
 
 
 

 
„Půst nás probouzí a působí, že jsme vnímavější vůči Bohu i bližnímu. 

Oživuje naši touhu poslouchat Boha, který jediný dokáže utišit náš hlad.“ 
 

papež František 
 

 
 
 
„A viděl Bůh, že je to dobré.“ To je věta, která se při popisu stvoření světa, 
jak ho najdeme na začátku Bible, objevuje několikrát. Je tu zdůrazněno, že 
Boží skutky a Boží vůle jsou dobré. Bůh nepotřebuje žádné zakrývání 
svých skutků, které by nebyly dokonalé. To, co dělá On, je dobré, a to 
úplně.  
Ale když se podíváme na sebe, jestli naše skutky jsou opravdové a dobré 
a jestli jednáme tak, abychom za vše mohli být chváleni, něco není tak 
docela v pořádku. Něco kryje naši zbabělost, něco kryje naši pýchu, něco 
kryje naši nerozhodnost. Jen se projděme svým svědomím a najdeme to. 
Uvidíme, jak často kryjeme farizejským způsobem a zdánlivě dobrými 
skutky to, co ve skutečnosti až tak dobré není. A mělo by platit i o nás 
a našich skutcích: „A viděl Bůh, že je to dobré.“ 
 
Každá doba pro nás může něco přinést sama svou povahou a také my 
můžeme v té době něco získat svou snahou. Doba přípravy na Velikonoce 
je celá před námi. Je to dlouhé období. Budeme-li však o něco poctivě 
usilovat, bude se nám nakonec zdát velice krátká. 

P. Luboš Pavlů 

57. číslo tuřanských farních zpráv 
postní doba 2019 

 



INFORMACE  A  POZVÁNKY  
 
 
 1. svaté přijímání – 12. května 2019 při mši svaté v 10 hodin 

 
 Příležitost ke svátosti smíření – půl hodiny před každou mší svatou 
 
 Adorace před Nejsvětější svátostí – každý čtvrtek po mši svaté  

 
 Katecheze pro dospělé – každou středu po mši svaté 
 
 Návštěva nemocných – po domluvě s P. Lubošem Pavlů 
 
 Mše svatá v Domově pro seniory – každý 1. a 3. čtvrtek v 10 hodin 
 
 Farní kavárna – je otevřena každou neděli po mši svaté 

 
 Dětská mše svatá – každý čtvrtek v 18 hodin 

 
 Modlitby matek – první skupinka každé pondělí v 18 hodin, druhá 

skupinka každou středu ve 20 hodin v domečku 

 
 

 
 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V  NAŠEM KOSTELE  
 

18. 4. Zelený čtvrtek  18.00 

19. 4. Velký pátek   18.00 

       křížová cesta  17.30 

20. 4. Bílá sobota   20.00 

21. 4. Hod boží velikonoční 7.30 a 10.00 

22. 4. Pondělí velikonoční  7.30 a 10.00 
 

 



50.  NAROZENINY P.  LUBOŠE PAVLŮ  
Tohle významné životní jubileum nemůžeme přejít jen tak bez povšim-
nutí, a proto našemu P. Lubošovi společně popřejeme v neděli 7. dubna po 
mši svaté v 10 hodin. Poté se sejdeme na zahradě a v domečku za kos-
telem k malému agapé, kde se občerstvíme tím, co si sami přineseme. 
Všichni jste srdečně zváni! 

 
FARNÍ ZÁJEZD DO ČÍHOŠTI 2019 
V sobotu 30. března opět vyjedeme na zájezd. Udělejte si čas na společný 
zážitek! Farní zájezd bude tentokrát za farářem – mučedníkem komu-
nismu P. Josefem Toufarem do Číhošti, Zahrádky a Želivu. Přihlásit se 
můžete v kostele vzadu na stolečku, kde najdete i další podrobnosti 
k tomuto zájezdu. Zapište se prosím na žluté papíry. 
 

MOUDROST PANA PROFESO RA DOMINIKA PECKY  
Na pultech knihkupectví se objevila drobná knížka myšlenek P. Dominika 
Pecky, který v Tuřanech působil a věnoval jim svou prvotinu Matka Boží 
v trní. Milou publikaci s názvem Moudrost pana profesora Dominika Pecky 
s láskou uspořádaly Anna Macková a Marta Munzarová a vydalo ji nakla-
datelství Cesta v roce 2018. Doporučujeme ji vaší pozornosti. 
 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ  2019 
Sdružení YMCA Setkání vám nabízí ve dnech 29. 6. – 6. 7. 2019 týdenní 
kurz pro manželské páry, který probíhá v Kroměříži. Je to možnost, jak 
obnovit a prohloubit své manželství a možná se i znovu zamilovat do své 
vlastní ženy či do svého vlastního muže.  
Obsahem programu jsou přednášky o manželské komunikaci, krizi, 
rozdílech mezi mužem a ženou, sebevědomí, odpuštění, naplňování 
potřeb i sexualitě. Volné odpoledne je pak příležitostí třeba k poznávání 
krásy Kroměříže a jejích památek. Na závěr je možné obnovit svůj 
manželský slib při slavnostní mši.  
Celý týden probíhá v přátelském, ekumenickém duchu a je otevřený všem, 
kterým takové prostředí není cizí. 
Přihlášky a více informací o akcích najdete na webových stránkách 
www.manzele.setkani.org nebo na následující adrese:  
Hana Michalcová, YMCA Setkání, Ečerova 10, 635 00 Brno 
e-mail: michalcova.hana@setkani.org, tel.: 608 422 768 

http://www.manzele.setkani.org/
mailto:michalcova.hana@setkani.org


PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 
 

 
TUŘANY ,  HOLÁSKY ,  BRNĚNSKÉ IVANOVICE 

A  DVORSKA  
 
Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili do Tříkrálové sbírky, konané 
5. ledna 2019, a to jak koledníkům a jejich doprovodu, tak i organizátorům 
a samozřejmě také dárcům. 
V letošním roce se u nás vybralo celkem 106 452 Kč, což je o 5 543 Kč 
více než loni. 
V Tuřanech se vybíralo do 19 pokladniček a koledovalo 73 koledníků – 
převážně žáků naší školy, které z velké části zorganizovala bývalá paní 
ředitelka Božena Küfhaberová. Mezi koledníky patřily i děti ze školky 
nebo jiných škol a s nimi 18 členů dospělého doprovodu.  
S ohledem na rozsáhlou plochu naší městské části je koledování hodně 
náročné jak pro organizaci sbírky, tak i pro koledníky a jejich doprovod. 
Velice bychom proto uvítali, kdyby se v příštím roce přihlásilo více 
dobrovolníků zejména z řad farníků. Chybí nám často dospělý doprovod – 
není k tomu potřeba nic víc než občanský průkaz a pár hodin vašeho 
volného času. Charita za tuto námahu poskytuje všem koledníkům malé 
dárky. 
Výtěžek sbírky bude letos v Brně použit na pomoc mentálně a fyzicky 
postiženým a nevyléčitelně nemocným lidem v různých zařízeních. 
                           Marie Bolečková a Božena Küfhaberová, organizátorky sbírky 

 

 

CHRLICE  
 
„Kde mám plášť?“ „Kde jsou koruny?“ „Kolik si mám vzít cukrů?“ Takto 
začínala sobota 5. ledna, kdy se tříkráloví koledníci připravovali na svou 
každoroční cestu. Zpočátku to vypadlo na déšť, ale naštěstí se počasí 
umoudřilo, a tak se mohli malí i velcí koledníci vesele vydat za svým 
posláním. Ve velké části domácností jsou již očekáváni a přivítáni s úsmě-
vem, ale občas se najdou i lidé odmítaví. Koledníky ale jen tak něco 
neodradí!  



Letos jste mohli potakat a přispět těmto koledníkům: 
Terezka, Matýsek a Teodorek Krejčí, Štěpánek Petřík a Mireček Císař, 
Jakub, Kryštof a Tadeáš Vachovi, Anička Zekuciová, Lenička a Vašík Řehůř-
kovi, Honzík a Tomášek Beránkovi, Jirka Hanes, Amálka Kainová, Bára 
Šafaříková, sestry Vyleťalovy, Tadeáš Sobotka, Gabča Pfeifrová, Ráďa, 
Pepík a Toníček Přikrylovi, Ondra Přichystal, Vládík Dornai, Michal 
Fisterle a naši milí noví koledníci manželé Rovenští s dětmi Sebíkem 
a Maxíkem. Mám vždy radost z každého nového dobrovolníka, který se 
k nám přidá. 
Tříkrálová sbírka se v Chrlicích konala již po čtrnácté. Zatímco v roce 
2006 se vybralo 17 000 Kč, letošní rok se už částka vyšplhala na 
68 125 Kč, což je čtyřikrát více. Tyto finanční prostředky charita využije 
na pomoc pro nejpotřebnější a také na financování různých projektů, 
kterými jsou mimo jiné rekonstrukce domu se sociální péčí, rekonstrukce 
chráněného bydlení sv. Anežky, provoz domácího hospice a mnoho 
dalších.  
Děkujeme všem ochotným dárcům a také všem koledníkům! 

Marie Hiclová, koordinátorka sbírky v Chrlicích 

 
 
MATOUŠ FERDINAND SOBEK Z BILENBERKA – 
PŘED 350 LETY 
 
O Provodní neděli (Laetare) 29. dubna 1669 přijal tento všestranný, 
vzdělaný, činorodý a nadaný kněz pallium – pontifikální symbol praž-
ského arcibiskupa. Tento akt se rozhodl 
učinit v Tuřanech. V té době Tuřany spra-
vovali již třetím rokem jezuité a tuřanským 
farářem byl Blažej Pavel Auředníček. 
Matouš Sobek navštěvoval velkolepé poutě 
v Tuřanech od útlého dětství a vyrostl z něj 
oddaný mariánský ctitel. S touhou vybudovat 
z lokality Rajhrad–Tuřany velké křesťanské 
centrum se sem vrátil v padesáti letech, na 
počátku svého závěrečného životního úkolu. 
 
Matouš Ferdinand Sobek se narodil 19. září 
1618 v domě číslo 7 v Rajhradě v rodině 



Václava Sobka – vrchnostenského purkrabího a jeho ženy Salomeny. Díky 
studijním předpokladům absolvoval rajhradskou klášterní školu a poté 
směl ve studiu pokračovat na broumovském gymnáziu, kde vstoupil 
v roce 1938 do benediktinského řádu, a následně na olomoucké 
univerzitě. 
Po přijetí kněžského svěcení (1639 v Olomouci) působil, dříve než se stal 
převorem kláštera v Broumově a později v rodném Rajhradě, v duchovní 
správě v Broumově a v nedaleké Polici nad Metují. Od roku 1649 pobýval 
v Praze, kde se stal opatem benediktinské komunity u svatého Mikuláše 
na Starém Městě pražském a od roku 1652 zároveň opatem benediktinské 
komunity u svatého Jana pod Skalou. 
Díky sepsání životopisu svatého poustevníka Ivana, který věnoval 
roku 1656 u příležitosti korunovace novému českému králi Leopoldovi I., 
byl téhož roku povýšen do šlechtického stavu s predikátem „z Bilenberka“. 
Po založení královéhradeckého biskupství se stal jeho prvním biskupem: 
papež Alexandr VII. potvrdil jeho jmenování 10. listopadu 1664, a tak jej 
mohl pražský arcibiskup a kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu 15. března 
1665 v pražské katedrále vysvětit na biskupa. 
Po smrti kardinála Harracha a jeho nástupce Jana Viléma Libštejnského 
z Kolovrat, který se ani nestačil ujmout funkce, byl císařem Leopoldem I. 
jmenován pražským arcibiskupem. Pallium převzal 28. dubna 1669 
z rukou olomouckého biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu v pout-
ním kostele v Tuřanech u Brna – originál obrazu zachycující tuto 
velkolepou a slavnostní událost se v průběhu let ztratil.  
4. května se Matouš Sobek ujal svého úřadu v Praze. Jako pražský arci-
biskup pokračoval ve správě arcidiecéze. Mimo jiné na podnět Bohuslava 
Balbína vymohl pro pražské arcibiskupy knížecí titul. Požádal o sva-
tořečení Jana Nepomuckého a v době jeho služby došlo k reformě liturgie, 
opravě katedrály (stavba kaple svatého Vojtěcha), založení Dědictví 
svatováclavského a znovuzískání příbramského arcibiskupského zámku. 
Snažil se také například o založení plzeňského biskupství, ale tento záměr 
nakonec pro odpor místních samospráv neprosadil.  
Jeho knížecí Milost Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka, O. S. B., 
15. pražský arcibiskup zemřel 29. dubna 1675 v Praze. Dle jeho přání bylo 
jeho tělo uloženo ve Svatováclavské kapli pražské katedrály. 
 
V dubnu uplyne přesně 350 let od okamžiku, kdy v Tuřanech přijal 
pallium a my si tuto významnou událost připomeneme v neděli 29. dubna 
v našem kostele. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_svat%C3%A9ho_Benedikta


 
Milí farníci,  
ráda bych vám poděkovala za vaši štědrost při vánočním jarmarku, kde 
jste si mohli za dobrovolný příspěvek zakoupit dětmi malované pohled-
nice. Vybralo se 1 500 Kč a výtěžek byl odeslán na pomoc bohoslovcům 
v misiích. V rámci Papežských misijních děl dětí jde o projekt „Pohled pro 
misie“. Pán Bůh zaplať! 
 

LEDNOVÉ BRUSLENÍ 
V lednu jsme se s dětmi vydali krásnou procházkou zabruslit si na kluziště 
u Olympie. Sešli jsme se v hojné sestavě. Po cestě jsme hráli hry a také 
jsme si představili misionáře sv. Františka Xaverského, který je patronem 
misionářů, a je tak pro nás všechny významným duchovním pomocníkem.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 
V březnu nás čeká postní akce, která se bude konat 23. března. Co se 
bude dít, je zatím malým tajemstvím.  
Během postní doby budeme s dětmi vést křížové cesty, a sice v neděli 
31. března a na květnou neděli 14. března. Přijďte s dětmi prožít utrpení 
Pána Ježíše při jeho cestě na Golgotu. 
Těšíme se na nové tváře nejen z řad dětí, ale i vedoucích! 

      Za Misijní klubko Lenka Havlátová 



POČÁTKY SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE V TUŘANSKÉ 
FARNOSTI 
 
V roce 1988 se stal tuřan-
ským farářem otec Josef 
Brychta. Na začátku cír-
kevního roku se pokusil 
dát dohromady několik 
mladých s přáním, aby se 
život farnosti okořenil také 
o rytmické písně. A tak 
jsme se na sklonku roku 
1988 začali scházet a na-
cvičovat na různé příležitosti. Většinou to byly kytarové vsuvky do 
bohoslužeb, ale později i samostatně vedené křížové cesty pro mladé, 
zpěvy k adoracím, doprovázení křtů a svateb a podobně. Pravidelně jsme 
se také zapojovali do slavení bohoslužeb v ústavu pro zrakově postižené 
v Chrlicích a s některými jeho obyvateli navázali pěkná přátelství. 
Z počátečního počtu pěti nadšenců jsme se rozrostli na 15 až 20 mladých 
ve věku od 12 do 25 let. Také nástrojově jsme se postupně obohatili, 
přibyly například housle, basa nebo hoboj.  
Nešlo ale jen o zpěv. Úmyslem bylo vytvořit společenství mladých lidí, 
které spojuje nejen víra a hudba, ale i zkušenost společných zážitků. A tak 
jsme třeba vyrazili na brigádu na faru do českého pohraničí, uskutečnili 
„puťák“ kolem Velkého Dářka nebo víkendová setkání na Vysočině. 
Zúčastnili jsme se farních zájezdů na poutní místa, slavili společně 
silvestra v Tuřanech nebo v Beskydech na běžkách a mnoho dalšího. 
Postupně pak začali do našeho společenství přicházet mladší a my 
„odrostlejší“ jsme se prioritně začali zabývat svými rodinami a dětmi. Ani 
se nám nechce věřit, že tomu je už 30 let… 

      Jirka a Bohunka Bučkovi 
 
 
 

Setkání u Panny Marie v trní, 57. číslo tuřanských farních zpráv 
Římskokatolická farnost v Brně-Tuřanech, Hanácká 11 

tel.: 605 979 036, e-mail: brno-turany@dieceze.cz 
www.farnostturany.cz 


