
DUCHOVNÍ NAKOPNUTÍ

Milí farníci a všichni, kdo chodíte na bohoslužby do našeho kostela! Zaujalo mě,

že díky našemu obětavému panu kostelníkovi jsou při bohoslužbách zapojeni do

čtení různí lidé. Někdy se vám stane, že prostě přijdete do kostela a čtení při-

stane právě u Vás. Vypadá to navenek, že to je ten nejlepší způsob. Nikdo se ne-

musí starat, jestli přijde včas na bohoslužbu nebo jestli vůbec přijde. Když při-

jdu, tak mohu číst, a když ne, tak ať si poradí ti, co tam jsou.

Mohlo  by  to  být  dobré  řešení  v  případě,  že  by  většina  účastníků

bohoslužeb byla v kostele už deset minut před začátkem bohoslužby.  Situace

ukazuje,  že je  to  spíš naopak.  Většina účastníků bohoslužeb přichází dvě,  tři

minuty před začátkem v tom lepším případě. Není málo těch, kteří přichází i po

začátku bohoslužby.

V praxi to potom vypadá tak, že kněz čeká v sakristii než pan kostelník

rozdělí čtení v kostele. Už se několikrát stalo, že kvůli tomu musela bohoslužba

začít  později.  Chápu,  že  se  může  stát,  že  někdo  přijde  později,  zvláště  ve

všedních  dnech.  Když  je  to  ale  většina,  hlavně  o  nedělích,  tak  nevím,  jaké

svědectví  tím  vydáváme  pro  nějakého  hledajícího,  nevěřícího  člověka,  který

přichází a snaží se zachytit, co pro nás bohoslužba znamená a jak ji prožíváme.

Představme si, jak by to vypadalo, kdyby začalo představení a byla tam

třeba  třetina  diváků  a  dvě  třetiny  by  se  couraly  v  následujících  pěti,  deseti
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minutách. A to mluvím pouze o divácích, ne o účinkujících.

Přijdu-li  tři  minuty před začátkem bohoslužby a v tom okamžiku u mě

přistane  lekcionář,  tak  to  znamená,  že  se  nedokážeme  soustředěně  účastnit

bohoslužby a přitom si  svědomitě připravovat  čtení,  které  máme za okamžik

přednášet před všemi, kdo si přišli vyslechnout Boží slovo a rádi by si z něho

něco odnesli.

Jsme v centru Brna a mnozí z vás dojíždějí, tak se mi zdá, že je jednodušší

změnit způsob rozdělování čtení než se snažit usilovat o dřívější příchody na

bohoslužby. Vím-li dopředu, že budu číst, mohu se na čtení už dříve pořádně

podívat a nachystat si ho. I když pak přijdu minutu před začátkem bohoslužby,

tak se zvládnu, jak soustředěně účastnit se začátku bohoslužby, tak i přečíst Boží

slovo. 

Bylo by samozřejmě pěkné, abychom se střídali, aby to nebylo třeba jen

10 lidí, kteří budou číst pořád. Jako takovou pomůcku si říkám, že kdo chce číst,

může si bez obav vzít každý týden jedno čtení nebo přímluvy ve všední dny

a každý měsíc jedno čtení nebo přímluvy při nedělní bohoslužbě. Na nedělních

bohoslužbách tak může číst 48 lidí měsíčně a 10 lidí týdně při bohoslužbách ve

všedních dnech. Což si myslím, že není tak málo a momentálně se mi nezdá, že

by byl větší zájem. Ukázalo-li by se časem, že by bylo víc zájemců, není nic

jednoduššího než se točit po 6 týdnech v neděli a po 2 týdnech ve všední dny.

Můžete  se  přihlásit  přímo  na  webových  stránkách  farnosti  nebo  v  sakristii.

Zapojte se, prosím. Věřím, že to potom oceníme všichni, i když to bude pro nás

znamenat  třeba jednou za týden nebo jednou za měsíc  se  závazně napsat  na

jednu bohoslužbu. A pokud se něco nečekaného stane, tak není problém napsat

sms, že dnes přijít nemůžu a čtení si může připravit někdo jiný. 

o. Petr Polívka



ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ

Milí  farníci!  Zapisování  vlastních  úmyslů  se  vždy

dělá na čtvrt roku dopředu. Termín zapisování je vždy

jeden  měsíc  před  začátkem  nového  čtvrtletí.  To

znamená od prosince se zapisují mše svaté na leden,

únor,  březen.  Od  března  se  zapisují  mše  svaté  na

duben,  květen,  červen.  Od  června  mše  svaté  na

červenec, srpen, září. A od září se zapisují na říjen, listopad, prosinec.

o. Petr Polívka

PŘÍSPĚVEK NA POTŘEBY DIECÉZE – mimořádná sbírka 4.12. 2022 

Milí farníci, letošní vypočtený příspěvek na potřeby diecéze je pro naši farnost

131 545 Kč. Díky našim donátorům se už podařilo zaplatit 41 030 Kč. Do konce

roku ještě musíme uhradit částku 90 515 Kč. V neděli 4. prosince bude v našem

kostele mimořádná sbírka, skrze kterou nám můžete pomoci příspěvek uhradit.

Děkuji Vám všem za Vaše dary i v této velmi těžké a nejisté době.

o. Petr Polívka

ORGANIZACE ČTENÍ, PŘÍMLUV A OBĚTNÍCH DARŮ

Milí farníci! Od 1. října 2022 jsou čtení, přímluvy a obětní dary organizované

následujícím způsobem: 

Kdo si zadává úmysl mše svaté, může si jako první vybrat, zdali si vezme

čtení, přímluvy, obětní dary.

Některé úmysly jsou farní, tzn. za živé a zemřelé farníky, za dobrodince

naší  farnosti,  za  všechny  seminaristy  anebo  za  živé  a  zemřelé  členy  živého

růžence. Na tyto bohoslužby by bylo krásné, aby si čtení, přímluvy i obětní dary

vzal někdo, kdo je s touto intencí nějak spojen, záleží mu na ni, chce se k ní

připojit. 

U některých úmyslů se nepodaří  obsadit  čtení,  přímluvy a obětní  dary,

člověkem, který intenci zadal, a tam si může vzít čtení, přímluvy, obětní dary

kdokoli z přítomných na bohoslužbě.



Na volné čtení, přímluvy a obětní dary se můžete bez obav napsat, protože

ten, kdo intenci zadal, nemůže tyto služby převzít a bude rád, když to někdo

udělá místo něj.

Napsat se na tyto služby můžete na webu farnosti anebo v sakristii.

o. Petr Polívka

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ

Od září  se  v naší  farnosti  opět  rozběhla  výuka náboženství.  Díky obětavosti

katechetek  a  otce  Petra  vzniklo  několik  skupinek  a  je  tedy  možné  výuku

diferencovat podle věku a vyspělosti dětí. Podařilo se také soustředit hodiny do

jednoho  odpoledne  a  tím  usnadnit  docházku  sourozencům  i  doprovázejícím

rodičům. Rodičům také patří opravdu velký dík za to, že děti do výuky přihlásili

a obětavě se starají o jejich účast. 

Je  škoda,  že  některé  skupinky  početně  tak  trochu  „bojují  o  přežití“.

Věnovat se ve skupince např. 3 dětem je určitě lepší, než kdyby skupinka vůbec

nevznikla a dětem to navíc dopřává nevídaný luxus téměř individuální výuky. Je

však žádoucí mít na paměti, že i pro vyučující je každá hodina ne jednou, ale –

včetně přípravy – nejméně dvěma hodinami jejich osobního času.

Na jednu stranu je pochopitelné, že ne vždy mohou rodiče zorganizovat

dětem  čas  pro  výuku  náboženství  spolu  s  ostatními  kroužky  a  sportovními

a jinými aktivitami  tak,  „aby to vše vyšlo“.  Na druhou stranu je  náboženská

výchova – a výuka náboženství je její nedílnou součásti – věcí, která by měla

rodičům nejvíce  ležet  na  srdci.  A tomu  by  měly  odpovídat  i  priority,  podle

kterých  se  nastaví  „pořadí“  důležitosti  účasti  dítěte  na  výuce  náboženství

a ostatních, jakkoliv užitečných a vhodných, aktivitách. 

Pro příští školní roky by určitě stálo za to se zamyslet nad tím, jak opravdu

maximálně využít velmi dobrých možností, které se zatím v naší farnosti v této

oblasti daří nabízet.

Miloslav Trmač



RORÁTY NA KŘENOVÉ

Od 5. do 23. prosince budou ranní mše svaté jen při svíčkách. Roráty hned po
ránu jsou skvělým začátkem dne, tak to zkusme si trochu přivstat a začít den
trochu jinak.

o. Petr Polívka

PATROCINIUM NAŠEHO KOSTELA

Ve čtvrtek 8. prosince slavíme Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie.
Jde o patrocinium našeho kostela. Mše svatá bude ráno v 6:00 a večer slavnostní
v 18:30.

o. Petr Polívka

109. VÝROČÍ POSVĚCENÍ NAŠEHO KOSTELA

Ve středu 18. ledna 2023 uplyne 109 let od posvěcení našeho kostela. Mše svatá
bude ráno v 6:00 a večer slavnostní v 18:30.

o. Petr Polívka

BIBLICKÉ HODINY NA FAŘE

V září se opět rozběhly biblické hodiny na faře. Jsou vždy ve středu jednou za
dva týdny po večerní  mši  svaté.  Nyní  jsme otevřeli  první  knihu královskou.
Miloslav Trmač a otec Petr  jsou vždy perfektně připraveni a kdykoli  ochotni
poradit s výkladem. Pokud se chcete připojit, udělejte si čas třeba hned ve středu
23. listopadu. Těšíme se na vás.

Hana Holubová

PULS – FOND NA PODPORU KNĚŽÍ A PASTORACE BRNĚNSKÉ DIECÉZE

Jsi  už  donátorem?  Pokud  ne,  tak  z  brněnského  biskupství  přišla  zajímavá
nabídka. Za každého nového donátora, který se zaregistruje do konce roku 2022,
dostane  farnost  bonus  1  000  Kč.  Každý  si  může  zvolit  libovolnou  finanční
částku,  např.  50 Kč měsíčně,  a  může si  vytvořit  trvalý příkaz v bance nebo
zařídit  platbu  formou  inkasa.  Platbu  je  možné změnit  podle  finanční  situace
v rodině.  Uvažujete-li  o  fondu  Puls,  máte  jedinečnou  příležitost.  Podrobnější
informace najdete na www.donator.cz.

Hana Holubová



OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍM DNEM NA KŘENOVÉ

Prvotní impuls setkání celé farnosti

vzešel od našeho pana faráře, otce

Petra  Polívky.  Se  svým  záměrem

informoval  farníky v ohláškách již

v  červnu.  Farní  den  se  konal

18. září. Byl zahájen slavnostní mší

svatou  v  9:30.  Farní  společenství

zcela naplnilo chrámový prostor.

Slavnostní atmosféru mše svaté zvýraznil chrámový pěvecký sbor. Svým

radostným zpěvem chválil a oslavoval našeho Boha. Byl krásný pohled na to, že

většina farníků přijala Tělo Páně. Po požehnání nás Miloslav Trmač seznámil

s jednotlivými body programu dne. 

Následovalo  divadelní

představení  O  marnotratném

synovi na farním dvoře.  Emo-

cionální  prožitek  hry  zdůraz-

nila  živá  hudba.  Herecké  trio

bylo  postupně  posíleno  –

dobrovolně – z řad přítomných

diváků, kteří se radostně zapo-

jili do hry. Hra se divákům líbila. Ti odměnili herce spontánním potleskem. 

Po představení jsme se přesunuli do bývalého areálu textilky Mosilana, do

jídelny Kocourek. Posílili jsme se chutným obědem. 

Po obědě se dvě skupinky farníků účastnily návštěvy židovské synagogy

Agudas  achim  na  Skořepce.  Synagoga  je  chráněna  jako  kulturní  památka.

Průvodkyně nás seznámila se symboly, které jsou architektonicky začleněny ve

stavbě. Vyzvala nás, abychom se sami ptali na vše, co nás zajímá. V krátkosti

nám  vysvětlila  jednotlivé  druhy  židovských  svátků,  počítání  židovského



letopočtu  a  jednotlivých  měsíců

v roce. Otázek bylo tolik, že čas

vymezený  na  pobyt  byl  rychle

vyčerpán. Poděkovali jsme mod-

litbou  žalmu  23:  „Hospodin  je

můj  pastýř“.  Průvodkyně  v jidiš

a my v českém jazyce. 

Děti  měly  po  celou  dobu

možnost si vychutnat skotačení na skákacím hradě. Dospělí se mohli občerstvit

výborným  vínem,  pivem  či

lahodnou  kávou  a  ochutnat

cukrářské  dobroty  našich  pra-

covitých  žen.  Na  faře  probí-

halo promítání snímků a videí

z  farního  tábora  v Sobotíně,

který  byl  zaměřen  na  výcvik

dračích  jezdců.  Farní  den  byl

vnímán farníky jako velmi zdařilý. 

Poděkování  patří  všem

farníkům,  kteří  se  účastnili

farního  dne.  Zvláštní  podě-

kování pak náleží panu faráři

otci Petrovi Polívkovi a našim

kněžím otci   Ladislavu Štef-

kovi a otci Zdeňku Králíkovi.

Rovněž  díky  všem,  kteří

pomáhali  při  organizaci  a

přípravě farního dne. Veliké Pán Bůh zaplať. 

Jitka Šťastová



SPOLČO VÝLET DO ŽIDLOCHOVIC

V  sobotu  15.  října  se  20  dětí  z  naší

farnosti, 3 animátoři a otec Petr vydali na

spolčo  výlet  na  Akátovou  rozhlednu

v Židlochovicích. Po krátké cestě vlakem

z Hlavního nádraží v Brně jsme vystou-

pili v Hrušovanech u Brna a vydali se po

polní cestě směr Židlochovice.

Tam jsme si pak na plácku zahráli

běhací piškvorky a pokračovali dál v cestě. Skupinka mladších dětí šla napřed

a starší  měli  za úkol dojít  na rozhlednu po

zelené bez navigace dospělých. To zvládli na

jedničku a ještě k tomu zvládli splnit úkol od

otce Petra. Ten se týkal velké průtrže mračen

v roce 1896,  při  které  přišla  o  život  Anna

Stachová ze Židlochovic. 

Na  rozhledně  se  obě  skupinky  opět

setkaly. I když pořádně foukalo a výhled byl

v  mlze,  rozhlednu  jsme  si  užili,  a  to  také

díky  experimentování  s  házením  věcí

z vrcholku.  Cestou  z  rozhledny  jsme  se

stavili na Farmářské trhy v zámecké oboře.

V ní jsme pozorovali mufloní stádo a někteří

šťastlivci i jelena. Poté jsme se vydali zpět

do Hrušovan slavit mši svatou. V kostele

Panny Marie Královny nás uvítal milý pan

kostelník, který nám po krásné bohoslužbě

dál  i  krátký  výklad  o  historii  tohoto

poměrně mladého kostela. Pak už jsme si

pospíšili na vlak a jeli zpět do Brna. 

Anna Grézlová



ROZHOVOR S OTCEM ZDEŇKEM KRÁLÍKEM

Otec  Zdeněk  Králík  slouží  v  naší  farnosti  již  desátý  rok.  V  létě  oslavil  své

68. narozeniny a 4. prosince 2022 oslaví už 29 let od svého kněžského svěcení.

Jsem ráda, že mu mohu položit pár otázek:

Jaké bylo vaše dětství, mládí? Rád jsem ministroval, začal jsem v 10 letech…

a prakticky až do konce studia na medicíně.

Můžete prozradit něco o své rodině? Měl jsem tři sourozence, jeden bratr už

zemřel, druhý je lékař a sestra je profesorkou na gymnáziu.

Kdy jste se rozhodl a co Vás vedlo ke kněžství? Asi ve třinácti letech, sloužil

jsem jako ministrant u sv. Tomáše a vedoucí ministrantů se mě jednou po mši

svaté zeptal, jestli se chci stát knězem, a já jsem mu velmi spontánně odpověděl,

že chci.

Jak a kdy asi začal Váš život z víry? Byl jsem pokřtěn jako malé dítě, měl

jsem dobré rodiče, kteří věřili,  tatínek chodil každý den do kostela, maminka

nevynechala první pátky.

Ovlivnil někdo podstatně Vaše hledání? Ten příklad rodičů. A ještě ten starší

ministrant…  když  jsem  byl  na  gymnáziu,  měl  jsem  rozhovor  se  starším

ministrantem – co je vlastně víra.

Jak jste se dostal k schönstattskému hnutí? Z toho důvodu, že tam chyběli

kněží. Dělal jsem vedoucího ministrantů u svatého Tomáše a našeho kaplana,

který se staral o ministranty a vedl jejich výchovu, vzali pryč (60. léta) a dali tam

kněze  ze  sdružení  Pacem  in  terris  (spolupracovníka  s  režimem,  „kněžského

mírového hnutí“, říkalo se jim „pacaci“). Hledali jsme někoho, kdo by nás mohl

vést…  a  našli  jsme  jednu  paní,  která  se  nám  věnovala,  ona  byla  právě  ze

schönstattského hnutí, byla to paní Jarka Smyčková, říkalo se jí sestra Květa,

patřila totiž k sestrám schönstattského hnutí.

Na kněze jste studoval po gymnáziu? Ne. Nejprve jsem vystudoval medicínu

na  dnešní  Masarykově  univerzitě  v  Brně,  potom  jsem  pracoval  12  let

v nemocnici v Novém Městě na Moravě, kam jsem nastoupil na umístěnku.

Jak  jste  se  jako  lékař  dostal  k  povolání  ke  kněžství? Jak  jsem  patřil

k schönstattskému hnutí  (vstoupil  jsem do něj  ke konci  medicínského studia;

„Úmluvu lásky s Pannou Marií Schönstattskou“ jsem měl v roce 1981). Nejprve



jsem studoval teologii tajně tady, učil mě pan biskup Stanislav Krátký (jeden

z tajně  vysvěcených  biskupů)  a  u  něj  jsem  skládal  zkoušky.  Sestra  Květa

zprostředkovala (osmdesátá  léta)  tajné setkání  v tehdejší  NDR (Německo) se

společenstvím  Schönstatt  Patres.  V  té  době  bylo  schönstattské  hnutí  silně

pronásledované,  režimu  na  něm  zvlášť  vadilo,  že  napomáhalo  k  formaci

jedinečnosti osobnosti, mimochodem ze stejného důvodu bylo pronásledované

i za  nacistického  Německa.  Tam  dozrála  má  myšlenka  začít  formaci  ve

společenství Schönstatt Patres. To se událo 31.12.1984 v schönstattské kapli ve

Friedrichrode v NDR (jen tak mimochodem – v té kapli byl zrovna přítomen

i otec Ladislav s mladými muži z ČSSR, aniž by on o přítomnosti otce Zdeňka

věděl, z důvodu bezpečnosti jsme o sobě vzájemně nevěděli).

My vás tady ve farnosti známe už jako nerozlučnou dvojici. Kdy jste se tedy

s otcem Ladislavem seznámili? Oba jsme o sobě věděli tehdy jen to, že existuje

nějaký inženýr a nějaký lékař, kteří se tajně připravují na kněžství. 

A kdy došlo k Vašemu odtajnění? Fyzicky jsme se poprvé setkali v květnu 1990

v Pardubicích. 

A otec  Ladislav  doplňuje:  Asi  nás  nejvíce  sblížilo,  že  jsme měli  oba  civilní

povolání. A také náš věk.

A jaká byla Vaše další cesta?  Po kněžském svěcení jsem byl ještě dva roky

(12/1993 – 11/1995) na kaplanském praktiku v Německu.

Co  to  obnášelo? Z  poloviny  práce  ve  farnosti  a  z  poloviny  v  rámci

schönstattského hnutí v Německu.

A u  nás? Potom jsem  byl  přeložený  představenými  do  Prahy,  kde  byla  od

představených  vyžadována  speciální  pastorace  pro  vysokoškoláky  (vzhledem

k mé osobnosti)  a to po domluvě s kardinálem Miloslavem Vlkem (byl tomu

velmi  otevřený,  ten  se  nebál  lidí,  kteří  studovali  v  Německu).  Vzhledem ke

vzdělání  byla  tedy  ode  mě  očekávána  služba  ve  „speciální  pastoraci“  pro

vysokoškoláky. Nastoupil jsem v akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora

v Praze, kterou vedl páter Tomáš Halík. 

Otec  Ladislav  poznamenává:  Otec  Zdeněk  byl  tehdy  velmi  oblíbeným

a výborným  kazatelem!  Těžištěm  jeho  služby  se  postupně  stala  individuální



příprava  snoubenců.  Zde jsme spolu  působili  –  otec  Zdeněk 12 roků a  otec

Ladislav něco více než 5 roků. 

A kde jste působil potom? Pak jsme byli s otcem Ladislavem přeloženi do Brna

a přiděleni  pod farnost  svatého Jakuba.  Otec  Ladislav spolupracoval  ještě  se

studentským centrem u Jezuitů.  Tam jsme byli  až  do přidělení  na  Křenovou

k 1. srpnu 2013.

Máte  nějakého  oblíbence  v  dějinách  církve? Určitě  zakladatele

schönstattského hnutí pátera Josefa Kentenicha.

Měl jste nějaké zájmy, koníčky? Rád jsem řídil auto, cestoval… Taky jsem rád

poslouchal lidovou hudbu. Ale teď už ne. Ještě jsem rád chodíval na výlety.

Jak jste nejraději trávil dovolenou? S otcem Ladislavem na horách. 

A otec Ladislav dodává: Dvacet pět let jsme jezdili spolu na dovolenou, až do

roku 2019, kdy jsme byli naposled, teď už musím sám jako poustevník. Dvanáct

let  jsme  jezdili  do  švýcarských  Alp.  Hlavně  nás  bavilo  pozorovat  přírodu,

naslouchat tichu, vodě nebo pozorovat osadu, kravičky, kostelík (měli jsme tam

na malé faře zázemí). 

Vaše oblíbené jídlo, nápoj? Jím a piji všechno rád.

Co Vás v životě těší? Asi to, že mám takové místo, kde mohu být s tou svou

nemocí, protože bych mohl být někde… ale tady jsem rád…

A to asi taky kvůli otci Ladislavovi? Ano!

Měnil byste některé ze svých vážných rozhodnutí, když se díváte zpátky?

Ne.

Co Vám dělá v naší farnosti největší radost? Asi tu největší radost, že mě ta

farnost přijala. A stará se…

Máte nějaký závěrečný vzkaz pro své farníky? Že jsem rád, že mě přijímají.

Otec Ladislav doplňuje: Když se otce Zdeňka ptám, o čem mám dnes kázat, tak

mi skoro vždycky řekne: „Řekni jim, že je má Panna Maria ráda.“

Za naši celou farnost moc děkuji otci Zdeňkovi za tak působivé a povzbudivé

svědectví. Otci Ladislavovi za pomocnou přítomnost při našem rozhovoru; jsme

vděčni a velké „Bohu díky!“, že otce Zdeňka doprovází a je mu v jeho nemoci

skutečnou oporou.

Ptala se Marie Sychrová



BIBLICKÉ OKÉNKO – Dvanáct izraelských kmenů

V Písmu svatém se na více místech setkáváme se zmínkou o 12 izraelských
kmenech, a to jak ve Starém (např. Joz 13-19), tak i v Novém zákoně (např.
Mat 19,28). Kmeny mají jména podle svých „praotců“.  A otcem všech těchto 12
praotců byl Jakub – Izrael. 
Každý syn má ovšem také  svoji  matku a  je  velmi  zajímavé zjistit,  jaký byl
vzájemný  vztah  matek  Jakubových  synů  a  kteří  z  praotců  byli  skutečnými
pokrevními bratry a kteří byli nevlastními sourozenci (Gen 35, 23-26):
Podle pořadí narození:
Leja (první Jakubova
manželka): Ruben
(prvorozený Jakubův
syn), Simeon, Levi, Juda
Bilha (služka Ráchel):
Dan, Neftalí
Zilpa (služka Leji): Gád,
Ašer
Leja (první Jakubova
manželka): Isachar,
Zabulón
Ráchel (druhá Jakubova
manželka): Josef,
Benjamín

Po návratu z egyptského
zajetí dostaly jednotlivé
kmeny část území Izraele
(kromě kmene Levi):

Zdroj:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/12_Tribes_of_Israel_Map.svg/525px-
12_Tribes_of_Israel_Map.svg.png

Miloslav Trmač



KRISTUS KRÁL

Zanedlouho  bude  poslední  neděle  církevního  roku  –  Slavnost  Ježíše  Krista

Krále. Kde se vzal tento zvláštní svátek a vůbec titul Krista jako krále? Pán Ježíš

se přece nadšení davu, který jej chtěl prohlásit za krále spíše vyhýbal (Jan 6,15).

A sami židovští  představitelé se jej  dokonce jako krále,  kterého jim dokonce

Pilát nabízel – „Hle, váš král!“ – výslovně zřekli: „Nemáme krále, jen císaře.“

(Jan 19, 14-15).

Nicméně i sám Ježíš přece jenom potvrzuje, že je králem. Jednak tím, že se

nechá zástupem oslavovat jako „král izraelský“ při vjezdu do Jeruzaléma (Jan

12,13), ale dokonce i vlastním výslovným prohlášením Pilátovi – „Ty sám říkáš,

že jsem král“  (Jan  18,37).  Pro toto prohlášení  je  ovšem podstatná  předchozí

Ježíšova věta: „Moje království není z tohoto světa.“ (Jan 18,36).

Jakkoliv se  může někomu zdát  titul  „Kristus  Král“  v dnešní  době jako

anachronický  a  snad  i  poněkud  nepatřičný,  opak  je  pravdou.  Vyjadřuje  a

připomíná nám důležitou pravdu naší víry: Kristus Pán je Bohem a Vykupitelem

celého lidského pokolení. A to není nějaká vlastnost nebo titul, který by mu byl

nějak  „demokraticky“  přiřčen,  ale  věčná a  trvalá  skutečnost,  která  nepodléhá

nějaké „vůli lidu“ nebo jakékoliv změně. A z tohoto úhlu pohledu i dnes, naším

pozemským jazykem vyjádřený, titul  „Kristus Král“ velmi dobře vyjadřuje to,

co „není z tohoto světa“ - Boží lásku, starost a péči o nás a naše duše. 

Svátek ustanovil roce 1925 encyklikou Quas primas papež Pius XI. Chtěl

mj.  zdůraznit,  že  státní  moc  nemá  právo  rozhodovat  o  záležitostech,  které

přísluší Bohu – především v oblasti etiky a důstojnosti člověka. S oslavou tohoto

svátku spojil také každoroční zasvěcení lidstva Ježíšovu srdci.

A v poměrně nedávné době – 30. letech minulého století – při krvavém

pronásledování v Mexiku a ve Španělsku umírali tamní mučedníci se zvoláním

„Viva Cristo Rey!“ – Ať žije Kristus Král!

Miloslav Trmač





ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY

úterý 20.12.– čtvrtek 22.12. 5:30–6:00                        16:00–18:30 
pátek 23.12. 5:30–6:00 8:00–10:00 16:00–18:30

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY NA KŘENOVÉ

24. 12. 2022 půlnoční bohoslužba
   sobota 15:00 půlnoční mše sv. pro děti
 22:00 půlnoční mše sv. s chrámovým sborem

25. 12. 2022 slavnost Narození Páně 
   neděle  8:00, 9:30 (s chrámovým sborem), 11:00, 18:30

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

26. 12. 2022 slavnost sv. Štěpána 
    pondělí 8:00, 9:30, 11:00, 18:30
 (s žehnáním ostatky sv. Štěpána)

30. 12. 2022 svátek Svaté rodiny
   pátek 6:00, 18:30 
 (s možností obnovy manželských slibů)

31. 12. 2022 mše svatá na poděkování
    sobota  16:00

1. 1. 2023 slavnost Matky Boží Panny Marie 
  neděle  8:00, 9:30, 11:00, 18:30 

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

6. 1. 2023 slavnost Zjevení Páně 
pátek  6:00, 18:30 

8. 1. 2023 svátek křtu Páně
 neděle 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 hodin. 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 2022 zapi-
sujeme na první čtvrtletí od ledna do března 2023.

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 13. ledna a 10. února. Vždy od 19:15 po ve-
černí mši svaté. Vánoční úklid bude po přípravě vánočních stromků. Čas bude
ještě upřesněn. Budeme vděční za další posily. Bližší informace u paní Hany Ho-
lubové, tel. 732 881 461.

MODLITBA ZA NÁŠ NÁROD
Další modlitby budou: 18.11., 16.12. 20.1. od 18 hodin v našem kostele. Sezná-
míme se sv. Klementem, s Pannou Marií a se sv. Josefem.

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
rada:  o.  Petr  Polívka,  Miloslav  Trmač,  Marie  Sychrová,  Martin  Sychra,  Marek  Schwarz.  Uzávěrka
příštího  čísla  bude  26.  ledna  2023.  Příspěvky  posílejte  na  adresu:  zpravodaj.krenova@gmail.com.
Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav.


