67. číslo tuřanských farních zpráv
květen 2022

V každém domě nejsme doma. Domov je zabydlený vztahy a zážitky. Šťastný
domov je prohřátý láskou a prozářený radostí. V zázemí má jistotu důvěry.
I bolest jím projde. Nevezme však radost, jen hlouběji zapustí její kořen.
Vítán je v něm každý, kdo umí tiše vstoupit a ctít jeho řád.
(Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, 13. května 2022 papežem Františkem
nově jmenovaný primas český)
Při mši je vždy přítomné celé nebe i se všemi svatými. To máme v našem
chrámu naznačené galerií svatých ve vitrážových oknech. Je tam zobrazených mnoho žen i mužů církve z doby vzdálené, ale i nedávné. Stojí za
to někdy v klidu zvednout zrak a pozdravit je krátkým pohledem a střelnou modlitbou. Ti svatí a světice se na nás dívají pěkně z výšky. Ne že by
se nad nás povyšovali, oni jen mají své určené místo, které s pokorou sobě
vlastní přijali a setrvávají na něm. Jedni jsou se svými atributy hned k poznání a můžeme jim věnovat střelnou modlitbu bez váhání. U jiných je to
váhání na místě, protože je nepoznáme na první pohled a je těžko někoho
prosit o přímluvu, když se nám obraz nepředstaví jménem. Přesto můžeme být rádi, že je tu máme, protože nebe je jistě plné dobrých duší, u kterých lidé zapomněli jméno. Nezapomněl však jejich Bůh a Pán.
Při bližším průzkumu se nedávno zjistilo, že někteří z nich by časem mohli opustit své místo. Ne že bychom tolik potřebovali jejich pomoc a vyprosili si jejich záchrannou akci, ale obrazy namalované na skle se mohou
postupně po kouskách poroučet dolů, mezi nás. Nechceme je mít vedle sebe v lavicích, ani po kouskách, ani najednou, a chceme jim pomoci. Můžeme postupně zrestaurovat nejen vitráže, ale i svůj vztah k těmto svatým.
Luboš Pavlů, váš farář

INFORMACE A POZVÁNKY
POUŤ DO RAJHRADU
Tradiční farní pouť do Rajhradu se uskuteční v sobotu 18. června. V 16.30
nás bude očekávat náš oblíbený bratr František a v 17 hodin bude následovat mše svatá. V letošním roce se do Rajhradu pokusíme dostat „svépomocí“ bez objednaného autobusu. Podrobnosti se včas dozvíte.

TÁBORÁČEK
Předprázdninový táboráček bude v pátek 24. června. Nejprve společně
poděkujeme za uplynulý školní rok při mši svaté v 18 hodin a poté se
přesuneme k ohništi. Těšíme se na všechny malé i velké!

KNĚŽSKÉ A JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
V sobotu 18. června v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí
diecézní biskup Vojtěch Cikrle kněžské svěcení Josefu Janouškovi, Janu
Křížovi a Štěpánu Jiřímu Novákovi. Jáhenské svěcení přijme bohoslovec
Tomáš Zámečník. Bohoslužbu můžete sledovat online na YouTube
kanálu „Katedrála Petrov“.

PROGRAM NOCI KOSTELŮ 2022
Přijměte pozvání na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června.
Jako obvykle bude v našem kostele připraven doprovodný program pro
děti i dospělé. Pozvěte své přátele a zastavte se u Panny Marie v trní!
17.00–20.00
18.00–18.45
18.45–19.30
19.30–20.30
20.30–21.15
do 22.00
do 23.00

tvořivé dílničky pro děti i dospělé u domečku v areálu
kostela
pravidelná mše svatá
zahájení noci kostelů v Tuřanech zvoněním všemi zvony,
poté u kaple Zjevení zahraje Kvartet lesních rohů
vystoupení hudebníků a Tuřanského chrámového sboru
komentovaná prohlídka kostela s Lucií Žákovou
budou otevřeny kaple Zjevení Panny Marie a kaple Padlých
bude otevřen poutní kostel Zvěstování Panny Marie

POUŤ NAŠÍ FARNOSTI DO RUDY U RÝMAŘOVA
Uprostřed postu, v sobotu
26. března, jsme se vydali
směrem na sever. Cílem byla
Ruda v Nízkém Jeseníku. Bylo
nám přáno pěkné počasí a
zážitek harmonického dne.
Od našeho tuřanského kostela
Zvěstování Panny Marie jsme
dojeli ke kostelu Panny Marie
Sněžné v Rudě, odkud jsme vyšli společnou křížovou cestou, vedenou
jedenácti přítomnými dětmi. Po mši svaté a odpočinku jsme pokračovali
ke kapli Matky Boží V lipkách v Rýmařově (velká oválná dřevěná barokní
sudetoněmecká kaple).
Naši pouť jsme uzavřeli v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém
Kopečku u Olomouce. Ten den, to byla modlitba a oběť za naši farnost, za
nás všechny!
Marie Stehlíková

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Sedm dětí – Anastazia, Antonín, Antonín, Jan, Kristýna, Lukáš a Petr –
letos v květnu v našem kostele poprvé přijalo Pána Ježíše. Přejeme jim,
aby Pán Ježíš navždycky zůstal v jejich srdcích.

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. Rádi
přivítáme nové tváře!

DRAŽBA PRO UKRAJINU

V březnu, pár týdnů po vypuknutí války, se naše děti
zapojily do pomoci Ukrajině.
V Klubku jsme vytvořili originální Člověče, nezlob se:
šikovný tatínek vyrobil
uzavíratelnou hrací desku
a děti ji měly za úkol barevně vyzdobit. Místo klasických figurek jsme malovali berušky na dekorační kamínky a výsledek měl
obrovský úspěch. Internetovou aukci vyhrála paní Míša, která za hru
zaslala neuvěřitelnou částku 4666 Kč na konto Člověka v tísni. Děkujeme
z celého srdce jí i všem ostatním, kteří se zapojili. Máme velkou radost, že
jsme svým tvořením mohli přispět na dobrou věc, ale ještě více si
přejeme, aby válka skončila. Nezapomínejme na Ukrajinu ve svých
modlitbách!

KŘÍŽOVÁ CESTA ZA
SVATÝM URBANEM
V březnu Klubko uspořádalo
výlet do Slavkova u Brna.
Jedenáct rodin si za doprovodu kytary prošlo misijní
křížovou cestu až na kopec
Urbánek, kde nás čekala
prohlídka kaple svatého Urbana i s výkladem. Nechyběla ani tajemná mapa, která děti dovedla k pokladu.
Děkujeme za hojnou účast a společně prožité chvíle!

Lucie Krejčí

SHRNUTÍ VÝSTUPŮ SYNODÁLNÍHO PROCESU
Rád bych navázal na minulý text o synodalitě a sdělil vám aktuální
informace o synodálním procesu v naší farnosti a v diecézi, tedy o „společném putování“, „společné cestě“ nebo také o tom, „jak se učit to, co
znamená žít spoluzodpovědnost za církev“. Setkávání v naší skupince bylo
završeno vyplněním detailního dotazníku, který obsahoval kromě
odpovědí na námi vybrané téma (vést dialog v církvi a ve společnosti)
také celou řadu otázek souvisejících s pohledem na naši farnost, diecézi
a na celou církev. Vzhledem k tomu, že druhá skupina otázek přišla až
v posledních týdnech, nebylo časově možné znovu obejít všechny, kteří se
vyjadřovali k tématu dialogu, ale museli jsme se ve skupince pokusit
vytvořit jen nějakou syntézu svých názorů. Pojali jsme to tedy tak, že na
čem se shodla většina zúčastněných, to jsme do dotazníku uvedli. Toto
jsme dokončili a odeslali koncem února, přičemž další dva měsíce probíhalo zpracování na úrovni diecéze.
7. května vyvrcholila diecézní fáze synody setkáním koordinátorů
skupinek, kde jsme byli seznámeni s průběhem a výsledky celé práce.
Setkání probíhalo po bohoslužbě na Petrově, byli účastni oba naši biskupové a současně i hlavní zpracovatelé, kteří si připravili velmi názornou
prezentaci. Několikrát nás ubezpečovali, že v průběhu zpracování nebyli
vystaveni žádnému nátlaku, že mohli pracovat naprosto svobodně a že se
nikdo nesnažil si obraz církve v naší diecézi nějak přikrášlovat. Tomu
odpovídala i velmi otevřená závěrečná diskuze.
Z této velice náročné práce vznikl desetistránkový dokument, který si
můžete přečíst na webových stránkách Biskupství brněnského
(https://www.biskupstvi.cz/2022-05-16-vystupy-ze-synodalniho-procesu)
a který byl v průběhu května odeslán ČBK (České biskupské konferenci;
světová synodální cesta vyvrcholí příští rok shromážděním biskupů s tématem „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání“). V rámci
tohoto článku se pokusím jen v krátkosti okomentovat některé zajímavosti a uvést závěr dané zprávy.
Do synodálního procesu v brněnské diecézi se zapojily tisíce věřících
z 260 farností a celkem přišlo 557 vyplněných dotazníků. Skupinky tvořili
zejména pracující lidé středního věku. Kněz se účastnil v 17 % skupinek,
řeholníci a řeholnice v 6 % případů. Zhruba 40 % tvořila společenství,
která se už předtím pravidelně scházela a v nichž se všichni znali, 60 %
skupin vzniklo pouze pro účely synodálního procesu. Při zpracování

odpovědí se postupovalo tak, že se výpovědi roztřídily do 10 kategorií
(např. společenství, kněz–laici, spiritualita, předávání, reforma,
tradice, SOS, inspirace), které se dále analyzovaly a hledaly se opakující
se motivy. Cílem práce bylo nalézt, co mají výpovědi společného.
Po čem tedy volají účastníci v naší diecézi? Uvedu zde jen názvy
jednotlivých bloků, doporučuji si je ale přečíst ve zprávě, je to velmi
zajímavé a inspirativní: „Společenství a vztahy“, „Pouhá účast na
bohoslužbě nestačí“, „Touha po hlubším prožívání spirituality“, „Církev
otevřená a přijímající“, „Farnost je naše odpovědnost“, „Vztahy mezi
knězem a laiky“, „Vztahy mezi biskupem a laiky“, „Jaká má být církev?“,
„Reforma církve“, „Tradice“, „Dialog v církvi“, „Předávání“, „Farnosti a širší církev“.
A zde je závěr celé diecézní zprávy:
Společným rysem většiny výstupů je
vyjádření touhy po autentickém a
vřelém společenství, které dokáže
přijímat druhé bez posuzování a předsudků. A to jak v rámci farnosti, tak
i směrem ke společnosti. Je patrná silná
potřeba, aby společné prožívání bohoslužeb dostalo osobnější a hlubší rozměr, aby v rámci nich mohli všichni
zažívat, že jsou jejich vítanou součástí. A to i včetně těch, kteří jsou na
okraji zájmu nebo jsou ze svátostného života z různých důvodů vyloučeni,
zaznívá výrazný apel po individuálním přístupu k takovým lidem.
Dalším velkým tématem je apel k větší transparentnosti, srozumitelnosti, otevřenosti a naslouchání jak mezi sebou navzájem, mezi
kněžími a laiky, tak i v otevřenosti církve ke světu. Z výstupů je patrné, že se
nám to ne zcela daří, ale je šance se v této oblasti zlepšovat a těmto
dovednostem se cíleně učit.
Účastníci synodálního procesu volají po těsnějším zapojení laiků do chodu
církve s vědomím, že kněží je málo a že je potřebujeme pro jejich nepostradatelnou duchovní a pastýřskou roli, nikoli jako úředníky, opraváře, manažery či správce rozpadlých památek. Laici jsou připraveni přijmout spoluzodpovědnost a podílet se na fungování i financování
církve, a to především formou transparentních, farností volených pastoračních a ekonomických rad, které nechtějí být pouze „komparzem“ pro
farářova rozhodnutí, ale chtějí mít větší podíl na rozhodování a zodpovědnosti.

V synodálních výstupech se volá po reformě a očištění církve ve smyslu
decentralizace, opuštění od mocenského přístupu, elitářství a klerikalismu,
po transparentnosti volby biskupa, průhledném řešení kauz, srozumitelnosti
a důvěryhodnosti pro okolí. Taktéž po dobrovolném celibátu kněží,
zapojení žen do duchovní služby, větší citlivosti vůči lidem na okraji
(LGBT, rozvedení).
Zároveň je vyjádřena nutnost systematickým a oslovujícím vzděláváním
předávat víru mladým generacím a zachovat skutečné základy víry,
na kterých církev stojí, aby nedošlo k jejímu rozštěpení či odklonu od toho,
co s námi zamýšlí Kristus, ale zároveň nelpět na formě, která nás od tohoto
ideálu vzdaluje.
Účastníci jsou si však vědomi důležitosti práce a spoluutváření společenství
na místní úrovni, bez kterých není žádná skutečná reforma možná: „Jaké
budou naše farnosti, taková bude celá církev.“
Tolik z dokumentu diecéze, přičemž bych si dovolil to celé zakončit slovy
našeho biskupa Vojtěcha, která pronesl na závěr setkání: „Synoda je
šance.“ Ať tedy tento proces nekončí jedním dotazníkem, zprávou nebo
synodou, ale je šancí nejen pro celou církev, diecézi či naši farnost, ale
i pro každého z nás jednotlivě.
Jiří Buček

FOTOGALERIE Z FARNÍHO ODPOLEDNE

V neděli 22. května jsme se v hojném počtu sešli v areálu kostela.

K poslechu nám po celou dobu hrála cimbálová muzika Grossianka.

Počasí nám přálo a na své si přišli děti i dospělí. Děkujeme všem, kteří
jakkoli přiložili ruku k dílu. Děkujeme také sponzorům a v neposlední
řadě všem farníkům, kteří přišli a přispěli k příjemné atmosféře. Budeme
se těšit na „druhé dějství“ v roce 2023!

Setkání u Panny Marie v trní, 67. 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

