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za † rodièe a dar víry pro rodinu
na podìkování za pro0itý 0ivot
za duše v oèistci, † dceru a 0ivou rodinu
za Bo0í pomoc a ochranu pro rodinu Mo0ných
za † rodièe, dvì sestry, prarodièe a tetu s rodinou
za dar víry pro syna a rodinu a uzdravení Jany
za † Bo0enu Èechovou, dvoje rodièe a 0ivou rodinu
za † Jiøího Milara a dvoje rodièe
za farníky
za † švagra, sestru a 0ivou a † rodinu
za 0ivou a † rodinu Horákovu a Kupkovu
na podìkování Pánu Bohu
za 0ivou a † rodinu
za zemøelé
za Bo0í pomoc a dary Ducha sv.
za farníky
za † rodièe Pfenigovy a Trnkovy a P. Ivana Pešu
za 0ivou a † rodinu Suchou
za zemøelé rodièe a 0ivou rodinu
za † rodièe a duše v oèistci
za † rodièe a bratra a 0ivou rodinu
za † Drahomíru Tomáškovou, rodièe, sourozence
a 0ivou rodinu
za 0ivou a † rodinu Korzerovu
za † man0ela Vladislava a 0ivou a † rodinu Kolaøíkovu

za farníky
za † man0ela a 0ivou rodinu
na podìkování za dar 0ivota
za 0ivou a † rodinu Horákovu a Chovancovu
za dar víry a Bo0í po0ehnání pro rodinu
za dar víry pro syna a rodinu a uzdravení Jany
za farníky
za nemocné naší farnosti,
kteøí pøijmou svátost pomazání nemocných
za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a 0ivou rodinu
za † man0ela, dary Ducha sv. a dar zdraví pro syna
na úmysl dárce
na podìkování s prosbou o dar zdraví
za obìti nábo0enského fanatismu
za zemøelé (další asi v 9.30 na pouti v Tasovicích)
za zdraví, Bo0í ochranu a 0ivou a † rodinu
za farníky
na podìkování za dar 0ivota a prosba za dítì
na podìkování za dar knì0ství Otce Jacka
za † man0ela a 0ivou rodinu
na podìkování za 0ivé a zemøelé èleny
0ivého rù0ence v naší farnosti
na dobrý úmysl
na podìkování Bohu za po0ehnanou pouK
za rodièe
za farníky
na podìkování za 75 let 0ivota
s prosbou o Bo0í ochranu pro celou rodinu

za dìti, které dnes pøistoupí k 1. sv. pøijímání a jejich rodiny

za † Zdenu Kotrasovou a rodinu
za všechny zemøelé a duše v oèistci

na podìkování za Bo0í ochranu a zdraví dìtí z Øeèkovic

za † rodièe a prarodièe Líbalovy
na podìkování za dar 0ivota
svatodušní vigilie
za † Annu Veselou a její 0ivou a † rodinu
za farníky
na podìkování a prosba za dar zdraví

Roèník VIII., èíslo 2 - Velikonoce 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 Bo0í tiskne BETHANIA.
Deo gratias!
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Prázdný hrob je velmi výmluvným znamením pro všechny, tedy pro pøátele i
nepøátele. Pro osoby dobré vùle byl objev prázdného hrobu prvním krokem k
tomu, aby uznaly skuteènost vzkøíšení jako0to pravdy, kterou èlovìk nemù0e
odvrhovat.
Tak tomu bylo nejprve s 0enami, které èasnì zrána pøišly k hrobu, aby pomazaly
Kristovo tìlo. Ony byly první, kdo pøijaly zvìst: Byl vzkøíšen, není tady. Zde je to
místo, kam ho polo0ili. Ale jdìte a povìzte
jeho uèedníkùm i Petrovi: Jde pøed vámi
eny byly první
do Galileje, tam ho uvidíte, jak vám øekl
(Mk 16,6-7). U Lukáše èteme: Proè hledáte 0ivého mezi mrtvými? Není tady, byl
vzkøíšen. Vzpomeòte si, jak vám øekl, kdy0 byl ještì v Galileji: Syn èlovìka musí být
vydán do rukou høíšným lidem, být
ukøi0ován a tøetího dne vstát (Lk 24,6-8).
Je evidentní, 0e 0eny byly pøekvapeny a
zaskoèeny (srov. Mk 16,8; Lk 24,5). Ani
ony nebyly ochotny pøijmout tak
nebývale ra- dostnou zvìst pøíliš
lehkovìrnì, i kdy0 to vše Je0íš sám døíve
pøedpovìdìl. Samy si to toti0
nedovedly pøedstavit a rozhodnì nelze
hovoøit o tom, 0e by si to mohly
vymyslet. Ovšem díky jejich vlastní
citlivosti - co0 se týká hlavnì Marie z
Magdaly - pøijaly toto poselství a bì0ely
za apoštoly, aby jim tuto radostnou
novinu zvìstovaly. Evange- lium podle
Matouše (srov. Mt 28,8-10) nás informuje, 0e Je0íš sám jim vyšel vstøíc, pozdravil je a
obnovil pøíkaz, aby nesly tuto novinu bratøím (srov. Mt 28,10). Tak tedy právì 0eny
byly prvními nositelkami zvìsti o Kristovì vzkøíšení a hlásaly ji dokonce apoštolùm
(srov. Lk 24,10). Jedná se o výmluvné znamení dùle0itosti 0en ji0 ve dnech
velikonoèních událostí.
Jan Pavel II.: &ivot Kristùv

RADOSTNÁ ZVÌST BO ÍHO SLOVA:
Tak na sobì poznávám Krista i moc jeho zmrtvýchvstání a úèast v jeho utrpení;
a protoe umøel on, i já mu chci být v tom podobný. Potom, jak doufám,
dosáhnu i vzkøíšení z mrtvých.
(Fil 3,8-11)

Poehnané velikonoèní svátky, plné Kristova pokoje a nadìje, pøeje
svým farníkùm otec Jacek a s ním všichni tvùrci Ronì.

IVOT VE FARNOSTI
PRO ÍVÁME LITURGICKÝ ROK
Pondìlí 17. 4. - Velikonoèní pondìlí
- mše sv. jen v 7.15 a 9 hodin
Pondìlí 1. 5. v 18 hodin slavnostní zahájení mariánského mìsíce kvìtna.
V 19 hodin se u pøíle0itosti zahájení mìsíce úcty k Pannì Marii uskuteèní v kostele
prvomájový sváteèní koncert duchovní hudby. V programu budou díla J. S. Bacha,
L. Cherubiniho, W. A. Mozarta, A. Dvoøáka, M. Regera a dalších autorù. Skladby
provedou: Eva Nedomová (posluchaèka JAMU v oboru sólový zpìv), Marta
Švarcová (flétna), Augustin Dobeš (housle) a Aleš Tomášek (varhany). Všichni jste
srdeènì zváni.
Májové pobo1nosti budou po mnoha letech dennì
- v pondìlí, støedu a pátek po veèerní mši sv.,
- v úterý, ètvrtek, sobotu a nedìli v 18 hodin
se sv. po0ehnáním.
Nedìle 14. 5. - spoleèné udílení svátosti nemocných
pøi bohoslu0bì v 8.30 hodin
Ètvrtek 25. 5. - slavnost Nanebevstoupení Pánì,
mše sv. v 7 a 18 hodin.
Sobota 27. 5. v 16 hodin první slavení svátosti smíøení dìtí
s mo0ností slavení svátosti smíøení pro jejich rodièe a kmotry
Nedìle 28. 5. - první sv. pøijímání bude pøi mši sv. v 10 hodin, kdy Krista
v eucharistii poprvé pøijme 12 dìtí z naší farnosti.
Svatodušní novéna (od pátku 26. 5. do soboty 3. 6.),
devítidenní modlitební pøíprava na slavnost Seslání Ducha sv. se uskuteèní
spolu s májovou pobo0ností a ještì 1. a0 3. èervna, kdy vyvrcholí sobotní
svatodušní vigilií. Její zaèátek bude ve 20 hodin, konec asi ve 22 hodin.

PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ
Pøíprava na 1. sv. pøijímání dìtí - støeda pøi bohoslu0bì v 18.00 a po ní
- termíny: 19. a 26. dubna, 3., 17. a 24. kvìtna
Snídanì na faøe - 1. a 3. ètvrtek v mìsíci po mši sv.
- termíny: 20. dubna, 4. a 18. kvìtna, 1. èervna
Setkání mladých - pátek v 19.00 na faøe,
termíny budou upøesnìny.
Setkání maminek - pondìlí 24. 4. v 9.00 na faøe

JARNÍ POUTÌ FARNOSTI

6. - 8. kvìtna pou9 do Èenstochové do dalších duchovních center Polska
(Krakow, £agiewniki (Bo0í milosrdenství), Wadowice (rodištì Jana
Pavla II.), Kalwaria Zebrzydowska. 2 autobusy - obsazeno
20. kvìtna
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sobotní pou9 do Tasovic (v den svátku sv. Klementa M. Hofbauera)
Procházka po Znojmì s návštìvou nového muzea sv. Klementa,
Louky a dalších památek. Zájemci zatím naplnili 3 autobusy.

ANI LETOS NEBUDE CHYBÌT HORSKÉ PUTOVÁNÍ MLÁDE&E
Pøechod Polských Tater se uskuteèní 8. - 11. èervna, vìk od 14 let.
Pøihlašujte se u0 nyní u otce Jacka.

Misijní dílo dìtí
Naše farnost pøispìla dìtem v Ugandì dost velkou èástkou - cca 7000 Kè. Otec
Šlégr, øeditel dìtského misijního díla v ÈR, nám napsal dìkovný dopis, kde nám také
pøipomnìl nutnost modlitby. A tak se za dìti v Ugandì budeme modlit jednou
mìsíènì po dìtské mši svaté. Jistì jste si všimli u oltáøe Svaté rodiny mapy svìta, na
které jsou nalepeny barevné kartièky. Také touto hrou pøispíváme na misie. Za vaši
ochotu pomáhat dìtem dìkuje
Vojtìch Matal
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2. 1.
9. 1.

se uskuteènila ka0doroèní koleda rodin v sále pivovaru.
koncert duchovní hudby pìveckého sdru0ení Lumír
sbírka na posti0ené vlnami tsunami v Asii vynesla 130 tisíc korun.
15. 1. se v sokolovnì konal úspìšný 5. farní ples
6. 2.
na setkání man0elských párù hovoøili hosté - man0elé Šlachtovi
18. 2. a 2. 3. probìhla postní duchovní obnova, vedená o. dìkanem V. Sloukem
27. 2. sbírka Svatopetrský haléø vynesla 26.230 Kè
1. 3.
poprvé konáme kající postní bohoslu0bu slova
6. 3.
Pašije sv. Matouše od H. Schütze, zpíval Brnìnský ekumenický sbor
18. 3. køí0ová cesta na Medlánecký kopec
20. 3. Kvìtná nedìle - mše sv. v 10 hodin zahájena na prostranství pøed
kostelem, prùvod
bìhem Velikonoc bylo vybráno na opravy kostela 60.000 korun.
2. 4.
jsme modlitbami doprovodili svatého otce Jana Pavla II.
do náruèi milosrdného Boha
10. 4. na setkání man0elských párù pøišli hosté - man0elé Múèkovi
24. 4. první slavení svátosti smíøení adeptù 1. sv. pøijímání
30. 4. spoleèné udílení svátosti nemocných
7. 5.
farní pouK do kostela Bo0ího tìla ve Slavonicích a Kostelního Vydøí, cestou
návštìva "dru0ebního" kostela a vì0e sv. Vavøince v Daèicích
22. 5. 26 dìtí pøijalo poprvé svátostného Krista
26. 5. slavnost Tìla a krve Pánì - celodenní výstav Nejsvìtìjší svátosti uzavøela
slavná mše sv.
10. 6. v našem kostele otec biskup Vojtìch udìlil tøiceti pøevá0nì mladým lidem
svátost biømování
26. 6. farní odpoledne s táborákem na Oøešínì
mnoho farníkù se zúèastnilo v Královì Poli primice P. Jana Zachovala
7. - 10. 7. skupina mladých s otcem Janem putovala po Nízkých Tatrách
31. 7. - 6. 8. akce jen pro stateèné - pøechod Karnských Alp
14. 8. poutní slavnost svatého Vavøince - poprvé se ve farnosti pøedstavil
nastávající duchovní správce P. Jacek Kruczek;
zaèaly nároèné opravy pøízemí farní budovy
1. záøí odpovìdnost za farnost pøebírá nový admninistrátor
3. 9.
pouK v Jehnicích, mše v 10 hodin a atriu školy
4. 9.
se s farností po 7 letech rozlouèil P. Jan Pacner a nastoupil do duchovní
slu0by v Armádì ÈR
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{ 11. a 18. 9. nás otcové redemptoristé z Králík pøipravovali na lidové misie
{ 18. 9. hody v Medlánkách, mše sv. v 10 hodin na Sýpce
{ 22. 9. podruhé v tomto roce navštívil farnost otec biskup Vojtìch, aby se
zúèastnil spolu s pøedsedou Ekum. rady církví Pavlem Èerným
slavnostního vyslání vojenského kaplana P. Mgr. Jana Pacnera; po
bohoslu0bì slavnostní setkání v obøadní síni radnice
{ 25. 9. otec Jan Pacner za úèasti otce Jacka, mnoha èlenù farnosti a èelných
politických pøedstavitelù mìsta i státu po0ehnal orelskému høišti
{ 1. 10. spoleèná pouK farnosti k Pannì Marii na Vranov, pìšky šlo pouze 20 lidí,
ostatní autobusem
{ 8. 10. po 57 letech zaèaly v Øeèkovicích týdenní lidové misie s celodenním
programem. Podíleli se na nich redemptoristé P. Jiøí Šindeláø, P. Tomáš
Wascinski a bratr bohoslovec Jiøí Carbol. Na závìr v nedìli 15. øíjna slavná
bohoslu0ba na námìstí za úèasti P. Jana Pacnera
{ 1. 11. pøi sbírce na posti0ené zemìtøesením v Pákistánu vybráno 13 000 Kè
{ 3. 11. celodenní výstav Nejsv. svátosti
{ 7. 11. v kostele a na høbitovì pobo0nost za zemøelé s prùvodem
{ 25. 11. adorace na zakonèení Roku eucharistie
{ 26. 11. 0ehnání adventního vìnce a zahájení nového církevního roku
{ 4. 12. mikulášská besídka dìtí v kostele
{
advent ve znamení rorátních bohoslu0eb - v0dy úterý, ètvrtek a sobota
{ 31.12. jsme za duchovnì bohatý rok podìkovali Bohu pùlnoèní adorací.

Postøehy z pouti do Izraele
(Dokonèení z postního èísla)
Témìø jsem zamluvila pùvodní myšlenku o tom, co mì oslovilo ve Svaté zemi
tentokrát. Bylo to místo nazývané „Pole pastýøù". Je vzdáleno odhadem asi 2 km od
Betléma. Je to místo, o kterém je psáno v Lukášovì evangeliu 2, 8-11: "V té krajinì
nocovali pod širým nebem pastýøi a støídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál
andìl Pánì a sláva Pánì se kolem nich rozzáøila a padla na nì veliká bázeò. Andìl jim øekl:
"Nebojte se! Zvìstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: v mìstì Davidovì se vám
dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán..." Dnes je v tìch místech postavena krásná
kaple, která ostatnì jako vìtšina posvátných míst je pod správou františkánù. Kdy0
jsme se tam dostali, bylo u0 3/4 na pìt a zaèalo se stmívat. Kousek od kaple je
vybudované vyhlídkové místo s pohledem na kousek dosud zachované opravdu
„biblické krajiny", tak jak jsem ji mìla ve svých pøedstavách. A tak jsme stáli v tom
posvátném tichu - naše malá skupinka, bylo nás celkem jen 25 - a hledìli na krajinu
smìrem k osvìtlenému Betlému. Kdy0 se ještì objevila na obloze první jasná hvìzda,
byla atmosféra dokonalá. Není divu, 0e naše nejkrásnìjší koleda Tichá noc, svatá noc,
kterou jsme tam zazpívali, tryskala opravdu ka0dému z nás pøímo ze srdce a chválili
jsme Pána s velikou vdìèností za tuto milost, kterou nás opìt ve své dobrotì
obdaroval.
Ale nejen Betlém a jeho okolí, ale celý Izrael je vlastnì jakoby otevøená Bible. Na
ka0dém z tìch míst, která jsme navštívili, jsme si v0dy pøeèetli úryvek z Písma o
tom, co se konkrétnì k danému místu vztahovalo. A tak i dnes, kdy0 se v
kostele ète evangelium, o0ívají pøede mnou znovu ta místa - aK' u0 je to Kafarnaum,
galilejská Kána, hora Blahoslavenství, hora Tábor, Eim Karim, nebo nejvýznamnìjší
4

místa v Jeruzalémì jako Via Dolorosa (tj. køí0ová cesta), Bo0í hrob, Getsemanská
zahrada, nebo veèeøadlo na Sionu, v0dy se v duchu pøenesu znovu do Izraele a vím
pøesnì, kde je místo, o kterém je øeè a jak vypadá dnes.
O tyto zá0itky, které jsme pøi letošní pouti pro0ívaly spoleènì s ostatními ètyømi
poutnicemi z naší farnosti, jsem se chtìla podìlit s vámi se všemi. Proto volím formu
našeho farního èasopisu. Zvláštì bych tyto øádky chtìla adresovat tìm z vás, kteøí
uva0ujete o cestì do Svaté zemì s naší farností, která by se mìla uskuteènit v roce
2007. Kdo se cítíte osloveni nebo nosíte v srdci touhu podívat se na svatá místa, tak
neváhejte a jeïte. Opravdu to stojí za to. I ta vynalo0ená námaha a obìK' ve formì
vynalo0ených finanèních prostøedkù (i kdy0 dvacet tisíc není zrovna málo) se vám
urèitì mnohonásobnì vrátí.
Bo1ena Èechová

Krátce

| Cyrilometodìjská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
prodlu0uje termín podání pøihlášky ke studiu oboru KØESbANSKÁ VÝCHOVA
(magisterské kombinované studium) pro akad. rok 2006/2007 do 5. kvìtna 2006.
Novì nabízíme studium tohoto oboru s umístìním výuky 1. roèníku i v
prostorách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brnì. Bli0ší informace k
pøijímacímu øízení získáte na tel. è.: 585637010, 585637011 nebo na internetové
adrese www.upol.cz, e-mail: studijni.cmtf@upol.cz
| Letos se v závìru srpna uskuteèní ji0 6. pìší pouK na Velehrad z rùzných koutù
Moravy. Brno tentokrát uskuteèní vlastní proud, který vyjde ve støedu 23. 8. ráno
od kostela v Bystrci. Po trase pøes Bosonohy a Rajhrad se v Bluèinì pøipojíme k
proudu vranovsko-znojemskému. Bìhem 4 dnù bude poutníky èekat 100 km.
Naplánujte si úèast! Bli0ší informace budou ve svatodušním èísle Ro0nì, ji0 dnes
si je mù0ete najít na internetových stránkách www.fatym.com nebo objednat na
adrese frazaj@med.muni.cz
| Je ti 25 a1 38 let a jsi ještì nezadaný(á)? Chybí ti spoleènost pro volné chvíle? Jsi
zván do Klubu pro nezadané. Lidé, kteøí si v tomto vìku ještì nezalo0ili rodinu,
zùstávají nìkdy osamìlí a stranou, i kdy0 jsou jinak aktivní. Nepatøí mezi
man0elské páry, ve spoleèenstvích mláde0e se cítí staøe a dobrých podnikavých
kamarádù ubývá. Brnìnský "KLUB" nabízí mo0nost seznámit se v kruhu
vrstevníkù s novými pøáteli. Bìhem pùsobení (od r. 1992) tohoto katolického
spoleèenství se mohli jeho èlenové zúèastnit spousty akcí - napø. výletù,
víkendových pobytù, spoleèných návštìv kin a divadel, plesù, zájezdù, brigád,
duchovních cvièení, poutí... Neboj se pøihlásit, máme prima partu! O
podrobnìjší informaci si mù0eš napsat na adresu: "KLUB" Diecézní støedisko
mláde0e, Petrov 5, 602 00 Brno, kontakt: klub.brno@post.cz
| Tak jako mnohé další aktivní farnosti v Èeské republice, také Øeèkovice (díky
šikovnosti a obìtavosti Jendy Boøeckého!) u0 øadu let provozují vlastní internetové
stránky, na kterých dobøe prezentují 0ivot a aktivity svého spoleèenství i krásu
místního
kulturního
dìdictví.
Najdete
je
na
adrese
http://farnost.katolik.cz/reckovice/ - Internetový magazín ChristNet, Karmelitánské nakladatelství, Katolický týdeník, Pastoraèní støedisko pra0ského arcibiskupství, Studio Telepace - TV Noe, Radio Proglas a tiskové støedisko Èeské
biskupské konference nyní spoleènì poøádají soutì0 o nejlepší web farnosti. Cílem
je povzbudit tvùrce internetových stránek k jejich dalšímu rozvoji a zdokonalování. V sázce je øada hodnotných cen. Pøihlásíme se?
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Pozvání rodinám

Chcete spoleènì pro1ít pìkné chvíle? Vyu0ijte mo0nosti strávit netradièní víkend,
odpoèinout si a zároveò posílit a prohloubit vztahy mezi rodièi a dìtmi. V Køi0anovì
na Èeskomoravské vrchovinì se uskuteèní další víkendové rodièovské setkání na
téma Mámo, táto, mìjte mì rádi a zkuste mi porozumìt. Èeká vás cesta k
bezpodmíneènému pøijetí dítìte skrze pøijetí sebe sama prostøednictvím pøednášky,
rozhovorù a vytváøení modelových situací. Bìhem semináøe je zajištìno hlídání a
program pro vaše dìti. Bude èas na spoleèné vycházky s dìtmi, tvoøení i povídání.
Termín: 21. - 23. 4., lektor Mgr. Jindra Wojtková, informace na tel. è. 542 217 464.
Mù1eme si rozumìt? Pøesto0e se na svìt díváme mu0skýma a 0enskýma oèima, a
proto vidíme stejné vìci jinak, mù0eme najít spoleènou øeè. Semináø Jsme z jiné
planety a pøesto si mù1eme rozumìt se bude týkat komunikace mezi partnery a
zásadami, které nám pomáhají porozumìt si. Semináø se uskuteèní v rámci
rodièovských setkání dne 28. 4. v 17 hodin v malém sále CRSP Brno, Josefská 1.
Lektor MUDr. Jana Hájková. Hlídání dìtí je tøeba nahlásit nejpozdìji dva dny
pøedem na tel. è. 542 217 464.
Centrum pro rodinu a sociální péèi Brno

naše svìtla jarních mìsícù

Sv. Kateøina Sienská - uèitelka církve (29.
dubna). Pochází z italské rodiny s 25 dìtmi, vstoupila do tøetího øádu sv. Dominika,
pøispìla k návratu pape0e Øehoøe XI. zpìt
do Øíma, 0ila jen do 33 let. Patronka Evropy,
pøímluvkynì umírajících. Atributy: trnová
koruna, lilie, rù0enec, stigmata.
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Milé dìti,
Dnes spoleènì slavíme nejvìtší svátek v roce - Bo0í hod
velikonoèní. Pán Je0íš vstal z mrtvých. Stal se vítìzem
nad smrtí. Radujme se! Dává nám novou nadìji a sílu
zaèínat ka0dý den znovu.
Chci vám všem podìkovat za vaše postní sna0ení. Trnové
vìtvièky jsou plné srdíèek a ka0dé srdíèko v sobì skrývá vaši lásku k Pánu Je0íši.
V minulém èísle Ro0nì jsem pro vás pøipravila soutì0. Vaším úkolem bylo
navrhnout vlajku naší farnosti. Jak soutì0 dopadla se brzy dozvíte.
Vlajku naší farnosti navrhl u0 pøed 20 lety pan Radek Voøíšek. Vlajka se skládá ze
0lutého a bílého pruhu - barev pape0ské vlajky a na nich jsou atributy svatého
Vavøince: rošt, na kterém byl umuèen, je pøekryt palmovými ratolestmi, symbolem
muèedníkù. Tuto vlajku do roku 1990 pou0ívala mláde0 pøi rùzných setkáních a
skauti po obnovení své èinnosti. Pøíznivci fotbalu mo0ná ví, 0e i naši farní fotbalisté
nosí dres s podobným znakem. Ten je ještì o nìco starší. Dres je oran0ový - barva
ohnì. Ve znaku byl pùvodnì jen rošt (podobný dvojramennému køí0i) jako symbol
utrpení, který byl po nìjaké dobì doplnìn vavøínovými vìtvièkami - symboly
vítìzství.
Pøeji vám i vašim blízkým po0ehnané Velikonoce a klukùm bohatou pomlázku.
Jindøiška Cihláøová

Klement Maria Hofbauer (20. kvìtna). Narodil se v Tasovicích, vyuèen
pekaøem ve Znojmì. V Øímì pøijal
svátost knì0ství. Vstoupil do øádu
redemptoristù, který uvedl do Varšavy. Je patronem pekaøù, cukráøù a
mìsta Vídnì, kde je pohøben.

7

Pozvání rodinám

Chcete spoleènì pro1ít pìkné chvíle? Vyu0ijte mo0nosti strávit netradièní víkend,
odpoèinout si a zároveò posílit a prohloubit vztahy mezi rodièi a dìtmi. V Køi0anovì
na Èeskomoravské vrchovinì se uskuteèní další víkendové rodièovské setkání na
téma Mámo, táto, mìjte mì rádi a zkuste mi porozumìt. Èeká vás cesta k
bezpodmíneènému pøijetí dítìte skrze pøijetí sebe sama prostøednictvím pøednášky,
rozhovorù a vytváøení modelových situací. Bìhem semináøe je zajištìno hlídání a
program pro vaše dìti. Bude èas na spoleèné vycházky s dìtmi, tvoøení i povídání.
Termín: 21. - 23. 4., lektor Mgr. Jindra Wojtková, informace na tel. è. 542 217 464.
Mù1eme si rozumìt? Pøesto0e se na svìt díváme mu0skýma a 0enskýma oèima, a
proto vidíme stejné vìci jinak, mù0eme najít spoleènou øeè. Semináø Jsme z jiné
planety a pøesto si mù1eme rozumìt se bude týkat komunikace mezi partnery a
zásadami, které nám pomáhají porozumìt si. Semináø se uskuteèní v rámci
rodièovských setkání dne 28. 4. v 17 hodin v malém sále CRSP Brno, Josefská 1.
Lektor MUDr. Jana Hájková. Hlídání dìtí je tøeba nahlásit nejpozdìji dva dny
pøedem na tel. è. 542 217 464.
Centrum pro rodinu a sociální péèi Brno

naše svìtla jarních mìsícù

Sv. Kateøina Sienská - uèitelka církve (29.
dubna). Pochází z italské rodiny s 25 dìtmi, vstoupila do tøetího øádu sv. Dominika,
pøispìla k návratu pape0e Øehoøe XI. zpìt
do Øíma, 0ila jen do 33 let. Patronka Evropy,
pøímluvkynì umírajících. Atributy: trnová
koruna, lilie, rù0enec, stigmata.
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Milé dìti,
Dnes spoleènì slavíme nejvìtší svátek v roce - Bo0í hod
velikonoèní. Pán Je0íš vstal z mrtvých. Stal se vítìzem
nad smrtí. Radujme se! Dává nám novou nadìji a sílu
zaèínat ka0dý den znovu.
Chci vám všem podìkovat za vaše postní sna0ení. Trnové
vìtvièky jsou plné srdíèek a ka0dé srdíèko v sobì skrývá vaši lásku k Pánu Je0íši.
V minulém èísle Ro0nì jsem pro vás pøipravila soutì0. Vaším úkolem bylo
navrhnout vlajku naší farnosti. Jak soutì0 dopadla se brzy dozvíte.
Vlajku naší farnosti navrhl u0 pøed 20 lety pan Radek Voøíšek. Vlajka se skládá ze
0lutého a bílého pruhu - barev pape0ské vlajky a na nich jsou atributy svatého
Vavøince: rošt, na kterém byl umuèen, je pøekryt palmovými ratolestmi, symbolem
muèedníkù. Tuto vlajku do roku 1990 pou0ívala mláde0 pøi rùzných setkáních a
skauti po obnovení své èinnosti. Pøíznivci fotbalu mo0ná ví, 0e i naši farní fotbalisté
nosí dres s podobným znakem. Ten je ještì o nìco starší. Dres je oran0ový - barva
ohnì. Ve znaku byl pùvodnì jen rošt (podobný dvojramennému køí0i) jako symbol
utrpení, který byl po nìjaké dobì doplnìn vavøínovými vìtvièkami - symboly
vítìzství.
Pøeji vám i vašim blízkým po0ehnané Velikonoce a klukùm bohatou pomlázku.
Jindøiška Cihláøová

Klement Maria Hofbauer (20. kvìtna). Narodil se v Tasovicích, vyuèen
pekaøem ve Znojmì. V Øímì pøijal
svátost knì0ství. Vstoupil do øádu
redemptoristù, který uvedl do Varšavy. Je patronem pekaøù, cukráøù a
mìsta Vídnì, kde je pohøben.
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POØAD BOHOSLU EB VE VELIKONOÈNÍ DOBÌ
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17.4. Pondìlí velikonoèní 7:15
17.4.
9:00
19.4.
18:00
20.4.
7:00
21.4.
18:00
22.4.
8:00
23.4. 2.nedìle velikonoèní 7:15
Bo0ího milosrdevství 8:30
10:00
24.4. sv. Jiøí
18:00
26.4. sv. Marek
18:00
27.4.
7:00
28.4.
18:00
29.4. sv. Kateøina Sienská 8:00
30.4. 3.nedìle velikonoèní 7:15
8:30
10:00
1.5.
18:00
3.5.
18:00
4.5.
7:00
5.5.
18:00
6.5.
8:00
7.5. 4.nedìle velikonoèní 7:15
8:30
10:00
8.5.
18:00
10.5.
18:00
11.5.
7:00
12.5.
18:00
13.5.
8:00
14.5. 5.nedìle velikonoèní 7:15
8:30
10:00
15.5.
18:00
17.5.
18:00
18.5.
7:00
19.5.
18:00
20.5. sv. Klement M.Hofb. 6:30
21.5. 6.nedìle velikonoèní 7:15
8:30
10:00
22.5.
18:00
24.5.
18:00
25.5. Nanebevstoupení
7:00
Pánì
18:00
26.5.
18:00
27.5.
8:00
28.5. 7.nedìle velikonoèní 7:15
8:30

10:00
29.5.
18:00
31.5. Navštívení P.Marie 18:00
1.6.
7:00
2.6.
18:00
3.6.
8:00
20:00
ne 4.6. Seslání Ducha sv.
7:15
8:30
10:00
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za † rodièe a dar víry pro rodinu
na podìkování za pro0itý 0ivot
za duše v oèistci, † dceru a 0ivou rodinu
za Bo0í pomoc a ochranu pro rodinu Mo0ných
za † rodièe, dvì sestry, prarodièe a tetu s rodinou
za dar víry pro syna a rodinu a uzdravení Jany
za † Bo0enu Èechovou, dvoje rodièe a 0ivou rodinu
za † Jiøího Milara a dvoje rodièe
za farníky
za † švagra, sestru a 0ivou a † rodinu
za 0ivou a † rodinu Horákovu a Kupkovu
na podìkování Pánu Bohu
za 0ivou a † rodinu
za zemøelé
za Bo0í pomoc a dary Ducha sv.
za farníky
za † rodièe Pfenigovy a Trnkovy a P. Ivana Pešu
za 0ivou a † rodinu Suchou
za zemøelé rodièe a 0ivou rodinu
za † rodièe a duše v oèistci
za † rodièe a bratra a 0ivou rodinu
za † Drahomíru Tomáškovou, rodièe, sourozence
a 0ivou rodinu
za 0ivou a † rodinu Korzerovu
za † man0ela Vladislava a 0ivou a † rodinu Kolaøíkovu

za farníky
za † man0ela a 0ivou rodinu
na podìkování za dar 0ivota
za 0ivou a † rodinu Horákovu a Chovancovu
za dar víry a Bo0í po0ehnání pro rodinu
za dar víry pro syna a rodinu a uzdravení Jany
za farníky
za nemocné naší farnosti,
kteøí pøijmou svátost pomazání nemocných
za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a 0ivou rodinu
za † man0ela, dary Ducha sv. a dar zdraví pro syna
na úmysl dárce
na podìkování s prosbou o dar zdraví
za obìti nábo0enského fanatismu
za zemøelé (další asi v 9.30 na pouti v Tasovicích)
za zdraví, Bo0í ochranu a 0ivou a † rodinu
za farníky
na podìkování za dar 0ivota a prosba za dítì
na podìkování za dar knì0ství Otce Jacka
za † man0ela a 0ivou rodinu
na podìkování za 0ivé a zemøelé èleny
0ivého rù0ence v naší farnosti
na dobrý úmysl
na podìkování Bohu za po0ehnanou pouK
za rodièe
za farníky
na podìkování za 75 let 0ivota
s prosbou o Bo0í ochranu pro celou rodinu

za dìti, které dnes pøistoupí k 1. sv. pøijímání a jejich rodiny

za † Zdenu Kotrasovou a rodinu
za všechny zemøelé a duše v oèistci

na podìkování za Bo0í ochranu a zdraví dìtí z Øeèkovic

za † rodièe a prarodièe Líbalovy
na podìkování za dar 0ivota
svatodušní vigilie
za † Annu Veselou a její 0ivou a † rodinu
za farníky
na podìkování a prosba za dar zdraví

Roèník VIII., èíslo 2 - Velikonoce 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 Bo0í tiskne BETHANIA.
Deo gratias!
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Svaté h o vavøi n c e
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Prázdný hrob je velmi výmluvným znamením pro všechny, tedy pro pøátele i
nepøátele. Pro osoby dobré vùle byl objev prázdného hrobu prvním krokem k
tomu, aby uznaly skuteènost vzkøíšení jako0to pravdy, kterou èlovìk nemù0e
odvrhovat.
Tak tomu bylo nejprve s 0enami, které èasnì zrána pøišly k hrobu, aby pomazaly
Kristovo tìlo. Ony byly první, kdo pøijaly zvìst: Byl vzkøíšen, není tady. Zde je to
místo, kam ho polo0ili. Ale jdìte a povìzte
jeho uèedníkùm i Petrovi: Jde pøed vámi
eny byly první
do Galileje, tam ho uvidíte, jak vám øekl
(Mk 16,6-7). U Lukáše èteme: Proè hledáte 0ivého mezi mrtvými? Není tady, byl
vzkøíšen. Vzpomeòte si, jak vám øekl, kdy0 byl ještì v Galileji: Syn èlovìka musí být
vydán do rukou høíšným lidem, být
ukøi0ován a tøetího dne vstát (Lk 24,6-8).
Je evidentní, 0e 0eny byly pøekvapeny a
zaskoèeny (srov. Mk 16,8; Lk 24,5). Ani
ony nebyly ochotny pøijmout tak
nebývale ra- dostnou zvìst pøíliš
lehkovìrnì, i kdy0 to vše Je0íš sám døíve
pøedpovìdìl. Samy si to toti0
nedovedly pøedstavit a rozhodnì nelze
hovoøit o tom, 0e by si to mohly
vymyslet. Ovšem díky jejich vlastní
citlivosti - co0 se týká hlavnì Marie z
Magdaly - pøijaly toto poselství a bì0ely
za apoštoly, aby jim tuto radostnou
novinu zvìstovaly. Evange- lium podle
Matouše (srov. Mt 28,8-10) nás informuje, 0e Je0íš sám jim vyšel vstøíc, pozdravil je a
obnovil pøíkaz, aby nesly tuto novinu bratøím (srov. Mt 28,10). Tak tedy právì 0eny
byly prvními nositelkami zvìsti o Kristovì vzkøíšení a hlásaly ji dokonce apoštolùm
(srov. Lk 24,10). Jedná se o výmluvné znamení dùle0itosti 0en ji0 ve dnech
velikonoèních událostí.
Jan Pavel II.: &ivot Kristùv

RADOSTNÁ ZVÌST BO ÍHO SLOVA:
Tak na sobì poznávám Krista i moc jeho zmrtvýchvstání a úèast v jeho utrpení;
a protoe umøel on, i já mu chci být v tom podobný. Potom, jak doufám,
dosáhnu i vzkøíšení z mrtvých.
(Fil 3,8-11)

Poehnané velikonoèní svátky, plné Kristova pokoje a nadìje, pøeje
svým farníkùm otec Jacek a s ním všichni tvùrci Ronì.

