
út 15.8. Nanebevzetí   7:00 za zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
   P. Marie 18:00 na podìkování a prosba za dary Ducha sv.

st 16.8. 18:00 za živou a  † rodinu Žáèkovu, Peèínkovu a Navrátilovu
èt 17.8.   7:00 za † manžela Jana Vaøejèku, oboje rodièe, 

Josefa Starého, Marii a Emilii Starou
pá 18.8. 18:00 za živou a † rodinu Tìžkou, Èernínovou a Kudìlovou
so 19.8.   7:00 za † rodièe a živou a † rodinu
ne 20.8. 20. v mezidobí 7:15 za živou a † rodinu Horákovu a Kupkovu

  8:30 za víru, lásku a porozumìní v rodinì
10:00 za farní spoleèenství
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st 30.8. 18:00 za † Marii Plevkovou živou rodinu
èt 31.8.   7:00 ***
pá   1.9. 18:00 za † P.Josefa Hlaváèe a † P.Petra Frantu
so   2.9.   7:00 za † P.Jana Pavlù
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  8:30 na podìkování P. Bohu za pøijatá dobrodiní
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po   4.9. 18:00 za † paní Vepøekovou
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*** bohoslužby takto oznaèené ještì lze obsadit úmyslem
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„Bùh je radost, proto vystavìl slunce pøed svùj dùm”, øekl jednou sv. František
z�Asissi.

Koneènì se dìti (a nejenom dìti) doèkaly prázdnin. Ano, i já se na nì tìším. Když
je víc slunka bìhem dne, tak se i èastìji usmíváme. Jak se neradovat, pøece jsme
stvoøeni jako obraz a podobenství samotného
Boha. A Bùh je radost.

Mnohý z nás pojede o prázdninách do
pøírody, èekají nás hory, moøe, chalupy, voda… Možná ne každý den budeme mít
slunce na nebi, pøece i mraky se mohou pøivalit. Ale každý den bychom mìli mít

slunce v duši, to znamená radost,
jejímž pramenem je On!

Nezapomínejme na Nìho, i když
to do kostela možná budeme mít dál
než ve své farnosti, nezapomínejme
doplòovat Boží energii bìhem
požehnaného prázdninového èasu.
Bùh nám dal sebe i v pøírodì, které
se tak èasto obdivujeme. On
naznaèuje, že to všechno stvoøil pro
nás, pro naši radost.

Pøeji vám krásnou lekci první
knihy zjevení, kterou je stvoøený svìt.
Pøeji zvlášP mladým lidem utvrzení
ve víøe. Že Bùh je, že je dobrý a že
stojí za to být vìøícím èlovìkem.

Pøeji vám hodnì úžasu nad
dokonalostí stvoøené pøírody, nad
každým Božím i lidským úsmìvem!

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:
Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepøedou - a øíkám vám: Ani
Šalomoun v celé své nádheøe nebyl tak obleèen jako jedna z nich! Jestliže
tedy Bùh tak obléká polní trávu, která dnes je a zítra se hodí do pece, èím
spíše vás, malovìrní! Nedìlejte si proto starosti...  Mt 6, 28-31

bùh je radostbùh je radostbùh je radostbùh je radost

P. Jacek Kruzcek

Roèník IX., èíslo 4  -  Prázdniny 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.     Uzávìrka pøíštího èísla je v nedìli  10. záøí.     



ŽIVOŽIVOŽIVOŽIVO    T VE FARNT VE FARNT VE FARNT VE FARN    OOOO    SSSS    TITITITI
PROŽÍVÁME LITURGICKÝ ROK
Støeda 5. èervence - slavnost sv. Cyrila a Metodìje
- mše sv. v 7.15 a 8.30 hodin
- Národní pouP na Velehradì - slavnostní poutní mši sv. 
v 10.30  vysílá TV, více v rubrice Zveme mimo farnost

Nedìle 13. srpna - poutní slavnost sv.Vavøince
- v kostele mše sv. v 8 hodin
- slavnostní mše sv. v hodovním areálu v 10 hodin:
- 25 let knìžství s námi oslaví náš rodák P. Zdenìk Prokeš,
nyní faráø ve Vyšším Brodì

Úterý 15. srpna - slavnost Nanebevzetí P. Marie 
- mše sv. v 7 a 18 hod.
Pátek 8. záøí - svátek Narození P. Marie - mše sv. v 7 a 18 hodin
Ètvrtek 14. záøí - svátek Povýšení Sv. køíže - mše sv. v 7 a 18 hodin
Ètvrtek 28. záøí - slavnost sv. Václava - mše sv. v 8 a 18 hodin

PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ
Setkání mladých - po prázdninách poprvé v pátek 8. záøí v 19 hod. na faøe
Snídanì na faøe - bìhem prázdnin neprobíhají, v záøí opìt 7. a 21. 

ZVEME
Sobota 30. záøí - tradièní pou4 na Vranov
- všem, kdo mohou, doporuèujeme pìší putování, 
od kaplièky v Oøešínì vyjdeme v 15 hodin

- autobus odjede od našeho kostela v 17 hodin
- mše sv. na Vranovì v 18 hod., po ní program,
- ve 20 hod.  svìtelný prùvod s modlitbou rùžence
Obnova lidových misií 
s králickými redemptoristy bude 7. - 12. øíjna
- bližší informace najdete od srpna na vývìsce.

ZVEME MIMO FARNOST
Cyrilometodìjské slavnosti na Velehradì
Úterý 4. èervence - pestrý program nejrùznìjších aktivit: výstavy, setkání
vozíèkáøù,  v 15.00 mše sv. pro postižené, odpol. program Velehrad dìtem,
v 19.00 koncert "Veèer lidí dobré vùle", adorace, pùlnoèní mše sv.
Støeda 5. èervence - v 10.30 slavnostní poutní mše sv. èeských a moravských
biskupù, hlavní celebrant arcibiskup J. Graubner, kazatel kardinál M. Vlk.

Diecézní pou4 rodin ve Žïáru nad Sázavou, sobota 2. záøí
    10.00 Pontifikální mše svatá - celebruje brnìnský biskup Vojtìch Cikrle.
    11.30 Program na hlavním pódiu, na zámeckých nádvoøích a v bazilice -
loutkové divadlo, koncerty, krátké pøednášky pro rodièe a mládež,
výtvarné dílny, soutìže, lukostøelba, pohádková zahrada, adorace,
prohlídka muzeí a další. V 15.45 závìreèná modlitba, požehnání, písnièka
na cestu. V programu bìhem dne vystoupí: P. Vojtìch Kodet, O.Carm.,
Divadlo Polárka, folkrocková skupina Cymbelín, duo Žamboši a další.

Po celou dobu programu je prohlídka areálu kláštera, zámku a Zelené
Hory pro rodiny zdarma. Pro maminky s kojenci je k dispozici místnost
pro pøebalování. K obìdu je možné zakoupit si párky.
Po skonèení pouti naváže další program v rámci tzv. Klášterní noci. 

KoneènìKoneènìKoneènìKoneènì    ....    ....    ....
Hurá, jsou tu zase prázdniny a pøed námi dva mìsíce volna. Koneènì nebudeme

vstávat do školy, budeme si užívat sluníèka a vody a budeme víc v�pøírodì. Každý
z�nás se urèitì na nìco tìší, já hlavnì na koupání, na skautský tábor  a  na kamarády.
Moje mamka se urèitì tìší, že bude mít o nás míò starostí a že si taky trochu
odpoèine.  Doufám,  že  prázdniny  prožijeme v�pohodì  a  že  se  nám  nic  nestane
a spokojení  se zase sejdeme. A i když se všichni rozbìhneme do svìta kolem nás,
tak nás bude spojovat i o prázdninách nedìlní mše svatá, kdy se budeme  všichni
spolu setkávat  s�Bohem. 

Vojtìch Matal

po stopách svatého klementapo stopách svatého klementapo stopách svatého klementapo stopách svatého klementa
20. kvìtna, v den 95. výroèí svatoøeèení, vyjely od našeho kostela dva autobusy

poutníkù smìøujících do Tasovic, kde se sv. Klement Maria Hofbauer narodil,
Znojma a kláštera v�Louce, kde pùsobil. V�Tasovicích o slavnostní poutní mši sv.
jsme se dovìdìli o životní pouti
svìtce, oddaného Bohu a usi-
lujícího o dobro všech lidí. Jak
živý pøíklad pro dnešní dobu!
Pozvání v�tasovickém klášteøe
na divadelní pøedstavení sko-
ronických  dìtí  bylo  pøíjemné
a�mile nás pobavilo. 

Cesta do Znojma rychle
ubìhla a již se pøed námi tyèila
monumentální stavba louckého
kláštera s kostelem Nanebe-
vzetí Panny Marie a sv. Vác-
lava, kde jsme pøi májové
pobožnosti  dìkovali  i  prosili o
pomoc. S naším zpìvem se
chrám naplnil i dùvìrou a vel-
kou radostí.

Po pobožnosti jsme se vydali
dále ve Znojmì putovat po
stopách  sv. Klementa.

 Františka Stražovská
foto autorka textu
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Fotografovat èi nefotografovat?Fotografovat èi nefotografovat?Fotografovat èi nefotografovat?Fotografovat èi nefotografovat?
Zase je tady doba prázdnin a dovolených a také doba velkého množství

fotografických zábìrù. Fotografujeme témìø všichni a témìø všechno – pokud si
myslíme, že to stojí za to. Sám rád fotografuji a drží mne to od dìtství.  Pøesto nebo
právì proto si kladu otázku: fotit èi nefotit, natáèet nebo nenatáèet?

Jsou totiž místa a chvíle, kdy je to nevhodné èi netaktní ba i bezohledné. Asi jste
ten pocit také zažili.

Davy turistù se valí tøeba øímskými chrámy. Jedno jediné místo v�boèní kapli,
kde je  uložena Eucharistie, je oznaèeno zákazem fotografování. Zábìruchtivého
fotografa to neodradí  a jeho blesk naruší toto posvátné prostøedí. I nám se mùže
pøihodit,  že v�zaujetí nìjakým zábìrem nìkoho vyrušíme,  omezíme èi pohoršíme.
A tak se mùže stát, že „zábìr“ je dùležitìjší než skuteènost. Jinak øeèeno: obrázek
nemùže být víc než realita.

Vìtšina z�nás o prázdninách nìkam jede, nìkde je, aby  poznávala  lidi,  jinou
kulturu, reálnou krásu, vstøebávala atmosféru, dostávala inspiraci a posilu do
všedních dnù. Dnešní digitální technika umožòuje dìlat kvanta zábìrù a svádí tak
trochu  k�povrchnosti. 

Na jednom místì v�Øecku jsem chvatnì hledal místo pro dokonalý zábìr a zne-
nadání  jsem  se  ocitl  ve  skupinì  japonských  turistù.  Vášnivì  nefotili,  ale sedìli
a vychutnávali  si  scenérii  antických  chrámù,  nìkteøí z nich mìli v�rukou  skicáky
a malovali. Vládlo tam ticho a vznešenost. A mùj „dokonalý“ zábìr je už nìkde
zapomenutý a ztracený.

Tak  si øíkám: fotografovat  èi nefotografovat?     (maš)

výchova krok za krokemvýchova krok za krokemvýchova krok za krokemvýchova krok za krokem
Všem rodièùm, kteøí se snaží být zodpovìdní, chápající, snaží se být svým dìtem

dobrými prùvodci životem a pøesto si obèas nevìdí rady s výchovou, nabízíme
kurz, který jim pomùže v jejich nejistotách a starostech. Rodièe si pomocí nácviku
modelových situací z bìžného rodinného života osvojí základní techniky a metody
výchovy,  která  usiluje  o  kvalitní  vztah  rodiè-dítì,  založený  na  dùvìøe a
respektu a vychovává  dìti  spolupracující,  ochotné,  zdravì  sebevìdomé. Vychází
z køesPanského pohledu na èlovìka a rodinu. Kurz pomáhá lépe porozumìt  dítìti,
správnì  komunikovat, øešit  konflikty  bez  køiku. Nabízí tipy a návody, jak novì
nabyté  vìdomosti  procvièovat  v domácím  prostøedí.  Dodává  novou  sílu a chuP
k plnìní jedné z nejnároènìjších životních rolí a profesí - rodièovství.

Kurz bude probíhat od øíjna v Centru pro rodinu v Brnì. Pøihlašovat se mùžete
do dopoledních, odpoledních a víkendových kurzù. Informace na tel. è. 542 217 464
nebo na eliska.vondrackova@centrum.cz

Svìtla prázdnSvìtla prázdnSvìtla prázdnSvìtla prázdn    inových dnùinových dnùinových dnùinových dnù

4 5

27. 8. - sv. Monika - vzor všech matek.
Narodila se v severní Africe, mìla tøi dìti.
Svým laskavým a trpìlivým chováním dosáhla
toho, že její muž se stal rok pøed smrtí
køes3anem. Syn Augustin vedl zpoèátku
výstøední život a nebyl vìøící. Ona se za nìj
mnoho let modlila a Bùh ji nakonec vyslyšel.
Augustin  se  stal biskupem a patøí k nej-
vìtším uèitelùm církve.
 

14. 8. sv. Maxmilián Maria Kolbe - knìz
a muèedník. Køestním jménem Rajmund,
studoval na gymnáziu u minoritù ve
Lvovì, v Øímì byl vysvìcen na knìze,
stál u zrodu apoštolského sdružení
„Vojsko neposkvrnìné Panny". Pùsobil
jako misionáø v Japonsku, po návratu do
Polska byl r. 1941 zatèen a vìznìn v kon-
centraèním táboøe v Osvìtimi. Dobrovol-
nì nabídl svùj život za jiného vìznì,
zemøel 14. 8. 1941, svatoøeèen byl v roce
1982.

G. M.  H o p k i n s

PESTRÁ  KRÁSA

Chval Boha všechno pestøe zbarvené;
obloha èervánkù, strakatá kravièka, 
rùžové teèky na ploutvích pstruhù,
køídlo pìnkavy, kaštany v žáru žhavené,
kraj plotù s pásy pastvin, meze, políèka, 
kroj i zbroj, výstroj i nástroje všech druhù,
vše pùvodní, podivné, vzácné, úchvatné, 
kdovíjak pihovaté, prchavé, plné skvrn,
èilé i líné,  kyselé, sladké, závratné!
Za vším je Otec, bez promìn nádherný, jen On!
Pøed ním se skloò!

 Pøeložil otec biskup Josef Hrdlièka
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MMMM    ilé dilé dilé dilé d    ìti,ìti,ìti,ìti,
dnes se spolu setkáváme v tomto školním roce
naposledy. Koneènì jsou pøed  námi  prázdniny, na
které jsme se tolik tìšili. Místo obav ze zkoušení a pí-
semek na nás èeká tábor nebo dovolená u moøe, na
horách èi chalupì. Budeme moci vnímat pøírodu všemi
smysly, budeme objevovat  nové vìci a zažívat krásné
chvíle s kamarády, sourozenci a rodièi. Prázdniny jsou velkým darem a zá-
leží jen na nás, jak s ním naložíme. Snažte se mít otevøené oèi a hledejte,
koho byste mohli potìšit nebo povzbudit. Buïte opatrní a nezapomínejte
na modlitbu. Pán Ježíš je s námi stále a jistì mu udìlá radost, když se s ním
podìlíme o naše zážitky a radosti.

Pøeji vám, aby  se vám prázdniny vydaøily a budu na vás myslet v modlitbì.
Jindøiška Cihláøová

JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT
Každý èlovìk, aP si to uvìdomuje nebo ne, touží v životì po Bohu. Každý totiž

hledá štìstí, lásku, spokojenost... Jedna cesta k Bohu je jistá, a tou je sám Ježíš. On o
sobì øekl: "Já jsem cesta, pravda a život." Jít za Ježíšem neznamená jít pohodlnou
cestou bez námahy. Kdo se však za ním vydá a poznává jeho pravdu, ten...    
(Zbytek vìty je tajenkou. Vyluštíš ji, když správnì vydláždíš cestu.)

Luštìnka vybrána z Katechetického vìstníku 10/2004

POØAD BOHOSLUŽEB DO KONCE ZÁØÍ
so   1.7.   7:00 za dar víry pro syna a jeho rodinu a uzdravení Jany
ne   2.7. 13. v mezidobí   7:15 za † rodièe Korzerovy a Winklerovy

  8:30 za farní spoleèenství
 10:00  za † Jaroslava Hlinìnského a živou rodinu

st   5.7. sv. Cyrila   7:15 za † Bohumila Denemarka, manželku, syna a celou pøízeò
a Metodìje   8:30 za † P. Jana Pavlù

pá   7.7. 18:00  za † Otýlii Poèiskovou, živou a † rodinu
so   8.7.   7:00 za zemøelé
ne   9.7. 14. v mezidobí   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za † manžela a duše v oèistci
10:00  za živou a † rodinu Tykvovu

st 12.7. 18:00  za † Jiøinku a pøátele
èt 13.7.   7:00 za Boží ochranu, zdraví a dar víry pro syna a jeho dìti
pá 14.7. 18:00  za Boží pomoc a ochranu pro vnuky
so 15.7.   7:00 za dvoje † rodièe a manžela a živou rodinu
ne 16.7. 15. v mezidobí   7:15 za dar zdraví a Boží požehnání pro vnuèku a celou rodinu

  8:30 za farní spoleèenství
10:00  na podìkování za 50 let spoleèného života

st 19.7. 18:00  za † manžele Králíkovy a Zavøelovy
èt 20.7.   7:00 na podìkování Bohu
pá 21.7. 18:00  za živou a † rodinu Burgetovu a Prusenovskou
so 22.7.   7:00 za dar víry pro syna a jeho rodinu a uzdravení Jany
ne 23.7. 16. v mezidobí   7:15 za † manžela a živou rodinu

  8:30 za farní spoleèenství
10:00  za dar zdraví a živou rodinu

st 26.7. sv. Anna 18:00  za živou a † rodinu Helánovu
èt 27.7.   7:00 za † Jakuba Procházku a živou rodinu
pá 28.7. 18:00  za † manžela a švagra a zdraví živé rodiny
so 29.7.   7:00 na podìkování za dar života
ne 30.7. 17. v mezidobí   7:15 za † rodiny Winklerovy

  8:30 za farní spoleèenství
10:00  za živou a † rodinu Strakovu a † Marii Coufalovou

st   2.8. 18:00  za  † P. Jana Pavlù
èt   3.8.   7:00 za knìze pocházející nebo pùsobící v naší farnosti 

 a nová knìžská a øeholní povolání
pá   4.8. 18:00  za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a živou rodinu
so   5.8.   7:00 za † Zdenu Kotrasovou
ne   6.8. 18. v mezidobí   7:15 za živou a † rodinu Horákovu a Kupkovu

   8:30 za † Vítìzslava Hrubého a živou rodinu
10:00  za farní spoleèenství

st   9.8. 18:00na podìkování Bohu
èt 10.8.   7:00 za † manžela, rodièe a duše v oèistci
pá 11.8. 18:00  na podìkování za dar víry a prosba o dar pokoje pro rodièe
so 12.8.   7:00 za zemøelé
ne 13.8. poutní slavnost   8:00 za dvoje † rodièe a manžela a živou rodinu

sv. Vavøince 10:00  za farní spoleèenství

6 7

Redakce Rožnì pøeje všem farníkùm

RADOSTNÉ DNY PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH 
V BOŽÍ OCHRANÌ!

Nejvìtší nebezpeèí, které by mohlo v lidstvu vyvolat hrùzu, není nìjaká vnìjší
katastrofa... ale ztráta životní radosti. Bez radosti ze života, ohnì duše, tohoto pøekypo-
vání touhy po životì, neexistuje ani silný náboženský život, ale jen únava a prostøednost.

Pierre Teilhard de Chardin
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út 15.8. Nanebevzetí   7:00 za zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
   P. Marie 18:00 na podìkování a prosba za dary Ducha sv.

st 16.8. 18:00 za živou a  † rodinu Žáèkovu, Peèínkovu a Navrátilovu
èt 17.8.   7:00 za † manžela Jana Vaøejèku, oboje rodièe, 

Josefa Starého, Marii a Emilii Starou
pá 18.8. 18:00 za živou a † rodinu Tìžkou, Èernínovou a Kudìlovou
so 19.8.   7:00 za † rodièe a živou a † rodinu
ne 20.8. 20. v mezidobí 7:15 za živou a † rodinu Horákovu a Kupkovu

  8:30 za víru, lásku a porozumìní v rodinì
10:00 za farní spoleèenství

st 23.8. 18:00 za † manžela, švagrovou a živou rodinu
èt 24.8.   7:00 za † manžela Jana Vaøejèku a rodinu Starých
pá 25.8. 18:00 za † rodièe Rudkovy a Èerných
so 26.8.   7:00 za † tatínka a živou a † rodinu
ne 27.8. 21. v mezidobí 7:15 za pomoc Ducha sv. pro vnuky

  8:30 za farní spoleèenství
10:00 za živou a † rodinu a obrácení dìtí

st 30.8. 18:00 za † Marii Plevkovou živou rodinu
èt 31.8.   7:00 ***
pá   1.9. 18:00 za † P.Josefa Hlaváèe a † P.Petra Frantu
so   2.9.   7:00 za † P.Jana Pavlù
ne   3.9. 22. v mezidobí 7:15 za † Boženu Èechovou a živou rodinu

  8:30 na podìkování P. Bohu za pøijatá dobrodiní
10:00 za farní spoleèenství

po   4.9. 18:00 za † paní Vepøekovou
st   6.9. 18:00 na podìkování za dar života
èt   7.9.   7:00 za † rodièe
pá   8.9. Narození   7:00 za rodinné smíøení a odpuštìní

P.Marie 18:00 na podìkování Bohu s prosbou o Boží požehnání
so   9.9.   7:00 za zemøelé
ne 10.9. 23. v mezidobí 7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za rodinu Vitáskovou, Kuzníkovou a Víchovou
10:00 za † manžela a rodièe Hlavièkovy, švagrovou a živou rodinu

po 11.9. 18:00 na podìkování za život P.MUDr. Ladislava Kubíèka
st 13.9. 18:00 za uzdravení a dary Ducha sv.
èt 14.9. Povýšení   7:00 na úmysl dárce

Sv. Køíže 18:00 na podìkovaní za pøijaté dary a milosti
pá 15.9. P.Maria Bol. 18:00 za skauty naší farnosti
so 16.9.   7:00 na podìkování za dar života s prosbou o další Boží pomoc, ochranu
ne 17.9. 24. v mezidobí 7:15 za † otce, syny, snachu, sestru a živou rodinu Ondøíkovu

  8:30 za farní spoleèenství
10:00 na podìkování Bohu a prosba za Boží požehnání

po 18.9. 18:00 za † rodièe Dancingerovy a † rodinu Doèkalovu
st 20.9. 18:00 za † Kvìtoslavu Vojtovou a † rodiny Krèálovu a Valderovu
èt 21.9.   7:00 za † rodièe Šibralovy a živou rodinu
pá 22.9. 18:00 za † manžele Soviakovy a živou rodinu
so 23.9.   7:00 ***
ne 24.9. 25. v mezidobí 7:15 za farní spoleèenství

  8:30 na podìkování a Boží požehnání do dalších let
10:00 za živé a † obyvatele Medlánek   (na Sýpce!)

po 25.9. 18:00 za živou a † rodinu Matalovu a Kadlecovu
st 27.9. 18:00 na úmysl dárce
èt 28.9. sv. Václava   8:00 za nemocného bratra a † a živou rodinu

18:00 za živou a † rodinu Svobodovu
pá 29.9. sv. Michaela 18:00 na podìkování za 70 let života
so 30.9.   7:00 ***
*** bohoslužby takto oznaèené ještì lze obsadit úmyslem
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„Bùh je radost, proto vystavìl slunce pøed svùj dùm”, øekl jednou sv. František
z�Asissi.

Koneènì se dìti (a nejenom dìti) doèkaly prázdnin. Ano, i já se na nì tìším. Když
je víc slunka bìhem dne, tak se i èastìji usmíváme. Jak se neradovat, pøece jsme
stvoøeni jako obraz a podobenství samotného
Boha. A Bùh je radost.

Mnohý z nás pojede o prázdninách do
pøírody, èekají nás hory, moøe, chalupy, voda… Možná ne každý den budeme mít
slunce na nebi, pøece i mraky se mohou pøivalit. Ale každý den bychom mìli mít

slunce v duši, to znamená radost,
jejímž pramenem je On!

Nezapomínejme na Nìho, i když
to do kostela možná budeme mít dál
než ve své farnosti, nezapomínejme
doplòovat Boží energii bìhem
požehnaného prázdninového èasu.
Bùh nám dal sebe i v pøírodì, které
se tak èasto obdivujeme. On
naznaèuje, že to všechno stvoøil pro
nás, pro naši radost.

Pøeji vám krásnou lekci první
knihy zjevení, kterou je stvoøený svìt.
Pøeji zvlášP mladým lidem utvrzení
ve víøe. Že Bùh je, že je dobrý a že
stojí za to být vìøícím èlovìkem.

Pøeji vám hodnì úžasu nad
dokonalostí stvoøené pøírody, nad
každým Božím i lidským úsmìvem!

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:
Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepøedou - a øíkám vám: Ani
Šalomoun v celé své nádheøe nebyl tak obleèen jako jedna z nich! Jestliže
tedy Bùh tak obléká polní trávu, která dnes je a zítra se hodí do pece, èím
spíše vás, malovìrní! Nedìlejte si proto starosti...  Mt 6, 28-31

bùh je radostbùh je radostbùh je radostbùh je radost

P. Jacek Kruzcek

Roèník IX., èíslo 4  -  Prázdniny 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.     Uzávìrka pøíštího èísla je v nedìli  10. záøí.     


