
POØAD BOHOSLU�EB DO VELIKONOC
ne  5.3. 1.nedìle postní   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za † man-ela a dvoje rodièe
10:00 za † rodièe, -ivou rodinu a za dar víry pro dìti

po    6.3. 18:00 za † rodièe Dancingerovy a † rodinu Doèkalovu
st      8.3. 18:00 za -ivou rodinu a uzdravení Jany
èt     9.3.   7:00 na podìkování za knì-ská a øeholní povolání z farnosti
pá 10.3. 18:00 za † rodièe a -ivou rodinu
so 11.3.   7:00 za zemøelé
ne 12.3. 2. nedìle postní   7:15 za -ivou a † rodinu Novotnou, Kincovu a Švábovu

  8:30 za farní spoleèenství
10:00 za † rodièe Hlavièkovy, švagrovou a -ivou rodinu

po 13.3. 18:00 za † rodinu Hartmanovu
st 15.3. 18:00 za -ivou a † rodinu Matalovu a Kadlecovu
èt 16.3.   7:00 na podìkování Bohu a prosba za Bo-í ochranu
pá 17.3. 18:00 za -ivou a † rodinu Vitáskovu, Kuzníkovu a Víchovu
so 18.3.   8:00 za † babièku a dìdeèka a -ivou rodinu
ne 19.3. 3.nedìle postní   7:15 za † P. Josefa Dancingera

  8:30 za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a -ivou rodinu
10:00 za farní spoleèenství

po 20.3. 18:00 za mláde- naší farnosti
st 22.3. 18:00 za † rodièe Janíèkovy a -ivou rodinu
èt 23.3.   7:00 za † paní Hálovou
pá 24.3. 18:00 za † man-ela, rodièe a sourozence
so 25.3. Zvìstování Pánì   8:00 za -ivou a † rodinu, za obrácení dìtí a za dary Ducha sv.
ne 26.3. 4. nedìle postní   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za † Emila Staòka a rodièe a † Josefa Nìmce
10:00 za † rodièe Denemarkovy, syna a celou pøízeò

po 27.3. 18:00 za † man-ela, syny, snachu, sestru a -ivou rodinu
st 29.3. 18:00 za -ivou a † rodinu Lamplotovu
èt 30.3.   7:00 za † Josefa Kališe, rodièe a sourozence
pá 31.3. 18:00 za zemøelé rodièe a prarodièe Líbalovy
so   1.4.   7:00 na podìkování za všechna dobrodiní 

a prosba o dar zdraví pro syna
ne   2.4. 5. nedìle postní   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za † Jaroslava Vanouška a rodinu Jandovu a Navrátilovu
10:00 za † Marii a Josefa Hrozkovy, oboje rodièe a -ivou rodinu

po   3.4. 18:00 za -ivou a † rodinu Medkovu, Vidlaøovu, Koneckou 
a Krejèiøíkovu

st   5.4. 18:00 za Bo-í pomoc a ochranu pro vnuèku
èt   6.4.   7:00 za -ivou a † rodinu Komárkovu a Janíèkovu
pá   7.4. 18:00 na podìkování a Bo-í ochranu
so   8.4.   7:00 za -ivou a † rodinu Øehoøíkovu a Pøibylovu
ne   9.4. Kvìtná nedìle   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 na podìkování za do-ití 30 let 
a dar zdraví pro dcery a vnouèata

10:00 na podìkování Bohu s prosbou o dar zdraví duše i tìla
po 10.4 18:00 za dar zdraví a milost Ducha sv. pro rodinu
út 11.4. 18.00 --
st 12.4. 18:00 za † man-ele Nevrklovy, † Milenu Drozdovou a -ivou rodinu
èt 13.4. Zelený ètvrtek 18:00 za nová knì-ská a øeholní povolání v naší farnosti
pá 14.4. Velký pátek 18.00 --
so 15.4. Bílá sobota 21.00 za dary Ducha sv. pro všechny právì pokøtìné
ne 16.4. Zmrtvýchvstání   7:15 na podìkování Bohu, zdraví a Bo-í pomoc

Pánì   8:30 za † Antonína Kadaòku
10:00 za farní spoleèenství

Tìšíme se na vaše pøíspìvky do velikonoèního èísla.  Uzávìrka je v nedìli 19. bøezna 2006.

ro�eò
Svatého vavøince
Doba postní 2006       1
 

Proè se v postní dobì my vìøící máme zase postit, odøíkat se nìèeho? Zase mì
bude maminka nutit, abych šel na køí-ovou cestu. Jiní se budou bavit a já nemohu...
Nepochopíš, dokud si neuvìdomíš aspoò to, co vidíš. Je-íš byl pøibit na køí- místo
tebe! Nepochopíš smysl postní doby,
pokud si neuvìdomíš, -e to kladivo dr-í
tvoje ruka! 

Tolik kritiky jsme slyšeli na film ,,Umuèení" od M. Gibsona. Proè prý tolik krve,
brutality? Kdyby tak v mediích více kritizovali
naše osobní a spoleèné høíchy, které zpùsobily
ještì vìtší utrpení, ne- jsme vidìli v tom filmu!
�ijeme ve svìtì estetiky, kultury a souèasnì ve
svìtì, který se sna-í oprostit od nemoci, stáøí, lidí
posti-ených. To znamená, -e je to svìt l-í, svìt,
který neví, proè Je-íš zemøel na køí-i. 

Jen kdy- uvìøím a pøijmu pravdu o køi-
-ovaném, muèeném a z lásky ke mnì umírajícím
Je-íši, u- mì nebude muset do kostela nutit
maminka a pùjdu sám. Jestli-e  se  trpící, nemocní,
umírající  smíøí s Je-íšem, budou šNastní. 

Proè postní doba ètyøiceti dnù oèištìní, modlitby
a odøíkání? Abychom posílili to, co je v nás slabé:
víru, vztahy mezi námi, odpuštìní, nesení
vlastního køí-e. Na tomto obrázku je moje ruka,
která dr-í ruku trpícího, i to kladivo dr-í moje

høíšná ruka! Jedna polská píseò zní: ,,...to ne høebíky tì pøibily, Pane, ale mùj høích,
neukøivdili ti lidé, jen mùj høích." 

Uvìdomuji si to? Zatím málo.  Jak dlouho ještì chceš do nìj  tlouci kladivem svých
høíchù? Je-íš tì miluje, uvìø tomu! Jak dlouho ještì chceš køièet, -e tvùj -ivot nemá
smysl? Je-íš trpí s tebou, uvìø tomu!  

,,Otèe, odpusN jim, v-dyN nevìdí, co èiní". Tak se Je-íš modlí i dnes nad námi...
Pane, dìkuji ti za èas postní doby a prosím, aN ho nepromarním. Pøeji si, abych se u-
o Velikonocích mohl podívat na vlastní ruce a øíci: Tak u- teï budou dìlat více
dobrého, teï u- umím brát svùj køí- a nést ho dál.

RADOSTNÁ ZVÌST BO�ÍHO SLOVA:
Byl trápen a pokoøil se, ústa neotevøel, jako beránek vedený na porá�ku, jako ovce
pøed støihaèi zùstal nìmý, ústa neotevøel.   Iz. 53,7

jjjj    ssss    oooo    u to mu to mu to mu to m    é ruceé ruceé ruceé ruce        !!!!

P. Jacek Kruczek

Roèník IX., èíslo 1  -  Doba postní 2006.  Originálními grafikami vyzdobil Marián Škoviera. Pro vnitøní
potøebu farnosti zpravodaj nepravidelnì vydává katolická duchovní správa v Brnì-Øeèkovicích.
Neprodejné. K vìtší cti a chvále Bo-í tiskne BETHANIA.                                                        Deo gratias!              
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PRO�ÍVÁME LITURGICKÝ ROK
Sobota 25. 3. Slavnost Zvìstování Pánì

Pøi ranní mši sv. v 8 hodin po-ehnání obrazu P. Marie,
který se vrátí do kaple.
Od 27. 3. bude ka-dé pondìlí po mši svaté 
novéna k Pannì Marii, Matce ustavièné pomoci.

PØÍPRAVA NA VELIKONOCE
Postní duchovní obnova -  sobota/nedìle 18. - 19. dubna. 

Povede P. Pavel Pacner z Dolních Bojanovic, 
program bude upøesnìn v ohláškách a na nástìnce.

Pobo'nost køí'ové cesty
v pátek v 17.30 a v nedìli v 15.00. 

Køí'ová cesta na Medlánecký kopec 
V pátek 7. 4., sraz ve 21.00 v Medlánkách u køí-e
na konci Turistické ul.; vezmìte si s sebou svíce!

Svatý týden:
11. 4.  Úterý - kající bohoslu'ba slova  v 18 hodin 
13. 4. Zelený ètvrtek

18.00 mše sv. na památku Poslední veèeøe Pánì
21.00  – 23.00 noèní adorace ("bdìní s Kristem")

14. 4. Velký pátek
15.00 køí-ová cesta zejména pro dìti a mláde-
18.00 velkopáteèní obøady

15. 4. Bílá sobota
od 9.00 adorace u "Bo-ího hrobu"

21.00 VELIKONOÈNÍ VIGILIE 
- SLAVNOST KRISTOVA VZKØÍŠENÍ

16. 4. Nedìle SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNÌ 
HOD BODÍ VELIKONOÈNÍ 

obvyklý poøad bohoslu-eb: 7.15, 8.30 a 10.00
pøi všech bohoslu-bách -ehnání pokrmù.

17. 4. Velikonoèní pondìlí - bohoslu-by v 7.15 a 9.00

PØÍLE�ITOST KE SVÁTOSTI SMÍØENÍ
Do støedy 5. 4. obvyklé pùlhodiny pøed zaèátkem bohoslu-eb 
a kromì 2.4. také bìhem všech nedìlních køí-ových cest.
ètvrtek   6. 4. 16.00 - 19.00 - více zpovìdníkù!
pátek 7. 4. 16.00 - 18.00
sobota  8. 4. po mši sv. do 9.00
pondìlí 10. 4. 16.00 - 18.00, 19.00 - 20.30
úterý 11. 4. 16.00 - 18.00, 19.00 - 20.30
støeda 12. 4. 16.00 - 18.00, 19.00 - 20.30
Od Zeleného ètvrtku se zpovídat nebude, pouze po individuální domluvì. 

PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ
Pøíprava na 1. sv. pøijímání dìtí - støeda pøi bohoslu-bì v 18.00 a po ní
- termíny:  8. 3., 22. 3., 5. 4.
Snídanì na faøe - 1. a 3. ètvrtek v mìsíci po mši sv. 
- termíny:  9. 3., 23. 3., 6. 4.
Setkání mladých - pátek v 19.00 na faøe, termíny budou upøesnìny
Setkání maminek - pondìlí 13. 3. v 9.00 na faøe

ZVEME MIMO FARNOST
Sobota 8. 4. -  setkání mláde'e s otcem biskupem
- zaèátek v katedrále na Petrovì v 9.00, bli-ší informace budou na vývìsce.
Zelený ètvrtek 24. 3. - missa chrismatis
- 9.00 v katedrále na Petrovì mše sv. se svìcením olejù, 

pøi které knì-í obnovují pøed otcem biskupem své knì-ské závazky.
JARNÍ POUTÌ FARNOSTI
6. - 8. kvìtna- pouN do Èenstochové a do dalších duchovních center Polska

  (obsazeno, pøihlášky náhradníkù u paní M. Škovierové)
20. kvìtna - sobotní pouN do Tasovic (sv. Klement M. Hofbauer)

  a Znojma-Louky (premonstrátský klášter s kostelem P. Marie,
  románskou kryptou, gotickou kaplí a køí-ovou chodbou).
  Procházka po Znojmì s návštìvou dalších památek.
   Pøihlášky 12. - 19. bøezna do archù na oltáøi Sv. rodiny.

NNNN    ìkoìkoìkoìko    liklikliklik è è è è    ísísísís    elelelel k roku 20 k roku 20 k roku 20 k roku 20    05050505
| bylo udìleno 50 køtù (41 dìtí do 1 roku, 7 dìtí od 1 do 5 let, 2 dospìlí)
| svátost man-elství uzavøelo 13 párù (v 11 pøípadech byli oba katolíci, ve

2 byla jedna strana nepokøtìná) 
| rozlouèili jsme se s 39 spoluobèany (pohøbù do zemì bylo 27, rozlouèení

pøed kremací 12)
| svátost nemocných pøijalo celkem 111 našich nemocných bratrù a sester,

z toho 95 pøi spoleèném udílení této svátosti a 16 individuálnì.

SbSbSbSb    írkyírkyírkyírky v  v  v  v rorororo    cececece 20 20 20 20    05050505
 

dosáhly výše 1,1 milionu Kè. Navíc bylo individuálnì darováno dalších 140.000
korun. Nejvìtší sbírka roku probìhla dne 9. 1. 2005 - obìtem posti-eným tsunami
v Asii - a vynesla 130.000 Kè.
Další velké a úèelové sbírky:
- 27. 2.   svatopetrský haléø - 26.230 Kè
- 15. 5.   na charitu - 19.100 Kè
- 27. 3.   Hod Bo-í velikonoèní - 70.090 Kè 
- 19. 6.   na bohoslovce - 11.000 Kè
- 14. 8.   poutní slavnost sv. Vavøince - 41.000 Kè
- 28. 8.   na posti-ené záplavami v Rumunsku - 25.000 Kè
- 23. 10. na misie - 32.000 Kè
- 1. 11.   na posti-ené zemìtøesením v Pákistánu - 13.000 Kè
- 25. 12. Hod Bo-í vánoèní - 45.230 Kè

Ze srdce vám všem dìkujeme za vaši štìdrost!
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HOSPODAØENÍ FARNOSTI V ROCE 2005 
(zaokrouhleno na tisíce):
Poèáteèní stav     495.000 Kè

Pøíjmy: Výdaje:
sbírky          1,130.000 bohoslu-ebné        9.000
dary          140.000  re-ijní    144.000
dotace od Min. kultury 1,499.000 opravy památek 2,475.000
úroky z vkladù        2.000 opravy ostatní        51.000
nájem       8.000 odeslané sbírky 

a pøíspìvky    306.000
ostatní pøíjmy       1.000 daò        2.000

nákupy majetku      77.000
pøíjmy celkem             2,780.000 výdaje celkem          3,064.000

Rozdíl pøíjmù a výdajù          -  284.000
Stav k 31. 12. 2005 210.000
Dluh - pùjèky od farníkù celkem 850.000 Kè.

Kamila Schmidtová

ZavedZavedZavedZaved    emememem    e tiche tiche tiche tich    é é é é sbsbsbsb    írkyírkyírkyírky    ????
Nìkteøí lidé u- vyslovili otázku "Kostel je krásnì opraven, proè se tedy stále vybírá

na opravy?" Odpovídáme: "Proto-e zùstaly dluhy, které je tøeba vracet!" Øada
farníkù u- pøed nìkolika lety ochotnì zapùjèila své uspoøené peníze a nelze jejich
dobroty déle zneu-ívat. Proto také se ka'dou první nedìli vydávají do chrámové
lodi místo malých ministrantù dospìlí, aby byla zdùraznìna dùle-itost této sbírky.
A bylo by dobré, aby - jak jsme to slyšeli v jiných farnostech - byla tato sbírka TICHÁ.
To znamená, aby nebylo slyšet cinkání drobných mincí.  Alespoò z rukou dospìlých
farníkù... Jen se rozhlédnìte kolem! Copak nádhera našeho domu Bo-ího nestojí za
pár desetikorun?      

(vaš)

SSSS    eeee    tkántkántkántkán    í na faøeí na faøeí na faøeí na faøe
Jsem jedna z mnohých, kteøí se sna-í, aby náš kostelík byl èistý. A tak jsem dostala

pøíle-itost úèastnit se tradièního pøátelského posezení. Opravená fara je jako malièký
zámek, velice vkusná a pøi tom skromná. A v tomto prostøedí se nás dohromady
sešlo bezmála tøicet. Pøi èaji a donesených domácích laskominách nám otec Jacek, po
spoleèné modlitbì, všem upøímnì podìkoval. Druhý mu- - pan Dobeš - naší -enské
sešlosti krásnì zahrál na housle. Spoleènì jsme si také zazpívali a potom se také
zasmáli a pobavili. To kdy- mezi nás pøišla "uklizeèka". Byla nále-itì vystrojená
a vybavená pracovními pomùckami. Kdo to byl? No pøece pan Dobeš, satiricky
znázoròující klima ka-dé pracovní skupiny... 

Mìlo to být urèité podìkování nám všem, zvláštì pak paní Helence Kosmákové.
NeboN bez její píle, vytrvalosti a dalších schopností bychom se všichni jen tì-ko
obešli.

Vlasta Manïáková

Informace Informace Informace Informace FarnFarnFarnFarn    í charityí charityí charityí charity
VÁNOÈNÍ  SBÍRKA NA "LL".

Letošní sbírka na pomoc lidem posti-eným leprou byla oproti minulým sbírkám
o nìco slabší. Vybralo se 2922 Kè, zùstatek z roku 2004 byl 3544 Kè.
Pøehled pøíjmù a vydání v roce 2005:
Pøíjem: leden 4.350 (vánoèní sbírka) a 456, únor 602, bøezen 598, duben 496, kvìten
741,  èerven 504, èervenec 749, srpen 893, záøí 777, øíjen  a listopad (do 8. 12.) 1 649
(Brnìnská cihla), prosinec 45 Kè (zahrnuto do sbírky v lednu 2006). 
Pøíjmy celkem:   11 815 Kè.

Výdaje: leden      4 405,-    "LL" vèetnì poštovného
   kvìten    1 258,-    pøíze na obvazy pro malomocné
   záøí          2 797,-          -"-
   prosinec  1 700,-    Brnìnská cihla - kavárna "Andìl"
  prosinec  1 398,-     pøíze na obvazy pro malomocné.
Výdaje celkem: 11 558 Kè
Zùstatek pro rok 2006 je 3 846 Kè.

BEZDOMOVCI, NOVÝ PROSTOR A MY
Jistì jste si všimli, -e u našeho kostela ji- øadu nedìlí nabízí bezdomovec Honza

èasopis Nový prostor. Co je to bezdomovec, všichni víme. Co je Nový prostor,
mo-ná všichni nevìdí. Èasopis Nový prostor je šance. Šance pro bezdomovce, kteøí
mají snahu pracovat, zmìnit svoji situaci a znovu se uchytit v -ivotì. Èasopis vychází
mìsíènì a jeho obsah není nezajímavý. Prodejce získává z jeho prodejní ceny 50 %.
Celkem dost pøísná pravidla prodeje jsou pro informovanost kupujícího uvádìna
v ka-dém èísle èasopisu.

Prodejce Honza, který zavítal - jistì s nìjakou nadìjí - do našich konèin, se jmenuje
Jan Valenta. Má 42 let a pochází ze Šumperka. Má ukonèenou poly- grafickou školu
s maturitou. Je u- 2 roky nezamìstnaný. Pøespává v noclehárnì na Vídeòské ulici
a práci hledá. Má dokonce svoji e-mailovou adresu: e.valenta@centrum.cz a svoji
situaci chce øešit. Období, ne- najde práci, se sna-í pøeklenout prodejem èasopisu.

A tady se pro zmìnu otevírá šance pro nás. A také otázka: Mù-e se to Honzovi
podaøit bez nás? Neotevírá se zde nám nový prostor? Prostor pro vydávání
svìdectví? Tìch prodejcù u- po Brnì pár je.

   V Indii máme adoptované "své" 3 dìti. Proè bychom nemohli mít i "svého"
bezdomovce?

Marta Ocetková
ADOPCE NA DÁLKU

V uplynulých dvou letech se poèet adoptovaných dìtí v Indii v našem farním
spoleèenství rozrostl na pìt. Nad dvìma dìvèátky ve vìku 11 a 8 let  mají zvláštní
patronát dvì rodiny, které také plnì hradí pøíspìvky na jejich vzdìlávání a vedou
korespondenci s nimi.

Poskytneme tedy informace o dìtech zbývajících.  Nejdéle - ji- od  roku 2000 -
sponzorujeme Narashimu L. Naik. Chlapec (nyní ètrnáctiletý) mìl zpoèátku
problémy s uèivem, opakoval tøídu. Nyní ale studuje velmi dobøe, postoupil u- do
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osmé tøídy. Rád se úèastní všech školních aktivit, nejvíce jej zajímají pøírodní vìdy
a chtìl by se stát uèitelem. 

Shantini Karmegam pomáháme od roku 2001. Letos jí bude 18 rokù a studuje ji-
v jedenáctém roèníku. Jde  jí  matematika  a  také  ona  se  chce  stát  uèitelkou.
V rámci  výukových  programù  získává i praktické zkušenosti - uèí se pomáhat
v zaostalých oblastech s nácvikem napø. hygienických pravidel. V její oblasti se
projevily následky loòských tsunami - i kdy- nešlo pøímo o následky nièivé.

Školní zpráva o našem dalším dítìti  (Praveen Raj, jedenáct let, sponzorován od
roku 2002)  letos zatím bohu-el ještì nepøišla.
Pøehled finanèního hospodaøení za rok 2005
Pøíjmy ze sbírek: leden 2 025, únor 2 135, bøezen 2 152, duben 2 100, kvìten  2 276,
èerven 2 380, èervenec  2 370, srpen 2 480, záøí 1 500, øíjen 2  590, listopad 2 300,
prosinec 1 720 korun, celkem 26 028 korun. 
Vydání: 10 x  2 500 Kè  =  školné pro pìt dìtí pùlroènì, 10x 20 Kè = poštovné. Vydání
celkem: 25 200 Kè.        Marie Bursová

Vìøící by mVìøící by mVìøící by mVìøící by m    ìlìlìlìl po po po po    máhat máhat máhat máhat slabšslabšslabšslabš    ímímímím    
Milí pøátelé, 
doufám, -e u- víte o Pape-ských misijních dílech dìtí, které "se rozjely" i v na- šem

kostele. Je to pomoc chudým dìtem z Ugandy. Mù-ete pøispìt u oltáøe Svaté rodiny.
Prodávají se zde rùzné vìci: rù-ence, šátky, trièka, odznáèky, kartièky Kintuadi,
balónky, pexesa...

Šátky jsou v pìti barvách: èervená je symbolem Ameriky, bílá Evropy, -lutá Asie,
modrá Austrálie a Oceánie a zelená Afriky. Dìti mají také  svoji vlastní misijní
hymnu, ta je v misijních kalendáøích. Pape-ská misijní díla jsou celkem ètyøi a misijní
dílo dìtí je jedním z nich.

Doufám, -e se zapojíte a tak  pomù-ete dìtem z Ugandy. Ka-dá, i malá èástka
mù-e pomoci dìtem, které ve svìtì trpí (pøíspìvkem pouhých 200 Kè jedno dítì
pøe-ije jeden rok). 

Za vaši ochotu pomáhat dìtem dìkuje        Vojtìch Matal

AnAnAnAn    i snad ni snad ni snad ni snad n    evíševíševíševíš
Ani snad nevíš,
jakým darem smíš být.

Co kdy� nìkdo nablízku 
zrovna teï
potøebuje uslyšet
tøeba jen jedno jediné
slovo tvé,
spatøit na malý okam�ik
tvùj úsmìv,
ucítit ve své ruce
tvùj dotek.

ze ze ze ze ZimnZimnZimnZimn    í rekreace í rekreace í rekreace í rekreace rorororo    dddd    inininin
U- se stává tradicí, -e se nìkolik rodin naší farnosti domluví a stráví spoleènì

týden na horách. Letos to bylo 13 rodin a organizace se ujala Kamila Schmidtová,
která domluvila ubytování na chatì KARA v Roudnici v Krkonoších. 

Pobyt zaèal nedìlním obìdem a ti, kteøí tam byli u- vloni, upozoròovali nás, kteøí
jsme jeli poprvé, -e majitel chaty je známý svým svérázným humorem a -e máme
pøijet vèas. Byli jsme proto pyšní, -e se nám podaøilo dorazit na KARU po více ne-
tøech hodinách jízdy ve 12.15 hod., ale pan Hartman nás uvítal slovy: "Bobánci, kde
všichni jste? Obìd se podává pøesnì ve dvanáct!" Kolem druhé hodiny byli na KAØE
témìø všichni, to však u- pan Hartman pouštìl vlek na kopci pøímo u chaty a øíkal:
"Bobánci, pøijeli jste ly-ovat, tak nechci nikoho vidìt lenošit!" Pan Hartman s paní
Eliškou se celý týden vzornì starali, aby nám nic nechybìlo ani k ly-ování - mohli
jsme si vypùjèit jakékoliv ly-aøské vybavení od snowboardu po bì-ky - ani k jídlu.
Horké maliny se zmrzlinou v restauraci po veèeøi jsou u- povìstné. Ve spoleèenské
místnosti byl ping-pongový stùl, kuleèník i televize, tak-e dìtem neunikl ani
Veèerníèek. V podkroví chaty byla také „hraè- kárna“, kde si nejmenší dìti mohly
stavìt hrady, dráhy, mìsta... To díky man-e- lùm Vantuchovým, kteøí s sebou jako
obvykle pøivezli plnou krosnu  stavebnice. 

V úterý k nám pøijel otec Jacek, který si vyzkoušel na ly-ích náš kopec a pøed
veèeøí pro nás slou-il mši sv. Škoda, -e musel hned další den odjet zpátky za svými
povinnostmi. Celý týden nám pøálo poèasí a svítilo sluníèko. Komu nestaèil vlek
u chaty, mohl jít na nedaleký Aldrov se ètyøsedaèkovou lanovkou nebo vyzkoušet
bì-ecké  trasy. Nìkteøí  byli  také  na výletì na Snì-ce a pøíjemné bylo i odpoèinkové
odpoledne v bazénu v nedaleké Jilemnici. Nenudili jsme se ani po veèeøi. Jeden veèer
mohly dìti díky Monice Janeèkové tvoøit výrobky z keramické hlíny, další veèer byla
dìtská diskotéka a také k nám zavítal Krakonoš. 

Všechny dìti se za ten týden natolik zdokonalily v ly-ování a snowboardingu, -e
pro nì dospìlí mohli na závìr pøipravit závody ve slalomu a nìkteré dìti závodily
dokonce v obou disciplínách. Celý týden se tedy skuteènì vydaøil. Krásné bylo i to,
jak se rodiny mohly mezi sebou navzájem více poznat. Na letošní " ly-ovaèku"
budeme všichni dlouho rádi vzpomínat.  Iva Muchová

O poO poO poO po    utiutiutiuti a putován a putován a putován a putován    íííí    
Rád chodím pìšky a nìjaký ten krok navíc mi neèiní -ádné trápení. Cítím se

svobodnìjší. Urèitì je to taky zdravé, jak pro tìlo, tak i pro duši. Kdy- ale chodit - tak
kam a proè zrovna tam?

Za-il jsem spoustu krásných chvil na výletech, kdy pohled do krajiny nebo
zdolaný vrchol hory dávaly odpovìï. Pak se mi dostala do rukou kniha Jakuba
Demla PouN na Svatou Horu s doporuèením, -e tohle je alespoò cestopis. A tam jsem
snad trochu odkryl smysl slova pouN. PouN je nìco jiného ne- výlet.

Dojít  do  míst, která  jsou  spjata s lidmi, kterých si vá-ím, kteøí mì svým dílem
a -ivotem oslovili, a nechat na sebe pùsobit krajinu, kterou procházeli, v které tvoøili
a trpìli. Petrkov, Tasov, Uhøínov, Stará Øíše…

Anebo se vydat na poutní místo  a zaøadit se mezi generace poutníkù, kteøí sem
pøicházeli, aby svùj -ivot, svùj smutek, svou radost odevzdali Bohu, Pannì Marii.
PouN je poutem, kterým jsme spoutáváni s tím, za kterým putujeme. 

Kdy- je cíl cesty radostný, má být i cesta veselá.
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Ani snad nevíš,
že je v tvé moci
říci slovo jen,
aby druhý byl uzdraven.

    František Trtílek

                    (faráø v Kloboukách u Brna, letos oslaví 60 let)
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Za vaši ochotu pomáhat dìtem dìkuje        Vojtìch Matal

AnAnAnAn    i snad ni snad ni snad ni snad n    evíševíševíševíš
Ani snad nevíš,
jakým darem smíš být.

Co kdy� nìkdo nablízku 
zrovna teï
potøebuje uslyšet
tøeba jen jedno jediné
slovo tvé,
spatøit na malý okam�ik
tvùj úsmìv,
ucítit ve své ruce
tvùj dotek.

ze ze ze ze ZimnZimnZimnZimn    í rekreace í rekreace í rekreace í rekreace rorororo    dddd    inininin
U- se stává tradicí, -e se nìkolik rodin naší farnosti domluví a stráví spoleènì

týden na horách. Letos to bylo 13 rodin a organizace se ujala Kamila Schmidtová,
která domluvila ubytování na chatì KARA v Roudnici v Krkonoších. 

Pobyt zaèal nedìlním obìdem a ti, kteøí tam byli u- vloni, upozoròovali nás, kteøí
jsme jeli poprvé, -e majitel chaty je známý svým svérázným humorem a -e máme
pøijet vèas. Byli jsme proto pyšní, -e se nám podaøilo dorazit na KARU po více ne-
tøech hodinách jízdy ve 12.15 hod., ale pan Hartman nás uvítal slovy: "Bobánci, kde
všichni jste? Obìd se podává pøesnì ve dvanáct!" Kolem druhé hodiny byli na KAØE
témìø všichni, to však u- pan Hartman pouštìl vlek na kopci pøímo u chaty a øíkal:
"Bobánci, pøijeli jste ly-ovat, tak nechci nikoho vidìt lenošit!" Pan Hartman s paní
Eliškou se celý týden vzornì starali, aby nám nic nechybìlo ani k ly-ování - mohli
jsme si vypùjèit jakékoliv ly-aøské vybavení od snowboardu po bì-ky - ani k jídlu.
Horké maliny se zmrzlinou v restauraci po veèeøi jsou u- povìstné. Ve spoleèenské
místnosti byl ping-pongový stùl, kuleèník i televize, tak-e dìtem neunikl ani
Veèerníèek. V podkroví chaty byla také „hraè- kárna“, kde si nejmenší dìti mohly
stavìt hrady, dráhy, mìsta... To díky man-e- lùm Vantuchovým, kteøí s sebou jako
obvykle pøivezli plnou krosnu  stavebnice. 

V úterý k nám pøijel otec Jacek, který si vyzkoušel na ly-ích náš kopec a pøed
veèeøí pro nás slou-il mši sv. Škoda, -e musel hned další den odjet zpátky za svými
povinnostmi. Celý týden nám pøálo poèasí a svítilo sluníèko. Komu nestaèil vlek
u chaty, mohl jít na nedaleký Aldrov se ètyøsedaèkovou lanovkou nebo vyzkoušet
bì-ecké  trasy. Nìkteøí  byli  také  na výletì na Snì-ce a pøíjemné bylo i odpoèinkové
odpoledne v bazénu v nedaleké Jilemnici. Nenudili jsme se ani po veèeøi. Jeden veèer
mohly dìti díky Monice Janeèkové tvoøit výrobky z keramické hlíny, další veèer byla
dìtská diskotéka a také k nám zavítal Krakonoš. 

Všechny dìti se za ten týden natolik zdokonalily v ly-ování a snowboardingu, -e
pro nì dospìlí mohli na závìr pøipravit závody ve slalomu a nìkteré dìti závodily
dokonce v obou disciplínách. Celý týden se tedy skuteènì vydaøil. Krásné bylo i to,
jak se rodiny mohly mezi sebou navzájem více poznat. Na letošní " ly-ovaèku"
budeme všichni dlouho rádi vzpomínat.  Iva Muchová

O poO poO poO po    utiutiutiuti a putován a putován a putován a putován    íííí    
Rád chodím pìšky a nìjaký ten krok navíc mi neèiní -ádné trápení. Cítím se

svobodnìjší. Urèitì je to taky zdravé, jak pro tìlo, tak i pro duši. Kdy- ale chodit - tak
kam a proè zrovna tam?

Za-il jsem spoustu krásných chvil na výletech, kdy pohled do krajiny nebo
zdolaný vrchol hory dávaly odpovìï. Pak se mi dostala do rukou kniha Jakuba
Demla PouN na Svatou Horu s doporuèením, -e tohle je alespoò cestopis. A tam jsem
snad trochu odkryl smysl slova pouN. PouN je nìco jiného ne- výlet.

Dojít  do  míst, která  jsou  spjata s lidmi, kterých si vá-ím, kteøí mì svým dílem
a -ivotem oslovili, a nechat na sebe pùsobit krajinu, kterou procházeli, v které tvoøili
a trpìli. Petrkov, Tasov, Uhøínov, Stará Øíše…

Anebo se vydat na poutní místo  a zaøadit se mezi generace poutníkù, kteøí sem
pøicházeli, aby svùj -ivot, svùj smutek, svou radost odevzdali Bohu, Pannì Marii.
PouN je poutem, kterým jsme spoutáváni s tím, za kterým putujeme. 

Kdy- je cíl cesty radostný, má být i cesta veselá.
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Ani snad nevíš,
že je v tvé moci
říci slovo jen,
aby druhý byl uzdraven.

    František Trtílek

                    (faráø v Kloboukách u Brna, letos oslaví 60 let)



Zde bych proto vzpomenul pouN na novoroèní pùlnoèní mši svatou na Hostýnì,
o které jsme se dozvìdìli z -eleznièního jízdního øádu. Jeden spoj do Bystøice pod
Hostýnem jede toti- jen na Silvestra veèer a zpìt brzy ráno na Nový rok.

Proto-e jsme jeli poprvé, bylo øádnì nasnì-eno a jednoho z nás „chytla záda“,
volili jsme z Bystøice nejjednodušší mo-nost – snad pojedou autobusy. Cestou
z nádra-í  ale  vidíme, -e  nìkteøí  se  vydávají  pìšky. Dobrá, silnice  je  osvìtlená
a proje-dìná, tak pùjdeme pìšky. Ještì kdy- jsme šli lesní cestou do kopce, kde svítil
jen sníh, bylo vše v poøádku. Pak však turistická znaèka odboèila pøímo po spádnici
do kopce. Zasnì-ená cesta se mìnila v ledovku a ka-dý krok tou-il po odpovìdi na
otázku, proè tam lezu. Závìreèným úsekem bylo snad nìjaké schodištì pokryté
vrstvou zmrzlého snìhu. Nepatøím k flagelantùm, kteøí musí dorazit na mši po
kolenou, ale jinak to nešlo…

V novoroèním Respektu se Tereza Brdeèková podìlila o pocit z novoroèního rána,
-e ani letos nenašla tu skvìlou slavnost. My jedem za rok zas na Hostýn.

Pùvodnì jsem se chtìl k nìjakému textu nechat  inspirovat knihou o Mistru
Ekhartovi, ale nìjak to nešlo z místa a zbyla mi z toho jen vìta: Nebojme se ani
støedovìké mystiky.      Jan Votava

PPPP    oooo    ssss    tøehytøehytøehytøehy z p z p z p z p    oooo    utiutiutiuti d d d d    o Izraeleo Izraeleo Izraeleo Izraele
Uplynulo nìco málo pøes mìsíc od chvíle, kdy mi bylo dopøáno znovu pokleknout

na místì narození našeho Pána a Spasitele a pøímo fyzicky se dotknout støíbrné
hvìzdy, která toto místo v chrámu Narození v Betlémì oznaèuje. Jsou na nìm
polo-eny dvì olejové lampy, které stále hoøí a od nich- ka-doroènì malé dítì
zapaluje tzv. Betlémské svìtlo, které se pak letecky pøepravuje i k nám, a které skauti
tak obìtavì ka-doroènì roznášejí do našich kostelù, domovù a všech míst, kde je
o nì zájem. 

Neodolala jsem. Rozhlédla jsem se kolem, abych se ujistila, jestli není nablízku
nìkdo, kdo by mi vynadal. Pak jsem rychle namoèila prst do oleje v jedné z tìch
lamp a potøela si s ním køí-ek na svém rù-enci, polo-eném na støíbrné hvìzdì.
Chtìla jsem si tímto zpùsobem pøenést kousek z té betlémské radosti také domù,
abych v-dycky, kdykoliv se budu na tomto rù-enci modlit, byla skrze tento dotek
pøímo spojená s Betlémem - místem, kde Láska Bo-í pøišla mezi nás.

Mìla jsem, díky Bohu, mo-nost u- potøetí navštívit Svatou zemi. Ka-dá pout' byla
v-dy trochu jiná, ka-dá mìla svoji zvláštní atmosféru a pøi ka-dé jsem vidìla, nebo
byla oslovena nìèím novým. Pøi první pouti - v roce 1997 jsem byla upøímnì øeèeno
v šoku z toho, -e opravdu stojím na místech, po kterých chodil Pán Je-íš. Øíkala jsem
si u Genezaretského jezera poblí- Kafarnaa: tøeba stál zrovna tady nebo o metr dál,
a mìl stejný pohled na jezero a Golanské výšiny za ním, vidìl stejný obraz jako teï'
vidím já. Pøi druhé pouti - v jubilejním roce 2000 - jsem se soustøedila na to, abych
naèerpala co nejvíc milostí, plynoucích z Velkého jubilea. Ale zvláštì mì oslovila
poušN, kde jsme mìli Mši svatou, náhradou za Betlém. Tehdy byl Betlém uzavøený
a my jsme litovali, -e jsme se tam nemohli dostat. 

Myslela jsem si, -e u- je to naposledy, co jsem v této zemi a  -e tak u- nikdy
Betlém neuvidím. A vidíte - èlovìk míní a Pán Bùh mìní, v-dyN pro nìho není
nemo-ného nic... A tak jsem se potøetí ocitla ve Svaté zemi a první adventní nedìli

v roce 2005 jsme u- slavili v Betlémì, kde jsme byli ubytováni v luxusním hotelu
Paradise. Mimochodem, v celém tom velkém hotelu jsme byli jediní hosté. A tak si
dovedete jistì pøedstavit, jak si nás tam pova-ovali. Starali se o nás opravdu vzornì,
vaøili nám samé dobroty, stále se ptali, jestli jsme spokojeni, jestli nám nìco nechybí. 

Èíšník, který nás ka-dý den obsluhoval, nám se slzami v oèích øíkal, -e u- 6 let
nebyl v Jeruzalémì, pøesto -e je to dnes u- vlastnì spojeno - Betlém je pøedmìstí
Jeruzaléma. Ale je oddìlený zdí a vysokým plotem, tak-e pøi výstupu musíte
absolvovat cca 10 minutový pochod labyrintem s nìkolika prohlídkami detektory
kovù, pøipomínalo to vstup do vìzení. Pak dospìjete k okénku, kde ozbrojené hlídce
musíte pøedlo-it pas a teprve potom jste vpuštìni do Jeruzaléma. Tento ka-dodenní
otravný rituál je zøejmì jedním z dùvodù, proè turisté do Betléma nejezdí a pokud
vùbec do Izraele pøijedou, radìji se ubytují v Jeruzalémì. 
(Dokonèení ve velikonoèním èísle)                                                       Bo'ena Èechová

MládMládMládMlád    e�i,e�i,e�i,e�i, n n n n    ezaènezaènezaènezaèn    eeee    mmmm    e se se se s    e zdravit?e zdravit?e zdravit?e zdravit?
Asi u- ka-dému z nás se nìkdy stalo, -e nìkoho tak zvanì "zasklil". I mnì se to

nìkdy stane, no a potom se cítím velmi trapnì. Myslím si, -e pozdravem dávám
najevo zájem o bli-ního a zároveò ho snad i trochu potìším. Toto mi bylo
vštìpováno  rodièi  od  raného dìtství.  Mám vzpomínku na to, jak jsem se vracel
s bratrem z nedìlní bohoslu-by a v zápalu hry s kamarády jsem "zasklil" pár tetièek
a strýcù, èeho- si všimla maminka. Po pøíchodu domù jsme dostali druhé kázání,
laskavé  a  zároveò  dùrazné.  Tehdy  jsem  to  cítil  jako  nespravedlnost
a nepochopení. Dnes øíkám: mami, dìkuji. 

Píši o tom proto, -e od nás okolní svìt oèekává kultivovanost i kdy- nic pøímo
neøíká. Je pøíjemné, kdy- potomek pøed kostelem pøibìhne mezi do hovoru zabrané
"dospìláky" a ne- osloví rodièe, tak pozdraví. 

Také mì naplní jistou dávkou radosti pozdrav "pubertálního kluka", kterého znám
od dìtství. Ani ne tak proto, -e pozdravil mne, ale proto, -e pro okolí je
kultivovanost  zároveò nenápadnou evangelizací. Svìt nás bedlivì pozoruje a má na
to právo.     (maš)

HHHH    esloesloesloeslo na d na d na d na d    enenenen
Ka-dé  ráno  mì  vítá  na  mém mobilu heslo na den. Je to verš z Bible, vybraný

z pøíslušných liturgických textù (bli-ší informace viz www.vira.cz). Èasto povzbudí,
naplní radostí a nadìjí, zve k zamyšlení - proè dnes právì tohle? Inu, Bo-í slovo, však
ho znáte. 

Jako tenkrát. Byl všední den. Veèer jsem neèekanì zabrousila do dceøiny aktovky.
Objevila jsem tam sešit její spolu-aèky, ne však sešit vlastní dcery. "Kde ho máš?
Nikde? Jak to? Cos dìlala celé dva mìsíce od zaèátku školního roku? Ty si to píšeš
v-dycky na papír a ten se pak ztratí?" Lomcoval mnou vztek a svrbìla mì ruka. Jak
mi TOHLE mohlo uniknout... "Proè ses tedy dívala odpoledne na video, kdy- máš
opisovat sešit?" Asi jsem køièela u- dost nahlas, proto-e se za chvilku otevøely dveøe
do pokoje, a rozespalý hlásek prosil: "Nemohli byste to øešit jindy? My u- chceme
spát. "

Hmm. Jít spát, to je vlastnì výborný nápad. Procházím temným bytem. Zlost
pomalièku vyprchává. Vtom mi napadlo: ještì si spravím náladu heslem na den. Na
displeji mobilu se objevila jen dvì slova: Blahoslavení tiší.       (keta)
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displeji mobilu se objevila jen dvì slova: Blahoslavení tiší.       (keta)
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krátcekrátcekrátcekrátce
K uplynulému Roku eucharistie 
se vrátila ve své úvaze paní Šárka Cahová. Vzhledem  k  obsahu  a  omezeným

mo-nostem Ro-nì bude její práce (1. èást) k dispozici na nástìnce v kostele a pro
zájemce tištìná forma vzadu v kostele.

(maš)
Podìkování. 
Jako v letech minulých jsme opìt vyzdobili oltáø Sv. rodiny kyticí, na kterou jsme

pøispìly my, rodiny naší farnosti. Chci podìkovat za ka-dý váš pøíspìvek. Díky vaší
štìdrosti mù-eme, stejnì jako v loòském roce, vyzdobit oltáø Sv. rodiny ještì
o Velikonocích. Vìøím, -e o -ádném svátku Sv. rodiny kytice na oltáøi chybìt
nebude.  

Milada Souèková
K zamyšlení. 
Odpouštìt - to je zpùsob tvoøení. Ale hodnì tì-ký krok pro ka-dého. A pøece

pøináší úlevu obìma - tomu, kdo se provinil i tomu odpouštìjícímu.  Pape- Jan Pavel
II.  umìl odpustit i svému atentátníkovi, my se o to mù-eme pokoušet alespoò
v ka-dodenních køivdách.             (J. Š)

Svìtlé poSvìtlé poSvìtlé poSvìtlé po    ssss    tavytavytavytavy p p p p    oooo    ssss    tntntntn    íííí    chchchch    dndndndn    ùùùù

MMMM        iléiléiléilé        dddd    ìììì    tttt    iiii    ,,,,
ve støedu jsme spoleènì zaèali pro-ívat další èást
církevního (liturgického) roku, a tím je doba postní. Máme
pøed sebou 6 týdnù, kdy se máme ztišit, zamýšlet nad
sebou a mìnit náš -ivot k lepšímu.

Vím, -e to mnohdy není snadné. Dùle-ité však není
dìlat nìco velkého najednou, ale sna-it se o velké vìci
postupnì. Zkuste si dát na ka-dý týden nìjaké pøedsevzetí
a pøi veèerní modlitbì ka-dý den odevzdejte Pánu, jak se vám úkol daøilo plnit.
Nezoufejte, pokud vše nepùjde tak, jak byste chtìli, ale buïte vytrvalí a èestní.

Pøeji vám, abyste dokázali nachystat svá srdce pro Pána Je-íše a tìším se, -e se
budeme vídat èastìji, napø. na køí-ových cestách.

Ne- se pustíte do luštìnky, mám pro vás ještì jednu soutì-. Pøed nìkolika týdny
se konalo na Petrovì diecézní setkání redakèních rad farních èasopisù. Jako dárek
ka-dý z nás dostal novou vlajeèku naší diecéze. Co myslíte, dokázali byste vytvoøit
vlajku naší farnosti? 

Malou nápovìdou mo-
hou pro vás být následující
otázky. 

Co by na vlajce nemìlo
chybìt? Komu je zasvì-
cen  náš  kostel? S èím
bývá patron  naší farnosti
zobrazován?  Vy starší si
jistì  poradíte  sami  nebo
s pomocí nìjaké kní-ky,
mladším jistì rádi
pomù-ou rodièe. 

Pokud jste zvìdaví, jak
vypadá naše diecézní
vlajka, budete si ji moci
prohlédnout po nìkteré
dìtské mši.        

Všem vám dr-ím palce
a tìším se  na vaše ná-
pady. Vaše návrhy nama-
lujte na papír formátu A4
a odevzdejte do konce
bøezna  panu faráøi.

Jindøiška Cihláøová

Vybráno 
z Katechetického vìstníku  
7/1997.
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23.3. Bl. Metodìj Dominik Trèka -
(1886-1959), katolický knìz-muèed-
ník, obì3 komunistického pronásledo-
vání katol. církve v Èeskoslovensku,
jako redemptorista pøijal byzantský
obøad a pùsobil mezi øeckokatolíky na
vých. Slovensku, byl vìznìn v Illavì,
Mírovì a Leopoldovì, blahoslaven 4.
11. 2001

4.3. Sv. Kazimír (1458-1484), polský
kní�e a princ, dával pøednost �ivotu v sa-
motì, slo�il chvalozpìv ke cti P. Marie,
patron Polska, Litvy, maltézských rytíøù
a mláde�e.
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POØAD BOHOSLU�EB DO VELIKONOC
ne  5.3. 1.nedìle postní   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za † man-ela a dvoje rodièe
10:00 za † rodièe, -ivou rodinu a za dar víry pro dìti

po    6.3. 18:00 za † rodièe Dancingerovy a † rodinu Doèkalovu
st      8.3. 18:00 za -ivou rodinu a uzdravení Jany
èt     9.3.   7:00 na podìkování za knì-ská a øeholní povolání z farnosti
pá 10.3. 18:00 za † rodièe a -ivou rodinu
so 11.3.   7:00 za zemøelé
ne 12.3. 2. nedìle postní   7:15 za -ivou a † rodinu Novotnou, Kincovu a Švábovu

  8:30 za farní spoleèenství
10:00 za † rodièe Hlavièkovy, švagrovou a -ivou rodinu

po 13.3. 18:00 za † rodinu Hartmanovu
st 15.3. 18:00 za -ivou a † rodinu Matalovu a Kadlecovu
èt 16.3.   7:00 na podìkování Bohu a prosba za Bo-í ochranu
pá 17.3. 18:00 za -ivou a † rodinu Vitáskovu, Kuzníkovu a Víchovu
so 18.3.   8:00 za † babièku a dìdeèka a -ivou rodinu
ne 19.3. 3.nedìle postní   7:15 za † P. Josefa Dancingera

  8:30 za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a -ivou rodinu
10:00 za farní spoleèenství

po 20.3. 18:00 za mláde- naší farnosti
st 22.3. 18:00 za † rodièe Janíèkovy a -ivou rodinu
èt 23.3.   7:00 za † paní Hálovou
pá 24.3. 18:00 za † man-ela, rodièe a sourozence
so 25.3. Zvìstování Pánì   8:00 za -ivou a † rodinu, za obrácení dìtí a za dary Ducha sv.
ne 26.3. 4. nedìle postní   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za † Emila Staòka a rodièe a † Josefa Nìmce
10:00 za † rodièe Denemarkovy, syna a celou pøízeò

po 27.3. 18:00 za † man-ela, syny, snachu, sestru a -ivou rodinu
st 29.3. 18:00 za -ivou a † rodinu Lamplotovu
èt 30.3.   7:00 za † Josefa Kališe, rodièe a sourozence
pá 31.3. 18:00 za zemøelé rodièe a prarodièe Líbalovy
so   1.4.   7:00 na podìkování za všechna dobrodiní 

a prosba o dar zdraví pro syna
ne   2.4. 5. nedìle postní   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za † Jaroslava Vanouška a rodinu Jandovu a Navrátilovu
10:00 za † Marii a Josefa Hrozkovy, oboje rodièe a -ivou rodinu

po   3.4. 18:00 za -ivou a † rodinu Medkovu, Vidlaøovu, Koneckou 
a Krejèiøíkovu

st   5.4. 18:00 za Bo-í pomoc a ochranu pro vnuèku
èt   6.4.   7:00 za -ivou a † rodinu Komárkovu a Janíèkovu
pá   7.4. 18:00 na podìkování a Bo-í ochranu
so   8.4.   7:00 za -ivou a † rodinu Øehoøíkovu a Pøibylovu
ne   9.4. Kvìtná nedìle   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 na podìkování za do-ití 30 let 
a dar zdraví pro dcery a vnouèata

10:00 na podìkování Bohu s prosbou o dar zdraví duše i tìla
po 10.4 18:00 za dar zdraví a milost Ducha sv. pro rodinu
út 11.4. 18.00 --
st 12.4. 18:00 za † man-ele Nevrklovy, † Milenu Drozdovou a -ivou rodinu
èt 13.4. Zelený ètvrtek 18:00 za nová knì-ská a øeholní povolání v naší farnosti
pá 14.4. Velký pátek 18.00 --
so 15.4. Bílá sobota 21.00 za dary Ducha sv. pro všechny právì pokøtìné
ne 16.4. Zmrtvýchvstání   7:15 na podìkování Bohu, zdraví a Bo-í pomoc

Pánì   8:30 za † Antonína Kadaòku
10:00 za farní spoleèenství

Tìšíme se na vaše pøíspìvky do velikonoèního èísla.  Uzávìrka je v nedìli 19. bøezna 2006.

ro�eò
Svatého vavøince
Doba postní 2006       1
 

Proè se v postní dobì my vìøící máme zase postit, odøíkat se nìèeho? Zase mì
bude maminka nutit, abych šel na køí-ovou cestu. Jiní se budou bavit a já nemohu...
Nepochopíš, dokud si neuvìdomíš aspoò to, co vidíš. Je-íš byl pøibit na køí- místo
tebe! Nepochopíš smysl postní doby,
pokud si neuvìdomíš, -e to kladivo dr-í
tvoje ruka! 

Tolik kritiky jsme slyšeli na film ,,Umuèení" od M. Gibsona. Proè prý tolik krve,
brutality? Kdyby tak v mediích více kritizovali
naše osobní a spoleèné høíchy, které zpùsobily
ještì vìtší utrpení, ne- jsme vidìli v tom filmu!
�ijeme ve svìtì estetiky, kultury a souèasnì ve
svìtì, který se sna-í oprostit od nemoci, stáøí, lidí
posti-ených. To znamená, -e je to svìt l-í, svìt,
který neví, proè Je-íš zemøel na køí-i. 

Jen kdy- uvìøím a pøijmu pravdu o køi-
-ovaném, muèeném a z lásky ke mnì umírajícím
Je-íši, u- mì nebude muset do kostela nutit
maminka a pùjdu sám. Jestli-e  se  trpící, nemocní,
umírající  smíøí s Je-íšem, budou šNastní. 

Proè postní doba ètyøiceti dnù oèištìní, modlitby
a odøíkání? Abychom posílili to, co je v nás slabé:
víru, vztahy mezi námi, odpuštìní, nesení
vlastního køí-e. Na tomto obrázku je moje ruka,
která dr-í ruku trpícího, i to kladivo dr-í moje

høíšná ruka! Jedna polská píseò zní: ,,...to ne høebíky tì pøibily, Pane, ale mùj høích,
neukøivdili ti lidé, jen mùj høích." 

Uvìdomuji si to? Zatím málo.  Jak dlouho ještì chceš do nìj  tlouci kladivem svých
høíchù? Je-íš tì miluje, uvìø tomu! Jak dlouho ještì chceš køièet, -e tvùj -ivot nemá
smysl? Je-íš trpí s tebou, uvìø tomu!  

,,Otèe, odpusN jim, v-dyN nevìdí, co èiní". Tak se Je-íš modlí i dnes nad námi...
Pane, dìkuji ti za èas postní doby a prosím, aN ho nepromarním. Pøeji si, abych se u-
o Velikonocích mohl podívat na vlastní ruce a øíci: Tak u- teï budou dìlat více
dobrého, teï u- umím brát svùj køí- a nést ho dál.

RADOSTNÁ ZVÌST BO�ÍHO SLOVA:
Byl trápen a pokoøil se, ústa neotevøel, jako beránek vedený na porá�ku, jako ovce
pøed støihaèi zùstal nìmý, ústa neotevøel.   Iz. 53,7

jjjj    ssss    oooo    u to mu to mu to mu to m    é ruceé ruceé ruceé ruce        !!!!

P. Jacek Kruczek

Roèník IX., èíslo 1  -  Doba postní 2006.  Originálními grafikami vyzdobil Marián Škoviera. Pro vnitøní
potøebu farnosti zpravodaj nepravidelnì vydává katolická duchovní správa v Brnì-Øeèkovicích.
Neprodejné. K vìtší cti a chvále Bo-í tiskne BETHANIA.                                                        Deo gratias!              




