15. èervna - sv. VÍT, muèedník. Pocházel
ze Sicílie, na útìku za Diokleciánova
pronásledování byl umuèen v jižní Itálii.
Jeho ostatky jsou i v pražské katedrále.
Atributy: dítì nebo mladík, havran s chlebem, kohout, kniha.
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Svatého vavøince
Seslání Ducha Svatého 2006


9. èervna - blah. Anna Maria TAIGI, manželka, matka a mystièka. Narodila se v Sienì
v Itálii, vdala se ve 22 letech, krátce žila
rozmaøile, ale po svém návratu k Bohu žila
intenzívním duchovním životem. Mìla 7 dìtí
a byla pøíkladnou manželkou. Stala se
terciáøkou a pro mnohé byla dobrou rádkyní.
V roce 1920 ji papež Benedikt XV. blahoøeèil, v roce 1968 otevøeli rakev s jejím
tìlem a našli je po 131 letech neporušené.
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za † Annu Veselou a její živou a † rodinu
za farníky
na podìkování a prosba za dar zdraví
za Pepíka
na úmysl dárce
za † manžela a živou rodinu
na podìkování za dar života
za † Rùženu a Antonína Milionovy,
sourozence a rodièe
za rodinné soužití a vyslyšení prosby
za farníky
na podìkování za Boží pomoc,
za dcery a celou živou a † rodinu
za † Alžbìtu Siegelovou
za † paní Malou a jejího syna
za † rodièe a pøíbuzné
za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a živou rodinu
za † rodièe Tichých a duše v oèistci
za zemøelé
za † Vìru a Danu a živou rodinu
za farníky - po mši sv. prùvod
na podìkování
za † rodièe a † sourozence
za † manžela, rodièe a živou rodinu
za dar víry a Boží pomoc pro rodiny dìtí
za † Jana Biedermenna a živou rodinu
za farníky
za † Jaroslava Potùèka, rodièe,
rodiny Halouzkovu a Novotných
za † Ludmilu Denemarkovou,
manžela, syna a celou pøízeò
za dar zdraví a síly a vyøešení tìžké životní situace
na podìkování za uplynulý školní rok
s prosbou o Boží ochranu bìhem prázdnin

Roèník IX., èíslo 3 - Duch Svatý 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 Boží tiskne BETHANIA.
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"Otèe, uèiò, aby byli jedno, jak ty ve mnì a já v tobì, aby svìt uvìøil, že jsi mì
poslal". Tak se Ježíš modlil pøed svou smrtí. O co tedy Pán prosil pro nás, pro své
uèedníky? Jak má vypadat Ježíšùv uèedník, aby v nìj svìt uvìøil?
Ježíš neprosí, abychom byli teologové, kazatelé, vìdci. I když i to je dùležité,
nejdùležitìjší je jednota a vzájemná láska, jak v trojjediném Bohu! Jestliže se
vzájemnì milujeme, pøesvìdèíme
svìt, že víra má smysl, že Bùh je svìt uvìøí,
ten, kdo všechno spojuje!
Je kolem nás tolik cynikù, bud eme-li jednotni
ateistù, materialistù, lidí lhostejných. Co dìlat, aby svìt uvìøil? Mìli bychom být jedno! Jako rodina, jako farnost!
Ale jsme? Jednota ve farnosti znamená, že každý myslí na ty ostatní, jeden
druhému je ochoten pomoci, že jsme všichni úèastni na spoleèném životì a jeden
druhému dokážeme odpustit. Jen to mùže pøivést k Bohu všechny, kdo hledají
smysl života… Jsme
my pøíkladem dobré
rodiny, kde úcta ke
starším, k rodièùm
pøitahuje?
Prosme Pána za dar
dobrého prožití Letnic
pro naše rodiny, naši
farnost, protože jen
tehdy budeme ještì
více pùsobit na ostatní.
Seslání Ducha Svatého je dnem, ve kterém nás Pán posílá do svìta, aby svìt skrze nás uvìøil. A na tuto cestu nám dává
"vybavení" - pokrm, kterým je eucharistie, Boží tìlo. Eucharistie je dar, který máme
díky Svatému Duchu.
Pán nám dává všechny potøebné dary a jen na nás už záleží, jak je využijeme.
P. Jacek Kruzcek
Svìt kolem nás nevìøí, ale my to mùžeme zmìnit!

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:

Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozlièné služby, ale je
pouze jeden Bùh. On to všechno ve všech pùsobí. Ty projevy Ducha však jsou
1 Kor 12,13
dány každému k tomu, aby mohl být užiteèný.

Ž IVO T VE FARN O S TI
PROŽÍVÁME LITURGICKÝ ROK
Ètvrtek 15. 6. - slavnost Tìla a Krve Pánì (Boží Tìlo)
- mše sv. v 7.00 a 18.00 hod., po nich svátostné požehnání
- celý den tichá adorace pøed eucharistickým Kristem
Nedìle 18. 6. vnìjší oslava Tìla a Krve Pánì
- v 8.00 mše sv. v kostele
- v 10.00 slavná mše sv. na námìstí, po ní eucharistický prùvod.
Pátek 23. 6. - slavnost Nejsvìtìjšího Srdce Ježíšova
- od 17 hod. tichá adorace pøed eucharistickým Kristem
- mše sv. v 18.00 hod., po ní svátostné požehnání

PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ
Setkávání mladých na faøe každý druhý pátek - termíny budou upøesnìny
Snídanì na faøe - ve ètvrtek po ranní mši sv.
- termíny: 1. 6., 22. 6.

ZVEME
Nedìle 25. 6. - odpoledne se soutìžní hrou pro dìti
- na Oøešín (Rakovce) zveme zvláštì rodiny s dìtmi
- start hry ve 14 hodin, téma 12 apoštolù
- po høe posezení u ohnì.

ZVEME MIMO FARNOST
Horské putování mládeže - pøechod Polských Tater
- 8. - 11. èervna
Sobota 17. 6. - spoleèná pouX dìtí, které navštìvovaly náboženství
- odjezd v 8.00 hodin od kostela
na Svatý Kopeèek u Olomouce (návštìva baziliky i ZOO)
Nedìle 18. 6. - spoleèná oslava Tìla a Krve Pánì v Brnì
- v 15.30 slavnostní mše sv. v kostele u minoritù
- eucharistický prùvod mìstem se zakonèením u sv. Jakuba.
Sobota 17. 6. - jáhenské svìcení
- v 9 hod. v katedrále na Petrovì
- k jáhenské službì budou posvìceni 4 bohoslovci brnìnské diecéze
Sobota 24. 6. - knìžské svìcení
- v 9.00 hod. v katedrále na Petrovì
- ke knìžské službì budou posvìceni 4 jáhni naší diecéze
- Øeèkovicím nejbližší primièní slavnost bude v nedìli 25. 6. v 9.30 hodin
v bazilice kláštera Porta coeli v Pøedklášteøí,
kam ke své první mši sv. zve P. Hynek Šmerda z Tišnova
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Anselm Grün opìt v Brnì
Pastoraèní støedisko brnìnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství zvou ve
dnech 9. - 11. 6. na další setkání s benediktinem P. Anselmem Grünem, jedním z
nejznámìjších svìtových autorù duchovní køesXanské literatury.
- pátek 9. èervna ve 20 hodin aula Biskupského gymnázia v Brnì, Barvièova 85
pøednáška Pochopení a zacházení se zármutkem.
- sobota 10. èervna od 9.00 hodin v aule Biskupského gymnázia celodenní
rekolekce "Dimenze víry" zakonèená bohoslužbou. Sobotní program je tøeba
absolvovat celý, obìd pro zájemce bude možné objednat a zakoupit pøímo na
místì pøed zaèátkem programu. Po celou dobu programu budou k zakoupení všechny publikace Anselma Grüna i další knihy duchovní literatury.
- nedìle 11. èervna v 9.30 hodin - Anselm Grün celebruje v kostele sv. Jakuba,
od 11 hodin autogramiáda (knihkupectví Cesta naproti kostelu)
PRÁZDNINOVÁ POZVÁNÍ
Vodácké radovánky mladých na Berounce
- 5. - 10. èervence, vìk od 17 let, pøihlášky a informace u otce Jacka
Pìší putování mládeže z Brna do Boskovic 1. - 5. èervence
aneb "Se spacákem k baroku" (na trase Brno - Vranov - Køtiny - Sloup Boskovice) poøádá Diecézní centrum mládeže pro všechny mladé lidi
brnìnské diecéze. PouX cca 50 km povede z velké èásti Moravským krasem,
délky jednotlivých denních úsekù se budou pohybovat okolo 15 km.
Nocleh vždy ve škole ve vlastním spacáku na vlastní karimatce. Možnost
základní hygieny zajištìna. Stravování z èásti zajištìno (veèeøe a snídanì),
z èásti z vlastních zásob. V programu bude zábava, modlitba, koncert, mše
i workshopy. Cena putování èiní 550 Kè. Spodní vìková hranice úèastníkù
je 14 rokù. Pøihlášky zasílejte ihned na adresu DCM, Petrov 5, 602 00 Brno.
Tradice pìších poutí mládeže vznikla na poèátku 90. let a od té doby mladí
putují v dvou èi tøíletých intervalech rùznými místy brnìnské diecéze. Poslední
taková akce probìhla o prázdninách roku 2003, kdy se šlapalo ze Žïáru nad
Sázavou do Bystrého. Smyslem této èinnosti není jen snaha nabídnout zajímavé
vyplnìní volného èasu, ale také vytvoøení prostoru pro modlitbu, pro naèerpání
odvahy k životu z víry èi pro nové rozhodnutí k životu z víry a pro vzájemné
povzbuzení mezi mladými lidmi a knìžími, kteøí je budou doprovázet.
Bližší informace a pøihlášky: www.brno.signaly.cz.
TRADIÈNÍ FARNÍ TÝDEN POD STANEM
pro rodiny s dìtmi.
Zveme po roce opìt na skautské táboøištì u Svatoslavského potoka v Uhøínovì u Velkého Meziøíèí od 12. 8. do 19. 8. 2006, cena - pouze za stravu!
- stany s podsadou a matracemi, nutný teplý spacák
- pitná voda ze studny, kuchyòka v døevìném srubu
- umývání v pøírodì, ale i teplá sprcha, WC suché døevìné
- informace a pøihlášky do konce èervna: Jožka a Míla Boøeètí,
Vránova 122, tel. 541 229 147, e-mail: j.borecky@ quick.cz
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louèíme se s o tc em Jan em Pavlù

Znovu se mì zmocnil bolestný pocit jako v den, kdy mìl na setkání spøáteli pøijít
otec Jan Pavlù. Všechny nás tehdy zasáhla zpráva, že Honza, jak jsme mu vkruhu
pøátel dùvìrnì øíkali, je od 5. kvìtna nezvìstný. Zpráva z 9. kvìtna znìla: "V sobotu
oznámil pøedstavený kláštera kapucínù, že od pátku 6.15 hodin pohøešuje církevního
bratra. Naposledy byl pohøešovaný vidìn na spoleèné modlitbì na Kapucínské ulici v
Olomouci. Není vylouèeno, že se jedná o muže, který v pátek kolem 6.40 hodin pøi
sbírání kamínkù na mostì pøes øeku Moravu, kdy byl
pøedklonìný, upadl do vody, topil se a volal o pomoc. Za
dalším mostem na ulici Masarykovì už nebyl vidìt",
uvedla mluvèí Policie ÈR.
Teï pøišla informace nejhorší. Už mezi nás nepøijde
nikdy. Bylo potvrzeno, že utonul. Tìlo nalezli 27. kvìtna.
Jana Pavlù znali všichni farníci jako nesmírnì
obìtavého a zbožného èlovìka. Rodáka, který mezi námi
prožil mládí jako pravidelný služebník oltáøe. Mnozí
ani netušili, jak tìžký boj nyní vedl se skrytou a
záludnou nemocí, která ho stála mnoho duševních i
tìlesných sil. Jeho život byl plný modlitby a služby
bližním, zahrnující i mne a mé blízké. Když pøemýšlím, za co bych mìl zvláštì
osobnì podìkovat, napadají mne nové a nové vìci. Snad nejvìtší vdìk cítím za
duchovní vedení mládeže - dnešních tøicátníkù, mezi které patøily i naše dìti. Stejnì
jako za duchovní podporu vnemoci a vùbec za jeho pøátelství. Pomohl bezpoètu
dalších lidí. Nikdy se nešetøil, když bližní cokoliv potøebovali. Farníci, pøátelé,
rodáci, bezpoèet známých i neznámých. Jeho život byla jedna veliká obìX.
Nejistotu minulých dnù jsme pøekonávali vzývání nekoneèného Božího
milosrdenství. A zase jen modlitbou se otci Janovi a jeho šlechetné duši mùžeme v
tuto smutnou chvíli ještì odmìnit. Díky za ni vám všem!
Datum pohøbu, který bude z našeho kostela, nebylo do uzávìrky tohoto èísla
urèeno. Sledujte ohlášky a vývìsku!
(maš)

Dìtský pohled na pou. Polskem
Když mì mamka v sobotu ráno o ètvrt na pìt budila, chtìl jsem strèit hlavu pod
polštáø, otoèit se a spát dál. Teï si ale øíkám, že to stálo za to. Na naší tøídenní farní
pouti jsme vidìli spoustu památek a taky jsme nìco zažili. První zastávka byla u sv.
Faustyny, kde jsme spolu s Míšou vybìhli na vìž chrámu Božího milosrdenství.
Také v Krakovì bylo co vidìt. V Èenstochové nás v klášteøe, kde jsme spali, uvítala
k veèeøi dršXková polévka. Skoro všichni si pochutnávali, ale já moc ne.
Ráno jsme mohli dospat, protože mše sv. byla až v 11 hodin a sloužili ji tøi knìží.
Po mši jsme prošli køížovou cestu a celé odpoledne jsme mohli prohlížet památky.
Líbila se mi klenotnice a taky kostelní vìž, která je nejvyšší v Polsku. Vpondìlí ráno
jsem šel s dìdeèkem na odhalení obrazu Madony. Øíkal jsem si: To je ona, co
uzdravuje, to je ona, která zachránila papeže Jana Pavla II. Kleèeli jsme v tichu, do
kterého zaèaly hrát trubky k uvítání Královny. Byl to zážitek! Zaujaly mì i jizvy na
tváøi Madony.
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Na pouti jsme se spoleènì modlili, spoleènì zpívali a s panem faráøem jsme si
také zakopali do balonu.
Na zpáteèní cestì domù jsme byli ve Wadowicích, kde jsme vidìli rodný dùm
papeže a kde se pøipravovali na pøíjezd svatého otce Benedikta XVI. Na pouti jsem
byl s babièkou a dìdeèkem. Babièka mìla poøád o mì strach, poøád mì hledala, ale
já jsem se neztratil.
Na další pouX se už docela tìším.
Vojtìch Matal

TV N O E na startovn í èáøe
Ostravská spoleènost TELEPACE s. r. o., která má podanou žádost o udìlení
licence na vysílání v systému DVB-T, požádala na podzim loòského roku Radu pro
rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) o pøidìlení licence k vysílání v systé- mu
DVB-S. Rada její žádosti vyhovìla a v lednu letošního roku jí licenci k vysílání
vsystému DVB-S pøidìlila.
TV NOE bude vysílat prostøednictvím družice ASTRA 3A, která je dle svého
vyzaøovacího diagramu zachytitelná ve velké èásti Støední Evropy. Na této družici
také vysílá Èeská televize (nekódovaný program ÈT24 i všechny kódované), TOP
TV, hudební kanál Óèko, dále slovenské televize a dále televize hovoøící zejména
nìmecky a anglicky. Na satelitu ASTRA 3A je také možno kvalitnì pøijímat vysílání
stanic Èeského rozhlasu, Radia Proglas a øady slovenských rádií.
Tvùrci projektu TV NOE zahájili vysílání dne 10. kvìtna 2006. První rok je
plánováno 10 hodin vysílání dennì, a to ve dvou blocích - v dopoledním od 8 do 12
hodina a veèerní od 18 do 24 hodin. Program je plnoformátový, pøipravený pro
celou rodinu. Své by si v nìm mìli najít malí i velcí, lidé rùzných sociálních skupin,
zdraví i jakkoli handicapovaní, ti, kteøí pomoc potøebují, i ti, kteøí pomoc nabízejí.
TV NOE také bude informovat o èinnosti neziskových, charitativních a obecnì
prospìšných organizací. Programová skladba bude sestavena ze zpravodajství,
publicistiky, dokumentaristiky, hudebních poøadù, dramatické tvorby, poøadù pro
dìti a zábavných poøadù.
Zpravodajství bude na TV NOE zprvu pøebíráno z jiných i zahranièních televizí
s jazykovou úpravou. Tvùrci projektu poèítají s postupným vybudováním sítì
regionálních pøispìvatelù. Velký dùraz v programové skladbì kladou tvùrci na
publicistiku a dokumentaristiku. Své místo v programové skladbì budou mít také
hrané filmy pro všechny generace. Filmy budou nakupovány v domácích i
zahranièních filmových bankách a budou opatøovány èeským dabingem a ti- tulky.
Dìti se mohou tìšit i na pohádky, zábìry z projektù typu škola hrou, na poøady,
které budou pomáhat tvoøit sami diváci a další. Na jejich formu a obsah si však
diváci musí poèkat a mohou se nechat pøíjemnì pøekvapit.
Projekt TV NOE je ve zdejších podmínkách ojedinìlý tím, že není oproti jiným
televizím závislý na reklamách. Jeho provoz bude hrazen z darù divákù, kteøí se
ztotožní s jeho s vysíláním a ze sponzorských darù, grantù a dotací.
Petr Kudela
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(maš)
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D EN O TEVØEN Ý CH DVEØÍ Proglasu

Letos pøipravujeme setkání s vámi na sobotu 10. èervna. Ještì jste to v Proglasu
nevidìli? Stále nás jen posloucháte a nevíte, jak se to stane, že nás slyšíte u sebe
doma? Potom neváhejte a využijte pozvání na tento den k návštìvì rádia ráno od
9.00 do 15.00. Nebo jste u nás v Brnì v rozhlasových studiích už byli? Nevadí, opìt
si mùžete prohlédnout rozhlasové zákulisí, vidìt ty, které znáte jen po hlase,
podívat se, co zmùže technika a kdo a co všichni kolem vysílání dìlají. I když
prostøedí, odkud naše/vaše rádio vysílá, už znáte - naplánujte si k nám opìt cestu,
rádi vás uvítáme!
Helena Horáková

Farn í zpravo daj a è isté b o ty

Tak jsem se s chutí zaèetla do farního zpravodaje jedné velké brnìnské farnosti.
Trochu se potìšit, srovnat, jak to dìlají jinde, možná se i trochu inspirovat, co by se
dalo u nás vylepšit. (Tedy, dluhy mají vìtší než my, konstatovala dcera. Také totiž
mají krátce po rekonstrukci èásti kostela. Ale v tomto radìji asi soutìžit nebudeme.)
Úvodník pana faráøe, aktuální dìní ve farnosti, farní pouX, vyúètování oprav,
zpráva o èinnosti charity, mají to podobné jako my. Prosba o ohleduplnost k ostatním návštìvníkùm kostela, adresovaná rodièùm dlouhodobì hluèných a pobíhavých dìtí, a k tìm, kteøí opakovanì chodí pozdì a pak procházejí kostelem
hledajíce místo k sezení. A èlánek, nazvaný Pozvánka (nejen) pro seniory. Ten
pojednával o složení a èinnosti úklidové èety. Jediné úklidové èety. Stálo tam:
"Kostel patøí, pokud vím, ke znaènì navštìvovaným v Brnì. Také spoleèenství
ministrantù je tu nebývale veliké, avšak, co se týká úklidu, i u nìkterých daleko
menších kostelù mají úklidové èety i dvì, aby se mohly støídat nebo doplòovat."
(Kontrolní otázka: víte vùbec, kolik máme u nás úklidových skupinek?)
Následovala úpìnlivá prosba o pomoc.
Tak se mi pøed oèima objevila fotokoláž na jedné zadní nástìnce, kde jsou
zachyceny majitelky onìch pilných rukou, které náš kostel udržují v bezvadném
poøádku. Proè o tom tak dlouze píšu? Naplnila mì hrdost na moji farnost.
Uvìdomila jsem si také, že èisté podlahy a kostelní lavice, naškrobené a nažehlené
oltáøní prádlo a nádherná kvìtinová výzdoba jsou "samozøejmosti", za kterými se
skrývá nìèí dovednost a práce. A také se v koutku vynoøila otázka: co mùžu pro
farnost udìlat já? Mohu se nabídnout ke konkrétní zodpovìdnosti za nìjakou
èásteèku chodu farnosti. Urèitì mohu v modlitbì vyprošovat požehnání pro ty,
kteøí svùj èas a síly vìnují práci pro nás všechny. Také možná potìší slovo uznání a
vdìènosti. Je to jediná odmìna za jejich snahu. A jestli to ještì nevíte, láska mùže mít
i podobu peèlivého oèištìní botù na rohožce u kostelních dveøí.
(keta)

M ilé d ìti,

dnes spoleènì slavíme slavnost Seslání Ducha svatého. Každý z nás dostal
Ducha Svatého už pøi køtu. Pøi slavnosti Seslání Ducha Svatého pøijímají
nìkteøí køesXané další svátost, a to biømování. Pøed touto slavností je 9 dní,
kdy se modlíme spoleènì novénu k Duchu Svatému Stejnì jako køest, i tuto
svátost mùžeme pøijmout jen jednou v životì. Duch svatý v nás pùsobí
a pomáhá nám, abychom za Krista a jeho království stateènì bojovali.
Abychom poznali, co je naším úkolem je tøeba se èasto modlit a prosit
Ducha Svatého o pomoc. Kdo se èasto a rád modlí, urèitì dobøe zvládne
všechny situace v každodenním životì.
Modlím se za vás, abyste dokázali být vždy svìtlem pro druhé, zvláštì pro své
nevìøící kamarády a spolužáky, abyste dokázali rozdávat radost a pokoj a pomáhali všem potøebným. Symbolem Ducha svatého je holubice, proto i dnešní
tajenka má tento tvar. Hodnì zdaru pøi luštìní !
Jindøiška Cihláøová
Víš, jak se chovali první køesHané, když o Letnicích pøijali Ducha Svatého? Je to zapsáno ve Skutcích
apoštolù (Sk 2,47a). Vyluštíš to také z následující øetìzovky. Jde o dùležitou vìtu, protože i my jsme
pøijali Ducha Svatého - už na køtu - a myli bychom se podle toho chovat.

Strašn ý, n ebo j en o m n ormáln í ?

Tak jsem zase jednou vkroèila do potomkova pokoje. "Ty tady máš ale strašnej
binec!" vyhrkla jsem. Ale potomek uvedl situaci na pravou míru. "To není strašnej
binec. To je jenom binec." Hmmm...
Nìkdy, když se tak procházím pokojíèkem svého nitra, jsem docela ráda, že tam
ostatní lidé moc nevidí. A co Pane Ty? Co na to dnes øíkáš Ty? Mám tam dnes
strašnej binec? Nebo jenom binec?
(keta)
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Prázdninové èíslo Rožnì vyjde 2. èervence,
uzávìrka všech pøíspìvkù je v nedìli 11. 6.
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kdy se modlíme spoleènì novénu k Duchu Svatému Stejnì jako køest, i tuto
svátost mùžeme pøijmout jen jednou v životì. Duch svatý v nás pùsobí
a pomáhá nám, abychom za Krista a jeho království stateènì bojovali.
Abychom poznali, co je naším úkolem je tøeba se èasto modlit a prosit
Ducha Svatého o pomoc. Kdo se èasto a rád modlí, urèitì dobøe zvládne
všechny situace v každodenním životì.
Modlím se za vás, abyste dokázali být vždy svìtlem pro druhé, zvláštì pro své
nevìøící kamarády a spolužáky, abyste dokázali rozdávat radost a pokoj a pomáhali všem potøebným. Symbolem Ducha svatého je holubice, proto i dnešní
tajenka má tento tvar. Hodnì zdaru pøi luštìní !
Jindøiška Cihláøová
Víš, jak se chovali první køesHané, když o Letnicích pøijali Ducha Svatého? Je to zapsáno ve Skutcích
apoštolù (Sk 2,47a). Vyluštíš to také z následující øetìzovky. Jde o dùležitou vìtu, protože i my jsme
pøijali Ducha Svatého - už na køtu - a myli bychom se podle toho chovat.

Strašn ý, n ebo j en o m n ormáln í ?

Tak jsem zase jednou vkroèila do potomkova pokoje. "Ty tady máš ale strašnej
binec!" vyhrkla jsem. Ale potomek uvedl situaci na pravou míru. "To není strašnej
binec. To je jenom binec." Hmmm...
Nìkdy, když se tak procházím pokojíèkem svého nitra, jsem docela ráda, že tam
ostatní lidé moc nevidí. A co Pane Ty? Co na to dnes øíkáš Ty? Mám tam dnes
strašnej binec? Nebo jenom binec?
(keta)
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Tajenka je pøevzata
z Katechetického
vìstníku
è. 10/2002-2003.

Prázdninové èíslo Rožnì vyjde 2. èervence,
uzávìrka všech pøíspìvkù je v nedìli 11. 6.
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15. èervna - sv. VÍT, muèedník. Pocházel
ze Sicílie, na útìku za Diokleciánova
pronásledování byl umuèen v jižní Itálii.
Jeho ostatky jsou i v pražské katedrále.
Atributy: dítì nebo mladík, havran s chlebem, kohout, kniha.

rožeò

Svatého vavøince
Seslání Ducha Svatého 2006


9. èervna - blah. Anna Maria TAIGI, manželka, matka a mystièka. Narodila se v Sienì
v Itálii, vdala se ve 22 letech, krátce žila
rozmaøile, ale po svém návratu k Bohu žila
intenzívním duchovním životem. Mìla 7 dìtí
a byla pøíkladnou manželkou. Stala se
terciáøkou a pro mnohé byla dobrou rádkyní.
V roce 1920 ji papež Benedikt XV. blahoøeèil, v roce 1968 otevøeli rakev s jejím
tìlem a našli je po 131 letech neporušené.

POØAD BOHOSLUŽEB DO PRÁZDNIN
ne

po
st
èt
pá
so

4.6. Seslání
Ducha Svatého

5.6.
7.6.
8.6.
9.6.
10.6.

ne 11.6. Nejsvìtìjší
Trojice

7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
7:00
18:00
7:00
7:15
8:30
10:00

po 12.6.
18:00
st 14.6.
18:00
èt 15.6. Tìla a krve Pánì 7:00
18:00
pá 16.6. sv. Benon
18:00
so 17.6.
7:00
ne 18.6. 11. n. v mezidobí 8:00
10:00
st 21.6. sv. Alois
18:00
èt 22.6.
7:00
pá 23.6. N.Srdce Ježíšovo 18:00
so 24.6. sv. Jan Køtitel
7:00
ne 25.6. 12. n. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
st 28.6.

18:00

èt 29.6.
pá 30.6.

7:00
18:00

za † Annu Veselou a její živou a † rodinu
za farníky
na podìkování a prosba za dar zdraví
za Pepíka
na úmysl dárce
za † manžela a živou rodinu
na podìkování za dar života
za † Rùženu a Antonína Milionovy,
sourozence a rodièe
za rodinné soužití a vyslyšení prosby
za farníky
na podìkování za Boží pomoc,
za dcery a celou živou a † rodinu
za † Alžbìtu Siegelovou
za † paní Malou a jejího syna
za † rodièe a pøíbuzné
za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a živou rodinu
za † rodièe Tichých a duše v oèistci
za zemøelé
za † Vìru a Danu a živou rodinu
za farníky - po mši sv. prùvod
na podìkování
za † rodièe a † sourozence
za † manžela, rodièe a živou rodinu
za dar víry a Boží pomoc pro rodiny dìtí
za † Jana Biedermenna a živou rodinu
za farníky
za † Jaroslava Potùèka, rodièe,
rodiny Halouzkovu a Novotných
za † Ludmilu Denemarkovou,
manžela, syna a celou pøízeò
za dar zdraví a síly a vyøešení tìžké životní situace
na podìkování za uplynulý školní rok
s prosbou o Boží ochranu bìhem prázdnin

Roèník IX., èíslo 3 - Duch Svatý 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 Boží tiskne BETHANIA.
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"Otèe, uèiò, aby byli jedno, jak ty ve mnì a já v tobì, aby svìt uvìøil, že jsi mì
poslal". Tak se Ježíš modlil pøed svou smrtí. O co tedy Pán prosil pro nás, pro své
uèedníky? Jak má vypadat Ježíšùv uèedník, aby v nìj svìt uvìøil?
Ježíš neprosí, abychom byli teologové, kazatelé, vìdci. I když i to je dùležité,
nejdùležitìjší je jednota a vzájemná láska, jak v trojjediném Bohu! Jestliže se
vzájemnì milujeme, pøesvìdèíme
svìt, že víra má smysl, že Bùh je svìt uvìøí,
ten, kdo všechno spojuje!
Je kolem nás tolik cynikù, bud eme-li jednotni
ateistù, materialistù, lidí lhostejných. Co dìlat, aby svìt uvìøil? Mìli bychom být jedno! Jako rodina, jako farnost!
Ale jsme? Jednota ve farnosti znamená, že každý myslí na ty ostatní, jeden
druhému je ochoten pomoci, že jsme všichni úèastni na spoleèném životì a jeden
druhému dokážeme odpustit. Jen to mùže pøivést k Bohu všechny, kdo hledají
smysl života… Jsme
my pøíkladem dobré
rodiny, kde úcta ke
starším, k rodièùm
pøitahuje?
Prosme Pána za dar
dobrého prožití Letnic
pro naše rodiny, naši
farnost, protože jen
tehdy budeme ještì
více pùsobit na ostatní.
Seslání Ducha Svatého je dnem, ve kterém nás Pán posílá do svìta, aby svìt skrze nás uvìøil. A na tuto cestu nám dává
"vybavení" - pokrm, kterým je eucharistie, Boží tìlo. Eucharistie je dar, který máme
díky Svatému Duchu.
Pán nám dává všechny potøebné dary a jen na nás už záleží, jak je využijeme.
P. Jacek Kruzcek
Svìt kolem nás nevìøí, ale my to mùžeme zmìnit!

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:

Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozlièné služby, ale je
pouze jeden Bùh. On to všechno ve všech pùsobí. Ty projevy Ducha však jsou
1 Kor 12,13
dány každému k tomu, aby mohl být užiteèný.

