
 
 
 
 

Občasný informační list – Vánoce 2022 
 

Stalo se 
 
Dokončené opravy v kostele 
 

Dokončili jsme ve spolupráci s firmou Ekoterm opravu presbytáře s vyschnutím, 
novou sanační omítkou a větracím kanálem. Kůr dostal nový zátěžový koberec  
a židle pro hudebníky. 
 

Synoda pokračuje 

 

19. listopadu se v Brně konalo diecézní setkání koordinátorů a zástupců synodálních 
skupinek farností s cílem pracovat na uvádění podnětů z naší diecézní i národní 
synodní fáze do běžného života. Za naše farnosti se zúčastnili o. Jiří, Z. Prudilová 
(koordinátorka) a Marj. Nečasová (moderátorka). V úvodu biskup Pavel seznámil 
zúčastněné s osobní vizí zlepšování synodality v diecézi, např. s připravovanými 
stanovami pro farní pastorační rady či pastoračními vizitacemi za účasti laiků.  
Ze společné práce byly nejvýraznějšími výstupy: hodnocení, že synodní setkávání 
přineslo ve farnostech mnohé plody; dále se mluvilo o potřebě pokračování 
setkávání a propojování se na farní i diecézní úrovni (např. podobnými setkáními  
či diecézní synodou), o potřebě vytvářet nové možnosti vzdělávání, využívat dary 
laiků, učit se vzájemnému naslouchání, lepší komunikaci a informovanosti  
a o potřebě hledat cesty k mladým lidem a lidem na okraji. Celé setkání se neslo  
v srdečné a otevřené atmosféře.  

 
Obrázek 1 – biskupstvi.cz 



Setkání mládeže 
 

Tentýž den 19. listopadu proběhlo také děkanátní setkání mládeže v Knínicích na 
téma „Maria se vydala na cestu a spěchala“, které vyvrcholí na světovém setkání 
v Lisabonu. Hlavním programem bylo svědectví dvou mladých lidí o tom, jak jim 
společenství pomohlo najít živého Ježíše. Kromě toho jsme slavili mši svatou a 
prožívali chvály a knínickou scholou. 

 
Obrázek 2 – Farnost Knínice 

Širší pastorační a ekonomické setkání 
 

Ve snaze více si vzájemně naslouchat při práci na duchovních cílech farnosti, práci 
s různými skupinami a pro lepší spolupráci v hospodářských věcech jsme se 
nesetkávali jen při pravidelných pastoračních a ekonomických radách, ale uspořádali 
jsme také setkání všech, kteří mají zodpovědnost za různé oblasti a všech zájemců. 
Z pastoračních věcí jsme mluvili např. o výzvě hledat způsoby, jak vytvářet 
společenství se všemi, učit se zodpovědnosti za ostatní a komunikovat ve farnosti či 
o potřebě lépe se starat o ministranty. Z ekonomických věcí se mluvilo zejm. o 
organizaci úklidu ve farnosti a vzhledem k prudkému nárůstu ceny plynu o potřebě 
šetřit při vytápění fary. Díky Bohu i vám, že něco z toho již přineslo plody. 
 
Adventní duchovní obnova 
 

O víkendu 3. adventní neděle jsme mohli čerpat při 
modlitbě a rozjímání pod vedením o. Radka Jurnečky. 
Katecheze nejen o tom, jaké bohatství máme jeden 
v druhém, budou k dispozici na farních stránkách.  
 
 
Chceme být pro druhé 
 

O tom mohou svědčit např. dvě setkání k přípravě 
výrobků na misijní a vánoční jarmark, zapojení do občanské iniciativy Aby se nám 
spolu dobře žilo, pořádané Paletou, či zapojení mnohých farníků při duchovním 
programu k rozsvícení adventního věnce a vánočního stromu v Letovicích. 

Obrázek 3 – Radek Hanskut 



Čeká nás 
 

Den Hodina Místo 
Živý betlém (nejen pro děti) 24. 12. 15:30 u farního kostela 

Vigilie Slavnosti Narození Páně                     
(Štědrý den) 24. 12. 

16:00 farní kostel (zvláště pro děti) 
21:00 klášterní kostel 
23:00 farní kostel 

Slavnost Narození Páně 25. 12. 
7:30 farní kostel 
9:00 farní kostel 

10:30 klášterní kostel 

2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána         
26. 12. 

7:30 farní kostel 
9:00 farní kostel 

10:30 klášterní kostel 
11:00 Kochov 

Vánoční divadlo 26. 12. 15:00 farní kostel 
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa  

s obnovením manželských slibů                           
– pátek 30. 12. 

14:00 klášterní kostel 

18:00 farní kostel 

Mše na začátku občanského roku                                                      
s poděkováním za uplynulý - 31. 12. 

18:00 klášterní kostel 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie -                                    
Nový rok - 1. 1. 

7:30 farní kostel 
9:00 farní kostel 

10:30 klášterní kostel 

Adorační den farnosti 
7:30 

klášterní k.  
(společné zahájení) 

17:30 klášterní kostel (společné 
zakončení přede mší svatou) 

Slavnost zjevení Páně – vigilie –             
čtvrtek 5. 1. 

18:00 klášterní kostel 

Slavnost zjevení Páně – pátek 6. 1. 
14:00 klášterní kostel 
18:00 farní kostel 

      
Další prodloužené předvánoční příležitosti k přijetí svátosti smíření: 
Pondělí 19. 12. přede mší sv. klášterní kostel (o. Alois) 
Úterý 20. 12. přede mší sv. klášterní kostel (o. Alois) 
Středa 21. 12. 17:15 – 17:55 farní kostel 
Čtvrtek 22. 12. přede mší sv. klášterní kostel 

Pátek 23. 12. 
přede mší sv. klášterní kostel 
17:15 – 17:55 farní kostel 

Sobota 24. 12. 6:45 – 8:00 farní kostel 
 

 



 Leden: 9. – 25. 1.: Alianční týden a týden modliteb za jednotu křesťanů 
o Pondělí 9. 1. 18 h: Letovice modlitebna Církve bratrské 
o Úterý 10. 1. 18 h: Vanovice evangelický kostel 
o Středa 11. 1. 18 h čer: Boskovice evangelický kostel 
o Čtvrtek 12. 1. 18 h: Roubanina modlitebna Církve adventistů 
o Pátek. 13. 19 h: Letovice Eliím 
o Neděle 22. 1. 15 h: Letovice farní kostel sv. Prokopa 

 

 Únor: Čtvrtek 2. února Klášterní kostel: Svátek Uvedení Páně do chrámu 
 

 Sobota 18. února: Farní ples 
 

 Středa 22. 2.: Popeleční středa – zahájení postní doby 
 

 Březen: Sobota 25. 3.: Slavnost Zvěstování Páně  
 

 Sobota 25. 3. dopoledne: Jarní společná práce 
 

Sbírky:  
 

 Sobota 7. ledna: tzv. Tříkrálová sbírka 
 Neděle 22. ledna: sbírka na biblický apoštolát 
 Neděle 19. února: sbírka tzv. Svatopetrský haléř 
 Neděle 5. března: výjimečná sbírka na farní opravy 
 Stálá sbírka: PULS – Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze (k 6. 

prosinci nás je 39 registrovaných donátorů, vybrali jsme 83, zbývá vybrat 83 tis.).  
 
Další nabídky akcí pravidelných a akcí pro určité skupiny: 
 

 Adorace každou 1. středu v měsíci po bohoslužbě a soboty celý den 
 

 Biblické tance každé pondělí od 19 hodin v sále Elimu 
 

 Společenství rodin 2. pátky v měsíci od 20 hodin (Kontakt: V. Hegerová/ o. Jiří) 
 

 Společné rozjímání Božího slova 3. středy v měsíci (18. 1., 15. 2., 15. 3.) 
 

 Ministrantské schůzky 1. soboty v měsíci od 7:25 do 11 hodin (4. 2., 4. 3., 1. 4.) 

 

Farní informace 
 

„Revoluce“ spoluzodpovědnosti ve farnosti:  
 

Vážená farní rodino: milí dospěláci, milé děti,  
o naše společné farní „domy“, tedy Boží domy (kde se nás každý týden schází přes 
400) a faru, a o naše zahrady se stará asi desetina z nás, ač do nich chodíme  
a využíváme je všichni. Je to jako když doma celý dům i zahradu uklízí jenom 
maminka, příp. babička (dnes se říká „mama hotel“). Některé věci – jako zahrady či 



hrabání sněhu – jsme dokonce dělali jen příležitostně, když „hořely“, nebo je za nás 
dělali sousedi.  
Na grafu můžete vidět, 
kolik z nás se přibližně  
do pravidelného úklidu 
a údržby dosud 
zapojovalo. 
 

Jistě, můžete říci, že vy 
zase děláte jiné věci  
a nemáte času nazbyt, 
že to mohou dělat ti, 
kteří nic jiného nemají a 
mají času více, ale  
i přesto vás zvu do 
„revoluce“ spolupráce 
ve farnosti! Dejme do 
popření hodnotu 
společné 
zodpovědnosti, 
abychom se všichni 
s radostí účastnili na 
tom nejzákladnějším 
chodu farnosti! 
 

Co to přinese?  
 Ulehčíme těžké břemeno těm, kteří jej dosud nesli a cítili se na to sami,  

a už tomu nebudou muset věnovat hodinu a půl dvakrát do měsíce,  
 ale věnujeme tomu hodinu jednou za dva měsíce či za čtvrt roku;  
 budeme mít nejen pro sebe a pro návštěvníky kostela a fary hezky uklizeno,  
 ale bude čas a energie udělat i něco navíc a něco vylepšit;  
 spolupráce posílí vztahy, bude překonávat bariéry,  
 bude posilovat ducha,  
 přinášet uspokojení a radost.  
 Můžete setkání ke společné práci využít jako setkání mezi sebou i s Pánem! 

 

Co to prakticky znamená pro každého z nás – kdo jsme schopni fyzicky pracovat?  
1. Vyber si práci, která pro Tebe bude nejlepší:  

a. úklid kostela, 
b. nebo úklid fary,  
c. péči o naše zahrady,  
d. výzdobu a starost o prádlo farního kostela,  
e. drobné technické opravy či  f. odmetání sněhu v zimním období. 



2. Vyber si lidi, se kterými se budete schopni domlouvat na časech práce. 
3. Zapiš se do konkrétní skupinky (na listy vzadu v kostele). 

 

Díky, že do toho jdeš s námi! 
  

Pašijové hry: 
 

Milí farníci, chtěli bychom Vás pozvat k nacvičení 
Pašijových her na Velikonoce. 
Jedná se o divadelní ztvárnění událostí z Ježíšova života, 
tedy nejen těch pašijových. Je to asi dvouhodinové 
představení proložené písněmi a některé scény jsou 
aktualizované do dnešních dní. 
Scénář je hotový a čeká na své provedení. Vznikl kdysi v 
České Třebové, spolupracovalo na něm několik lidí 
tehdejší mládeže. Původní záměr těchto pašijí byl, aby 
každý se svou rolí tak, jak se ji bude učit, prožil hlouběji 
dobu postní jako přípravu na Velikonoce, ať už šlo o 
postavu kladnou nebo zápornou. Byla to forma postní 
duchovní obnovy. K tomu bychom rádi pozvali i Vás. 
Zároveň vnímáme, že zvlášť o Velikonocích je dobrá příležitost podělit se s ostatními 
o radostnou zvěst, kterou jako křesťané máme, a máme ji zvěstovat. 
Zveme Vás tedy k realizaci. Rolí je mnoho. Jsou náročnější i méně náročné. 
Potřebujeme osoby všech věkových skupin. Pokud by se někdo rád zapojil, ale 
nechce stát na jevišti, jsou i jiné možnosti, jak přidat ruku k dílu: hudba, příprava 
kostýmů, rekvizit… 
První setkání, na kterém proběhne i čtená zkouška, proběhne v sobotu 7. ledna v 
18:00 na faře. Tam se zároveň domluvíme, které soboty do Velikonoc budeme 
zkoušet jednotlivé scény. 
Prosíme také o modlitbu za toto náročné dílo. 
           Pavelcovi 
Hudba je dar – vyhodnocení dotazníků:  
 

Děkuji všem, kteří jste se k hudbě ve farnosti vyjádřili buďto formou dotazníku nebo 
osobně. Dostalo se k nám 34 vyplněných dotazníků, z toho 24 z farního kostela a 10 
z kostela klášterního. Snažili jsme se získat povědomí o tom, jak se farnost hudebně 
zapojuje na všech, hlavně nedělních, mších svatých. K ucelenějšímu obrazu bychom 
byli potřebovali mnohem víc vyplněných dotazníků, ale i tak ze získaných odpovědí 
můžeme ledacos vyčíst. 
Docela dost lidí se zapojuje nebo je ochotných se zapojit do příprav liturgické hudby. 
Protože dotazník byl anonymní, nemáme vás, jak oslovit. Prosím tedy, abyste se 
obrátili buďto na o. Jiřího nebo přímo na mě (Helena Pavelcová). 

Obrázek 4 – vira.cz 



V části oblíbených písní jste se mnozí hodně 
rozepsali. Z kancionálových nejvíc voláte po 
písních k Panně Marii. Zmiňovaných kytarových 
písní bylo mnoho a žádané jsou zejména zpěvy z 
Taizé. Ty jsou navíc snadné na naučení, protože 
se stále opakují, takže se mohou zapojit všichni. 
Děkujeme také za vaše připomínky a nápady. 
Padly i takové, které nás překvapily. Někteří jste 
dávali tipy, jak se vypořádat se zařazováním 
nových písní. Zřejmě by pomohlo, kdybychom je 
přede mší svatou učili.  
Další už konkrétnější připomínky sdílím  
s ostatními, kteří mají zodpovědnost  
za liturgickou hudbu. Budeme se snažit na vaše 
potřeby vhodně odpovědět. Nicméně je to na 
každém z nás. 
Kéž nám Pán žehná, abychom ho důstojně 
oslavovali hudbou, každou písní. Ať už je to 
gregoriánský chorál, latina, varhany nebo kytara. 
Kéž zpíváme k jeho chvále celým svým srdcem. 
 
Světové setkání mládeže s papežem v Lisabonu!  
 

Pojeď s námi v srpnu 2023! Je to také pouť, 
oslava vás mladých, vaší víry, podpoření osobního 
setkání  
s Ježíšem Kristem, pocitu sounáležitosti 
s celosvětovou církví, místo zrodu povolání  
k manželství a zasvěcenému životu, nástroj 
evangelizace a proměny církve, podpora míru, 
jednoty a bratrství mezi lidmi a národy na celém 
světě!  
 
Prosíme, podpořte mladé lidi z Vaší farnosti 
pozváním, modlitbou a dle možností finančním příspěvkem. Přihlašování probíhá 
vyplněním přihlašovacího formuláře a zaplacením nevratné zálohy 5000 Kč. Při jejím 
zaplacení do 20.12. 2022 získáte slevu 1000 Kč  
z doplatku. Více na www.svetovednymladeze.cz. 
 
  



S Marií zachraňovat svět 
 
 

Milí farníci, Bůh nám skrze Marii dává milosti k záchraně 
světa! Hrozí nám světová válka, dokonce taková, která 
vyhlazuje národy, pokud nepřijmeme Boží nabídku záchrany 
– a tou je obrácení. 

Z Písma Svatého víme, že Bůh byl ochoten ušetřit celé 
město pro deset spravedlivých. Kolik je dnes potřeba těch, 
kteří se budou modlit, věřit, doufat, klanět pravému Bohu a 
prosit ho o odpuštění i za ty, kdo to vše nedělají? To nikdo 
neví. Víme ale, že nám Pán dal milosti skrze Pannu Marii:  
 Jednou z nich je pobožnost prvních pěti sobot. V r. 1917 
Panna Maria při svém třetím setkání ukázala třem dětem 
peklo a potom řekla: "Viděli jste peklo, kam upadají duše 
ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést 
úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají to, 
co vám řeknu, mnohé duše se zachrání a bude mír. [První 
světová] válka se schyluje ke konci; nepřestanou-li však 
urážet Boha, začne jiná, ještě horší. Bůh se chystá potrestat 
svět za jeho zločiny skrze válku, hlad a pronásledování církve 
i Svatého otce. Aby se jí zabránilo, budu žádat o zasvěcení 
Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné přijímání o 
prvních sobotách. Budou-li přijaty moje požadavky, Rusko se 
obrátí a bude mír; když se tak nestane, Rusko rozšíří své 
bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledování 
církve, mnohé národy budou vyhlazeny. Nakonec mé 
Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, 
které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru." 

Ze dvou výslovných požadavků Panny Marie a podmínek míru byl jeden 
splněn: papež zasvětil Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci. Druhý požadavek – 
smírná svatá přijímání o prvních sobotách v měsíci – je ale zatím opomíjen.  

 
Jak? Panna Maria upřesnila tento svůj požadavek. Vždy první sobotu pěti po 

sobě jdoucích měsíců máme učinit toto:  
1. s úmyslem vynahradit urážky, kterých se lidé proti Panně Marii dopouštějí 
2. se vyzpovídat (stačí však i týden před nebo po první sobotě) 
3. přijmout svaté přijímání 
4. pomodlit se růženec 
5. strávit s Pannou Marií navíc ještě 15 minut rozjímáním o některé růžencové 

události (o jednom nebo více tajemstvích růžence). 
 

Výňatek z textu M. Höniga 


