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PŮST – K ČEMU?

Liturgie popeleční středy začíná slovy: „Bože, dej, ať nás posílí dnešní půst…“
(vstupní modlitba)
Na první postní neděli jsme slyšeli: „Nejen z chleba žije člověk, ale z každého
slova, které vychází z Božích úst.“ (Mt 4,4)
A jindy, když učedníci vybízeli Ježíše k jídlu, jim řekl: „Já mám k nasycení
pokrm, který vy neznáte. Mým pokrmem je, abych konal vůli toho, který mě
poslal…“ (Jan 4,32)
Jsou to zvláštní slova.
Může člověka posílit půst?
Může někoho nasytit Boží slovo?
Může být pokrmem konání vůle Otce?
Opravdu?
Dokud to člověk nezkusí, tak si to neověří.
Kdy jindy to začít zkoušet, než právě nyní?
Přeji Vám všem plodné a požehnané prožití svatopostní doby.
Váš o. Ladislav Štefek

SITUACE MLÁDEŽE Z NAŠÍ FARNOSTI

Od konce října se modlíme za mládež naší farnosti a za celostátní setkání
mládeže v Olomouci. Na konci listopadu byla noční adorace pro a za mládež
naší farnosti. Byly už dvě výpravy, jedna na Ekofarmu ke koníkům a oslíkům
v Jalovém dvoře a druhá byla adventní ke kapličce Mitrovských poblíž
Mariánského údolí.
Už asi všichni slyšeli, že jsem přesvědčen, že je možné z naší farnosti
vyrazit se skupinkou 10 až 15 lidí na celostátní setkání mládeže v Olomouci.
Možná se někdo diví, kde tu mládež chci vzít. Je tady, chodí k nám do kostela na
bohoslužby, ale tak trochu roztroušeně. Dva přijdou na jednu mši a další tři na
další. Byl bych rád, aby se stal zázrak
a podařilo se nám tyto mladé dát
dohromady.
Pro mladého člověka je důležité,
aby nebyl sám, aby patřil do nějaké
party, kde může o své víře diskutovat
a sdílet ji i se svými vrstevníky. Snad
každý sní o takovém spolču, ale to
nevznikne samo od sebe a nebude
fungovat samo od sebe. Je potřeba do
něho i něco investovat a něco pro něj obětovat. Začíná to tím, že spolu něco
prožijeme a pak se chceme vidět častěji a nechceme ponechávat náhodě, kdy
nám to vyjde. Přesně to se nám povedlo na spolču pro děti.
Prvními záblesky naděje jsou pro mě jak dvě zmíněné výpravy, tak
i závěr roku 2016, který jsme mohli s mladými strávit na věži kostela.
Zdá se mi, že je pro nás jako farnost daleko jednodušší podpořit mládež
finančně než v tomto stmelování. A to potřebují daleko víc. Potřebují slyšet:
„Jeď tam, bude to bezva, bude se ti tam líbit. To ostatní taky zvládneš, neboj se.
Jedu tam taky.“
Takovou další podporou v tomto stmelování mládeže z naší farnosti by
měl být víkend pro mládež z naší farnosti, který bude od pátku 24. března do
neděle 26. března 2017 v Čučicích. Plánujeme i noční adoraci, která bude
z pátku 12. května na sobotu 13. května 2017.
o. Petr Polívka

FARNÍ TÁBOR 2017

Ve dnech 5. – 12. srpna 2017 se uskuteční
již čtvrtý farní tábor. Tábor budeme mít
v Charvátech u Olomouce a tentokrát bude
téma tajemné. Název tábora je Mise
TACEPO. V Misi půjde o to, poznat jací
doopravdy jsme. Na cestě k cíli tábora nás
budou čekat nejrůznější překážky a úskalí,
které se budeme snažit zvládnout
s tajemnými pomocníky. Děti tak budou
mít možnost poznat sami sebe a své
schopnosti, získat opravdová kamarádství
a zažít dobrodružství nejen ve hře, ale i ve
vztahu s naším Pánem.
Spát budeme v nově opravené faře
s prostorem pro hry uvnitř i venku.
Program připravujeme zvlášť pro děti od 6 do 12 let a pro starší děti od 13 do 15
let.
Cena tábora je 1200,- Kč a přihlášky prosím odevzdejte do 31. 5. 2017.
Přihlášky můžete odevzdávat a dotazy klást o. Petrovi nebo Zdislavě Sychrové.
Čím dřív se ale přihlásíte, tím lépe. Tábor bude stát rozhodně za to!
Zdislava Sychrová

VÍKEND PRO MLÁDEŽ Z NAŠÍ FARNOSTI

Na konci března plánujeme víkend pro mládež
z farnosti. Bude se konat v Čučicích od pátku
24. března do neděle 26. března 2017. Jde
o mládež cca od 14 let. V tomto věku je
nejdůležitější o víře diskutovat a sdílet ji i se
svými vrstevníky. Nebudou chybět hry,
zajímavý film a také výlet do okolí. Bližší info
a přihlášky u o. Petra.
o. Petr Polívka

ADVETNÍ VÝPRAVA

V sobotu 10. prosince 2016 jsme se u fary sešli
my, mládež z farnosti Křenová, abychom se
společně vydali na výlet ke kapličce Panny Marie
poblíž Mariánského údolí.
V počtu osmi lidí jsme se s otcem Petrem
Polívkou vydali na MHD, kterým jsme dojeli až
do Mariánského údolí. Z něj jsme poté svižným
tempem vyrazili směrem ke kapličce. Na první
zastávce jsme hráli postřehovou hru podle otce
Petra. Po hře jsme pokračovali v cestě. Cestou
jsme rozebrali spoustu zajímavých témat, která
každého z nás obohatila novými poznatky.
Cestu nám také otec zpestřil krátkým úsekem, při kterém jsme si nesli
hořící svíčku a přemýšleli jsme, jak bychom mohli obohatit fungování farní
mládeže. Když jsme dorazili k cíli výpravy, tedy ke kapličce Panny Marie,
pomodlili jsme se modlitbu, snědli jsme naše svačiny a zahráli si pantomimickou
hru. Také jsme si vyslechli zajímavé výsledky našeho přemýšlení o aktivitách
pro mládež Křenová. Cesta zpět nám uběhla jako voda a zakončili jsme ji
příjemným posezením v místní restauraci v Mariánském údolí. Výlet pokládáme
za vydařený a těšíme se na další.
Anna Grézlová

FUNGUJÍCÍ SPOLČO PRO DĚTI

Chtěl bych se podělit o radost, že v naší
farnosti máme fungující spolčo pro děti,
a to jak zásluhou obětavých rodičů, tak
i šikovných animátorek. Čas od času
navštíví Ignác, takový klokan s velkou
kapsou a deníkem, také mě. Provází
věrně děti a animátorky na každém
spolču a spojuje je. Je to pro mě vzácný
okamžik, když může být pár hodin u mě na faře. Myslím na děti, animátorky

a jejich rodiny. Listuji Ignácovým deníkem a žasnu, kolik lásky a radosti v sobě
skrývá, kolik nezapomenutelných okamžiků z něho vyzařuje. Mluví o životě
spolča, o všem, co děti spolu prožívají:
„Bylo nás opravdu hodně.“ „Vyráběli jsme koníka.“ „Vyráběli jsme jedlé
betlémy.“ „Byla to veliká zábava.“ „Koulovali jsme se tak dlouho, až jsme byli
celí mokří.“ „Dnes jsem byl poprvé na spolču, seznámil jsem se s novými
kamarády.“ „Hráli jsme hru »Krokodýl«.“
Také mě těší, že spolčo roste, přicházejí další děti a líbí se jim tu. Nejde
už o hotovou partu dětí, ale o partu Božích dětí, které mají otevřená a široká
srdce ještě pro další. A tak se nebojte a přijďte se mezi nás podívat.
Další příležitost máte v následujících termínech: 2. 4., 9. 4., 30. 4., 14. 5.
a 4. 6. 2017. Spolča tučně vyznačená se snažíme o stoprocentní účast a na ta
ostatní přijdou ti, kdo mohou. Bližší info dostanete u našich animátorek Slávky
a Julči.
o. Petr Polívka

MAMINKY NA KŘENOVÉ

Mít děti je opravdu požehnání a velký dar
od Boha. Právě v blízkosti maličkého
a bezbranného tvora člověk cítí zázračnost
stvoření a také velkou odpovědnost. Jak se
o děti starat tak, aby z nich vyrostli dobří
lidé – zdraví, obětaví a společenští, kteří
mají radost ze života a dokážou se o sebe
postarat? Ono toho „všeho dobrého“, co
člověk chce pro svoje děti je ještě mnohem víc… Ale začíná se vlastně velice
prostě – doma ve své rodině. A pak v blízkém okolí, kde máme své přátele a děti
mají zase ty své.
A my, maminky z farnosti, jsme chtěly vytvořit místo, kde se můžou
přátelit maminky i děti. Společně se pomodlit, zazpívat, nechat děti hrát
samotné, ale přitom být nablízku a pomoci, když si dítě se sebou samým nebo
s druhým malým kamarádem neví rady. Vlastně ještě přesněji, nejsme jen pro
maminky, ale i pro babičky s dětmi nebo tatínky s dětmi nebo dědečky s dětmi,
prostě pro toho, kdo chce s malým dítětem přijít a žít s ním farní společenství.
Zní to trochu jako klišé, ale z vlastní zkušenosti vím, že není snadné najít
prostředí, kde by lidé byli otevření a přijímali všechny i s jejich chybami nebo
odlišným světonázorem. A právě této otevřenosti i přijetí si velice cením. A mám
radost, když můžeme s dětmi být ve společnosti jiných věřících rodin. Maminky
si trochu oddechnou a popovídají o svých radostech i strastech a děti se trochu
okoukají – a třeba zjistí, že při nedělní mši svaté nejsou v kostele jen cizí lidé,
ale že jsme společenství, kde máme přátele; že setkání s Bohem neprobíhá jen
v našich srdcích, ale i skrze naše blízké a
bližní a že v kostele jich je takových spousta.
Scházíme se ve středu v 9 hodin na
faře – maminky a děti, které jsou ještě
s maminkou doma a nechodí do školky nebo
chodí i do školky, ale středu dopoledne si
nechají volno na setkání na faře, jako to máme
my. Děti si pohrají, zazpívají, trochu něco
posvačíme a pomodlíme se s dětmi po jejich způsobu písničkou nebo krátkou
modlitbou a s maminkami breviář. Pokud máte chuť, určitě přijďte.
Lenka Obrtlíková

RANDE

PRACHOVKY

SE

SMETÁKEM

ANEB PRAVIDELNÝ ÚKLID KOSTELA

S nastávající dobou postní se každý z nás
bude snažit o úklid své duše, svého srdce,
Božího Chrámu, kterým jsme každý z nás. Při
této příležitosti bychom neměli zapomínat i na
náš chrám z kamene a malty, na náš kostel.
I ten potřebuje svoji pravidelnou údržbu,
úklid a péči.
Jednou za měsíc se proto schází část naší farnosti po páteční mši, aby
takovou péčí a úklidem našemu kostelu pomohla. Byť práce bývá víc než dost,
nezapomínáme ani na naše vzájemná setkání či závěrečné posezení u buchty
a čaje. Takřka vždy mezi nás zavítá také některý z kněží, který nás provází svým
povzbuzením, závěrečným požehnáním, a pokud mu to jeho nabitý program
dovolí, rád s námi i chvilku po úklidu u buchty posedí.
Tímto bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podílí na péči o náš kostel ať s prachovkou v ruce, s hadrem v kýblu
nebo s buchtou v tašce. Velmi rádi také uvítáme další pomocníky, kteří by se na
této důležité části života naší farnosti chtěli podílet. Během postní doby budou
tyto příležitosti – 10. března a 7. dubna.
Anežka Trmačová
VYTVOŘME NEPŘETRŽITÝ PROUD

V den slavnosti patrocinia našeho kostela, 8. prosince 2016, zástupci farníků
poděkovali našim duchovním otcům za kněžskou službu. Současně předali
obraz, který bude po celý rok připomínat nepřetržitý proud modliteb a obětí
farníků za vyprošení potřebných milostí pro naše kněze i pro celou farnost.
Na obrázku je ústředním motivem Panna Maria. Vedle svatostánku hoří
tři svíce symbolizující naše tři kněze, které spojuje láska k Pánu Ježíši a k Panně
Marii. Pod oltářem je spousta květů. Vepsáním křestního jména do květin
můžete potvrdit své rozhodnutí obětovat jeden den v týdnu za kněze a farnost.
Podrobnější návod je na nástěnce vedle obrázku.
Terezie Široká

„VŠECHNO DOBŘE SKONČÍ PRO TOHO, KDO UMÍ ČEKAT A VROUCNĚ
SE MODLIT“

Milí farníci a ctitelé Panny Marie. Blíží se
nezadržitelně den, kdy se budeme s velkým
očekáváním těšit na velkou událost, a to na vrácení
mariánského sloupu v Praze na Staroměstské náměstí.
3. listopadu 2018 uplyne sto let od stržení
mariánského sloupu. Věříme v sílu modliteb a proseb
o toto uskutečnění. Dle nadějných informací od
sochaře Petra Váni, se díky Boží přítomnosti, rýsuje okamžik naplnění tužeb
o toto nádherné dílo. Proto prosíme, zdali můžete, podpořte nás v modlitbách
v našem kostele jedenkrát měsíčně za naplnění proseb úcty k Panně Marii.
Termíny pro letošní rok jsou: 2. dubna, 3. května, 3. června, 2. července,
3. srpna, 3. září, 3. října, 4. listopadu, 3. prosince. V 18:00 začíná modlitba
růžence a v 18:30 mše svatá. Požehnanou postní dobu a radost ze vzkříšení
našeho Pána přejí.
manželé Dohnálkovi
MIMOŘÁDNÉ SBÍRKY

Děkujeme všem farníkům a návštěvníkům našeho kostela za dosavadní
velkorysou štědrost při nejrůznějších peněžních sbírkách na provoz i investiční
akce. I letos chceme výnos některých nedělních sbírek věnovat na úhradu
nákladů na topení v kostele v zimním období a na mimořádná vydání spojená se
stavebními úpravami v kostele a na faře. V prvním pololetí budou dvě
mimořádné sbírky:
 19. března 2017 na alespoň částečné dorovnání rozpočtu naší farnosti po
úhradách faktury za plyn ve výši 150.000 Kč a zálohy na plyn ve výši 50.000 Kč
na topení v kostele.
 30. dubna 2017 na úhradu nákladů spojených s opravou fasády farní
budovy po výměně oken. Ještě jednou Vám všem mnohokráte děkujeme!
Miloslav Trmač

PRAVIDELNÉ ČTENÍ BIBLE

„Držíte v ruce něco Božského – knihu jako oheň! Knihu, skrze niž mluví Bůh.
Bible není od toho, aby se postavila na polici, ale abyste si ji vzali a často si v ní
četli. Každý den, sami nebo společně... Chcete mi udělat radost? Čtěte Bibli!“,
říká papež František.
Po dvouletém projektu „Vezmi a čti celou Bibli“ si kladu otázku, co lidé
v naší farnosti potřebují. Bylo jich pár, kteří se do projektu zapojili a Bibli
přečetli – přelouskali. Měl jsem z nich opravdu radost. Ukázali nám, že jde Bibli
přečíst – prolistovat. Možná by stálo za to ve čtení Bible nějak pokračovat. Bible
není knihou, kterou bychom jednou přečetli, i opravdu celou, a mohli bychom ji
postavit do police.
Udělal jsem už i dobrou zkušenost se čtením jednotlivých biblických
knih ve skupinkách zájemců o biřmování a o křest, kde se nám během roku
podařilo přečíst celé Skutky apoštolů a Matoušovo evangelium. Teď dočítáme
krásnou knihu Sírachovec, kterou
teda čteme už dva roky, ale má
taky přes 50 kapitol.
Zdá se mi, že najít nějakou
biblickou skupinku, kde se text
rozebírá, není až zas takový
problém, těch je jako hub po dešti.
Najít, ale skupinku, kde se Bible
prostě čte, už tak snadné není.
Kladu si otázku, zda by
nestálo za to začít v naší farnosti
s pravidelným čtením Bible. Mohli bychom začít s jednou biblickou knihou, dát
si třeba 3 kapitoly na týden, 12 na měsíc a za tři měsíce bychom mohli mít
přečtenou a podtrhanou jednu biblickou knihu. Zapojit by se mohl kdokoliv
a kdykoliv. Třeba i někdo z biřmovaných, kdo už si nějakou knihu přečetl a chtěl
by si tímto způsobem přečíst další. Byl by o něco takového zájem?
Možná bychom mohli začít někdy v září takovou duchovní obnovou pro
farnost, na kterou bych se pokusil pozvat o. Petra Chalupu, ředitele českého
katolického biblického díla s jeho týmem. Myslím, že by to mohl být takový
dobrý start.
o. Petr Polívka

VARHANNÍ OKÉNKO – půst od varhan

Nyní jsme vkročili do další doby postní. Tradičně je s tím spjato ukončení
plesové sezóny, zábav, změna repertoáru koncertů… Věřící se má obrátit a na to
je potřeba čas a chvíle ticha. Ticho vznikne nedostatkem hluku vnějšího
(klábosení, hudba…), ale i vnitřního (roztěkanost myšlenek, podněty…).
Neměly by tedy varhany v době postní mlčet? Neměli bychom mít od nich
půst? Nebyly by lepší tiché mše? Nebo by se mělo hrát jen o nedělích, které se
do doby postní nepočítají? Je potřeba ke ztišení úplná absence hudby či může
některá hudba vést ke ztišení?
Hlavními prostředky postní doby jsou modlitba, půst a almužna. Jenže
katechismus praví „Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“ (1156) Neměli bychom tedy
o to víc zpívat, když se máme více modlit? Asi nám v obrácení a soustředěné
modlitbě opravdu může pomoci zpěv duchovních kajících písní, a naopak
omezení jiné hudby. Ale ke společnému zpěvu při mši je potřeba vedoucí prvek,
a právě k tomu jsou přímo vytvořeny právě varhany. Jen na Zelený čtvrtek
odlétají zvony a s nimi i varhany a odmlčí se úplně až do Bílé soboty.
Po staletí bylo hlavním tématem doby postní utrpení Pána Ježíše. Tomu
odpovídá i spektrum postních písní uvedených v kancionálu pod čísly tři sta.
Po koncilu se obnovuje starokřesťanská tradice: tj. duchovní obnova, poznání
Krista a přilnutí k němu, obrácení a obnova křestního vyznání. Utrpení Páně se
omezilo na dobu po Květné neděli. Kajících písní ale zatím vzniklo jen pár.
 Velmi nádherný hluboký text má píseň 322. Musím ji doporučit na
týdenní rozjímání – má sedm slok, tedy jednu na den. Text napsal v roce 1986
kapucín Jan Vícha a nápěv k ní složil Zdeněk Pololáník.
 V postních předsevzetích v průběhu doby upadáme, a tak jako motivace
k pokračování v boji nám mohou pomoci slova sv. Terezie z Avily obsažená
v písni 312.
 Až nastane Velký pátek, můžeme rozjímat nad Ježíšovými sedmi slovy
vyřčenými na kříži v textu písně 306. A stát spolu s Marií pod křížem v textu
sekvence Stabat mater vepsané do písně 314.
Václav Trmač

MŠE SVATÉ

Neděle:
Všední dny:
Sobota:

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 nemocnici
v Brně-Černovicích (s nedělní platností)
ZPOVÍDÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou nebo
kdykoliv na požádání na faře.
ADORACE V NAŠÍ FARNOSTI

Příležitost k soukromé adoraci je vždy na první pátek ráno od 8:00 do 10:00 a po
večerní mši sv. do 20:00.
ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA MŠE SVATÉ

Pokud máte nějaký úmysl, na který byste chtěli dát sloužit mši svatou, můžete si
ho přijít zapsat do sakristie po každé mši svaté. Úmysly mše svaté se zapisují do
konce června 2017.
ÚKLID NAŠEHO KOSTELA

Jednou za měsíc v pátek po mši svaté večer probíhá úklid našeho kostela. Jsme
vděčni za každého pomocníka. Úklid kostela je plánovaný na pátek 10. března,
7. dubna 2017.
NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH

Okolo každého prvního pátku v měsíci nabízíme návštěvu kněze s příležitostí ke
sv. smíření a ke sv. přijímání. O nedělích Vás rádi navštíví naši akolyté.
Přihlásit se můžete v sakristii, na faře nebo telefonicky 543 249 933, případně
739 521 857.
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY

Pobožnost křížové cesty bude vždy v pátek a v neděli po večerní mši svaté. Na
čtení křížové cesty se můžete přihlásit v sakristii.
SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

Mše svatá bude v pondělí 20. března 2017 ráno v 6:00 a mimořádně i večer
v 18:30.

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Mše svatá bude v sobotu 25. března 2017 v 8:00 ráno, ve 14:20 (v léčebně)
a večer bude mše svatá v 18:30.
PASTORAČNÍ RADA

Setkání pastorační rady proběhne ve čtvrtek 30. března 2017 po večerní mši
svaté.
ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI

Před Velikonocemi budeme zpovídat na Květnou neděli 9. dubna 2017 od 17:00
a potom v úterý 11. 4. a ve středu 12. 4. od 17:30.
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY NA KŘENOVÉ

O letošních velikonočních svátcích budou bohoslužby takto:
Zelený čtvrtek 13. 4. 2017:
18:30 mše sv.
Velký pátek 14. 4. 2017:
15:00 velkopáteční obřady
Bílá sobota 15. 4. 2017:
20:00 vigilie ze zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční 16. 4. 2017: 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30 mše sv.
(s žehnáním velikonočních pokrmů)
Pondělí velikonoční 17. 4. 2017:
8:00, 18:30 mše sv.
PODĚKOVÁNÍ ZA 20 LET KNĚŽSTVÍ

Ve středu 19. dubna 2017 poděkuje o. Ladislav Štefek při mši svaté v 18:30
za 20 let své kněžské služby.
BIŘMOVÁNÍ VE FARNOSTI

V neděli 21. května 2017 bude při mši svaté v 9:30 o. biskup Vojtěch Cikrle
udělovat svátost biřmování 11 našim farníkům.
o. Petr Polívka
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