58. číslo tuřanských farních zpráv
květen 2019

„Žena z Nazaretu, žena v domácnosti, je pro nás velkou výzvou: vybízí nás
rozloučit se se spiritualitou vázanou na kouzlo mimořádnosti, abychom
nalezli mystiku všedního dne. Abychom přešli od teoretických představ ke
zřetelné skutečnosti v jednoduchosti každodennosti… V ní kráčí Bůh.“
Pronesl P. Ermes Ronchi za přítomnosti papeže Františka

Ne každá farnost má svůj chrám zasvěcený Matce Boží. My se na její
posvátnou sochu můžeme dívat při každé bohoslužbě. Co nám říká?
Každému jistě něco osobního. Také poukazuje na zásadní změnu návratu
k Bohu. První kniha Bible vypráví o pádu člověka. Staří Řekové a některé
další národy si to „pamatovaly“: nazvaly dobu v ráji „zlatý věk“.
Vzpomínáte si na slova hada „jezte a budete jako Bůh“? Jedli jsme a tím
skutkem jsme se odřízli od Pána Boha. Přetrhli jsme spojení mezi
přirozeným a nadpřirozeným, byli jsme vyhnáni z ráje a museli trpět
a zemřít. Ale Bůh měl odpověď, když přišla plnost času. Ukázal nám Krista.
A Panna Maria v našem chrámu nám ho stále staví před oči. Drží ho na
klíně.
Váš P. Luboš Pavlů, CRV

INFORMACE A POZVÁNKY
N OC

KOSTELŮ

2019

Letošní Noc kostelů se bude konat 24. května. Srdečně vás všechny zve
farnost u Matky Boží v trní.
Program:
18.00–18.45

mše svatá s varhanním doprovodem

18.45–19.15

zahájení Noci kostelů v Tuřanech (při zahájení
budou zvonit všechny zvony a poté u kaple Zjevení
zahraje Kvartet lesních rohů)

19.00–21.00

tvořivá dílnička pro děti v domečku

19.00–22.00

možnost prohlídky kaple Zjevení Panny Marie
a Kaple padlých v areálu kostela

19.20–20.20

vystoupení sboru Auris Brunensis a poté sólisty
Petra Babuly

20.30

komentovaná prohlídka kostela s Lucií Žákovou

23.00

ukončení Noci kostelů v Tuřanech

Tuřanský poutní kostel Matky Boží v trní byl letos zařazen do trasy poutní
cesty k Panně Marii, Ochránkyni Brna.
Poutnický „pas“ získáte v kostele.

F ARNÍ

POUŤ DO

R AJHRADU

Zveme vás na každoroční pouť naší farnosti do Rajhradu, která se
uskuteční 22. června.
Mše svatá začne v 17 hodin a před ní bude společný růženec.
Další podrobnosti budou včas ohlášeny.

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ
350. výročí chvíle, kdy Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka přijal
v Tuřanech pallium, symbol úřadu arcibiskupa, jsme oslavili slavnostní
bohoslužbou v neděli 28. dubna 2019. Sloužil ji pro nás převor benediktinů z Rajhradu Augustin Gazda. Tak se symbolické propojení Tuřan
a Rajhradu, po kterém arcibiskup Sobek kdysi toužil, opět alespoň na
chvíli uskutečnilo.

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Pane Ježíši, tys pozval naše děti k svému stolu
a dal jim účast na svém Těle a Krvi.
Dej, ať nikdy nezapomenou na tvou lásku a dobrotu
a na svůj křestní slib.
Provázej naše děti po celý život
a veď je svým Duchem svatým,
aby ti vždycky zůstaly věrné.

12. května 2019

50. NAROZENINY P. LUBOŠE PAVLŮ
Významné životní jubileum otce Luboše
jsme společně oslavili v neděli 7. dubna
po mši svaté v 10 hodin v kostele a poté
u domečku.
Nové ornáty jsou dary nás, farníků. Jsme
rádi, že vidíme, jak jsou při bohoslužbách používány, a přinášíme zde
malé vysvětlení symboliky těchto bohoslužebných rouch.
Červený ornát si P. Luboš poprvé oblékl
při slavení mše svaté na Květnou neděli
14. dubna.
Ke stříbrnému kněžskému výročí bílý ornát
Na obou stranách roucha je jednoduchý bílý kříž a vpředu spolu s křížem
je vyšito řecké písmeno ró (ρ), které mimo jiné znamená také Král. Není to
však symbol vládce a nositele světské moci, vždyť víme, že Jeho království
není z tohoto světa. Ale je to ten, který kraluje největší Láskou, který
nejvíc miluje. Vždyť známe nádherné označení našeho Spasitele: Kristus
Král.
K životnímu výročí červený ornát
Pro přátelské a duchovní spojení s Rajhradem jsme zvolili benediktinský
kříž s medailí na obou stranách, bez dalších ozdob.
Benediktinská medaile je odpustkový medailon. Na jeho přední straně je
Kříž svatého otce Benedikta s exorcismem, na rubu je obraz světce –
patriarchy západního mnišství. Kříž na medaili sv. Benedikta je znamením
Kristova vykupitelského díla ve víře ve spásnou moc Kristova kříže.
Sv. Benedikt již za svého života vykonal mnoho zázraků. Znamením kříže
zaháněl ďábla a zažehnával zlé síly. V lidové víře se medaili připisoval

také ochranný a léčivý účinek proti uštknutí lidí i dobytka a byla též
nošena jako ochrana proti živelním pohromám. Sv. Benedikt byl ctěn
i jako patron dobré smrti. V některých provedeních je obraz sv. Benedikta
na rubu medaile doprovázen následujícím textem: „Eius in obitu nostro
praesentia muniamur! – Jeho (Benediktova) přítomnost ať nás chrání při
našem umírání.“
Podle tradice mají kříž i medaile svůj původ v zázračném uzdravení
alsaského hraběte Brunona z Egisheimu, pozdějšího papeže Lva IX.
(1048–1054). V mládí ho kousla jedovatá ropucha (tehdy se věřilo, že
ropuchy jsou jedovaté) a ve snu pak spatřil sv. Benedikta, jak mu klade na
ústa kříž, a tím ho uzdravuje.

Otci Lubošovi popřáli zástupci farnosti z Tuřan a Chrlic a děti
z Misijního klubka

ZÁJEZD ČÍHOŠŤ–ZAHRÁDKA–ŽELIV
ANEB PO STOPÁCH P. JOSEFA TOUFARA
V sobotu 30. dubna 2019 mělo pršet, ale byl nádherný slunečný den.
Prožili jsme společný farní zájezd – cestu na hrob mučedníka komunismu
P. Josefa Toufara. Jel nás plný autobus a přáli jsme si přinést únavu
a námahy dne jako výraz našeho postního úsilí.
V malém gotickém a hodně studeném kostelíku v Číhošti jsme měli mši
svatou, kterou sloužil náš P. Luboš. Před bohoslužbou jsme vyslechli
pěkný, jednoduchý výklad o známých událostech života P. Toufara, který
si pro nás připravila číhošťská rodačka paní Kovandová. Také pro nás
otevřela místní faru, kde jsme se mohli zahřát čajem a kávou. Zároveň
jsme se podívali do dochovaného pokojíku P. Toufara. Vidět jeho stůl, židli,
starý psací stroj, postel, růženec a pár skromných věcí, které používal, se
dotklo mého srdce.
Ze Zahrádky, zaniklého městečka, které ustoupilo nádrži pitné vody pro
Prahu na řece Želivce, se dochoval pouze kostel, původně pro zbytky
fresek, jejichž význam ale nebyl později zcela objasněn. Průvodce pan
Hanzlík řekl, že paradoxem dějin to nakonec nebyly fresky, proč byl kostel
zachován, ale přítomnost budoucího světce P. Toufara, který v Zahrádce
jako kněz začínal.
Zůstal ve mně silný dojem, že snad ne tolik pro kruté mučednictví, které
podstoupil, a vůbec ne pro nevysvětlený pohyb křížku při osudném
Toufarově kázání, ale pro velké, laskavé a otcovské srdce bude tento kněz
blahořečen. P. Toufar se zajímal o veškeré lidské osudy mužů, žen a dětí,
které mu byly svěřeny. Jako malý chlapec přišel o maminku a pak si mezi
svými musel prosadit své povolání ke kněžství. Možná také pro tyto své
nesnadné začátky na veškeré životní obtíže, starosti a potřeby svých
farníků ve svém povolání kněze nikdy nezapomínal, horlivě pomáhal a žil
s nimi celou svou bytostí.
Marie Stehlíková

BISKUPSKÝ REKORD
Náš brněnský biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován třináctým diecézním
biskupem 14. února 1990 papežem Janem Pavlem II. ve svých 43 letech.
Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla 31. března 1990
z rukou olomouckého arcibiskupa Františka Vaňáka.
V těchto dnech se tak stává nejdéle sloužícím sídelním biskupem
v dějinách brněnské diecéze od jejího založení v roce 1777. Přejeme do
dalších let vše nejlepší, mnoho milostí a požehnání Boží a dobré zdraví.
Modlíme se za Vás, otče biskupe Vojtěchu!
Vojtěch Cikrle se narodil 20. srpna 1946 v obci Bosonohy (dnes městská
část Brna). Protože pocházel z rodiny pronásledované komunistickým
režimem (jeho otec byl z politických důvodů 11 let vězněn), nemohl
studovat. Vyučil se slévačem a odmaturoval až později na večerní Střední
škole pro pracující v Brně. Jako dělník pracoval ve Šmeralových závodech,
ve Zbrojovce a na stavbě dálnice Praha–Brno.
V letech 1969–1971 vykonával základní vojenskou službu. V roce 1971
byl přijat ke studiu na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do
Litoměřic. Na kněze byl vysvěcen 27. června 1976 v brněnské katedrále.
Poté působil jako duchovní v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Jihlavě, ve
Znojmě, ve Slavkově u Brna, ve Velkých Němčicích a Starovicích. V letech
1982–1990 vykonával funkci prefekta a později rektora Kněžského
semináře v Litoměřicích. 14. února 1990 byl po osmnácti letech
uprázdněného biskupského stolce jmenován v pořadí 13. sídelním
biskupem brněnské diecéze.
Při České biskupské konferenci je předsedou Komise pro kněžstvo
a členem Liturgické komise ČBK. Od konce 90. let minulého století se
Vojtěch Cikrle aktivně věnuje tiskovému apoštolátu a do letošního roku
vydal téměř dvě desítky titulů.
„Non ego, sed tu“
(česky „Ne já, ale Ty“; biskupské heslo je zkratkou ozvěny slov
Panny Marie i Ježíše Krista, je to vyjádření touhy odevzdat
svůj život do rukou milujícího Boha)

POZVÁNKY MISIJNÍHO KLUBKA
VYRÁBĚNÍ NA MISIJNÍ JARMARK – 15. června
V sobotu 15. června v odpoledních hodinách budeme tvořit výrobky na
Misijní jarmark. Podrobnosti se dozvíte včas na naší nástěnce vzadu
v kostele.

MISIJNÍ JARMARK – 16. června
Zveme všechny farníky v neděli 16. června na
Misijní jarmark konaný po ranní i desáté mši
svaté u pravého východu z kostela.
Zakoupením výrobků, které pro vás přichystaly
děti z misijního klubka, podpoříte činnost
Papežských misijních děl.
Předem Pán Bůh zaplať!

POUŤ DO RAJHRADU – 22. června
V sobotu 22. června již tradičně podnikneme cyklopouť do Rajhradu, kde
nás bude mimo jiné čekat zajímavá prohlídka Záchranné stanice pro dravé
ptáky. Poutníci, kteří by se k nám chtěli připojit, ať se ohlásí nebo přijdou
na sraz v 15 hodin před klášter.
Za Misijní klubko Lenka Havlátová

Setkání u Panny Marie v trní, 58. číslo tuřanských farních zpráv
Římskokatolická farnost v Brně-Tuřanech, Hanácká 11
tel.: 605 979 036, e-mail: brno-turany@dieceze.cz
www.farnostturany.cz

