
Společný pastýřský list biskupů (z 14.6.2015) 
 

Vážení rodiče, sestry a bratři, na konci školního roku je vhodná příležitost poděkovat Pánu 

Bohu za děti, které svěřil do naší péče, za učitele, kteří usilují o jejich výchovu, včetně 

obětavých katechetů a kněží. Když apoštolové posílali maminky s dětmi pryč, aby Pána Ježíše 

neobtěžovaly, řekl jim Ježíš: Nechte maličké přijíti ke mně, neboť takovým patří Boží 

království. Mezi maličké zajisté patří nejen ti šestiletí, ale třeba i šestnáctiletí. Ježíš se raduje z 

blízkosti všech, všichni jsme Božími dětmi a rodiče mají důležitý úkol: prosit Pána Boha o 

pomoc při výchově svých dětí a umožnit, aby Pán Ježíš mohl v jejich rodině konat své dílo.  

Na prvním místě je třeba upozornit na seznamování s pravdami naší víry při výuce 

náboženství, při poznávání základů křesťanství. Je to důležité, vždyť nedůvěra k církvi je v 

naší společnosti způsobena především velikou neznalostí základních pravd o Bohu a církvi, 

která někdy překvapuje i u lidí vzdělaných. Mladí lidé by se měli dozvídat o smyslu života, o 

Boží lásce, která v Kristu přišla na svět, o hříchu, který můžeme s pomocí Boží překonávat, o 

následování Dobrého pastýře, našeho Pána Ježíše Krista.  

Při hodinách náboženství se mládež neseznamuje jen s pravdami víry, ale také se spolužáky, 

s kamarády. Spoluvytváří společenství, které je pro jejich životní zakotvení důležité zvláště v 

době dospívání. Náš Pán řekl: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já 

uprostřed nich. Církev je společenství! Společně se učíme pomáhat jeden druhému, 

naslouchat jeden druhému, vytvářet přátelské vztahy, společně směřujeme do Božího 

království. Proto je užitečné navázat na školní rok vhodným prázdninovým setkáním, 

křesťanským táborem či chaloupkou, kde je možné sdílet svou víru s ostatními.  

Seznamování s životem církve a prožívání společenství by mělo vyústit v pravidelnou účast na 

mši svaté. Proč? Při mši svaté nám Pán Ježíš nabízí sebe a radí: Nebudete-li jíst tělo Syna 

člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý 

nápoj. Není proto správné připravit dítě na první svaté přijímání, a pak připustit, aby se s 

Pánem Ježíšem již nesetkávalo. Při každé mši svaté nasloucháme Božímu slovu, můžeme 

přijímat Pána Ježíše v eucharistii, potřebujeme požehnání do dalších dnů. Vždyť cesta 

následování Dobrého pastýře vede až do Božího království.  

Vážení rodiče, víte, že duchovní život každého dítěte začíná v rodině modlitbou a způsobem 

života rodičů. Příklad svým dětem dáváte tím, že kladete důraz na hodnoty, kterými svět 

opovrhuje, nebo je považuje za zbytečné. Církev od rodičů očekává, že budou ve svých 

dětech upevňovat vztah k Bohu a nedají ničemu přednost před nabídkami našeho Pána. On 

řekl: Hledejte nejprve Boží království, ostatní vám bude přidáno. Všechny možné kroužky, 

různé aktivity, sport a další mohou být užitečné, ale ne na prvním místě. Pokud nějaké dítě 

řekne, že je to v kostele nebo na náboženství nebaví, udělejte všechno proto, aby je to bavilo, 

zajímalo, obohacovalo. Není správné být otroky počítačů a televize, zvláště když víme, že nás 

nedovedou k Bohu. Dítě vycítí, zda rodiče žijí tím, co doporučují, zda to nejsou jenom slova. 

 

Bůh vám k tomu žehnej, stojíme za vámi a žehnáme vám! 

Vaši čeští a moravští biskupové 

 

Putování sochy Panny Marie Fatimské v brněnské diecézi 

BRNO KATEDRÁLA SV. PETRA A PAVLA – PETROV - Neděle 17. 9.  

ŽAROŠICE, POUTNÍ KOSTEL - Sobota 30. 9.  

17:00 hod. slavnostní přivítání milostné sochy Panny Marie Fatimské a modlitba sv. růžence 

za jednotlivé stavy a promluva Fatima naše naděje 

18:00 hod. slavná pontifikální mše sv. - hl. celebrant a kazatel světící biskup českobudějovický 

J.E. Mons. Pavel Posád,Zásvětná modlitba a mariánský průvod s Pannou Marií Fatimskou 

20:00 hod. adorace, svátostné požehnání a rozloučení se sochou Panny Marie 

20:45 hod. odjezd do Křtin 

KŘTINY - Sobota 30. 9. 22:00 hod.uvítání Panny Marie Fatimské ve Křtinách a noční bdění v 

bazilice u Panny Marie  

KŘTINY - Neděle 1. 10. 2017 

 

Zlatá sobota v Žarošicích - 9. září v 18.00 - Celebrantem hlavní poutní bohoslužby se 

světelným průvodem bude pomocný biskup bratislavský Josef Halko. 

Poslední bohoslužba z řady bohoslužeb toho dne (v 7.00, v 11.00, v 16.00) bude slavena o 

půlnoci. Kostel bude pro poutníky otevřený až do rána. V neděli budou mše slaveny v 7.00, 

8.30, 10.00 a 11.15 hodin. 

 

Pouť pro prvokomunikanty - pátek 29.září - biskup Vojtěch Cikrle zve na Petrov všechny děti 

z brněnské diecéze, které ve školním roce 2016/17 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. 

Kromě duchovního programu a setkání s otcem biskupem pro ně budou připravena různá 

stanoviště s hrami a aktivitami pro poučení i zábavu. Děti budou mít příležitost prohlédnout si 

také některá zajímavá místa na Petrově a v jeho blízkém okolí. 

 

Začít znovu aneb Jak dál po rozvodu a rozchodu - Centrum pro rodinu a sociální péči Vás 

srdečně zve na nový kurz Začít znovu, který bude zahájen v pátek 27. října v 18.00 hodin ve 

Společenském sále CRSP v Biskupské ulici č. 7 v Brně. 

Kurz tvoří celkem sedm setkání v cca týdenním intervalu, kterými provede Alena Hrbková.  

 

 



Výstava brněnská diecéze ve fotografiích - K letošnímu 240. výročí založení brněnské 

diecéze připravilo Diecézní muzeum výstavu s názvem Brněnská diecéze ve fotografiích. Na 

výstavě se představí 38 převážně amatérských fotografů se svými snímky, které tito autoři 

dodali na základě výzvy diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho v předem určeném termínu. 

Jednašedesát vybraných fotografií představuje katedrálu svatých Petra a Pavla jako první 

chrám diecéze a život v jednotlivých farnostech. 

Výstava je instalována v rámci oslav výročí diecéze v areálu brněnského Petrova. 

 

Hra poklady brněnské diecéze - Cílem hry je poznat „poklady“ brněnské diecéze – poutní 

místa, kostely, místa spojená s významnými osobnostmi a další zajímavosti. V diecézi je pro 

tuto hru vybráno celkem 61 pokladů. Účastníci hry, kteří navštíví minimálně devět „pokladů“ a 

splní další podmínky, budou zařazeni do slosování. Začátkem listopadu bude ze všech 

účastníků hry vylosováno 50 výherců. Ti budou pozváni 2. 12. na Petrov a obdrží ceny. Hra 

probíhá do 31.10.. Více na stránkách http://biskupstvi.cz/poklady2017. 

 

CO NÁS ČEKÁ: 

Čtvrtek 21.9. – první dětská mše sv. .Před ní domluva ohledně Cvrčků. 

Čtvrtek 28.9. – 9:30 oslava svátku sv. Václava, patrona kostela 

        – 18:00 - Svatováclavský koncert – Cordila string quartet z Třebíče. 

Neděle 1.10. – dětské krojované hody 

 

Čtvrtek 12.4. 2018 – úterý 17.4.2018 – farní autobusová pouť do Říma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V týdnu od 18.9. začne výuka náboženství. Pokud Vám rozvrh nevyhovuje, dejte vědět, 

abychom zkusili najít vhodnější řešení.  

Po 4. 9.  18:00 mše za Marii Prchalovu, manžela, syna a duše v očistci 

St 6. 9.  18:00 mše za rodiče Janulíkovy a za živou a zemřelou rodinu 

Čt 7. 9.  8:00 mše svatá za zemřelého manžela, syna a duše v očistci 

Pá 8. 9. 
Svát. Narození Panny 
Marie 

19:00 mše za Marii a Jana Fišerovy 

Ne 10. 9. 23. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 11. 9.  18:00 
mše za manžela, rodiče, celou živou a zemřelou rodinu 
a za duše v očistci 

Čt 14. 9. 
Svát. Povýšení svatého 
kříže 

19:00 mše svatá za Antonína Šilera a rodiče 

Pá 15. 9. 
Pam. Panny Marie 
Bolestné 

19:00 mše za sourozence, manžela a dvoje rodiče 

Ne 17. 9. 24. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 18. 9.  18:00 
mše, za rodiče Kadrnkovy, Fialovy, sourozence a duše 
v očistci 

St 20. 9.  18:00 mše za děti, které nám byly svěřeny 

Čt 21. 9. Svát. sv. Matouše 17:30 
mše svatá pro děti; na poděkování zadar života ve víře 
a Boží ochranu pro celou rodinu 

Pá 22. 9.  18:00 mše zemřelou maminku Annu a za duše v očisci 

So 23. 9.  8:00 mše za bratry Pavla a Václava; za tatínka a celou rodinu 

Ne 24. 9. 25. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 25. 9.  18:00 mše na úmysl kněze 

St 27. 9. 
Pam. sv. Vincence z 
Paula 

18:00 mše za Ludmilu Hádlíkovu, manžela a syna 

Čt 28. 9. Slav. sv. Václava 9:30 mše za vlast 

Pá 29. 9. 
Svát. sv. Michaela 
Gabriela Rafaela 

18:00 mše na poděkování za dar společného života 

So 30. 9.  8:00 mše za vnučku Karolínu a její rodinu 

Rozvrh výuky náboženství 2017/2018 

1.třída 12:30-13:15 Středa Veronika Nováková 

2.třída 13:15-14:00 Středa Monika Madronová 

3.třída 13:15-14:00 Pondělí O. Jan Nekuda 

4. + 5. třída 14:00-14:45 Pondělí O. Jan Nekuda 

6. + 7. třída 14:00-14:45 Čtvrtek O. Jan Nekuda 

8. + 9. třída 17:00-17:45 Pátek O. Jan Nekuda 

starší 18:45-19:30 Pátek Jan Najman  
Monika Madronová  
Eliška Brúčková 

2017 

Září 


