
Farní kavárna 
  

Zkušební provoz „farní kavárny“, tedy toho, že po druhé nedělní mši svaté si 
můžeme zajít popovídat do farního sálu, bude zahájen 13. března, tj. na 1. neděli 
postní. Zatím do konce prázdnin můžeme počítat s tím, že si budeme moci 
nabídnout kávu, čaj a něco na zakousnutí. Dále to záleží na tom, jak se to nám 
všem, kdo přijdeme, bude líbit. Srdečně zvou organizátoři a těší se na setkání. P. Jan 
P.S. Do sálu byly také místo starých rozvrzaných stolů pořízeny nové jednotné stolky. 

 

═══════════════════════════════════════ 

Plánovaný rozpočet farnosti pro letošní rok 
  

Předpokládané výdaje Předpokládané příjmy 
Desátek na diecézi 73 649 Sbírky na desátek 73 649 
Sanace zdiva kostela 150 000 Sbírky pro farnost 330 000 
Výmalba kaple 60 000 Dary na výmalbu kaple 60 000 
Oprava zdi mezi farou a klub. 20 000 Příspěvky studenti na režie 20 000 
Vrácení půjčky administrátora 25 000 Příspěvek administrátora-režie 20 000 
Elektrická energie kostel, fara 205 523 Příspěvky město - přislíbeno 50 000 
Telefon, internet, revize 25 000 Příspěvky kraj ? 
Pojištění a daň 9 638 Příspěvek Boskovice - státní ? 
Voda 26 032 Grant města na výmalbu (?)     10 000    
Úprava zeleně okolo kostela 3 000 Grant města na úpravu zeleně (?) 2000 
Stoly do sálu  7 150   
Farní den 20 000 Výtěžek farního dne 20 000 
Víno, hostie, svíce, ostatní 55 000 Ostatní - odkud? Kraj? Stát? 100 000 
Výdaje celkem 679 992 Příjmy celkem 685 649 
 

     Milí farníci, čísla mluví jasně. Chceme-li letos dokončit sanaci okolo kostela, i když 
počítáme s příspěvky z kraje a ministerstva, pak je třeba, abychom na běžné nedělní 
sbírce vybrali alespoň 8000 Kč (doposud to bylo cca 4000).  V průměru se nás ve farním 
kostele v neděli sejde tak 200. Pak na každého, včetně dětí, vychází na jednu nedělní 
sbírku částka 40 Kč. Neprosím o „desátek“ z vašich zdrojů, ale o adekvátní příspěvek, 
jaký můžete dát na potřeby církve. Děkuji.      P. Jan  

═══════════════════════════════════════ 
MODLITBA ZA FARNOST 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství. 
Dej nám, ať se máme rádi, 

ať máme jeden pro druhého správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění. 
Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné, podrž kolísající, 

probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné. 
Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, 

tvé zachraňující lásky. 
Amen! 

──────────────────────────────────── 
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Postní doba 2011 
 

Křest je velký Boží dar 
 

Bratři a sestry,  

prožívání letošní postní doby je zaměřené na svátost křtu a přípravu obnovy 

křestního vyznání o velikonoční vigilii. Náš o. biskup Vojtěch nám k tomu napsal 

krásný pastýřský list. A v něm také říká tato slova: 

„Křest je ponoření do Krista, připojení ke Kristu. Jde o překročení pouze 

biologického života k životu, ve kterém se spolu s Kristem podílíme na tom, co 

dělal on. Právě to je naše vlastní povolání, které jsme přijali křtem. Víme o tom? 

Nějak z povzdálí asi ano, ale je to programem našeho života?“ 

Společně vyjděme k obnově našeho křtu o Velikonoční vigilii tím, že budeme 

v celé postní době promýšlet a uvádět do života naše křestní povolání. K tomu 

nám všem vzájemně žehnají kněží Jan, Stanislav a Alois i jáhen František. 
═══════════════════════════════════════ 
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═══════════════════════════════════════ 

Novéna o křtu 
  

„Milí přátelé, co udělat pro to, abychom o velikonoční vigilii byli s plným 
vědomím schopni obnovit své křestní vyznání? Možná začít tím, že najdeme svou 
křestní svíci a každý den ji zapálíme, abychom se u ní pomodlili. Jistě nám přiblíží 
Krista.“ 

Tolik o. biskup Vojtěch. Nechám na vás, zda v rodinách budete zapalovat 
všechny křestní svíce současně nebo na střídačku ☺. K modlitbě si však můžete 
vzít Novénu o křtu, kterou pro nás připravil prof. Piťha na žádost našich biskupů. 
Tato novéna není určena jen pro těch devět dnů 2. – 10. 4. 2011, kdy jsme zváni 
k intenzivním modlitbám. Ale můžeme si ji brát do rukou každý den a postupně 
rozjímat nad jednotlivými odstavečky úvah o našem křtu. Konkrétní návod máme 
napsán na prvních stránkách novény. 

„Láskou k jednotě“. Takové motto stojí ve znaku příprav na 1150 let výročí 
příchodu Cyrila a Metoděje. Toto motto si každý den můžeme přečíst na Novéně 
o křtu. Prosím spojme se v naší farnosti o letošní postní době v modlitbách na 
společný úmysl za lásku, odpuštění a usmíření, proměnu kamenných srdcí každého 
z nás. I když mnohdy vypadáme jako „svatí“, víme sami, kolik zranění je třeba, aby 
Ježíš uzdravil, než naplníme onen ideál jednoty.     P. Jan 



Znovu objevujeme křest 
  

„Být křesťanem je povolání. Nejvýznamnější 
povolání, jakého se nám dostalo (sv. Pavel). Občas 
dostávám dopisy od dětí. Loni mně jeden z nich 
udělal obzvlášť radost. Byl podepsaný slovy: 
křesťanka Monika. Aniž bych chtěl snižovat jakékoli 
akademické tituly, právě tento titul je nejvznešenější.“ 

O. biskup nám také připomíná děti. A nejen pro 
ně je určen program pro letošní postní dobu, který 
nám připravilo katechetické středisko. Nicméně chci 
zvláště děti a mládež pozvat na nedělní mše svaté 
v 8,30 do farního kostela, kde budeme společně 
objevovat velikost a krásu křtu s pomocí různých 
křestních symbolů. A naši katecheté nám připravují na 
každou neděli malý dárek. Těším se na setkání. P. Jan 

 
═══════════════════════════════════════ 

Postní duchovní obnova  
 

v kostele sv. Prokopa v Letovicích 
na téma: 

 

TEĎ JE ČAS MILOSRDENSTVÍ… 
 

Vede P. Artur Cierlicki z Fulneku,  
člen Společnosti katolického apoštolátu -  pallotinů 

 
Pátek 11. března 
17,oo Mše svatá s kázáním na téma: 

Boží milosrdenství v mém životě 
18.oo Adorace a možnost ke sv. smíření a rozhovorům 
19.3o Setkání se společenstvím mládeže 

 
Sobota 12. března 
8.3o Mše svatá s kázáním na téma: 

Proč „nové zjevení“ 
Přestávka, přesun do farního sálu, káva, čaj 
V kostele možnost ztišení a modlitby 
10,oo Promluva a beseda ve farním sále na téma: 

Formy úcty Božího milosrdenství 
11,oo možnost ke sv. smíření a rozhovorům 
12,oo ukončení 

ZNOVU OBJEVUJEME 
KŘEST 

postní doba 2011 

 
 

Věřím 
v Boha  

 
Jsem 

Boží dítě 
 

 

 
Mám 

nový život 

 

 
Ježíš 

je mým světlem  

 
 

Duch Svatý 
mi dává sílu  

Křížové a cesty a katecheze v postní době 
  

K postní době patří chvíle s Ježíšem na křížové cestě i čas k vyučování. Zde je 
nabídka pro letošní postní dobu ve farním kostele. Prosím, abyste se sami přihlásili 
k pomoci s vedením křížové cesty. Křížové cesty u sv. Václava jsou v pátek v 18,00. 
 

Středa 
16,30 hodin 

Křížovou 
cestu vedou: 

Neděle 
15,00 hodin 

Křížovou 
cestu vedou: 

Katecheze 
v neděli 15,45 

Popeleční středa 
9.března 

Ženy 
1. neděle postní 

13.3. 
Senioři P. Petr Košulič 

16.3. (prázdniny) Ženy 
2. neděle postní 

20.3. 
Matky P. Jan Bezděk 

23. března 
(bibl.divadlo) 

Děti 4. třída 
3. neděle postní 

27.3. 
Děti P. Zdeněk Fučík 

30. března Děti 1.-2.třída 
4. neděle postní 

3. 4.  
Kunštát: kardinál Miloslav Vlk 

6. dubna 
(bibl.divadlo) 

Děti 3. třída 
5. neděle postní 

10. 4.  
Manželé P. Pavel Vybíhal 

13. dubna Děti 5. třída 
Květná neděle 

17. 4.  
Mládež Katolická beseda  

Středa Sv.týdne 
20. dubna (bib.d) 

Mládež/rodiče       

 
═══════════════════════════════════════ 

ZVEME VÁS NA POUŤ 
PEKAŘŮ, CUKRÁŘŮ A CTITELŮ 

SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA 
DO TASOVIC A OKOLÍ DNE 19. BŘEZNA 2011 

Program pouti: 
7.55 - Odjezd ze zastávky Pražská, autobusové nádraží 
8.05 - Odjezd ze zastávky u bytovek, Tylex 
10.00 - Návštěva poutního místa Hluboké Mašůvky 
12.00 - Oběd ve Znojmě a prohlídka chrámu sv. Mikuláše  
15.00 - Zpívaná křížová cesta v Tasovicích a příležitost ke sv. smíření 
16.00 - Mše svatá, hlavním celebrantem bude P. David Ambrož  
17.00 - Výstava a ochutnávka pečiva s pohoštěním ve vinařském kraji 
21.00 - Předpokládaný návrat 

Cena s obědem asi 250 Kč. Přihlášky nejlépe do neděle 13. března. 
Sv. Klement M. Hofbauer (Dvořák) se narodil v Tasovicích u Znojma (1751), 
v mládí se vyučil v nedalekém Znojmě pekařem a dnes je mj. uctíván jako patron 
celého pekařského cechu. Na setkání s tímto světcem přijíždí pekaři a cukráři i se 
svými výrobky především z Polska a z naší republiky. Noví pekaři a cukráři jsou 
i se svými produkty vždy vítáni. Srdečně zvou redemptoristé z Tasovic. 


