
 
 
 

 
 

Krize nás usvědčuje 
Ano, krize nás usvědčuje, že jsme zmanipulovatelní, unavení z mnoha novot, 

zákazů a nejistoty. Krize nás usvědčuje, že se neumíme vytrvale modlit 
a svěřovat starosti do Božích rukou. 

Krize nás usvědčuje a nastavuje nám zrcadlo, abychom si přiznali skutečný 
stav svých vztahů, sounáležitosti s bližními a míru své sobeckosti. 

 
z článku Františka Schildbergera (www.sklenenykostel.net) 

 
 

PAPEŽ SE VYDAL NA  CESTU DO IRÁKU  
 
Nejprve jsem úplně nevěřil svým očím: papež plánuje cestu do Iráku. 
V březnu. Ale hned druhá myšlenka byla na větu, kterou jsem sám 
opakoval v kázání: v této době není možné jen přežívat, musíme žít. A za-
čal jsem svatému otci fandit a modlit se za tuto návštěvu. Nejen aby 
neonemocněl, ale aby ta návštěva splnila cíl, který je stanovený v Božím 
plánu s křesťany a šíity a chaldejci a Íránci a celým světem. Neohroženost 
papeže Františka a jeho snaha o činnost i v této naší době koronavirové je 
mi sympatická. Jsme omezeni, ale ne zničeni. Žijeme ve snaze o lásku 
a milosrdenství k druhým. Není dobré riskovat neuváženým jednáním 
zdraví své i druhých. Je ale nutné pokoušet se žít s láskou k druhým. Kéž 
se nám to všem daří! 

P. Luboš Pavlů, CRV 

63. číslo tuřanských farních zpráv 
postní doba 2021 

 



MISIJNÍ KLUBKO 
 
Milé děti,  
jaro už nám klepe na dveře, ale my budeme ještě vzpomínat na Vánoce – 
na naše prosincové tvoření, při kterém jste vyrobili spoustu pěkných 
přání i ozdob. Děkujeme všem dětem i řadě rodičů, kteří přišli a přiložili 
ruku k dílu! 
Misijní jarmark jsme tentokrát uspořádali „samoobslužným“ prodejem 
a každý, kdo v předvánočním čase navštívil náš kostel, si mohl odnést 
domů nějaký dáreček. A musím říct, že tento netradiční jarmark se více 
než vydařil – máme velkou radost, že jsme na Papežské misijní dílo dětí 
mohli přispět rekordní částkou 8 103 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům! 

 
 

KŘÍŽOVÁ CESTA (NEJEN) PRO DĚTI 
S některými z vás jsme se nedávno potkali také v kostele při natáčení 
dětské křížové cesty. Věřím, že to byl nevšední zážitek – tentokrát jsme 
neprocházeli společně kostelem podél obrazů, ale po jednom jsme před-
stupovali před filmovou kameru. Náš kostel se tak na chvíli proměnil 
doslova v natáčecí studio. Děkuji všem dětem, že našly odvahu a nezalekli 
se neobvyklého úkolu. Naopak se ho zhostily skvěle – však posuďte sami: 
výsledek najdete na stránkách farnosti i na farním Facebooku. 
Velké poděkování patří i těm, které na videu neuvidíte, ale bez nichž by 
křížová cesta nemohla vzniknout: panu Bečičkovi za varhanní doprovod, 
Pavle Kopecké za krásný zpěv a kameramanu Pavlu Dvořáčkovi za pro-
fesionální zpracování a v neposlední řadě také za trpělivost.   
Pojďte si spolu s Ježíšem projít jeho křížovou cestu. Kéž nám pomůže 
hlouběji prožít postní dobu a připravit se na Velikonoce. 



DO NOVÉHO ROKU VSTUPME NOVĚ 
 
Letošní Vánoce měly mimořádně dlouhý advent. Aspoň se mi zdá, že celá 
doba pandemie byla už jakýmsi adventem. Zastavila nás, ochromila, 
uzavřela. Ukázala nám, že věci nemusí běžet podle nás, že všechno může 
být jinak. Dokonce i lékaři a politici ukázali, že nemají věci ve svých rukou, 
jak by si přáli. My jsme se občas bouřili nejen proti nemoci či strachu, ale 
i proti omezení našich práv, třeba účastnit se bohoslužeb. 
Adventní očekávání nás vedlo do Starého zákona a nechalo zaznít různým 
prorokům, kteří nejen utěšovali a slibovali příchod Spasitele, ale také 
kárali a vyzývali k pokání. Když jsem slyšel volání lidí po právu na boho-
služby, často se mi zdálo, že i nám mohou být adresována Boží slova 
o tom, že se mu nelíbíme, že už nechce poslouchat naše modlitby 
a přijímat oběti, protože se musíme napřed změnit a začít se dívat Božíma 
očima. Pak nám pomůže, On neotálí. On přišel a už je tu. Oslavili jsme jeho 
narození. Otevřme mu svá srdce i naše rodiny, aby mohl ukázat svou 
spásu. Vracet se do doby před pandemií by ovšem bylo jako vracet se do 
Starého zákona. Do nového roku musíme vstoupit nově. 

  úryvek z novoročního poselství arcibiskupa Jana Graubnera  

 
 
JAK JSEM PROŽILA ROK S KORONAVIREM 
 
Byl to pro mě čas strávený především doma. Vloni na jaře jsem se 
koronaviru neobávala skoro vůbec, taky díky tomu, že jsem nesledovala 
televizní zprávy ani zprávy na internetu. O to větší byl šok, když jsem se 
dozvěděla, že člověk, který se mnou ještě před vyhlášením nouzového 
stavu seděl u jednoho stolu, o několik dní později onemocněl. Bála jsem se, 
že budu nakažená a nakazím celou rodinu, sousedy… Od té doby jsem 
cítila velkou nejistotu a bála jsem se jet autobusem do města.  
V létě už se mi dýchalo volněji, když jsem nemusela mít v autobuse rou-
šku. Také se mi podařilo najít si práci, za což jsem byla ráda. Advent rychle 
uběhl a na Vánoce jsem se ani nestihla pořádně připravit, uvědomila jsem 
si je pořádně, až už se slavili Tři králové. 
Začíná doba postní, a když se ohlížím zpět, je mi líto, že jsem tu rok trvající 
zkoušku trpělivosti asi úplně dobře nezvládla. Tu dobu jsem spíš přežila, 
než že bych ji prožila. Je to pro mě výzva osvědčit se ve víře, naději a lásce. 

Sylva Krčálová 



SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA NA ZAČÁTKU 
POSTNÍ DOBY 
 
Milé sestry, milí bratři, 
žijeme ve zrychlené době, jejíž směr určují do velké míry mediální zprávy, 
které vytvářejí jakousi virtuální realitu našeho života, ne zcela odpoví-
dající tomu, který většina lidí opravdu prožívá. Zahlcováni všemi možnými 
informacemi nemáme často ani čas v klidu rozlišit jejich důležitost a vstře-
báváme negativní balast, který nás zneklidňuje a ubírá vnitřní pokoj a ži-
votní energii. A právě do naší aktuální situace znějí osvobozující slova 
evangelia: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte 
evangeliu…“  
Stojíme na prahu doby zvláštní přípravy na slavení velikonočních událostí. 
Doby pokorné pravdivosti k sobě, k druhým i k Bohu. Doby, kdy máme 
pravdivě poznávat trpícího Pána a sebe v jeho službě. Toto poznání 
pravdy na jednu stranu bolí, na druhou stranu nás činí svobodnými. 
Čtyřicet dní teď před námi stojí jako velká příležitost k obnově jedi-
nečného a zcela základního vztahu s Trojjediným Bohem, který započal 
naším křtem. Obnova křestního vyznání o Velikonoční vigilii má tento náš 
proces postní obnovy dovršit. 
Po prohloubení našeho obrácení a po smíření s Bohem v upřímně přijaté 
svátosti pokání by nás Bůh měl nalézt jako společenství svých přátel, které 
chce po Ježíšově vzoru odmítat každé pokušení a růst ve vzájemné lásce 
a věrnosti nebeskému Otci. Sestry a bratři:  
„Obraťme se a věřme evangeliu.“ Ze srdce Vám k tomu žehnám. 

Váš biskup Vojtěch 
 
 

LOTERIE SVATÉHO JOSEFA 
 
Svatý Josef je mimořádnou osobností pro svou úlohu v dějinách spásy. 
Tento světec a mocný přímluvce žil svůj život jako obyčejný, nenápadný, 
pokorný, avšak statečný člověk. Proto může být blízký každému z nás. 
„Loterii“ připravilo Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského. 
Zájemci si mohou vylosovat některou vlastnost svatého Josefa a snažit se 
ji uskutečňovat ve svém životě. Výhrou jim bude radost z každého malého 
kroku na cestě k Bohu. Projekt se uskutečňuje v rámci Roku svatého 
Josefa, který vyhlásil papež František od 8. prosince 2020. 



NEMUSÍTE BÝT KATOLÍKY, ABYSTE TO POCHOPILI 
 
S věkem jsme chytřejší a pomalu si uvědomujeme, že:  

 Hodinky za 3 000 eur ukazují stejný čas jako hodinky za 30 eur. 
 Do peněženky za 300 eur se vejde stejná částka jako do peněženky 

za 30 eur. 
 Osamělost doma v 70 m2 je stejná jako ve 300 m2. 

Doufám, že si jednoho dne uvědomíte, že Vaše vnitřní štěstí nepochází 
z materiálních věcí světa. Zda cestujete první třídou, nebo ekonomickou – 
na tom nezáleží, když letadlo spadne. Doufám, že si uvědomíte, že když 
máte přátele, bratry a sestry, se kterými se můžete bavit, smát se a zpívat, 
že to je to pravé štěstí. 
 

5 NESPORNÝCH SKUTEČNOSTÍ ŠTĚSTÍ 
1. Nevzdělávejte své děti, aby byly bohaté; vzdělávejte je, aby byly 

šťastné a aby viděly hodnotu věcí, ne jejich cenu. 
2. Jezte jídlo, jako by to byl lék; jinak budete muset brát léky, jako by to 

bylo jídlo. 
3. Osoba, která tě miluje, tě nikdy neopustí; i když existuje 100 důvodů, 

proč odejít, najde si důvod, proč zůstat. 
4. Jsou velké rozdíly mezi lidmi. Je špatné, že to chápe jen málo lidí. 
5. Byl jsi milován, když ses narodil, a budeš milován po smrti. Co je mezi 

tím, je na každém z nás. 
 

Nejlepší doktoři na světě jsou sluneční světlo, odpočinek, cvičení, strava, 
sebevědomí a… přátelé. 
Udržujte je ve všech fázích života a užívejte si zdravý život. 
Pro člověka je to těžké – nežádá o narození, nemůže žít věčně a nechce 
zemřít! 
 
Nejlepším dárkem, který můžete někomu dát, je Váš čas – snažte se, aby 
byl dán Vaší rodině nebo přátelům.  
Udělejte si čas a pošlete tuto zprávu alespoň jednomu členovi rodiny, 
příteli nebo kamarádovi! Možná můžeme něco změnit. 

František, biskup římský 

 
 



ZEMŘEL P. PAVEL HRUŠKA 
 
V lednu byl pochován zesnulý rodák z Brněnských Ivanovic P. Pavel 
Hruška. Několik z nás se zádušní mše svaté v rajhradském bene-
diktinském chrámu a poté uložení do rodinného hrobu v Tuřanech 
zúčastnilo. Brněnský děkan Mons. Václav Slouk pronesl v promluvě pěkný 
obraz o jeho životě, je to o životě každého z nás: 
„Před několika léty jsem měl možnost navštívit Jeruzalém a další místa 
spojená s pozemským životem Ježíše Krista. Asi každý návštěvník těchto 
posvátných míst srovnává svoji představu o těchto místech se skutečností. 
Každý při tom asi prožívá nějaká překvapení. Pro mě byla překvapením 
křížová cesta v ulicích Jeruzaléma. Je velmi vzdálená našim kalváriím. Pro-
chází úzkými a rušnými uličkami se spoustou obchodů a na ulicích vysta-
veného zboží. Snažili jsme se modlit pobožnost křížové cesty, ale brzy se naše 
skupina rozpadla a šli jsme každý sám. První reakce: to snad není možné. Co 
tu všichni dělají, když my se modlíme? Brzy jsem si uvědomil, že v době, kdy 
Pán Ježíš šel tudy s křížem, byla situace podobná. Byly Velikonoce, ve městě 
spousta poutníků, prodejci nabízeli své zboží. A mezi nimi Pán s křížem. 
Možná do někoho narazil, možná nějaké zboží rozbil, možná některé 
prodejce naštval. 
Na tento obraz jsem si vzpomněl, když jsem vzpomínal na otce Pavla a na 
jeho život. Byl mu dán těžký kříž v podobě jeho mnohých nemocí. Při cestě 
s křížem někdy do někoho narazil, někoho se dotkl. Věděl o tom a bylo mu to 
líto. I mně se často omlouval a věřím, že kdyby mohl, omluvil by se všem. 
Prosím, odpusťte mu, pokud se Vás na své cestě s křížem něčím dotkl.“ 

                              Marie Stehlíková 
 

 
MODLITBY MATEK 
 
Čím pro mě jsou? Setkávání s maminkami v naší skupince je pro mě velký 
dar. Staly jsme se přítelkyněmi, které spolu sdílejí postupně i ty nej-
zranitelnější pocity. A vzájemnými přímluvkyněmi, co zažily mnoho 
vyslyšených proseb či postupně proměňujících se problémů.  
Je také velmi uklidňující svěřovat pokaždé naše děti a manželství Bohu. 
Cítím sounáležitost a důvěru.  
Skupinky jsou otevřené, připojit se může každá maminka! 

Dominika Dvořáčková, tel.  777 176 944 



PANNA MARIA PATŘÍ VŠEM 
Svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. ledna) 

 
Maria je úzce propojena se svým Synem, a to jak ve vánočním, tak ve 
velikonočním příběhu. Je jeho první učednicí. Sama není součástí hierar-
chické struktury, zůstává na prvním místě tím, čím je v evangeliu, a nechce 
být více – je „služebnicí Páně“. Patří proto všem křesťanům, stejně jako 
evangelia. 
Svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, uvozuje Týden modliteb za 
jednotu. Nabízí se však otázka: není to zraňující pro evangelické křesťany, 
kteří se k Marii nemodlí? Toho se není potřeba obávat. Vždyť to zásadní, 
co o Marii víme, poznáváme z Písma svatého, které církve vzešlé z refor-
mace považují za svou hlavní autoritu. Podle Písma je Maria „blaho-
slavená“, „požehnaná mezi ženami“, podle Písma ji budou „blahoslavit 
všechna pokolení“. O ní mluvil Pán na kříži Janovi: „Hle, tvá matka.“ 
Ani pro evangelickou spiritualitu nemůže nebýt inspirativní Mariino 
„uchovávání slov Ježíšových ve svém srdci“ nebo její chvalozpěv „Velebí 
má duše Pána“. Maria je však podle Bible i předobrazem církve, vždyť – 
jak předpověděl Simeon – „tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo naje-
vo smýšlení mnoha srdcí“. Ona a její potomstvo bude podle Zjevení Janova 
terčem útoku zlých sil. 
 
Ekumenický dialog křesťany různých vyznání významně přiblížil k sobě. 
Během posledních dvou generací se udělalo hodně teologické práce na 
obou stranách. Najednou poznáváme, že nejsme protivníci, nýbrž plujeme 
společně. Ne ještě na jedné lodi, ale už aspoň vedle sebe, týmž směrem. 
Vysněná jednota církve však nemůže vzejít jen z teologické práce, rozumu, 
myšlení, projektů. Maria tu představuje „srdce“ ekumenismu, mateřský 
aspekt, touhu obejmout všechny. Přitom je její úloha podřízená, její role 
skrytá, Ježíš je Pán, ona ho nezastiňuje, nýbrž naopak ponouká: „Udělejte, 
cokoliv vám nařídí.“ Její nabádání nás pohání do středu církve, k evan-
geliu, ke svátostem, ke Kristu, ke společenství svatých, nikoli mimo ně. 
Bohorodička při ekumenických slavnostech zatím připomíná Popelku, 
která je držena mimo záře reflektorů. Přitom ty tři oříšky coby zvláštní 
ozdobení Boží Trojicí dostala ona jediná. 

Martin T. Zikmund, evangelický farář a redaktor Perspektiv KT 
 

 



PODĚKOVÁNÍ  PANU  FARÁŘI   
 
Tento zvláštní rok prověřuje církev, národ, naše farní společenství i nás 
samotné. Z mého pohledu jako církev a farní rodina obstáváme. I přes 
různá omezení stále žijeme jako jedna rodina, za což patří velký dík 
každému farníkovi. Děkuji za Vaše nasazení, vytrvalost a obětavost.  
Stěžejní roli ovšem hraje náš pan farář otec Luboš. Při této příležitosti 
bych mu chtěl poděkovat. Věřím, že budu mluvit ze srdce všech farníků:  
Otče Luboši, dovolte, abychom Vám poděkovali za všechno, co pro nás 
děláte s láskou, ochotou, nasazením, pracovitostí, obětavostí, trpělivostí, 
nadhledem, úsměvem i humorem, a to nejen v dobách dobrých, ale i těch 
horších. 
Děkujeme z celého srdce Pánu Bohu, že nám žehná a že jste v čele naší 
farní rodiny právě Vy. 

za všechny farníky Štěpán Ledvinka 

 
 
INFORMACE  A  POZVÁNKY 
 
Noc kostelů je letos naplánovaná na pátek 28. května 2021 – program 
upřesníme podle aktuální situace. 
Srdečně Vás všechny zveme na farní pouť do Rajhradu. Máme se na co 
těšit, i když nevíme, kdy se tam dostaneme… 
Papež František vyhlásil svátek sv. Jáchyma a Anny dnem prarodičů 
a seniorů. Chceme se k této výzvě připojit a v den svátku sv. Anny 
(26. července) se setkat v našem kostele – však byl původně svaté Anně 
zasvěcen a máme ji stále před očima na oltářním obraze. 
Čeká nás také farní zájezd ke sv. Prokopu na Sázavu do nově 
opraveného kláštera – jen nevíme kdy… Sázava je jedním z míst, kde se po 
rozpadu Velké Moravy ještě několik století udržely staroslovanské 
bohoslužby a písemnictví. Svatý Prokop zde zemřel roku 1053. 
 

 
 

Setkání u Panny Marie v trní, 63. 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 

http://www.farnostturany.cz/
https://www.facebook.com/turanskafarnost/

