
 
 
 

 
 

Chválím Boha pravého, lid volám, duchovenstvo shromažďuji, zemřelé 
oplakávám, zkázu zaháním, svátek zkrášluji a zlé mocnosti svým hlasem 

zastrašuji.  
 

(těchto sedm ctností bylo od středověku přisuzováno zvonům) 
 
 
 
 
 
 
K evangeliu podle Matouše 6, 24–34 
 
Přišel podzim. Ke starostem, které se týkaly covidu, jsou tu ještě starosti 
o energie na zimu. Vůbec nezlehčuji situaci, která je a bude vážná, protože 
na nás dopadají následky války. Přesto musím poukázat na to, co nám říká 
Pán Ježíš a chce, abychom ho v tom brali vážně:  
 

„Váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.“ 
 
Ano, musíme se snažit, to ano. Ale přece dobře víme, že jsme v rukou 
Božích a že ani jediný vlas nám nespadne z hlavy bez jeho vědomí. Na 
prvním místě hledejme Boží království.  

P. Luboš Pavlů 
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INFORMACE A POZVÁNKY  
 
NÁBOŽENSTVÍ 
Vyučování náboženství pro děti školou povinné bude i v letošním školním 
roce probíhat v Tuřanech v domečku za kostelem i v chrlické škole podle 
rozpisu, který vždy najdete i na farních stránkách www.farnostturany.cz. 
V Tuřanech pro 1. až 9. třídu každý pátek: 

1. až 3. třída od 14.00 hodin  
4. třída a vyšší od 14.45 hodin 

V Chrlicích každé pondělí: 
1. a 2. třída 13.00–13.30 hodin  
3. třída 13.30–14.00 hodin 
4. třída a vyšší 14.00–14.30 hodin 

 

DIVA TURZANENSIS 
Olomoucké nakladatelství Refugium vydalo e-knihu Diva 
Turzanensis. Jedná se o český překlad latinské knihy 
Bohuslava Balbína pojednávající o historii tuřanského 
poutního místa.  
 
Můžete si ji nyní objednat na internetové adrese 
https://www.refugium.cz/obchod/produkt/Turanska-
Madona-e-kniha-1.html. 
 

 

FARNÍ PLES 2023 
Zveme vás všechny na farní ples, který plánujeme uskutečnit v sobotu 
12. února 2023. Věříme, že nám v tom žádný covid nezabrání. 

 
KELÍMKY S OBRÁZKEM NAŠEHO KOSTELA 
Do farní kavárny jsme pořídili plastové, opakovaně použitelné kelímky na 
pití s potiskem tuřanského kostela. Budeme je používat během všech 
společných akcí namísto jednorázových kelímků, abychom zbytečně 
nevytvářeli odpad.  
Kromě toho je nabízíme i k prodeji – kelímek si můžete zakoupit každou 
neděli u obsluhy farní kavárny za 40 Kč. Může to být i pěkný dárek 
k různým příležitostem.  

https://www.refugium.cz/obchod/produkt/Turanska-Madona-e-kniha-1.html
https://www.refugium.cz/obchod/produkt/Turanska-Madona-e-kniha-1.html


SPOLEČNĚ NA KOLE  
Během příprav, dnes již mohu říci vydařeného jarního farního odpoledne 
se zrodila myšlenka uspořádat nějakou farní akci na kole. První příležitost 
cyklopouti se nabízela na svátek svatých Cyrila a Metoděje do nedalekého 
Smolína právě k těmto patronům. I přes nevlídnou předpověď počasí 
jsme ve třech vyrazili a mohli jsme během cesty k našemu cíli pozorovat, 
jak se dešťové mraky naší trase pěkně vyhýbají. Po mši svaté jsme nevá-
hali a hned se vydali zpět, protože druhou část zpáteční cesty jsme ujížděli 
s deštěm v zádech až k našim domovům.  
Protože se nám tato akce líbila, rozhodli jsme se v neděli 4. září vydat na 
Pálavu. Ranní déšť sice mnohé účastníky odradil, ale šest nás s důvěrou 
a odevzdaností nakonec vyjelo a určitě jsme toho nelitovali.  

Zdeněk Vach 
 
Najeli jsme ten den 90 kilometrů, a protože jsem byla jediná žena ve 
skupině, přizpůsobili spolujezdci rychlost mně. Vnímala jsem, že z jejich 
strany to byl vůči mně skutek lásky. Mysleli jsme na celou farnost, 
děkovali Bohu za pěkné společenství, které se mezi námi vytvořilo, a přáli 
bychom všem zažít tu radostnou atmosféru. Odeslali jsme tento pozdrav 
otci Lubošovi, který atmosféru dokresluje slovy: „V důvěře ve všemo-
houcnost Pána Boha, po překonání počátečních nesnází a sebe sama, bez 
domácího pohodlí, jsme odměněni krásným pohledem na dary našeho 
Pána.“  

Gabriela Kroupová 
 



CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE  
Díky lidem kolem nás a 
panu faráři jsme se 
dozvěděli o setkání mlá-
deže v Hradci Králové, 
které se konalo od 9. do 
14. srpna. Zprvu se nám 
tam ani moc nechtělo, 
ale překonali jsme se a 
brzy jsme zjistili, že 
jsme na správném mís-
tě. Program byl dobro-
volný, bohatý, legrační 
i vážný, duchovní i kul-
turní. Modlitby a mše 
svaté byly působivé, katecheze povzbudivé, přednášky zajímavé a kon-
certy na vysoké úrovni. Byla možnost si i zasportovat nebo udělat něco 
pro druhé. V sobotu byl Den s rodinami, kdy za některými z nás přijeli 
naši blízcí.  
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na akci podíleli 
a připravili setkání „ušité na míru“ právě pro nás mladé. Každému 
přejeme něco takového zažít! Další příležitostí bude světové setkání se 
svatým Otcem příští rok od 1. do 6. srpna 2023 v Lisabonu.  

Michal, Petr, Tomáš, Jakub, Matyáš a Adam 
 

FARNÍ TÁBORÁČEK  
Nový školní rok jsme zahájili tradičně společným táboráčkem s prosbou 
o ochranu a pomoc školákům a studentům.  



MISIJNÍ KLUBKO  
Milé děti,  
vítáme vás v novém školním 
roce! S ním začíná i naše Misijní 
klubko Papežského misijního 
díla dětí. Zase si budeme hrát, 
zpívat, povídat si, modlit se a 
alespoň na dálku se starat 
o potřebné děti v duchu hesla 
„Děti pomáhají dětem“.  
Budeme se opět scházet každou 
středu od 17 hodin v domečku 
za kostelem a v 18 hodin se 
společně zúčastníme mše svaté. 
Jedná se o dětskou mši, která je 
přizpůsobena právě vám – 
dětem. Využijme této příležitosti. Každý z vás s námi může zpívat, 
přednést své vlastní prosby nebo přijít blíž k oltáři, pomodlit se modlitbu 
Otče náš v kruhu s ostatními dětmi z farnosti, a být tak Pánu Bohu 
o krůček blíž. 
 
Těšíme se na všechny známé i nové kamarády! 
Kontakt: 777 176 944 
 
 

POZVÁNKA NA PŘESPÁNÍ V DOMEČKU  
 
V pátek 21. října zveme všechny děti na přespání do 
domečku. Setkání zahájíme odpoledne společnými 
hrami. Těšit se můžete také na film, večerní návštěvu 
ztichlého kostela a nebude chybět ani nějaké to 
noční dobrodružství! 
Spát budeme v domečku na karimatkách ve spa-
cácích. Termín si zaznamenejte do kalendáře a sle-
dujte naši nástěnku vzadu v kostele, kde se včas 
dozvíte vše potřebné.  
Vítány jsou samozřejmě i děti, které do Misijního 
klubka nechodí. Přidejte se k nám! 

 



50 LET TUŘANSKÝCH ZVONŮ  
 
1. října letošního roku uplyne padesát let od posvěcení našich zvonů. Ve 
farní kronice je o tomto slavném dni mimo jiné zapsáno:  
 
Největší zvon Maria, o hmotnosti 1250 kilogramů, nese nápis: „Svatá Panno 
Maria, ochraňuj naši farnost“.  
Druhý zvon, Svatý Cyril a Metoděj, má hmotnost o 600 kilogramů nižší 
a nese stejně důležitou prosbu: „Svatý Cyrile a Metoději, dědictví otců 
zachovej nám i budoucím“.  
Třetí zvon byl pojmenován Jáchym a Anna, váží 450 kilogramů a je opatřen 
textem: „Dej, Pane, našim dnům svůj mír“. Každý z těchto tří zvonů nese 
ještě doplňující nápis: „Odlil G. Knos – R. Manoušek v Brně Tuřanech 
u B. Drásalové z milodarů farníků L. P. 1972 pořídil Karel Votoupal“.  
Čtvrtý zvon, Svatý Florián, o hmotnosti 50 kilogramů, byl pořízen do kaple 
Panny Marie v Brněnských Ivanovicích. Lze na něm číst prosbu: „Svatý 
Floriáne, ochraňuj naši obec“ i doplňující text: „Odlil G. Knos, J. Fröml, 
Zd. Gregr v Brně Tuřanech u B. Drásalové z milodarů farníků L. P. 1972 
pořídil Karel Votoupal“. 
 
Letos připadá tento výroční den na první sobotu v měsíci říjnu. Na tuto 
událost vzpomeneme v našem kostele – bude pravidelný program, který 
začíná v 17 hodin modlitbou růžence, a následovat bude slavnostní mše 
svatá, při níž poděkujeme za padesát let, kdy nás zvony doprovázejí.  
Po mši zavzpomíná pamětník událostí před padesáti lety pan Ing. Zdeněk 
Gregr na práce spojené s odléváním zvonů a také na ty, kteří se na nich 
podíleli. A následně nám naši zvoníci všechny tuřanské zvony rozezní. 
Vaší pozornosti by neměly uniknout dobové fotografie na nástěnce 
v kostele. 
 
 

 

 

 
 

Setkání u Panny Marie v trní, 68. 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/

