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ZAČNE POSTNÍ DOBA.
ěšíme se na ni? Bojíme se jí?
Jsme k ní lhostejní?
Třeba na takové vánoce
se všichni připravují a těší. Velikonoce
také rádi prožijeme jako krásnou a slavnou dobu. Ale tu dobu postní bereme jen
jako nějakou přípravnou dobu na to, co
přijde, období, kdy by si měl člověk něco
odříkat – a to zase tak rádi neděláme.
Nemylme se ale a nezůstávejme jen
v takových zaběhnutých představách. Doba postní může být a má být dobou krásnou a povzbudivou.
Před zhruba patnácti roky jsem v době
postní oddával jednoho kamaráda. Nechtěli jsme svatbu oddalovat až po době
postní – snoubenci byli zodpovědně připraveni, měli se rádi, některým příbuzným
ale byla svatba tak trochu proti mysli a

T

dělali problémy. A ty jsme už tou svatbou
chtěli utnout. Některým „pravověrným
katolíkům“ se to ale nezdálo – v době
postní přece nemají být zábavy a veselí a
ani svatby. Já jsem oba mladé snoubence
povzbuzoval, ať si z těch řečí nic nedělají
a oněm pohoršujícím se lidem jsem vysvětloval. Postní doba není jen o nějaké
zachmuřenosti a odpírání si radostí. A
svatba přece není jen o nějakém tom krátkodobém svatebním veselí. Svatba je zodpovědný začátek dalšího dlouhého společného života, vzájemný slib o lásce, úctě a
věrnosti a také slib Pánu Bohu. Je to odevzdávání svého „já“ do rukou toho druhého a společně vkládáme svůj život do rukou Božích. A proč by toto nemělo být
vykonáno v době postní? V době, kdy si
má každý člověk uvědomovat cíl svého
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života, správně seřadit hodnoty a
s odhodláním vykročit na správnou cestu
s vědomím Boží pomoci. Skoro bych řekl,
že není lepší doby pro uzavření manželství, než doba postní. Snoubenci také
možná se více připravují na prožití a naplnění onoho slibu, než aby jen přemýšleli,
jak zařídit hostinu a její program. A já
jsem rád, že manželství těchto mých přátel
krásně funguje, mají tři děti a jsou spolu
šťastní.
Máme před sebou dobu postní. Předpokládám, že nemáme zrovna v plánu se
ženit či vdávat. Přesto se ale nebojme prožít dobu postní s radostí. Vždyť je to výborné, seřadit si své životní hodnoty, zaměřit se na to, co je opravdu důležité a to
nedůležité opouštět. Je dobré poznat, že
náš život má opravdu smysl a správný
směr, že se mám o koho opřít, že umím
udělat druhému radost. A nádherné je prožívat Boží blízkost. I na poušti, kde

opouštíme mnohé lidské „nezbytnosti“ a
jsme jen sami my a Bůh. Ježíš se na poušti
40 dní připravoval na své působení a jasně
odmítl Satana s veškerým jeho pokoušením. Chtějme i my s pomocí Boží jednoznačně odmítnout každé zlo a vše, co nás
od Boha vzdaluje. Rozhodněme se pro
dobro a buďme v každé situaci Božími
vyslanci.
Každý má na dobu postní možná
různé plány a předsevzetí a ne vše se podaří stoprocentně naplnit. Nevadí. Buďme
vděčni za každý sebemenší pokrok, každé
dobro v našem životě a okolo nás. A hlavně to nevzdávejme při nějakém neúspěchu.
„Hle, teď je ta doba příhodná, hle,
teď je ten čas spásy.“
o. Marian OPraem

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
Kristus v Písmu svatém
ťanského života. Když otevřeme bibli,
musíme si být jisti, že začneme naslouchat
Kristu. Starodávní mnichové se každý den
naučili nazpaměť nějaký charakteristický
úryvek, aby jej meditovali během dne.
„Když Otcové četli bibli“ – píše jeden teolog – „nečetli jen jakési texty, nýbrž živého Krista a Kristus k nim hovořil. Slovo
se jim nabízelo s hlubokostí Krista.“
Jedno latinské přísloví říká: „Bojím
se čtenáře jediné knihy“. Kdo čte často a
pravidelně táž slova, zamýšlí se nad nimi
a objevuje významné smysly. Toto je právě nejlepší podmínka pro poznání evange-

Origenes si všimnul vnitřní spojitosti
mezi dvěma částmi liturgie: slova a eucharistie. V druhé části k
nám Kristus přichází
pod způsobami chleba
a vína, v první pod způsobou lidského
slova. Naslouchání Kristu, který hovoří v
evangeliích, je jakoby duchovní přijímání,
pokrm duše.
Proto čtení posvátných textů bylo
vždy považováno za důležitou část křes2
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lií, aby Kristova slova pronikla do našich
myšlenek, do našich citů a do našeho jednání. Položme si tedy evangelium na svůj
pracovní stůl, vstávejme s ním a obracejme se na ně před ulehnutím, ptejme se jej
na radu v pochybnostech. Svatý Jeroným

přirovnává bibli k dopisu, který je nám
shůry poslán pro každou chvíli a pro každou okolnost.
T. Špidlík z knihy: „Znáš Krista?"

SVATÍ VE ZNOJEMSKÝCH KOSTELÍCH
SVATÝ ALBERT VELIKÝ
Sochu sv. Alberta Velikého najdeme
v kostele sv. Kříže, u dominikánů, na pravé straně v kapli před zpovědní kaplí.
S jeho klasickým životopisem jsme se
seznámili v našem zpravodaji v r. 2008 v
č. 5. V čem ještě doplnit tento stručný životopis?

spáse duší, lásku ke kříži, k Nejsvětější
Svátosti a k Panně Marii.
Horlivě a velkodušně vždy užíval
prostředků, které mu řád poskytoval.
Uměl spojovat kontemplaci s obdivuhodnou činností.
Bylo o něm řečeno, že je veliký čtyřnásob: ve vědě, v autoritě při řízení, v horlivosti pro duše a v úsilí o dokonalost.
Býval nazýván zázrakem své doby.
Vznikaly o něm legendy, které ho popisovaly jako „čaroděje“.

Albert byl
veliký
svými
díly, postavou
však ne. Měl
železné zdraví,
povahu
spíše
horkokrevnou,
byl energický,
pracovitý, a měl
otevřené oči pro
vše, co viděl na
svých cestách.
Měl nejen bystrý
rozum, ale i velkodušnou vůli.
Zcela na sebe

Zbývá říci něco o Albertově díle. O
něm se říká: „Albert naplnil svět tolika
svazky svých spisu, že nahrazuje všechny
knihovny“. Psal spisy přírodovědecké, o
zvířatech, o rostlinách, o nerostech, o zemědělství a jiných oborech lidské činnosti; spisy lékařské, fysické, astronomické,
matematické.
Nejvíce vynikal ve filosofii. Napsal
mnoho komentářů k Starému i k Novému
Zákonu, Summu theologie a mnoho duchovních děl a homilií. Jeho zbožnost se
odráží zvláště v jeho spisech o Ježíšově
srdci a o Panně Marii, v dílech De sacrificio Missae a De Eucharistiae Sacramento.

zapomínal.
Uměl spojovat zbožnost s učeností.
Byl a vždy zůstal především světcem, pokorným a horlivým synem svatého
Otce Dominika. Na něho se díval, od něho
se učil. V jeho škole si osvojil touhu po
3
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Ačkoli byl Albert blahořečen již roku
1484, přesto k jeho svatořečení došlo až
roku 1931. Tehdy byl zároveň jmenován
církevním učitelem.

O několik let později ho PlUS XII.
jmenoval patronem přírodních věd a přírodovědců.
Z knihy S. M. Zd. Černé: „Dějiny řádu kazatelského“

CHARITA
POSTNÍ ALMUŽNA
Jak Postní almužna pomůže?
Výtěžek Postní almužny věnuje
Oblastní charita Znojmo na léčbu vážně
nemocných a umírajících dětí na Ukrajině, kde dlouhodobě humanitárně pomáháme. Na Ukrajině nemají lidé možnost
žádného zdravotního pojištění a lidé si tak
sami musí nakoupit zdravotní materiál nebo plně hradit veškeré operace, léčebné a
zdravotní služby. Bída a chudoba v této
zemi tak odebírá veškerou naději těmto
vážně nemocným a umírajícím dětem.

Postní almužna nabízí
všem věřícím, rodinám
s dětmi, mládeži, dospělým
i farním společenstvím
vhodně prožít postní dobu.
Tato akce je zcela dobrovolná!!! Ve Vaší farnosti/kostele či u svého duchovního si můžete vyzvednout
skládací papírové postní schránky a to na
Popeleční středu (22. 2. 2012) nebo na 1.
neděli postní (26. 2. 2012), popřípadě
v průběhu postní doby. Tuto schránku si
odnesete domů a sami složíte. V průběhu
postní doby a v úsilí duchovní obnovy tak
každý ukládá drobné peníze, které svým
sebezáporem ušetřil do této papírové
schránky. Doporučujeme toto postní snažení úspěšným odřeknutím si např. kávy,
cigarety, zábavy, luxusu, u dětí třeba sladkostí nebo jiných potřeb, které nejsou pro
život nezbytné. Každý jedinec tak po své
zralé úvaze sám zhodnotí každý den, nakolik byl ve svém snažení a sebezáporu
úspěšný a podle toho vloží svou almužnu
do schránky na pomoc umírajícím a vážně
nemocným dětem. Na Boží hod Velikonoční nebo na 2. neděli velikonoční doneste papírovou schránku do kostela zpět,
kde ji odevzdejte knězi.

Příběh
Drazí čtenáři farního zpravodaje, rád
bych se s Vámi podělil o jeden z mnoha
příběhů, jak Postní almužna díky Vám
pomáhá na Ukrajině. Chudí manželé Adrián a Eugénie v Mukačevu s radostí očekávali třetí dítě. Eugénii v 6. měsíci těhotenství lékaři diagnostikovali rakovinu dělohy. Lékaři hned navrhovali jako jediné
možné řešení potrat a následnou operaci
Eugénie. Rodina byla v koncích, byl to
dvojí boj, o život dítěte a o život matky.
To co v tu chvíli zažívali tito manželé, by
si asi málo kdo dovedl představit. Nedokázali se smířit s myšlenkou zabít svoje
vytoužené a očekávané dítě. Rodina neměla ani peníze na operaci. Hledali pomoc.
Oblastní charita Znojmo jim přispěla
z Postní almužny na speciální operaci a
4
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léčbu až v Maďarsku, kde bylo možné zachránit jak dítě, tak maminku. Dne 25.
srpna 2011 ve 26. týdnu těhotenství Eugénia předčasně porodila zdravou holčičku s
porodní váhou 790 gramů. Podařila se i

úspěšná operace Eugénie. Holčička je
zdravá, v současné době má šest měsíců a
daří se jí dobře. Eugénie se zdárně léčí a
její zdravotní stav se také zlepšuje. Chtěl
jsem Vám přiblížit v tomto krátkém příběhu to, že naše oběti, sebezápor spojené s modlitbou pro druhé v době
postní může Bůh proměnit ve velikou pomoc, naději i štěstí, ale také v
obrovskou lásku na straně druhé.
Koordinátor Postní almužny:
Mgr. Ludvík MIHOLA

DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
nějak pochopit. Proč ale trpí i nevinní?
Proč to Bůh dopouští? Vysvětlení nám
nabízí sv. Pavel: „Teď sice pro vás trpím,
ale raduji se z toho, protože tím na svém
těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné
míry Kristových útrap; má z toho prospěch jeho tělo, to je církev“ (Kol 1 ,24). I
po nás Kristus chce, abychom se na jeho
záchranné akci podíleli. Požádá-li nás
konkrétně, dopustí-li nemoc nebo jiný
kříž, vzpomeňme si na to! Je to pravděpodobně náš největší životní úkol. A není
nutno na kříž čekat. Každodenním sebezáporem – „každý den vezmi svůj kříž a
následuj mě“ – můžeme tento svůj úkol
plnit taky. Nebeský počítač všechno eviduje. Každým naším sebezáporem automaticky něco umazává. Dnešní svět nás
svádí k pohodlíčku, ale cesta do nebe je
stejně strmá a úzká jako před dvěma tisíci
lety.

Jak to Bůh dokáže skloubit?
Bůh nemůže být nespravedlivý, v
tom případě by nebyl Bohem. Na tom se
jistě shodneme všichni. Je-li Bůh, pak
musí být dokonale a nekonečně spravedlivý a zároveň dokonale a nekonečně milosrdný. To jsou dvě zdánlivě neslučitelné
vlastnosti. Jak je může Bůh skloubit? Jak?
Přichází Kristus, bere na sebe náš hřích,
bere na sebe náš trest, trpí za nás a nabízí
nám spásu. Nabízí, avšak nevnucuje. Naprosto svobodně – jestli chceš! Poprvé v
historii lidstva se zde setkáváme se smírnou hodnotou utrpení. Potupný kříž dostává hodnotu smírné oběti. Jde o zástupné utrpení – Kristus trpí zástupně místo
nás, za nás, konkrétně za mne, za tebe –
aby nás usmířil s Otcem. Toho je schopna
jen láska.
Záhada utrpení nevinných

Z knihy“Na minutu s L Kubíčkem
Kříž je symbolem záchrany nás hříšníků. V kříži je naše spása. To se dá ještě
5
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ROK BIŘMOVÁNÍ
odnesla voda.“ Každý náš den je jako drahocenný diamant. Jde o to, abychom si
toho všimli a nepromarnili ho „lovem“.
2 Dar rozumu

DARY DUCHA SVATÉHO
Zpracováno podle P. J. Peňáze
z FERMENTUM - 2012
1 Dar moudrosti
Katechismus:
Dar moudrosti působí spřízněnost
duše se záležitostmi Božími, duše pak vidí
vše Božíma očima a miluje to, co chce
Bůh. (l Král 3 - modlitba Šalomounova)

Katechismus:
Dar rozumu umožňuje díky analogii
a vzájemným souvislostem získat jakýsi
vhled do pravd víry, i když je nemůžeme
plně pochopit, pomáhá při nahlížení Božích pravd. (Lk 24. Emauzy)

Příklad:
I když nás někdy může štvát, že
se lidé hned ptají,
kolik to stojí anebo
co za to, je to vlastně hledání hodnoty. Šperk z bižuterie je
laciný, protože nemá hodnotu. Co má
hodnotu, je vždycky skryté. Na první pohled se napodobenina od pravého šperku
nepozná.
Jeden mladý Ind se vydal na lov kachen. Neměl ani luk, ani šípy. Na břehu
řeky tedy posbíral několik kamenů a ze
všech sil se snažil nějakou kachnu zasáhnout. Mířil především na ty, které se neopatrně usadily na břehu. Netrefil je a kameny s hlubokým žblunknutím dopadaly
do vody. Jen dva z nich ještě před pádem
do vody zasáhly cíl. Mladík se vracel do
města s dvěma kachnami ve vaku a posledním kamenem v ruce. Poblíž tržiště ho
zastavil zlatník. S údivem zvolal: „Ale to,
co držíš v ruce, je diamant! Má cenu
aspoň tisíc rupií!“ Mladík zbledl jako stěna: „Já hlupák! Bylo jich tolik a všechny
jsem je naházel do vody kvůli dvěma
kachnám. Kdybych se na ně byl lépe podíval, byl by ze mne boháč. Ale teď už je

Příklad:
Náš příběh začíná nevinně: Přišel
dopis. Byl krátký. Bylo v něm napsáno:
„Přijdu zítra. Očekávejte mě.“ Podpis byl
také krátký: „Ježíš.“
Tento vzkaz vyvolal pozdvižení v celém městečku. Farář, starosta i místní honorace začali přemýšlet, co by se mělo
udělat, aby se přijetí právě u nich stalo pro
Božího Syna nezapomenutelným. Uspořádali anketu a dospěli k názoru, že každá
rodina by měla Ježíši nabídnout to, co má
nejkrásnějšího a nejvzácnějšího. O den
později po cestě, která vedla do městečka,
pokulhával jakýsi chudák, oblečený do
záplatovaných šatů, v rozedraných botách
a s dlouhým plnovousem. „To je on!“ řekl
farář. „Poznávám jeho styl. Myslel jsem si
to, že se převlékne za chudáka.“ „Je to
pravda! Je to pravda!“ křičeli všichni.
Shlukli se kolem chudáka a nabízeli mu
své vzácné dary, předháněli se mezi sebou, aby vychválili právě ten svůj. S
upřímně překvapeným výrazem naložil
muž všechno na vůz, který mu starosta
osobně slavnostně daroval. Nakonec
chudák všem poděkoval, požehnal jim a s
vozem odjel. Lidé z městečka si s ulehčením oddychli – podařilo se jim udělat
6
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skvělý dojem. Takový, že jim andělé mohou závidět, jak prohlásil farář. K večeru
však dorazil Ježíš. „Omlouvám se za
zpoždění,“ prohlásil. „Zdržely mě nějaké
povinnosti.“ „Tak ty jsi pravý Ježíš?“ vykřikl ohromený farář. „Takže ... ten muž

...“ „To byl podvodník! Odvezl si náš majetek!“ zaječel někdo v davu. „Rychle za
ním!“ Všichni běželi, aby si vzali své dary, svůj vzácný majetek zpět. A Ježíš –
jako obvykle – zůstal uprostřed vylidněného náměstí sám.

O POSTU
írkev půst nevynalezla, nýbrž
jen převzala a rozvinula postní
praxi židovství a názory řecko- římského
světa ohledně postu.
Chápání postu jako boje proti neřestem nacházíme především ve starém
mnišství. Mniši nasazují půst jako osvědčený prostředek do zápasu o čistotu srdce,
která je jejich vlastním cílem... Postem
mnich započíná boj proti neřestem, proti
nepřátelům duše, které ho chtějí odvést od
plného zaměření k Bohu.
Jistěže je nedobré, zřekneme – li se
každého požitku a staneme se sami nepoživatelnými pro druhé. Ale o to v postu
vůbec nejde. Spíše jde o poznání toho, co
mne vlastně drží, jaká nosná síla mě nese,
z čeho v podstatě žiji.
Postem snímám slupku, která kryje
mé vířící myšlenky a city. Tak může vyjít
na povrch vše, co je ve mně: má nesplněná přání a touhy, myšlenky kroužící jen
kolem mne samého, mého úspěchu, majetku, zdraví, mého sebepotvrzení, kolem
mých citů jako je hněv, hořkost a smutek.
Mé rány pracně přikryté se náhle otevřou.
Všechno potlačené vyjde najevo. Půst mi
odkrývá, kdo jsem. Ukazuje mi má ohrožení a naznačuje mi, kde musím začít s
bojem.
Samo poznání vlastního stínu už
znamená značný kus cesty za pokorou.
Půst nás vyvádí až k naší mezi. Jasně nám
ukazuje, že jsme lidé tělem i duší, a nad

své tělo se nemůžeme povznést. Rovněž
nám půst připomíná, že nemůžeme tělo
odvrhovat nebo s ním libovolně zacházet.
Musíme je přijmout – právě v jeho potřebnosti.
Půst nesmí vést k popření života a
především nesmíme proti sobě bojovat
postem ze strachu před pudovými hnutími. Strach je vždy špatný rádce, obzvláště
v zacházení s pudy. Jde spíš o to, abychom v sobě dovedli postem vyvolat to,
co je dobré... Půst chce pudům odejmout
pouze jejich nadměrnost a nezkrocenost.
Nepostíme se ze strachu před jídlem nebo
sexualitou, ale v naději, že budeme vůči
svým pudům svobodnější, že nad námi
nebudou vládnout.
Jakmile půst vzbuzuje pýchu, pak je
to vždy znamení, že zacházíme se svými
pudy příliš tvrdě. Myslíme si pak, že je
zvládneme vlastní silou. Chceme v sobě
potlačit „zvíře“, zlomit jeho sílu a tak se
jevit očím druhých lepší. Pohled druhých
nás pohání k této postní tvrdosti.
Tělesný půst musí být spojen s postem ducha, tj. se zdrženlivostí od zlých
myšlenek.
Kdo se postí a zůstává pyšný, nepochopil podstatu postu. Pravý půst vždy
vede člověka k pokoře.

C

Z knihy Anselm Grun: Půst
(Převzato z Internetu časopisu ZVON
č. 2/01 – NY)
7

Život farností Znojma č. 3/2012

SMYSL PRO SPRAVEDLNOST NEOSPRAVEDLŇUJE NENÁVIST
nozí lidé dokáží odpustit, když
je ublíženo jim osobně, ale
zarazí se tam, kde se ubližuje nevinným,
dětem apod.
Přišla za mnou žena ve věku kolem
čtyřicítky. Měla dospělou dceru, kterou
bezmezně milovala a pro kterou žila.
Manžel ji opustil, když bylo dcerce půl
roku, a od té doby ho nenáviděla. Prohlašovala: „Čím mně ublížil, to jsem mu
dávno odpustila. Ale jak kvůli němu trpělo mé dítě, když muselo vyrůstat bez otce!
Bůh nám dal takové krásné a milé dítě, a
on ... VE JMÉNU TOHO DÍTĚTE MU
NEMOHU ODPUSTITI"
Jak to v takových případech bývá –
celých dvacet let také vštěpovala tuto nesmiřitelnost vůči otci a nakonec nedůvěru
ke všem mužům své dceři. Dlouho mi trvalo tu ženu přesvědčit, že právě ve jménu
toho dítěte je třeba odpustit, že jí svým
postojem velmi ubližuje (nehledě na stav
její vlastní duše).
Povzbudivější svědectví ze svého
dětství vyprávěl jeden jezuita ze Španělska: „Bylo nás doma pět dětí. Za občanské
války ve Španělsku někdo udal mého otce
a komunisté ho zabili. Jednou jsme si se
sourozenci povídali: 'Kdybychom jen věděli, kdo našeho tatínka udal, jak bychom
se mu pomstili!' Slyšela to maminka a ihned zasáhla: 'Děti, i kdybychom věděli,
kdo byl ten člověk, nepomstili bychom se.
Soud přísluší Pánu a my se máme za své
nepřátele modlit. Pán se o nás postará ... '

A kupodivu, i když jsme se ztrátou otce
dostali do těžké finanční situace, maminka
nás vychovala, všech pět děti nakonec vystudovalo vysokou školu, dva z nás jsou
dnes kněžími. Na onu matčinu lekci jsem
nikdy nezapomněl."
Jak ale odpustit těm, kdo ubližují nevinným? To máme odpustit Herodovi,
Hitlerovi, všem, kdo zavírali a mučili lidi
za minulého režimu? To bychom přece
schvalovali jejich hřích, a to nelze!
Odpuštění jistě neznamená, že budeme nazývat černou barvu bílou, že budeme omlouvat a popírat každý hřích a
zločin, jako by ho nebylo. Vždyť i Štěpán
se modlil: ,,Bože, nepřičítej jim tento
HŘÍCH“ (Sk 7,60). Neříkal „to nic, mě to
ani neboli, vždyť oni to myslí dobře, pomáhají mi jen do nebe!“ S tímto postojem
bychom daleko nedošli.
Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka (sv. Augustin, srov. Ez 33,11). Nechce po nás, abychom schvalovali hříchy
a zločiny těch lidí, ale trvá na tom, že je
máme milovat, modlit se za ně a žehnat
jim, neboli přát jim dobro (srov. Lk 6,2731).
Je velice těžké rozlišit a oddělit hřích
od hříšníka, zvláště když nejeví ani náznak kajícnosti. Když nemůžeme souhlasit
s tím, co dotyčný člověk dělá, odmítneme
většinou i jeho.

M

Z knihy K. Lachmanové:
„Vězení s klíčem uvnitř“

V modlitbě buďme vytrvalí
Je možné a jistě i užitečné Boha se jakoby jen dotknout – při střelné modlitbě, při
uvědomění si jeho přítomnosti... Ale i to má vést k jedinému: abychom s ním a v něm
co nejvíce přebývali.
o. V. Cikrle Stradivárky
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OBYVATELSTVO PODLE NÁBOŽENSKÉ VÍRY VE ZNOJMĚ
Statistické údaje z 26. 3. 2011
Obyvatelstvo celkem
Věřící - nehlásící se k církvi, náboženské společnosti
Věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti
z toho

Církev římskokatolická
Církev československá husitská
Českobratrská církev evangelická

Bez náboženské víry

34 097
2 805
4 917

100,0
8,2
14,4

3 997
57
42

81.3
1,2
0,8

11 359

33,3

Svatý neklid
neklidem hledačů. Neberou laciné útěchy
o náhodách nebo o tom, že všechno je řízeno „osudem“. Hledají a hledají, až Boha
najdou.
Často se stává, že ti, kdo bývali v
kostele, tam dnes nejsou. A na jejich místě
jsou nové tváře lidí, kteří si nedávno ještě
neuměli představit, že by do kostela kdy
vkročili. Jedni hledali živého Boha, a druzí nehledali nic, jen si „plnili své náboženské povinnosti“. Jenže tomu, kdo nežízní a
nehladoví, kdo nic nehledá a po ničem
netouží, nemůže nic dát ani Bůh.

Z

novu a znovu se situace opakuje.
Jsou lidé, kteří se pokládají za
věřící, a proč by se nepokládali: rodiče je
přece nechali pokřtít, vychovali je ve víře
– tedy naučili je chodit v neděli do kostela, ráno a večer se krátce pomodlit (když
to vyjde), zajít ke zpovědi aspoň o Velikonocích, možná i víckrát.... Zhruba znají
a respektují i Desatero. Proč by se neměli
považovat za věřící?
A zatím kolem chodí lidé, kteří o
Bohu vůbec nic nevědí. Neznají Desatero,
nikdy nečetli Bibli. Ale všechno, co se
děje v jejich životě, jim ukazuje jedním
směrem a oni jsou zneklidněni svatým

Z knihy V. Kodeta: Hledám tvou tvář

INFORMACE – bude vás zajímat
DUCHOVNÍ OBNOVA
Program:
3 přednášky, modlitba, příležitost ke sv.
zpovědi a pohovorům, mše sv., oběd společný.
O děti může být postaráno ve farní
klubovně. Parkování aut na celý den u fary nelze zajistit. Je třeba se předem přihlásit na tel.: 515224694.

Jednodenní postní duchovní obnova na
faře u sv. Mikuláše ve Znojmě
sobota 25. 2. pro ženy, vede P. Pavel
Konzbul, spirituál Biskupského Gymnázia
v Brně
sobota 10. 3. pro muže, vede P. Jan Pacner, vojenský kaplan
vždy od 9 do 18 hod
9

Život farností Znojma č. 3/2012

Projekt, na jehož realizaci byla vyčleněna
částka 345 837 000 Kč, je financován z
prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci
Integrovaného operačního programu pro
období 2007 až 2013. (Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu
pro regionální rozvoj určená na realizaci
projektu: 293 961 000 Kč, což činí 85 %
celkových způsobilých výdajů. Celková
maximální výše prostředků ze státního
rozpočtu určená na realizaci projektu činí
51 876 000 Kč). Příjemcem dotace a nositelem projektu je Římskokatolická farnost
Velehrad. Cílem projektu je vybudování
moderní sítě provázaných společenských,
vzdělávacích, kulturních a poznávacích
služeb na území Velehradu a zlínského
regionu.

Celostátní setkání mládeže
Biskupové Čech a Moravy zvou
mladé lidi na celostátní setkání mládeže,
které se bude konat od 14. do 19. srpna
2012 ve Žďáru nad Sázavou. Poslední setkání tohoto charakteru se konalo v roce
2007 v Táboře. Zváni jsou mladí od 14
let. Program bude obsahovat nabídku i pro
vysokoškoláky a již pracující. V rámci
setkání se bude v sobotu 18. srpna 2012
konat tzv. Den rodin, během kterého bude
připraven program speciálně pro manželské páry a nebudou chybět ani zajímavé
akce pro děti. Setkání je součástí příprav
na oslavu cyrilometodějského jubilea v
roce 2013 a jeho tématem bude Duch Svatý a svátost biřmování.
Informace a přihlášky:
http://Zdar2012.signalv.cz
P. Jan Balík

OLDIN č. 1-2/2012
Co dělat v postní době? Raději málo než nic.
Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského připravilo pro postní
dobu 2012 Malý průvodce postní dobou.
Sešitek o velikosti A6 (malý deníček) je
určen lidem dnešní uspěchané doby, v níž
se často komunikuje pomocí krátkých textových zpráv (SMS). Proto nenabízí dlouhá zamyšlení, ale pro každý den je připraven malý duchovní impuls v podobě krátkého biblického citátu a jedné věty k zamyšlení, které mohou člověka provázet po
celý den. Pro neděle je kromě krátkého
zamyšlení připravena také modlitba.

NOC KOSTELŮ – 1. ČERVNA
2012
Pořadatelé ve stovkách kostelů od
Aše až po Košice začínají již nyní připravovat programy pro Noc kostelů,
která se bude konat v celé České republice, Slovenské republice i v Rakousku v
pátek 1. června 2012.
V
loňském roce se
do Noci kostelů v České republice zapojilo 939 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky více než 5 000
programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více
než 300 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci. Noc
kostelů se v roce 2011 konala poprvé také
na Slovensku, kde byla otevřena téměř

Dva roky od zahájení projektu Velehrad - centrum kulturního dialogu
západní a východní Evropy
Je tomu již dva roky, kdy ministr
kultury Václav Riedlbauch slavnostně zahájil projekt Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy.
10

Život farností Znojma č. 3/2012

stovka kostelů Trnavského a Nitrianského
samosprávneho kraja.
Myšlenka otevřít kostely v noci
vznikla před sedmi lety ve Vídni, kde také
v roce 2005 proběhla první Noc kostelů –
„Lange Nacht der Kirchen“. Touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v
České republice a v roce 2009 poprvé
pozvali širokou veřejnost na noční program do otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů,
a tak se již v následujícím roce konala
Noc kostelů v celé České republice.
Také letos budou moci návštěvníci
ve stovkách otevřených kostelů poznávat
a obdivovat duchovní a umělecké skvosty
křesťanství, které nejsou pouze výrazem
minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom
svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy
nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany,
vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Protože pátek 1. června je zároveň
Den dětí, budou pořadatelé v programech
Noci kostelů pamatovat také na rodiny s
dětmi, které se mohou těšit, že v otevřených kostelech na ně budou čekat zajímavé soutěže, výtvarné dílny či prohlídky
kostela.

mátek, katalog prověřených dodavatelů a
expertů na oblast péče o památky a aktuální zpravodajství o obnově a financování
památek. Celý projekt internetového portálu je navíc ojedinělý také tím, že jeho
redaktoři a redaktorky jsou lidé se zdravotním hendikepem. Jedná se totiž zároveň také o sociální podnik, který podporuje zaměstnávání lidí s hendikepem. Celý
projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.
www.propamatky.info,
OLDIN č. 1-2/2012
Pozvánka na hlavní pouť do rodiště sv. Klementa M. Hofbauera
Tasovice 17.3.2012
Srdečně zveme na
„pekařskou pouť“ ke cti
sv.
Klementa
M.
Hofbauera (Dvořáka)
do Tasovic u Znojma,
která se koná 17. března
2012 od 15.00.
V kostele sv. Klementa si připomeneme svatost života, lidovost a dobrotu této osobnosti. Hlavním
celebrantem mše sv. v 16.00 bude viceprovinciál slovenských redemptoristů p.
Václav Hypius, CSSr. Poté jste zváni na
prohlídku a ochutnávku pekařských výrobků.
Srdečně zvou bratři redemptoristé a
farníci z Tasovic u Znojma.

Nový portál PROPAMÁTKY
V říjnu 2011 oficiálně zahájil činnost
nový internetový portál, který podstatně
zpřehledňuje informace z oblasti péče o
památky v celé České republice. Přináší
kompletní databázi všech vyhlášených
dotací a veřejných sbírek na obnovu pa-

o. Jiří Šindelář
Týden modliteb za mládež
I na letošní „Týden modliteb za mládež“, který se koná v týdnu před Květnou
nedělí (25. března - 1. dubna), která je
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Světovým dnem mládeže, Sekce pro mládež ČBK připravila brožurku k tomuto
účelu. Obracím se na Vás s prosbou, abychom společně v celé české a moravské
církevní provincii jeden týden věnovali
modlitbě za mládež.
Letošní „Týden modliteb za mládeže“ prožíváme ve znamení oslavy XXVII.
světového dne mládeže, který se slaví v
jednotlivých diecézích (tzv. diecézní setkání mládeže) a v rámci ČR také během
5. celostátního setkání mládeže ve Žďáru
nad Sázavou (14. -19. srpna 2012).
Motto XXVII. SDM dané papežem
Benediktem XVI. zní: „Radujte se stále v
Pánu, opakuji: Radujte se!“(Flp 4,4). 5.
CSM ve Žďáru nad Sázavou toto téma
rozšíří a jeho mottem bude: „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj ...“ (Gal 5,22).
Tak bude spojeno papežské motto a téma
roku církve v ČR, kterým je svátost biřmování. Navržené modlitby jsou sestave-

ny pro použití v týdnu modliteb za mládež, ale je možné je využít i během bohoslužeb v jiných dnech či během osobní
modlitby či modlitby v menších skupinách.
Cíle tohoto týdne jsou tři:
- doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou,
protože „bez Božího požehnání, marné
lidské namáhání“; letos především prosit
za požehnání Celostátního setkání mládeže
- pomoci mladým lidem uvědomit si,
že jsou živou součástí společenství církve
- vnímat krásu i náročnost životního
období, ve kterém se uskutečňují volby
ovlivňující celý následný život, společnost
i církev
P. Jan Balík
ředitel Sekce pro mládež ČBK

SPE SALVI – (pokračování)
výtah z encykliky o křesťanské naději papeže Benedikta XVI.
30. V každodenním životě člověka se
střídají menší a větší naděje: naděje na
velkou a uspokojivou lásku, na určité postavení v zaměstnání, na ten či onen
úspěch, který se zdá být důležitý a určující
pro celý další život. I když se všechny tyto
naděje naplní, docházíme k poznání, že to
ještě nebylo všechno. Člověk potřebuje
naději, která jde ještě dál.
Tak si novověk vyvinul naději na
vybudování dokonalého světa, který měl
být produktem vědeckých poznatků a vědecky fundované politiky. Taková naděje
byla schopna po nějaký čas zmobilizovat
všechny lidské síly. Ale v průběhu času se

ukázalo, že tato naděje stále více někam
uniká, kamsi se vzdaluje.
Lidé si uvědomovali, že se bude patrně jednat o naději určenou pro budoucnost, nikoliv pro přítomnost. Že taková
naděje nebude „pro všechny“, protože se
netýká jednotlivce jako osoby a že se taková naděje staví proti jejich svobodě. Že
„lepší svět zítřka“ nemůže být vlastním a
dostatečným obsahem jejich současné naděje, protože stav lidských věcí v každé
generaci závisí na jejich svobodném rozhodnutí.
A pokud bude lidem možnost svobodného rozhodnutí společenskými poměry či státním zřízením odebrána, pak by
12
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takový svět už nemohl být dobrý: svět bez
svobody není dobrým světem.
31. Ke své životní cestě potřebujeme
menší a větší naděje. Ale ze všeho nejvíc
potřebujeme velkou naději, která musí
přesahovat všechno ostatní. Takovou nadějí může být jen Bůh, který nám může
předložit a darovat to, čeho my sami nejsme schopni dosáhnout. Jeho království
není jakýsi imaginární svět umístěný do
budoucnosti, která nikdy nenastane: jeho

království je tam, kde je milován a kde
nás zastihne jeho láska.
Jen jeho láska nám umožňuje, abychom ve vší střízlivosti, den po dni vytrvali v tomto světě, který je nedokonalý. A
neztráceli naději, že opravdu existuje to,
co jen mlhavě tušíme, a přece v hloubi
srdce očekáváme: život, který je skutečně
životem.
Zpracoval Ing. Simek (pokračování)

FARNÍ ŽIVOT
Každé druhé úterý v měsíci od 14 h
do 17.30 h v kostele sv. Kříže adorace za
nenarozené děti.
● 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 dětská mše.
● 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
dětská mše.
● Každý pátek v 8 h u sv. Hippolyta
na Hradišti mše sv. (ve středu v 18 h mše
sv. zrušena).
● Každý pátek 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.

PRAVIDELNÉ AKCE

●

Každý den v 7 h u Mnišek dominikánek je mše svatá s možností účasti
věřících. Vstup klášterem Dolní Česká 1
do 6.55 h. V kostele u sv. Kříže ranní mše
sv. v 6.45 h nebudou.
● Každou neděli při mši sv. v 9 h u
sv. Mikuláše je během kázání program
pro malé děti s katechetkou na faře.
● 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 se koná setkání
aktivních členů Mariiny legie.
● Každé pondělí před večerní mší sv.
u sv. Kříže u dominikánů je modlitba růžence za mír.
● Každé pondělí v 19 h na loucké faře
pravidelné modlitby maminek.
● Každé pondělí v 18 h v Únanově
dětská mše.
● Každé úterý v 19 h na faře u sv.
Kříže zkouška chrámového sboru.
●
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 17. 3. v Tasovicích pekařská pouť
u sv.Klementa, pobožnost v 15 h, mše sv.
v 16 h – P. Václav Hipius ze Slovenska;
autobus ze Znojma nepojede
 18. 3. v 15 h měsíční modlitba Křížová cesta v popické kapli, pěší tentokrát
nepůjdou!
 18. 3. v 17 h v Příměticích přednáška P. Marka Orko Váchy: Křesťanství a ekologie
 19. 3. slavnost sv. Josefa v 18 h
v Louckém kostele mše sv.; u sv. Kříže
mše sv. jako ve všední den v 7 a v 18 h;
 25. 3. začíná letní čas
 25. 3. v 16 h na faře u sv. Mikuláše
přednáška P. Marek Orko Vácha – Začátek knihy Geneze.
 25. 3. v 17 h v Příměticích P. Jan
Kotík: Promítání fotografií a povídání o
Tanzánii
 26. 3. Zvěstování Páně, (přeložený
svátek z neděle 25.3.) mše sv. v 8 hod
v kap. kostele; v Louckém kostele mše sv.
v 18 h; u sv. Kříže mše sv. jako ve všední
den v 7 a v 18 h;
 26. 3. v 17 h u sv. Mikuláše koncert Donští Kozáci.
 31. 3. diecézní setkání mládeže v
Brně na Petrově.
 31.
3.
měsíční
pouťv Hl.Mašůvkách (přesunuta z Bílé
soboty) v 18 h, autobus ze Znojma v 17 h.

Každou sobotu v 9 h v pensionu na
Vančurově ul. ve společenské místnosti
mše sv.
● Každou 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; příležitost ke
sv. zpovědi; možnost přinést sv. přijímání
na pokoj; tel.: 515 227 723; 736 523 600.
●

PŘIPRAVUJE SE
 25. 2. od 9 – 18 h na faře u sv. Mikuláše duchovní obnova pro ženy; vede
P. Pavel Konzbul z Biskupského gymnázia z Brna
 1. 3. ve 20 h u sv. Mikuláše hodinová adorace před 1. pátkem.
 2. 3. První pátek; v 8 a 17 mše sv.
u sv. Jana Kř. u kapucínů; od 14 h výstav
Nejsvětější svátosti a sv. zpověď.
 2. 3. v 8 h na Hradišti mše sv. ke cti
sv. Anežky Přemyslovny (den jejího
úmrtí 2. 3. 1282)
 3.3. První sobota – měsíční pouť
v Hl.Mašůvkách; mše sv. v 17 h. Autobus ze Znojma v 16 h.
 4. 3. v 16 h na faře u sv. Mikuláše
přednáška Dr. Jiřího Kacetla na téma
Hradišťská kronika.
 4. 3. v 18 h v Příměticích na faře
promítání filmu Bakhita (II. díl).
 10. 3. od 9 – 18 h na faře u sv. Mikuláše duchovní obnova pro muže, vede
P. Jan Pacner, vojenský kaplan.

XV. Železný poutník
Týden před Květnou nedělí se uskuteční již patnáctý ročník Železného poutníka.
Pěší postní pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn. Bude přes noc
z 23. na 24. března. Odjezd ze Znojma autobusem v pátek v 15 h, začátek pouti na Svatém Kopečku v 18 h v kostele. Kdo chce jet s námi autobusem, nahlaste se včas v Louce
(tel. 736523600) nebo v Příměticích (tel. 777975888).
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Pobožnosti Křížové cesty v postní době:
-

u sv. Mikuláše
u sv. Kříže
u sv. Jana Kř.
u sv. Václava
na Hradišti
v Mramoticích
v Kuchařovicích
v Příměticích
v Gránicích

každou postní neděli v 15 h
v pátek v 17.20 h a v neděli ve 14 h
každou středu a pátek ráno v 7.30 (přede mší sv.)
každou neděli v 17 h
v neděli po mši sv. v 10,30 h
v neděli ve 14 h.
v neděli ve 14 h.
v neděli ve 14 h.
na Květnou neděli 1. 4. ve 14.30 h (na Hradiště)
na Velký pátek 6. 4. ve 21 h (na Hradiště)

POŘAD BOHOSLUŽEB VE ZNOJMĚ O VELIKONOCÍCH
Zelený
čtvrtek
5.4.
sv. Mikuláš
Sv. Alžběta
sv. Kříž

16.00

sv. Václav
sv. Hippolyt
Šatov – pro Šatov, Hnanice, Havraníky
Konice
Přímětice
Kuchařovice

Mramotice

18.00

Velký Velikonoční
pátek
vigilie
Bílá
sobota
6.4.
7.4.
16.00
18.00

18.00
19.00
19.00

7.00
18.00
18.00
19.00
19.00

7.00
20.00
20.00
20.00
20.00

17.00
18.00
Bohoslužba
v Příměticích
Bohoslužba
v Příměticích

17.00
18.00
Bohoslužba
v Příměticích
Bohoslužba
v Příměticích

20.00
Bohoslužba
v Příměticích
Bohoslužba
v Příměticích

Neděle
Zmrtvýchvstání
Páně
8.4.
9.00
11.00
8.00; 10.00;
18.00
8.00
10.30
9.45 Šatov a
Hnanice
11.15 Havraníky
8.00
9.00
8.00

11.00

Květná neděle: pořad bohoslužeb jako v neděli; svěcení ratolestí přede mší sv., u
sv. Kříže přede mší sv. v 8.00 h; ve 14.30 h Křížová cesta na Hradiště.
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Zelený čtvrtek: u sv. Kříže po večerní mši sv. adorace do 21 h. U sv. Mikuláše
kostel otevřen do 22 h.
Velký pátek: v 7 h u sv. Kříže ranní chvály – tzv. „Temné hodinky“; v 15 h pobožnost Křížové cesty; po večerních obřadech u Božího hrobu adorace do 20 h. U sv.
Mikuláše v 15 h Křížová cesta; 21.00 h Křížová cesta v Gránicích na Hradiště.
Bílá sobota: v 7 h u sv. Kříže ranní chvály – tzv. „Temné hodinky“; u sv. Mikuláše od 8 hodin soukromá adorace u Božího hrobu (dary u Božího hrobu jsou na podporu
kostelů ve Svaté zemi).
Boží hod velikonoční: při dopolední mši sv. svěcení pokrmů;
Velikonoční pondělí: u sv. Kříže mše sv. jako ve všední dny; v ostatních kostelech
jako v neděli.
PŘÍLEŽITOST K VELIKONOČNÍ ZPOVĚDI VE SVATÉM TÝDNU
2.4.
pondělí
14 – 17 h
15 – 18 h

3.4.
úterý
14 – 17 h
15 – 18 h

sv. Jan Kř.
sv. Kříž
sv. Václav
Přímětice: v neděli 17.4. od 19 h a v pondělí 18.4. od 17 h.
Mramotice: 13. a 20. 4. v 17:00 přede mší svatou
Kuchařovice: 14. 4. v 17:00 přede mší svatou

4.4.
středa
14 – 17 h
15 – 18 h
17 – 18 h

Přípravu na biřmování
na faře u sv. Mikuláše v pátek 2. 3., 16. 3., 30. 3. vždy v 19 h.
na faře v Příměticích v pátek 2. 3., 9. 3., 16. 3. a 30. 3. vždy v 19 h.
Svátost biřmování bude udělovat o. biskup Vojtěch Cikrle v neděli 20. 5. v 9 hod u
sv. Mikuláše
Písmo
Nebojte se zvěstovat Boží slovo novými formami a možnostmi. A buďte v tom vynalézaví. V době moderních technologií a komunikačních možností je vhodné používat
všechny dostupné prostředky k častému styku se slovem Božím a jeho aktualizacemi.
A když vypnou proud nebo dojdou baterie, nebojme se zahrát si biblický příběh jako herci, a tak jej hlouběji prožít.
o. V. Cikrle: Stradivárky
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