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Milé sestry a milí bratři v Kristu,
srdečně vás všechny zdravím na začátku nového
roku 2015. 18. ledna t.r. slavíme v naší farnosti
slavnost 101. výročí posvěcení našeho kostela, který
je zasvěcen Neposkvrněnému Početí Panny Marie.
V této době si můžeme znovu uvědomit, že máme
opravdu krásný chrám s nádhernou výzdobou se
symbolikou mariánské zahrady. Zároveň si ale
můžeme připomenout, že podle plánu Boží lásky je
každý z nás nejen krásným chrámem Božím –
chrámem Nejsvětější Trojice, ale i důležitým a
jedinečným živým kamenem v chrámu Božím
našeho společenství zde v naší farní rodině. Jeho
základem je Ježíš Kristus, který nás spojuje v jedno
svojí Láskou, takže se můžeme stát místem pro živé setkání s Ním. K tomuto
úkolu si vyprošujme po celý nový rok 2015 všechny potřebné dary Ducha
svatého na přímluvu Panny Marie, naší Matky - Prostřednice a Ochránkyně - a
svatého Josefa, jejího snoubence. Budeme tak moci hlouběji prožívat milosti
spojené s tématy Národního eucharistického kongresu.
Srdečné Pán Bůh zaplať za vše, co jste doposud pro tento svůj úkol, pro své
poslání i pro jiné záležitosti konkrétně udělali! Ať už jako jednotlivci či jako
rodiny fyzické a duchovní v naší farnosti na Křenové či jako církev a společnost
v naší zemi i v Evropě.
Spolu se svými spolubratry vyprošujeme Vám i všem Vašim blízkým plnost
Božího požehnání na přímluvu Panny Marie, Matky Boží a naší Matky, Královny
pokoje a Královny rodin.
V Kristu a v Marii váš o. Zdeněk Králík

PRAVIDELNÁ LEKTORSKÁ SLUŽBA

Rádi bychom od února 2015 zavedli pravidelnou lektorskou službu v naší farnosti
při nedělních bohoslužbách. Vytvoříme rozpis služeb, kde si zájemci o čtení
rozdělí jednotlivé neděle a bohoslužby na jedno čtvrtletí. Každý se může zavázat,
jak často bude chtít (tzn. 1× týdně, 1× za 14 dní, 1× za měsíc). Pro jednodušší
komunikaci mezi lektory bude v neděli 25. ledna 2015 setkání všech čtenářů, kde
si na sebe vyměníme kontakty.
o. Petr Polívka
JAK
JSME
LETOS
OSLAVILI
PATROCINIUM NAŠEHO KOSTELA

Mám ráda církevní rok, který nám
přináší zpestření všedního života. Každé
období, každý velký svátek má svůj
charakter, svoji poezii. A připomíná
nám, že je tu ještě něco jiného než naše
každodenní starosti a práce.
V první polovině adventu zaujímá
významné místo 8. prosinec, slavnost
Neposkvrněného Početí Panny Marie,
patrocinium našeho farního kostela. Je
pravda, že jej slavíme každý rok, ale
proslýchalo se, že letos to bude něco
zvláštního, mimořádného. Na zvědavé
dotazy odpovídal pan farář jen slovy
"nechte se překvapit". To jenom naše
dohady a úvahy znásobilo.
Na druhou neděli adventní byla slavnostně posvěcena a otevřena farní kavárna.
Bylo to velmi pěkné a srdečné. Nezastíní to svátek, který letos připadal na
pondělí? Konečně nastal očekávaný den 8. prosince. Když jsem přišla ke kostelu,
byla již tma a svítila světla, také okna kostela byla osvětlena. Vtom se rozezněly
na věži kostela zvony, které zvaly a vítaly příchozí. Nádhera! Vcházím do kostela
a hned zůstanu stát. Chrámová loď je osvětlena, oči však přitahuje pohled na
hlavní oltář. Svíce hořely na obětním stole, na adventním věnci. Vedle ambonu
byl reflektorem ozářený nevelký obraz, detail z oltářního obrazu Panny Marie,
který jakoby sám vyzařoval světlo. A krásné květiny. Vše vytvářelo slavnostní
atmosféru. Pak presbytář zaplnili akolyté a kněží, schönstattští patres,
v nebývalém počtu. Obřady svátku zahájil průvod kolem chrámové lodi za zvuku
varhan, v čele kříž, v rukou rozsvícené svíce. Potom jsem spolu s ostatními

prožívala oběť mše svaté ke cti Neposkvrněného Početí Panny Marie, mé
patronky. Cítila jsem spolu s ostatními vědomí, že jsme součástí jednoho farního
společenství, které je pod ochranou největší světice. V průběhu mše svaté jsem si
uvědomila krásu liturgie, kde každé gesto, pokleknutí, použití kadidla má svůj
účel a význam. A to vše doprovázela pečlivě připravená hudba varhan, houslové
sólo a zpěv. Bylo to krásné a nechtělo se mi věřit, že už vše končí.
Ale ne, nekončilo. Kněží a akolyté vytvořili před obětním stolem půlkruh a pan
farář přistoupil ke svěcení obrazu, který je kopií hlavy Panny Marie z obrazu na
hlavním oltáři. To byla myšlenka pana faráře, která se jako červená nit táhla
přípravami na tento svátek. Měla jsem štěstí, že jsem byla od začátku svědkem,
jak to probíhalo. Kopie měla jednak přiblížit věřícím tvář Panny Marie z oltářního
obrazu, která v originále je hodně vysoko, ale navíc se stala jakýmsi symbolem
naší farnosti, našeho společenství. Obraz je reprodukován na obálce sešitku
s novénou ke cti Neposkvrněného Početí Panny Marie, který vydala k této
slavnosti naše farnost spolu s panem Jiřím Braunerem. Novéna se neuvěřitelně
rychle rozšířila, modlili jsme se ji v kostele i v rodinách. Po posvěcení obrazu
poděkoval pan farář i přítomní autorovi obrazu nově objevené tváře Panny Marie.
Odnášeli jsme si domů nejhezčí vzpomínky a nezapomenutelné dojmy. Panu
faráři a všem, kdo se na přípravě a průběhu slavnosti podíleli, patří naše uznání
a srdečný dík.
Marie Lančová

BEZ POSKVRNY POČATÁ

Mám před sebou fotografii obrazu na hlavním oltáři v našem kostele. Asi každý
z vás by ji dovedl popsat i se zavřenýma očima: Panna Maria v bílém rouchu
s rozpaženýma rukama, klečící patroni města sv. Petr a sv. Pavel a dole
panorama města Brna.
V letech 1910-1913 namaloval tento obraz pro nový kostel na Křenové ulici
malíř H. F. Wacha. Obraz a jeho poslání jsou tak výmluvné, že nepotřebují
žádný komentář. Sto let už promlouvá k návštěvníkům kostela o svatosti Panny
Marie, počaté bez poskvrny. Připomíná mi to umělecká díla náboženského
obsahu, která v dávných dobách, kdy lidé neuměli číst a psát, názorně
přibližovala pravdy víry.
Papež Benedikt XVI. přisuzuje umění velkou moc. Řekl v jedné své katechezi,
že obrazy, které se rodí z víry a víru vyjadřují, jsou skutečnou cestou k Bohu,
nejvyšší Kráse. A jindy řekl, že v Neposkvrněné Panně Marii rozjímáme odlesk
Krásy, která je spásou světa.

V dějinách výtvarného umění zaujímají
obrazy
znázorňující
Pannu
Marii
významnou kapitolu. Byly totiž příležitostí
k vytvoření ideálu ženy a ženské krásy a
my i dnes stojíme v úžasu nad díly
Raffaella, Murilla a dalších mistrů. Jsem
přesvědčen, že i autor oltářního obrazu
Wacha se snažil ztvárnit svou představu
o Panně Marii co nejdokonaleji.
Proč o tom píšu? My jsme na svůj kostel
hrdí a máme jej rádi. Pan farář chce zvýšit
jeho známost a požádal mě o výtvarnou
spolupráci na připravované publikaci.
Váhal jsem s ohledem na svůj věk, ale
odmítnout jsem nemohl, sám jsem Panně
Marii velmi zavázán. Provedl jsem kopii
hlavy Panny Marie podle Wachova obrazu.
Na originále je tvář svaté Panny hodně
vysoko a divákovi vzdálená. Snažil jsem se ji tou kopií přiblížit, abychom mohli
číst ve výrazu její tváře, v pohledu jejích očí. Přál bych si, aby i po sto letech ten
obraz oslovoval nás, ctitele mariánské. Aby nám připomínal, že ta, která se
pasačce Bernadetě představila jako Neposkvrněné Početí, je stále s námi jako
nedostižný vzor a současně jako mocná průvodkyně a pomocnice na naší cestě
k Bohu.
Oldřich Lanča
DOPIS K PATROCINU KOSTELA

V Brně, 9. 12. 2014
Vážený pane faráři!
Dovolte nám, abychom Vám co nejsrdečněji poděkovali za nezapomenutelný
duchovní zážitek z včerejší slavnosti patrocinia našeho kostela a svěcení obrazu.
Jsme dosud plní dojmů a musíme se stále k tomu vracet. Víme, že za tou krásnou
slavností je skryta spousta Vaší práce a plné nasazení. Děkujeme Vám, že jsme se
mohli i my na přípravách podílet. Bylo to překrásné. Nedovedeme si představit
lepší a důstojnější zakončení jubilejního roku kostela ani oslavu svátku
Neposkvrněného Početí Panny Marie. Pán Bůh zaplať za všechno!
Vaši oddaní farníci Lančovi

OSLAVA SVÁTKU SVATÉ RODINY

Při dnešní promluvě se mluvilo o významu rodiny. Spolu se Svatou rodinou slaví
svátek také všechny úplné i neúplné rodiny. K tomu, aby v rodině zakotvila
radost a pokoj, je zapotřebí denně používat tří slov: 1. s dovolením, 2. děkuji,
3. odpusť. Pokud se manželé pohádají – což je normální, mají si odpustit
nejpozději tentýž den večer. Po promluvě si přítomné manželské páry obnovily
své manželské sliby, aby si lépe uvědomily, čím jeden pro druhého mají být.
Terezie Široká
KONEČNĚ JSME SE DOČKALI

Čeho? No přece naší farní kavárny.
Celý podzim jsme pilně pracovali na
přebudování sálu a vytvoření farní
kuchyňky jako nezbytného zázemí.
V neděli 7. prosince, den před
patrociniem našeho kostela, jsme
slavnostně zahájili setkávání ve farní
kavárně. Po mši svaté v 9:30 se
farníci v čele s panem farářem
a ministranty seřadili do průvodu
a zahradou kolem kostela došli na
faru, kde na ně čekal slavnostně vyzdobený sál. Otec Petr po úvodní řeči
postupně vysvětil sál, kuchyňku i místnost pro osobní rozhovory. Lidé posedali
ke stolům plných sladkých moučníků a milé hospodyňky začaly roznášet
voňavou kávu. Mládež zazpívala několik pohybových písniček a všechen ostych
opadl i z těch nejbázlivějších. Sál dýchal příjemnou atmosférou, lidé se bavili,
seznamovali. Občas bylo vidět i skupinku hloubavců, jak se zaujetím něco řeší.
Čas rychle plynul… Těšíme se na příště.
Terezie Široká
MIMOŘÁDNÝ MIKULÁŠ

Letošní svatý Mikuláš byl v naší farnosti opravdu zvláštní. Vymykal se všem
zažitým zvyklostem a pravidlům. Přes tuto svou neobvyklost se však zapsal do
podvědomí přítomných farníků jako velmi příjemný, jedinečný a mimořádný
zážitek. Jak to ale začalo: na pátek 5. prosince byly do našeho kostela pozvány
všechny děti na mši svatou nejen pro rodiny s dětmi v 18:30 hod. Byl přislíben

příchod svatého Mikuláše, ale i exkluzivní rozhovor s touto vzácnou návštěvou.
Jaké to bylo pro nás překvapení, když jsme na začátku bohoslužby zjistili, že jsou
v kostele přítomny pouze dvě malé děti. Ostatní děti farnosti zřejmě onemocněly
nebo byly přítomny na jiných atraktivních programech ve středu města. Nicméně
bohoslužba probíhala podle plánu i s kytarou a s rytmickými písněmi, ke kterým
se připojili i starší účastníci bohoslužby. Po jejím skončení se všichni naučili
ukazovací písničku o andělech, vždyť andělé ke svatému Mikuláši tradičně patří.
A pak začal hlavní program v přímém přenosu vysílaný i Českou televizí.
Přivítali jsme potleskem imaginární pracovníky Čt. Na začátku jsme se všichni
přihlásili, že jsme vlastně také
děti – „děti Boží“, takže
nakonec byl skoro celý kostel
plný takovýchto dětí. A tak
„mikulášská“ mohla začít.
V úvodu
byl
pozván
k rozhovoru odborný historik
– pan doktor Josef Přikryl.
Ten nám přiblížil období
života biskupa Mikuláše
z Myry pomocí časové osy,
kterou si pro tento výklad
připravil. Dále měl pro nás
překvapení – starý pergamen
objevený v loňském roce v Turecku. Jedná se prý o prastarý životopis biskupa
Mikuláše z Myry. Úryvek z tohoto vzácného rukopisu nám posléze i přečetl. A už
následovala zpráva z režie, že přichází sám svatý Mikuláš. Pan biskup využil
„přenášedlo“ – vynález soudobé techniky – možnost cestovat nejen v prostoru,
ale i v čase. Rozhovor se svatým Mikulášem byl velmi zajímavý, dozvěděli jsme
se něco o městu Myra, o významu jména Mikuláš, o pozadí pozoruhodných
událostí v životě sv. Mikuláše, například o tom, proč nechal svou oslici u jedné
maminky se špatnou pověstí. Před svým odchodem rozdal sv. Mikuláš všem
přítomným „Božím dětem“ osobní požehnání a vzácné upomínkové předměty.
Také jsme obdrželi nádherně zdobené perníčky zhotovené jednou zřejmě moc
šikovnou a obětavou paní farnicí. Na poděkování jsme sv. Mikulášovi zazpívali
ukazovací písničku o andělech. Potom nám pan biskup vyprosil požehnání
a svěřil nás do ochrany a péče strážných andělů. Vyprovázeli jsme ho bouřlivým
potleskem. Bylo nám spolu tak dobře! Zažili jsme „kousíček nebe na zemi“.
Bohudíky za tento požehnaný večer!
Marie Sychrová

HUMOR

Představování
Jednoho dne Jan XXIII. (papežem v letech 1958 až 1963) navštívil římskou
nemocnici Svatého Ducha. Matka představená přišla celá dojatá a představila se:
„Svatý Otče, já jsem představená Ducha svatého.“ „No to je tedy úžasné,
gratuluji! Já jsem jenom Kristův náměstek.“
Jedinečný případ
Deset žen přišlo najednou do nebe. Svatý Petr jim řekl, aby ty, co nikdy nikoho
nepomluvily, zůstaly po jeho pravici. Devět z těchto deseti žen se postavilo po
Petrově levici. Svatý Petr se zamyslel a dodal: „A tu hluchou si vezměte taky
s sebou!“
Zákaz vstupu
Samuel je černoch a žije v jednom z jižních států USA. Když mu onemocní
matka, rozhodne se jít do kostela a zapálit tam svíčku. Ale na dveřích kostela
někdo z Ku Klux Klanu připevnil nápis: „Černochům a psům vstup zakázán.“
Neodváží se tedy vstoupit. Doma se během modlitby pokouší Bohu vysvětlit,
proč do kostela nešel. Bůh mu odpověděl: „Víš… když mi to tak povídáš… tak já
do toho kostela nepůjdu taky.“
Duch svatý
Biskup přeloží jednoho kněze do problémové farnosti. O tři roky později ho
navštíví a s radostí shledá, že farnost je velmi živá a zcela bez problémů. Biskup
chce kněze pochválit, ale tak, aby nebyl na sebe příliš pyšný. Proto mu řekne:
„Duch svatý udělal v této farnosti vaším prostřednictvím skvělou práci.“ „Ano,
Excelence,“ odtuší kněz, ale rád bych, abyste nezapomněl, v jakém stavu ta
farnost byla, když se o ni Duch svatý staral sám.“
Pro farní zpravodaj vybral: Vítězslav Ryzí
Čerpáno z knihy:
Bernard Peyrous, Marie-Ange Pompignoliová: Potká jezuita františkána…,
Karmelitánské nakladatelství 2009.

Neděle:
Všední dny:
Sobota:

MŠE SVATÉ
8:00, 9:30 (s katechezí pro děti), 11:00, 18:30
6:00, 18:30 (pondělní večerní mše svatá není)
18:30
14:20 v kapli sv. Kříže v psychiatrické
v Brně-Černovicích (s nedělní platností)

nemocnici

ZPOVÍDÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou nebo
kdykoliv na požádání na faře.
ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA MŠE SVATÉ
Pokud máte nějaký úmysl, na který byste chtěli dát odsloužit mši svatou, tak si
ho můžete přijít zapsat do sakristie po každé mši svaté. Úmysly mše svaté se
zapisují do konce března.
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
V sobotu 21. února 2015 bude farní postní duchovní obnova s o. Ladislavem
Štefkem.
KŘÍŽOVÉ CESTY
Křížové cesty budou v postní době vždy v pátek a v neděli 1/2 hodiny přede mší
svatou.
JITŘNÍ SMĚNY
Také letos budou v postní době Jitřní směny, neboli ranní mše svatá s postním
impulsem pro dospělé a se snídaní na faře.
PASTORAČNÍ RADA
Setkání pastorační rady bude ve středu 11. února 2015 po večerní mši svaté
cca v 19:15 na faře.
o. Petr Polívka
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