
 
 

 

Kde je, smrti, tvé vítězství? 

 

Velikonoce jsou oslavou Ježíšova vítězství nad smrtí a hříchem. 

Smrt nemá nad námi vládu, i když se s ní budeme potkávat 

a budeme v kontaktu s ní postaveni před otázku: „Věříš tomu 

opravdu?” 
 

Před několika lety jsem byl pozván na oslavu kulatého výročí 

narození jednoho známého farníka. Oslava byla pojata jako setkání 

s přáteli a s Dárcem života. Začínalo se mší sv. v kostele 

v Komárově. Byl bych rád zůstal po celý čas oslavy, ale mohl jsem 

být jen na mši sv. A tam se to stalo. Byl jsem postaven před otázku 

víry ve vzkříšení mrtvých. Neptal se mne nikdo z účastníků. 

Otázku mi položilo moje srdce. Když jsem během obřadu viděl 

v první lavici maminku oslavence, která děkuje za dar života, 

najednou mne zasáhla veliká bolest. Uvědomil jsem si, že já nikdy 

nebudu mít svoji maminku na svých kulatých narozeninách. Bylo 

mi to líto, nebyla v tom závist, ale bolest a slzy, které mi vytryskly 

z očí. Snažil jsem se je zamaskovat. Když jsem po přijímání šel 

s eucharistií do svatostánku, řekl jsem Bohu, že věřím, že On může 

utišit jakoukoli bolest a že mi s mojí oslavou narozenin nějak 

pomůže. Když jsem se pak vracel na své místo, padl mi zrak na 

větu, která byla spolu s mnoha jinými vytesána do dřevěného 

liturgického mobiliáře v presbytáři. Stálo tam: Bůh setře každou 

slzu z očí. Bůh mi vrátil radost tímto ujištěním, že se postará. Kolik takových znamení ještě 

bude muset udělat, než mu budu opravdu důvěřovat, nevím.  
 

Přeji nám všem, aby Velikonoce letos nově a hlouběji pronikly do našich srdcí. Nechť je 

Ježíšovo „NEBOJ SE, já se postarám...” naší silou a radostí. Ať uzdraví oči našeho srdce, 

abychom viděli jeho veliké divy. Smrt nezvítězí, protože už prohrála.  

 

Váš farář Petr* Beneš 

 

Zastavení křížové cesty 

Tři studně 



 

Misijní koláč - poděkování 
  

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na akci 

Misijní koláč, který proběhl na Květnou neděli. Ať už 

vyráběním dobrot či finančně. 
 

Výtěžek z prodeje činil neuvěřitelných 21 891 Kč 

a 10 euro centů a byl zaslán na účet Papežského 

misijního díla. Peníze budou použity na pomoc v 

africkém Malawi, které patří k nejchudším zemím světa a 

které v minulém měsíci navíc postihly rozsáhlé povodně. 
 

Všem ještě jednou velké díky! 
  

Více informací zde: https://www.missio.cz/aktuality/prosime-o-pomoc-pro-malawi/ 
  

T. Veselá 
 

Zprávy z diecéze  
 

27. dubna 2019  pořádá Asociace 

poskytovatelů hospicové paliativní péče 

ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským 

Národní pouť za hospice, která se koná na 

Svaté hoře u Příbrami. Bližší informace 

naleznete na webových stránkách: 

https://www.asociacehospicu.cz. 

27. dubna 2019  proběhne v sobotu 

v bazilice sv. Prokopa v Třebíči tradiční 

skautská pouť. Letošní v pořadí dvacáté 

deváté bude předsedat brněnský pomocný 

biskup Pavel Konzbul. 

3. – 5. května 2019 proběhne víkend pro 

tatínky a jejich syny ve věku 8–11 let 

v Orlických horách. Program tvoří akční hra 

“PŘEŽÍT”.  Více informací na stránkách 

Centra pro rodinu a sociální péči 

www.crsp.cz  

 

 

8. května 2019 se koná lidová krojová pouť 

ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou 

horu u Žďáru nad Sázavou.  

18. května 2019 se koná XVI. ročník 

konference Zdravotník-křesťan v dnešní 

nemocnici v sále Milosrdných bratří 

(Vídeňská 7, Brno).  

 

24. května 2019 se uskuteční další ročník 

Noci kostelů. Již tradičně se zapojuje do této 

akce i naše farnost. Letošní ročník je uveden 

textem „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy 

se zasvěcuje svátek.“ (srov. Iz 30,29). 

Více na webu www.nockostelu.cz 

 

 
 

https://www.missio.cz/aktuality/prosime-o-pomoc-pro-malawi/
http://www.crsp.cz/
http://www.nockostelu.cz/


 

 

Putování s Ježíšem 
 

V únoru jsem měla možnost spolu s dalšími 

farníky putovat po zemi, kde se Ježíš 

narodil, vyrůstal a zemřel. Bylo to pro mě 

požehnáním. Mohla jsem se zase o něco více 

přiblížit k Ježíši, více ho poznat. Ráda bych 

se s Vámi podělila o pár míst, která jsme 

navštívili – a to v souvislosti právě 

s velikonočními svátky. 

Květná neděle 

„Rozjásej se, siónská dcero, dcero 

jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, 

přichází k tobě tvůj král, spravedlivý 

a zachráněný, pokořený, jede na oslu, 

na oslátku, osličím mláděti.“ (Zach 9,9-10) 

 

Freska v interiéru františkánského kostela 
v Betfage 

 

Tři roky Ježíš s učedníky putoval 

po vesnicích a městech Izraele, aby hlásal 

Boží království. Pár dní před Velikonocemi 

přišel do Betfage, vesnice, z níž Ježíšovi 

učedníci přivedli oslátko. V kostele, který 

připomíná právě nasednutí na osla, mě 

zaujala freska, na které je vyobrazen chlapec 

v koruně olivovníku, ze kterého ostatním 

chlapcům trhá a podává ratolesti. Odtud se 

Ježíš vydal přes Olivovou horu dolů 

k hradbám  Jeruzaléma,  do  kterého  vjíždí 

 

jako král - služebník. I my jsme tudy 

putovali. Jeruzalém jsme měli jako na dlani. 

Zelený čtvrtek 

„A on vám ukáže upravenou velkou horní 

místnost; tam připravte večeři.“( Lk 22,12) 

Večeřadlo – místo ustanovení většiny 

svátostí, místo vzniku církve – se nachází 

v 1. patře nad hrobem krále Davida. První 

křesťané se tu podle tradice scházeli 

a vytvořili zde první židovsko-křesťanskou 

obec. Velmi mne překvapilo, že křesťané tu 

nemají možnost sloužit eucharistii (výjimkou 

byl papež Jan Pavel II. v jubilejním roce). 

Místo bylo pod křesťanskou správou až do 

16. století, kdy jej získali muslimové. Asi od 

poloviny 20. století je pod správou Židů.  

„Po těch slovech šel Ježíš se svými učedníky 

za potok Cedron, kde byla zahrada; a do ní 

vstoupil on i jeho učedníci.“ (Jan 18,1) 

„Poodešel od nich, padl tváří k zemi 

a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne 

mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale 

jak ty chceš.“ (Mt 26,39) 

Do Getseman vejdete branou – zahradu 

olivovníků (nejspíš z 11. – 12. století) je 

možné jen obejít, nelze do ní vstoupit – 

a oproti očekávání jde o malinkou zahradu… 

Na druhé straně zahrady se nachází Basilika 

národů (skládaly se na ni národy z celého 

světa), která stojí na skále, jež proniká 

i dovnitř do kostela. Přes ulici se nachází 

památník hrobu Panny Marie, což je vlastně 

jen zachovalá část krypty z původní 

byzantské basiliky. V její blízkosti je slyšet 

a cítit potok Cedron, který je nyní již sveden 

do potrubí. 



 

 

Getsemanská zahrada - olivovník 

Velký pátek 

„Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na 

hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový 

plášť.“ (Lk 19,2) „Tu jim ho vydal, aby byl 

ukřižován, a oni se Ježíše chopili. Nesl svůj 

kříž a vyšel z města na místo zvané ‚Lebka‘, 

hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali.“ (Lk 

19,16-18) 

Modlitbu křížové cesty známe všichni jako 

modlitbu rozjímání, příp. s doprovodem 

hudby. Ale to, co jsme měli možnost prožít 

my přímo na místě, bylo něco úplně jiného. 

Procházeli jsme ruchem města, z velké části 

dokonce tržnicí. Lidé kolem nás ani 

nezpozorovali, že se něco děje. A to jsme se 

i pokoušeli zpívat. Myslím, že se to v době 

Ježíše vlastně nelišilo od současnosti – život 

běžel ve městě jako obvykle. 

„V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, 

byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud 

nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, 

protože byl den přípravy a hrob byl blízko.“ 

(Jan 19,41-42) 

Kalvárie i Boží hrob se nyní nacházejí 

v jednom velkém komplexu, vlastně pod 

jednou střechou. Bylo tam nesmírné 

množství lidí, obrovský hluk, dalo by se říci 

i chaos. Ale i přesto jsme vnímali reálnost 

toho místa, dokázali jsme se ztišit a setkat se 

s Pánem. To množství lidí a hluk nás nerušil.  

Bílá sobota 

„Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já 

otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich 

hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské 

země.“ (Ez 37,12) „Pak mě zavedl k bráně 

směřující na východ, a hle, od východu 

přicházela sláva Boha Izraele.“ (Ez 43,1) 

Na základě slov proroka Ezechiela Židé 

dodnes pochovávají své mrtvé v blízkosti 

východní brány. A očekávají zde příchod 

Mesiáše. 

Neděle vzkříšení 

První den po sobotě, když ještě byla tma, šla 

Marie Magdalská k hrobu a spatřila, 

že kámen je od hrobu odvalen. … se obrátila 

a spatřila za sebou Ježíše; … Ježíš jí řekl: 

„Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil 

k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že 

vystupuji k Otci svému i Otci vašemu 

a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ (Jan 

20,1.14.17) 

Kousek od Getsemanské zahrady stojí 

nádherný kostel sv. Máří Magdalény, který 

spravují ortodoxní sestry různých 

národností. Chrám je obklopen rozsáhlou 

zahradou. Je to jedno z mála tichých 

a poklidných míst. Sestry si tento poklad 

bedlivě střeží – a proto je vstup do areálu 

velmi omezen. 

„Viděl do budoucnosti, a mluvil tedy 

o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane 

v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne 

v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my 

všichni to můžeme dosvědčit.“ (Sk 2,31-32) 

Bohu díky. 

Bětka Veselá 



 

 

Uložen do hrobu 

 

Dokonals. 

Jen milosrdný večer 

hebký koberec tmy prostřel 

pro tebe, můj Pane a Mistře! 

Po žáru trýzně odpočineš. 
 

Nejdražší klenot 

je pro nás tvoje tělo. 
 

Nejvzácnější zrno 

teď bude zasazeno 

v pevnou půdu skal, 

vyklíčí nový život 

bez slzí, bolestí a ran. 
 

Už vzejdi, změň se brzy 

v plný klas, ve chléb živý, 

sytící nitro lidské bídy 

a chladný kámen skály 

proměň v teplo zdí katedrály 

s věčným světlem života. 

 

František Trtílek 

Křížová cesta 

 

 

 
Motiv zastavení křížové cesty 

Tři studně 

 

 

Komentář 

k výsledkům hospodaření farnosti 
 

Vážení farníci, 

ráda bych vás seznámila s výsledkem 

hospodaření farnosti za rok 2018 tak, jak je 

zaznamenán ve výkazech účetní závěrky, 

ve Výsledovce a Rozvaze. 

 

Tab. 1 
 

Z Výsledovky je patrné, že se celkové 

výnosy oproti loňsku mírně zvýšily, a to 

o 152 tisíc Kč (viz Tab č. 1). Nej-

významnějším zdrojem byly sbírky a dary. 

Za rok 2018 farníci přispěli na provoz 

farnosti úctyhodnou částkou 2 milióny Kč. 

Je to o téměř 200 tisíc Kč více než loni. 

Dokumentuje to Graf č.1.  

Všem, kdo pravidelně přispívají, i všem 

dárcům děkujeme za štědrou finanční 

podporu! 



 

 

GRAF č. 1 

 

Vedle sbírek a darů měla farnost příjem 418 

tisíc Kč z prodeje služeb. Tato částka 

zahrnuje fakturaci nájemného společnosti 

Telefonica O2, příjem z pronájmu bytů 

a ostatních prostor a dále přefakturaci 

osobních nákladů za administrativního 

pracovníka. V roce 2018 jsme neobdrželi 

žádnou dotaci.  

Významnou položkou v nákladech 

na provoz farnosti byla energie s 339 tis. Kč. 

Protopili a prosvítili jsme o 30 tisíc Kč méně 

než v roce předchozím. Také jsme ušetřili 

na nákupu služeb, a to 50 tisíc Kč. 

Na povinné sbírky vyhlášené biskupstvím 

jsme za farnost odeslali 223 tisíc Kč. Je to 

o 60 tisíc Kč více než loni.  

Částka vynaložená na stavební opravy oproti 

roku 2017 významně vzrostla. Ze 109 tisíc 

Kč na 1 milion korun. Pro úplnost přikládám 

přehled nákladů na stavební opravy od roku 

2012 (Graf č. 2). 

 

GRAF č. 2 

 

Ostatní nekomentované provozní náklady 

farnosti byly na stejné úrovni jako 

v předchozím roce.  

Celkové náklady byly díky stavebním 

opravám o 927 tisíc Kč vyšší. A ze stejného 

důvodu skočilo roční hospodaření farnosti 

ztrátou ve výši 30 tisíc Kč. 

 

Tab. 2 
 

Podle účetního výkazu Rozvahy se hodnota 

majetku farnosti meziročně významně 

nezměnila (viz Tab. č. 2). Do nového roku 

jsme vkročili s o něco větším objemem 

finančních prostředků, celkem jsme měli 

navíc 60 tisíc Kč. 

Nižší částka v dohadných účtech pasivních 

odráží menší zálohy na energie. Rok jsme 

naopak končili s vyššími finančními závazky 

vůči našim dodavatelům. V evidenci jsme 

neměli žádné závazky po splatnosti. Farnost 

byla a je schopna svoje závazky průběžně 

platit. 

Během roku 2017 jsme moc neutráceli 

a šetřili jsme finance na další opravy. Proto 

také hospodaření v uvedeném roce končilo 

ziskem ve výši 746 tisíc Kč. V roce 2018 

jsme z naspořených peněz financovali další 

opravy, a to způsobilo, že se zisk dostal 

mírně do červených čísel. 



 

Milí farníci, děkujeme vám za vaše dary 

a také za veškerou práci a čas, který jste 

farnosti věnovali. Bez vaší štědrosti a dobré 

vůle se farnost neobejde ani v roce 2019.  

Prosíme, abyste i nadále svoji farnost 

podporovali. 

Za ERF Marie Pokorná  

 

Technické zprávy z farnosti 
 

Vážení farníci, připravili jsme si pro vás 

krátké shrnutí provedených a plánovaných 

oprav v naší farnosti. Obšírnější popis 

uvedených oprav bude uveřejněn 

v připravovaném samostatném informačním 

letáčku. 

Shrnutí roku 2018 

Loňský rok se nesl ve znamení prací na dvou  

velkých projektech – výměně zadních 

vstupních dveří do kostela včetně celkové 

opravy tohoto vchodu a na opravě venkovní 

kanalizace farní budovy. Současně se 

pokračovalo na dalších opravách 

elektroinstalace. Dále se podařilo zrealizovat 

několik dílčích oprav. Celkově se v roce 

2018 proinvestovalo na opravách 1 080 tisíc 

Kč, z čehož více než tři čtvrtiny tvořila cena 

opravy venkovní kanalizace farní budovy. 

K provedeným opravám patří: 

1) Výměna zadních vstupních dveří 

do kostela a celková úprava tohoto 

vchodu. 

2) Oprava vnější kanalizace farní budovy. 

3) Střecha – výměna dešťového žlabu 

na farní budově a úprava dešťového 

svodu v rohu mezi hlavní a křížovou lodí 

kostela. 

4) Elektroinstalace – přípravné práce 

na opravu elektroinstalace hlavního 

a podružného rozvaděče. 

 

Plán na rok 2019 

V tomto roce je v plánu přikročit 

k následujícím opravám: 

1) Výměna zadních vstupních dveří do farní 

budovy (na dvůr) – dveře byly z hlediska 

tepelně izolačních a bezpečnostních 

vlastností nedostačující, výměna dveří již 

byla realizována. 

2) Zateplení stropu mezi nejvyšším 

podlažím a půdou farní budovy – pro 

zamezení obrovských tepelných ztrát.  

3) Oprava elektroinstalace hlavního 

a podružného rozvaděče v kostele – dílčí 

opravy před finální fází rekonstrukce 

hlavního a podružného rozvaděče 

kostela. 

4) Oprava předních vstupních dveří do farní 

budovy – uvedení dveří do původního 

provozuschopného stavu. 

5) Oprava pravého schodiště podloubí 

a ostění sloupů. 

6) Přípravná fáze opravy oken zázemí 

a opravy interiérových dveří kostela. 

Odhadované náklady plánovaných oprav 

na letošní rok se pohybují kolem 850 tisíc 

Kč, skutečnost závisí na vnějších 

podmínkách.  

Opět se podařilo udělat velký kus práce na 

kostele i farní budově a opravit velmi akutní, 

resp. havarijní problémy (zejména 

rekonstrukce kanalizace farní budovy). Je to 

možné zejména díky vaší štědrosti. Za to 

vám všem patří velké díky! Zároveň však 

ještě stále čeká množství dalších věcí 

vyžadujících opravy. Letos čekáme, že se 

finanční náročnost oprav může opět blížit 

jednomu milionu korun. Proto prosím 

neustávejme, věříme, že společným úsilím 

a také díky vaší štědrosti budeme moci 

nezbytné opravy zrealizovat. 

Za technickou správu kostela 

Dominik Jurásek 



 

 
Okénko nejen pro děti 

Milí luštitelé, 

v dnešním postně-velikonočním kvízu si můžete ověřit vaše vědomosti. Pusťte se do luštění 

a písmeno správné odpovědi napište do rámečku pod otázkami. Zvládnete odpovědět bez 

nápovědy? 
 

1) Do kterého města vjel Pán Ježíš na oslátku? 

 A) do Jeruzaléma 

 S) do Nazareta 

 T) do Betléma 
 

2) Který den si připomínáme Ježíšovo slavení poslední večeře? 

 P) Velký pátek 

 K) Bílou sobotu 

 L) Zelený čtvrtek 
 

3) Když Ježíše odvedli do vězení, Petr šel za nimi a sedl si k ohni. Lidé se jej zeptali, zda 

patří k Ježíšovým učedníkům. Kolikrát Petr Ježíše zapřel? 

 O) dvakrát 

 E) třikrát 

 T) čtyřikrát 
 

4) Jak se jmenoval člověk, který Ježíše odsoudil? 

 L) Pilát 

 Š) Herodes 

 O) David 
 

5) Zastavení křížové cesty, které se objevuje třikrát, se nazývá: 

 V) Ježíš nese kříž 

 Z) Ježíš zbaven šatů 

 U) Ježíš padá pod křížem 
 

6) Jak se jmenovala žena, která spatřila odvalený kámen od hrobu? 

 E) Marie Kleofášova 

 J) Marie Magdalská 

 Y) Marta z Betánie 
 

7) Na cestě do kterého města se Pán Ježíš zjevil dvěma učedníkům? 

 E) do Jeruzaléma 

 P) do Nazareta 

 A) do Emauz 
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T. Veselá 


