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ÚVOD
Otec biskup Vojtěch Cikrle slaví
biskupské jubileum
Rektora
Kněžského
semináře
v Litoměřicích
ThLic. Vojtěcha
Cikrleho jmenoval dnes již svatý
papež Jan Pavel II. dne 14. února
1990 brněnským sídelním biskupem.
V pořadí
třináctým.
Biskupské
svěcení přijal v katedrále sv. Petra a
Pavla v Brně 31. března 1990.
Biskupské svěcení přijal velmi mladý
– ve 43 letech, což je dle statistiky
čtvrtý nejmladší v dějinách diecéze.

Svou službu zahajoval po osmnácti
letech sedisvakance, kdy v čele
diecéze nestál biskup, ale po smrti
biskupa Mons. ThDr. Karla Skoupého
v roce 1972 ji vedl kapitulní vikář
Ludvík Horký. Jako biskupské heslo si
biskup Cikrle zvolil jednoduchá
slova: „Non ego, sed tu“, česky "Ne já,
ale Ty" jako zkratku ozvěny slov
Panny Marie i Ježíše Krista, jako
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vyjádření touhy odevzdat svůj život
do rukou milujícího Boha.
Letos slaví otec biskup Vojtěch 30.
výročí své biskupské služby a je
nejdéle
působícím
brněnským
biskupem v historii diecéze od jejího
založení v roce 1777. Na druhém
místě je šestý brněnský biskup
Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche,
který vedl diecézi dvacet osm let
(1842–1870). Aktuálně se dá biskup
Vojtěch Cikrle označit také jako
„doyen“ současného biskupského
sboru, protože je dnes nejdéle
sloužícím biskupem v českých a
moravských diecézích. V letech 1990
až 2018 vysvětil celkem dvě stě
čtyřicet tři kněží, z toho v roce 2012
čtyřtisícího kněze brněnské diecéze
od jejího založení. Je hlavním
světitelem brněnských pomocných
biskupů Mons. ThDr. Petra Esterky a
Mons. Ing. Mgr. Pavla Konzbula, Dr., a
spolusvětitelem
dalších
sedmi
biskupů,
např.
současného
vídeňského arcibiskupa Christopha
kardinála
Schönborna
nebo
olomouckého arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera. V roce 2009 přivítal
biskup Cikrle v Brně Svatého otce
Benedikta XVI., prvního papeže, který
navštívil brněnskou diecézi.
/tisková mluvčí Biskupství brněnského
Martina Jandlová/
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O prožívání biskupské služby otec
biskup Vojtěch Cikrle hovoří v nové
publikaci „Rozhovory o Brně a
službě“:
Otče biskupe, jak vůbec „vznikla“
biskupská funkce?
Služba biskupa byla ustanovena tím,
že Ježíš k ní vybral a pověřil dvanáct
apoštolů a ti zase pověřovali k této
službě další. Být biskupem není
funkce, ale služba. Není vysvěcený
pro sebe, ale pro druhé.
Napadlo vás někdy, že se stanete
biskupem?
Ne. O tento druh služby jsem
neusiloval ani po něm netoužil.
Co úřad biskupa znamená?
Na tuto otázku se dá odpovědět z více
úhlů. Třeba, že biskup je člověk
vyvolený Bohem k určité službě.
Nebo že biskup je služebník, který má
sloužit úkolu, pro který byl vybrán.
Katechismus
katolické
církve
doplňuje, že biskup je viditelným
zástupcem Krista – učitele, dobrého
pastýře a hlavy své církve. Každý
diecézní biskup má, jako Kristův
náměstek, svěřený pastýřský úřad ve
své diecézi. Konkrétně je biskup
osoba, která se modlí za lidi jemu
svěřené, uděluje svátosti a řídí chod
diecéze. Říká se: Kde je biskup, tam je
církev.
Co jste po svém jmenování prožíval?
Tíhu zodpovědnosti a zároveň dotek
důvěry.
Co pro vás znamená být biskupem?
Být služebníkem Velkého. S poctami i
pohrdáním. Biskupská služba je také

jakýmsi projekčním bodem pro dobré
i pro špatné.
Do jaké míry je biskup kazatel a pastýř
a do jaké míry úředník a manažer?
Musí nějak zvládnout všechno, i když
principy práce jsou rozdílné a
nalézání míry obtížné. Osobně jsem
mnohem raději pastýřem než
úředníkem.
Kdybyste znovu začínal, dělal byste
něco jinak?
Určitě bych mnoho věcí dělal i jinak.
Ale to mohu říct až na základě
zkušeností, které mám, a s odstupem
času, když vidím, jak se věci vyvíjely a
jaké byly možnosti. O mnohých
věcech nebudeme až do konce života
vědět, jestli byly rozhodnuty dobře
nebo špatně.
Co vlastně biskup dělá?
Ráno vstává, večer chodí spát.
Mezitím je v práci, kterou bere jako
službu. Musí také něco sníst, aby to
vydržel.
Je
projekční
figurou,
soustřeďují se na něm napětí kněží,
spolupracovníků, věřících i nevěřících
lidí. V tomto případě funguje jako
hromosvod, který, jak je známo, musí
mít dobré uzemnění. A také funguje
jako dobíječka. Ne, že by ubité dobíjel,
ale dobíjí vybité. Někdy je celý bez
sebe, co se na něho valí. A někdy je
nejšťastnější z lidí, protože se může
zblízka dívat na věci, které tvoří Bůh.
Jaká jsou vaše lidská přání a sny?
Když jsem se před mnoha lety sám
rozhodoval o svém povolání, přál
jsem si žít pro druhé jako Ježíš. A je to
stále mým snem a mým přáním. Mám
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radost, když to tak je, a trápím se,
když to tak není.
Splnilo se vám to, co jste si na začátku
představoval?
Představoval jsem si, že biskupská
služba bude těžká, a to se splnilo.
Je biskupovi vždycky všechno jasné?
Samozřejmě že není. Druzí se občas
diví, proč nemůžu o něčem okamžitě
rozhodnout, když „je to přece tak
jasné“. Stále platí, že čím méně je
člověk
seznámen
se
všemi okolnostmi,
tím
má
jednoznačnější a rychlejší soud.

kteří pracují v nově vytvořených
odborech, odděleních, centrech…
Kněží a spolupracovníci jsou pro mne
velkou pomocí a děkuji jim za
obětavé nasazení a službu církvi.
Co vám roky v biskupském úřadě daly?
Bezesné noci i radostný úžas z toho,
co tvoří Bůh.
Co pro vás brněnská diecéze znamená?
Domov, životní lásku a místo služby,
ke které mě pozval Bůh.
Kde berete sílu do každého dne?
Pro biskupa musí být pramenem síly
modlitba. Být s Bohem a naslouchat
mu. To je asi základní věc. A když je
břímě tíhy pastýřské služby velmi
těžké, pomohou slova svatého
Augustina. Ten v jednom svém kázání
při výročí svého svěcení o biskupské
službě řekl: „Čím větší láska, tím lehčí
břemeno.“ Protože láska činí všechno
lehkým.
Jaký máte cíl?
Cíl mám stále jediný – aby diecéze
byla živým organismem. Všichni jsme
stále na cestě, ale protože cíl není
statický, není možné dívat se na
„tachometr“ a říkat si, jak pěkně nám
to jde. Diecéze je mnoho lidí a cesta je
pro každého jedinečná.
Jak hodnotíte z pohledu téměř dvou set
padesáti let působení brněnského
biskupství?
Je těžké hodnotit zápas před
závěrečným písknutím. Věřím, že ho
neprohrajeme. Ale dá to ještě zabrat.
Co byste chtěl, aby po vás zůstalo?
Živá a, dá-li Pán, kvetoucí diecéze.

V čem se biskupství za tu dobu
změnilo?
Na začátku byly na biskupství jen dva
telefony a dva počítače, dveře si
podávalo množství návštěv, které
věřily, že je církev bohatá a vlivná, a
chtěly toho využít pro sebe.
Dnes máme nejen víc telefonních a
jiných přístrojů, ale také víc než
tehdejších asi sedm zaměstnanců,
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Na co se těšíte?
Na sníh, mráz a dlouhé noci. Na
jahody a rozkvetlé stromy. Na teplo,
slunce a hory. Na barevné stromy a
nové víno. Na setkávání s lidmi dobré
vůle. A na mnoho dalších krásných
věcí. A jednou na setkání s Pánem.

studoval filosofii u jezuitů v Olomouci
a v pražském Klementinu, poté
teologii ve Štýrském Hradci (Grazu).
Po studiích teologie se však nenechal
vysvětit a roku 1606 se vrátil na
Moravu. Téhož roku se v Meziříčí
zřejmě oženil s Annou Plachetskou,
protože se nám dochovala podepsaná
manželská smlouva. Nicméně pouhý
rok nato, zřejmě jako vdovec, přijal
nižší svěcení a začal vypomáhat
svému bratrovi v duchovní správě. V
roce 1609 byl v Brně vysvěcen na
kněze. V následujících deseti letech
působil v duchovní správě na více
místech, naposledy jako farář v
Holešově,
kam
nastoupil
po
vystěhovaném evangelickém faráři. V
téže době se stává Lobkovicovým
důvěrníkem a zpovědníkem. Na
Moravu vtrhla polská kozácká jízda.
Vypráví se, že když se vojsko po
vydrancování Bystřice přiblížilo k
Holešovu, vyšel jim vstříc Jan
Sarkander s monstrancí a s průvodem
místních katolíků zpívajících Salve
Regina. Kozáci se zastavili, postupně
se přidávali ke zpěvu a město Holešov
ušetřili. Zpráva o události se brzy
roznesla, ale ne všichni v ní viděli
zázračné vyslyšení modliteb: kněz Jan
byl obviněn z velezrady. Podezírali
ho, že on anebo jeho pán Lobkovic
sami pozvali vojska kozáků na
Moravu. Jan byl zatčen a v
olomouckém
vězení
vyslýchán
útrpným právem. Ani po trojím
stupňovaném mučení žádné z
obvinění nedoznal. Podezřelým ze
zrady byl sice spíše pan Lobkovic,

APOŠTOLÁT MODLITBY
Úmysly Celosvětové sítě modlitby
s papežem Františkem
Denní modlitba Apoštolátu: Nebeský
Otče, kladu před tebe celý dnešní den a
ve spojení s tvým Synem, který ve mši
svaté neustále zpřítomňuje svou oběť
za záchranu světa, ti v něm nabízím
své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i
mým průvodcem a dává mi sílu svědčit
o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií,
Matkou našeho Pána a Matkou Církve,
to všechno přináším jako svou
nepatrnou oběť zvláště na úmysly
Svatého otce a našich biskupů.
Úmysly na měsíc březen 2020:
Evangelizační úmysl: Katolíci v Číně
– Modleme se, aby Církev v Číně
vytrvala ve věrnosti evangeliu a
rostla v jednotě.
Národní
úmysl:
Za
farní
společenství – ať jsou na přímluvu
sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro
hledající, katechumeny, trpící a
nemocné.
Z KALENDÁŘE
Jan Sarkander
Narodil se 20. prosince 1576 v
katolické rodině ve Skočově na
Těšínsku. Jan v letech 1597 až 1603
4
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Sarkander byl vyslýchán především
jako jeho důvěrník a zpovědník. Byl
na něho činěn nátlak, aby porušil
zpovědní tajemství. Když opakovaně
odmítal vinu na pozvání vojsk a
nechtěl sdělit, co by mohl vědět ze
zpovědnice,
byla
proti
němu
vznesena další obvinění. Jan zemřel
na následky trojího mučení dne 17.
března 1620 ve vězení v Olomouci.
(400 let od umučení)

evangelících v dějinách českého
národa.
Slova Jana Pavla II. při kanonizaci
Jana Sarkandera:
„Dnes já, papež římské církve, jménem
všech katolíků prosím za odpuštění
křivd, spáchaných na nekatolících v
pohnutých dějinách tohoto národa;
zároveň ujišťuji, že katolická církev
odpouští všechno zlé, co vytrpěly zase
její děti. Ať je dnešní den novým
začátkem
ve
společné
snaze
následovat Krista, jeho evangelium,
jeho zákon lásky, jeho touhu po
jednotě věřících v Kristu: ‘Aby všichni
jedno byli’ (Jan 17,21).“
/čerpáno z knihy: Svatí na každý
den/
ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČR
Selesiáni Dona Boska
Společnost sv. Františka Saleského,
kongregace
,,Stačí, že jste mladí, abych vás měl
rád" /Don Bosco/
Řád se zaměřuje na výchovu a
evangelizaci,
především
na
opuštěnou a chudou mládež a na
misie. Salesiáni mají své kořeny na
periferii Turína v severní Itálii, kde
kněz Jan Bosco rozvinul dílo pro
chudé a opuštěné kluky. Na území
dnešní České republiky salesiáni
pracují od roku 1927. Salesiáni Dona
Bosca jsou řeholním společenstvím
mužů (kněží i laiků), kteří se
zasvěcují Bohu a chtějí uskutečňovat
program svého zakladatele: Být
znamením a nositeli Boží lásky
mladým, zvláště nejchudším.

Za blahoslaveného jej prohlásil papež
Pius IX. dne 3. listopadu 1859, ale
oslavy blahořečení se konaly až 6.
května 1860 (na tento den připadá
jeho církevní svátek). Tehdy byly jeho
ostatky slavnostně přeneseny z
mariánského kostela v Předhradí do
katedrály svatého Václava. Část
ostatků je dnes uchovávána rovněž v
kapli Jana Sarkandera, která stojí v
místě bývalé věznice.
Do seznamu svatých jej zapsal papež
Jan Pavel II. při své návštěvě Moravy
dne 21. května 1995 (25 let od
svatořečení), přičemž veřejně vyslovil
prosbu za odpuštění všech křivd,
kterých se kdy katolíci dopustili na
5
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Nejmladší světec církve, žák sv. Jana
Bosca, Dominik Savio, zemřel v
patnácti letech (9. 3. 1857). /Lada/

dění kolem jeho odsouzení Pilátem
Pontským, nesení kříže po Via
Dolorosa a ukřižování na hoře
Golgota (Kalvárie). Křížová cesta je
rozdělena
na
obvykle
čtrnáct
zastavení,
která
odpovídají
jednotlivým
událostem
tradičně
spojenými s pašijemi.
Pobožnost křížové cesty vykonávají
římskokatoličtí křesťané nejčastěji v
postní době a na Velký pátek.
Procházejí se jednotlivá zastavení za
modlitby, meditace a zpěvu.
Tradičních čtrnáct zastavení popisuje
tyto pašijové události:
1. zastavení – Pán Ježíš odsouzen k
smrti
2. zastavení – Pán Ježíš přijímá kříž
3. zastavení – Pán Ježíš padá pod
křížem poprvé
4. zastavení – Pán Ježíš potkává svou
Matku
5. zastavení – Šimon Kyrenský
pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
6. zastavení – Veronika podává Pánu
Ježíši roušku
7. zastavení – Pán Ježíš padá pod
křížem podruhé
8. zastavení – Pán Ježíš napomíná
plačící ženy
9. zastavení – Pán Ježíš padá pod
křížem potřetí
10. zastavení – Pán Ježíš zbaven
roucha
11. zastavení – Pán Ježíš přibit na kříž
12. zastavení – Pán Ježíš umírá na
kříži
13. zastavení – Tělo Pána Ježíše sňato
z kříže

Salesiáni v Bulharsku
Čeští salesiáni jsou v Bulharsku od
roku 1994. Prvním místem působení
bylo město Kazanlak, od února 2008
jsou salesiáni také ve 40 km vzdálené
Staré Zagoře.
Kazanlak je 70tisícové město, které
se nachází asi uprostřed Bulharska.
Salesiáni tu vytvořili centrum pro
setkávání
mládeže
z celého
Bulharska. Starají se také o farnost,
chlapecký internát a oratoř. V roce
2008 se část kazanlacké komunity
přesunula do Staré Zagory a začala
zcela nové dílo, které je od toho
kazanlackého značně odlišné. Je
zaměřené především na romskou
komunitu, která čítá ve Staré Zagoře
kolem 15 tisíc lidí ve veliké chudobě.
V roce 2013 zde salesiáni začali
stavět nové centrum: kostel, školu,
dům a hřiště.
/zdroj www.sdb.cz/bulharsko/
KŘÍŽOVÁ CESTA
Křížová cesta, někdy podle jejího cíle
nazývaná Kalvárie, je symbolická
cesta sledující události spojené s
ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje
6
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14. zastavení – Tělo Pána Ježíše
uloženo do hrobu
Někdy je Křížová cesta rozšířena na
začátku o zastavení Poslední večeře
nebo v závěru o zastavení Vzkříšení.

VELIKONOČNÍ VIGILIE
Z prastaré tradice je tato noc
zasvěcena Pánu. Vigilie, která se v ní
slaví, připomíná svatou noc, kdy Pán
vstal z mrtvých, a je považována za
"matku posvátných vigilií". V ní totiž
církev s bdělostí očekává vzkříšení
Pána a slaví svátosti uvádějící do
křesťanského života.
Velikonoční vigilie, které židé
každoročně slavili jako památku na
velikou noc, kdy přenocovali v
očekávání přechodu Pána, který je
měl vysvobodit z faraonova otroctví,
to byl předobraz pravého přechodu
Kristova, totiž noci opravdového
osvobození, v níž Kristus pouta smrti
rozlomil a jako vítěz vystoupil z
hrobu.
Už od počátku církev každoročně
slavila Velikonoce, slavnost všech
slavností, především noční vigilii.
Vždyť Kristovo vzkříšení je zárukou
naší víry a naděje, a křtem a
biřmováním jsme byli zapojeni do
Kristova velikonočního tajemství, s
ním jsme zemřeli, s ním jsme byli
pohřbeni, s ním vzkříšeni a s ním také
budeme kralovat. Tato vigilie je také
očekáváním příchodu Páně.
⦁ Všechny obřady velikonoční vigilie
se konají v noci. Ať nezačínají před
začátkem noci a skončí před
nedělním svítáním. Toto pravidlo má
být vykládáno doslovně. Důvody,
které někteří uvádějí ve prospěch
slavení velikonoční vigilie už v
předvečer, jako např. nedostatečná
bezpečnost, se neuvádějí v případě

Pozvání na modlitbu křížové cesty
v našich farnostech v postní době
⦁ Kostel sv. Jiří v Ořechově vždy ve
čtvrtek v 17:00 přede mší svatou
⦁ Kostel Všech svatých v Ořechově
vždy v pátek po mši svaté v 18:00
⦁ Kostel sv. Šimona a Judy v
Radosticích každou sobotu v 15:00
⦁ Kaple sv. Jana Nepomuckého v
Pršticích také každou sobotu v
16:00
Křížové cesty u Všech svatých
povedou
28.2. Ministranti
6.3. Matky
13.3. Děti
20.3. Schola Gemini
27.3. Ctitelé sv. Peregrina
3.4. Rodiny
V neděli 5. 4. se koná křížová cesta
v přírodě – od kostela sv. Jiří ke
kostelu Všech svatých
7
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noci Narození Páně nebo jiných
shromáždění různého druhu

mezi základní patří i volba času a
místa. Liturgie velikonoční vigilie je
plná symbolů a mělo by nám záležet
na tom, aby tyto symboly byly
pravdivé a oslovující. Při pohledu do
historie si uvědomíme, že křesťanské
Velikonoce
vyrůstají
ze
starozákonních událostí, při nichž se
připomínají dva okamžiky: vyjití z
Egypta a přechod Rudým mořem.
Boží záchrana se zde projevuje
během noci, v noci Bůh procházel
Egyptem a rozlišoval mezi Izraelem a
Egypťany a také v noci Bůh otevřel
svému národu cestu Rudým mořem.
Celá tradice mluví o této noci jako o
noci bdění pro Hospodina. Tuto noc
Židé nejen jedli beránka, ale
především byli připraveni a vyšli z
otroctví ke svobodě. Křesťané
přijímají tento biblický význam
Velikonoc a čtou jej ve světle Kristova
zmrtvýchvstání. Toto je noc, kdy
Kristus, pravý beránek, vylomil bránu
smrti a osvobodil člověka spoutaného
hříchem. Tato noc je, především pro
křesťany, noc bdění a noc modliteb,
proto v liturgii velikonoční vigilie
čteme: „V této veliké noci křesťané na
celém světě bdí a modlí se,
poslouchají slovo Boží a slaví
Kristovo vítězství nad smrtí.“ V tomto
biblickém a liturgickém kontextu je
tato noc nocí, kdy se bdí, odtud i
název vigilie – bdění. Obřady
velikonoční vigilie začínají liturgií
světla neboli lucernáriem. Tato
liturgie světla je prastarou církevní
praxí a spočívala v zapalování světel v
chrámě po západu slunce. Slunce –

⦁ Doporučuje se shromáždit několik
menších, blízkých společenství do
jednoho kostela, aby se bohoslužba
mohla konat v plném rozsahu a
slavnostním způsobem. Je třeba dát
přednost tomu, aby se zvláštní
skupiny
zúčastnily
slavení
velikonoční vigilie pohromadě s
ostatními věřícími, a tak hlouběji
prožívali církevní společenství.
Proč jsou obřady velikonoční
vigilie v noci?
V komentáři k liturgii se píše: „Všechny
obřady
velikonoční
vigilie
ať
nezačínají před začátkem noci a
skončí před nedělním svítáním.“
Trochu mě tento požadavek zaráží.
Zažil jsem bohoslužbu, která začínala
za tmy a končila po rozednění, a mohu
vám říct, že na mě zapůsobila velmi
silně.
Obřady velikonoční vigilie jsou
nejkrásnější a nejpestřejší liturgií z
celého roku, a proto by se jim měla
věnovat maximální pozornost i
důstojnost při slavení. Průběh liturgie
je ovlivněn mnoha ukazateli, přičemž
8
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Kristus, který přes den osvěcoval a
střežil kroky svých věrných, během
noci „nezapadá“, ale skrze světlo
chrámových svící nad nimi i v noci
bdí. Tento rituál liturgie světla má
smysl konat na začátku noci, ale ne v
její půli anebo na jejím konci, protože
tím by byla popřena jeho symbolika a
smysl. Obřady velikonoční vigilie mají
končit v noci, před svítáním, neboť se
jedná o noční liturgii – bdění, jež
poukazuje na okamžik Kristova
zmrtvýchvstání.
Toto
základní
tajemství je zahaleno „temnotou“, a
proto je skryté lesku světa. Za svítání,
když ženy přišly k hrobu, našly již jen
„stopy“
Zmrtvýchvstalého.
Náš
emocionální svět velmi ovlivňuje naše
jednání a chování, ale je třeba též
světla poznání a vědění, což platí
nejen ve víře, ale i v dalších oblastech
života.
/autor: Pavel Kopeček/

Před II. vatikánským koncilem byla
člověku udělována až v posledních
okamžicích pozemského života a lidé
ji považovali za jakési ,,sbohem" před
tím, než člověk odejde na onen svět.
Nazývala se ,,poslední pomazání",
poslední modlitba před odchodem na
věčnost. V lidech proto vyvolávala
strach a smutek. Možná si někteří
starší farníci vzpomenou, že když šel
kněz se svátostí do některého domu,
za ním kostelník se zvonkem, už se
nesla vesnicí zpráva: „Kdože už tady
dlouho nebude, kdo nás brzy opustí?".
Proto i z tohoto důvodu se této
svátosti začalo říkat ,,pomazání
nemocných",
aby
se
změnila
představa věřících, že kněze voláme,
až když nemocný umírá.
V roce 1993 byl z podnětu papeže
Jana Pavla II. vyhlášen světový den
nemocných, který připadá na 11.
února, tedy na den, který je zároveň
dnem svátku Panny Marie Lurdské.
Tento den nám má připomínat, že i
kolem nás jsou lidé nemocní a trpící a
právě v tento čas církev uděluje
svátost pomazání nemocných.
V tikovickém kostele jsme se my
věřící, v hojném počtu, sešli ve
čtvrtek 13. února, abychom z rukou o.
Kryštofa přijali tento dar, jako další z
prostředků, který je nám dáván k
uzdravení na těle i na duši. Atmosféra
byla mimořádně zvláštní a důstojná. I
přítomnost dalšího kněze u oltáře
umocňovala vážnost dané chvíle. Za
přítomné farníky děkuje
Věra Blaňková

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Pomazání nemocných
Ve světě probíhají nejrůznější setkání,
jež si kladou za cíl uzdravovat. Každý
chce být uzdraven. Je to v pořádku. I
naše církev má vlastní modlitbu a
obřad s prosbou za uzdravení
nemocných - je to svátost pomazání.
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Milí farníci,
dovolte mi pozvat vás na úžasnou
cestu objevování nových písní z
Kancionálu. Kancionál má cca 240
písní. Dovolím si odhadnout, že
známe a zpíváme tak polovinu a to je
velká škoda. Jedná se o velmi krásné,
hodnotné
a
vhodné
písně.
Máme v plánu naučit se každý měsíc
novou píseň. Ze začátku bychom se
řídili
liturgickou
potřebou...
Píseň se bude učit v pátek přede mší
sv., zopakujeme ji na konci mše sv. A
když to uděláme za měsíc 2-3x věřím,
že když písničku vyzkoušíme 4.
neděli v měsíci před mší sv. můžeme
ji směle zazpívat v jejím průběhu….
Každopádně to bude záležet na vaší
ochotě se učit. Na postní dobu jsem
zvolila krásnou, kající píseň č. 322
Před tvou tváří stojím, Bože, před
tebou se nelze skrýt. Jedná se o
poměrně novou píseň z roku 1986,
text Jan Vícha, nar. 1923, kapucín.
Autorem nápěvu je Zdeněk Pololáník.
nar. 1935, hudební skladatel, autor
hudby mnoha písní z Kancionálu.
Tato píseň je psaná poměrně vysoko,
nechala jsem ji o 2 tóny snížit, aby se
nám lépe učila. “Píseň je pro svůj kající
charakter doporučována zpívat celou
postní dobu, zvláště pak na Popeleční
středu.,“ což si necháme na příští rok
 „Hlavní náplní postní doby je
duchovní obnova, obrácení. A to
bychom měli zohlednit i při výběru
postních písní a upřednostňovat písně
s kajícím charakterem. Písně o utrpení
Krista je vhodné zpívat až ve Svatém
týdnu nebo některé k sv. přijímání pro

jejich
christologický
charakter.“
Budete-li mít chvilku času, přečtěte si
text písně, kterou se budeme učit.
Prosím, mějte s námi trpělivost i my
se učíme a snad se nám podaří za rok
si osvojit 12 krásných písní. V
Peregrínku bych vždy napsala, kterou
píseň se daný měsíc budeme učit. Za
varhaníky u Všech svatých
Jana Ryšavá
Oslava Dne zasvěceného života
2. únor, svátek Uvedení Páně do
chrámu (lidově Hromnice), je v
katolické církvi slaven i jako den
díkůvzdání
za
povolání
k
zasvěcenému životu. Papež Jan Pavel
II. spojil tento liturgický svátek, který
připomíná Ježíšovo zasvěcení, s
připomínkou těch, kdo v církvi
zasvěcují svůj život celoživotní službě
Bohu i lidstvu. Farnost Všech svatých
si tento svátek připomněla již potřetí
pozváním skupinky řádových sester.
V roce 2018
to byly
sestry
z Kongregace Sester od Andělů,
v dalším roce sestry z Kongregace
Učednic Božského Mistra a letos
v neděli 2. února přijaly pozvání
sestry dominikánky. Po společné mši
svaté jsme byli pozváni na faru, kde
proběhlo
neformální
přátelské
setkání. Sestry Dominika, Štěpánka a
Vincenta se podělily o svá svědectví
cesty víry a povolání k řeholnímu
životu. Seznámily nás s životem své
komunity v Brně na Veveří ulici a
s komunitou sester dominikánek
v nedalekých Střelicích.
10
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V závěru zodpověděly na zvídavé
dotazy a s příslibem modlitby za naše
farnosti se rozloučily, nasedly do auta
a vydaly se směrem „domů“ ke

společnému obědu. Věřím, že také my
na ně v modlitbách vzpomeneme.
/Leona/

BOHOSLUŽBY V BŘEZNU 2020
Kostel sv. Jiří:
1.3. 1. neděle postní v 8.00 mše sv.
5.3. čtvrtek v 17.00 Křížová cesta, v 17.30 mše sv.
7.3. sobota v 8.30 růženec
8.3. 2. neděle postní v 8.30 mše sv.
12.3. čtvrtek v 17.00 Křížová cesta, v 17.30 mše sv.
15.3. 3. neděle postní v 8.00 mše sv.
19.3. čtvrtek svátek sv. Josefa v 17.00 Křížová cesta , v 17.30 mše sv.
22.3. 4. neděle postní v 8.00 mše sv.
25.3. středa Zvěstování Páně v 17.00 mše sv.
26.3. čtvrtek v 17.00 Křížová cesta, v 17.30 mše sv.
29.3. 5. neděle postní v 8.00 mše sv.
11
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Kostel Všech svatých:
1.3. 1. neděle postní v 9.15 mše sv.
2.3. úterý 17.30 -18.00 adorace
6.3. pátek v 17.30 mše sv., 18.00 Křížová cesta
8.3. 2. neděle postní v 10.00 mše sv.
10.3. úterý 17.30 -18.00 adorace
13.3. pátek v 17.30 mše sv., 18.00 Křížová cesta
15.3. 3. neděle postní v 9.15 mše sv.
17.3. úterý 17.30 -18.00 adorace , 18.00 mše sv.
18.3. středa v 17.30 mše sv. ze slavnosti sv. Josefa
20.3. pátek v 17.30 mše sv., 18.00 Křížová cesta
22.3. 4. neděle postní v 9.15 mše sv.
24.3. úterý 17.30 -18.00 adorace
25.3. středa Zvěstování Páně v 18.00 mše sv.
27.3. pátek v 17.30 mše sv., 18.00 Křížová cesta
29.3. 5. neděle postní v 9.15 mše sv.
Kaple Prštice:
7.3. sobota v 16.00 Křížová cesta, v 16.30 mše sv.
14.3. sobota v 16.00 Křížová cesta, v 16.30 mše sv.
21.3. sobota v 16.00 Křížová cesta, v 16.30 mše sv.
28.3. sobota v 16.00 Křížová cesta, v 16.30 mše sv.
Kostel Radostice:
7.3. sobota v 15.00 Křížová cesta, v 15.30 bohoslužba slova
14.3. sobota v 15.00 Křížová cesta, v 15.30 mše sv.
21.3. sobota v 15.00 Křížová cesta, v 15.30 mše sv.
28.3. sobota v 15.00 Křížová cesta, v 15.30 mše sv.
SVÁTOST SMÍŘENÍ
⦁ čtvrtek 17.00 – 17.30 kostel sv. Jiří
⦁ pátek 17.00 – 17.30 kostel Všech svatých
NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH
⦁ čtvrtek 19.3.2020
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