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ZJEVENÍ PANNY MARIE V LURDECH
11. února nám církev připomíná, že
v roce 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni »de
Massabielle« poblíž Lurd ve Francii
Pannu Marii. Panna Maria se Bernadettě
zjevila jako mladá Paní, nevypověditelně
krásná, útlá a jemná, s růžencem v ruce.
Na sobě měla drahocenný široký plášť,
který ji zahaloval od hlavy až po paty.
Šaty měla přepásané modrou stuhou. Na

každé noze měla světle žlutou růži. Paní
se na Bernadettu líbezně usmála,
pozdravila ji vztaženou paží, její tvář byla plná nebeské dobroty. Paní se přežehnala, Bernadetta s ní. Bernadetta se pak

modlila růženec. I Paní přebírala zrnka
na růženci, nehýbala však ústy.
25. března 1858 na otázku Bernadetty, kdo je, Panna Maria odpověděla:
"Jsem Neposkvrněné Početí." K jeskyni,
v níž vytryskl pramen vody, přichází od
té doby velké množství poutníků (ročně
cca. 4,5 mil.), mezi nimi velký počet postižených nejrůznějšími neduhy. První
byl po omytí vodou uzdraven kameník
Louis Bouriette. Uviděl na pravé oko,
které měl do té doby slepé.
V současnosti je zdokumentováno asi
6000 uzdravení, 2000 se řadí mezi tzv.
„medicínsky nevysvětlitelné“. Do roku
2012 Církev uznala 68 uzdravení. Poslední zázračné uzdravení uznal italský
biskup Alceste Catella v říjnu 2012. Jednalo se o uzdravení ochrnuté salesiánky
Luiginy Traversové, která v Lurdech v r.
1965 prožila spontánní uzdravení.
Panna Maria ve svých poselstvích v
Lurdech zdůrazňovala: „Pokání!“ Výzva
Matky Boží k pokání probudila v církvi
hlubší zájem o modlitbu a službu lásky a
podnítila péči o trpící a nemocné. Snad i
proto svatý papež Jan Pavel II. ustanovil
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před 23 lety 11. únor světovým dnem
nemocných. V Lurdech se odehrálo určitě mnohem více uzdravení, než uvádějí
statistiky. Kdo může spočítat kolik duchovních a duševních uzdravení se odehrává v nitru poutníků. Panna Maria
v Lurdech vyzvala také k „Obrácení a
modlitbám za obrácení hříšníků." To je
výzva i pro zaměření naší postní doby.
Výzva k obětování modliteb, sebezáporů
i všeho, co nás bude potkávat za spásu
druhých, zejména těch, za které se nikdo

nemodlí a jimž hrozí, že se nešťastně
rozhodnou pro věčné zavržení.
Bernadetta onemocněla na tuberkulózu kostí. Na pravém koleni měla prý
nádor velký jako dětská hlava. Zemřela
v 35 letech. Připomeňme však, co Panna
Maria řekla Bernadettě při třetím zjevení
(18. února): „Nemohu slíbit, že tě udělám
šťastnou na tomto světě, ale na druhém.“
Lubomír Řihák

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
Jak rozpoznat své celoživotní poslání, nasměrování?
Bylo by důležité nejdřív poznat
dobře sám sebe, aby člověk vycítil, kde
má silné stránky a slabiny. Sebepoznání
je důležitým předpokladem, aby člověk
vycítil, jak se můj život může vydařit,
protože totéž si přeje i Bůh. Proto je důležité poznat to, co je pro mne přirozené
- povahu a také své touhy. To, co jsem, a
to, co bych rád byl, co si přeji, po čem
toužím. Ukazuje to na to, co chce taky
Bůh. Samozřejmě musím dbát na všechno, co se děje kolem mne, na to, co mi
říkají druzí lidé, přátelé, představení, církev atd. Protože i skrze ně ke mně mluví
Bůh. Je třeba naslouchat sobě, také druhým lidem a skutečnostem kolem mě,
protože ve mně i v těch druhých zaznívá
Boží hlas. Na této cestě je šikovné hovořit s někým, kdo má mou důvěru, tedy
mít duchovní doprovázení, abych nezabloudil. Bůh si přeje, aby se můj život
povedl. To je cesta, po které můžu jít, po
které chci jít a po které mám jít. Když
tento trojzvuk jediného Božího hlasu za-

zní v akordu, bude můj život šťastný a já
své životní rozhodnutí zvládnu učinit.
Jak každodenně rozpoznávat aktuální Boží vedení?
Svatý Ignác z Loyoly doporučuje
každodenní cvičení, jak každodenně slyšet a porozumět Božímu volání. Dvakrát
za den se člověk posadí na čtvrt hodiny a
podívá se zpátky na uplynulý půlden Božíma očima. Všechno, co jsem zažil, setkání, rozhovory, úkoly, všechno přináším před Boží tvář. V tomto tichu před
Bohem si mohu uvědomit, co jednotlivé
události znamenají v jeho očích. Tím
získávám schopnost poznat, kam mne
zve, a pochopit ji jako směrovku - ukazatel svého života. Přitom je důležité říct
skutečně stop, pustit všechno z ruky a
zklidnit se. Abych nezaměňovat svoje
nápady s Božím hlasem. Jsem si jist, že
když člověk toto cvičení důsledně dodržuje, dokáže i během všedního dne rozpoznat Boží vedení. Bude pozorný k sobě samému, ke druhým lidem a k Boží
přítomnosti a vedení.
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Co může Bůh nabídnout do všedního života jednotlivého člověka? A
jak to poznat?
Bůh si přeje darovat člověku smysl
života. V dějinách spásy Bůh znovu a
znovu nabízel tento smysl prostřednictvím Písma a proroků. Pro křesťana je
tím nejkrásnějším Božím darem osoba,
život a poselství Ježíše Krista. Po Ježíšově vzkříšení a nanebevstoupení byl zaslíben jeho Duch svatý, který nás chce
vést ke zdařilému životu. Bůh nám chce
svým Duchem svatým darovat smysl života, chce nás vést ke svobodě, abychom
nalezli radost a tak dospěli k vnitřnímu
pokoji. Svoboda, radost a pokoj jsou také
poznávacími znameními pro nás vhodné
cesty. A to má význam pro náš úplně

obyčejný život. Když žiji s Bohem,
osvobozuji se od nezdravých závislostí
na pomíjivých skutečnostech, objevuji
novou životní radost, protože můj život
má smysl, a dokážu v sobě objevit vnitřní pokoj a přijmout ho jako dar, který
mně přinese více štěstí nežli sláva, bohatství a moc. Přátelství s Bohem mně v
každodenních úlohách pomůže nalézat
hodnotu a smysl i v maličkostech a daruje mi osobní naplnění. Jakmile spolu s
Bohem objevím správné životní rozhodnutí, usnadní to i moje každodenní drobné rozhodování v maličkostech.
Josef Maureder SJ:

SVATÍ VE ZNOJEMSKÝCH KOSTELÍCH
Terezie z Lisieux (od Dítěte Ježíše)
V kostele sv. Jana Křtitele v levé
boční kapli je oltář P. Marie s památným
obrazem Matky dobré rady z poutního
místa Genazzano u Říma. Nad vchodem
do sakristie je obraz sv. Františka
v Porcinkule (informace o sv.
Františku
byla
v minulém
čísle
ŽFZ). Nová dřevěná socha sv. Antonína Paduánského
byla
pořízena
k jeho 700. výročí
narození v r. 1995
(životopis sv. Antonína byl uveřej-

něn v našem zpravodaji č. 10/2010). Naproti soše sv. Antonína je socha sv. Terezie od Ježíška pořízena ke 100. výročí
její smrti v r. 1997 u znojemské firmy
Mašek.
Tímto končíme s životopisy svatých
v kostele sv. Jana Křtitele.
Velká řeholnice a mystička Terezie
z Lisieux je nazývána „Malou svatou
Terezií“. Označení „malá“ sloužilo jednak k rozlišení od řádové reformátorky
Terezie z Avily, jednak také vyjadřuje,
že Terezii z Lisieux dlouho považovali
za modlící se dítě. Avšak tato dětskost
silně překryla Tereziiny ostatní podstatné
3

Život farností Znojma č. 2/2015

rysy, její pravé „já“ bylo při tom zatlačeno do pozadí.
Terezie od Dítěte Ježíše, jak je také
nazývána, přišla na svět 2. ledna 1873 v
malém místě Alençon v Normandii a
jmenovala se rodným jménem Martinová. Jejím jediným přáním už od dětství
bylo vstoupit do řádu karmelitek.
V Lisieux, kde žila Terezie se svou
rodinou od časné smrti matky, byla po
několikerém předchozím odmítnutí ve
věku 15 let přijata na Karmel. Sestry v
klášteře od počátku nevycházely s Tereziinou osobností, nikdo se v ní nemohl
vyznat. Považovali dívku za domýšlivou
a pyšnou, a nepozorovali, jaké vnitřní
boje musela den co den vybojovávat.
Představená jí ještě navíc ztěžovala život
neustálým pokořováním.
Terezie, která navenek působila
klidně a vyrovnaně, trpěla po celý svůj
život stavy úzkosti. Byla často mučena
myšlenkou, že ji Bůh opustil, a dostávala
se tím do těžkých vnitřních konfliktů.
Vždy znovu však Terezie uměla odolávat
nejsilnějšímu pokušení. Někdy byla pře-

svědčena, že je odsouzena k zatracení.
Přesto se zcela odevzdávala Kristově
lásce. Jejím heslem bylo: „Všechno je
milost“. Se svým vnitřním utrpením, k
němuž se přidaly také ještě těžké nemoci, jako tuberkulóza, se chtěla obětovat
za hříšníky světa.
Ve věku 24 let Terezie z Lisieux ve
svém klášteře 30. září 1897 zemřela. Papež Pius XI. prohlásil mystičku 17. května 1925 za svatou a jmenoval ji r. 1927
patronkou světových misií. Od r. 1944 je
Terezie druhou patronkou Francie.
K bazilice sv. Terezie v Lisieux
proudí do dnešního dne statisíce poutníků. Neporušené tělo světice leží ve skleněné rakvi.
Znázorňování: na zobrazeních je
Terezie z Lisieux vidět téměř vždy v řádovém hábitu karmelitek (hnědý oděv,
bílý plášť). Má u sebe často růži, protože
před svou smrtí slíbila, že bude z nebe
sypat růže.
(Převzato z knihy Schauber
Schindler: Rok se svatými)

–

CHARITA
Žehnání koledníkům na Petrově
V pátek 2. ledna 2015 se v katedrále na Petrově v Brně uskutečnilo požehnání
Tříkrálovým koledníkům. Všem přítomným požehnal otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Do Brna přijeli samozřejmě i koledníci ze Znojemska, kteří pomáhají s Tříkrálovou sbírkou Oblastní charitě Znojmo a my si jich za to moc vážíme. Děkujeme.
Veronika Brandejs
Oblastní charita Znojmo
4
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Tříkrálová sbírka 2015
Předběžné vyhodnocení
Oblastní charita Znojmo pořádala na znojemském okrese začátkem ledna patnáctý ročník Tříkrálové
sbírky. Do letošní sbírky se zapojilo o
osm skupinek více než minulý rok, tudíž
do ulic měst a obcí vyšlo celkem 449
skupinek, což je více jak 1 340 koledníků. Nově se v tomto roce do Tříkrálové
sbírky zapojila obec Našiměřice, příměstská část Derflice a obec Želetice.
Je znám i celkový výtěžek sbírky,
který byl opět rekordní a přesáhl částku
1 700 000,- Kč. Ve městě Znojmě chodili koledovat členové JUNÁK Znojmo,
zapojili se studenti gymnázia Dr. Karla
Polesného, dále studenti Gymnázia a
Střední pedagogické, obchodní školy a
studenti oboru „Sociální činnost“
ze SOU-SOŠ Přímětická. Dále ve Znojmě koledovali děti a ministranti od sv.
Kříže a od sv. Mikuláše. Na tříkrálové
sbírce se podílela i aktivně farnost Louka. Koledovat chodili i zaměstnanci Oblastní charity Znojmo a další dobrovolní-

ci. Tříkráloví koledníci navštívili a zazpívali seniorům ve všech domovech pro
seniory ve Znojmě. Výjimkou nezůstal
ani Městský úřad Znojmo, kam zavítaly
koledovat děti z Domova pro matky a
otce v tísni za panem starostou Ing. Vlastimilem Gabrhelem.
Ve městě se vykoledovalo přes
120 000,- Kč. Přesný výsledek Tříkrálové sbírky 2015 a podrobné výsledky jak
jednotlivých skupinek koledníků, tak i
zapojených obcí na Znojemsku, naleznete
na
webových
stránkách
(www.znojmo.charita.cz) a facebookovém profilu Oblastní charity Znojmo.
Děkujeme všem, kteří otevřeli své dveře
koledníkům a přispěli do Tříkrálové
sbírky na pomoc potřebným u nás i
v zahraničí. Poděkování patří všem, kteří
se zapojili do Tříkrálové sbírky nebo
jakkoliv pomáhali s její přípravou a organizací.
Srdečně vám všem děkujeme!!!
L. Mihola

DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
Neodpuštění je překážka přímluvné modlitby
„A kdykoli povstáváte k modlitbě,
odpouštějte, co proti druhým máte.“
(Mk 11,25)
Proč je tak nutné, aby přímluvnou
modlitbu předcházel odpuštění? Jestliže
totiž neodpustím, nebude odpuštěno ani

mně a moje hříchy budou stát mezi mnou
a Bohem jako hradba. Na to upozorňuje
už prorok Izaiáš:
„Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení,
jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
5

Život farností Znojma č. 2/2015

Jsou to právě vaše nepravosti,
Co vás odděluje od Boha,
vaše hříchy zahalily jeho tvář před
vámi, proto neslyší“
(Iz 59, 1-2).
Citované výroky platí samozřejmě i
o situaci, kdy my jsme těmi, kdo přímo
ubližují druhým nebo jsou nevnímaví
k materiální nouzi bližního. Autor slavné
knihy Provokující evangelia zkoumá
biblické výroky na téma skutky milosrdenství a vyslyšení modliteb, aby nakonec trefně uzavřel, že nářek námi pošlapaných ubožáků působí jako „rušička“
našich modliteb. Přes jejich volání totiž
k Bohu nedolehnou naše prosby, zatímco

„prosba chudáka jde přímo do Božího
ucha“ (Sir 21,5).
„Zdalipak půst, který si já přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat
jha, dát ujařmeným volnost, každé jho
rozbít? … Tehdy vyrazí jako jitřenka tvé
světlo a rychle se zhojí tvá rána … Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš
o pomoc a on se ozve: Tu jsem!“ (Iz
58,6.8a.9).
Zdá se, že mnozí z nás modlitbou
utrácíme čas, pokud zatvrzujeme svá
srdce a nedbáme o rovinu smíření
s druhými.
Z knihy K. Lachmanové:
Vězení s klíčem uvnitř

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA
RYTÍŘSKÝ ŘÁD KŘÍŽOVNÍKŮ
Křížovníci přišli do Znojma na
Hradiště roku 1240, kdy bylo Křížovníkům s červenou hvězdou přiděleno králem Václavem I. Hradiště sv. Hippolyta
jako beneficium (obročí)
Poslání a význam Řádu křížovníků
s červenou hvězdou byly určeny dobou,
ve které řád vznikl, a osobností světice
Anežky Přemyslovny Tato královská
dcera Přemysla Otakara I. žila v letech
1211-1282 a podle českého historika Josefa Pekaře patří mezi nejušlechtilejší
postavy českých dějin. Prodchnuta ideály
reformních náboženských myšlenek sv.
Františka z Assissi (t1226), rozhodla se
Anežka zříci světského života a obléci
šat řeholnice. Byla v písemném styku se

sv. Klárou, s ohnisky nové zbožnosti v
Itálii, věděla o své sestřenici sv. Alžbětě
Durynské, že založila špitál v Marburgu
a. d. Lahn. To působilo nejen na duchovní růst samotné Anežky, ale i na šíření františkánských ideálů v českých
zemích
Roku 1231 se Anežka objevuje jako
spoluzakladatelka dvou klášterů v Praze
Na Františku, nazývaných ve své době
České Assisi. Byly to konvent klarisek,
jehož představenou se Anežka stala roku
1234, a konvent Menších bratří – minoritů. Součástí areálu byl i špitál nedaleko
kostela sv. Haštala. Jeho zaměření bylo
však mnohostrannější než dnes. Z latinského slova hospes, (to je host, pocestný
či cizinec) se vyvinul termín hospitale
6
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pro místo, kde se pečovalo nejen o nemocné, ale i o poutníky na cestách, lidi
bez přístřeší, chudé či pronásledované.
Provoz špitálu zajišťovalo laické bratrstvo. Organizace jeho života a činnosti
vycházela z regulí podobných špitálních
bratrstev tzv. rytířských řádů, jako byli
např. johanité-maltézští rytíři, templáři,
řády sv. Lazara a sv. Ducha. Na Anežčinu žádost papež Řehoř IX. roku 1237
povýšil pražský špitál na samostatný řád
s řeholí sv. Augustina. K červenému kříži – symbolu křesťanské charity – přibyla roku 1252 šesticípá červená hvězda.
Tímto znakem se český řád křížovníků s
červenou hvězdou odlišil od jiných špitálních řádů. Dodnes zůstal jediným řeholním řádem českého původu a zároveň
jediným mužským řádem, který založila
žena. Posláním řádu se naplnila touha
středověkého člověka po spojení ideálů
rytířského života se životem duchovním.
Mezi hlavní rysy řádového života patří
činná milosrdná láska k člověku, který
potřebuje pomoc a společenství druhých.

Prvním samostatným sídlem křížovníků byly kostel a špitál u sv. Petra
Na poříčí, na území pozdějšího Nového
Města pražského. Chrám patří k nejlépe
dochovaným románským bazilikám v
Praze. Roku 1252 bylo hlavní sídlo řádu
přeneseno na křižovatku cest na pravém
břehu Vltavy, k Juditinu mostu. U paty
mostu byl vystavěn nový hospitál sv.
Ducha s kostelem sv. Františka. Obě patrocinia upomínají na kolébku křížovnického řádu a na Anežčin klášter Na Františku. Dnes se na místě prvního kostelíka
tyčí raně barokní stavba z let 1679-1688.
Hlavní pozdně secesní budova pochází z
let 1909-1912. Od roku 1990 se opět stala sídlem Řádu, který po čtyřech desetiletích zákazu působení znovu navazuje
na duchovní odkaz své svaté zakladatelky a obnovuje svou činnost i pro Vás.
Bližší informace na:
http://www.krizovnici.eu/cz/konstitu
ce/i-charakter-a-ucel-radu

MOJE ZÁŽITKY ZE SETKÁNÍ TAIZÉ V PRAZE
Spal jsem vedle Rumuna, strávil
dopoledne s Polkami, sdílel pokoj
s Ukrajinci, nosil koberce se Slovákem, cestoval metrem s Brazilcem, objímal
s Nizozemkou,
smál
s Angličankou a mluvil s Francouzem.
Na setkání byla spoustu různých lidí
z různých zemí, ale měli jedno společné: víru v jednoho Boha.

O setkání mladých v rámci komunity Taizé jste jistě slyšeli spoustu informací, proto bych Vám chtěl popsat mé
zážitky a dojmy, které si odvážím
z tohoto setkání.

Hned první den byl nezapomenutelný. Byli jsme totiž členy mezinárodní
skupiny, ve které se sešli účastníci
z Anglie, Nizozemí, Slovenska a České
Republiky. Původně se měli připojit i
Rakušané a jedna Polka, ale kvůli komplikacím nedojeli. Předtím jsem se s nimi
neviděl, takže jsem vůbec nevěděl, co
očekávat, ale byl jsem nakonec příjemně
překvapen. Kromě toho se k nám také
připojil štáb České televize, protože jsme
měli pro jejich zamýšlený dokument nejlepší předpoklady.
7
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Každá ze skupin byla poslaná do jiné farnosti Prahy. Naše farnost byla u
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, kde nám také přidělili ubytování. Měli jsme smůlu a byli poslaní
do tělocvičny. Po první noci jsme se
mohli spolu s dalšími třemi Ukrajinci
nastěhovat k velmi pohostinné rodině.
Jeden z největších zážitků tohoto
setkání ovšem představovalo rozdávání
jídla. Byli jsme nuceni projít velkou halou, ve které jsme byli zformování do
osmi koridorů. V tomto koridoru stačilo
nastavit tašku a byla nám do ní vhozena
večeře a jídlo na další den: vařené vajíčko, chleba, jogurt, voda, tyčinky, jablka,
mandarinky, makaróny a další.
A co jsme tam dělali kromě naprosto úžasných emocionálních denních
modliteb v kostelech, na Letňanech a
v katedrále konajících se třikrát za den?
V rámci mnohonárodnostních skupinek
jsme diskutovali na různá témata, z nichž
mi v mysli utkvělo jedno z hlavních
hesel setkání: „Vy jste solí země“.
V průběhu setkání jsme také mohli navštívit různé workshopy. Já jsem měl to
štěstí a dostal se na přednášku manželů
Sedláčkových. V přednášce nám přední
český ekonom a filosof Robert Sedláček
předkládal různé náměty k zamyšlení a
jiný velmi zajímavý pohled na svět. Zamýšlel se například nad tím, jestli můžeme být ve vztahu s Bohem naprosto
spokojeni, když se i Adam, který byl
z nás nejblíž Bohu, cítil osamělý a přál si
dalšího člověka.
Na jiné přednášce se zase řešila mezinárodní bezpečnost, které byla po celou dobu setkání vzhledem k válce na
Ukrajině velmi diskutovaným tématem.
A jak jsme slavili Nový rok? Po
modlitbě, která trvala do půlnoci, jsme se
účastnili ve své farnosti Festivalu náro-

dů, který zcela ovládli Poláci, Ukrajinci
a Italové svými hity bez použití jakékoli
elektroniky. Byli natolik energičtí, že
většina z 50 přítomných lidí začala skákat nebo tleskat do rytmu. Každopádně
jsme nezažili lepší silvestrovský večer a
ještě dlouho mě z toho budou svědit ruce.
Jisté tedy je, že to byla jedna z nejlepších křesťanských akcí a ten, kdo tam
nebyl, udělal velkou chybu. Spravit chuť
si však lze na příštím setkání ve španělské Valencii.
Vojta Kania
Je úžasné, jak se na jednom místě
může sejít tolik radostných a otevřených
lidí. A to nejlepší je, že je jedno, jakou
řečí mluvíte nebo odkud jste. Prostě si
dobře popovídáte s každým, koho potkáte. No, není to úžasné?
Mikuláš Mašek
Setkání Taizé v Praze bylo pro mě
něco jako lék na moji vnitřní nejistotu.
Kromě duševního klidu a zajímavých
zážitků během registrace jsem získala
spoustu nových kontaktů s lidmi z celého
světa a pochopila, jak nezbytná jsou tato
setkání pro duchovní růst a že jsou povzbuzením mladých věřících v této
zvlášť nelehké době.
Marta Entlerová
Během setkání jsem postupně načerpala vnitřní rovnováhu a zároveň inspiraci od různých lidí tím, jak každý
prožívá svoji víru různě. Tak zase za půl
roku o prázdninách ve skutečném Taizé!
Zuzka Biravská 
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Setkání Taizé pro mě bylo důkazem
toho, že i mladí lidé s rozlišnými názory,
kulturou a jazykem se dokáží spojit v
jedno velké společenství Božích násle-

dovníků a strávit svůj volný čas v upřímné modlitbě. Mladí jsou doopravdy potřeba.
Tereza Vlková

INFORMACE – bude vás zajímat
AKCE BRNĚNSKÉ DIECÉZE
So
31.01. v 9:30 h: Brno - dóm
– oslava Dne zasvěceného života
Ne
22.02. v 10:30 h Brno - dóm
– obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu
POUTNÍ ZÁJEZD DO ITÁLIE
Institut pro křesťanskou kulturu
vás srdečně zve na poutní zájezd Assisi,
Perugia, Florencie 24. - 28. dubna 2015
– místa působení světců a řádů.
Informace a přihlášky: nejpozději
do 17. dubna 2015
Institut pro křesťanskou kulturu,
675 41 Nové Syrovice 157
Tel:
+42 728 272 760,
e-mail:
eva.balikova@seznam.cz, www.instituthradiste.cz
Bližší informace na plakátcích.
Programová nabídka Centra pro
rodinu
a sociální péči na únor 20145
Kompletní programovou nabídku
CRSP najdete na internetových stránkách www.crsp.cz. Podrobné informace
o programech na telefonním čísle
542 217 464 Mobil 731 402 731
Centrum pro rodinu a sociální
péči otevírá od března 2015 další běhy
pravidelných programů pro rodiny s hy-

peraktivními a neklidnými dětmi (Cvičení pro hyperaktivní a neklidné děti TOBOGÁN, Trénink sociálních a emočních dovedností - TREaK, Rodičovská
skupina pro rodiče s hyperaktivními a
neklidnými dětmi, Klubíčko - dětský
klub, Terénní podpora rodiny), rodiny
neúplné a doplněné (Otevřená tematická
skupina pro rodiče z neúplných a doplněných rodin, Rodičovská skupina pro
rodiče z neúplných a doplněných rodin,
Klubíčko - dětský klub, Terénní podpora
rodiny) a rodiny dětí s poruchami autistického spektra (Rodičovská skupina pro
rodiče dětí s PAS). Programy jsou poskytovány zdarma v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Více
informací
a
přihlašování:
www.crsp.cz, tel. 542 217 464, 731 604
202.
Pobyty pro rodiny s adolescenty,
matku s dcerou, otce a syna
Zveme vás na pobyty s doprovodným programem.
Více k těmto pobytům můžete najít
na www.crsp.cz nebo kontaktujte koordinátorku: marketa.klimova@crsp.cz, tel.
736 608 607
Pozvánka na 12. farní ples
Přímětická farnost si vás dovoluje
pozvat na již 12. Farní ples, který se
uskuteční v pátek 6. února 2015 od
9
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19:30 v Kulturním domě v Kuchařovicích (Znojemská ulice 207). K tanci a
poslechu bude hrát skupina Víkend
Hostěradice. Vstupné 100 Kč. Rezervace
lístků v průběhu ledna na emailu

ples@farnostprimetice.cz nebo telefonním čísle 724994191 (odpoledne+večer).
Bližší informace na plakátcích a na
www.farnostprimetice.cz/ples

VÝROČÍ
O. Efrém David JINDRÁČEK
OP, který působil ve Znojmě v letech
2002-2011, se dožívá 15. února 40 let.
Otec Efrém se narodil 15.2.1975 v Praze.
Na kněze byl vysvěcen v Praze v roce
2002 a tentýž rok byl ustanoven farním
vikářem ve Znojmě u sv. Kříže. Byl
jmenován promotorem České dominikánské provincie pro blahořečení a sva-

tořečení. V roce 2005 získal titul licenciát filozofie („PhLic“) na filosofické fakultě Papežské univerzity sv. Tomáše
Akvinského v Římě. V roce 2011 byl
asignován do konventu sv. Dominika a
Sixta v Římě.
K tomuto výročí přejeme o. Efrémovi hodně Božího požehnání do dalších
let.

KŘÍŽ A TAKÉ MATKA BOŽÍ JSOU ZNAKEM NAŠEHO CHRÁMU
Zvony kostela Nalezení sv. Kříže I
Žádný jiný znojemský kostel nebyl
tak silně zasažen válečnými rekvizicemi
zvonů jako kostel sv. Kříže. Během dvou
světových válek byl postupně oloupen o 7
zvonů.
Kdy se poprvé nad dominikánským
kostelem rozezněl zvuk zvonu, nevíme.
Každopádně na nejstarším známém vyobrazení kostela z roku 1523 je zachycen
kostel sice bez věží, avšak se sanktusovou věžičkou, ve které byl jistě zvon zavěšen. Při ničivém požáru kostela a kláštera v roce 1555 se tento zvon pravděpodobně roztavil. Při následných opravách
musely být ulity zvony nové, protože k
roku 1620 se váže zmínka o zpustošení
kostela protestanty, při kterém byly zničeny i nové zvony. Během renesanční
přestavby kostela v polovině 17. st. byly

v jeho průčelí přistavěny dvě jednoduché
hranolovité věže zakončené stanovou
střechou. Na nich pak byly umístěny dva
zvony ulité roku 1699 za převora Dominika Schullera a to díky almužnám a
dobrodiní obyvatel města. (Jejich autorem mohl být zvonař Bedřich Weier, který v té době ve Znojmě působil.) Žádný
ze zmiňovaných zvonů se nedochoval.
V roce 1726 (?) byl pro kostel ulit
další zvon pravděpodobně znojemským
zvonařem Janem Jiřím Beglem. Jednalo
se asi o sanktusník zavěšený v nově vybudované věžičce nad presbytářem. Na
zvonu byl podle Hübnera uveden nápis:
NAMEN IENER LIEBEN HEILIGEN GOTTES
DENEN NVN GEWEIHTE VIER GLOCKEN
ZU EHREN TÖNEN 1726 (Jménem všech
milých Božích svatých, jimž nyní posvě10
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cené čtyři zvony ke cti znějí 1726.). Zda
bylo ulito více zvonů a kdy zanikly, není
známo.
Další menší zvon (sv. Helena a sv.
Hyacint) byl pro kostel ulit v roce 1750
znojemským zvonařem Ignácem Beglem (synem již zmiňovaného Jana Jiřího Begla). Zvon byl v minulosti využíván jako umíráček. V současnosti zvon
zahálí zavěšen na kůru kostela. Zvon má
průměr téměř 40 cm a na výšku měří cca
35 cm, je laděn v tónu c2. Na jeho čepci
obíhá dokola nápis: GOSSENN MICH
IGNATIVS BEGL ZNEYMB 1750 (Ulil
mě Ignác Begl, ZnojmoB 1750.). Pod nápisem se nachází plastický ornament, na
krku zvonu pak byly rozpoznány reliéfy
sv. Heleny (postava s korunou objímající
velký kříž) a sv. Hyacinta (postava řeholníka s monstrancí a madonou). Císařovna Helena, která kolem roku 325 objevila v Jeruzalémě Kristův kříž, odkazuje na zasvěcení kostela, sv. Hyacint je
pak domnělým zakladatelem znojemského dominikánského kláštera. Zvon je zakončen korunou se šesti uchy a vybaven
kovaným srdcem s dlouhou výpustí.
První soubor zvonů
Po barokní úpravě věží do současné
podoby rozhodlo vedení kláštera o pořízení nových zvonů, protože ty staré již
byly značně opotřebované. Tak za převora Sigisberta Sigela byl v roce 1780 ulit
následující soubor zvonů:
1)
P. Maria Pomocná a sv. Hyacint
a Česlav (1200 kg, průměr 129 cm)
2)
sv. Dominik a Tomáš Akvinský
(504 kg, průměr 99 cm, tón g1)
3)
sv. Vincenc Ferrarský (280 kg,
průměr 82 cm)
4)
sv. Petr Veronský (112 kg, průměr 62 cm)

Na míru novým zvonům byla v pravé (jižní) věži postavena dubová stolice,
ve které zvony vysely ve dvou patrech
nad sebou. Stolice s vyřezaným letopočtem 1780 se dochovala do dnešních dnů.
Zvony ulil opět znojemský zvonař, tentokrát Jan Jiří Scheichel (pokračovatel
rodiny Beglů). Kromě P. Marie byly
zvony zasvěceny významným dominikánským světcům, jejichž reliéfy byly na
zvonech umístěny společně s reliéfem
sv. Kříže. Nové zvony stály 1400 zlatých, přičemž 312 zlatých pocházelo z
odkazu znojemského měšťana Anselma
Steinberga.
Na největším zvonu se mimo jiné
nacházel nápis: CRVX AC VIRGO DEI
SVNT NOSTRO INSIGNIA TEMPLO 1780
(Kříž a také Boží Panna jsou znakem našeho chrámu 1780.). K nápisům a výzdobě zvonů se vrátíme v některém dalším vydání ŽFZ.
V roce 1879 (?) byl pořízen nový
zvon pravděpodobně jako náhrada za
zvon z roku 1726. Zvon je zachycen na
fotografiích z rekvizice během 1. sv.
války: na čepci se střídají hrozny s vinnými listy, na plášti je zobrazen Kristus
na kříži. Zvon byl zakončen talířovou
korunou.
Za první světové války byly v lednu
1917 čtyři zvony zabaveny pro válečné
účely. Dobové fotografie ukazují pohnutou událost spouštění zvonů s věže a jejich nakládání na vyzdobené žebřiňáky pohřební vozy zvonů. Byly to smutné
chvíle jistě doprovázené silnými emocemi. Ve věži zůstal pouze umíráček
z roku 1750 a dále zvon zasvěcený sv.
Dominikovi a Tomášovi.
O tom jaké byly osudy zvonů
v následujících letech, si povíme příště.
Ondřej Lazárek
(lazarek.ondrej@seznam.cz)
11
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ČESKÁ KAPLE V KOSTELE U SV. KŘÍŽE
V loňském
roce
byla
rekonstruována kaple
na
pravé
straně
v kostele sv.
Kříže. Kaple
se
nazývá
Česká, pro-

tože v této kapli jsou soustředěni čeští
patroni – obraz sv. Jana Nepomuckého,
socha sv. Václava a socha sv. Ludmily.
Na sloupu je pak moderní obraz sv. Zdislavy. Rekonstrukce se týkala jak vlastní
kaple, tak i obrazů, soch a celé výzdoby.
Pod obrazem sv. Jana Nep. je v mramoru
panorama Znojma. Dnes je toto panorama překryto obrazem. O čtvrté neděli
adventní byla kaple znovu vysvěcena.

NA PAMÁTKU DOMINIKÁNSKÉHO PŘEVORA BLAŽEJE,
ANNY A LADISLAVA Z VEITMÍLE
Kolem r. 1500 dostalo se klášteru
sv. Kříže nového převora jménem Blažeje, rodem z Uher. O něm klášterní anály
praví, že byl muž horlivý, veliký obhájce
řádu a skoro druhý zakladatel kláštera.
S tímto čestným názvem shoduje se zajisté i bohatá činnost tohoto zasloužilého
převora, jak ji líčí další události.
Tak čteme o velevýznamných událostech, že r. 1503 zakoupil Klášter sv.
Kříže vesnici Křídlovičky s veškerým
příslušenstvím, dále zakoupil vesnici a
dvorec Tvořihráz a opuštěnou ves Psáry,
za přispění Anny z Kamenné Hory,
vdovy po † Ladislavu z Veitmíle. Koupí Tvořihráze chtěl převor Blažej klášteru zabezpečiti lepší budoucnost a trva-

lé příjmy k obživě řeholníků získati.
Dále také převor Blažej toho dosáhl, že
koupě tato byla králem Ladislavem
schválena s tou výslovnou klausulí, že
žádný budoucí superior kláštera nesmí
z tohoto klášterního zboží ničeho zciziti, ani darovati, ani vyměniti bez výslovného královského svolení. Tato
klauzule byla později císařem Rudolfem
II. a císařem Ferdinandem II. znovu nařízena a potvrzena. Stalo se tak zajistí
proto, aby se předešlo k ochuzení kláštera a špatnému hospodaření s církevním
jměním. Za převora Blažeje čítal klášter
osm řeholníků. Mimo jiné se převor Blažej zasadil o stavbu dvorce zvaný Stra12
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hof a dvou rybníků v dolině ve zpustlé
vesnici Psářích.
A tak vykonal zasloužilý a šlechetný tento převor pro blaho kláštera úžasně
mnoho. Vymohl také od zeměpanských
úřadů výčepní právo pro tak zvaný Golzův dům, který byl klášteru odkázán a
tam prý stával, kde později (r. 1628) byl
postaven klášter kapucínský. Tato veškerá činnost převora Blažeje nezůstala
nepovšimnutou, a proto byl jmenován
jenerálním vikářem a zástupcem provinciála. Zemřel r. 1524 ve svém oblíbeném klášteře znojemském, pro který
tolik vykonal, a byl pohřben in ambitu

claustri – tj. na křížové chodbě u sv.
Kříže. (U hrobů bývaly na zeď přibíjeny
kříže – odtud název křížová chodba).
Anna a Ladislav z Veitmíle jsou pohřbeni v zadní části kostela na pravé straně.
Čerpáno z Pamětí Dominikánského
kláštera sv. Kříže ve Znojmě z roku
1931.
Dne 3. února v 18 hod. bude u sv.
Kříže za převora Blažeje a dobrodince
dominikánského kláštera sloužena mše
sv.
P. Lazárek

DUCHOVNÍ OBNOVA
V dominikánském klášteře ve Znojmě, ul. Dolní Česká 1 se uskuteční jednodenní duchovní obnova vždy v sobotu od 9 do 17 hodin:
7. 3. pro mládež.(15-25 r.) – vede P. Jan Krbec
14. 3. pro ženy – vede P. Antonín Krasucki OP
21. 3. pro muže – P. Pavel Konzbul
Program:
3 přednášky, adorace, příležitost ke sv. zpovědi a pohovorům, mše sv., oběd
společný. Je třeba se předem přihlásit. tel.: 515224694, 603290082. Parkování aut na
parkovištích ve městě.
Bližší informace na plakátech v kostele.

Výsledek voleb do Farní rady ve farnosti sv. Kříže:
7 zvolených podle počtu hlasů:
Dominik Bláha, Ludvík Mihola, Marie
Findová, Ondřej Lazárek, Petr Kolář,
Jindřich Kania a Prokop Pospíchal.
Další 4 jmenovaní: Eliška Juráková, Gabriela Lazárková, Jan Navrkal a
Jiří Němec.
Farníkům děkujeme za důvěru, kterou jim vyjádřili, zvoleným blahopřeje-

me a očekáváme dobrou spolupráci při
organizování života farnosti. Doufáme,
že ti, kteří se neoctli mezi jmenovanými,
zůstanou nadále dobrými spolupracovníky externími.
Volba proběhla při bohoslužbách o
3. neděli adventní 14.12.2014
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Statistika znojemských farností
(Sv. Mikuláš, Sv. Kříž, Sv. Václav)

Křty
Svatby
Pohřby

Rok 2013
124
43
85

Rok 2014
113
42
68

O CO JDE V POSTU?
Popeleční středou začíná pro křesťany čtyřicetidenní doba postní, období
přípravy na největší svátky liturgického
roku Velikonoce. Pojďme si nadcházející
dobu odříkání blíže představit.
Zavedení Popeleční středy se datuje
zhruba do 6.–7. století, kdy byl začátek
postního období přeložen z 6. neděle
před Velikonocemi na předcházející
středu, aby se vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní den.
Již od konce 11. století se v tento
den uděluje popelem na čelo znamení
kříže, tzv. popelec. Při jeho udílení pronáší kněz slova „Pamatuj, že prach jsi a v
prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk
1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka,
který vyznává před Bohem svůj mnohdy
špatný život a vyjadřuje vůli vnitřně se
obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává
ze spálených ratolestí, které byly posvěceny v předešlém roce na Květnou neděli.
Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu, kterým se rozumí půst od masa a půst újmy, tj. je dovoleno jen jednou za den se úplně nasytit.
Ježíšova výzva k obrácení a pokání, která zaznívá na Popeleční středu a provází

nás celou postní dobou, nemíří především na vnější skutky, nýbrž na obrácení
srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez
toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje
k tomu, aby se takový postoj projevil i
navenek. Jde o radikální rozchod s
hříchem, což znamená odvrácení se od
zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu. Toto obrácení je především
působením samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost začít
znovu.
Jedním z hlavních úkolů samotné
postní doby je potom vyvrcholení přípravy katechumenů na křest. Pro ostatní
věřící je tato doba přípravou na obnovu
křtu o Velikonocích. Postní období je i
příhodným časem k obnovení chápání
křesťanského života jako velkého putování do domu Otcova.
Postem potom není myšleno jen
samotné odepření si jídla. Půst totiž chápeme jako zřeknutí se čehokoliv, co je v
našem životě postradatelné, zbytečné
nebo překážející, co nás spoutává. Skrze
něj dáváme ve svém životě větší prostor
Bohu a máme možnost více poznat sami
sebe.
František Jemelka
www.vira.cz
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FARNÍ ŽIVOT
PRAVIDELNÉ AKCE
U sv. Mikuláše
Každou neděli při mši sv. v 9 h u sv.
Mikuláše je během kázání program pro
malé děti s katechetkou na faře.
Každou středu od 9 do 12 h na faře u
sv. Mikuláše setkání dětiček a jejich maminek.
U sv. Kříže
Od pondělí do soboty v 7 h u Mnišek
dominikánek je mše svatá s možností
účasti věřících.
Každou neděli při mši sv. v 10 h u sv.
Kříže program pro malé děti ve zpovědní
kapli.
Každé pondělí od 15.45 h na faře u sv.
Kříže se koná setkání aktivních členů Mariiny legie.
Každé úterý v 19 h na faře u sv. Kříže
zkouška chrámového sboru.
Každý 2. čtvrtek v měsíci adorace od
17 do 18 h s modlitbou růžence za ochranu
nenarozeného života.
Každý pátek v 17 h v kostele sv. Kříže
mše sv..
U sv. Václava
Každé pondělí v 18 h na loucké faře
pravidelné modlitby maminek.
Každou středu v 18. h v kapli na faře
v Louce je mše sv. pro děti a mládež.
Každý druhý pátek (jednou za 14 dní)
v Louce na faře v 19.30 h mše sv.
s mládežnickými zpěvy a katechezí; po
mši sv. volné povídání ve společenství; jsou
zváni všichni, zvláště mladí lidé.
U sv. Hippolyta
Každý pátek v 8 h na Hradišti.
V Nové nemocnici
Každou sobotu v 14.30 h mše sv.
v prostorách odd. 130, vedle prodejny novin

v 1. poschodí; vchod do nemocnice pro návštěvy; příležitost ke sv. zpovědi; možnost
přinést sv. přijímání na pokoj; tel.:
736 523 600.
V novém domě U lesíka
Každou středu po 2 týdnech ve 13.15 h
mše sv.

PŘIPRAVUJE SE
2. 2. Hromnice – mše sv. v 8 a 16 h
u sv. Jana Kř., v 18 h u sv. Kříže
s požehnáním svící. U sv. Kříže a u sv.
Václava v Louce je možné tento den
v roce zasvěceného života získat odpustky při modlitbě „Kompletáře“, která
bude po mši sv.
3. 2. Sv. Blažeje – mše sv. v 8 h u
sv. Jana Kř., v 18 h u sv. Kříže se svatoblažejským požehnáním.
3. 2. v 18 h u sv. Kříže mše sv. za
převora Blažeje OP.
5. 2. ve 20 h u sv. Mikuláše hodinová adorace před l. pátkem.
6. 2. První pátek – od 15 h adorace a sv. zpověď u sv. Kříže.
6. 2. se uskuteční v Kuchařovicích
už 12. Farní ples. Lístky lze rezervovat
na adrese: ples@farnostprimetice.cz, nebo tel: 724 994 191.
7. 2. První sobota – v 17 h v Hl.
Mašůvkách měsíční pouť, svatoblažejské požehnání. Autobus ze Znojma v 16
h.
11. 2. P. Marie Lurdské – den
nemocných; mše sv. v 8 a v 18 h
v kostele sv. Alžběty u staré nemocnice;
v jiném kostele mše sv. nebude.
14. 2. farnost Přímětice zve na
Modlitební den ke cti Matky všech národů. Uskuteční se v Nitře, podle zájem15
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ců vypravíme autobus, cena kolem 300
Kč. Více na tel.: 731 402 613. Jako
upoutávku lze shlédnout záznam z roku
2010
na:
http://gloria.tv/media/bJuGqW8ndMx
15. 2. vrchol Národního týdne
manželství – ke mši sv. v 9 h u sv. Mikuláše jsou pozváni všichni novomanželé z minulého roku; po mši sv. mají setkání na faře.
15. 2. v 15 hod měsíční modlitba
v Popické kapli.
15. 2. v 15 h bude na loucké faře
tradiční dětský karneval. Děti i s doprovodem jsou zvány.
15. 2. od 14:30 pořádá školka a
farnost Přímětice dětský maškarní ples.
Téma: Pohádkový les. Moderuje kejklíř
Jonáš, bohatá tombola i zábava.
18. 2. Popeleční středa, den přísného postu, začíná postní doba; mše sv.

s udělováním popelce v 8 a v 16 h u sv.
Jana Kř., a v 18 h u sv. Kříže, u sv. Václava v Louce v 18 h; v 19,30 h křížová
cesta po městě, začíná na Mariánském
náměstí.
22. 2. Sbírka na Haléř sv. Petra.
5. 3. ve 20 h adorace před l. pátkem u sv. Mikuláše.
6. 3. První pátek, od 15 h u sv.
Kříže adorace a sv. zpověď
7. 3. První sobota, v Hl. Mašůvkách měsíční pouť v 17 h, autobus v 16
h.
14. 3. v Tasovicích u sv. Klementa
Hofbauera Pekařská pouť od 15 h, mše
sv. v 16 h, výstava pečiva polských pekařů.
15. 3. v popické kapli v 15 h křížová cesta.

KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ:
- Popeleční středa
-

u sv. Mikuláše
u sv. Kříže
u sv. Jana Kř.
u sv. Václava
u sv. Hippolyta
v Mramoticích
v Kuchařovicích
v Příměticích
v Gránicích
(na Hradiště)

19.30 h křížová cesta městem z Mariánského nám. ke
kostelu sv. Mikuláše
každou postní neděli v 15 h
v pátek v 17 h s večerní mší sv.
každou středu a pátek ráno v 7.30 (přede mší sv.)
každou neděli v 17 h
každou neděli po mši sv.
v neděli ve 14 h a ve středu přede mší sv.
v neděli ve 14 h a ve čtvrtek přede mší sv.
v neděli ve 14 h a v pátek přede mší sv.
na Květnou neděli 29. 3. v 15 h
na Velký pátek 3. 4. ve 21 h
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