
ÚVODNÍ SLOVO
Milí farníci,  „Vy jste sůl země...  Vy jste světlo světa...“ Těmito slovy k nám
promlouvá evangelium 5. neděle v mezidobí v současném ročním cyklu A.

Je to z úvodu „Horského kázání“, kde nám Pán připomíná jednu ze zá-
kladních úloh našeho křesťanského poslání… (Mt 5-7) Sůl slouží ke konzervaci
a dodání chuti potravinám, světlo svítí na cestu a působí, že se svět kolem nás
může ukázat v plné barevnosti a kráse. A Ježíšovi jde především o to, aby lidé
„viděli naše dobré skutky a velebili našeho Otce v nebesích“. Když začínal nový
školní rok, tak jsme si připomínali, že naše následování Krista „něco stojí“, že
máme vcházet „těsnými dveřmi“ – tedy klást na sebe nároky.

Po několika měsících si pro sebe můžeme provést určitou pravdivou bilan-
ci o tom, jak jsme darovaný čas využili… „Vy jste sůl země... Vy jste světlo svě-
ta...“

Naše přítomnost ve světě má být pro druhé pomocí i výzvou k přemýšlení
a hledání „hlubšího smyslu a rozměru života“.

Farní zpravodaj vychází (dle ročního rozvrhu) po prezidentských volbách
v naší zemi. Těmto volbám předcházela poměrně dlouhá diskuze jednak mezi
prezidentskými kandidáty a taktéž i mezi občany, kteří si prezidenta volili.

Jak jsme toto období prožívali my sami? Nechali jsme se unášet a strhávat
nejrůznějšími  názory  a  pohledy  „z  venku“?  Hledali  jsme  „správnou  volbu“
podobně jako náš Pán v modlitbě – rozmluvě s Bohem?

„Vy jste sůl země... Vy jste světlo světa...“ Přibližně za dva týdny začíná
doba postní – „velikonoční doba pokání“. Budeme se připravovat na Velikonoce
– „slavnost Pánova vítězství nad hříchem a smrtí“, které je pramenem naší veš-
keré naděje.

Kéž to je pro nás čas plodný, který nám pomůže plněji a hlouběji žít naše
poslání: „…sůl země… a světlo světa…“ a kéž tak druzí mohou snadněji a lépe
„vidět naše dobré skutky, aby mohli velebit našeho Otce v nebesích“.
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Ať nás tímto časem milosti provází a za nás se přimlouvá Panna Marie a
Pán „ať nám je milostiv a žehná nám“.

P. Ladislav Štefek

JAK BUDEME TEMPEROVAT NÁŠ KOSTEL?
Zvýšení  cen  energií  se  nevyhne  ani  naší  farnosti.  Dosavadní  smlouva,  která
prostřednictvím  biskupství  zajišťovala  dodávky  plynu,  využívaného  zejména
k temperování v kostele, skončila k 31. prosinci 2022. Biskupství – jako „velký
spotřebitel“ v závěru roku 2022 vyjednalo s  Innogy Energie novou smlouvu,
která však již odráží vysoké ceny plynu a je v podstatě na úrovni „stropu“ ve
výši 3 000 Kč za jednu MWh. 

Naše roční spotřeba plynu činí asi 135 MWh. Dosud jsme platili čtvrtletní
zálohy  po  34 730 Kč,  tj.  za  celý  rok  celkem  138 920 Kč.  Nově  nám  byly
stanoveny  zálohy  ve  výši  121 200 Kč  čtvrtletně,  tj.  za  celý  letošní  rok
484 800 Kč. To je velmi vysoká částka – průměrně 9 300 Kč každý týden!

Je  zřejmé,  že  tak  vysoké  částky  jenom za  temperování  kostela  nejsme
schopni  dost  dobře  hradit.  Lze  sice  předpokládat,  že  zálohy  jsou  nastaveny
o něco výše, než bude odpovídat skutečné spotřebně, ale vyúčtování proběhne
vždy až za celý rok.

Budeme  nuceni  se  vážně  zamyslet  nad  touto  situací.  Zatím  byl  kostel
temperován  cca  na  10  –  15  stupňů.  Bude  tedy  nezbytné  i  za  cenu  určitého
zhoršení komfortu při  pobytu v kostele teplotu a tím i  spotřebu plynu snížit.
Prosíme Vás proto o mimořádné příspěvky do sbírek, které budou na tento účel
vyhlašovány – první již tuto neděli 5. února 2023. Pokud se během roku situace
na  trhu  s  energiemi  a  zejména  s  plynem  zlepší,  pokusíme  se  samozřejmě
vyjednat prostřednictvím biskupství revizi stávající smlouvy a docílit nižší ceny. 

Miloslav Trmač

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
března se zapisují mše svaté na duben, květen, červen.
Od června mše svaté na červenec, srpen a září, od září
se zapisují na říjen, listopad, prosinec. A od prosince na
leden, únor, březen.

o. Petr Polívka



UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

V neděli 12. února budeme při mši svaté v 9:30
udělovat  pomazání  nemocných.  Tuto  svátost
mohou  přijmout  všichni,  kteří  jsou  vážněji
nemocní  na  těle  či  na  duši  nebo  kteří  se  cítí
oslabeni stářím. Na přijetí této svátosti je dobré
se  připravit  dobrou  svátostí  smíření.  Využijte,
prosíme, zpovídání ve středu a pátek nebo půl
hodiny před každou bohoslužbou. Máte-li zájem o přijetí této svátosti, napište se
vzadu na stolku. Přihlásit se může také na farním e-mailu nebo telefonu.

o. Petr Polívka

DĚTI  Z NÁBOŽENSTVÍ VE SVĚTĚ MOZAIK
A RELIÉFŮ

Ve čtvrtek 26. ledna se menší děti z náboženství
spolu  s o.  Petrem  a  katechetkou  Pavlou  byly
podívat v Dílně Všech svatých Jiřího Šťasty na
Charbulově  ulici.  Obdivovali  jsme  výrobu
mozaik z drobných kousků kamene a trpělivost
jejich  tvůrců.  Štípání  kamene  na  mozaiku
a výrobu  plastiky  ze  sádry  si  děti  samy
vyzkoušely.  Vyrobené  reliéfy  si  děti  odnesly
domů. Budou mít památku na skutečné plastiky,
které zdobí zvony ve Znojmě. 

Dozvěděli  jsme  se  spoustu
zajímavých věcí o výrobě mozaik,
z jakých druhů mramorů a dalších
materiálů se skládá, jaký význam
mají jednotlivé barvy. Mohli jsme
si  zblízka  prohlédnout  právě
vyráběnou mozaiku anděla.

Pavla Osvaldová



JAK TO CHODÍ V NÁBOŽENSTVÍ PRO NÁCTILETÉ SLEČNY

Když se zadaří, přijde na čtvrteční výuku šest děvčat. Vymezený čas – 45 minut
– nám málokdy stačí pro dokončení započaté aktivity. Mimo jiné proto, že si

holky nutně potřebují  vyměnit  všechny novinky ze
školy. I krátká modlitba v úvodu hodiny trvá skoro
15 minut,  z  čehož  notnou  část  pojme  zapalování
a zhasínání  svíčky,  což  je  obřad  pro  privilegované.
Tedy  držet  sirky  smí  jen  ten,  kdo  vede  modlitbu.
Nejaktivnější je v tomto „pyromanka“ Klárka.

Z  výše  uvedených  důvodů  jsem  holkám
navrhla, že speciální pololetní hodina může být delší
než  obvykle.  Ve  čtvrtek  26.  ledna  jsme  se  proto
začaly scházet už v 16:15. Celkem nás přišlo osm,
protože  se  přidala  také  Anička,  která  jinak  mívá

náboženství ve škole.
Slečny si, podle očekávání, vyžádaly na program „debatní kroužek“. Ale

nezůstalo  jen  u  toho.  Z  donesených  ingrediencí  (snědlo  se  vše  kromě  oliv
a cibule) si každá z nás připravila pizzu podle vlastní
chuti  a  fantazie.  Klárka  například  ve  tvaru  srdce.
Trochu jsme bojovaly s plynovou troubou, ale žádná
pizza  nebyla  ve  výsledku  natolik  tmavá,  že  by  se
nedala jíst. Jako zákusek jsme si pak daly výbornou
buchtu  od  Marušky.  A  k  pití  Esťa  pohotově
a naprosto  zkušeně  vylovila  ze  skříňky  ve  farní
kuchyňce Kofolu.

Bohužel  se  mým  přičiněním  stalo,  že  se
poslední  dvě  pizzy  při  vytahování  z  trouby svezly
z plechu  a  přistály  na  zemi,  samozřejmě
„namazanou“  stranou.  Sýr,  šunka  a  další  dobroty  tak  přišly  vniveč,  ovšem
dokřupava upečeného těsta jsme se nevzdaly. Měly jsme už velký hlad.

Během pečení jsme se pustily do recyklace vyhořelých kalíškových svíček.
Zbytky vosku v hliníkových kalíšcích jsme vylouply do starého hrnce a čistý
kov  jsme  poslaly  na  další  cestu  do  žlutého  kontejneru.  V  hrnci  jsme  vosk
následně rozpustily a nalily do forem z ruliček od toaleťáku, ve kterých jsme
přichytily  knot.  Celý  proces  výroby  nové  svíčky  však  dokončily  jen  Emča,



Maruška  a  Klárka.  Ostatní  byly  příliš  zaujaty  jídlem,  fotkami  v  mobilu
a povídáním.

Okolo  šesté  hodiny  se  holky
postupně začaly vytrácet domů, až na
mě  zbyl  finální  úklid.  Ale  nebojte,
děvčatům to vynahradím při některé
další hodině náboženství. Vždyť péče
o  církevní  majetek  také  spadá  do
náboženské výchovy.

Jana Schwarzová

LISTOVÁNÍ STAROZÁKONNÍMI TEXTY

Od února 2018 se v naší farnosti scházíme nad starozákonními texty. Vybíráme
si knihy, které jsou plné biblických příběhů, starozákonních postav a moudrých
rad.  Vytváříme  zároveň  i  takové  společenství,  které  spojuje  nejen  biblický
příběh,  který  nás  oslovil  nebo  zajímal,  ale  i  to,  že  se  vídáme  v  kostele  na
bohoslužbách, při adoracích, při úklidu kostela a dalších aktivitách.

S  každým  textem  se  popereme
trojím způsobem. Jednak si  každý text
přečte a podtrhá si v něm, co ho zaujalo,
oslovilo. To je takové první osvojení si
textu.  Poté  nám  Miloslav  Trmač
poutavým  způsobem  přiblíží,  co
najdeme  v  různých  exegetických

komentářích. Uvede nás i do prostředí, ve kterém se příběh, událost odehrává,
včetně obrázků, map a různých grafů. Takovou práci s textem si asi doma sami
dost těžko dáme, takže za to mu patří velký dík. A na závěr přemýšlíme, jak by
daný text mohl najít nějaké uplatnění v tom, co právě prožíváme ve farnosti,
doma, ale i ve společnosti.

Je sice pravda, že za těch pět let jsme si už pár knih rozebrali, že se už
trochu víc orientujeme ve starozákonním prostředí. To však neznamená, že by se
nemohl přidat kdokoliv další.  Stačí  jen přijít,  zaposlouchat  se a  pak se třeba
i zapojovat. Není ani podmínkou být na všech setkáních. Vždycky se zabýváme
jednou až dvěma kapitolami, které najdete a uslyšíte v neděli v ohláškách. Stačí
si je dopředu přečíst,  podtrhnout si v nich slovo či  slovní spojení,  které Vás



osloví. Je možné se jen přijít podívat a poslouchat i bez toho, že byste si dopředu
cokoliv přečetli.

V  současné  době  čteme  první  knihu Královskou  a  její  15.  kapitolu.
Nejbližší setkání bude 8. února, další potom 1. března. Bývá to v sále na faře asi
na hodinku, 19:15–20:15. Rádi Vás uvidíme.

o. Petr Polívka

BIBLICKÉ OKÉNKO – Otče náš

Otče náš a židovské modlitby.  „Pane nauč nás
modlit  se,  jako tomu učil  své  učedníky i  Jan“
(Luk  11,1).  Na  tuto  prosbu  svých  učedníků
odpověděl  Pán  Ježíš  nejznámější  křesťanskou
modlitbou:  Otče  náš.  Písmo  svaté  nám  ji
dochovalo ve dvou mírně odlišných variantách,
Mt  6,9-13  a  Lk  11,2-4.  Je  zajímavé  si
povšimnout,  že  některé  její  části  nebyly  pro
učedníky zřejmě zcela nové, ale byly modifikací
veršů jiných židovských modliteb. 

Již  začátek  modlitby  je  obsahově  stejný,
jako  začátek  důležité  židovské  liturgické
modlitby  „Avinu  Malkenu“  –  „Otče  náš,  náš
králi“, která se recituje při židovských bohoslužbách během deseti dnů od svátku
Roš  Hašanah  do  svátku  Jom Kippur  (nejposvátnější  den  v  roce,  10.  Tišrei).
„Otče náš, náš králi, odpusť a smiluj se nad všemi našimi hříchy“.

Slovní  paralely  ovšem existují  i  mezi  dalšími  verši  Otčenáše  a  jinými
židovskými  modlitbami,  jako  je:  „Amida“:  „Posvětíme  tvé  jméno  na  tomto
světě,  jako  je  posvěceno  na  nebesích.“  „Ranní  požehnání“:  „A neuveď  nás
v hřích,  ani  v  přestupek  a  nespravedlnost,  ani  v  pokušení,  ani  v  opovržení,
a nedopusť, aby nás ovládla touha po zlém.“

Je  vidět,  že  náš  Pán ve  své  dobrotě  ani  při  modlitbě  nechtěl  na  svoje
učedníky nakládat nějaká těžká a nesrozumitelná břemena, ale volil taková slova
a  formu,  kterou  si  mohli  učedníci  snadno  zapamatovat  na  základě  jiných
obvyklých modliteb, které zřejmě běžně znali. Šlo mu o to, aby se – tak jako On
– obraceli ve svých potřebách k Otci a k budování Jeho království.

Miloslav Trmač



SPOLČO NA FAŘE

Ve druhém pololetí  bude spolčo  vždy  začínat  v  9:30  mší  svatou  pro  rodiny
s dětmi v kostele a po ní pokračovat na faře. Spolčo bude v těchto termínech:
5. února,  19.  února,  5.  března,  2.  dubna,  23.  dubna,  14.  května,  28.  května,
11. června a 25. června.

SPOLČO VÍKENDOVKY

Víkendovka pro starší ze spolča bude 24. – 25. března v Čučicích. Víkendovka
pro mladší ze spolča se proběhne  14. – 16. dubna v Opatově.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 25. června při mši svaté v 9:30 bude první svaté přijímání dětí z naší
farnosti.

FARNÍ TÁBOR 2023

Letošní  farní  tábor  se  bude  konat  od  soboty  12.8.  do  soboty  19.8.
v Osové Bítýšce.

KŘÍŽOVÉ CESTY

Křížové cesty se budeme v našem kostele modlit v postní době vždy v pátek a
v neděli  večer  po  mši  svaté.  První  křížová  cesta  bude  na  popeleční  středu
22. února.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY

Budeme zpovídat od pondělí 3. dubna do středy 5. dubna vždy 16–18 h. Kromě
toho 1/2 hodiny před každou bohoslužbou.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY NA KŘENOVÉ

Zelený čtvrtek 6. dubna: 18:30 mše sv.
Velký pátek 7. dubna: 15:00 velkopáteční obřady
Bílá sobota 8. dubna: 20:00 vigilie ze zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční 9. dubna: 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30 mše sv.
                                                (s žehnáním velikonočních pokrmů)
Pondělí velikonoční 10. dubna: 8:00, 18:30 mše sv.



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 16–18 h a
v pátek 8–10 h. Svátost smíření je možné přijmout i 1/2 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. března zapisujeme
na druhé čtvrtletí od dubna do června.

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. března,13. dubna a 12. května. Vždy od
19:15 po večerní mši svaté.  Budeme vděční za další  posily.  Bližší  informace
u Hanky Holubové, tel. 732 881 461.

MODLITBA ZA NÁŠ NÁROD
Další  modlitby  za  náš  národ  budou:  17.  března,  14.  dubna,  19.  května  od
18 hodin v našem kostele.
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Křenová 21a, Brno, 602 00. Farní kancelář je otevřena vždy v úterý 9:00–12:00, pátek 15:30–18:00.
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