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TOTUS TUUS! - Celý Tvůj, Maria!
ěsíc květen je tradičně věnován Panně Marii. A letos na začátku tohoto mariánského měsíce se radujeme z oslavení
jednoho z jejích největších ctitelů. Papeţ
Jan Pavel II. byl povýšen k úctě oltáře a
prohlášen za blahoslaveného. Je to radost
a výzva pro kaţdého z nás. Mnozí máme
v ţivé paměti jeho pontifikát, který trval
přes 26 let. A jeho ţivot, působení a odkaz
je vţdy spojen s Matkou Boţí, Matkou
Církve a Matkou kaţdého z nás – Pannou
Marií. Nechme jej, blahoslaveného Jana
Pavla II., k nám opět promlouvat o naší
nebeské Matce.

M

 V tomto
měsíci květnu zvedáme svůj zrak
k Marii, ţeně, která je účastna jedinečným způsobem
na usmíření lidstva
s Bohem.
Podle
plánu Otce měl
Kristus splnit toto
dílo svou obětí na

Kříţi. Po jeho boku pak měla stát
ţena, neposkvrněná Panna, která se
nám tím představuje jako největší
příklad spolupůsobení na vykupitelském díle.
Co se týče
úcty k Panně Marii, musí být kaţdému
z nás jasné, ţe nejde jen o jakousi potřebu
srdce, citovou náklonnost, ale ţe tato úcta
odpovídá také objektivní pravdě o Boţí
matce. Maria je nová
 Eva, kterou Bůh od zvěstování
přes noc Jeţíšova narození v Betlémě,
svatební hostinu v galilejské Káně a kříţ
na Golgotě aţ po večeřadlo o letnicích
staví před nového Adama-Krista. Matka
Krista Vykupitele je matkou církve.
 Také my jsme vyzváni, abychom
podle příkladu Marie přijali Krista, který
nám odpouští, který nás vykupuje a daruje
nám spásu.
 Podle představy Církve můţeme
uţít dnes na nejsvětější Pannu Marii slova
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 Maria je vţdycky nejdokonalejším vyplněním mysteria spásy – od Neposkvrněného Početí aţ k Nanebevzetí – a
stále je mocnou předzvěstí tohoto tajemství. Odhaluje spásu a přibliţuje milost
těm, kteří se zdají lhostejnými a vzdálenými.
 Maria přijala slova, která jí byla
řečena, pokorně a věřila v moc Boha. Neboť skutečně jen mocí Boţí mohlo se to, co
Gabriel zvěstoval, uskutečnit.
 Cesta Mariina má také být naší
cestou. Její radost má být tak naší radostí.
 Ó Matko Kristova, která stojíš u
paty kříţe svého Syna, buď blízko všem
těm, kteří jsou dnes ve světě vystaveni
pronásledováním. Ať jim pomůţe Tvá mateřská přítomnost, aby unesli utrpení a
zůstali jako vítězové v kříţi!
 Matce Krista a Církve zasvěcuji
celý svět, všechny národy země, všechny
lidi, neboť ona je matkou jich všech. Jí
zasvěcuji zvlášť všechny ty, pro něţ je ţivot obzvlášť těţký a tvrdý, ty, kteří trpí
tělesně či duševně, kteří ţijí v bídě, kteří
zakoušejí nespravedlnosti a křivdy.

knihy Sirachovcovy: „Stvořil ji ve Svatém
Duchu a vylil ji na všechna svá díla.“
 Maria je tím od proroků oznamovaným stvořením s „novým srdcem“.
 Chtěl bych vám zvláště doporučit
modlitbu růţence. Tato modlitba se vyznačuje jednoduchostí a hloubkou. Uvaţujeme v ní o tajemství Jeţíšova ţivota, která
jsou zároveň tajemství jeho Matky. Růţenec je modlitba k Marii a s Marií, přičemţ
ji uctíváme v její vnitřní spojitosti
s vykupitelským dílem Kristovým.
 Ó poţehnaný růţenec Marie,
sladký řetízek, který nás spojuje s Bohem,
pouto, které nás spojuje s anděly.
 Růţenec je modlitbou, která líčí
Marii v jejím spojení s Kristem a jeho vykupitelským posláním. Zároveň je to modlitba k Marii, k naší nejlepší orodovnici u
jejího Syna. Konečně je růţenec modlitbou, v níţ hovoříme s Marií zvláštním
způsobem, tak jako se apoštolové společně
s ní modlili ve večeřadle, kdyţ se připravovali na seslání Ducha svatého.
 Dejme se vést Marií, kdyţ chceme
poznat tajemství Pána; jako v ní a s ní rozumíme smyslu Kříţe, tak se dostaneme
v ní a s ní k tomu, abychom chápali význam Zmrtvýchvstání, zatímco zakoušíme
radost, která pramení z takové zkušenosti.

Krásný mariánský měsíc vám
spolu s bl. Janem Pavlem II. přeje
otec Marian.

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
HŘÍCH – OSOBNÍ URÁŢKA BOHA I BLIŢNÍHO
d dávných dob se lidé snaţí odpovědět na otázku, jak rozlišovat, co je dobré a co je zlé. Ale mají na to
rozmanité názory. Pro evropskou mentalitu jsou charakteristické výrazy pro jedno i
druhé v řeckém jazyku. Dobro se řekne

katórthoma, tedy to, co sleduje přímou
linii. Zlo je hamártema, to, co se od této
linie uchyluje. V praxi se pak tato přímá
linie vyjadřuje jako pravidlo, zákon. Z
toho vyplývá definice hříchu – je to skutek proti přirozenému zákonu, lidskému

O
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nebo boţskému. Je to všeobecně přijímaná
definice, ale nelíbí se. Komu činím zlo,
kdyţ nezachovávám zákon?, ptají se leckteří, často mladí lidé. Moralisté odpovídají: sobě samému! Postavíš-li si dům
proti fyzikálním zákonům, spadne ti na
hlavu; ohneš-li ruku proti jejímu přirozenému pohybu, zlomíš si kost a podobně
jednáš-li proti morálnímu zákonu, stavíš
se proti pokojnému souţití mezi lidmi a
Bohem. Antičtí Řekové viděli ve zlu narušování vesmíru. A vesmír reaguje. Tato
reakce byla ztělesněna jako bohyně pomsty, Nemesis. Najde pachatele na kterémkoliv místě. Nikdo jí neunikne. Klasické tragédie to ilustrují působivými příklady.
I křesťanská morálka je vyjádřena
prostřednictvím zákonů, přikázání. Kdo je
přestoupí, hřeší. Avšak zde se připojuje
nový biblický pojem. Hřích je nadto i
osobní uráţkou Boha. Jak lze pochopit
toto tvrzení? Je důsledkem předpokladů,
jeţ jsme jiţ vysvětlili. Bůh Písma svatého
není nějaký zákon, ale osoba. On sám dal
zákony svým slovem. Pohrdat slovy někoho, s nímţ ţiji v důvěrném vztahu,
znamená uráţet ho.
A přesto někteří teologové, mezi nimi i někteří velcí, pochybují O tom, zda
lze toto tvrzení brát doslova, zda to není
jen metafora. Bůh je tak vysoko, ţe jeho
věčné štěstí nemůţe být narušováno nějakou lidskou vzpourou. Kdo hází kameny

proti nebi, říkají, neškodí nebi, ale padají
mu na hlavu. A Bůh Otec tedy není uráţen
ve vlastním smyslu.
Úvaha se zdá správná, ale jak tomu
často bývá, zapomíná se, ţe první základ
křesťanského zjevení je třeba hledat v
osobě Jeţíše Krista ve vtěleném Bohu.
Plivání a bití, které Kristus zakusil během
svého utrpení, byly opravdové a vlastní
uráţky Boha v jeho lidství, uráţky jedinečné boholidské osoby. A uráţíme-li lidi,
nesmíme zapomínat, ţe Jeţíš, Bohočlověk, se s nimi výslovně ztotoţnil: „Cokoli
jste udělali pro jednoho z těchto mých
nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25,40). Krátce: kdo uráţí bliţního, uráţí Krista. Kdo uráţí Krista, ten uráţí Otce na nebesích.
Je to tragická situace, nepochybně.
Ale vyplývá z ní radostná zvěst pokání.
Zákon nemůţe odpustit, osoba ano. A proto je Bůh Otec ochoten odpustit všechny
hříchy kajícníkům. Činí to skrze Krista a
také skrze lidi, protoţe i oni jsou povoláni,
aby odpouštěli těm, kteří je urazili.
Jeden lichotník prý řekl Césarovi:
„Ty nezapomeneš na nic kromě na uráţky.“ Řečeno Césarovi je to lichocení, ale
uplatní-li se to na Boha, získává to velmi
hluboký smysl.
Z knihy T. Špidlíka:
Znáš Boha Otce?

SVATÍ VE ZNOJEMSKÝCH KOSTELÍCH
SVATÝ VAVŘINEC
Obraz svatého Vavřince se nachází
v kostele sv. Mikuláše na pravé straně lodi
na prvním bočním oltáři.

„Oheň, který hořel v něm, mu pomáhal snášet zevní oheň mučednický.“ Tato
slova papeţe Lva Velikého, vyslovená dvě
3
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století po Vavřincově smrti, vyjadřují, co
bylo velikostí mučedníka: vroucí láska k
Jeţíši Kristu aţ na smrt. Patřil a patří k
nejuctívanějším světcům celého světa.
Pokud jde o velikost úcty,
následuje v Římě hned po
Petrovi a Pavlovi. Kromě
slavné baziliky S. Lorenzo
fuori le mura (sv. Vavřince
za hradbami), která byla
zbudována r. 330 nad hrobem mučedníkovým, nese
ve Věčném městě ještě třicet
dalších kostelů Vavřincovo
jméno. Ve světě je jich několik tisíc. Existuje dokonce
řecký překlad ţivotopisu svatého Vavřince. Kdyţ vojsko císaře Oty I. 10. srpna
955, v den Vavřincovy památky, porazilo
na lešském poli (na řece Lechu) Uhry,
rozšířil se Vavřincův kult ještě více.
O původu Vavřince (který se v Německu nazývá také Lorenz), nevíme celkem nic. Tradice říká, ţe přišel ze Španělska do Říma, kde se stal arcijáhnem papeţe Sixta II. Papeţ byl mladému křesťanovi
nejen představeným, ale i otcovským přítelem a především vzorem. Další tradice
je protkána legendami, v jádru však odpovídá pravdě. V prvních srpnových dnech
dal pronásledovatel křesťanů Valerián,
onen císař, do něhoţ věřící vkládali po
hrůzovládě Deciově zprvu tak velké naděje, zatknout papeţe Sixta II. a 6. srpna mu

dal stít hlavu. Na cestě na popraviště ho
doprovázel plačící Vavřinec. Nechtěl uţ
ţít a zvolal: „Kam jdeš, otče, bez svého
syna?“ Sixtus svého jáhna utěšoval a prorokoval mu jeho vlastní
mučednictví po několika
dnech. Dal mu však za úkol
napřed ještě rozdělit celý
církevní
poklad
mezi
chudé.
Po zavraţdění Sixta
II. vznesl Valerián nárok
na církevní majetek. Vavřinec se zpěčoval ho vydat
a prosil o tři dny na rozmyšlenou. V té době rozdělil církevní statky nuzákům a třetí den
předvedl všechny tyto lidi Valeriánovi.
Prohlásil panovníkovi, ţe zde před ním
stojí pravé poklady církve.
Tu uţ neznal Valerián slitování. Dal
jáhna zatknout a odsoudil ho k smrti. Císařští pochopové bili Vavřince olověnými
klacky a poloţili ho mezi ţhavé pláty, ale
křesťan zůstal neoblomný. Ţádný nářek
nevyšel z jeho rtů, naopak velebil Boha a
modlil se. Nakonec dal císař Vavřince
upálit na roštu. Podle legendy prý mučedník řekl krátce před smrtí svému katovi:
„Pečeně je hotova, obrať ji a jez.“ Den
Vavřincovy smrti byl 10. srpen 258.
Z knihy Schauber – Schindler: Rok se svatými

CHARITA
„KRÁSA NE(VE)SMÍRNÁ“
Na čtvrtek 12. května 2011 připravujeme ke Dni matek neobvyklou módní
přehlídku
pod
názvem
„KRÁSA
NE(VE)SMÍRNÁ. Ve Znojemské Besedě

v 17.00 hod. vám předvedou své modely
maminky, tatínci a děti z Domova pro
matky a otce v tísni Znojmo. Přijďte
s námi oslavit Den matek.
4

Ţivot farností Znojma č. 5/2011

„Dědo, strejdo, tatínku, vemte
s sebou maminku.
Mamky, tety, babičky, naleštěte střevíčky, uvidíte hvězdičky…“

Kaţdá z vás si odnese malý dáreček.
Těšíme se na vás.
Bc. Blanka Mahdalová
vedoucí Domova pro matky a otce v tísni

DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
Jednou to přijde
O tom dni synu můj
nevíme vůbec nic jen to ţe přijde
a ţe nás překvapí

jako svatyně pohanských bohů
s příchodem nového náboţenství
Je moţné, ţe v té chvíli
zjeví se pravda jako leţ
a poznání jako pošetilost
úspěch jako dravčí způsoby
a láska jako sobectví
Zmateni a zahanbeni
budeme hledat temné zákoutí
kde bychom mohli ukrýt
svoji pravou podobu
neboť dojdeme k trpkému poznání
ţe jsme nazí
a stopa
kterou jsme se zapsali do dějin
připomíná řádění černých neštovic

Probudíme se jako kaţdé jiné ráno
a jako kaţdé jiné ráno
nebude se nám chtít z postele
Se srdcem plným výčitek a neochoty
obrátíme se k Bohu zády
a s poţehnáním toho
který nám nepřeje
zaplaví nás jako průtrţ mračen
zárodky ošklivých myšlenek
a zbytečných starostí
Jediné
o co se budeme moci opřít
bude kulička jistot
kterou si sami uválíme
a do které se zahrabeme
aby nám nikdo nemohl ublíţit

Ano jsme nazí
a vţdycky jsme byli
jenom jsme o tom
nechtěli nic vědět
A teprve ve světle tohoto poznání
se srdcem plným obava zármutku
začne nám svítat
a my plni úţasu
pochopíme poprvé v ţivotě
velikost Boţího odpuštění

A právě tehdy
za hranicemi našeho vnímání
první ze sedmi andělů
přiloţí polnici
ke svým průhledným rtům
a celý vesmír se zachvěje
aţ do svých základů
Naše kulička
se rozpadne na prach
a jistoty se začnou hroutit

P. Kutek
O věcech skrytých
5
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MARIA - PRAVZOR CÍRKVE
ariin ţivot je těsně spjatý s
vykoupením Jeţíše Krista.
Bůh totiţ neuskutečnil svůj
plán bez toho, aby Marie vyřkla své
„ano“: „Hle, jsem sluţebnice Páně; staň se
mi podle tvého slova“ (Lk 1,38). Tak se
Marie stává předlohou a vzorem kaţdému
věřícímu člověku. Neboť i naše víra je
odpovědí na zavolání a nabídku Boha.
Také Marie věřila i v nejistotě, především
při porodu a pod kříţem. Proto Marii rádi
nazýváme „matkou věřících“.
Ze stejného důvodu je také nazývána
„pravzorem církve“. Neboť i církvi můţe
vţdy jít jen o to, aby upřímně přijala to, co
Bůh člověku nabízí prostřednictvím Jeţíše
Krista. Proto II. vatikánský koncil o Marii
hovoří v souvislosti s církví a společenstvím věřících.
V „Evangelickém katechismu pro
dospělé“ (1975) se říká: „Marie patří do
evangelia... Je označována jako příkladná
posluchačka slova Boţího, jako sluţebnice Páně, která říká „ano“ vůli Boţí, jako
milostí zahrnutá, která sama o sobě není
nic, ale prostřednictvím Boţí dobroty je
vším. A tak je Marie pravzorem lidí, kteří
se otevírají Bohu a nechávají se obdarovávat, pravzorem společenství věřících,
církve... (s. 392 a následující).
Maria je velkou sluţebnicí, která
souhlasila, aby se jí vše stalo podle slova
Páně.
(Podle Louise Evelyho, z knihy Krédo, Grantis, Ústí n. Orlicí 1997, s. 114 a
116 )

vé. Církev je sluţebnice Pána jako
Maria, kdyţ je
chudá jako ona,
kdyţ nalézá svou
radost mezi drobnými lidmi, kdyţ se
snaţí s nimi o jejich
vysvobození.

M

Neboť toto vyţaduje vůle Pána.
Jako Maria, ani církev si nesmí libovat
mezi
pyšnými,
mocnými a bohatými tohoto světa. Jako
Maria, tak i církev miluje chudé a hladové
a má radost, ţe Pán ve svém milosrdenství
rozptyluje pyšné, svrhuje mocné s trůnů a
bohaté propouští s prázdnou. Protoţe potom zase tito pyšní, tito mocní, tito bohatí
poznají chudobu, kterou navštíví jeho láska a jeho velebnost. Potom také oni poznají radost z chudoby, která můţe být
povýšena, z hladu, který můţe být nasycen jediným Mocným, jediným Bohatým,
Pánem slávy.
(Max Thurian: Maria, Matka Pána,
Brno Petrov 1991, s. 83)
Pod kříţem
Marie byla jednou z mála věrných,
kteří následovali Jeţíše aţ ke kříţi. Pod
kříţem stála s "oblíbeným učedníkem"
Janem. V Písmu svatém se píše: U Jeţíšova kříţe stály jeho matka a sestra jeho
matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Kdyţ Jeţíš spatřil matku a vedle ní
učedníka, kterého miloval, řekl matce:
Ţeno, hle, tvůj syn! Potom řekl tomu
učedníkovi: Hle, tvá matka! V tu hodinu ji
onen učedník přijal k sobě. (J 19,25-27)

Církev - Sluţebnice Pána
Církev, jejímţ je Panna obrazem,
nemůţe hlásat radostnou zvěst, jestliţe
současně neuskutečňuje Boţí lásku obhajováním spravedlnosti pro chudé a hlado6
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Církev se od té doby viděla v roli Janově, kterému byla na výslovné přání
Krista dána jako matka Marie. Těsné spojení s Marií se ukazuje jiţ u rané církve:
Marie je přítomná u velkých událostí,
např. u dění Svatodušních svátků.

konal 3. všeobecný koncil. Jeho závěry
jsou dodnes dodrţovány jako pravdy víry
i nekatolickými křesťanskými církvemi.
Tehdy šlo především o to, aby se prověřilo bludné učení jistého Nestoria, který popíral boţskost Krista a tvrdil, ţe Jeţíš byl
jen člověk. Jednoznačně bylo ale rozhodnuto pro víru v boţskost Krista. Proto
směla být Marie právem nazývána "matkou Boţí".

Efezský koncil
Do velkých teologických sporů prvních století o boţství Krista byla zahrnuta
také Marie. To dokazuje, jak úzce byla
spjata ve vědomí tehdejší církve s Kristem. V roce 431 se v Efezu v Malé Asii

(Převzato z Internetu)

ZNOJEMSKÝ MARIÁNSKÝ SLOUP
Na podzim loňského roku (2010) vydalo nakladatelství GRADA knihu Jiřího
Slouka: Mariánské a morové sloupy Čech
a Moravy. Kniha zahrnuje všechny stávající i zaniklé památky - morové sloupy
mariánské, postavené na paměť morových
epidemii, které v našich zemích probíhaly
v letech 1650 -1690 a v letech 1835 1860.
Nejstarším
morovým památníkem jsou na jiţní
Moravě Boţí muka z roku 1521,
které najdeme v
obci Odrovice u
Pohořelic. Tehdy
vymřela na nákazu
celá ves a byla
později znovu osazena. Ve znojemském rajonu stojí nejstarší mariánský morový památník z roku
1682 ve městě Znojmě; následuje sloup v
Brně (1683), v Jihlavě (1690). Mladší
sloupy jsou v Hrušovanech nad Jevišovkou (1711), ve Vranově nad Dyjí (1714),

v Jaroměřicich nad Roky tnou (1716) a v
Ivančicích (1721). U kaţdé z těchto památek je uváděna jeho charakteristika a krátký historický popis. U mariánského sloupu ve Znojmě je uvedena jen stručná charakteristika objektu, historické údaje a popis sloupu chybí. Autor knihy uvádí, ţe
podrobnější informace nejsou na základě
dostupných údajů k dispozici.
Na dominantě znojemského Dolního
Masarykova náměstí se podepsal i zub
času a tak došlo v devadesátých letech 20.
století k jeho rekonstrukci. Ve Zpravodaji
znojemských farnosti č. 2/95 je uveden
popis sloupu z pera MUDr. Karla Fily.
Protoţe od té doby uplynulo jiţ více 1et,
uvádím zkrácený výtah níţe.
Znojemský mariánský sloup:
rok vzniku: 1682
ikonografie: mariánský - Immaculata
typ sloupu: hladký sloup, skupina, podnoţ
s grottou
materiál: mramor, sedimentální mušlový
třetihorní vápenec (Muschelkalk) z lomů v
okolí dolnorakouského města Eggenburg.
7
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Mariánský sloup, o celkové výšce
12,91 m, byl postaven v roce 1682 jako
dík za ukončení morové nákazy roku
1680. Děsivá epidemie suţovala město
téměř celý rok a vyţádala si celkem 778
obětí. Na Dolním náměstí byla tehdy vystavena socha Panny Marie - přímluvkyně,
k níţ se zoufalí občané denně obraceli s
modlitbou za odvrácení moru. Na místě,
kde socha stála, byl roku 1682 postaven
mariánský sloup. Vzorem mu byl podobný sloup ve Vídni na Náměstí Am Hof. I
kdyţ umělecké ztvárnění znojemského
mariánského sloupu nedosahuje kvality
vídeňské, zůstává jednou z nejkvalitnějších kompozic baroka v našich zemích.
Na základním čtyřstranném podstavci jsou umístěny desky s nápisy. Německý
a latinský nápis na západní straně podstavce informuje o přeţití morové epidemie a vzdává dík Všemohoucímu Bohu a
Neposkvrněné Panně Marii a Všem Svatým za odvrácení moru a poţárů. Chronogram v latinském nápise udává letopočet
1680. Další nápisy informují měšťany o
opravách 1823 za vlády císaře Franze I.
Na jiţní straně podstavce je grotta se sicilskou světicí ze 12. stol. sv. Rozálií poustevnicí, patronkou proti moru.

Na všech nároţích podstavce jsou
osazeny sochy čtyř světců. Jsou to sv. Rochus, sv. Šebestián u mučednického kůlu,
sv. Florián, protoţe oheň byl vedle moru
velkým nebezpečím pro město a sv. Mikuláš z Lyry patron města, zaručující jeho
prosperitu.
Ze středu podstavce vyrůstá štíhlý,
cca 7m vysoký sloup, zakončený bohatě
zdobenou hlavicí, na které je osazena
Panna Maria Nanebevzatá - Immaculata.
Původní socha je dnes nahrazena replikou,
protoţe při obnově sloupu bylo zjištěno
její pováţlivé narušení povětrností. Socha
Panny Marie je korunována věncem 12 ti
hvězd a stojí se sepjatýma rukama v pozici vypjaté modlitby na zeměkouli. Jde o
konkretizaci biblického líčení z Janovy
Apokalypsy (zj.12.1). Okolo mariánského
sloupu byla původně balustráda, odstraněná v roce 1823 a dnes nahrazená kamennými patníky s řetězy. Původně byli na
balustrádě osazeni andílci, kteří drţeli štíty s nápisy z loretánské litanie.
Opravený mariánský sloup spolu s
upraveným okolím je ozdobou tohoto Masarykova (Dolního) náměstí.
J. Pavlík

INFORMACE – bude vás zajímat
slavnějšího zobrazení Kristovy podoby.
Mimořádná příleţitost ke zhlédnutí pohřebního rubáše, jehoţ vznik zůstává
v mnoha ohledech dodnes otevřenou otázkou, je obohacena několika originálními
malbami, objevenými v brněnské diecézi.
Velmi zajímavý je obraz s námětem, ale i
s textem Abgarovy legendy. Sugestivní
barokní veraikon s tváří trpícího Krista
doplňují grafické listy a příklady tak zva-

Turínské plátno – podoby Kristovy
tváře
Ve čtvrtek 5. května 2011 v 16.00
hodin se koná v sále brněnského biskupství (Petrov 2) vernisáţ výstavy Turínské
plátno – podoby Kristovy tváře.
Výstava „Turínské plátno – podoby
Kristovy tváře“ představuje fotokopii nej8
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ných pravých obrazů od počátků tohoto
ikonografického typu. Překvapením – nejen pro znalce – je iluzivní veraikon Gabriela von Maxe s Kristovou tváří a těţko
popsatelným dojmem otevírajících se očí.
Dnes nezvěstný obraz z roku 1874, zastoupený na výstavě dokonalou litografií,
umělce ve své době proslavil po celé Evropě.
Jak uvádí autor koncepce výstavy a
jejího libreta, Dr. Karel Rechlík, ředitel
Diecézního muzea: „Součástí brněnské
výstavy jsou také přehledně uspořádaná
historická data, základní informace a výklady o vzniku a dějinných osudech
Turínského plátna, výsledky některých
odborných analýz a komentáře významných osobností a odborníků. Nechybí příklady
různých
vyobrazení
Krista
v dějinách umění a videoprezentace, která
ukazuje stálé proměny tvůrčích interpretací tohoto věčného tématu“.

Koncert při příleţitosti blahořečení
papeţe Jana Pavla II.
Slovenská křesťanská agentura Before pořádá dne 14. května 2011 v 19.00
hodin v brněnské hale Rondo koncert při
příleţitosti blahořečení papeţe Jana Pavla
II. v Brně (Piotr Rubik: Santo Subito)
Jeden z organizátorů, Martin Liţičar,
uvádí: „Velkolepý koncert dirigenta a
skladatele Piotra Rubika s šesti sólisty a
sto dvaceti členným orchestrem a sborem
představí příběh o muţi, který změnil svět.
Během koncertu se můţete zaposlouchat
do skladeb, které popisují ţivot Svatého
otce Jana Pavla II., vlastním jménem Karola Wojtyly - jeho dětství, jeho působení
kaplana, zvolení za papeţe, atentát na vatikánském náměstí, apoštolské cesty světem. Dílo končí mocnou touhou věřících,
aby byl povýšený na oltář.“
Papeţ Jan Pavel II. má být 1. května
2011 ve Vatikánu prohlášen za blahoslaveného.
Prodej lístků: www.eventim.cz

Slavnostní vernisáţ výstavy proběhne 5. května 2011 v 16.00 hodin. Po zahájení brněnským biskupem Vojtěchem
Cikrlem
promluví k výstavě ředitel
Diecézního muzea Dr. Karel Rechlík a
odborný pracovník Mgr. Martin Motyčka.
Historické texty a verše Jana Zahradníčka
přednese Zdeňka Kučerová.

Koncertní Pocta blahoslavenému
Janu Pavlu II. zazní na Petrově
Pod záštitou brněnského biskupa
Vojtěcha Cikrleho a ombudsmana Pavla
Varvařovského zazní dne 4. května 2011
ve 20.00 hodin v brněnské katedrále sv.
Petra a Pavla koncert duchovní hudby na
počest Svatého otce Jana Pavla II. O čtyři
dny později (8.5.) zazní Pocta blahoslavenému Janu Pavlu II. v klášterním kostele
Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova.
Dne 1. května 2011 se v Římě uskuteční beatifikace Karola Wojtyly - Jana
Pavla II. Tento slovanský papeţ zcela jistě
patří k nejvýznamnějším osobnostem 20.
století. Během svého pontifikátu (19782005) třikrát navštívil Českou republiku

Moţnost podrobně si prohlédnout
věrnou kopii Turínského plátna, potěšit se
s originálními historickými malbami a seznámit se s dějinami vzácné duchovní
památky budou mít zájemci v kryptě brněnské katedrály od 6. května do 19.
června 2011 denně od 10 do 17 hodin, ve
čtvrtek do 16.15 hodin.
Během trvání výstavy plánuje
Diecézní muzeum několik komentovaných prohlídek a přednášek na téma
Turínského plátna.
9
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(Československo), a to v letech 1990,
1995 a 1997, naši poutníci se s ním dále
měli moţnost setkat při třech velkých národních poutích v letech 1989, 1996 a v
Jubilejním roce 2000.
K oslavám, které proběhnou při této
příleţitosti v Římě, se připojuje také farnost u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
koncertem duchovní hudby s názvem Pocta blahoslavenému Janu Pavlu II. Provedeno bude mimo jiné Trittico romano –
Duchovní závěť Jana Pavla II., jejíţ text
zhudebnil italský skladatel a virtuóz Papeţské akademie krásných umění a literatury Marco Frisina. O koncertní provedení
se postarají sólisté Martina Macko, Markéta Böhmová, Lucie Karafiátová, Tomáš
Krejčí a dalších 170 účinkujících
z několika významných sborů, jako je
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, Dómský smíšený sbor Brno, Dómský komorní sbor Brno a Královopolský
chrámový sbor. Doprovázet je bude Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.
Řídí dómský varhaník a sbormistr Mgr.
Petr Kolář.

monstrátů bude v sobotu 28. 5. 2011 v 10
hodin v Nové Říši celebrovat mši svatou
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, a v neděli 29. 5. 2011 v 8 hodin
Rss. D. Thomas Anton Handgrätinger,
OPraem., generální opat řádu premonstrátů. Srdečně zvu spolubratry kněze, řeholníky a řeholnice k účasti na této slavnosti i
dalších akcích.
VIII. Celostátní kongres katechetů
Ve dnech 26. aţ 29. října 2011 se
bude konat jiţ VIII. CELOSTÁTNÍ
KONGRES KATECHETŮ, tentokrát na
Velehradě s tématem Křesťanská iniciace.
Kongresy jsou určeny všem katechetům,
učitelům náboţenství, pastoračním asistentům, laikům, zasvěceným osobám. Tato setkání patří do pastorační sluţby
církve a slouţí především ke vzdělávání,
formaci, předávání nových zkušeností,
povzbuzení a setkání všech zájemců o katechezi a výuku náboţenství.
V programu jsou zařazeny mše svaté
s biskupem Mons. Karlem Herbstem a
Mons. Janem Graubnerem, práce ve skupinách, přednášky na téma: Proces křesťanské iniciace: identita, aktéři a jejich
vzájemný vztah - doc. Dr. Ludvík Dřímal,
Th.D., Katechumenát v současnosti a jeho
historické kořeny - Mons. doc. Aleš Opatrný, Th.D., Liturgické obřady v katechumenátu - ThLic. Jan Kotas, Pedagogika
křesťanské iniciace (se zaměřením na děti
a její podporu v rodině), Příprava k prvnímu svatému přijímání/biřmování a jako
součást iniciačního procesu - ThLic. Ing.
Marie Zimmermannová, Mystagogie prof. Dr. František Kunetka, Th.D., Teologie hlásání - David Bouma, Th.D.
Veškeré informace budou postupně
zveřejňovány na webových stránkách:
http://katechet.cirkev.cz v rubrice Kongresy katechetů. (čbk)

Brněnská muzejní noc na Petrově
Diecézní muzeum se jiţ tradičně
účastní populární kulturní akce Brněnská
muzejní noc. V sobotu 14. 5. 2011 od 18
do 24 hod. nabídne vstup do expozice Vita
Christi na Petrově 1, výstavu Turínské
plátno – podoby Kristovy tváře v kryptě
katedrály, divadelní představení studentů
JAMU na téma Jákobových příběhů v areálu Petrova, koncerty v katedrále a výtvarné programy pro děti v budově muzea.
Všechny vstupy jsou tento večer zdarma.
Oslavy 800. jubilea zaloţení kláštera premonstrátů v Nové Říši
V rámci hlavní slavnosti letošních
oslav 800. jubilea zaloţení kláštera pre10
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KURZ ŢIVÁ TEOLOGIE
Osvědčená forma Univerzity třetího věku
Vzdělávání napomáhá zuţitkovat dary,
kterých se nám dostává. Nové poznatky máme přijímat také v dospělosti. Oprávněně se
stále častěji hovoří o tom, ţe vzdělávání je
naším celoţivotním úkolem. V roce 1973
vznikla ve Francii první Univerzita třetího
věku a dnes vzdělávání seniorů akceptují
téměř všechny vysoké školy jako svou samozřejmou povinnost. Oblíbené jsou zvláště
tematicky zaměřené kurzy.

Přednášející:
Cikrle Vojtěch Mons. ThLic. biskup
brněnský; Drobný Stanislav ThDr. Biskupství brněnské; Hanuš Jiří, Ph.D. Doc. PhDr.
Filozofická fakulta MU; Komárek Karel,
Ph.D. Doc. PhDr. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; Kroupa Jiří,
CSc. Prof. PhDr. Filosofická fakulta Masarykovy univerzity; Krumpolc Eduard, CSc.
Dr. Ing., Th.D. CMTF Univerzity Palackého
v Olomouci; Mikulášek Jiří Mons. Mgr.
Gen. vikář brněnské diecéze; Opatrný Aleš,
Th.D. Mons. Doc. Ing. Mgr.. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy; Osolsobě
Petr Ph.D. Prof. PhDr.. Filozofická fakulta
MU; Rabušic Ladislav, CSc. Prof. PhDr.
děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity; Slouk Václav ThLic. kanovník
brněnské kapituly; Smékal Vladimír,
CSc.Prof. PhDr. Fakulta sociálních studií
MU; Šipr Květoslav, CSc. Prof. MUDr.
ThLic.
Lékařská fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci; Výborný Miloslav
JUDr. Ústavní soud České republiky

Sylaby přednášek, které pro účastníky
kurzu připravují všichni lektoři, jsou uţitečnými nejen jako zdroj konkrétních znalostí,
ale často poslouţí také jako podklady pro
seminární práce, které v případě zájmu mohou posluchači připravovat. Během trvání
kurzu se proberou základní otázky biblistiky,
věrouky, mravouky i asketiky. Do programu
jsou zařazovány také exkurze, nabízí se moţnost osobních konzultací a v závěru čtyřletého cyklu se pak uskuteční slavnostní promoce.
Kurzy jsou určeny posluchačům, kteří
dosáhli důchodového věku a mají alespoň
středoškolské vzdělání. Jde o generaci, která
v minulosti neměla mnoho příleţitostí
k získávání náboţenských znalostí.
J. W. Goethe kdysi napsal: „Vzdělanost
je schopnost rozumět druhým.“ Kurz Ţivá
teologie – Spirituální dimenze člověka poskytuje znalosti, napomáhá vytvářet nová přátelství a usnadňuje správné chápání ţivotních
cílů.

Přednášky se konají zpravidla v pátek
od 16 hod.
Podrobnější informace je moţno si vyţádat
emailem
na
adrese
bioetika@bioetika.cz, případně na tel. čísle
548 527 262.

VÝROČÍ
VÝROČÍ - Otec Tomáš Aleš Pospíšil OP se doţívá 9. května významného jubilea – 60 let od narození. Otec Tomáš působil ve Znojmě v letech 2002 – 2008. Ze
Znojma odešel do Plzně. K jeho významnému výročí mu přejeme hodně Boţích poţehnání, hodně darů Ducha svatého a zdraví, aby mohl tyto dary dlouho vyuţívat.
11
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PROGRAM NOCI KOSTELŮ 2011
16:50 Slavnostní fanfáry z radniční věţe
19:00 Hudebně meditativní pásmo
Scholy kostela sv. Mikuláše
20:00 Mikulášské varhany zní
varhanní koncert – MgA David Postránecký
21:00 Dovolte, abychom Vás provedli naším kostelem - komentář P. Jindřicha
Bartoše
21:30 Duchovní koncert – Pěvecké
sdruţení Vítězslav Novák
23:00 Kompletář – zpívaná večerní
modlitba církve před spaním s myšlenkou
na dobrou noc

Kostel sv. Mikuláše
Během
celého večera
si Vás dovolujeme pozvat
na:












Jsme tu pro Vás – provedeme Vás
kostelem sv. Mikuláše
Nahlédnutí do duše varhan – prohlídka nástroje na kůru
Co to je? K čemu to je dobré? – komentovaná výstava bohosluţebných
předmětů v sakristii
SMS pro Boha – vzkazy Bohu zavěšované na strom uprostřed kostela
„Pane, pojďte si hrát!“ – program
pro děti v kapli sv. Václava.
Děti, napište dopis Bohu...
Pohlazení pro duši – hudební program
v kostele (dle programu)
Jak se pekly hostie – dnes, stejně jako
kdysi (s ochutnávkou)
Večerní a noční Znojmo – tajemství
kostelní půdy s výhledy (jiţ od 16
hod)
Pietní zastavení – krypta pod kostelem
sv. Mikuláše
Něco malého na posilnění a na chuť –
příleţitost posedět a poklábosit před
kostelem

Kostel sv. Jana Křtitele
Během celého večera si Vás dovolujeme pozvat na:
 prohlídka
kostela
 nahlédněte
do
chóru
pro mnichy
za oltářem a
do sakristie
 pietní zastavení v kapucínské kryptě
18:00 Historie kapucínského kostela
s prohlídkou
18:30 Tóny znějí staletími – koncert
varhanní duchovní hudby - MgA David
Postránecký
19:30 Co to má ten kněz na sobě? –
seznámení s bohosluţebnými rouchy
20:30 Historie kapucínského kostela
s prohlídkou
21:30 Co to má ten kněz na sobě? –
seznámení s bohosluţebnými rouchy

17:00 slavnostní mše svatá
18:00 Nechte zvony znít! – slavnostní
vyzvánění na zahájení noci kostelů
18:15 Dovolte, abychom Vás provedli naším kostelem - komentář P. J. Bartoše
12
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21:30 Koncert vokálně instrumentální skupiny Mosty Znojmo: Černošské spirituály - „a capella“ i s doprovodem nástrojů
22:15 Varhanní koncert
22:45 Koncert vokální skupiny Mosty Znojmo: Klasická vokální duchovní
hudba (mj. Michna, Palestrina, Lotti ...)
latinsky, česky i staroslověnsky.
23:30 Varhanní preludia

Kostel sv. Alţběty
Během
celého večera
si Vás dovolujeme pozvat
na prohlídku
kostela a kůru
s originálními
barokními varhanami starého znojemského mistra
18:00 Historie Znojemských klášterů
– přednáška PhDr. Jiří Kacetl
19:00 Duchovní koncert – Pěvecké
sdruţení Vítězslav Novák
20:30 Historie znojemských klášterů
- PhDr. Jiří Kacetl
21:30 Tóny znějí staletími – koncert
varhanní duchovní hudby MgA David Postránecký

Kostel sv. Michala
19:00 23:00 Komentovaná prohlídka
kostela - Začátek kaţdou
celou hodinu

Kostel sv. Václava – Znojmo Louka

Kostel sv. Kříţe
18:00 Slavnostní
mše
svatá
s komentářem jednotlivých mešních úkonů.
Bohosluţbu zpěvem
a hudbou
doprovodí
Chrámový sbor Sv.
Kříţe.
19:00 Varhanní
koncert; Pedagoţka a ţáci i ţákyně varhanního oddělení znojemské ZUŠ
19:30 Komentovaná prohlídka kostela a varhan s ukázkami zvukových moţností nástroje.
20:00 Varhanní koncert; Varhanní
oddělení znojemské ZUŠ
20:30 Komentovaná prohlídka kostela
21:00 Varhanní preludia;

18:00 Volání
zvonů a trub Zahájení slavnostním
vyzváněním
louckých zvonů a hlaholem Znojemských ţesťů
18:30 Slavnostní bohosluţba
19:30 Osm století Louckého kláštera
v kostce. Objevte pohnutou historii kostela jako centrální budovy premonstrátského
kláštera v rámci úvodní přednášky k následné soukromé prohlídce
20:00 Nebeští trubači a chóry andělské. Znojemské ţestě a jejich hosté
21:00 Varhany čtyřikrát jinak (poprvé). Varhany jako samostatný nástroj,
varhany jako doprovod zpěvu. Varhany
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barokní, romantické, moderní... nejstarší
funkční varhany na Moravě.
21:30 Osm století Louckého kláštera.
21:50 Varhany čtyřikrát jinak (podruhé)
22:15 ˇÚloha Církve dnes. Co Církev
můţe společnosti nabídnout, co se od ní
očekává a co ona (za to) očekává od vás...
- P. Marian Husek
22:45 Varhany čtyřikrát jinak (potřetí)
23:10 Osm století Louckého kláštera
v kostce
23:30 Varhany čtyřikrát jinak (počtvrté)
00:00 Zpívaný latinský kompletář večerní modlitba Církve při svíčkách
v chórových lavicích

Kostel sv. Markéty – Znojmo Přímětice
18:00 mše svatá
19:00 program
pro děti – skládání
mozaiky (po celý večer)
19:00
koncert
uskupení Gospel port
20:00 komentovaná prohlídka kostela
20:30 volná prohlídka kostela, výstava
kněţských
rouch,
komentáře
k jednotlivým sochám…
22:00 varhanní koncert
23:00 komentovaná prohlídka kostela
23:30 večerní modlitba

Od krypty po věţ
Odhalte tajemství našeho kostela při
individuálních prohlídkách od románské
krypty, přes kapli sv. Šebestiána, varhany,
barokní krov a klenbu shora, aţ po věţ se
zvony. Po celý večer vám budou k dispozici průvodci v jednotlivých částech
chrámu.
Farnost Louka se představuje
Osobní popovídání s knězem, farníky, včetně malého občerstvení a v románské kryptě doušek mešního vína
Ţivot loucké farnosti
Výstava liturgických předmětů, informačních panelů k základním církevním
pojmům a fotografií z dění ve farnosti
v průběhu celého roku.
Osobní ztišení
Po bohosluţbě bude eucharistie přenesena do kaple sv. Norberta, kde bude
příleţitost k osobnímu ztišení a modlitbě.
Hrajme si na louce
Poznávací hra (nejen) pro malé návštěvníky kostela s malou odměnou na
konci

Modlitebna Českobratrské církve
evangelické
18:00 Zahájení Noci kostelů - Mgr.
Jana Špinarová, farářka sboru Českobratrské církve evangelické ve Znojmě.
18:15 Vzhůru na Golgotu. Velikonoční divadelní hra na motivy povídky
Garryho Kilwortha. Zahraje mládeţ
z Miroslavi.
19:00 100 let od postavení a otevření
evangelického kostela a evangelická fara.
Přednáška s promítáním dobových dokumentů a fotografií exteriéru a interiéru
kostela - Bc. Silvestr Kozdas.
21:00 Damas de Blanco. Dámy
v bílém - dokumentární film Člověka
v tísni o manţelkách kubánských politických vězňů.
22:00 Co zpívá mládeţ aneb současná křesťanská píseň. Průřez zpěvníkem
pro mládeţ Svítá a představení různých
14
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stylů a současných autorů křesťanských
písní - mládeţ z Miroslavi.
23:00 Zakončení dne. Slovo, modlitba a píseň na dobrou noc - Mgr. Jana Špinarová.

Moţnost popovídání s farářkou Janou Špinarovou nebo s přítomnými členy
našeho sboru.
Občerstvení
Po celý večer bude pro Vás připraveno malé občerstvení.
Sbor ţije
V přestávkách mezi programy můţete shlédnout komentovanou prezentaci ze
ţivota a událostí z našeho sboru.

Příběh jménem Kuba
Putovní výstava – o ţivotě na Kubě
v mnoha jeho aspektech.
Rozhovory

FARNÍ ŽIVOT
PRAVIDELNÉ AKCE
●

●

●
●

●

●

●
●
●
●

●

Kaţdý den v 7 h u Mnišek dominikánek
je mše svatá s moţností účasti věřících.
Vstup klášterem Dolní Česká 1 do 6.55 h.
V kostele u sv. Kříţe ranní mše sv. v 6.45
h mše sv. nebudou.
Kaţdou neděli při mši sv. v 9 h u sv. Mikuláše je během kázání program pro malé děti s katechetkou na faře.
Kaţdou neděli po mši sv. v Příměticích je
na faře otevřena knihovna.
Kaţdou neděli po večerní mši sv. u sv.
Kříţe u dominikánů je do 19.30 h adorace.
Kaţdé pondělí od 15.45 h na faře u sv.
Kříţe u dominikánů se koná setkání aktivních členů Mariiny legie.
Kaţdé pondělí před večerní mší svatou u
sv. Kříţe u dominikánů je modlitba růţence za mír.
Kaţdé pondělí v 19 h na loucké faře pravidelné modlitby maminek.
Kaţdé pondělí v 18 h v Únanově dětská
mše.
Kaţdé úterý v 19.00 h na faře u sv. Kříţe
je zkouška chrámového sboru.
Kaţdé druhé úterý v měsíci od 14 h do
17.30 h v kostele sv. Kříţe adorace za
nenarozené děti.

●
●
●
●
●
●

●

Kaţdou středu od 9 do 12 h na faře u sv.
Mikuláše setkání dětiček a jejich maminek.
Kaţdou středu v 18. h na faře v Louce je
mše sv. pro děti a mládeţ.
Kaţdou středu po večerní mši sv. u sv.
Kříţe u dominikánů je do 19 h adorace.
Kaţdý čtvrtek v 18 h (v zimním období
v 17 h)v Kuchařovicích dětská mše.
Kaţdý pátek v 17 h u sv. Jana Kř. u kapucínů mše sv. po celý školní rok.
Kaţdý pátek v 17 h je v Příměticích dětská mše.
Kaţdý pátek v Louce na faře v 19.30 h
mše sv. s mládeţnickými zpěvy a katechezí; po mši sv. volné povídání ve společenství; jsou zváni všichni, zvláště mladí
lidé.
Kaţdou sobotu v 14.30 h v Nové nemocnici mše sv. v prostorách odd. 130, vedle
prodejny novin v 1. poschodí; vchod do
nemocnice pro návštěvy; příleţitost ke sv.
zpovědi; moţnost přinést sv. přijímání na
pokoj; tel.: 515 227 723; 736 523 600.
PŘIPRAVUJE SE

1.5. Památka sv. Josefa Dělníka
1.5. v 8 h v kostele sv. Kříţe patrocinium poutní slavnost Nalezení sv. Kříţe;
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hlavním celebrantem slavnostní mše sv. bude
P. PhDr. Efrém Jindráček, Ph.D.
 1.5. Pouť muţů z Vranova nad Dyjí do
Jevišovic k sv. Josefu, patronu muţů; začátek
v 13 h ve Vranově na faře;délka 25 km; pořádají Soluňáci a Poutní bratrstvo.
 1.5. v 17 h u sv. Mikuláše májová poboţnost.
 5.5. ve 20 h u sv. Mikuláše hodinová
adorace.
 6.5. první pátek; u sv. Jana Kř. u kapucínů výstav Nejsvětější svátosti od 14 do 17
h; zpověď od 14 h; v 8 a 17 h mše sv.
 7.5. první sobota – 250. měsíční pouť
v Hl.Mašůvkách: v 15 h mše sv. v němčině;
v 18 h poutní mše sv.; celebruje P. Pavel Kopecký z Čebína u Tišnova; autobus odjíţdí ze
Znojma v 17 h.
 8.5. Neděle – Den matek
 8.5. v 17 h u sv. Mikuláše májová poboţnost.
 8.5. v 9 h v Kuchařovicích mše sv. pouť hasičů ke sv. Floriánovi; ţehnání nového praporu.
 14.5. Setkání ministrantů v semináři
v Olomouci; podrobnosti u kněţí.
 14.5. májová jednodenní pěší pouť
(40 km) do Tří Dubů v Rakousku u Hornu,

odchod v 6.30 h od sv. Mikuláše, mše sv.
v 19 h u Tří dubů; návrat je třeba si zajistit.
 15.5. sbírka na bohoslovce.
 15.5.
v 15 h Měsíční modlitba
v popické kapli; pěší odchází ve 14 h z Kraví
hory.
 15.5. v 17 h u sv. Mikuláše májová poboţnost.
 23.5. – 31.5. v Mariánské kapli na Hradišti v 18 h modlitba sv. růţence a v 18.30 h
mše sv. a po ní májová poboţnost.
 27.5. Noc kostelů ve všech znojemských kostelích.
 29.5. v 8 h u sv. Kříţe 1. sv. přijímání
dětí z farnosti sv. Kříţe, o 6. neděli velikonoční.
 29.5. v 15 h ve Vranověposvěcení nového oltáře o. biskupem Vojtěchem; Objíţďka silnice z Lesné do Vranova aţ přes Bítov.
2.6. ve 20 h u sv. Mikuláše hodinová
adorace.
 3.6. první pátek – od 14 hod adorace a
sv. zpověď v kostele sv.Jana Kř. mše sv. v 8 a
v 17 hod.
 4.6.
první sobota, měsíční pouť
v Hl.Mašůvkách v 18 h, autobus ze Znojma
v 17 h


MÁJOVÉ POBOŢNOSTI
U sv. Jana Kř. ve všední dny v 7.30 h růţenec, v 8 h mše sv. a zpívané litanie.
U sv. Mikuláše v 17 h kaţdou neděli.
U sv. Kříţe u dominikánů od 2.5. v 17,30 h před kaţdou večerní mší sv.: májové
čtení, litanie u mariánského oltáře. Z toho důvodu je začátek modlitby růţence přesunut
na 17 hodin a ve mši svatých kromě slavností a nedělí se nebude kázat.
Na Hradišti v Mariánské kapli od 23.5. do 31.5. denně v 18 h růţenec, mše sv. a
májová poboţnost.
Pokračování kurzu víry: 8.5.; 22.5.; 5.6. a 19.6. vţdy v 18 hod fara sv. Mikuláš
ŢIVOT FARNOSTÍ ZNOJMA vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříţe, Dolní Česká 3. Kontaktní
adresa redakce Ing.Kania Jindřich, Praţská-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; nevyţádané příspěvky se nevrací. Názory autorů nemusí být totoţné s
názory redakce. Uzávěrka je vţdy 20. předcházejícího měsíce. Doporučená cena 5.- Kč.
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