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PŮST A POUŤ
postní době patří neodmyslitelně modlitba, půst a dobré
skutky. Připomínáme si takto i
Pána Ježíše, který koná dobro a na boj se
Zlem se také připravoval modlitbou a
postem. I nám říká, že proti zlu není často jiná síla, než modlitba a půst. Chceme
se od Ježíše učit, chceme jej následovat.

K

K tomu nám může posloužit i postní
putování. Zúčastňujeme se poutí na různá
místa spojená s Pánem
Ježíšem, Pannou Marií
a křesťanstvím. Tyto
poutě nám připomínají,
že celý náš život je cestou, poutí do Božího
království. Při pouti si
chceme připomenout a
poznat, co je naším cílem a jaké prostředky
nám na cestě pomáhají
cíle dosáhnout.
Pro mnohé již neodmyslitelně k postní
době patří noční pouť

Železný poutník ze Svatého Kopečku u
Olomouce na Svatý Hostýn. Před sedmnácti lety jsme na tuto pouť vyráželi asi
v 10 lidech s touhou prožít noc
v modlitbě s Pánem Ježíšem, prožít noc
na cestě s Ním, propojit svou cestou dvě
mariánská poutní místa a být tak
v těsném spojení i s naší nebeskou Matkou. Chtěli jsme tak nejen této cestě, ale
celému svému život
znovu dát cíl a využít
k tomu odhodlání doby
postní. Těch 50 nočních kilometrů nám
také dalo poznat naši
lidskou slabost a závislost na pomoci druhých a pomoci Boží.
Nyní, po téměř
dvaceti letech, již tato
pouť získala svou tradici, mnozí se na ni
vracejí opakovaně a
v posledních letech se
jí účastní asi 300 poutníků. A mezi nimi na-
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jdeme desetileté děti i sedmdesátileté
poutníky. Ne každý poutník tuto cestu
fyzicky zvládne, mnozí si sáhnou na dno
svých sil, přesto se znovu vrací. Proč
tomu tak je? Zjišťujeme, že i poznání
vlastní slabosti nás obohacuje. Není
špatné pustit se i do toho, o čem bych si
v první chvíli myslel, že to nemohu
zvládnout, že to pro mne není. Člověk
tak často v životě zbytečně odmítne
mnoho věcí, kde jsem mohl být užitečný
a které i mne mohly obohatit. Chtělo to
jen odvahu přijmout výzvu, nevzdat to
dřív, než jsem to zkusil.

občerstvení. Cizí poutník z druhého konce republiky se se mnou modlí, je připraven mně naslouchat, předkládá mi své
myšlenky.
Tato cesta začíná i končí mší svatou. Na cestě je k dispozici několik kněží. S sebou neseme těžkosti nám blízkých bratří a sester, které jsme nechali
doma a za ně také cestu obětujeme. Nedojdou vždy všichni až do cíle na Svatý
Hostýn. Ale věříme, že i tato pouť nám
pomáhá k správnému nasměrování naší
celoživotní pouti. A zde cíle dojdeme.
Kdo má v sobě touhu něco podobného vyzkoušet, zvu k pouti s námi
v noci z pátku na sobotu týden před
Květnou nedělí, což letos vychází na 20.
března. A všem přeji dobré prožití doby
postní, tohoto času milosti a jednou dosažení našeho celoživotního cíle u Pána
Boha v Jeho království.

Třebaže například tuto cestu někdo
musí i v jejím průběhu vzdát, tak poznává, že i tak pro něj byla cesta obohacením. Při této cestě cítíme sílu společenství, význam oběti a Boží blízkost. Také
jsme vděčni za pomoc těch, kteří po cestě zajišťují odvoz nemohoucích. Jsme
vděčni za ty, kteří v polovině cesty o
půlnoci pro všechny poutníky připravují

otec Marian

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
Jaký kříž člověk nese, jmenuje-li se Madonna
ž jste o tom asi slyšeli. Americká popová zpěvačka Madonna měla při jedné ze svých show na
hlavě trnovou korunu, jakou nasadili Ježíši římští vojáci. A také se nechala ukřižovat. Není to rouhání? Není to další zesměšňování Krista – jen tak z legrace,
pro zábavu publika, vklouznout do role
trpícího Božího Syna? Neměli bychom
být pohoršeni?
Musím se přiznat, že pohoršen
nejsem. Jsem ochoten vzít Madonnu
vážně. Říká, že prý byla vychovávána

řádovými sestrami v katolickém internátě, a tuto výchovu vnímala jako stísňující, jako traumatizující zkušenost. Proto si
také dala umělecké jméno „Madonna“.
Chtěla tím asi vyjádřit, že se poznává v
Matce bolesti, Panně Marii. Proto také
teď ta její show. Madonna v ní vidí obžalobu církve, která ukřižovala ženskost. A
zároveň asi i pokus osvobodit se od svého traumatu.
Řekl bych, že Madonna křesťanské
symboly, kříž a trnovou korunu, bere
vážně. Ale také mám dojem, že těmto

U
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symbolům rozumí jen napůl. Kříž a trnová koruna jsou paradoxní symboly – mají dva různé významy, které jsou protichůdné. Nejsou totiž pouze symbolem
utrpení nevinného Božího Syna, ale
symbolizují rovněž vítězství nad smrtí,
odpuštění a vykoupení prostřednictvím
Boží lásky. Symbolizují jistotu, že smrt
nemá poslední slovo. Poslední slovo nemá ani smrt, ani internát řádových sester.
Proto bych Madonně přál především to,
aby poznala i ten druhý význam kříže a
trnové koruny.

s tělem vzata do nebe. A tato Maria byla
silná a sebevědomá žena – přivedla na
svět Syna, jehož otec podle křesťanského
přesvědčení nebyl jejím manželem, a k
tomuto svému synovi se hlásila, když byl
popraven. Také to patří k víře církve: že
se této ženě jakožto prvnímu člověku po
Ježíši Kristu dostalo plné slávy Boží. Pro
člověka, který si říká Madonna, by měla
být tato oslava Madony důvodem
k radosti a zadostiučinění. Nemyslíte?
Z knihy N. Wolfa: Prokletý mobil

Madonnino vystoupení v Římě spadalo mimochodem přesně do období,
kdy církev slavila, že Panna Maria byla i

SVATÍ VE ZNOJEMSKÝCH KOSTELÍCH
CHRÁM SV. MICHALA
Vstupujeme
do
chrámu sv. Michala,
abychom se seznámili
se zobrazenými svatými. Kostel sv. Michala
popisoval Dr. Fila
v našem zpravodaji v r.
1995 v č. 1, 2, 4. 6, 7 a
9.
V presbytáři kostela je na hlavním oltáři obraz sv. Michala,
zvěstování Panny Marie a sv. Petr a sv. Pavel. Na levé straně
presbytáře je oltář sv.
Jana Nepomuckého a na pravé straně
oltář P. Marie Dolorosa, kterému se
dnes budeme věnovat.

Panna
Maria
Sedmibolestná
Panna Maria Dolorosa
Sedmibolestná
Panna Maria – P. Maria Dolorosa měla ve
svém životě mnoho
bolestí. Celý její život
je protkán nečekanými, bolestnými událostmi. Číslo sedm v
biblickém slova smyslu znamená plnost.
Tradice hovoří o konkrétních sedmi bolestech, které Panna Maria ve svém životě prožila. Jsou to:
3
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Proroctví Simeona v chrámu („tvou
duši pronikne meč“)
Útěk do Egypta před králem Herodem, který chtěl zabít malého Ježíše
Ztráta dvanáctiletého Ježíše v
chrámě
Setkání s Ježíšem na křížové cestě
Ukřižování a smrt Ježíše
Snímání z kříže
Ježíšův pohřeb

První stopy svátku Sedmibolestné
Panny Marie pozorujeme v 15. století.
První zmínka o něm pochází z roku
1412, kdy se o něm mluvilo na církevním sněmu v Kolíně nad Rýnem. Pro
celou církev byl ustanoven papežem Benediktem XIII. v roce 1727 na 15. září
jako památku.
IJK

CHARITA
Postní almužna 2015
Milé sestry a milí bratři,
almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci
druhým. V tomto způsobu prožívání
postní doby je skrytý hluboký sociální
rozměr křesťanské víry a návrat ke starobylé postní tradici. Krabičku postní
almužny k uložení peněz, které svým
sebezáporem ušetříme, je možné si vyzvednout v kostele na Popeleční středu
nebo na první neděli postní. Zvlášť je
vhodná pro rodiny s dětmi jako jeden ze
způsobů společného prožívání postní doby. V druhou neděli velikonoční je možné donést schránku do kostela a odevzdat
duchovnímu. Peníze použije církev pro-

střednictvím Diecézní charity Brno a jejích oblastních charit na pomoc lidem v
nouzi.
Postní almužna je projevem zcela
dobrovolné duchovní formace a nenahrazuje dar, který věnujeme při každé
bohoslužbě na potřeby církve.
Děkuji Vám za modlitby a nejrůznější formy pomoci všem, kteří jakoukoliv formou strádají.
Žehná
biskup Vojtěch Cikrle

POSTNÍ ALMUŽNA 2015
mocným dětem v jejich vážné nemoci.
Mnohdy vaše almužna byla pro tyto děti
poslední možnou nadějí v jejich vážné
nemoci. Na Ukrajině si lidé musí plně
hradit lékařskou péči a operace. Chudoba
je v této zemi, která je nyní zmítána válečnými konflikty a nepokoji, obrovská.

Drazí věřící,
v minulém
roce 2014 jsme
díky vám pomohli prostřednictvím Postní
almužny 8 ne4
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Často se na nás obrací rodiny o pomoc v
jejich zoufalé životní situaci, kdy vážně
onemocní či jak bývá časté, umírá některý jejich člen rodiny.
Zapojením se do Postní almužny a
tudíž váš postní sebezápor a almužna tak
dává naději na život a uzdravení chudým
nemocným dětem. Od samého počátku
Postní almužny (r. 2010) jsme díky Vám
pomohli léčit téměř 40 dětí. Pro tyto děti
jste se stali anděly přinášející naději. Vaše láska, se kterou v postní oběti a sebezáporu přinášíte pomoc, jsou pro tyto nemocné děti jejich lékem.
Postní almužna nabízí všem rodinám s dětmi, mládeži, dospělým farnosti,
spolkům a společenstvím prožít postní
dobu a svým sebezáporem pomoci nemocným dětem na Ukrajině. 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
(18. února 2015) nebo na 1. neděli postní (22. února 2015) popřípadě i
v průběhu postní doby. Papírovou postní
schránku si můžete také vyzvednout
přímo v sídle Oblastní charity Znojmo
(Dolní Česká 1, Znojmo). 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, zákusků, u dětí tře-

ba 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
Ukrajině.
Na Boží hod Velikonoční (5. dubna 2015) nebo na 2. neděli velikonoční
(12. dubna 2015) doneste papírovou
schránku do kostela zpět, kde ji odevzdejte přímo knězi, popřípadě ji můžete
odevzdat přímo v sídle Oblastní charity
Znojmo (Dolní Česká 1, II. patro, Znojmo)
Z peněz vybraných v Postní almužně 2015 podpoříme případy těchto
dětí z chudých rodin:
TATIANKA (věk 2 roky)
V roce 2013 jí lékaři zjistili leukémii. Díky Postní almužně se nyní léčí
v onkologickém centru v Debrecene v
Maďarsku. Tatianka absolvovala sérii
chemoterapií, bohužel se její zdravotní
stav nezlepšil. Lékaři doporučují
transplantaci kostní dřeně. Samotná
transplantace stojí 94 tis. EUR.
BARBORKA (věk 6 let)
Barborka trpí vážným onemocněním neukončenou osteogenezí. Od narození se jí lámou kosti. Má silné bolesti
končetin. Celá rodina žije velmi chudě.
Potřebují peníze na operaci a léky.

Bereme-li lidi jen takové, jací jsou,
činíme je horšími.
Jednáme-li s nimi jako s těmi,
jimiž by měli být, přivádíme je tam,
kam mají být přivedeni.
J. W. Goethe
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DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mě! (Mt 16,24)
Si quis vult post me venire, abneget semetipsum
et tollat crucem suam, et sequantur me.
i, kteří zůstávají ve světě a
nemohou uplatňovat evangelní rady doslova, je mají uplatňovat alespoň v duchu, „při přípravě duše“.
Z tohoto úhlu pohledu nabízí život modlitby tomu, kdo se mu oddá, opravdu jakousi účast na životě podle evangelních
rad.
Život z modlitby v zásadě vyžaduje trojí: čistotu srdce, odříkání, vydání se
do rukou Prozřetelnosti. Čistota srdce,
která rozum a vůli osvobozuje ze zajetí
věcí tohoto světa, je jistou duchovní
cudností, odříkání, v němž zacházíme se
sebou samými a s věcmi, „jako bychom
s nimi nezacházeli“, čili bez nároku na
přivlastnění si čehokoli, je jakousi duchovní chudobou; a vydání se do rukou
Prozřetelnosti, jehož prostřednictvím
Bohu přenecháme všechny svoje starosti

a jsme vydáni jeho libovůli, je jakousi
duchovní poslušností, takovou, jež proniká až do nejniternějších hlubin duše a
činí nás ve všem závislými na vedení
Duchem svatým a zároveň nás osvobozuje od všeho stvořeného.
Ten, kdo dosáhne této blažené závislosti, ponese s radostí svůj Kříž, a bude věrně následovat Pána. Bude žít
v jeho přítomnosti a najde Jej vždy ve
svém vlastním nitru – tu es intus! [Jsi
v nás samých] – a přilne celou svou duší,
nudato intelectu et affectu [s obnaženým
rozumem a srdcem], k Tomu, který je
nade vše pomyšlení a chce nás proměnit
v sobě podobné skrze Lásku.

T

Z knihy J. a R. Maritainových: Život z modlitby

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA
DOMINIKÁNI
CHARISMA
Řád bratří Kazatelů byl založen
především „pro kázání a spásu duší“
(LCO). Má zprostředkovávat lidem
pravdu o Bohu, odhalovat její krásu a
probouzet lásku k ní. Dominikán se nechává fascinovat Boží pravdou, usilovně

Příchod dominikánů do Znojma je,
na podkladě nepřímých zápisů, kladen
do roku 1230, třebaže se písemné doklady o počátcích řádu u nás nedochovaly.
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po ní pátrá a studuje, a v modlitbě se setkává s živým Bohem. Plody těchto dvou
činností pak má zvěstovat druhým. Programem řádu je výrok sv. Tomáše
Akvinského: "contemplata aliis tradere"
(rozjímané předávat druhým).) Život v
řádu se tedy skládá ze složky kontemplativní (rozjímavé) a činné. Někdy se charisma řádu nazývá „charisma Slova“
(přijetí a služba Slovu). Základní prvky
dominikánského života jsou – kontemplace (mnišství), studium a apoštolát.
Společný život
Je důležitým prvkem apoštolského
způsobu života. Znamená to, že v jednotlivých klášterech spolu žije skupina
(komunita) bratří, kteří mají všechno
společné a také se spolu modlí, slaví mši
sv., jedí a rozmlouvají. Bratři mají rozdělené úkoly a funkce. Kromě kněží bývá v
klášterech i několik bratrů spolupracovníků, kteří vykonávají těžší práce, vaří,
perou, zastávají funkci vrátných, zahradníků atd. O hospodaření a správu společného majetku se stará syndik (ekonom)
kláštera, převora zastupuje podpřevor.
Slavení liturgie a osobní modlitba
V životě apoštola musí modlitba
zaujímat přední místo. Sv. Dominik,
podle svědectví jeho blízkých, mluvil
stále s Bohem nebo o Bohu. Svému řádu
udělil kanonický ráz, kladl důraz na
slavné a společné prožívání liturgie, která má být základem duchovního života
každého dominikána. Každá komunita
slaví denně mši sv. a několikrát za den se
schází ke společné chórové modlitbě liturgie hodin (breviáře). Kromě toho bratři nejméně půl hodiny denně rozjímají,
modlí se růženec, adorují a při nešporách
uctívají zpěvem slavných hymnů Pannu
Marii

Evangelijní rady
Jsou to sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, které skládá každý řeholník a
jimiž se zasvěcuje a cele dává Bohu.
Zříká se jimi osobního vlastnictví, manželského života a zároveň slibuje poslušnost svým představeným. Zachovávání
evangelijních rad je výjimečná životní
cesta, na kterou si Bůh povolává některé
lidi, aby mu patřili zvláštním způsobem a
byli světu znamením jeho existence.
Studium
Na studium je v dominikánském řádu kladen mimořádný důraz. Bratři procházejí v řádu dvěma fázemi studia –
přípravou na kněžství a případným dalším specializovaným studiem a ustavičným studiem, které trvá celý život. Vedení řádu se stará o zajištění vhodných
podmínek ke studiu (zřizování univerzit,
studijních středisek, knihoven, přednášek
a seminářů), zároveň je však kladen důraz i na osobní iniciativu řeholníků. Dominikánské studium musí být spojeno s
modlitbou, v níž mají poznatky dozrát,
aby mohly být posléze použity v kázání.
Apoštolát
K účinnému apoštolátu (kázání,
hlásání evangelia) směřují všechny zmíněné prvky dominikánského života. Dominikáni nejen obracejí nevěřící a pomáhají bloudícím objevit Boha a jeho lásku,
ale také upevňují věřící ve víře, vzdělávají je a poskytují jim pomoc v situacích,
kdy musí svou víru hájit. Proto se dominikánské kázání označuje za doktrinální
(věroučné). Aby bylo kázání přesvědčivé, musí řeholník skutečně žít to, o čem
káže. Svědčí o Bohu nejen slovem, ale
celým životem.
(Převzato
z www.dominik.cz/dominikani.html)
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INFORMACE – bude vás zajímat
Diecézní setkání mládeže 2015 v Brně
Již 25. Diecézní setkání mládeže brněnské diecéze s biskupem Vojtěchem Cikrlem proběhne v katedrále sv. Petra a
Pavla v Brně v sobotu 27. března 2015 od 8.30 do 16.00 hodin.
Více informací zde: www.brno.signaly.cz
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA manželů
V duchovním centrum svatého Františka z Pauly ve Vranově u Brna se koná ve
dnech 27. – 28. 3. 2015 duchovní obnova manželů na téma Adam a jeho žebro. Lektorem je trvalý jáhen Jonáš Zapletal. Cena 1800 Kč/pár (ubytování + strava plná penze). Koordinátorka programu: Mgr. Markéta Klímová, marketa.klimova@crsp.cz;
tel. 736 608 607
MODLITEBNÍ AKCE 24 HODIN PRO PÁNA V ROCE 2015
V letošním Poselství Svatého otce Františka k postní době 2015, které má motto
"Posilněte svá srdce" (Jak 5,8) vyzývá papež k zapojení do modlitební iniciativy "24
hodin pro Pána". Po celém světě budou od pátku 13. března 2015 od 17.00 hodin
otevřeny některé kostely, jež nabídnou možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s
knězem. Z papežovy iniciativy tak byla již loni založena tato nová tradice, která proběhne každoročně před 4. nedělí v postním období.
V brněnská diecézi bude v kostele sv. Maří Magdalény (Masarykova ulice, Brno) možnost zpovědi v pátek 13. března 2015 od 9.00 do 20.00 hodin. Současně bude
vystavená eucharistie. Od 20.00 do 22.00 pak proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla
tzv. Nikodémova noc (www.nikodemovanoc.cz), tedy chvíle ztišení, modlitby a další
možnosti přijmout svátost smíření.
EVANGELIUM DO KAPSY ZDARMA
pro hledající a potřebné
Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Paulínky tento biblický citát, který jim
připomněl papež František, uvedly do praxe. Hledajícím, chudým a potřebným budou
rozdávat Evangelium do kapsy.
Více http://tisk.cirkev.cz/z-domova/evangelium-do-kapsy-zdarma-pro-hledajicia-potrebne/
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VÝROČÍ
O. KLIMOVIČ Pavel,
který působil ve Znojmě v letech
1974 – 1977 oslaví 25. 3. tr. své 65 narozeniny. V r. 1992 odchází k paulánům
a je ustanoven administrátorem ve Vranově u Brna. V r. 2005 odchází

k salesiánům do Prahy, kde působí
dodnes. Do dalších let přejeme o. Klimovičovi hodně Božího požehnání a darů Ducha svatého.

KŘÍŽ A TAKÉ MATKA BOŽÍ JSOU ZNAKEM NAŠEHO CHRÁMU
Zvony kostela Nalezení sv. Kříže II (dokončení)
“Korunovační mši”. Pořizovací cena
Obnovení souboru zvonů
zvonů byla necelých 47 tisíc Kčs.
V roce 1926 byly na uprázdněná Všechny zvony včetně umíráčku byly
místa po zvonech rekvírovaných za 1. sv. elektrifikovány. Dnes již nefunkční zaříválky zavěšeny tři nové zvony, které zení k el. pohonu, které dodala firma
spolu s dochovaným zvonem Domini- Bokelmann a Kuhlo, se z části dochovalo
kem vytvořily nový zvonový soubor:
a to včetně generátoru stejnosměrného
a)
P. Maria Pomocná a sv. proudu.
Olympius (880 kg, průměr 118 cm, tón
Bohužel i tyto zvony stihl stejný
f1)
b)
sv. Vincenc Ferrarský (430 osud jako jejich předchůdce. V roce
1942 (18.-20.3.) byly jako málo hodnotkg, průměr 95 cm, tón a1)
c)
sv. Petr Veronský (250 kg, né rekvírovány a odvezeny do Vídně,
průměr 79 cm, tón c2)
Zvony ulil v roce 1925 Richard
Herold v Chomutově. Obnovený soubor
byl laděn v tzv. westminsterském motivu
(c-f-g-a). Zvony nesly obdobné zasvěcení jako jejich předchůdci, největší zvon
byl navíc zasvěcen i patronu města
Znojma sv. Olympovi, jehož ostatky jsou
uloženy v kostele sv. Michaela. Požehnání nových zvonů se stalo velkou událostí. 11.4.1926 byly zvony vezeny v
průvodu z Pražské ulice přes všechna
náměstí a před kostelem sv. Kříže byly
posvěceny dominikánským provinciálem
Václavem Bubeníkem. Při následující
mši sv. zpíval chrámový sbor Mozartovu

Zvony rekvírované během 1. sv. války.

kde byly využity pro válečné zbrojení
(zvonovina se již nepoužívala k výrobě
děl jako za 1. sv. války, ale jako zdroj
mědi k výrobě nábojů). Tak se ohlašovatelé radostné zvěsti stali smrtonosnými
nástroji. Odvezen byl i starý zvon Dominik. Ten ale naštěstí válku přečkal a vrátil se zpět na věž, z níž ho dodnes každý
9

Život farností Znojma č. 3/2015

den slyšíme vyzvánět. V současnosti je
zvon zavěšen na ocelové traverze a poháněn
asynchronním
motorem.
V devadesátých letech 20. st. byl vybaven novým nevhodným srdcem s protizávažím. Tato úprava se negativně podepsala na kvalitě hlasu zvonu a zároveň
způsobuje i nadměrné vytloukání věnce.
Tento stav trvá bohužel dodnes.

zemích v období světových válek bylo
již nahrazeno. Čtvrtstoletí od obnovení
svobodných poměrů by si konečně i náš
kostel zasloužil, aby byl soubor zvonů
doplněn tak, aby zvony opět zvučně
oznamovaly, že znamením našeho kostela je Kříž a také Matka Boží.
PS: Pokud byste někdo vlastnil staré fotografie znojemských zvonů, tak se
mi prosím ozvěte. Rád bych si pořídil
jejich kopie.

Druhá obnova souboru zvonů?
V roce 2016 uplyne 90 let od poslední instalace zvonů v kostele sv. Kříže
a v roce 2017 si připomeneme 100 let od
rekvizice zvonů během 1. sv. války. Velké množství zvonů zničených v našich

Ondřej Lazárek
(lazarek.ondrej@seznam.cz)

PROBĚHLO PRVNÍ ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY U SV. KŘÍŽE
V pátek večer 30. 1. 2015 se na faře
u sv. Kříže poprvé sešla nově vzniklá
farní rada. Farní radou je spíše míněna
pastorační rada, protože jejím úkolem je
především být kněžím ku pomoci
v otázkách pastorace farního společenství. Přítomni byli všichni členové.
Všechno začalo jak jinak než modlitbou a svěřením se do Božího vedení.
Úvodní slovo patřilo otci Jindřichovi.
Hovořilo se o nové situaci ve farnostech
ve Znojmě. Farnosti mají nyní dva domovy, které předpokládají otevřenost pro
přijetí a vstupování s citlivostí a taktem.
Jde přece o společnou odpovědnost za
Boží království.
Dalším bodem programu byly nezbytné formality. Jednohlasně byly
schváleny stanovy pastorační rady farnosti. Všichni členové složili slib člena
pastorační rady. Proběhlo jmenování
členů ekonomické rady z řad členů farní
rady. Ekonomickou radu farnosti tvoří:

Ing. Prokop Pospíchal, Ing. Jiří Němec,
Ing. Ondřej Lazárek a Bc. Pavel Vlk.
Členové ekonomické rady rovněž složili
slib člena ekonomické rady.
Po formalitách a seznámení se se
stávající celkovou situací byl prostor na
některé pastorační otázky. Prvně přišla
řada na naše nejmenší. Hovořilo se o
programu pro děti při mši, o přizvání dětí
k oltáři během modlitby Otče náš, o
hudbě na dětských mších (druhý pátek
v měsíci u sv. Kříže v 17.00). V květnu
se opět chystá program pro děti v rámci
akce Noc kostelů (29. 5. 2015). Plánuje
se zapojení opět všech kostelů v centru,
pokud se najde dostatek ochotných spolupracovníků. Pro naše nejstarší jsme
plni očekávání na výstup z proběhlého
kurzu pro vedení společenství seniorů ve
farnosti.
Neméně
důležitým
bodem
k zamyšlení byly společné akce. Vhodnou příležitostí pro setkání obou farností
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je plánovaný společný farní den o některé květnové sobotě na Hradišti pro
všechny znojemské farnosti. Bylo by potřeba podpořit organizační skupinu, protože naše farní rodina je velká. Další příležitostí k setkání jsou společná mše u
sv. Kříže v pátek v pět hodin.
Ještě zbývá malý exkurz do praktických věcí: Chystá se zhotovení nových
nástěnek do kostela sv. Kříže, v plánu je
přestavba sociálního zařízení a úklidové

místnosti v kostele a klášteře a řešení
problematických schodů ze zpovědní
kaple do křížové chodby. Pokračuje se
ve výměně krovů nad klášterem a v budoucnu bude potřeba uvažovat o podobné částečné výměně krovů i nad kostelem.
Do společného díla si vyprošujeme
Boží požehnání a prosíme o vaši podporu.
E. Juráková

MARIÁNŠTÍ CTITELÉ, MILÍ BOŽÍ PŘÁTELÉ,
přicházíme s pozváním do řad společenství Mariiny legie všem, kteří jste si
vybrali Pannu Marii za svou milující
Matku v každé životní situaci anebo hledáte duchovní posilu. Legie působí ve
Znojmě od roku 1991. Na naši společné
cestě cítíme, že jsme nástrojem pod Mariiným vedením a společnou modlitbou
Magnificat a růžencem se vše jedinečně
naplňuje nejen u nás, ale na celém světě
a ve všech kontinentech světa.
Chtěli bychom naše společenství
doplnit a možná také omladit. Proto naše
výzva a pozvání k Panně Marii, kde
máme pravidelné modlitby svatého růžence a další legionářské činnosti.
Bude jen na Vás, zda přijmete naše
pozvání a přijdete na schůzku, která se
koná pravidelně každé pondělí v 16:00
hodin na faře u kostela sv. Kříže, Dolní
Česká 4, Znojmo. (Ve zpravodaji zno-

jemských farností je naše setkání uváděno v pravidelných akcích).
Na doplnění naší pozvánky přikládáme obrázek do farního zpravodaje.
Zde je krátce uveden medailonek zakladatele Mariiny legie Franka Duffa. Od
roku 1996 probíhá proces o jeho blahořečení a dnes všichni legionáři na celém
světě prosí, společnou modlitbou, za blahořečení sluhy Božího.
Jste všichni srdečně zváni do řad
legionářů Panny Marie, Pomocnice křesťanů! Můžete také společně s námi, z
přiloženého obrázku, uvedenou modlitbou, posílit naše modlící společenství.
Pane, dej nám všem, kteří slyšíme
Tvé pozvání k Panně Marii, víru ve Tvé
milosrdenství a velkou Lásku pro službu
Tobě a bližním. Veď naše kroky cestou
pokoje, do království Tvé Lásky a slávy.
Legio Maria

Úmrtí
15. února 2015 byl svým Stvořitelem povolán na věčnost ve věku
nedožitých 90 let pan Bohumil Holčapek, věrný loucký farník. Pamatujme na zemřelého v modlitbě! – Requiescat in pace!
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SENIOŘI POZOR
Po absolvování kurzu pro vedoucí farních společenství seniorů se ustanovil ve
Znojmě KLAS – Klub aktivních seniorů znojemských farností.
Účel: společné setkávání seniorů, vzdělávání, aktivní naplnění času
Pro koho: pro seniory, kteří se cítí sami (ne jen aktivní věřící)
pro ty, kteří chtějí něco vytvářet i pro druhé
Kdy: každý lichý čtvrtek 9 – 11 h
Kde: na faře u sv. Mikuláše, Mikulášské nám. 13 v Klubovně „Rozhledna“
v přízemí farní budovy
Téma: 12. 3. – Kalendář a počítání času
26. 3. – Velikonoce - historie, zvyky
Zveme všechny seniory odkudkoli!
P. Jindřich

NĚKDO KDYSI ZEMŘEL KVŮLI MÍRUMILOVNOSTI
Proč šel Ježíš vlastně vědomě na
smrt? Vždyť i on byl člověk, který se bál
utrpení a smrti. A musel vědět, co ho čeká – vždyť ve svých 33 letech jistě viděl
už mnoho lidí umírat na kříži. Přesto neudělal vůbec nic pro to, aby svou kůži
zachránil. Proč? Možná proto, že si
všiml, že slova a zázraky nestačí, pokud
chce lidi o svém poselství přesvědčit.
Řekl si: přesvědčit se nechají teprve tehdy, až za to zaplatím svým životem. Musím jim až do důsledků ukázat, že to
myslím vážně, když říkám, že vraždy a
zabíjení, nenávist a násilí přestanou teprve tehdy, až bude mít každý své bližní
tak rád, jak miluje lidi Bůh.
Kolik jen zažil nepochopení! Když
řekl: „Blahoslavení tvůrci pokoje,“ mysleli si lidé, že tím míní velké bojovníky
za svobodu. Když své posluchače vyzýval, aby milovali své nepřátele, i jeho
nejbližší přátelé doufali, že s jejich pomocí vyžene ze země Římany. Když
uzdravil nemocné nebo dokonce vzkřísil

mrtvé, považovali ho politici v jeho národě za nebezpečného buřiče. Jako kdyby ta slova o mírumilovnosti a o lásce k
nepřátelům řekl jen tak. Co měl dělat?
Rezignovat a někam se ukrýt, dokud se
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všechen ten zmatek neuklidní? Nebo se
za pravdu svého poselství zaručit svým
životem?

on jim všem ukázal. Teď už nebylo žádné nepochopení možné: nepoužívání násilí a lásku k nepřátelům myslel opravdu
vážně. A svou smrtí nás Ježíš učí až
dodnes a stále znovu. Každý kříž nám
připomíná: Někdo kdysi zemřel proto,
abychom pochopili poselství jeho nebeského Otce. Poselství o vítězství mírumilovnosti nad násilím.

My víme, jak se Ježíš rozhodl.
Všichni tehdy počítali s tím, že se bude
při zatčení bránit. Všichni počítali s tím,
že se bude před soudem obhajovat, aby
si zachránil život. Všichni počítali s tím,
že zradí svou víru v osvobozující sílu
lásky k bližnímu, až mu půjde o krk. Ale

Z knihy N. Wolfa Prokletý mobil

FARNÍ ŽIVOT
PRAVIDELNÉ AKCE
U sv. Václava
Každé pondělí v 18 h na loucké faře pravidelné modlitby maminek.
Každou středu v 18. h v kapli na
faře v Louce je mše sv. pro děti a mládež.
Každý druhý pátek (jednou za 14
dní) v Louce na faře v 19.30 h mše sv.
s mládežnickými zpěvy a katechezí; po
mši sv. volné povídání ve společenství;
jsou zváni všichni, zvláště mladí lidé.

U sv. Mikuláše
Každou neděli při mši sv. v 9 h u
sv. Mikuláše je během kázání program
pro malé děti s katechetkou na faře.
Každou středu od 9 do 12 h na faře
u sv. Mikuláše setkání dětiček a jejich
maminek.
U sv. Kříže
Od pondělí do soboty v 7 h u
Mnišek dominikánek je mše svatá
s možností účasti věřících.
Každou neděli při mši sv. v 10 h u
sv. Kříže program pro malé děti ve
zpovědní kapli.
Každé pondělí od 15.45 h na faře u
sv. Kříže se koná setkání aktivních členů Mariiny legie.
Každé úterý v 19 h na faře u sv.
Kříže zkouška chrámového sboru.
Každý 2. čtvrtek v měsíci adorace
od 17 do 18 h s modlitbou růžence za
ochranu nenarozeného života.
Každý pátek v 17 h v kostele sv.
Kříže mše sv..

U sv. Hippolyta
Každý pátek v 8 h u sv. Hippolyta
na Hradišti mše sv.
Pensionu na Vančurově ul.
Každou sobotu v 9 h ve společenské místnosti mše sv.
V Nové nemocnici
Každou sobotu v 14.30 h mše sv.
v prostorách odd. 130, vedle prodejny
novin v 1. poschodí; vchod do nemocnice pro návštěvy; příležitost ke sv. zpově13
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di; možnost přinést sv. přijímání na pokoj; tel.: 736 523 600.

7. 3. První sobota, v Hl. Mašůvkách měsíční pouť v 17 h, celebruje P.
Marek Vácha; autobus v 16 h.
14. 3. v Tasovicích u sv. Klementa
Hofbauera Pekařská pouť; program od
15.30 h, mše sv. v 16 h, celebruje P.
Zubkowicz ze Slavkovic; výstava pečiva
polských pekařů.
15. 3. v popické kapli v 15 h křížová cesta.
19. 3. sv. Josefa, mše sv. v 8 h u
sv. Jana Kř, v 18 h u sv. Kříže, v 18 h v
lockém kostele
25. 3. Zvěstování Páně, mše sv.
v 8 h u sv. Jana Kř., v 18 h u sv. Kříže,
v 18 h v louckém kostele
28. 3. od 8.30 h setkání mládeže
s o. biskupem v Brně
28. 3. začíná letní čas

V novém domě U lesíka
Každou středu po 2 týdnech ve
13.15 h mše sv.
PŘIPRAVUJE SE
4. 3. v 17:30 h zveme všechny
maminky, nastávající maminky a babičky do kostela sv. Kříže na křížovou cestu matek. Zvány jsou také všechny skupinky „Modliteb matek“ nebo jakákoliv
společenství maminek či jednotlivci.
Úmysl křížové cesty si přineseme každá
v srdci.
5. 3. ve 20 h adorace před l. pátkem u sv. Mikuláše.
6. 3. První pátek, od 15 h u sv.
Kříže adorace a sv. zpověď

DUCHOVNÍ OBNOVA
V dominikánském klášteře ve Znojmě, ul. Dolní Česká 1 se uskuteční jednodenní duchovní obnova vždy v sobotu od 9 do 17 hodin:
7. 3. pro mládež.(15-25 r.) – vede P. Jan Krbec
14. 3. pro ženy – vede P. Antonín Krasucki OP
21. 3. pro muže – vede P. Pavel Konzbul
Program:
3 přednášky, adorace, příležitost ke sv. zpovědi a pohovorům, mše sv., oběd
společný. Je třeba se předem přihlásit. tel.: 515224694, 603290082. Parkování aut na
parkovištích ve městě.
Bližší informace na plakátech v kostele.
Otevři nám, Pane, otevři dveře svého boku, abychom do Tebe vstoupili
jako do archy. Ty jsi pravý Noe, kterého Bůh, Otec Tvůj, jediného shledal
spravedlivým. Dej nám vstoupit do Tebe dveřmi Tvého boku, neboť zde je
víra Tvé církve. – (Drogo)
14
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VELIKONOČNÍ TÝDEN
29. 3. Květná neděle, svěcení ratolestí při každé mši sv.; v 15 h Křížová
cesta na Hradiště
1. 4. v 19 h u sv. Mikuláše velikonoční koncert
2. 4. Zelený čtvrtek v 16 h mše
sv. u sv. Mikuláše; v 18 h u sv. Kříže;
v 18 h v Louce u sv. Václava
3. 4. Velký pátek – den přísného
postu; 15,30 h křížová cesta u sv. Mikuláše; 16 h sv. obřady u sv. Mikuláše; 18
h u sv. Kříže; v 18 h v Louce u sv. Václava; v 21 h Křížová cesta na Hradiště;

v Mramoticích v 15 h křížová cesta;
v Kuchařovicích v 17.30 h křížová cesta.
4. 4. Bílá sobota od 8 h soukromá
adorace u Božího hrobu u sv. Mikuláše a
u sv. Kříže (dary u Božího hrobu jsou na
podporu kostelů ve Svaté zemi); v 18 h
vigilie vzkříšení u sv. Mikuláše; ve 20 h
u sv. Kříže a ve 20 h v Louce u sv. Václava
5. 4. Boží hod velikonoční – mše
sv. jako v neděli, dopoledne svěcení pokrmů; sbírka na opravy kostelů
6. 4. Velikonoční pondělí - mše
sv. jako obvykle v neděli

POŘAD BOHOSLUŽEB VE ZNOJMĚ O VELIKONOCÍCH
Zelený
čtvrtek
sv. Mikuláš
Sv. Alžběta
sv. Kříž
sv. Václav
sv. Hippolyt
Šatov – pro Šatov,
Hnanice, Havraníky
Konice
Přímětice
Kuchařovice
Mramotice

2.4.
16.00

Velký pátek Velikonoční
vigilie
Bílá sobota
3.4.
4.4.
16.00
18.00

18.00
18.00
19.00
19.00

18.00
18.00
19.00
19.00

17.00
18.00

17.00
18.00
18.00

Bohoslužba
v Příměticích
Bohoslužba
v Příměticích

Bohoslužba
v Příměticích

20.00
20.00
20.00
20.00

20.00
Bohoslužba
v Příměticích
Bohoslužba
v Příměticích

Neděle
Zmrtvýchvstání
Páně
5.4.
9.00
11.00
8.00; 10.00; 18.00
8.00
10.30
9.45 Šatov a Hnanice
11.15 Havraníky
8.00
9.30
8.00
11.00

Květná neděle: pořad bohoslužeb jako v neděli; svěcení ratolestí přede mší sv.,
u sv. Kříže přede mší sv. v 8 h s průvodem z rajského dvora; v 15 h Křížová cesta na
Hradiště.
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Zelený čtvrtek: u sv. Kříže po večerní mši sv. adorace do 24 h. U sv. Mikuláše
kostel otevřen do 22 h; v Příměticích po večerní mši sv. kostel otevřen pro soukromou modlitbu do 21 h.
Velký pátek: U sv. Mikuláše v 15.30 h Křížová cesta; 21.00 h Křížová cesta
v Gránicích na Hradiště.
Bílá sobota: U sv. Mikuláše a u sv. Kříže od 8 hodin soukromá adorace u Božího hrobu přes celý den (dary u Božího hrobu jsou na podporu kostelů ve Svaté zemi).
Boží hod velikonoční: při dopolední mši sv. žehnání pokrmů; sbírka na opravy
kostelů.
Velikonoční pondělí: jako v neděli.

KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ:
- u sv. Mikuláše

každou postní neděli v 15 h
1. 3. za ženy; vedou ženy z farnosti
8. 3. za mládež; vede mládež a ministranti z farnosti
15. 3. za muže; vedou muži z farnosti
22. 3. za rodiny; vedou rodiče a děti
- u sv. Kříže
v pátek v 17 h s večerní mší sv.
- u sv. Jana Kř.
každou středu a pátek ráno v 7.30 (přede mší sv.)
- u sv. Václava
každou neděli v 17 h
- u sv. Hippolyta
každou neděli po mši sv.
- v Mramoticích
v neděli ve 10.30 h a ve středu přede mší sv.
- v Kuchařovicích
v neděli ve 14 h a ve čtvrtek přede mší sv.
- v Příměticích
v neděli ve 14 h a v pátek přede mší sv.
- v Gránicích na Hradiště
na Květnou neděli 29. 3. v 15 h; vedou rodiny
z jednotlivých obcí Znojemska
- v Gránicích na Hradiště
na Velký pátek 3. 4. ve 21 h
PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI
u sv. Kříže 23.3.–1.4. vždy hodinu před večerní mší sv
Hradiště: ve středu 1. 4. 17 do 18 h.
Přímětice: v neděli 29. 3. od 18 h a v pondělí 30. 3. od 17 h.
Mramotice: ve středu 1. 4.. od 17.40 h po mši sv.
Citonice: v pátek 27. 3. od 15.30 do 16.30 h.
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Tisk Tiskárna Wega, Znojmo
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