
ROK RODINY – LUŠTĚNÍ (nejen) PRO DĚTI 
 

V celé církvi prožíváme Rok rodiny. Bude završen 26. června 2022  
u příležitosti 10. světového setkání rodin se Svatým otcem v Římě. 

 
Dokážeš správně vyluštit tajenku, aby citát Matky Terezy byl úplný? 

 

„Rodina, která se   .........................................     ...................................., stojí při sobě.“ 
 

S              

 
 

Návod k řešení: Ve dvou sloupcích jsou napsány některé z Ježíšových vět. 
Dokážeš správně spojit obě části vět tak, abys dostal celé znění?  Vedle 1. části 
věty napiš do připraveného políčka písmeno, které najdeš vedle dokončení 
věty. Pomůže Ti, když si nalistuješ Evangelium podle Jana, 14. až 16. kapitolu. 

 
Já jsem cesta, pravda S  vy jste ratolesti. Jan 15,5 N 
Budete-li mě o něco prosit 
ve jménu mém, 

  aby s vámi zůstal navždy: 
Ducha pravdy. Jan 14,16-17 

 
L 

Jestliže mě milujete,   a život. Jan 14,6 S 
A já budu prosit Otce, a dá 
vám jiného Přímluvce,  

  ovoce, neboť beze mne 
nemůžete dělat nic. Jan 15,5 

 
Ě 

Pokoj vám zanechávám,  
svůj pokoj vám dávám,  

 
 

 ne ten, který dává svět,  
já vám dávám. Jan 14,27 

 
E 

Ať se vaše srdce nechvěje   já to udělám. Jan 14,14 P 
Já jsem vinný kmen,    a neděsí. Jan 14,27 Č 
Kdo zůstává ve mně a já 
v něm, ten nese mnoho 

 
 

 budete zachovávat má 
přikázání. Jan 14,15 

 
O 

     

Milujte se navzájem, jak   vaše radost naplnila. Jan16,23 L 
Nikdo nemá větší lásku 
než ten, kdo za své 

  mysli. Já jsem přemohl 
svět. Jan 16,33 

 
Í 

Zase vás uvidím a vaše 
srdce se bude radovat, 

  přátele položí svůj život. 
Jan 15,13 

 
O 

Proste a dostanete, aby se   jsem já miloval vás. Jan 15,12 M 
Ve světě budete mít  
soužení. Ale buďte dobré 

  a vaši radost vám nikdo 
nevezme. Jan 16,22 

 
D 

 

 
 

 

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOCE 
2022 

 
VE FARNOSTI BRNO – KOMÍN 

 
 
 

Příležitost k přijetí svátosti smíření: 

 

 

 
 

Neděle 
 

 

10. 4. 
 

 

Po pobožnosti křížové cesty 
 

 

kostel 
 

 

Pondělí 
 

11. 4. 

 

Od 15.30 do večerní mše sv. 
 

kostel 
a po mši svaté do 20 h. 
Zpovídá otec Marcel  
 

 

Středa 
 

13. 4. 
 

Od 15.30 do večerní mše sv. 
Zpovídá otec Marcel 
 

 

kostel 
 

 
 

Neděle 10. 4. 
 

KVĚTNÁ  
NEDĚLE 
 

 

7.00  mše sv. - Komín 
8.30  mše sv. - Jundrov 
10.00  mše sv. - Komín 
 
15.00  křížová cesta 
                           

 

Žehnání ratolestí. 
Při bohoslužbách budou 
zpívané nebo čtené 
pašije. 
Po křížové cestě 
možnost svátosti 
smíření. 

 

Pondělí 11. 4. 
 

18.00  mše sv. - Komín 
 

Svátost smíření 
v kostele od 15.30 
a po mši sv. do 20 h. 

 

Středa 13. 4. 
 

18.00  mše sv. - Komín 
 
 

 

Svátost smíření 
v kostele od 15.30 

 

Čtvrtek 14. 4. 
 

ZELENÝ 
ČTVRTEK 
 
 

 

9.00  mše svatá s otcem 
biskupem v katedrále na 
Petrově,  
žehnání olejů a obnova 
kněžských slibů. 
 

 

Při mši sv. v katedrále se 
naznačuje jednota kněží 
s biskupem.  
Věřící jsou zváni, aby 
kněze doprovodili. 
 

 



 

Čtvrtek 14. 4. 
 

ZELENÝ 
ČTVRTEK 

 

18.00  mše sv. na památku 
Večeře Páně, následuje 
adorace v Getsemanské 
zahradě do 20.30 h. 
 

 

Večerní mší svatou 
vstupujeme do 
velikonočního třídenní. 

 

Pátek 15. 4. 
 

VELKÝ PÁTEK 

 

15.00  křížová cesta v kostele 
            
18.00  velkopáteční obřady, 
následuje tichá adorace u 
Božího hrobu – do 20.30 h. 
 

 

Den přísného postu. 
 
Mše sv. se dnes neslaví. 
 

 

Sobota 16. 4. 
 

BÍLÁ SOBOTA 

 

8.00  ranní chvály v kostele   
 
21.00  velikonoční vigilie 
                                 v Komíně          

Adorace u Božího hrobu 
v kostele 8.30 - 15.30 h. 
 

Při vigilii bude obnova 
křtu. 

 

Neděle 17. 4. 
 

SLAVNOST 
ZMRTVÝCH- 
VSTÁNÍ PÁNĚ 
 

 

8.30  mše sv. – Jundrov 
 

10.00 mše sv. - Komín. Po mši 
sv. bude v klubovně agapé. 

 

Při obou mších svatých 
budou žehnány 
přinesené pokrmy. 

 

Pondělí 18. 4. 
 

PONDĚLÍ 
V OKTÁVU 
VELIKONOČNÍM 
 

 

8.30  mše sv. - Jundrov 
10.00  mše sv. - Komín 

 

 
 

Všechny středy v květnu až do 1. svatého přijímání, které budeme 
slavit 5. června, bude v naší farnosti probíhat bezprostřední příprava 
dětí k 1. sv. přijímání.  
 

Tato příprava bude probíhat při mši svaté v 18 h v rámci kázání při výše 
uvedených středečních bohoslužbách. Jsou zvány děti i jejich rodiče. 
 

 
Liturgický večer bude tentokrát až 25. 4. 2022. Otázky můžete pokládat 
na farním webu. 

 

ČLOVĚK JE VYKOUPEN LÁSKOU 
 
Věda člověka nespasí. Člověk je vykoupen láskou. To platí už i v čistě světské 
oblasti. Když někdo ve svém životě zakusí velkou lásku, jako by v tom 
okamžiku zažil „vykoupení“, jež dává smysl celému jeho životu. Nicméně si 
velmi brzy všimne, že láska jemu věnovaná jeho životní problém sama o 
sobě neřeší; je napadnutelná a zranitelná.  Může být zničena smrtí. 
 
Člověk potřebuje lásku naprostou. Potřebuje jistotu, s níž může říci: „Ani 
smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani budoucího, 
ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od 
lásky Boží v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Řím 8,38-39). Jestliže absolutní láska 
jako absolutně jistá existuje, potom – a jedině potom – je člověk 
„vykoupen“, ať se mu přihodí cokoliv. Toto máme na mysli, když říkáme: 
Ježíš Kristus nás „vykoupil“. 

                                     Z knihy: 365 dní s Benediktem XVI.  

 
POD KŘÍŽEM 

 
Vzhlížím k Tvému kříži, hlava o bílou zeď opřená 
Krůpěje krve stékají na mou tvář a ramena 

v každé té krůpěji je Tvoje odpuštění. 
 
"Podobu neměl ani krásu" - Ty, nejkrásnější z lidí 
Potupený muž bolesti. Kdo pochopí? Kdo vidí? 

My Tvými ranami jsme uzdraveni. 
 
Za okny padá tma a poletují vločky sněhu 
S tisíci tisíců hledám Tvůj pokoj, lásku, něhu 

Můj Milovaný, já se Tě snad nedotoužím! 
 
Ne až tak daleko je zem, co prosáklá je krví 
Někdo chtěl podmanit si národ, být v něm prvý 

Kolem nás šlépěje žen a dětí - uprchlíků. 
 
"Polož si mě na srdce", tak říkáš v Písni Písní 
ke mně a ke všem, kdo v bídě jsou a v tísni 

Srdce na Srdci, v jednom tlukotu lásky... 
J.A. 


