
 
 
 

 
Dobrý a milosrdný Bože, 

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. 
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. 

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. 
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu 

k vzájemné dohodě a usmíření. 
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. 

Obejmi je svou něžnou náručí. 
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní 

a dokážeme si navzájem odpouštět. 
 
Před námi je krásné období – postní doba. Proč píšu krásné? Mám k tomu 
důvod. Už jsem se na to přípravné období směřující k Velikonocům těšil. 
Zdá se, že bude po dlouhé době bez vážných omezení, kterými jsme 
chránili zdraví své i druhých. Po dvou letech bychom měli mít před sebou 
Velikonoce, které prožijeme s většinou ostatních farníků v našem chrámu 
společně. A příprava je krásná a obohacující tím, že ji prožiji s druhými, 
nejenom svým výsledkem. Těším se na společné křížové cesty, při kterých 
budeme číst texty o naší spáse. Máme naplánované také společné dětské 
křížové cesty, aby se i ti mladší zapojili, jak je to jim vlastní. Kéž v této 
době odložíme to, co nás rozděluje, a budeme aktivně hledat, co nás může 
spojit. Kéž nás Duch svatý osvítí, abychom nalézali ty, kteří potřebují naši 
pomoc, náš soucit nebo povzbuzení. Kéž je to pro nás doba, kdy 
nalezneme smysl pokání za své hříchy se snahou je odložit.  
Kéž je to pro nás doba Božího požehnání. 

 Luboš Pavlů, váš farář 

66. číslo tuřanských farních zpráv 
postní doba 2022 

 



FARNÍ POUŤ DO RUDY U  RÝMAŘOVA  
 
Uprostřed postu, v sobotu 26. března, máme možnost společné cesty do 
Rudy u Rýmařova. Pojedeme autobusem ráno v 7.30 hodin z parkoviště 
u tuřanské pekárny. Cesta nás povede přes Olomouc na sever kolem 
Svatého Kopečku a Šternberku až do Rudy.  
Ruda je téměř neznámé místo na svazích Nízkého Jeseníku, kde můžeme 
prožít křížovou cestu a mši svatou. Křížová cesta je mírné, sotva kilometr 
dlouhé stoupání na kalvárii kolem krásných barokních zastavení. 
Zvládnou je i starší lidé – a kdo si netroufá, může jít kousek a vrátit se ke 
kostelíku na faru, která nám bude k dispozici. Opravený kostelík Panny 
Marie nám poslouží pro mši svatou (P. Luboš) a seznámíme se s poutním 
místem (P. František Zehnal, rýmařovský děkan). Poté odjedeme do 
blízkého Rýmařova, kde si prohlédneme mimořádnou obnovenou 
dřevěnou barokní kapli, od níž je výhled na Praděd. 
Cestou zpět můžeme udělat ještě malou zastávku na Svatém Kopečku – na 
místě, kde se setkal Svatý otec Jan Pavel II. v roce 1995 s mládeží. „Otče, 
Svatý Kopeček plný je tvých oveček,“ volaly tam tenkrát naše děti a Svatý 
otec na jejich radost a nadšení nikdy nezapomněl. 
Prosíme za pěkné počasí a těšíme se na dobré společenství s vámi! 
Cena je 300 Kč pro dospělé; děti a studenti zdarma. 



MISIJNÍ KLUBKO  
 
Klubko se stále schází každou středu v 17 hodin v domečku za kostelem. 
V 18 hodin nás pak čeká společná dětská mše svatá v kostele. Vítáme 
všechny předškoláčky i školáky! 
 
PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ JARMARK  
Během prosince jste měli v kostele možnost zakoupit si vánoční ozdoby, 
přání a další výrobky našich dětí z Misijního klubka. Byli jste štědří a moc 
vám za to děkujeme – vybrala se krásná částka 13 562 Kč.  
Kam tyto peníze putují? Papežské misijní dílo dětí (PMDD) pomáhá po 
celém světě, například v zemích jižní a východní Afriky, v Bangladéši, 
Pákistánu, na Srí Lance nebo na Filipínách. Podporuje kvalitní školy 
a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní 
pomoc v odlehlých oblastech, zdravotnickou péči, přispívá k záchraně 
sirotků žijících bezprizorně na ulici a dětí trpících podvýživou či vážnými 
nemocemi.  
Děkujeme vám! 
 
ŠTĚDROVEČERNÍ ŽIVÝ „BETLÉMEK“  
V loňském roce byla spousta věcí doslova naruby a ani plánování tradiční 
betlémské scénky, která obvykle oživuje dětskou mši na Štědrý den, 
nebylo jednoduché. Kvůli vysoké nemocnosti dětí v Klubku se žádné 
zkoušky nekonaly. Bylo nám to líto a mysleli jsme i na spoustu rodin 
s dětmi, které do kostela přicházejí právě jen na Vánoce a těší se na hraný 
příběh o narození Ježíška.  
A tak jsme v rodinném kruhu začali vymýšlet jednoduchý scénář šitý na 
míru jen několika postavám, bez kterých se žádný živý betlém neobejde. 
Na poslední chvíli jsme místo pečení cukroví sháněli kostýmy a místo 
chystání vánoční výzdo-
by jsme nacvičovali puto-
vání Marie s Josefem do 
Betléma…  
Děkujeme všem malým 
pastýřům a andílkům, 
kteří nás doplnili, zpě-
vákům, kteří dotvořili tu 
správnou atmosféru, také 



„neviditelnému“ zvukaři a všem dalším pomocníkům. Záznam je stále 
k dispozici na stránkách farnosti v sekci Vánoce.  
Cukroví bylo u nás doma sice o něco méně než obvykle, ale vůbec nám to 
nevadilo. Dostali jsme totiž výjimečný vánoční dárek – hřejivý pocit, že 
jsme mohli přispět ke krásnému prožití slavnostní mše a rozdávat radost 
lidem v naší farnosti. A možná i těm rodinám s dětmi, které do kostela 
zajdou právě jen jeden den v roce. Snad se s nimi uvidíme i napřesrok.  

Lucie Krejčí 
 
 

VÝLET NA URBÁNEK A DĚTSKÉ KŘÍŽOVÉ CESTY 
Kromě pravidelných křížových cest v našem kostele jste zváni i na dvě 
dětské křížové cesty, které vedou samy děti: 20. března a na Květnou 
neděli 10. dubna.  
S křížovou cestou v přírodě bude spojen také výlet (nejen) pro rodiny 
s dětmi, který se uskuteční v neděli 3. dubna. Cílem našeho putování 
bude kapička sv. Urbana na kopci nad Slavkovem u Brna. Před sedmi lety 
zde vznikla křížová cesta, kterou si společně projdeme. Doprava do 
Slavkova nebude nijak organizovaná – sejdeme se v 15.30 ve Slavkově 
u sochy sv. Jana Nepomuckého (začátek polní cesty vedoucí z Tyršovy 
ulice). Samotná trasa vede po polní cestě a měří přibližně jeden kilometr. 
Odměnou za výšlap do kopce nám budou krásné výhledy do kraje. 
Účast nemusíte hlásit předem. V případě jakýchkoli dotazů můžete psát 
na e-mail krejci.luci@gmail.com nebo volat na tel. číslo 608 272 832.  
Zváni jsou úplně všichni, budeme se těšit na hojnou účast! 
   

mailto:krejci.luci@gmail.com


EXODUS, CESTA KE SVOBODĚ  

„Koukáním na seriály nedojdeš k bodu zlomu“, zpívá v jedné písni brněnský 
písničkář Pavel Čadek.  

Před dvěma lety mě oslovil přítel z Havířova, jestli nechci spolu s ním 
a dalším naším společným kamarádem zkusit duchovní cvičení Exodus 
(E90). Moc jsem nad tím nepřemýšlel a skočil do toho. Tehdy jsem hledal, 
jak se duchovně trochu posunout, a lepší nápad jsem neměl. Až v prvních 
dnech devadesátidenního programu jsem zjišťoval, že mě čeká čtvrtletí 
bez alkoholu, zábavy na internetu a sociálních sítích, bez sladkostí, filmů 
a hudby, zato s každodenní studenou sprchou, sportem a pravidelným 
spánkem. Asketickým tělocvikem to ale naštěstí nekončilo. Každý den 
jsem dostal příděl s biblickým textem z knihy Exodus spolu s komentářem 
nabízejícím paralely mezi putováním židovského národa z otroctví a mým 
životem. Nad těmito texty jsem pak trávil každý den hodinu v tiché 
modlitbě. Jednou týdně jsme se spolu s bratry setkávali osobně nebo 
online. Během krátkého setkání jsme si předávali zprávy z bojiště.  

Ačkoli jsem do Exodu skočil bez přípravy a vlastně i bez vědomé potřeby 
po „nějakém vysvobození“, velmi brzy po zahájení jsem rozpoznal, jak 
moc jsem vázaný ke svému pohodlíčku, k sociálním sítím, alkoholu 
a jiným radostem. To důležitější ale přišlo později. V třetím měsíci 
putování jsem zažil několik Božích doteků, kdy Pán proměňoval mou 
osobnost a obnovil mou schopnost vidět a milovat mé nejbližší.  

Letos startuje další exoďácký cyklus. Jelikož jsem sám hodně ve dvou 
Exodech dostal, rád bych tuto možnost nabídl i dalším. Na cestu se mohou 
vydat skupinky po dvou a více lidech. Program je určen primárně pro 
muže, ale existují i ženské skupinky. Nedoporučují se ale skupinky 
smíšené. Co naopak osobně velice doporučuji, je případný úmysl účasti 
důkladně probrat s životním partnerem. Já jsem tuto fázi ošidil a první 
Exodus jsem skončil předčasně. Nezdá se to, ale přísný asketický režim 
jednoho z partnerů zasáhne život celé rodiny. Nicméně věřím, že mé 
nasazení v Exodech má pozitivní vliv na celou rodinu.  

Pokud by někdo měl zájem touto cestou vyrazit, může se zaregistrovat se 
svou skupinou na stránce www.exodus90.com. Počítejte s platbou 300 Kč 



měsíčně. Web je sice anglický, ale denní texty jsou pak k dispozici ve více 
jazycích včetně slovenštiny (česky loni nebyly). Kdyby byl zájem o další 
podrobnosti, rád svou zkušenost předám osobně či mailem. Rád se sám 
opět zúčastním – kdyby někdo chtěl vyrazit a neměl svou skupinu, jsem 
k dispozici, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 725 014 059. 

Jiří Protivínský 
 
 
 

VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY  
 
14. 4. Zelený čtvrtek  18.00 
15. 4. Velký pátek   18.00 
       křížová cesta  17.30 
16. 4. Bílá sobota   20.00 
17. 4. Hod Boží velikonoční 7.30 a 10.00 
18. 4. Pondělí velikonoční  7.30 a 10.00 

 
 
 
 

Křížové cesty jsou vždy v neděli ve 14.30 a v pátek v 17.30 hodin. 
O nedělích 20. března a 10. dubna povedou křížovou cestu děti. 
 
Noc kostelů se letos uskuteční v pátek 10. června. 
 
Farní kavárna opět zahájila svůj provoz, všichni jste srdečně zváni! 
 
Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové proběhne 9. až 14. srpna. 

 
 

 
 

Setkání u Panny Marie v trní, 66. 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/

