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HROMNIČNÍ ÚVAHA

J

en málokterý liturgický svátek
má tak bohatou historii a zažil
tolik proměn názvu i tématu,
jako 2. únor. Dnes mu většinou říkáme
Uvedení Páně do Chrámu, ale v lidové
tradici žije jako Hromnice, stejně jako ve
starší bohoslužebné tradici je nazýván
Očišťování Panny Marie.
Tento svátek našel svoje
pevné místo i v modlitbě
růžence, takže čtvrté
tajemství
radostného
růžence
známe
jako
Obětování
Páně
v
Chrámu. Není snadné se
v této spleti vyznat;
každý název v sobě nese
kus vlastního pohledu na
tutéž událost (Lk 2, 2324). Pokusíme se ji trošku
rozmotat.
Podle
Mojžíšova
Zákona,
byla
matka
chlapce 40 dní po jeho
narození
obřadně
neschopná k účasti na
bohoslužbě, musela se očistit. (srov. Lv
12, 2-6). Po uplynutí této doby, přinášela

matka chrámovým kněžím zvířata k oběti:
jednak k oběti zápalné, chudí holoubě
(bohatí jehně), a k oběti za hřích jen
holoubě. Panna Maria přináší dvě
holoubata, řadila se tedy mezi ženy
nemajetné.
Starý zákon se díval zcela
mimořádným
způsobem
nejen na matku, ale zvláště
na postavení prvorozenců,
a to jak u lidí ale i u zvířat.
Bylo
to
jakési
privilegované
postavení
prvorozených, které je na
jednu stranu zcela obvyklé
ve starých kulturách, zde
ale
především
vše
prvorozené
„patřilo“
výlučně Bohu. V praxi to
znamenalo, že všechny
prvotiny
musí
být
obětovány Hospodinu. A
protože ani Starý zákon
lidské oběti nepřipouštěl,
byli
nejen
prvorození
chlapci, ale i některá
zvířata vykupována; byla za ně přinášena
oběť zástupná. Lidé stříbrem, osli
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jehnětem apod. Panna Maria tedy ještě
vyplatila svého prvorozence 5 šekely
stříbra, což je 72, 5 g. Tak byl i Ježíš
uveden do jeruzalémského Chrámu, do
Otcova domu.
Panna Maria, podobně jako sv. Josef
a později sám Ježíš, dokud nedovršil starý
řád svou vlastní Obětí, podřizovali se
rituálním předpisům obvyklým pro židy,
třebaže později Kristus několikrát jasně
naznačil - k pohoršení mnoha - že tato
doba končí (J 4, 21).
Samotné Hromnice, ale mají svůj
původ ještě mnohem starší, než celý Nový
zákon. Únorové svíčkové průvody
pocházejí z antického Říma, podobně jako
oslava 25. prosince. Tehdy se konaly
velkolepé očistné a smírné průvody s
pochodněmi ke cti římské bohyně Ferbui
(lat. februarius - únor) a křesťané si je
brzo přetvořili a zabudovali do svého
kalendáře, jako řadu dalších zvyků,
kterým dali nový smysl.
Na svátku Uvedení Páně do Chrámu
můžeme především obdivovat důslednou
věrnost Božímu zákonu, o kterou usiloval

nikoho menšího, než sv. Rodina. Ta byla
sic už desátý měsíc ujišťována různými
anděly i jinými mimořádnými událostmi o
svém výjimečném postavení, není tu ani
náznak po vlastní touze nějak se odlišovat.
Tento čas náležel Bohu Otci.
Tak i nám může být postoj celé sv.
Rodiny příkladem ve skromnosti a
upřímné touze důsledně žít podle Božího
zákona, aniž bychom tím umenšovali
vědomí velikosti darů, kterými nás Bůh
skutečně obdařil. Uzavřeme tuto ještě
zimní úvahu hřejivými verši ze Zlaté
legendy dominikánského arcibiskupa bl.
Jakuba z Varazze (de Voragine, † 1298) v
českém překladu V. Bahníka:
Tuto svíci nesu,
ke cti zbožné Marie.
Ve vosku musíš vidět
skutečné tělo z Panny.
Ve světle zase božství,
vrchol velebnosti.
Knot je duše skrytá
v těle převýborném.
fr. Efrem Jindráček, OP

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
TOMÁŠ A JEHO ROZHODNOST V NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
Generální audience Benedikta XVI.

T

omáš se vyskytuje pokaždé ve
čtyřech
novozákonních
seznamech apoštolů. Zejména
čtvrté evangelium nám nabízí zprávy,
které nám podávají některé významné
rysy jeho osobnosti. První se týká
pobídky, s níž se obrací na ostatní
apoštoly, když se Ježíš v kritické chvíli
svého života rozhodne odejít do Betánie

vzkřísit Lazara a nebezpečně se tak
přiblíží k Jeruzalému (srv. Mk 10,32).
Tomáš při té příležitosti řekne svým
spoluučedníkům: „Pojďme i my, ať
zemřeme s ním“ (J 11,16). Tato jeho
rozhodnost následovat Mistra je opravdu
příkladná a nabízí nám cenné ponaučení:
vyjevuje naprostou připravenost přilnout
ke Kristu, ba dokonce ztotožnit svůj úděl s
2
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tím jeho, a vůli sdílet s Ním nejvyšší
zkoušku smrti. Tou nejdůležitější věcí je
totiž neodloučit se nikdy od Ježíše. Na
druhé straně, když evangelia používají
sloveso „následovat“, znamená to, že tam
kam se ubírá On, má se odebrat i jeho
učedník. Křesťanský život je takto
definován jako život s Ježíšem Kristem,
život strávený spolu s Ním.
Druhé
Tomášovo
vystoupení je zaznamenáno
při poslední večeři. Ježíš při
té příležitosti předpovídá
svůj blížící se odchod,
oznamuje, že jde připravit
místo učedníkům, aby byli i
oni tam, kde je on, a říká
jim: „Cestu, kam já jdu,
znáte“ ( J.4,4). A tehdy
Tomáš vystoupil a řekl:
„Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme
znát cestu?“ (J 14,5). Tímto vystoupením
se ve skutečnosti staví na poněkud nižší
úroveň chápání, ale jeho slova poskytnou
Ježíšovi příležitost vyslovit proslulou
definici: „Já jsem cesta, pravda a život“ (J
14,6). Tomáš je tedy první, kterému je
zjevena, ale platí pro nás všechny a
navždy. Pokaždé, když slyšíme nebo
čteme tato slova, můžeme v myšlenkách
stanout po boku Tomášově a představovat
si, že Pán mluví i k nám stejně jako k
němu. Jeho otázka nám tak zároveň také
poskytuje právo, abychom takříkajíc
žádali po Ježíšovi vysvětlení. My jej často
nechápeme. Mějme odvahu říci: nechápu
Tě, Pane, slyš mne, pomoz mi pochopit.
Vyjadřujeme tím nedostatečnost naší
schopnosti chápat a současně zaujímáme
důvěřivý postoj toho, kdo očekává světlo
a sílu od toho, kdo je může darovat.
Nejznámější, ba dokonce příznačná
je scéna s nevěřícím Tomášem, ke které
došlo osm dní po Velikonocích. Tomáš

nejprve neuvěřil, že se Ježíš zjevil v jeho
nepřítomnosti, a řekl: „Dokud neuvidím
na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím
svůj prst na místo hřebů a nevložím svou
ruku do jeho boku, neuvěřím!“ (J 20,25).
Evangelista
pak
pokračuje
závěrečnými Ježíšovými slovy určenými
Tomášovi: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil
jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto)
uvěřili!“ (J 20,29). Tuto
větu lze dát i do přítomného
času: „Blahoslavení kdo
nevidí, ale přesto věří“. V
každém případě tady Ježíš
oznamuje zásadní princip
pro křesťany, kteří přijdou
po Tomášovi, a tedy pro nás
všechny.
Případ
apoštola
Tomáše je pro nás důležitý
přinejmenším ze tří důvodů: za prvé,
protože nás potěšuje v našich nejistotách;
za druhé, protože nám dokazuje, že každá
pochybnost může vyústit v jasné řešení,
které překračuje veškerou nejistotu; a
nakonec, protože slova, kterými se Ježíš
na něho obrátil, nám připomínají pravý
smysl zralé víry a navzdory těžkostem nás
povzbuzují pokračovat na naší cestě
přilnutí k Němu.
Poslední poznámku k Tomášovi nám
uchovalo čtvrté evangelium, které ho
představuje jako svědka Vzkříšeného v
okamžiku, který následoval po zázračném
rybolovu na Tiberiadském jezeře (srv. J
21,2). Při té příležitosti je zmiňován
dokonce hned po Šimonu Petrovi: zjevný
příznak značné vážnosti, které se těšil v
prostředí prvních křesťanských komunit.
Také proto byly jeho jménem potom
nazvány spisy Skutků a Tomášovo
evangelium. Oba dva jsou apokryfní, ale
přesto důležité při studiu počátků
křesťanství. Připomeňme nakonec, že
3
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podle
antické
tradice,
Tomáš
evangelizoval nejprve Sýrii a Persii (jak o
tom referuje už Origenes, citovaný
Eusebiem z Cesareje, Hist. Eccl. 3,1) a
vydává se pak až do západní Indie (srv.
Skutky Tomášovy 1-2 a 17s), odkud potom
křesťanství dosáhne i do jižní Indie. U této

misijní perspektivy naši reflexi skončíme
přáním, aby Tomášův příklad stále více
utvrzoval naši víru v Ježíše Krista, našeho
Pána a našeho Boha.
Přeložil Milan Glaser
(Upravil IJK)

NĚCO ZNOJEMSKÉ HISTORIE
České Křídlovice
Děkanství znojemské
věží přistavenou v neznámé době k
severní stěně kněžiště, které bylo původně
plochostropé. Široká podélná loď byla
přistavena asi v druhé polovině 18. století.
Vstup do kostela je na západní straně
předsíní pod kruchtou. Hladké fasády
kostela
jsou
prolomeny
vysokými
okny
s půlkruhovými záklenky.
Z původní románské
stavby je zachováno jen
původně
plochostropé
kněžiště. V jeho jižní stěně
bylo až do padesátých let
zachované, ale dnes již
neexistující románské okno.
Vnitřní vybavení kostela
tři novobarokní retabul. o1táře z roku
1892. Na jednom z·bočních oltářů je
zavěšen obraz sv. Josefa od znojemského
malíře Kar1 Lefnera. Inventář kostela
doplňuje přízední baroková kazatelna a
dvojice soch – sv. Norbert a sv. Augustin.
ze 3. čtvrtiny 18. století.

eské Křídlovice jsou dnes
součásti správní. obce Božice.
Je to osada hromadného typu a
jednotlivá stavení jsou založena na
příkrém svahu, který se sklání k pravému
břehu říčky Jevišovky. Nová zástavba se
soustřeďuje při průběžné
komunikaci do Božic. 0bě
osady, Božice i Křídlovice,
byly až do roku 1493 ve
vlastnictví
k1áštera
premonstrátů v Želivi. Za
uherských válek Matyáše
Korvina s Jiřím z Poděbrad
došlo k rozvrácení klášterního
majetku. Opat Pavel z
louckého premon-strátského
kláštera odkoupil roku 1506 některé ze
želivských majetků a směnil je za jiné.
Křídlovice tak připadly r. 1692 k
jaroslavickému panství a zůstaly s ním
spojeny až do zrušení patricionální správy.
Kostel sv. Petra (a Pavla), jehož
svěcení se připomíná k r. 1225, je
postaven uprostřed původní osady. Je to
podélně orientovaná jednolodní stavba s
rovně zakončeným kněžištěm a mohutnou

Č

V. Pavlík
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Když zůstalo po člověku více lásky a dobroty, trochu více světla a pravdy na světě,
měl jeho život smysl. (A. Delph)

CHARITA
Květinka pomáhala Charitě
V pondělí 22. prosince 2008 se v kostele sv. Mikuláše uskutečnil
koncert skupiny Květinka, Výtěžek byl věnován Dennímu
stacionáři sv. Damiána pro osoby s mentálním postižením,
kombinovanými vadami a rysy autismu. Výtěžek koncertu činil
9.330,- Kč. Chtěli bychom poděkovat skupině Květinka a všem,
kteří přišli a podpořili dobrou věc. Děkujeme
Koledníkům požehnal biskup
V pátek 2. ledna 2009 se v katedrále na Petrově uskutečnilo
tradiční žehnání tříkrálovým koledníkům. Ze Znojemska byly
vypraveny dva autobusy. Biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
požehnal na cestu při koledování všem přítomným králům. Po
mši bylo připraveno bohaté pohoštění a malý dárek pro
každého koledníka. Novinkou byla vědomostní soutěž, ve
které byly hlavní cenou tři mobilní telefony. Štěstí tomu
chtělo, že ze znojemské výpravy vyhráli tuto hlavní cenu hned dva králové.
Veronika Miholová
Oblastní charita Znojmo
Výsledky tříkrálové sbírky na Znojemsku
V období od 2. do 11. ledna 2009 jsme mohli zahlédnout v ulicích
našich měst a obcí na Znojemském okrese tříkrálové koledníky,
kteří obcházeli jednotlivé domácnosti a žádali finanční dar na
pomoc chudým, nemocným i pro lidi s mentálním a tělesným
postižením a na humanitární pomoc do zahraničí. Nyní jsou známy
i celkové výsledky devátého ročníku Tříkrálové sbírky 2009. Na
celém Znojemském okrese se podařilo vykoledovat úctyhodný
výtěžek 1. 356. 833,50,- Kč což je o 224. 634,- Kč více než minulý
rok. V průběhu sbírky chodilo koledovat 320 skupinek což je
v přepočtu 960 koledníků. Pouze v našem okresním městě
nepočítaje Přímětice, Hradiště a okolí k městu přilehlé se podařilo díky studentům,
znojemským Junákům a dalším dobrovolníkům vykoledovat částku 107. 000,-Kč, která
je i oproti loňskému roku o 32.200,- Kč vyšší.
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Chtěl bych s hlubokou vděčností poděkovat všem dárcům a lidem dobré vůle, kteří byli
ochotni a laskaví sáhnout do svých peněženek a přispět svým finančním darem na
charitní pomoc všem potřebným lidem. Děkuji všem koledníkům, díky nimž se podařilo
tuto sbírku uspořádat. Děkuji starostům všech obcí Znojemského regionu, které se do
letošní sbírky zapojily, občanským sdružením, Junákům, studenům, dobrovolníkům,
mládeži, ale také těm, kteří svojí pomocí, která často bývá na veřejnosti skrytá, přispěli
k přípravě a organizaci Tříkrálové sbírky ve své obci, městě či okolí. Jménem svým a
všech našich klientů, ale také jménem celé Oblastní charity Znojmo Vám všem srdečně
děkujeme.
Přehled jednotlivých výtěžků obcí a měst na Znojemsku na www.znojmo.caritas.cz
nebo www.trikralovasbirka.cz
Ludvík Mihola
koordinátor Tříkrálové sbírky
Charitní ples v Moravské Krumlově
Srdečně Vás zveme na Charitní ples s názvem „NOC ANDĚLŮ – ples
dobrovolníků Charity“. Ples se uskuteční v pátek 13. února 2009 ve
20:00hod. v tanečním sále Hotelu Epopej v Moravském Krumlově.
Cena vstupenky s místenkou: 90,-Kč (předprodej vstupenek: recepce
Hotelu Epopej)
Zakoupením vstupenky podpoříte integrativní vzdělávání dětí s těžkým postižením.
Celý večer nás bude provázet skupina „HOBIT“
Program: předtančení Polonéza (žáci ZŠ Mor. Krumlov Ivančická a Rybičky); předání
ocenění za podporu vzdělávání dětí s handicapem; kytarové duo; taneční módní show;
bohatá tombola.
Tři návštěvníci plesu najdou v koláči na uvítanou zapečený zlatý přívěšek!
Realizátor plesu: Mgr. Lenka Ficová
Partneři plesu: S.P.O:Z.i. o.s., ALMA o.s. , Hotel Epopej, Oblastní charita Znojmo

DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
PŘEHLÍŽENÍ NEMOCNÝCH
Myšlenky ke světovému dni nemocných 11.2.

V

šem, kteří se v současné době
snaží léčit nebo utěšovat
nemocné, všem na klinikách, v
nemocnicích, v organizacích pro domácí

péči a výpomoc, i těm, kteří se na toto
poslání připravují, vyjadřuji svou úctu a
vřelou podporu. Vaše práce je někdy
velmi náročná, a zaslouží si pochopení a
6
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četné instituce. Lidé, kteří chodí
navštěvovat nemocné, mají zásadní úkol.
Lze všeobecně říci, že nemocní by se měli
více podílet na životě farnosti. Snažme se
vykonat vše pro to, aby se mohli určitým
způsobem, podle svých možností, účastnit
života modliteb a činnosti obce.
Nepodceňujme lidskou a duchovní
energii, jíž jsou nemocní často obdařeni.
Spolu s nimi spolupracujme na milosti
utrpení.
Různé situace moderního života a
egoismus hnízdící v našich srdcích nás
příliš
často
vedou
k
přehlížení
nemocných.
Snad
je
podvědomě
považujeme za jedince, kteří se nemohou
aktivně podílet na rozvoji společnosti. A
přestože nešetříme prostředky k jejich
fyzickému uzdravení, stává se, že čas
věnovaný návštěvám a poskytování úlevy
lidem ležícím na lůžku utrpení
považujeme za ztracený.
Při každém závažném onemocnění
zpravidla procházíme obdobími, kdy zcela
ztrácíme odvahu, a vyvstává v nás otázka
po smyslu života, protože se z něj cítíme
být vytrženi. Za těchto okolností je nám
velkou podporou tichá přítomnost
modlících se přátel. Avšak pouze setkání s
Bohem bude schopno i hluboce
zraněnému srdci poskytnout slova
nepopsatelné naděje.
(Jan Pavel II.: Nebojme se pravdy)

vděk. Vaše profese je jednou z
nejšlechetnějších - pomáhat člověku
znovu nabýt zdraví, prožít a projít vlastní
zkouškou důstojnosti - to je nepochybně
služba, na kterou lidstvo čeká a která
odráží Boží plán. Musíte se vždy snažit,
abyste nemocného nesnižovali na předmět
léčby, ale abyste z něj učinili nebližšího
spojence v boji. Je to jeho boj a vy si
musíte uvědomit, že člověk stojí na
prvním místě. Budu vás povzbuzovat,
abyste našli účinnou odpověď, na závažné
problémy svého povolání, se kterými se
setkáváte zejména u lůžek lidí vážně
nemocných, a aby toto řešení vždy bylo v
souladu s lidskou důstojností.
A vy, milé manželky, manželé a
přátelé nemocných, vy jste jako ti, kteří
přiváděli nemocné k Ježíši. Trpíte s nimi
jejich nemocí, jejich bezbranností a
fyzickým postižením. A trpíte o to více,
jedná-li se o postižení mentální, tedy
nevyléčitelné. Prosím Pána, aby vám
pomáhal vložit do této velkorysé a citlivé
pomoci všechny zdroje vaší lásky. Vaše
pomoc může spočívat i v modlitbě s
nemocným nebo ve vyhledávání dalších
osob, které by mu poskytly duchovní
útěchu – kněží, jáhnů, řádových sester,
přátel laiků nebo lidí pověřených
pastorační službou u nemocných.
Pomoc nemocným je v zásadě jednou
z priorit vašich křesťanských obcí.
Velkým přínosem jsou v této oblasti i

UČITELÉ CÍRKVE – 17. stol.
Zemřel: 17. září 1621 v Římě, Itálie

ROBERT BELLARMIN
Svátek 17.9.
Řeholník, kardinál, církevní učitel TJ
Narozen:
4.
října
1542
v
Montepulcianu, Itálie

Kardinál Robert Bellarmin patří k méně
známým mezi církevními učiteli katolické
církve. Kdo navštíví v Římě kostel sv.
7
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Ignáce
nedaleko
Panteonu,
najde
Bellarminův hrob přímo u oltáře, pod
nímž jsou v urně z lazurového kamene
uchovávány ostatky svatého Aloise z
Gonzágy.
Bylo
přáním
Roberta
Bellarmina, aby byl pochován v blízkosti
jezuity Gonzágy, kterého velmi ctil a za
jehož blahořečení se velmi přimlouval.
Tuto poslední vůli mu splnil papež Pius
XI. při slavnosti svatořečení 29. června
1930. Tentýž papež povýšil Bellarmina o
rok později, r. 1931, také na církevního
učitele.
Robert Bellarmin přišel na svět října
1542 v toskánském místě
Montepulciano
nedaleko
Trasimenského jezera. V 18
letech vstoupil hluboce
věřící
mladík
do
jezuitského řádu, o devět let
později ho řád poslal do
Lovaně,
kde
působil
Bellarmin více let jako
vysoce ceněný kazatel.
Papež Řehoř XIII. pak
povolal
jezuitu,
který
mezitím dosáhl světové
slávy, v r. 1576 do Říma,
kde Bellarmin v dalších letech působil
jako řádný profesor kontroversní teologie
na
Collegium
Romanum,
dnešní
Gregoriáně. Nával na jeho přednášky byl
nepředstavitelný.
Z tohoto vyučování vzniklo později
Bellarminovo nejslavnější dílo, jeho
"Disputace
o
sporných
otázkách
křesťanské víry". Tento spis proti

heretikům oné doby patří k nejskvělejším
výtvorům církevního písemnictví vůbec.
V roce 1597 uveřejnil Robert Bellarmin
svůj „Malý katechismus pro lid“, který
dosáhl 400 vydání a byl přeložen do 60
jazyků. V Itálii se používá ještě dnes.
Další zastávky v životě Roberta
Bellarmina:
r.
1599
jmenování
kardinálem, od r. 1602 - po neshodách s
papežem - arcibiskupem v Kapui, od r.
1605 opět v Římě a až do své smrti 17.
září 1621 činný v četných vysokých
funkcích. Proces blahořečení velkého
teologa byl zahájen už r. 1627, dokončen
však až r. 1923.
Znázorňování: Robert
Bellarmin je zobrazován buď
v oděvu jezuity, nebo
kardinála. Má u sebe kříž a
knihu.
Ukázka z díla
„I vy mi budete svědčit.“
Co znamená nést na čele
znamení kříže, ne-li nestydět
se za kříž Kristův? Za kříž
Kristův se pak nestydí ti, kdo
milují pokoru, trpělivost,
mírnost; kdo se nemstí za příkoří, nýbrž
oplácejí zlé dobrým, kdo pohrdají
bohatstvím, pěstují chudobu, kdo se
usazují na posledním místě, konečně kdo
nejsou z tohoto světa, jako Kristus nebyl
z tohoto světa.
Převzato z knihy: Rok se svatými

ROK SVATÉHO PAVLA – 2008/2009
8

Život farností Znojma č. 2/2009

Událost u Damašku: Pavlovo obrácení - povolání

L

něho činí (podobně jako v případě události
o Petrovi ve Sk 10,10-16) příběh s
motivem „přemožení“. Tak jako Pavel Šavel, který „soptil hrozbami a hořel
touhou zabíjet učedníky Páně“ (9,1), je
přemožen ze samotného nebe (9,3-6),
rovněž oprávněný strach Ananiáše je
překonán skrze vidění (9,13-15). Lukáš
tedy ve svém vyprávění chce sdělit, že to
nebyli lidé, kteří zdolali Šavla, nýbrž že
byl přemožen nebeským Pánem, a to
pouze z milosti (srov. Gal 1,12.15).
V Pavlových listech sice nenajdeme
žádnou zprávu o události u Damašku,
nicméně apoštol stále znovu dělá narážky
na ni. Zdá se, že u svých křesťanských
společenství
předpokládá
známost toho, co se mu
přihodilo. Má na mysli
událost u Damašku, když
hovoří o svém povolání za
apoštola a nazývá se:
„povolaný za apoštola“
(Řím 1,1), „z vůle Boží
povolaný apoštol Krista
Ježíše“ (1 Kar 1,1; 2 Kar
1,1), „apoštol pohanů“ (Řím
11,13) nebo ve zostřeném vyjádření
„apoštol povolaný a pověřený nikoliv
lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem
Otcem“ (Gal 1,1). Již z toho je jasné, že
to, co se mu přihodilo, nebylo pouze
obrácení, nýbrž že tuto událost pocítil jako
povolání. Zvláštní okolnosti jeho povolání
mu dávaly vědomí, že za svou
apoštolskou existenci vděčí výlučně Boží
milosti. Pavel se o této milosti zmiňuje v
četných
souvislostech.
Nejkrásnější
formulace se asi objevuje v 1 Kar 15,10:
„Milostí Boží jsem to, co jsem.“
Ve spojitosti s událostí u Damašku
mluví Pavel o zjevení nebo o tom, že viděl

íčení Skutků apoštolů lze
shrnout
následujícím
způsobem: Pavel byl vybaven
dopisem velekněze a měl s veškerou
rázností zasáhnout proti (žido)křesťanům
v Damašku. Když se blížil k městu, náhle
ho obklopilo světlo z nebe (22,6: kolem
poledne – oslnivé světlo; 26,13: v poledne
– světlo nad slunce jasnější, které
obklopilo mne i ty, kteří tu cestu konali se
mnou). Pozoruhodné je, že zde není
bezprostředně řeč o nějakém vidění
Krista! Pavel padl na zem. Teprve skrze
hlas, který slyší pouze Pavel, se dává
Kristus poznat. Pavlovi je Pánem uloženo,
aby šel do města. Až tam mu bude řečeno,
co má dělat. Opět si
zaslouží povšimnutí, že
Pavel nedostává žádné
bezprostřední
pověření
ohledně povolání. Pavel na
tři dny oslepl kvůli tomuto
světlu. Během tohoto času
nic nejedl a nepil.
Toto líčení není ve
skutečnosti
žádným
příběhem povolání, avšak obrácení.
Vyprávění je zakončeno tím, že Ananiáš
(křesťan pocházející ze židovství), který
byl možná představeným křesťanské obce
v Damašku (srov. 22,12), je Pánem ve
vidění vybídnut, aby vyhledal Pavla.
Skrze jeho vkládání rukou Pavel opět
nabývá zraku, přijímá Ducha Svatého a
nechává se pokřtít (9,17-18). Přiměřeně
tomuto líčení obdržel Ananiáš – již před
Pavlem! – zprávu, že Pavel je určen k
tomu, aby se stal misionářem mezi všemi
národy (9.15).
V celém vyprávění Pavlova obrácení
zastávají významnou roli „vidění“, která z
9
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Vzkříšeného: „Nejsem apoštol? Neviděl
jsem Ježíše, našeho Pána?“ (1 Kar 9,1).
Pro tyto výroky je opět důležité, že
pověření k bytí apoštolem se shoduje se
zjevením Vzkříšeného. A tak se Pavel
může připojit v 1 Kar 15,8 k seznamu
velikonočních svědků se stejnou formulací
„zjevil se“, jak je to řečeno o Petrovi,
Dvanácti, Jakubovi a dalších. Jen pomocí
výrazu „naposledy i mě“ posouvá časovou
hranici a pomocí potupného slova
„nedochůdče“ dává najevo svou dřívější
činnost pronásledovatele.

sám nechal vzít do služby. Být zasažen a
nechat se zasáhnout patří nerozlučně k
sobě. Proto může Pavel líčit damašskou
událost v listě Filipanům tak, jako by se
zakládala též na jeho vlastním rozhodnutí:
„Ale v čem jsem (dříve) viděl pro sebe
prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za
škodu. Ano, vůbec všecko to považuji za
škodu ve srovnání s oním nesmírně
cenným poznáním Krista Ježíše, svého
Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a
považuji to za bezcenný brak, abych mohl
získat Krista.“ (Flp 3,7-8).

Před Damaškem byl Pavel přemožen
Bohem, byl vzat do služby a rovněž se

doc. Petr Mareček

INFORMACE – bude vás zajímat
v rekreačním středisku Drak v Křižanově
na téma: Duchovní růst v manželství.
Dvoudenní setkání nabízí manželům
prostor pro ztišení, zamyšlení se nad
duchovním rozměrem manželství, svým
vztahem k Bohu. Obnovu
povede
vojenský kaplan P. Martin Vařeka.
Pro manželské páry připravujeme
kurz „Předávání víry v rodině“. 20. 4.,27.
4., 4. 5. a 11. 5.
Čtyři na sebe navazující tématicky
zaměřená setkání, jejichž cílem je
uvažovat o základních křesťanských
hodnotách ve spojení s jednotlivými
lidskými dovednostmi, potřebnými pro
pravdivé svědectví víry a jejich významu
v každodenních situacích.

AIN KARIM
Setkání křesťanské mládeže v sobotu
14. února 2009 v 16 h na poutním místě
Lechovice. Motem setkání je „Sláva
kříže“. Hostem bude P. Pavel Šenkyřík.
Kontakt pro dotazy, nabídku účasti
na přípravě scénky, růžence, adorace nebo
na zaslání článků do Zpravodaje AK, či
jakoukoli jinou pomoc:
otec Marek Dunda: 731 402 742,
nebo 515 296 384 ŘKFÚ Fatym Vranov,
email: ainkarim@email.cz
CENTRUM PRO RODINU A
SOCIÁLNÍ PÉČI
Josefská 1, Brno, tel. 542 217 464,
www.crsp.cz
Jarní prázdniny pro rodiny s dětmi
– Sport hotel Tesák (Hostýnské vrchy)
21.2.-28.2.2009
13. - 14. 3.2009 pořádá Postní
duchovní
obnovu
pro
manžele

DOVOLENÁ PRO RODINY 2009
Manželská abeceda pro každého
8. - 15. srpna 2009 – Dobrošov
(Náchod)
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Pobyt je určen pro všechny
manželské páry včetně seniorů, věk a
počet dětí není rozhodující.
Podrobnosti na: www.rcblansko.cz
Přihlášky email:
milana.vykydalova@centrum.cz
Informace: +420 736 60 64 68;
+420 516 416 594

Podrobnější informace jsou již nyní
zveřejněny na webových stránkách
www.nockostelu.cz
Projekt
je
spolufinancován
Evropským fondem pro regionální rozvoj
a Jihomoravským krajem prostřednictvím
ROP JV.
NEZBEDA je už plnoletý

AKTIVNÍ DOVOLENÁ S DĚTMI
Plavání ve slané vodě pro děti (0 - 6 let)
pod vedením profesionální instruktorky
4. - 11.července 2009 - Blansko; hotel
Panorama (cca 3 km od města Blansko brána Moravského krasu).

Zábavný
křesťanský
měsíčník
"Nezbeda" určený čtenářům ve věku od 7
do 12 let letos oslavuje osmnáctý rok od
svého založení.
U jeho začátků stál v roce 1991
redaktor dětské rubriky tehdejšího
časopisu Velehrad Josef Janota, který na
základě impulsu olomouckého arcibiskupa
Jana Graubnera začal připravovat projekt
nového křesťanského časopisu pro děti.
Ke
spolupráci
přizval
výtvarníka
Vítězslava Koutníka. Koncem roku 1993
odešel z existenčních důvodů z místa
šéfredaktora Josef Janota a zůstal
spolupracovat jen externě. Do redakce
nastoupil Leoš Hrdlička a funkci
šéfredaktora převzal Vítězslav Koutník. V
tomto složení redakce pracuje doposud,
externě
přispívá
osm
stálých
spolupracovníků.
Časopis nabízí řadu stálých rubrik:
rozhovory, komiksy (životopisy svatých,
Otík, Kamarádi), příběhy a povídky nejen
ze života, humor, kapitoly z Nového
zákona, povídání o přírodních a
technických zajímavostech, o událostech
v církevním roce, o kultuře a historii, ap.
Jako občasné přílohy se objevují soutěže,
vystřihovánky, betlémy, prázdninová
čtení, pohlednice, plakáty, pexesa, ap.
Na otázku, zda je těžší v díle
začínat nebo v něm pokračovat,
odpovídá
šéfredaktor
Vítězslav
Koutník:

BRNĚNSKÁ „NOC KOSTELŮ“
Projekt Noc kostelů, který navštíví
jihomoravskou metropoli poprvé v roce
2009, spouští již nyní své internetové
stránky. Podrobnosti o připravované akci
budou
průběžně
k dispozici
na
www.nockostelu.cz.
Projekt Noc kostelů nabídne široké
veřejnosti poprvé na jaře roku 2009
možnost navštívit kostely v centru Brna a
poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale
také
seznámit
se
s křesťanstvím
prostřednictvím hudby, umění, setkání
nebo zážitku.
Jednotlivé farnosti, sbory, církevní
obce a řády přivítají v otevřených
kostelech
návštěvníky
bohatým
programem
včetně
komentovaných
prohlídek nebo koncertů. Zpřístupněny
budou rovněž některé veřejnosti běžně
nepřístupné části kostelů jako např.
varhanní kůry, sakristie, věže nebo krypty.
Pro návštěvníky bude vytvořen průvodce
s podrobným programem jednotlivých
kostelů, k dispozici budou také další
informační materiály včetně map nebo
informačních letáků o kostelech.
11
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hospodaříme jako strýček Skrblík, stejně
býváme v říjnu na dně. Abychom
maximálně ušetřili, snažíme se všechno
v redakci dělat sami. Od prvního písmena
v časopisu až do nabalení všech zásilek a
odvezení balíků na poštu.
Pán Bůh zaplať všem dárcům,
dobrým lidem a brigádníkům, kteří nám
nezištně pomáhali a pomáhají.“
Další informace:
http://www.volny.cz/nezbeda.zlin/
e-mail:nezbeda.zlin@volny.cz

„V začátcích nás provázela nejistota,
jestli si Nezbeda získá dostatek příznivců
a jak obstojí mezi jinými dětskými
časopisy, které u nás už tenkrát měly
tradici. Teď zase žijeme v nejistotě, jak
dlouho budeme schopni časopis vydávat.
Každý rok řešíme problém s nedostatkem
peněz. Mnohokrát se během těch patnácti
let stalo, že jsme si říkali: “Je to dobré,
pro letošní rok snad vyjdeme.” A pak
“bum” – zdražili třeba poštovné (v
průběhu existence Nezbedy se to stalo už
několikrát). Dnes to dokonce došlo tak
daleko, že poštovné je dražší než samotná
výroba časopisu. A tak, přestože

KŘESŤANSKÁ MYSTIKA
Dominikánský klášter sv. Kříže ve Znojmě srdečně zve na
přednáškový cyklus PhDr. Efréma Jindráčka, OP:
Křesťanská mystika, jako normální cesta ke svatosti.
Přednáškový cyklus představuje seznámení se s principy
duchovního života založeného na rozvoji ctností a darů Ducha svatého prostřednictvím
vnitřní modlitby. Obsah přednášek usiluje o základní syntézu klasiků katolické mystiky.
Náročnost výkladu je vždy přizpůsobena účastníkům a po každém setkání následuje
volná diskuse.
Sekání se uskuteční každou první středu v měsíci (od 4. února 2009). Začátek v
16:30 h v kapitulním sále kláštera. Vchod přes barokní budovu kláštera Dolní Česká 1.
Vstupné dobrovolné.

KDYŽ UKÁŽETE PRSTEM NA MĚSÍC...
Veškeré mluvení a činy, kterými
usilujeme o vztah k Bohu a k
nadpřirozeným skutečnostem, narážejí na
jednu velkou překážku, totiž na zásadní
rozdíl mezi Božím a lidským světem. Je to
překážka obrovská, v podstatě pro člověka
nepřekonatelná. Boha nikdo nikdy
neviděl, říká pisatel čtvrtého evangelia

(Jan 1,18). A tak je především naše
mluvení o Bohu a o spiritualitě vůbec
jenom snahou poukázat na to, co nelze
vidět, ani přesně vyjádřit.
Jestliže ale nelze Boha vidět a
duchovno nijak uchopit, neznamená to, že
s nimi nemáme žádnou zkušenost – právě
naopak! Tak zvanou přesažnou zkušenost
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ve skutečnosti dělá každý člověk dosti
často, jen ji vždy jako takovou
nerozpoznává. Přesažná zkušenost je
prostě zkušeností, že to, co vidíme, co
můžeme vyfotografovat, zvážit a přesně
popsat, není jedinou zkušeností našeho
světa a života, ale že existuje ještě mnoho
věcí neviditelných, nezfotografovatelných,
neuchopitelných a nepopsatelných, které
přesto existují, a dokonce jsou těmi
nejdůležitějšími v lidské existenci! Potíž
je v tom, že se o těchto zkušenostech a o
způsobu, jakými byly učiněny, velmi
těžko mluví. Je skoro nemožné je sdělit
druhému, zvláště pak člověku, který sám
tvrdí, že žádnou takovou zkušenost
neudělal. Jména, která jim dáváme,
výrazy, které přitom používáme, mají
opravdový, nádherný smysl vlastně jen
pro lidi, kteří jakoby „už předem věděli,
oč jde“.
Buddhistický Za-zen zná slavný
obraz:
„Když ukážete prstem na měsíc, dívá
se pošetilý člověk jen na prst“, říká toto
podobenství.
Ježíš o těchto věcech mluvil v
podobenstvích ne proto, že chtěl kolem
nich vytvořit aureolu tajemnosti, ale proto,
že o nich jinak mluvit nelze. A tak

strunu v lidském srdci jen tam a tehdy,
kdy tato struna je už naladěna na
příslušnou
vlnovou
délku.
Pouhé
používání náboženské terminologie, byť
sebepřesnější a sebedůmyslnější, nevyvolá
k životu to, o čem je řeč. Celá tato řeč,
rozmluva mezi lidmi, dává smysl a
naplňuje radostí, jen když se může opřít o
zkušenost. Ta je osobní, individuální a
tedy neopakovatelná, nesdělitelná. Ale to
hlavní v ní, totiž setkání s Bohem a jeho
světem, je všem takovým zkušenostem
společné, a proto o něm můžeme společně
mluvit, byť velmi neobratně, nejčastěji
řadou obrazů a přirovnání. Zmíněná
zkušenost je počátkem působení Boží
milosti v nás, která je k našemu spasení
nezbytně potřebná, jak praví katechismus.
Jinak člověk jako by neměl pro Boha a
jeho svět vůbec oči ani pochopení. A je
přesně v situaci pošetilého člověka
buddhistické moudrosti, který prostě
měsíc nevidí. Ulpívá očima na špičce
prstu, dále přes něj nedohlédne, jako by
nevěděl, o čem je řeč. Přesažného pohledu
zůstává neschopen.
Nejhorší situace ale nastává tam, kde
takový člověk chce dokonce měsíc ukázat
druhým, a přitom jej sám nevidí, a tedy
ani nemůže vědět, kterým směrem má vést
oči druhých. Praví se, že jeden z velkých
učitelů
Za-zenu
takovému
svému
nemohoucímu žáku, napodobujícímu jeho
vlastní gesto, bez rozpaků prst ostrým
nožem uřízl. Příběh praví, že právě v
tomto okamžiku jeho žák náhle měsíc
spatřil a upadl z tohoto objevu do
takového vytržení, že na ztracený prst
úplně zapomenul!

rozechvívá samo Slovo Boží neviditelnou

(KoP)
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KARIKATURY BOHA ANEB JAKÝ BŮH NENÍ… (Pokračování)
To, co si mnoho lidí představuje pod pojmem Bůh, Bohu díky neexistuje (Karel Rahner)

Ale: Bůh je Otec i přítel zároveň.
Chce nést naše bolesti a problémy, ale
nejen to. Bůh touží po důvěrném vztahu s
námi - takovém, jaký bývá jen mezi otcem
nebo matkou a dítětem, mezi přáteli,
manželi.

Vodič loutek
Takovýto bůh všechno
řídí, nic se nedá ovlivnit,
vše je dáno předem. Člověk
na svém osudu nic nezmění
ať dělá co dělá. Celý svět i
život každého jednotlivce je
jakoby neviditelnými drátky
ovládán ze zákulisí. Věřící je pak jen
uvědomělým božím otrokem - bez vlastní
vůle, názorů, přání a tužeb. Ještě hůře jeho přání nebo názory jsou předem
nežádoucí.
Ale: Bůh respektuje svobodu
člověka! Ježíš Kristus mluvil o jiném
vztahu mezi Bohem a člověkem:
"Nenazývám vás služebníky, ale přáteli"
(Jan 15,15). Apoštol Pavel píše, že
křesťané jsou "spolupracovníky na Božím
díle" (1Kor3, 9). Tedy žádní otroci, žádné
loutky.

Děda Mráz, Santa Klaus
Bůh je v této karikatuře dobráckým
dědečkem, který má v popisu práce nosit
dárky, pracovat pro blaho člověka a
odstraňovat mu z cesty veškeré těžkosti.
Je to bůh tolerantní a hlavně nenáročný.
Chápe, že jsme slabí, náš hřích a zlo
vždycky omlouvá, v podstatě mu nic
nevadí, je dobrák ... Člověku se pak stírá
rozdíl mezi dobrem a zlem. Vůči Bohu
sice neprožívá strach, ale ani úctu a lásku.
Ale: Bůh nám nemůže pomoci,
nemůže nás zachránit (spasit) bez naší
vůle, bez naší vůle a bez naší spolupráce.
Bůh je nesmírně dobrý a milosrdný. Právě
proto nás chce vytrhnout z otroctví zla a
hříchu, ze začarovaného kruhu vlastního
sobectví, který by nás zlikvidoval. Bůh
nenávidí hřích, ale hříšníka miluje. Nabízí
nám svou pomoc a Bůh je skutečně dobro
samo e proto i pro nás neumí chtít nic než
dobro. Právě proto nás chce vytrhnout ze
začarovaného kruhu vlastního sobectví,
jež nás ničí. A právě proto dokáže mít i
nároky - nespokojí se s tím, abychom
zůstali provždy nezralými dětmi. "Koho
Pán miluje, toho vychovává. .. "(žd 12,6).

Bůh pro případ nouze
Člověk
vyhledává
Boha jen jako "záchran
ku" v situacích, kdy
selhávají
lidské
prostředky.
V takovém vztahu
však
mnohdy
chybí
důvěra, namísto ní nastupuje obchod:
"Jestliže to dobře dopadne, slibuji, že ... ",
"Když se budu modlit, očekávám, že ... " A
jestliže Bůh takto nefunguje, ztrácíme o
něj zájem.

FARNÍ ŽIVOT
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PRAVIDELNÉ AKCE
Každou neděli při mši sv. v 9 h u sv.
Mikuláše je během kázání program pro
malé děti s katechetkou na faře.
● Každou neděli při mši sv. v 11 h u
sv. Jana Kř. u kapucínů je během kázání
program pro předškolní děti v sakristii.
● Každou
neděli po mši sv. v
Příměticích je na faře otevřena knihovna.
● Každou neděli po večerní mši sv. u
sv. Kříže u dominikánů je do 19.30 h
adorace.
● Každé pondělí od 15.45 h na faře u
sv. Kříže u dominikánů ve Znojmě se
koná setkání aktivních členů Mariiny
legie.
● Každé pondělí před večerní mší
svatou u sv. Kříže u dominikánů je
modlitba růžence za mír.
● Každé pondělí v 18 a v 19 h se na
loucké faře konají modlitby maminek.
● Každé pondělí v 18 h v Únanově
dětská mše.
● Každé úterý v 17 h v Příměticích mše
sv..
● Každé úterý v 19.00 h na faře u sv.
Kříže je zkouška chrámového sboru.
● Každou středu od 9 do 12 h na faře u
sv. Mikuláše setkání dětiček a jejich
maminek.
● Každou středu v 18. h na faře
v Louce je mše sv. pro děti a mládež.
● Každou středu po večerní mši sv. u
sv. Kříže u dominikánů je do 19 h
adorace.
● Každý čtvrtek v 18 h (v zimním
období v 17 h) v Kuchařovicích mše sv.
● Každý pátek v 17 h u sv. Jana Kř. u
kapucínů mše sv. po celý školní rok.
● Každý pátek v 17 h je v Příměticích
mše sv.
● Každý pátek v Louce na faře v 19.30
h mše sv. a po ní katecheze i s volným
●

povídáním na aktuální téma; jsou zváni
všichni, zvláště mladí lidé.
● V nové nemocnici je mše sv.
dočasně zrušena – pro rekonstrukci
kinosálu.
● V zimním období budou mše sv. ve
všední dny v Příměticích, Kuchařovicích,
a Mramoticích posunuty o hodinu dříve v
17.00 h.
PŘIPRAVUJE SE
2.2. Hromnice – Uvedení Páně do
chrámu; u sv. Jana Kř. u kapucínů mše
sv. v 8 a 17 h, v Citonicích v 16,30 h,
v Příměticích v 18 h se svěcením svící.
● 3.2. Sv. Blažeje – svatoblažejské
požehnání po každé mši sv.
● 5.2. ve 20 h u sv. Mikuláše hodinová
adorace před 1. pátkem.
● 6.2. První pátek – v 8 a 17 h u sv.
Jana Kř. u kapucínů mše sv.; výstav
Nejsv. Svátosti po mši sv. v 8 h do 10 h a
pak od 14 do 17 h; od 15 h sv. zpověď.
● 7.2. První sobota – měsíční pouť
v Hl.Mašůvkách v 15 h německá mše sv.;
v 16 h setkání u Lurdské jeskyně, kde
budou spáleny vánoční stromky, a v 17 h
se vydá Jezulátko s procesím cestou do
chrámu, kde je spatří Simon s Annou. Po
tomto obřadu začne poutní mše svatá,
celebrovaná P. Alwaresem Kodedou OP,
farářem od sv. Kříže; autobus ze Znojma
odjíždí
v 16
h;
svěcení
svící,
svatoblažejské požehnání;
● 8.2. po mši sv. v 9 h u sv. Mikuláše a
po mši sv. u sv. Jana Kř. u kapucínů
svatoblažejské požehnání.
● 8.2. při nedělních mší sv. udělování
svátosti
pomazání
nemocných
(Kuchařovice, Přímětice, Mramotice;
v Citonicích v neděli 15.2.)
●
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14.2. v 16 h v Lechovicích setkání
mládeže Ain Karim. Hostem bude o.
Pavel Šenkyřík a téma „Sláva kříže“.
● 15.2. v 15 h měsíční modlitba
v popické kapli za víru v pohraničí; pěší
odchází ve 14 h z Kraví hory; autobus
nepojede.
● 15. - 20.2. bude o. Pavel Sobotka na
duchovních cvičeních v Kostelním Vydří.
Prosí o modlitbu!
● 20.2.
10. FATYMský ples na
Šumné; začíná mší sv. v 19.30 h v sále
KD.
● 22.2. v 15 h v Louce na faře tradiční
karneval pro děti, tentokrát především v
indiánském stylu. Všechny děti i
s doprovodem jsou zvány.
● 22. - 28.2. Přímětická farnost o
jarních prázdninách uskuteční týden na
horách v Ostružné pro mládež.
Informace
otec
Jindřich
Čoupek
(731402652) a otec Pavel Sobotka
(731 402 650).
● 25.2. Popeleční středa den přísného
postu, začátek postní doby. Mše sv.

s udělováním popelce v 8 a 17 hod
v kostele sv. Jana Kř. u kapucínů. U sv.
Kříže u dominikánů pravidelné mše jako
ve všední den. V Louckém kostele mše sv.
v 18 h. V 19,30 hod pobožnost Křížové
cesty městem, začátek na Mariánském
nám. u základního kamene kaple,
ukončení na Mikulášském nám.
● 1.3. v 15 h křížová cesta u sv.
Mikuláše,
● 5.3. ve 20 h adorace u sv. Mikuláše
před 1. pátkem.
● 6.3. první pátek – u sv. Jana Kř. u
kapucínů mše sv. v 8 a 17 h; výstav
Nejsvětější Svátosti; sv. zpověď od 15 h.
● 7.3. První sobota v Hl.Mašůvkách
v 17 h měsíční pouť, mši sv. celebruje P.
Josef Hudec, probošt; v 16.30 h křížová
cesta; autobus ze Znojma odjíždí v 16 h.
● 28.3. zve FATYM na Pochod pro
život do Prahy. Účast na tomto pochodě
vnímejme jako odpověď na mimořádně
důležitý pastýřský list našich biskupů.
Celý text najdete na www.fatym.com.

●

Statistika za rok 2008 (mimo farnosti sv. Kříže)
Křty 150; z toho dospělých 7
1. sv. přijímání 43; z toho dospělých 9
svatby 45
pohřby 88

Kurz víry na faře u sv. Mikuláše vždy v 18 h: 8.2. a 22.2.2009.

Křížové cesty v postní době:
- u sv. Mikuláše
každou postní neděli v 15 h (v 16 h na faře naučný
program – přednáška)
- u sv. Kříže
v pátek v 17.20 h a v neděli ve 14 h
- u sv. Jana Kř.
každou středu a pátek ráno v 7.30 (přede mší sv.)
- u sv. Václava
každou neděli v 17 h
16
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-

v Mramoticích
v Kuchařovicích
v Příměticích
v Gránicích
(na Hradiště)

v neděli ve 13.30 h a ve středu přede mší sv.
v neděli ve 13.30 h a ve čtvrtek přede mší sv.
v neděli ve 13.30 h a v pátek přede mší sv.
na Květnou neděli 5.4. ve 14.30 h
na Velký pátek 10.4. ve 21 h
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