v  rámci  příprav  a  oslav  beatifikace,
nacvičovali  představení  na  elfskou slavnost  nebo se
snažili získat srdce srdcí Eldunarí.

Odpoledne  byla  fyzicky  náročnější  a  jezdci
pátrali  po  Ra’zacích,  osvobozovali  elfku  Aryu,
Bojovali  se  Stínem a  sestavovali  plánek  na  výrobu
meče pro kovářku.

Jezdci  neměli  klid
ani v nočních hodinách a
vydali se na dobrodružnou
cestu  ke  stromu  Menoa
pro zářocel. 

Jeden  den  nás  čekala  nesnadná  cesta  do
Ellesméry,  kde se nám podařilo  plně zotavit  elfku
Aryu  po  boji  se  Stínem.  Došli  jsme  na  Ztracené
kameny, kde byl nádherný výhled po okolí a někteří
odvážlivci se vydali až na Jelení studánku. 

V  pátek  byla  poslední  možnost  porazit
Galbatorixe, po kterém jsme pátrali celou dobu, ale
nebylo  lehké  ho  dopadnout.  Společnými  silami  se  nám Galbatorixe  podařilo
objevit a v závěrečném souboji s Eragornem porazit.

Lucie Osvaldová





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 hodin. 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
přijít nechat si ho zapsat do sakristie po každé mši svaté. Od 1. září 2022 zapi-
sujeme na čtvrté čtvrtletí od října do prosince 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 14. října a 11.  listopadu 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: 16. září,  21. října, 18. listopadu od 18 hodin v našem
kostele. Seznámíme se se sv. Václavem, sv. Radimem a sv. Klementem. 
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