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JEŽÍŠ ŽIJE!
o je ta radostná velikonoční
zpráva: Kámen je odvalen.
Hrob je prázdný. Ježíš žije!
Temnota minulých dnů byla rozptýlena
okamžikem, kdy Ježíš povstává z hrobu.
Řeckokatolická Církev zpívá o Velikonocích zpěv: „Kristus slavně vstal z
mrtvých, smrtí smrt překonal a těm, co
jsou v hrobech, život daroval.“ Ježíš daroval život
těm, co jsou v hrobech, a to
nejen našim zemřelým, ale i
těm, kteří se cítí jako mrtví,
bezvládní, přemoženi nějakou negativní událostí, nebo
už
nevidí
východisko
z dlouhodobé negativní situace. Živý Ježíš nikomu z nás
není daleko. Sv. Otec František nás vybízí: „neuzavírejme se před novotou, kterou
chce Bůh vnést do našeho
života! Často jsme unavení,
zklamaní, sklíčení, pociťujeme tíži svých
hříchů, napadá nás, že to nezvládneme.
Neuzavírejme se do sebe, neztrácejme
důvěru, nikdy se nevzdávejme. Neexistují

T

situace, které by Bůh nemohl změnit, a
není hříchu, který by nemohl odpustit,
pokud se Mu otevřeme.“
Ježíše s námi teď spojuje ještě užší
svazek než ten, který vyplývá ze stvoření
– obětoval svůj život za naše hříchy.
Jsme vykoupeni! Co to vlastně znamená
být vykoupen? Emeritní papež Benedikt
XVI. nám to vysvětluje:
„Člověk je vykoupen láskou.
To platí už i v čistě světské
oblasti. Když někdo ve svém
životě zakusí velkou lásku,
jako by v tom okamžiku zažil
„vykoupení“, jež dává smysl
celému jeho životu. Nicméně
si velmi brzy všimne, že láska jemu věnovaná jeho životní problém sama o
sobě neřeší; je napadnutelná a zranitelná. Může
být zničena smrtí. Člověk
potřebuje lásku naprostou.
Potřebuje jistotu, s níž může říci: „Ani
smrt, ani život, ani andělé, ani knížata,
ani nic přítomného, ani budoucího, ani
výška, ani hloubka, a vůbec nic stvoře-
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ného nebude nás moci odloučit od lásky
Boží v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Řím
8,38-39). Jestliže absolutní láska jako
absolutně jistá existuje, potom – a jedině
potom – je člověk „vykoupen“, ať se mu
přihodí cokoliv.“
Na Velikonoční vigilii obnovujeme
svoji osobní smlouvu s Bohem. Ne obchodní kontrakt typu něco za něco, ale
osobní a jedinečnou smlouvu – „já jsem
tvůj a ty si můj“. Je to čas, kdy nás nekonečná a bezpodmínečná láska Ježíše
přitahuje a my můžeme dát znovu do
centra našeho života vztah s Ježíšem,
ve kterém já patřím jemu a on mně.
V tomto spočívá radost. Nehledejme jinou radost než tu, že můžeme žít

s Bohem a patřit mu. A když ji dostaneme, chraňme si ji a podporujme přistupováním k svátostem se živou vírou a
každodenním kontaktem s Božím Slovem. A protože radost rozdáváním roste
(3R☺), jsme povoláni dělit se o ni
s lidmi, kteří se ještě nesetkali s osobou
Ježíše Krista, Vykupitelem - Zachráncem
nás všech - bez rozdílu.
Všem čtenářům Farního zpravodaje
přeji hlubokou radost z Ježíšova vítězství
a našeho vykoupení.
Sr. Jozefa
Kongregace sester Nejsvětějšího
Spasitele

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
EMAUZY
Učedníci jdou do Emauz
Dodnes nevíme, kde vlastně Emauzy byly. V Palestině se ukazují dvě místa. Také nevíme, jestli to byl domov těch
dvou učedníků. Dá se však snadno předpokládat, že to byl druh psychologického
útěku. Po tom všem, co se stalo, byli rádi, že už mohou z Jeruzaléma pryč a že
nemusí s nikým mluvit. Proto se často v
rozjímáních předkládá jejich cesta do
Emauz jako symbol duševního stavu,
kterému se říká hluboká neútěcha. Člověk má dojem, že se sesypalo všecko, na
čem budoval, že je iluzí všecko, čemu
věřil. Někdy je tento stav způsoben
okolnostmi, zkouškami, které dolehly.
Jindy to může být jenom vnitřní psychologické prázdno. První myšlenka, která
člověka v takové situaci napadne, je

utéct někam jinam, nechat všeho. Proto
má náš boj proti zoufalosti začít opačným postupem: neměnit ani místo ani
práci ani rozhodnutí, dokud jsme pod
vlivem smutku. Tu radu pevně stanoví
sv. Ignác v Duchovních cvičeních.
Začal jim vysvětlovat smysl Písma
Sv. Augustin prožil zvláštní zkušenost. Když byl ve velmi zlé vnitřní situaci a nevěděl si rady se zmatkem v srdci,
jako by uslyšel hlas: „Vezmi Písmo a
čti!“ I sv. Jeroným trpěl mnoha pokušeními. Nepomohl mu ani útěk ze světa,
ale četba Písma. Tuto zkušenost udělalo
už mnoho a mnoho lidí. Órigenés nám
dokonce vysvětluje, proč tomu tak je.
Písmo je totiž Boží slovo. Ale totéž Boží
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slovo stvořilo i naši duši a mluví v našem svědomí. Sotva tedy začneme číst
texty svaté knihy, pocítíme jejich příbuznost s naší vlastní duší. A je-li srdce
pobouřené, texty Písma působí jako lék,
který utěšuje a dává myšlenkám správný
směr. Ale stane se i opak, ten, který prožili učedníci jdoucí do Emauz. Vlastní
životní zkušenost, ať už je radostná, nebo
tragická, když se promítne do bible, dává
jejím textům hlubší porozumění. Duše a
Písmo v souladu nás učí poznávat pravou
skutečnost.
Poznali Ježíše při lámání chleba
Učedníci se přiznávají, že jim při
výkladu Písma „hořelo srdce“. Cítili tu
příbuznost s vlastními nadějemi. Ale poznali Ježíše až při lámání chleba. I tato
okolnost je charakteristická. Kristus je
přítomen v touze srdce, týž Kristus mluví
v Písmu a s ním se osobně setkáváme i v

eucharistii, která se slouží v církvi. To
vše dohromady tvoří jeden velký zážitek
křesťana, tak že už nepotřebuje dalších
svědectví. Je si jist, že žije v pravdě. Nevěřící se často diví, jak mohou inteligentní katolíci věřit, že je Bůh v kousku
chleba a v kalichu vína. Jeden prostý
kněz, který neměl rád diskuze, jim dal
odpověď po svém: „Těžko byste mně
dokazovali, že nabudu sílu jít po cestě,
když pojím kousek chleba. Ale to se nedokazuje, to známe ze zkušenosti. Tak
tomu je i s přijímáním chleba eucharistického!“ Je to ovšem uvažování velmi
jednoduché, ale vyjadřuje zkušenost celé
církve: ve svátostech, zvláště v eucharistii, se setkáváme s Kristem, který je život, přemáhající slabosti a nakonec i
smrt.
Z knihy T. Špidlíka: Liturgické meditace I.

SVATÍ VE ZNOJEMSKÝCH KOSTELÍCH
JANUÁRIUS
V kostele sv. Michala se nachází
obraz sv. Januária v první levé kapli, kde
je oltář Nanebevzetí Panny Marie. Nahoře je sv. Josef, sv. Lukáš a sv. Januarius.
Januárius – biskup, mučedník – se
narodil ve 3. století v Neapoli(?), Itálie a
zemřel r. 305 v Neapoli. Svátek se slaví
19. září.
Město Neapol uchovává jeden ze
svých nejdrahocennějších pokladů v kapli sv. Januária: Januáriovu lebku a dvě
baňky s jeho krví. Nádherná barokní
kaple v gotickém dómě na Dómské ulici

patří k nejvýznamnějším poutním cílům
Itálie. Především sem ovšem Neapolitáni
přicházejí, aby prosili patrona svého
města o pomoc. Pod hlavní apsidou dómu leží krypta sv. Januária, která byla
zřízena v 15. století k uchovávání mučedníkových ostatků.
Známější než životopis uctívaného
je dodnes takzvaný "zázrak s krví svatého Januária". O biskupových hlavních
slavnostech, např. 19. září, zkapalňuje
Januáriova krev, uchovávaná v baňkách.
Když se zázrak dostavuje pomalu nebo
někdy vůbec nenastane, pak se Neapolitáni, vzrušení a plní úzkosti, obávají pro
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své město toho nejhoršího. Dodnes není
pro tento "zázrak s krví" žádné přirozené
vysvětlení.
Januárius byl na počátku 4. století biskupem
v Neapoli (některá podání
říkají, že i v Beneventu, v
městě nedaleko Neapole).
Během jeho působení
probíhalo obávané pronásledování křesťanů za
císaře Diokleciána. Januárius neúnavně navštěvoval nešťastné vězně v žalářích a dodával jim odvahy. Timotej, místodržící Kampánie, byl z toho
tak zběsilý, že dal nakonec biskupa zatknout a odsoudit k smrti.
Legenda praví, že Januária hodili
napřed do hořící pece, ale plameny mu
neuškodily. Když byl biskup předhozen
lvům, položila se zvířata tiše k jeho nohám. Nato byl Januárius se sedmi druhy
- mezi nimi byl jeho jáhen a jeho lektor -

veřejně sťat. Místo mučednictví leželo u
sirných pramenů v Pozzuoli před branami města. Rok úmrtí byl 305.
Než se Januáriovy
ostatky dostaly na své poslední místo v neapolském
dómě, byly víckrát přenášeny na různá místa. K
prvnímu přenesení došlo
19. září, proto je tento den
mučedníkovou památkou.
Na severu městského centra Neapole je možno vidět
ještě dnes takzvané Januáriovy katakomby, kde byl
Januárius rovněž jednou
pochován.
Úcta a tradice: dodnes se pořádají v
Neapoli a okolí průvody ke cti Januária.
Januáriův kult se omezuje téměř výhradně na neapolský kraj.
Z knihy Schauber – Schindler:
Rok se svatými

CHARITA
Postní almužna 2015
Rádi bychom tímto informovali
všechny čtenáře zpravodaje znojemských
farností a všechny věřící, kteří se zapojili
do POSTNÍ ALMUŽNY, že papírové
schránky s almužnou mohou odevzdat na
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (5. dubna) nebo na 2. neděli velikonoční (neděle Božího Milosrdenství, 12. dubna) ve
svém kostele či farnosti a předat je svému duchovnímu, případně je donést přímo do sídla Oblastní charity Znojmo

(Dolní Česká 1, Znojmo). V průběhu měsíce dubna budeme postní schránky
s almužnou shromažďovat a v dalším
květnovém čísle zpravodaje Vás budeme
informovat o výsledcích za jednotlivé
farnosti. Výsledky jednotlivých farností
budou také
zveřejněny
koncem měsíce dubna
na webových
stránkách
Oblastní
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charity
Znojmo
(www.znojmo.charita.cz). Oblastní charita Znojmo použije výtěžek Postní almužny na léčebné výdaje a operace chudých vážně nemocných dětí na Ukrajině.
Všem, kteří se do Postní almužny zapoji-

li, jménem nemocných dětí děkujeme za
Váš veliký skutek lásky.
Děkujeme Vám!
Mgr. Ludvík MIHOLA
koordinátor Postní almužny

Denní stacionář sv. Damiána se bude opět usmívat!
S cílem posilovat sociální začleňování zdravotně znevýhodněných osob
vytvořil v loňském roce Denní stacionář
sv. Damiána příležitost pro pravidelné
setkávání lidí s postižením i bez něj.
Dne 29. 4. 2015 se uskuteční již 2.
ročník akce ÚSMĚVY, který odstartuje
v 9:30 hod. ve znojemské Sportovní
hale.
Letošní ročník bude na téma Cesta
kolem světa a provede všechny účastníky napříč různými státy s možností vyhrát zajímavé ceny.

kodělné aktivity, hudební vystoupení s
diskotékou a mnoho dalšího.
Od 15:30 bude nachystán program
pro děti, jehož součástí bude i od 16:00
taneční cvičení a zumbička. Celou akci
zakončí
charitativní
dvouhodinová
Zumba s ochutnávkou dalších cvičení,
která začne v 18:00 hod.
Veškeré informace včetně kontaktů
najdete na stránkách Oblastní charity
Znojmo www.znojmo.charita.cz.
Všechny s úsměvem srdečně zve-

Široká veřejnost se může zúčastnit
všech aktivit, včetně doprovodného programu, který nabídne např. vystoupení
kejklíře Vojty, horolezeckou stěnu, ru-

me.
Mgr. Soňa Foitová vedoucí Denního stacionáře sv. Damiána

DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
Touha přinášet plody (Mt 13,1-9)
Mnozí lidé strádají: přestože na sobě pracují po duchovní či psychické
stránce tak usilovně, dokážou zaznamenat jen nepatrné pokroky, a jejich život
zůstává nadále neplodný. Nevzkvétá. Na
tuto zkušenost odpovídá Ježíš podobenstvím o rozsévači, který rozsévá osivo na
pole. Část zrna padne na cestu, jiná část
na kamenitou půdu, jiná mezi trní. „Jiná

však padla na dobrou půdu a přinesla
užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný“ (Mt 13,8).
Cesta, která je udusaná nohama
poutníků, symbolizuje tvrdost člověka a
také jeho povrchnost. Tam, kde člověk
žije pouze navenek, setba Božího slova
nemá šanci v něm vzejít. Kamenitá půda
symbolizuje člověka, jenž se dá snadno
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nadchnout, ale nestojí nohama pevně na
zemi a chybí mu pevné kořeny. Nadšení
vyprchá, jakmile se dostaví první potíže.
Trní zase představuje starosti, které udusí setbu, ale stejně tak mohou být trním i
naše životní zranění. Někteří se dají natolik určovat křivdami a zraněními, že se
jejich duše nedokáže dotknout žádné
slovo útěchy, a setba tak nemůže vzejít.
Ježíš nám vysvětluje, proč v nás
z tak mnohého vchází jen málo. Nastavuje nám zrcadlo, jen abychom v sobě dokázali poznat udusanou a kamenitou půdu nebo trní. Jedním dechem nám ale též
vlévá naději. Také v nás zapadla část
setby do úrodné prsti. Tam v nás vzejde
a přinese užitek, „některá stonásobný,

jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný“ (Mt 13,8). Náš život rozkvete za
předpokladu, že dovolíme setbě Božího
slova a tichým Božím podnětům, aby
zapadly do dobré půdy našeho srdce.
Avšak tuto dobrou půdu poznáme na poli
své duše teprve tehdy, když poznáme i
tvrdou hlínu udupané cesty – to, co je
v našem životě zapadlé do vyjetých kolejí a uzavřené do sebe; když se podíváme
na kořeny, z nichž žijeme; když přistřihneme trní, které se v nás snaží udusit to,
co touží kvést.
Z knihy A. Grüna: Uzdravení skrze
podobenství

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA
KLARISKY
Do českých zemí přišly klarisky díky
sv. Anežky České (†1282). Jako prvý
klášter klarisek byl založen ve Znojmě
roku 1274. Jejich konec nastal jejich
zrušením r. 1782. Bližší informace o životě klarisek ve Znojmě najdeme
v článku Dr. K. Fily v našem zpravodaji
v č. 5/2006.
Náš klášter – společenství
My, klarisky, žijeme v odloučenosti
v klauzuře našeho kláštera, kam nikdo
jiný nemá přístup. Tento prostor ticha a
modlitby opouštíme, jen když je to nutné. Nemáme tedy ani žádnou apoštolskou či charitativní činnost. Bůh nás
svedl dohromady jedině proto, abychom
ho hledaly a snažily se zůstat ponořeny
v modlitbě. To je naše zvláštní misie

uvnitř církve. Lze ji pochopit jedině
v živé víře ve výkupnou sílu modlitby a
oběti v jednotě s Kristem.
Naše společenství tvoří v současné
době deset sester. Pocházíme z velice
rozdílných prostředí a žijeme spolu
v lásce, která však musí být vždy znovu
vybojována. Naší zárukou je Ježíš Kristus. Při tom stavíme na jeho slově: „Kde
jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu
mém, tam jsem já uprostřed nich“ Mt
18,20.
Celou naši existenci předáváme
Bohu ve slibech poslušnosti, chudoby a
čistoty. V tom spočívá intensivní forma
následování Ježíše, jak ji nacházíme
v evangeliu. Manželství je dobré, vlastnictví a majetek jsou dobré a svobodná
vůle byla člověku dána Bohem. Svými
6
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sliby nepopíráme tyto velké hodnoty, ale
vzdáváme se jich v pohledu na plnost
Božího království, které už je mezi námi
a chce se stále šířit v nás i kolem nás.
Vrcholem všeho je život lásky jako odpověď na Lásku, kterou nám dává Bůh.
Proto smíme žít v jednoduchosti, bez
materiálního zajištění, stejně tak jako žil
Ježíš. Sesterské společenství nám je pomocí a oporou.

čátku františkánských dějin i později
četné kláštery klarisek, např. v Chebu,
Panenském Týnci, Českém Krumlově,
Olomouci, Znojmu, Opavě, Brně a jinde.
V důsledku politiky císaře Josefa II. byly
všechny roku 1782 zrušeny.
Nový klášter klarisek v Brně –
Soběšicích byl posvěcen 1. listopadu
1997. Leží na severním okraji Brna.
Podle www.klarisky.cz
zpracoval IJK

Klarisky v českých zemích
Kromě Anežského kláštera v Praze
vznikly v Čechách a na Moravě na po-

INFORMACE – bude vás zajímat
Akce brněnské diecéze
27. 04. Brno, Petrov – přijímací
pohovory do kněžského semináře
Studentský Velehrad
Studentský Velehrad 2014 je celostátní setkání vysokoškoláků, které se
uskuteční v termínu 7. - 11. května na
poutním místě Velehradě. Na programu
jsou přednášky, koncerty, diskuze, mše a
mnoho dalšího.
Více informací na webu a fb:
http://www.studentskyvelehrad.cz
www.facebook.com/studentskyvelehrad
Inspirace hravou tělesnou výchovou I.
cvičení
s overbally,
cvičení
s netradičními pomůckami. Termín konání: 11. 4. 2015, sobota 9.00–14.30
hod. Interaktivní seminář akreditovaný
MŠMT ČR v délce 6 vyučovacích hodin
je určen lektorkám cvičení s dětmi ve
věku 3–6 let. Zaměřuje se na zvládnutí
bezpečné a podnětné práce s overbally a

netradičními pomůckami s přihlédnutím
ke specifikům cílové skupiny. Nabízí
inspiraci k přípravě hodin motivovaných
do cvičebních jednotek pro období jara.
Hlásit se mohou učitelky MŠ a další pedagogičtí pracovníci z CVČ, DDM a MC
i zájemci z řad široké veřejnosti. Absolventi kurzu získají osvědčení CRSP, které je akreditovanou vzdělávací institucí
MŠMT v systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. Účastníci z
řad pedagogických pracovníků obdrží
osvědčení s číslem akreditace MŠMT.
Více na www.crsp.cz. Přihlášky na tel.
731 604 064
ROZVOD A ŽIVOT V CÍRKVI
Diecézní setkání pro rozvedené
Místo konání: Katedrála sv. Petra
a Pavla, Petrov, Brno (mše sv., adorace)
Biskupství brněnské, Petrov 2, sál
v přízemí (přednášky)
7
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Termín: 18. dubna 2015; Čas:
9.00–16.00 hod.
Program:
- 9.00–9.45 hod. Mše svatá
v katedrále sv. Petra a Pavla celebruje Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální
vikář brněnské diecéze
- 10.00–10.15 hod. Zahájení a
úvodní modlitba slovem zahájí a modlitbou provede R. D. Ing. Jan Kotík
- 10.15–11.15 hod. Svátost smíření
a duchovní doprovázení přednáší R.
D. Mgr. Jindřich Kotvrda PsL, MTh, PD
- 11.30–12.15 hod. Adorace provází R. D. Ing. Jan Kotík
- 12.15–13.15 hod. Přestávka na
oběd
- 13.15–14.45 hod. Pocit viny v
manželství a po rozvodu
přednáší
Mgr. Andrea Múdra, rodinná poradkyně
- 14.45–15.30 hod. Pravý a falešný
pocit viny přednáší R. D. Mgr. Jindřich
Kotvrda PsL, MTh, PD
- 15.45–16.00 hod. Požehnání na
cestu
Dopoledne možnost individuálního
rozhovoru s S. M. Mgr. at Mgr. Dominikou Hana Kubíkovou, OP – advokátkou Diecézního církevního soudu
v Brně.
Během celého dne jsou k dispozici
kněží k svátosti smíření či duchovním
rozhovorům.
Na setkání se není nutno přihlašovat.
Bližší informace: Mgr. Markéta
Klímová,
e-mail:
marketa.klimova@crsp.cz, www.crsp.cz
tel.: 542 217 464 (recepce) nebo
736 608 607

http://www.crsp.cz/neuplnerodiny/73-rozvod-a-ivot-po-rozvodu-vcirkvi
INFORMACE PRO
ZNOJEMSKÉ SENIORY
Ve čtvrtek 12. 3. 2015 proběhlo na
faře sv. Mikuláše - „Rozhledně“ první
setkání Klubu aktivních seniorů - KLAS,
na téma KALENDÁŘE A BĚH ČASU.
Animátorem tohoto tématu byl p. Milan
Šoba. Sešlo se 10 animátorů a 9 účastníků. Myslíme si, že na první setkání je to
docela uspokojivé.
Animátoři KLASu Vás chtějí proto
pozvat na další setkání s těmito tématy:
9. 4. 2015 - „KTERÝ HLÁSAL
BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ A VYZÝVAL K
POKÁNÍ“
24. 4. 2015 - TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - KVÍZY
7. 5. 2015 - „KTERÝ TĚ PANNO
DO NEBE VZAL“
21. 5. 2015 - PRARODIČE
Doufáme, že vás témata zaujmou a
rozšíříte naše řady
M. Pazderková
Duchovní obnova pro manžele
2015
Kongregace sester sv. Hedviky v
Břežanech u Znojma pořádá 9. května
2015 duchovní obnovu pro manžele s
obnovou manželského slibu. Setkání vede P. Tomáš Strogan. Paralelně je zajištěn také program pro děti, který má na
starosti P. Pavel Krejčí SDB.

8
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JAN HUS Z POHLEDU ČESKÉHO KATOLÍKA
Městská organizace KDU-ČSL
Znojmo
srdečně
zve na přednášku
PhDr. Radomíra
MALÉHO na téma
„JAN HUS Z POHLEDU ČESKÉHO KATOLÍKA“.
Přednáška se uskuteční v úterý 28. dubna 2015 v 17:00
hod. v kapitulním sále dominikánského
kláštera, Dolní Česká 1, Znojmo (vstup
zdarma). Přednáška je zaměřena na osobu mistra Jana Husa, jak se veřejnost a

církev staví k jeho kanonizaci a další zajímavé názory a informace o této osobě
českých a církevních dějin.
K přednášejícímu: PhDr. Radomír
Malý je český historik, novinář, politik a
vysokoškolský pedagog. Dlouhá léta
přednášel na Teologické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích.
Aktivně se účastnil vydávání katolického
samizdatu a stal se signatářem Charty 77.
Radomír Malý je autorem řady odborných článků a publikací.

VÝROČÍ
P. OCHMAN Jiří
se narodil 7. dubna 1965 v Mor. Krumlově. V tento den bude
slavit 50 let. Na kněze byl vysvěcen 7.9.1991 v Brně biskupem
Vojtěchem Cikrlem. V tomto roce byl ustanoven kooperátorem
v Tišnově. Dále pak působil ve Žďáře nad Sázavou, v Hodoníně,
Telči, Mrákotíně. V r. 2002 získal na Katolické univerzitě
v Lublinu titul „ICLic“. V r. 2004 byl ustanoven v Jevišovicích
kooperátorem a v r. 2010 farářem.
K jeho významnému výročí mu přejeme hodně Božích milostí a darů Ducha
svatého.

Mons. Josef FIALA
Dne 18. dubna 2015 v 9.30 hodin poděkuje v klášterní kapli
sester sv. Hedviky v Břežanech u Znojma za 65. výročí kněžského
svěcení a 90 let života Mons. Josef Fiala. Hlavním celebrantem bude Mons. ThLic. Václav Slouk, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla.
9
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Sr. M. ANEŽKA – Marie Kazdová – nekrolog
Už v lůně tvé matky jsem si Tě vyvolil …
Jak velkou radost
měli rodiče Antonie a
Josef, když se 30. 3.
1927 ve skromné rodině
Kazdových
narodila
první dcera. Po krátké
době ji přinesli do farního kostela ve Větrném Jeníkově, kde jí
při křtu dali nejkrásnější jméno Marie.
Tu jakoby začal v ní růst Boží život.
Prožila krásné dětství v rodné obci ve
Zbinohách. Měla ještě čtyři mladší sestry, o které se s láskou starala a učila je
různým šibalstvím. Už zde jakoby zažila
první komunitu sester… Od malička se
ráda modlila. Často vzpomínala na svůj
rodný dům... je to radost, s kterou jsem
se denně probouzela ve svém srdci a jistota něžných mozolnatých rukou mých
rodičů... vždy dokázali utřít mé slzy a
ukázat mi správný směr... vždy jsem se
těšila na poslední modlitbu před spaním...
Měla dvě tety řeholní sestry, s kterými se setkávala, když k nim přicházely
na dovolenou (šedé sestry a uršulinky,
maminčiny sestry).
Po skončení školy 28. 12. 1947 o
svátku svatých Mláďátek se rozhodla
vstoupit do kláštera kongregace sester
Nejsvětějšího Spasitele. Na Obětování

Páně 2. 2. 1948 s velkou radostí přijala
řeholní roucho a jméno sestra Anežka.
Měla velkou radost ze své patronky.
První sliby složila 28. 8. 1949 a věčné 5.
8. 1958.
Sestra Anežka chodila na zdravotní
školu ve Znojmě. Pracovala ve Znojmě v
nemocnici u rentgenu a det.oddělení. Od
roku 1959 pracovala v léčebně v Letovicích. Po čtyřech letech byla přeložena do
Borotína, ústav sociální péče pro chlapce, kde pracovala až do důchodu. V roce
1990 se sestry postupně stěhovaly do
Znojma, mezi nimi i sestra Anežka.
Přestože sestra Anežka v posledních
letech trpěla Alzheimerovou chorobou,
nikdo nebyl ochuzený o její velkou lásku. Začátkem roku 2015 onemocněla
zápalem průdušek a její stav se
v důsledku toho výrazně zhoršil. Provázená modlitbami sester a mnohých přátel
a zaopatřená svátostmi zemřela v sobotu
28.2. 2015.
Dobrý a milosrdný Bůh, ať ji odmění každou námahu, ať je jí sám věčnou
odměnou a spásou!
Nejmilosrdnější Ježíši, dej jí věčné
odpočinutí!
Kongregace sester Nejsv. Spasitele,
Znojmo

Velikonoční zpěvy u Kříže:
Chrámový sbor sv. Kříže pod vedením J. Ludvíkové zazpívá při obřadech
velkopátečních na Velký pátek a na Boží hod velikonoční na mši sv. v 8 h, kdy
s orchestrem Znojemští hudebníci pro-

vede mimo jiné části z Mozartovy Missy
brevis in B, a na mši sv. v 10 h zazpívá
vokální skupina Minima mimo jiné části
z jazzové mše A little jazz mass od Boba
Chilcotta.
10
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V neděli 12. 4. v 15.30 h se koná
již tradiční velikonoční koncert v kostele
sv. Kříže. Letos vystoupí opět vokální
skupina Mosty s černošskými spirituály
pod vedením Petra Koláře, vokální skupina Minima s jazzovou mší Boba Chilcotta a jinými skladbami za vedení Gab-

riely Lazárkové. Nebude chybět ani
Chrámový sbor sv. Kříže, ten provede
mimo jiné několik částí z Mozartovy
Mše B dur za doprovodu orchestru pod
taktovkou Jarmily Ludvíkové. Vstupné
je dobrovolné, bude použito na pokrytí
nákladů koncertu.

Popeleční středa 2014
ve Znojmě
Ve středu 5. 3. 2014 jsme vstoupili
do Svatopostní doby. Viditelným znamením bylo udělování „popelce“ při
mších
svatých,
v naší farnosti
v
kostele sv.
Jana Křtitele. První

společnou křížovou cestu jsme prožili
večer, kdy nás jednotlivá zastavení vedla
po důležitých místech našeho města. Začala na Mari
ánském náměstí na místě, kde by
jednou měla stát obnovená Mariánská
kaple a skončila u kostela sv. Mikuláše,
kde jsme uctili kříž, který jsme nesli celou křížovou cestu na znamení Kristova
utrpení. Ten bude po celou postní dobu
viset venku na zdi fary u sv. Mikuláše.

ZVONY KOSTELA NALEZENÍ SV. KŘÍŽE III
Nápisy a výzdoba zvonů
V předchozích číslech ŽFZ jsme se
seznámili s historií zvonů u dominikánského kostela a jejich základními parametry. Tentokrát se podíváme blíže na
plastickou výzdobu zvonového souboru
z roku 1780. Díky rekvizičním fotografiím z 1. světové války se dozvídáme, že
všechny čtyři zvony byly zdobeny stejným způsobem. Znojemský zvonař Jan
Jiří Scheichel na čepce zvonů umístil
plastické rozviliny úponků s hrozny, mezi kterými obíhal nápis vymezený z obou
stran jednoduchou linkou. Krk každého
zvonu pak ozdobil čtyřmi shodnými

plastickými kartušemi s hlavou andílka,
do kterých umístil reliéfy patronů zvonu
a dále reliéfy kříže. Kolem kartuší se
zobrazeními světců se stáčely další nápisy. Dolní část krku byla zvýrazněna
čtyřmi až pěti linkami, z nichž třetí byla
zesílená.
Na věnci se na všech zvonech nacházel plastický německý nápis ohraničený jednoduchými linkami a uvozený
hrozny (?) a ukazující rukou: GOSS IOHANN GEORG SCHEICHEL IN
ZNAYM ANNO 1780 (Ulil Jan Jiří
Scheichel ve Znojmě roku 1780.) Všechny ostatní nápisy na zvonech byly latin11
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ské. Zvony zakončovala korunou s šesti
hladkými nezdobenými uchy. (Vzhled
zvonů je názorně zobrazen na obrázku.)
Zvon sv. Dominik a sv. Tomáš
Nápis na čepci jediného dochovaného zvonu je uvozen dvěma květinami
a ukazující rukou a zní: A FVLGVRE ET
TEMPESTATE LIBERA NOS DIVINE SALVATOR IESV CHRISTE (Před bleskem a
vichřicí zachraň nás božský Spasiteli Jezu Kriste.) Nápis připomíná, že zvony se
používaly i jako signalizační zařízení při
ohrožení přírodními živly. Někteří lidé
dokonce věřili, že mají moc rozhánět
mraky a tak se zvonívalo i proti bouřce.
V kartuši na krku zvonu je umístěn
reliéf sv. Dominika (postava řeholníka
s lilií a psem držícím hořící pochodeň).
Kolem kartuše se stáčí nápis: HOCCE
PATER DEVOTA PHALANX XENION TIBI
MITTIT (Tento dar ti, otče, dávají tvoji
věrní.)
Na protější straně se v kartuši nachází reliéf sv. Tomáše Akvinského
(postava řeholníka držící planoucí meč a
stavbu kostela, na krku slunce u nohou
ležící kniha). Kolem kartuše se obtáčí
nápis: DISCIPVLIQVE SVO DANT PIA
VOTA DVCI (Žáci darují zaslíbený dar
svému vůdci.)
Vpravo od sv. Tomáše je v kartuši
umístěn reliéf Krista na kříži. Vpravo
od sv. Dominika pak latinský kříž, na
kterém je uvedena následující zkratka:
příčné břevno - MDCMR, svislé břevno
- SCMCEQSA (písmeno C se nachází
ve středu).
Nedochované zvony
Přepisy nápisů na zvonech zničených za 1. světové války zaznamenal
Hübner (ZGD 2, s. 47-49). Dále je uvedena jejich pravděpodobná podoba.

Na největším zvonu zasvěceném P.
Marii Pomocné stál už dříve citovaný
nápis: CRVX AC VIRGO DEI SVNT NOSTRO INSIGNIA TEMPLO (Kříž a také Boží
Panna jsou znakem našeho chrámu.).
Okolo reliéfu milostné Madony pak obíhal nápis: MATRIS DE AVXILIIS SACRATVR HONORIBVS AES HOC (Ke cti
Matce Pomocné je zasvěcen tento zvon.).
Na čepci zvonu zasvěceném sv.
Vincenci Ferrarskému obíhal nápis:
QVAE DAEMON INFERT VINCENTI EXTINQVE PERICLAE (A ten přemůže démona pekel a zahubí nebezpečné.).
Čtvrtý nejmenší zvon sv. Petr
z Verony nesl na čepci následující nápis:
CRVX TVA PETRE ARMET POPVLOS
TVOS DONA PRECANTES (Kříž tvůj, Petře, ať posílí tvůj modlící se lid.).
Přesné rozmístění dalších nápisů
na jednotlivých zaniklých zvonech není
zřejmé:
IN SINGVLIS SIT BENEDICTVS ALTISSIMVS PATER SIT FILIVS (V každém
z nich ať je veleben nejvyšší Otec a Syn.).
ET QVI CVM PATRE ET FILIO ADORATVR SPIRITVS SANCTVS (A ten s Otcem i Synem uctívaný Duch svatý.).
MATRI PORRO GRATIOSAE CONATVS ISTI ADIVTRICI NOSTRAE SIT
AEVITERNVS HONOR ET GLORIA (Dále
12
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úsilí, ať je matce laskavé, této naší pomocnici, věčná čest a sláva.).
BENIGNIS DENIQVE BENEFACTORIBVS NOSTRIS INFINITA SALVS ET AETERNA GRATIARVM ACTIO (Konečně
našim laskavým dobrodincům nekonečné
blaho a věčné činění díků.).

udávají jako římské číslice příslušný letopočet. Zkuste si prověřit svoji znalost
římských číslovek. Posčítejte všechna
zvýrazněná písmena zvlášť v každém
nápisu a měl by vám vyjít rok pořízení
zvonu (nápověda: I = 1, V = 5, X = 10, L
= 50, C = 100, D = 500, M = 1000).

Všechny latinské nápisy na zvonech
obsahují chronogram, užívaný zejména
v barokní době. Chronogram je nápis,
jehož nápadně vyznačená velká písmena

Ondřej Lazárek
(lazarek.ondrej@seznam.cz)

KŘÍŽOVÉ CESTY VE FARNOSTECH SV. MIKULÁŠE A SV. KŘÍŽE
1. neděle postní - křížová cesta za lidi zasvěceného života
K prožívání postní doby neodmyslitelně patří křížové cesty.
Ty můžeme opět společně prožívat každou neděli odpoledne
v kostele sv. Mikuláše. Ta první byla zvláště obětována za lidi
zasvěceného života a v letošním roce, který je papežem Františkem vyhlášený jako
rok zasvěceného života, nás při této křížové cestě zvláště provázela prosba za nová
povolání. Křížovou cestu připravily sestřičky z Kongregace sester Nejsvětějšího Spasitele z Palackého ulice a sestřičky Mnišky Kazatelského řádu z dominikánského
kláštera.
2. neděle postní - křížová cesta za ženy
Ženy - potkávají se s Kristem na jeho křížové cestě. Cítí soucit, bolest, bezmoc, zoufalství, zmatek… ale Kristus nechce být
litován, on je naopak ten, který jim dává sílu a napomíná je ještě
na poslední chvíli, aby neplakali nad ním, ale nad sebou a svými
dětmi. I to by nás mohlo vést k zamyšlení, když jsme se modlili křížovou cestu, kterou jsme prožívali společně s ženami, které do ní vložili bolesti svých rodin, manželství, dětí.
Křížová cesta matek v kostele sv. Kříže 4. 3.
Kámen – může být krásný, ale i velmi těžký, nepříjemný,
zvláště pak když se objeví v místech, kde nám nějak překáží. Na
našich životních cestách takových kamenů často nacházíme mnoho. Jsou nepříjemné, tíží nás, studí, zavazí. Nejraději bychom je
odhodili, ale není to někdy jen tak snadné. S Ježíšem, se kterým
jsme spolu s maminkami prožívali křížovou cestu, jsme se o to mohli pokusit. Kameny netrpělivosti, úzkosti, strachu, nejistoty, bolesti, obav, zoufalství, bezmoci, smutku, vyčerpání… Vše to, co je pro maminky těžké a bolestné, se snažily maminky vlo13
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žit do Ježíšových rukou, do jeho utrpení, aby se všech těch jejich mateřských starostí,
bolestí, selhání mohl dotknout a uzdravit.
„Ježíši, ty jsi tam, kde lidé žijí, ty jsi tam, kde je láska, odvaha, odpuštění, pokoj, důvěra, naděje…“
3. neděle postní - křížová cesta za mládež
Po společně prožité postní duchovní obnově si mladí pro nás
připravili křížovou cestu. Opět ji pojali „zážitkově“, kdy nás provázeli nejenom slovem, ale i obrazem, kdy se na chvíli proměnili
v Ježíše, vojáky, Šimona, Marii, ženy, Veroniku… Tak to ztvárňované obrazy jednotlivých zastavení, nás více mohly vtáhnout do děje a tím umocnit
Ježíšovo utrpení, ale i bezmoc a beznaděj všech těch, kteří byli v tu chvíli kolem něho. Jak je dobře, že už víme, jak to nakonec všechno dopadlo…
Křížová cesta za děti a mše sv. v kostele sv. Kříže
V pátek po vyučování náboženství jsme se s dětmi sešli v kostele
sv. Kříže k prožití křížové cesty a následně ke mši svaté, která byla zvláště pro ně. Při křížové cestě se snažily děti vyjádřit různými
symboly jednotlivá zastavení. Symboly kladly do předem připraveného základu obrazu před obětním stolem. Obraz, který nám
postupně vznikal, nám připomínal jednotlivé události, které Ježíš na křížové cestě
prožíval. Vyvrcholil nadějí v Ježíšovo vzkříšení.
Po křížové cestě pak následovala mše svatá, která byla určená zvláště pro děti.
Převzato z internetu

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..
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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.

Pensionu na Vančurově ul.
Každou sobotu v 9 h ve společenské místnosti mše sv.

U sv. Hippolyta
Každý pátek v 8 h u sv. Hippolyta
na Hradišti mše sv.

V novém domě U lesíka
Každou sudou středu ve 13.30 h
mše sv.

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.

PŘIPRAVUJE SE
Velikonoční sv. zpověď:
u sv. Kříže 23.3.–1.4. vždy hodinu před
večerní mší sv.
na Hradišti ve středu 1. 4. od 17 do 18 h
Přímětice: v neděli 29.3. od 18 h a v
pondělí 30.3. od 17:30 h a po mši svaté.

Mramotice: ve středu 1.4. od 17:40 (po
mši svaté)
Citonice: v pátek 27.3. od 15:30 do
16:30.

POŘAD BOHOSLUŽEB VE ZNOJMĚ O VELIKONOCÍCH
Zelený
Velký Velikonoční
Neděle
čtvrtek
pátek
vigilie
Zmrtvýchvstání
Bílá sobota
Páně
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
16.00
16.00
18.00
10.00
sv. Mikuláš
11.00
Sv. Alžběta
18.00
18.00
20.00
8.00; 10.00; 18.00
sv. Kříž
18.00
sv. Michal
18.00
18.00
20.00
8.00
sv. Václav
19.00
19.00
20.00
10.30
sv. Hippolyt
Šatov – pro Šatov,
19.00
19.00
20.00
9.45 Šatov a Hnanice
Hnanice, Havraníky
11.15 Havraníky
17.00
17.00
8.00
Konice
18.00
18.00
20.00
9.30
Přímětice
Bohoslužba
Bohoslužba
18.00
8.00
Kuchařovice
v Příměticích

Mramotice

v Příměticích

Bohoslužba
v Příměticích
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28. 3. začíná letní čas
29. 3. Květná neděle, svěcení ratolestí při každé mši sv.; v 15 h Křížová
cesta Gránicemi na Hradiště; vedou rodiny z jednotlivých obcí Znojemska
1. 4. v 19 h u sv. Mikuláše velikonoční koncert
2. 4. Zelený čtvrtek v 16 h mše
sv. u sv. Mikuláše; v 18 h u sv. Kříže;
v 18 h v Louce u sv. Václava, Na Hradišti v 19 h. U sv. Kříže adorace do 24 h.
3. 4. Velký pátek – den přísného
postu; 15,30 h křížová cesta u sv. Mikuláše; 16 h sv. obřady u sv. Mikuláše; 18
h u sv. Kříže; v 18 h v Louce u sv. Václava; v 19 h na Hradišti; v Mramoticích
v 15 h křížová cesta; v Kuchařovicích
v 17.30 h křížová cesta; v 21 h Křížová
cesta Gránicemi na Hradiště
4. 4. Bílá sobota od 8 h soukromá
adorace u Božího hrobu u sv. Mikuláše a
u sv. Kříže (dary u Božího hrobu jsou na
podporu kostelů ve Svaté zemi); v 18 h
vigilie vzkříšení u sv. Mikuláše; ve 20 h
u sv. Kříže a ve 20 h v Louce u sv. Václava; ve 20 h na Hradišti.
5. 4. Boží hod velikonoční – mše
sv. jako v neděli, dopoledne svěcení pokrmů; sbírka na opravy kostelů

6. 4. Velikonoční pondělí - mše
sv. jako obvykle v neděli
18. 4. v 9,30 h v Břežanech P. Josef Fiala oslaví 65 let kněžství
19. 4. v 15 h v popické kapli měsíční modlitba
19. – 26. 4. týden modliteb za požehnanou úrodu
22. 4. den modliteb znojemských
farností za kněžský seminář
22. 4. v 17 h školní koncert v
kostele sv. Alžběty
30. 4. v Popicích pouť ke cti sv.
Zikmunda: v 16.30 h sv. růženec, v 17 h
poutní mše sv. za účasti opata R. Kosíka
O.Praem
1. 5. první pátek, od 15 h u sv.
Kříže adorace a sv. zpověď
1. 5. Pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic k sv. Josefu, patronu mužů;
vychází se v 10 h z Vranova od kostela.
2. 5. v 14,30 h v Břežanech zahradní
slavnost v klášteře sester; mše sv. P. Marek
Vácha, přednáška, koncert
2. 5. první sobota – v Hl. Mašůvkách měsíční pouť v 18 h; autobus ze
Znojma v 17 h

Májové pobožnosti v měsíci květnu: každý všední den u sv. Jana Křtitele půl
hodiny před ranní mší sv. růženec, mše sv. s tematickou promluvou, zpívané litanie.
U sv. Kříže půl hodiny před večerní mší sv. růženec, mše sv. s tematickou
promluvou, zpívané litanie. U sv. Michala v neděli půl hodiny před večerní mší sv.
růženec, po mši sv., zpívané litanie.
1. sv. přijímání dětí bude 14. 6. v 9 h u sv. Mikuláše
ŽIVOT FARNOSTÍ ZNOJMA vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Dolní Česká 3. Kontakt. adr. redakce Ing. Kania Jindřich, Pražská-Sídl. 6/F, 669 02 Znojmo. Mail kaniajindrich@volny.cz
Registrováno OÚ Znojmo pod č. 37102291. Pro vnitřní potřebu farností Znojma. Za obsah článku odpovídá
autor; příspěvky nejsou stylisticky upravovány; Názory autorů nemusí být totožné s názory redakce.
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Tisk Tiskárna Wega, Znojmo
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