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Velká část kultury, do níž jsme ponořeni, oslavuje agresivitu ve všech
formách jako vítěznou zbraň k dosažení úspěchu. Evangelium nám naopak
předkládá paradox: uznat svoji slabost, omezení a zranitelnost jako výchozí
bod ke vztahu s Bohem a spolu s ním na největším vítězství: na univerzálním
bratrství. Ježíš nás celým svým životem učil logice služby, volbě posledního
místa. To je totiž optimální pozice k proměně porážky v nesobecké,
nepomíjivé a sdílené vítězství.
Letizia Magri
Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království… (Mt 4,17) To jsou slova
Pána Ježíše i Jana Křtitele. Nemluvili k ateistům. Oba mluví k věřícím
lidem. Čiňte pokání – z čeho, když se snažím žít podle víry? Obraťte se –
mám se otočit o 180 stupňů, od svých hříchů? Pán Ježíš ovšem mluví
o obrácení trochu jinak, než jsme zvyklí uvažovat. Říká: obraťte se ne
proto, že jste hříšní, ale proto, že se přiblížilo nebeské království. Mé
hříchy tedy nejsou u Boha na prvním místě, ale plán spásy je Boží prioritou. To je milost každého rána: obrácení. Náboženská pýcha, že jsem
věřící, že nedělám přece žádné těžké hříchy, mě zavírá do iluzorního
náboženského smýšlení a jednání. Ovšem my všichni jsme vyzváni mít
Ježíšovo smýšlení, jednání, jeho styl. A když nám k tomu ještě přidá: „Vím,
koho jsem si vyvolil“ (Jan 13,18), jak říká před Velikonocemi, potom nám
snad podle nejlepšího svědomí nezbývá nic jiného než ode dneška
nastoupit novou, jinou, poctivější životní cestu.
P. Luboš Pavlů

INFORMACE A POZVÁNKY
B IŘMOVÁNÍ A PRVNÍ SVA TÉ PŘI JÍMÁNÍ

Po třech letech proběhne v naší farnosti opět biřmování. Pan biskup
přijede v neděli 3. května, aby při mši svaté v 10 hodin udělil tuto svátost
dvanácti biřmovancům.
První svaté přijímání pro deset dětí naší farnosti se bude konat v neděli
17. května při mši svaté v 10 hodin.

F ARNÍ ZÁJEZD KE SV . P ROKOPU NA S ÁZAV U

Farní zájezd za svatým Prokopem na Sázavu a do benediktinského letního
sídla v Lesním Hlubokém se uskuteční v sobotu 28. března. Podrobnosti
budou na nástěnce a možnost přihlásit se na stolečku vzadu v kostele.

M ONS . J AN B ALÍK V NOVÉ ROLI

Mons. Jan Balík, kterého mnozí známe z adventní duchovní obnovy
v Tuřanech, byl jmenován 2. generálním vikářem pro pražskou arcidiecézi. Je to další práce, záslužná a potřebná, která přibyla k těm mnoha,
které už koná. Na zaslané blahopřání, v němž jsme mu slíbili, že na něho
budeme pamatovat v modlitbách, P. Balík odpověděl: „… za modlitbu jsem
opravdu velice vděčný. Moc ji potřebuji. Jenda“

M ATKA T EREZA V B RNĚ

V listopadu 2019 jsme si připomněli 35 let od návštěvy Matky Terezy.
Z proslovu Matky Terezy v Brně v roce 1984 v katedrále sv. Petra a Pavla:
„Byla doba v Kalkatě, kdy jsme neměli cukr pro naše děti. Jedno malé dítě,
staré asi 4 roky, hinduistické dítě, slyšelo, že matka Tereza nemá cukr. Toto
dítě přišlo domů a řeklo svým rodičům: ‚Já nebudu jíst cukr 3 dny a chci ho
dát matce Tereze.‘ Toto malé dítě milovalo velikou láskou, protože darovalo,
co mělo. Hlad není jenom po chlebu, je také hlad po lásce, po Božím Slově.
Nahota není jen nedostatek oděvu, nahota je také ztráta důstojnosti, čistoty,
ztráta míru. Bezdomovectví není jen nedostatek domu z cihel, bezdomovectví je také být vyvržen, nemilován, vyhnán, prostě vyřazen ze
společnosti. V dnešní době, kdy každý je tak zaměstnán, mnoho lidí je velmi
osamělých, prostě nechtěných. Tam právě má přicházet vaše láska.“
Je všeobecně známo, že Matka Tereza navštívila Brno díky iniciativě
P. Oldřicha Navaříka, na kterého s vděčností vzpomíná celá naše farnost.

VZPOMÍNKA NA ŽIVÝ BETLÉM 2019
Ten živý Betlém, na Hod Boží vánoční 2019, byl tak silný… Plný kostel!
V samém počátku byla scénka, napsaná kdysi podle evangelií Jendou
Malíkem („Do Betléma dnes přišlo mnoho lidí, všimli jste si?“), ozdobená
dodnes používanými kulisami vytvořenými dětmi Jakubem Kotkem
a Tomášem Stehlíkem, možná jim bylo devět či deset, s pomocí Miloše
Prudila. Bylo to v Líšni, v uličce Poledníkova 26.
I tentokrát tu byla Maria a Josef, dva mladí čistí lidé, a ansámbl čtyřiceti
lidí – betlémských občanů, pasáčků, andělů, tuřanských postaviček,
mudrců… Jeden z nich, Lukáš, mladý starosta sousední dědiny, v pauze
během své role řešil havárii v obci, jak mu kdosi zavolal... Dnes 47letý
Tomáš, od první scénky bezpočtukrát svatý Josef, hospodský a také
zvukař, dnes zaskočil a zahrál jednoho z mudrců, toho černého vzadu
(„Všichni jsme Boží děti, nezáleží na barvě pleti.“).
Tuřanské Vánoce by bez živého Betléma nebyly úplné. Vřelé poděkování
patří Sylvě Dvořáčkové za všechnu starost s nacvičením, za její srdce,
které ty všechny lidi dává dohromady!
Marie Stehlíková

V ÝSTAVA BETLÉMŮ NA FA ŘE

O Vánocích jsme přijali pozvání P. Luboše k návštěvě výstavy betlémů.
Mezi nimi vynikal třešťský betlém P. Jiřího Sedláčka, z přírodního dřeva,
nebarvený, doplněný letos o malou figurku sovy, vyřezanou P. Lubošem.

P ŘÍBĚH BETLÉ MA RODINY F ILOVY Z C HRLIC

V 50. letech jej koupila paní Marie Filová (nar. 1921) pro své tři synky.
Ptala se v prodejně náboženských předmětů na Starobrněnské a po chvíli
rozhovoru ji prodavač zavedl ke zlatníkovi, který pracoval ve sklepě
domu. V těch dnech zlatník musel místo opustit a sklep vyklidit – doba
velmi nepřála církvím a všemu, co s nimi souviselo. Tento zlatník měl
u sebe na opravu betlém z kostela, dnes již nevíme odkud, který se ale
z výše uvedených důvodů neměl vrátit zpátky. Nevěděl si rady, kam jej
umístit, a nabídl jej tedy paní Filové. A také chtěl farnosti, odkud betlémek
pocházel, dát peněžní náhradu 600 korun. Paní Filová zvažovala, zda
může dát tolik peněz, které v jejich zemědělské rodině byly vždy jen po
žních, až se prodala část úrody. Nakonec se rozhodla, peníze sehnala,
betlémek pro své děti koupila a s koňským povozem přivezla domů.

MISIJNÍ KLUBKO
Milé děti,
připojit se k našemu Misijnímu klubku můžete kdykoli během roku. Třeba
i nyní v postní době. Přečtěte si, kde jsme byli v únoru na výletě, a přijďte
s námi prožít křížovou cestu!
ÚNOROVÝ V ÝLET DO ŘÍCMANIC
Sobotní dopoledne bylo mrazivé, ale
slunečné a přímo lákalo vyrazit do
přírody. Vypravili jsme se do Moravského krasu. Z Řícmanic jsme vyrazili po Stezce zdraví Hvozd. Zastavili
jsme se u Zlámaného kříže, který
vztyčili naši předci jako projev víry
již počátkem 19. století. Zde každý
z nás soustředil své prosby v krátké
společné modlitbě za děti v nouzi na
celém světě. U Památníku stromů
jsme se občerstvili tím, co nám maminky na cestu připravily, a pokračovali jsme směrem ke studánce
kolem arboreta. Přečetli jsme si
Prosbu lesa a pomalu se vydali na
zpáteční cestu vlakem do Brna.
I přes nižší účast věříme, že jsme
strávili příjemné chvíle a budeme se těšit na další společné akce.
Jolča Seiterová

D ĚTSKÉ KŘÍŽOVÉ CESTY – 22. BŘEZNA A 5. DUBNA

Modlitba křížové cesty, kterou můžete slyšet v postní době v kostele, vám
někdy může připadat těžká a možná všem slovům úplně nerozumíte.
Proto jsme si pro vás připravili dětskou křížovou cestu s omalovánkami,
abyste i vy mohli spolu s Ježíšem projít všech 14 zastavení.
Poprvé se uvidíme v neděli 22. března. Křížová cesta bude v kostele
začínat ve 14.30, ale my se sejdeme v domečku už ve 13 hodin odpoledne.
Každý z vás si vybere jedno zastavení, o kterém si společně něco povíme.

Vybarvíte si k němu obrázek, a pokud už umíte číst, můžete později
v kostele přečíst krátký text.
Podruhé se sejdeme v závěru postní doby – na Květnou neděli 5. dubna
ve 13 hodin. Povíme si, jak jsme postní dobu prožili, a pokud bude pěkné
počasí, můžete se těšit na křížovou cestu venku.
Na závěr bychom chtěli poprosit hlavně rodiče, aby dětem setkání
Misijního klubka připomínali a aby na křížové cesty své děti doprovodili.
Věříme, že díky společné modlitbě se lépe připravíme na blížící se
Velikonoce, a navíc ještě podpoříme hezká přátelství mezi našimi
nejmenšími farníčky.

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
T UŘANY , H OLÁSKY , B RNĚNSKÉ I V ANOVICE
A D VORSKA

Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili do letošní
Tříkrálové sbírky, a sice koledníkům, jejich doprovodu a také dárcům.
V letošním roce se u nás vybralo celkem 113 352 Kč, což je o 6 900 Kč
více než loni.
Vybíralo se do 25 pokladniček. Na 24 trasách koledovalo 73 koledníků,
většinou žáků naší základní školy, které zčásti organizovaly bývalá paní
ředitelka ZŠ Božena Küfhaberová spolu s paní Markétou Brázdovou. Bez
jejich práce a koordinace paní Marie Bolečkové by sbírka nebyla tak
úspěšná. Mezi koledníky byly i děti ze školky a jiných škol a dále 24 členů
dospělého doprovodu.
S ohledem na rozsáhlou plochu naší městské části je koledování náročné.
Uvítali bychom, kdyby se v příštím roce přihlásili noví dobrovolníci
především z řad farníků, chybí nám vždy zejména dospělý doprovod. Jako
vedoucí skupinek se mohou přihlásit i mladí, kteří již mají občanský
průkaz a chtějí obětovat pár hodin svého volného času. Charita poskytuje
za tuto námahu všem koledníkům malé dárky.
Výtěžek sbírky bude letos spolu s ostatními sbírkami v Brně použit na
projekty zaměřené na pomoc pro mentálně a fyzicky postižené a nevyléčitelně nemocné lidi, matky s dětmi v tísni a další sociálně potřebné
skupiny lidí.
Božena Küfhaberová, Markéta Brázdová, Marie Bolečková

C HRLICE

„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám…“ Slova této známé
písničky jste mohli slyšet ozývat se ulicemi Chrlic v sobotu 4. ledna.
Koledníci vybavení korunami, plášti, pokladničkou, informativními
letáčky a cukry se vydali na svou každoroční pouť. Navštěvovali jednotlivé
domácnosti Chrlic, kde po sobě zanechali nejen klasický nápis K + M + B
2020, ale také dobrý pocit z pomoci druhým. Všem koledníkům patří velký
dík za ochotu a vynaložené úsilí!
Letošní rok byl pro Tříkrálovou sbírku jubilejním, jelikož se v České
republice konala dvacátým rokem. V Chrlicích sbírka probíhala po
patnácté. Od té doby se leccos změnilo. Přibylo nám více koledníků,
koleduje se i po bytových domech, koledníci jsou v domácnostech více
očekáváni a vybraná částka rok od roku roste. V roce 2006 se vybralo
17 000 Kč a letos krásných 84 791 Kč.
Finanční prostředky v loňském roce využila charita například na
zakoupení polohovacích lůžek pro klienty v Domově pokojného stáří
Kamenná, na provoz Domácího hospice sv. Lucie nebo na pomoc při
rekonstrukci Chráněného bydlení sv. Michaela. Letošní výtěžek charita
využije na zřízení relaxační místnosti v denním stacionáři Effeta pro lidi
s mentálním postižením, na opravu budovy Domova pokojného stáří
Kamenná a na podporu činnosti Charitní záchranné sítě pro lidi v nouzi,
pro které neexistuje ve stávajícím systému sociálních služeb žádná jiná
forma pomoci.
Jménem charity děkujeme všem ochotným dárcům a nezapomeňme –
každá koruna pomáhá!
Marie Hiclová, koordinátorka Tříkrálové sbírky v Chrlicích

PRVNÍ PLES TUŘANSKÉ FARNOSTI
U vchodu do sálu příchozí vítal maskot plesu – jak sám sebe nazval – náš
pan farář. Úvod k požehnání otce Luboše obsahoval potřebné informace,
mimo jiné: „Četl jsem ve vašich očích otázku: Bude tančit? Ujišťuji vás, že
nebude. […] A to novorozené miminko, náš první ples, už za rok bude
batoletem… Užijme si ho!“
Zvali jsme mnohé lidi, sousedy, někteří přišli, jiní nikoli. Jedni, co do
kostela vůbec nechodí, se potom ptali: „Jaký byl ten váš ples?“ A po pár
větách řekli: „Asi jsme tam jít měli. Tak příště…“

Protože náš ples byl krásný!
V mnoha detailech, od vstupenek až po službu v šatně
a nejrůznější (neviditelnou) pomoc. Přičiněním mnohých byla
moc pěkná výzdoba (která
dosud zdobí kostel), na stolcích
víno a domácí sladkosti. Obě
hudby, taneční orchestr Jiřího
Duchoně i malá dechovka
KaBrňáci, hrály výborně.
Nápaditý program připravili manželé Pavel a Lucie Krejčí z Chrlic. Do
úvodní polonézy se zapojily přítomné dvojice a šlo to pěkně i bez
přípravy. Soutěže, kterých se zúčastnili všichni, byly zajímavé i vtipné.
Oblíbenou knihu dětství otce Luboše Dva divoši E. T. Setona vyhrála malá
Maruška. Hlavní cenou tomboly byla – považte – exkurze do nebe a cenou
útěchy přelet nad Alpami… Sama jsem si přála skvělé trubičky paní
Bělouškové, nicméně nevyhrála jsem je. Ale kamarád Jindra vstoupil do
sálu a řekl: „Ten dort chci vyhrát!“ A povedlo se mu to!
Především ale ten večer byla nádherná atmosféra, skutečné společenství,
které vytvářeli přítomní: manželské páry, sousedi, mladí lidé, jednotlivci –
ženy i muži, rodinka s dětmi, paní farářka odvedle, pan varhaník Bečička,
někteří se přišli jen podívat a podpořit farnost, také několik dětí se s námi
nadšeně radovalo. Nejmenší byla roční Olivie v náručí své maminky
(nebylo hlídání). Vnímali jsme přítomnost těch, kdo osobně přijít nemohli
z nejrůznějších důvodů a pomohli modlitbou a obětí.
V neděli přišla SMS: „Hodně jsem se modlil, aby Pán našemu plesu požehnal,
a až dnes jsem pochopil, že skutečně požehnal. A věřím, že Pán se
s požehnáním nezastaví jen u mne.“ Díky Jirkovi Protivínskému za odvahu
začít, nasadit se a s pomocí mnohých ples uskutečnit!
Marie Stehlíková

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
9. 4.
10. 4.

Zelený čtvrtek

18.00

Velký pátek

18.00

křížová cesta

17.30

11. 4.

Bílá sobota

20.00

12. 4.

Hod Boží velikonoční

7.30 a 10.00

13. 4.

Pondělí velikonoční

7.30 a 10.00

ADOPCE NA DÁLKU – DĚTI NAŠÍ FARNOSTI VE SVĚTĚ
Na konci roku 2018 zbylo v pokladně
V roce 2019 farníci přispěli částkou
Výdaje na adopci během roku 2019
Na konci roku 2019 zbylo v pokladně

10 108 Kč
20 820 Kč
–13 008 Kč
17 920 Kč

Výdaje v roce 2019:
28. 3. platba do Zambie Michaelu Masechi
4 036 Kč
21. 6. platba do Indie Jagdevi Tokarikolli
4 936 Kč
3. 9. platba do Zambie Michaelu Masechi
4 036 Kč
Za každý dar Pán Bůh zaplať a prosíme o modlitby pro tyto děti.
Marie Havlátová

Setkání u Panny Marie v trní, 61. číslo tuřanských farních zpráv
Římskokatolická farnost v Brně-Tuřanech, Hanácká 11
tel.: 605 979 036, e-mail: brno-turany@dieceze.cz
www.farnostturany.cz, www.facebook.com/turanskafarnost

