
Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic

Velikonoční úvodník
Jaro nás začíná oblažovat svou krásou a svými dary. Člověk díky tomu cítí, že se 

do něho jakoby vlévá síla jarní přírody, která ho uschopňuje k větší tvořivosti, jejímž 
ovocem  je  radost.  O Velikonocích  se  děje  něco  podobného  v duchovním  světě 
člověka.  Pokání,  které  člověka očistí  jako zima přírodu,  nás  disponuje  ke slavení 
duchovní radosti a krásy při velikonoční liturgii. Radost těchto svátků křesťan nemá 
vnímat  jen  v  probouzející  se  přírodě,  nýbrž  v daru  duchovní  radosti,  kterým  je 
obdarován od Ježíše, který přemohl nejen naše zlo tj. hřích, ale to, čeho se nejvíc  
každý z nás bojí, smrt. Když to člověk, který uvěřil, domyslí, tak tato radost nemá 
žádnou konkurenci, a proto se může stát tou nejsilnější životní silou. Člověk, který 
dospěl  k takové  víře,  pak  začíná  rovněž  vnímat  svůj  život  neobyčejně  krásným, 
poněvadž stín jeho smrti je stále slabší a jeho víra se tím stává silnější. Smrt přestane  
být strašákem a stane se mostem z pozemského života na věčnost.

Vaši duchovní Miroslav a Drahomír

Velikonoce očima křesťanského kalendáře
Všichni víme, že se v zimě slaví Vánoce, ale doba adventní 

nám již nic neříká. Podobně je to na jaře s Velikonocemi. To, 
že jim předchází důležité období postní doby, které správně 
prožité se může stát velmi prospěšným pro člověka, se nějak 
z vnímání lidí vytratilo. Snad kromě masopustu, který také 
velmi souvisí s postní dobou, od níž se odvozuje tato lidová 
veselice.  Dovolíme  si  tedy  stručně  připomenout  schéma 
Velikonoc pohledem křesťanského kalendáře.

Začneme masopustem či karnevalem, který má svá další 
místní  pojmenování.  Ten  si  lidé  pamatují  společně 
s Velikonočním pondělím asi  nejvíce.  Tato  lidová  veselice 
neboli  masopust, karneval či  ostatky,  lidem 

předznamenávala,  že  doba  půstu,  odříkání,  pokání,  usměrnění  se,  doba  přípravy 
na Velikonoce  je  už  velmi  blízko.  Že  už  do  postu  ostává jen  několik  dní,  proto 
ostatky.  Označení  masopust je  český  překlad  původně  latinského  slova  karneval. 
Zmíněné ostatky se mají správně slavit v sobotu před Popeleční středou anebo jiný 
den  (neděle,  pondělí  a úterý  před  Popeleční  středou),  ale  nikdy  ne  po  Popeleční 
středě. Tou začíná právě období přípravy na Velikonoce, období čtyřicetidenního úsilí 

Farní informace

F A I N
 březen
 2015



Stránka 2                                                               FaIn

práce na sobě. Snahy o proměnu vlastního srdce, očištění mysli a posvěcení duše. Jak 
už vyplývá z výše uvedeného, Popeleční středou se zahajuje období, kdy se snažíme 
o obrácení od zla k dobru, od dobrého k lepšímu, od hříchu ke ctnosti, od sebe sama 
k Ježíši Kristu a k bližnímu svému. Postní doba má šest neděl, přičemž ta šestá se 
nazývá  Květnou  nedělí,  kdy  si  křesťané  připomínají  Kristův  slavný  vjezd 
do Jeruzaléma.  Tato neděle  se  někde rovněž nazývá  Palmová neděle (Krista  totiž 
vítali  při  jeho  vstupu do  Jeruzaléma olivovými ratolestmi),  ale  jinde  se  používají  
palmy,  proto  toto  pojmenování.  U nás  jsme  si  zvykli  používat  kočičky.  Tímto  se 
otvírá pro křesťana ten nejdůležitější týden v roce, to je Svatý týden. Pro přehlednost 
uvedu  ty  nejdůležitější  dny  tohoto  nejposvátnějšího  týdne  křesťanů  z hlediska 
bohoslužebného slavení. Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký Pátek, Bílá sobota a 
Neděle  Zmrtvýchvstání. Z hlediska  lidového  vnímání  tohoto  týdne,  tak  můžeme 
doplnit tzv. Škaredou středu, kterou si lidé často pletou s Popeleční středou, prvním 
dnem půstu.  Škaredá středa v lidovém podání označuje  den, kdy se  stalo vskutku 
něco škaredého, Jidáš zradil Ježíše. Ale i to má svůj duchovní význam pro věřícího 
člověka.  Tato  událost  se  ovšem do  velikonoční  liturgie  nijak  výrazně  nepromítla, 
protože  Škaredá  středa není  vlastním  názvem  zvláštního  liturgického  dne  jako 
například Popeleční středa. Dalším takovým lidově velmi oceňovaným dnem, který 
už  nepatří  do  Svatého  týdne a  nemá  zvláštní  liturgický  význam  je  Velikonoční 
pondělí. V rámci  Svatého týdne křesťané prožívají tzv. Velikonoční Třídenní, které 
začíná  už  připomínkou  Poslední  večeře  Páně  s apoštoly  na  Zelený  čtvrtek večer, 
pokračuje Velkým pátkem, kdy si připomínáme umučení Krista, pak je to Bílá sobota, 
kdy Ježíš odpočívá v hrobě, a večer Velikonoční vigilie oslavující Kristovo z mrtvých 
vstání,  která patří  už k  Neděli Zmrtvýchvstání Páně.  Události  Svatého týdne nejde 
teologicky od sebe oddělit, a proto se je máme snažit vnímat jako jediný vykupitelský 
čin  našeho  Pána  Ježíše  Krista.  A právě  k takovému chápání  a  prožívání  nám má 
pomoci  ono  Velikonoční  Třídenní.  Doba  velikonoční  pak  trvá  8  neděl  a  poslední 
z nich, která uzavírá  dobu velikonoční radosti  je  Slavnost Seslání Ducha svatého 
neboli  Letnice.  O této neděli,  která  se  také nazývá  Božím hodem svatodušním,  si 
křesťané  připomínají,  že  Bůh je  ten,  který  podporuje  lidský život  tím,  že člověka 
obdarovává svými rozmanitými duchovními dary.

Velikonoce se určují podle prvního jarního úplňku. Podle toho se odvozuje rovněž 
datum Popeleční středy,  které je dobré znát pro určení soboty pro správné slavení 
ostatků  či  masopustního  karnevalu.  Pro  užitečnost  nyní  uvedeme  data  Popeleční  
středy v následujících letech: 10. 2. 2016,  1. 3. 2017, 14. 2. 2018, 6. 3. 2019, 26. 2. 
2020, 17. 2. 2021, 2. 3. 2022, 22. 2. 2023, 14. 2. 2024,5. 3. 2025, 18. 2. 2026, 10. 2.  
2027, 1. 3. 2028 a 14. 2. 2029.

Věřím,  že tímto příspěvkem jsem vám pomohl  znovuobjevit  smysl  postní  doby a 
slavení křesťanských Velikonoc.

otec Miroslav
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Příležitost ke slavení svátosti smíření

Čtvrtek 26. března
Nemochovice 16:15

Neděle 29. března
Brankovice 14:00

Úterý 31. března
Nové Hvězdlice 18:30 

Středa 1. dubna
Chvalkovice 16:30

 Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc

29. března
Květná neděle
Nové Hvězdlice 8:00
Chvalkovice 9:30
Brankovice 11:00

31. března
Úterý Svatého týdne
Nové Hvězdlice 19:00

1. dubna
Středa Svatého týdne
Chvalkovice 17:00

2. dubna
Zelený čtvrtek
Missa chrismatis
Brno – Petrov 9:00
Mše na památku poslední večeře
Brankovice 18:30

3. dubna
Velký pátek
Chvalkovice 15:00 křížová cesta
Nové Hvězdlice 16:00 křížová cesta
Nemochovice 17:00 křížová cesta
Brankovice 18:30 velkopáteční obřady

4. dubna
Bílá sobota
Brankovice 7:00 ranní chvály (DMC)

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Brankovice 20:00

5. dubna 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
- při dnešních mších budou požehnány 
přinesené pokrmy a předměty
Nové Hvězdlice 8:00
Chvalkovice 9:30
Brankovice 11:00

6. dubna
Velikonoční pondělí
Nové Hvězdlice 8:00
Nemochovice 9:30
Brankovice 11:00

12. dubna
Neděle Božího Milosrdenství
Nové Hvězdlice 8:00
Chvalkovice 9:30
Nemochovice 10:45 bohoslužba slova
Brankovice 11:00

Velikonoční agapé
Velikonoční  vigílií  končí  postní  doba.  V sobotu  4.  dubna se  po  ní  můžeme 

společně setkat a popovídat si na faře v Brankovicích, kde pro nás bude připraveno 
malé občerstvení. 

FAIN vydává: Římskokatolická farnost Brankovice, Náměstí 109, 683 32 Brankovice

Telefony: 734 796 983 nebo 723 391 972
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Žehnání domů
V uplynulých dvou  měsících  probíhalo v našich farnostech žehnání domů. K tomuto 
úkonu jste se mohli přihlásit v našich  kostelích a při Tříkrálových sbírkách. Žehnací 
tým ve složení faráře o. Miroslava Slavíčka a jáhna Drahomíra Čermáka obešel 63 
domů  v Brankovicích,  Malínkách,  Nemochovicích,  Chvalkovicích  a  Nových 
Hvězdlicích.  O  požehnání  domů  měli  zájem   i  lidé,  kteří  do  kostela  pravidelně 
nechodí.   Naši  duchovní  se  shodují  v tom,  že  lidé  požehnání  přijímali  různými 
způsoby, vždycky to však bylo spojené s pozitivními emocemi. 

Varhany v našich kostelích

       Varhany jsou neodmyslitelnou součástí našich kostelů a doprovází nás nejen 
při mších,  ale  i  při  svatbách,  pohřbech.  Do jejich tónů se  můžeme zaposlouchat  i 
při různých koncertech. Každý nástroj potřebuje čas od času prohlédnout a odstranit 
drobnější  závady.  Takovouto  prohlídku  absolvovaly  na  podzim  loňského  roku 
varhany  v Brankovicích,  Chvalkovicích  a  Hvězdlicích.  Všechny  byly  postaveny 
kolem roku 1850. Diecézní organolog Mgr. art. Ondřej Múčka u nich zjistil různou 
míru opotřebení nebo poškození. Obdrželi jsme od něho nálezové zprávy, ve kterých 
navrhuje několik možných postupů nezbytných oprav. Během letošního roku bychom 
měli  ve  farnostech  rozhodnout,  jaký  postup  „léčení“  našich  nemocných  varhan 
zvolíme, aby mohly opět znít v plné kráse.

300 let postavení a posvěcení farního kostela 
v Brankovicích

Brněnský  biskup  o.  Vojtěch  Cikrle  zahájil  7.  prosince  2014  rok  oslav  našeho 
kostela. V neděli 21.  června 2015 budeme pokračovat a zveme vás na připravovaný 
program pod názvem „Farnost pro všechny“. Jeho součástí budou např. komentované 
prohlídky,  vyhlídka  z věže  kostela  nebo  žehnání  dopravních  prostředků.  Další 
podrobnosti  budou zveřejněny před  konáním samotné  akce.  Již  nyní  vás  všechny 
srdečně zveme. 

Tříkrálová sbírka 2015
Počátkem  ledna  2015  proběhla  v našich  obcích  tradiční  Tříkrálová  sbírka. 

V Brankovicích koledoval rekordní počet skupinek a to deset, celkem tedy 30 dětí 
s deseti  dospělými  vedoucími.  Do tříkrálových  pokladniček  jste  přispěli 
v Brankovicích  částkou  20 930,-  Kč;  v  Malínkách  4 271,-Kč;  v  Nemochovicích 
5 894,- Kč; ve Chvalkovicích 6 820,- Kč a ve Hvězdlicích 14 511,- Kč. Charita ČR 
použije vámi darované finanční prostředky na projekty související se sociální péčí 
pro všechny  potřebné.  Rádi  bychom  poděkovali  vám,  dobrovolným  dárcům, 
koledníkům, vedoucím skupinek a také všem ochotným ženám zajišťujícím nezbytný 
provozní servis.
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Na co se můžeme těšit
Duben
12. (NE) 15:00 – Pobožnost k Božímu milosrdenství Chvalkovice
12. (NE) 16:00 – Přednáška „Islám a kulturní krize Západu“ Brankovice

Květen
3. (NE) 14:00 – Poutní slavnost sv. Floriána – hody Nemochovice
8. (PÁ) Pěší pouť z Brankovic do Koryčan
17. (NE) Společná pouť farností do Blatnice pod sv. Antonínkem a Strážnice
23. (SO) Diecézní pouť ministrantů do Křtin a Vranova u Brna
29. (PÁ) Noc kostelů
31. (NE) 11:00 – Poutní slavnost Nejsvětější Trojice – hody, Malínky

žehnání Společenského domu 

Červen
21. (NE) „Farnost pro všechny“                       Brankovice

Červenec
5. (NE) 11:00 – Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje - hody Staré Hvězdlice 
19. (NE) Mše svatá za oběti 1. a 2. světové války Brankovice
26. (NE) 8:00 – Poutní slavnost sv. Jakuba, apoštola – hody Nové Hvězdlice

Srpen
14. - 16. (PÁ-NE) Mariánské hody Brankovice
23. (NE) 9:30 – Poutní slavnost sv. Bartoloměje - hody Chvalkovice

Září
12. (SO) Pastorační návštěva generálního vikáře Hvězdlice, Chvalkovice,

(Mons. Jiří Mikulášek) Nemochovice

12. (SO) Zlatá sobota Žarošice
13. (NE) 11:00 - Mše u Svaté Brankovice
19. (SO) 9:00 – 120 let SDH Brankovice
19. (SO) Pobožnost u kaple Panny Marie Bolestné Chvalkovice

Říjen
15. - 17. (ČT-SO) Národní eucharistický kongres Brno

Listopad
14.(SO) Přednáška: „Nová zjištění o architektuře kostela Nové Hvězdlice

ve Starých Hvězdlicích a jeho dobovém kontextu“  

Prosinec
5. (SO) 17:00 - Mikulášská nadílka Brankovice, Nové Hvězdlice

6. (NE) 14:30 – Poutní slavnost sv. Mikuláše - hody Brankovice
Zakončení oslav 300 let postavení a posvěcení kostela
(o. arcibiskup Jan Graubner, metropolita moravský)

25. (PÁ) Živý Betlém Milonice


