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za † manžela a živou rodinu
za † manžela a dvoje rodièe
za farníky
za † Marii Bojtkovou
za živou a † rodinu Horákovou a Chovancovu
za dvoje † rodièe a živou rodinu
za † P. Zdeòka Nìmeèka a skauty naší farnosti
za zemøelé
za farníky
za † rodièe a dceru a dar víry pro živou rodinu
na podìkování za 75 let života a ostatní pøijatá dobrodiní
za † rodièe, bratra a živou rodinu
za syna
za † rodièe a duše v oèistci
za † maminku Rùženu Slámovou
za živé a † èleny živého rùžence
za † manžela a dvoje rodièe
za farníky
za † Andrzeje Jankowského a živou rodinu
za † Ivana Pešu (10. výroèí úmrtí)
za živou a † rodinu Michalkovou
za živou a † rodinu Burgetovu a Prusenovskou
za † P. Jana Pavlù a nová knìžská povolání z naší farnosti
za zemøelé
za † Oldøicha Koneèného a živou rodinu
za † Jana Pavlù
na podìkování Bohu za dar života
s prosbou o další Boží požehnání a ochranu a za † manžela
za uzdravení babièky, vnuka a snachy
za farníky
za † Jiøího Voøíška a živou rodinu
za † pøátele a duše v oèistci
na podìkování za syna a celou jeho rodinu
za rodinu Horákovu a Kubkovu
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za Boží ochranu, zdraví a dar víry pro syna a dìti
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za farníky
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na podìkování za uzdravení

Roèník XI., è. 5 - Obnova lidových misií, øíjen 2006. Pro vnitøní potøebu farnosti nepravidelnì vydává katolická duchovní správa Brno-Øeèkovice. Neprodejné. Autorem grafik
v tomto èísle je Marián Škoviera. K vìtší cti a chvále Boží tiskne Bethania.
Deo gratias!

rožeò

Svatého vavøince
Obnova lidových misií, øíjen 2006
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Už je to skoro rok, co jsme stanuli pod novì opraveným misijním køížem,
abychom podìkovali za misie a spousta z nás si vzala malý køížek domù. Tento
køíž, který vidíme pøed naším kostelem, pøipomíná nejen misie, ale i pravdu, že
není jiný most k nebi, jak znamení
Kristova umuèení. Køíž nám pøipo- Køíž je most k n eb i
míná, že v nìm je vítìzství, i to moje
osobní, i to naše spoleèné nad svìtem…
V poslední dobì èasto slyšíme o nìjakých lidech showbyznysu, kteøí se køíži
smìjí a zneužívají jej. A jak o tom všechny noviny vèetnì katolických široce
vykládají a dìlají tìmto lidem zadarmo reklamu. Pøece o to jim jde! Jak se tedy
máme bránit? Zlo bude vždycky øádit,
ale my máme bojovat ne meèem, ale
dobrem. Zamýšlet se, co pro mì
znamená køíž. Jak se køižuji pøi
modlitbì. Mám na krku køíž, je v mém
bytì na stìnì? Ježíš nepotøebuje,
abychom házeli blesky po tìch, kteøí
dìlají hlouposti, ale abychom opravdu
vìøili v køíž - znamení spásy.
V roce 1987 se v Krakovì takto modlil
Jan Pavel II.: "Buï pochválen Køíži
Krista! Kdekoliv se nachází tvé
znamení, Kristus dává svìdectví pravdy
o pøechodu ze smrti k životu, dává
svìdectví lásky, která je silou života,
pøekonávající smrt. Bud pochválen, Køíži, kdekoliv se nacházíš - v poli, pøi
cestách, na místech, kde lidé trpí a umírají, kde lidé pracují a tvoøí…"
AP je èas obnovy lidových misií pro nás chvilkou na poušti, kam pùjdeme spolu
s Ježíšem, abychom se uèili, co je to køíž a lépe zvládali svùj osobní køížek.
Srdeènì vás ještì jednou zvu na obnovu lidových misií. AP máme sílu vrátit se
k ideálùm, aP máme odvahu bránit køíže vìtší láskou a milosrdenstvím.
P. Jacek Kruczek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA
Ti, kdo jdou k záhubì, považují nauku o køíži za hloupost. My však, kteøí
(1 Kor 1,18)
budeme zachránìni, víme, že tím Bùh projevil svou moc.

Ž IVO T VE FARN O S TI
OBNOVA LIDOVÝCH MISIÍ
Milí pøátelé, uplynul zhruba rok èasu od doby, kdy ve vaší farnosti probìhly tzv.
lidové misie. Jaké ovoce pøinesla tato duchovní obnova ve vašem životì? Blížící se
OBNOVA MISIÍ chce pøipomenout tyto dny víry, které jsme v minulém roce spoleènì
prožívali. Vìøím, že se mnozí z vás v onìch dnech pøiblížili k Bohu a poznali, „jak dobrý
je náš Pán“. Èasem však dobrá pøedsevzetí èi radost z víry mohou vyprchat, a proto
poøádáme ve vaší farnosti ještì tzv. OBNOVU MISIÍ. Tyto dny mají èlovìku pomoci
k tomu, aby svùj život zakotvil ještì pevnìji v Bohu. Nabízíme vám tedy další
pøíležitost k vzájemnému setkávání a poznávání našeho milujícího a spravedlivého Boha.
Zkuste pozvat do svého spoleèenství i ty „oveèky“ z vašeho okolí èi rodin, které si v minulém roce na svoji duchovní obnovu nenašly èas. Oslovte rovnìž lidi, kteøí to svoje
štìstí, lásku èi smysl v životì teprve hledají. Podejte pomocnou ruku tìm, kteøí se možná
sami vlastní vinou od dobrého Boha vzdálili. Zahròte je všechny do svých modliteb.
P. Jiøí Šindeláø CSsR & P. Tomasz Waœciñski CSsR
redemptoristé z Hory Matky Boží v Králíkách, kteøí povedou misijní obnovu.
Jejich spolupracovnicí bude Pavla Dominika Ráciková.

Program misijní obnovy v Brnì-Øeèkovicích 7. - 12. 10. 2006
SOBOTA 17.30
18.00
NEDÌLE 7.15
8.30
10.00
11.00
17.00
20.00
PONDÌLÍ 8.00
8.30
18.00
18.30
ÚTERÝ
8.00
8.30
18.00
18.30
STØEDA 8.00
8.30
18.00
18.30
ÈTVRTEK 8.00
8.30
18.00
18.30

Novéna k Pannì Marii, Matce ustavièné pomoci
„OBNOVA PØÁTELSTVÍ S BOHEM“ - zahájení, mše sv.
„BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ“- mše sv.
„BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ“- mše sv.
„BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ“- mše sv.
Setkání pro mladé lidi (ještì svobodné)
Setkání pro rodièe a manžele
Zároveò probìhne setkání pro dìti (1. - 5. a 6. - 9. tøída)
Pozvánka na film
Škola modlitby, svátost smíøení
„PEKLO - odmítnutá spása“ – mše sv.
Škola modlitby, svátost smíøení
„KØESANSKÁ RODINA“- mše sv.
Škola modlitby, svátost smíøení
„MODLETE SE ZA TY, KDO VÁM UBLIŽUJÍ - mše sv.
Škola modlitby, svátost smíøení
„OÈISTEC A ŽIVOT VÌÈNÝ“ - mše sv.
Škola modlitby, svátost smíøení
„STÁØÍ“ – mše sv. s udìlováním svátosti pomazání nemocných
Škola modlitby, svátost smíøení
„O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ“ - mše sv.
Škola modlitby, svátost smíøení
„SVÌTLO A SÍLA SVÁTOSTÍ“– mše sv.
Škola modlitby, svátost smíøení
„MOJE VÍRA“ - mše sv., závìr misijní obnovy.
„Pøi všech trampotách a pøi všem soužení
nám pøinesly útìchu zprávy o vás, bratøi, a o vaší víøe“.
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(1 Sol 3,7)

j ub ileum pastýøe

V sobotu 20. srpna oslavil otec biskup Vojtìch Cikrle
životní šedesátku. Redakce Rožnì se pøipojuje k množství
gratulantù a uveøejòuje jednu z jubilantových reakcí.

PROŽÍVÁME LITURGICKÝ ROK

Øíjen - mìsíc posvátného rùžence
Budeme se každý den modlit rùženec pøed Nejsvìtìjší svátostí. V týdnu
(kromì misijních dnù) vždy po mši sv., každé úterý v 18 hodin a v nedìli
(kromì 15.10.) v 17 hodin
Nedìle 15. 10. - slavnost posvìcení našeho chrámu - bìžný poøad bohoslužeb; 14.00 rùženec a slavnostní svátostné požehnání; 15.00 táborák s pohoštìním pro dìti i dospìlé na orelském høišti
Støeda 1. listopadu - slavnost Všech svatých - mše sv. v 7 a 18 hodin.
Ètvrtek 2. listopadu - památka zemøelých - mše sv. v 7 a 18 a 20 hodin
Pátek 3. listopadu - celodenní výstav Nejsvìtìjší svátosti oltáøní
- zahájení výstavu po mši sv. v 7 hodin, zakonèení v 18 hod. požehnáním,
na které navazuje mše sv.
Nedìle 5. listopadu - pobožnost za zemøelé - zahájení v 16.30 v kostele;
poté prùvod se svícemi na høbitov a spoleèné modlitby
Nedìle 26. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále
- bìžný poøad bohoslužeb, v 15 hodin slavnostní sv. požehnání

PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ
Setkání mladých - pátek v 19.00 na faøe
- termíny: 6. a 20. 10., 3. a 17. 11., 1. 12.
Snídanì na faøe - ve ètvrtek po ranní mši sv. - 5. a 19. 10., 9. a 30. 11.

PØÍPRAVA NA 1. SV. PØIJÍMÁNÍ

probíhá v hodinách náboženství a v rámci støedeèních bohoslužeb pro dìti.
K 1. sv. pøijímání pøistupují dìti ve 3. tøídì (které pøedchozí dva roky
navštìvovaly vyuèování náboženství), v odùvodnìných pøípadech i dìti
mladší. Setkání rodièù tìchto dìtí bude ve ètvrtek 19. øíjna v 18 hod. na
faøe. Dìti se spoleènì poprvé setkají ve støedu 25. listopadu pøi veèerní
bohoslužbì v 18 hod.

ZVEME DO FARNÍ KAVÁRNY

Zkušební provoz zaène v nedìli 22. øíjna.
Pøízemí fary bude zájemcùm otevøeno každou nedìli od 9.30 do 12 hodin.
Pøijïte se podívat, posedìt, porozprávìt s pøáteli!
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Rozlouèen í s otcem J an em Pavlù
Z øady vzpomínek, které zaznìly nad otevøeným hrobem, jsme vybrali:
Mám-li vzpomenout na vztah otce Jana k Modlitbám matek, musím zaèít jeho
pozváním do Dubòan. V této farnosti chodilo do kostela jen málo lidí, Dubòany
byly po širém okolí známé desítkami mladých lidí, závislých na drogách. On vìøil,
že kde se rozmnožil høích, tam se v míøe daleko vìtší rozhojní Boží milost. Jako
dnes slyším jeho hlas: "Musíte k nám pøijet. Musíme zaèít od matek. Budeme se za
to dva mìsíce modlit, a pak pøijedete a hned si sepíšete vzniklé skupinky".
Pøiznávám se, že jsem jeho optimismus nesdílela. Ale, Bohu díky, pravdu mìl on.
Pøi této naší první návštìvì vzniklo v Dubòanech 18 skupinek. Domnívala jsem se,
že jde ponìkud o euforii, ale na setkání matek v Brnì pøijel z Dubòan plný autobus.
Skupinek ještì pøibylo. Otec Jan hoøel a Bùh mu žehnal... Velmi podporoval
zakládání menších skupinek, které by se pravidelnì v domácím prostøedí scházely
a modlily se za dìti. Cítil velkou potøebu modliteb za neutìšený stav mládeže a
rodin ve své farnosti a ve svìtì vùbec. Vìdìl, jakou sílu má spoleèná modlitba.
Každé spoleèenství po nìjakém èase prochází krizí; zase to byl otec Jan, který
pomáhal najít odvahu problémy øešit, i když to bylo bolestivé. Upozoròoval na to,
aby se dodržovala zásada mlèenlivosti, kdy se nesmí o problémech, které svìøujeme
Bohu ve skupince matek,
dále mluvit. Povzbuzoval k
odevzdávání dìtí Bohu. Jako
matky chceme mít kontrolu
nad dìtmi, nad událostmi v
jejich životì, on vedl k 100%
odevzdání: Bùh mùže i tam,
kam
vy
jako
matky
nemùžete, až na dno lidské
bídy. Bùh má moc vytrhnout
dìti z moci zla, proto je
dùležité, aby každá matka v
tuto moc vìøila a odevzdala
dítì do jeho rukou.
Milý otèe, chtìla bych Ti ze
srdce podìkovat, že jsi
Podìkování celé farnosti patøí desítkám knìží, kteøí
stateènì, obìtavì a s velikou
pøišli otce Jana doprovodit a pøedevším pak otci
láskou šíøil a podporoval toto biskupu Pavlu Posádovi z Litomìøic. Jeho jasná,
hnutí. Až jednou na vìènosti povzbudivá slova zùstanou všem pøítomným
poznáme, jaký proud milostí hluboko v pamìti.
Foto (vaš)
uvolnila Tvoje obìP, žes
nemohl sloužit s nasazením Tobì vlastním, jak jsi po tom toužil. Díky za Tvoji
otevøenost, upøímnost, opravdovost, se kterou jsi hájil vìci Boží a já vìøím, že Bùh Ti
to už teï vrací... Zvolily jsme si Tì za duchovního otce našeho hnutí. Teï, když Tì
Bùh odvolal k sobì, buï naším pøímluvcem v nebi...
Rùžena Fialová
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Z PRÁZDNINOVÝCH OHLÉDNUTÍ

n en í vš echn o zlato . . .
Kousek letošní dovolené jsme strávili na Maltì. Vmaltské spoleènosti je hluboce
zakoøenìno náboženství, proto tøeba rozvody a interrupce nejsou povoleny, 98 %
MalPanù jsou katolíci a podle množství kostelù na poèet obyvatelstva je Malta na
prvním místì na svìtì! Ze slov místních slyšíme, že se mladší generace velmi èasto
na témìø povinnou nedìlní bohoslužbu dostává rovnou ze sobotní diskotéky – i
když na výbìr skuteènì má – vchrámu, který jsme navštívili my, byly mše v6, 7, 8,
9, 10 a 11 hodin.
Byla jsem samozøejmì zvìdavá, jak bude vše probíhat zde a popravdì, byla jsem
spíš trochu zklamaná – chybìli ministranti a také hra na varhany (v jinak
udržovaném kostele). Navíc bylo uvnitø pøekvapivé horko, takže pøítomné ženy se
neustále ovívaly vìjíøi èi nìèím podobným. Ale co by mi hlavnì chybìlo – po
ukonèené bohoslužbì všichni mizí ke svým domovùm (po cestì si ještì koupí
èerstvý chléb zotevøeného pøistaveného auta podnikavého pekaøe). Vùbec se
nezastaví pøed kostelem na kus øeèi, jak tomu bývá u nás. A já to považuji za
dùležitou souèást nedìlního obøadu – zajímat se o druhé, pozdravit se s nimi,
domluvit tøeba nìjakou spoleènou akci...
Skostelem je spojena i neuvìøitelná pøíhoda zmìsteèka MOSTA. Je tam kostel
z19. stol., jehož kopule je nesena jen obvodovými stìnami, což je stavitelský unikát.
Zázrak se stal 9. 4. 1942: pøi mši dopadla na kostel nìmecká bomba. Proletìla
støechou a nevybuchla. Dùvod: byla naplnìna pískem! A happy end èíslo dva: byla
vyrobena vèeských zemích!

A co bych ztoho mìl?
Pøed èasem nás pravidelnì „vítal“ pøi vstupu na nedìlní mši prodejce Nového
prostoru. Øada lidí mu nìjakou formou pøispìla, i když vlastnì porušoval základní
pravidlo prodejcù – prodával jinde, než na jemu urèeném místì.
Když byla vèervnu slavnostní mše venku pøed kostelem, chystalo nìkolik mužù
lavice a vše potøebné. Mnoho jich nebylo, napadlo mne tedy požádat o pomoc i
našeho chránìnce. Jeho pragmatická odpovìï mi vyrazila dech: „A co bych ztoho
jako mìl?“ opáèil bez zaváhání a dál stál na své hlídce u dveøí. Asi vùbec
nepochopil paralelu se svou situací – kdybychom si tuto otázku kladli my, nedostal
by ani korunu – a podle èetnosti a vytrvalosti jeho nedìlních pobytù u kostela
soudím, že to nebylo pro nìj tak úplnì nevýhodné, že ztoho asi (díky nám) „nìco
mìl“.
Ale vjiné souvislosti: Neklademe si nìkdy podobnou otázku sami? „Co bych
ztoho mìl“ si možná øekl mnohý zfarníkù, když jsme byli pozváni pøed èasem na
vystoupení sboru polských chlapcù vnašem kostele. Vurèený èas stálo pøed
kostelem skuteènì jen pár posluchaèù, pozdìji se jich sešlo 20 - 30. Tìm bylo
odmìnou pìkné vystoupení mnohem poèetnìjšího sboru po mnohahodinové cestì
vyèerpaných, ale bìhem pár minut pøipravených zpìvákù…
J. Šimonovská
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Jak se žij e na táb oøe rod in

Ad opce na dálku

Zleva se do nás pøes stanovou plachtu opírá sluníèko, zprava se line
nezamìnitelná vùnì – nìkdo už vstal a zatopil vkamnech. Další den tábora rodin
zaèíná. Klubeme se ze spacákù jako kuøátka zvajíèek a pomalu se scházíme
vjídelnì nad mazáním chlebù ke snídani. Šeptem, abychom nevzbudili mládež,
která spí na pùdièce nad jídelnou, si vyprávíme dojmy zminulé noci. Kdo se kdy
vzbudil, kolik bylo hvìzd a kolik bylo stupòù, komu plakalo dítì a kde se ozývalo
chrápání.
Nenápadná, ale dùležitá instrukce na letáèku znìla: nutný kvalitní spacák.
Nìkteøí situaci podcenili a pak u snídanì líèili vdìènému publiku své omrzliny. Jiní
se zase pøipravili tak dùkladnì, až se dítko, navleèené na spaní do zimní
kombinézy, pøekvapenì ptalo, bude-li snìžit.
Po snídani odhadujeme poèasí a spøádáme plány. Táborový èlovìk obvykle jezdí
na výlety na kolech, pìšky nebo autem, chodí na maliny nebo na houby, pumpuje
vodu, štípe døíví, roztápí kamna, maže chleby, myje nádobí, hraje karty, hlídá svoje i
cizí táborové dìti, klábosí nad kávou i bez.
Obìdy byly TAK bájeèné, že je prostì musím jmenovat všechny. Špagety
smilánskou omáèkou. Kuøecí vývar a rizoto, po kterém se olizovali i takoví jedinci,
kteøí se ho doma nedotknou ani pohledem. Èoèka na kyselo. Krùtí špízy, pùvodnì
vyrábìné na vlastním døevìném roštu, po jehož shoøení bylo nutno špízy dodìlat
na plotnì – vyrábìla táborová mládež a byly skvìlé. Vdolky, kterých byly dvì
obrovské mísy, a na veèeøi jsme se málem pohádali o posledních šest kouskù.
Po obìdì a libovolnì dlouhé polední siestì pøichází další dávka táborových
èinností a radovánek. Jednou jsme si my rodièe zahráli lesní golf, jindy nám byly
uneseny nejmenší dìti, a museli jsme pro jejich vysvobození podniknout velkou
šiškovou bitvu. Táborové dìti mají hry a soutìže, které pøipravuje táborová mládež,
pardon, samozvané táborové vedení. Naveèer si mùžeme dát horkou sprchu nebo
naopak skoèit do ledové tùòky.
Veèer sedíme ve velkém tee-pee okolo malého ohníèku a zpíváme o tom, že
chceme mít èapku s bambulí nahoøe, jíst kaštany a mýt se vlavoøe, zpíváme i
další své dávné i nové písnièkové lásky, a nejmenší dìti pomalu usínají. Nakonec
stojíme v kruhu a zpíváme veèerku. Pak si jen šeptem pøejeme dobrou noc a
zavrtáváme se do svých pelíškù.
Nad námi svítí tisíce hvìzd. Na zídce za kuchyní svítí petrolejka – pro všechny
noèní pøípady. Další táborový den konèí.
Tábor rodin se konal vsrpnu na skautském táboøišti u Uhøínova. Úèastnilo se jej
více než ètyøicet lidí zfarnosti, nejmladšímu úèastníkovi bylo 9 mìsícù, nejstaršímu
o nìco víc. Podìkování patøí všem tìm, kteøí se pøièinili o tento nádherný týden
vpøírodì, od míst nejvyšších (díky, Bože!), až po ty, kteøí se starali o tak obyèejné
vìci, jako pravidelné plnìní našich žaludkù, nebo dostatek døíví a vody. Myslím, že
jsme mohli prakticky prožívat spoleèenství, jak ho známe zlíèení Skutkù
apoštolských. „Drželi pevnì pohromadì, mìli všecko spoleèné, jedli pokrm
vradosti a upøímnosti srdce, chválili Boha…“
(keta)
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Již nìkolikátým rokem se naše farní spoleèenství pomáhá starat o vzdìlání
celkem pìti indických dìtí. O využití našich penìz jsme pravidelnì informováni v
dopisech dìtí i charitativní partnerské organizace vIndii, která se o vzdìlání a
výchovu sponzorovaných dìtí stará a nám skládá úèty tøeba i zasláním výroèních
vysvìdèení.
Èeši jsou až pøekvapivì štìdøí ve srovnání spøíslušníky ostatních národù. To se
projevilo tøeba i pøi sbírkách po nièivé vlnì tsunami. Konkrétní èísla ale opìt
pøekvapí: napø. pouze 3 sponzorované dìti Nìmci ve srovnání s1027 podporovanými zÈeska hovoøí jasnou øeèí – vùle pomoci potøebnìjším nemusí záviset
pøímo úmìrnì na ekonomické situaci.
J. Šimonovská

Pøán í matky
Touhou každé matky je chránit své dìti pøed bolestí. ZajišPovat je pøed zranìními,
tìžkostmi a potížemi života. Vzít je do své náruèe, slíbat jejich slzy, pochovat je a
utìšit nìžnými slovy.
Ale život se nièemu takovému nepodobá. I když se nìkdy modlím: „Pane Bože,
nech mne vzít jejich trápení na sebe – dokážu je snášet, sejmi znich jejich bøemeno!“.
Vím, že to tak Bùh nechce. V jeho láskyplných zámìrech snámi jsou i tresty,
zkoušky a temné dny, stejnì jako smích, radost a sluncem proslunìné stezky. A
jedna stránka života bez druhé mohou dát vzniknout pokøiveným charakterùm,
slabým a nevyzrálým, stejnì u mladých jako u starých lidí.
A tak je pøed bolestí nemohu uchránit. Mohu pouze pøi nich stát vjejich
tìžkostech: pøipravena, ale ne dotìrná, milující, ale ne dusící, pozorná, ale ne
zvìdavá. A mohu se modlit. Ne za snadnou cestu, ale za jejich pevnou víru, odvahu
a lásku, která jim dovolí bezpeènì zdolávat i ty nejneschùdnìjší cesty.
(Pøevzato znovomìstského farního èasopisu KUNHUTA – záøí 2006)
Uveøejnìním této úvahy pøipomínáme, že se v Brnì ve dnech 22. a 23. záøí 2006
uskuteènilo národní setkání hnutí Modlitby matek. Od poloviny 90. let, kdy hnutí v
Anglii vzniklo, se už rozšíøilo do celého svìta. Jen u nás pùsobí nìkolik set tìchto
skupin. Jedna z organizátorek setkání, národní koordinátorka hnutí Rùžena Fialová
uvedla: "Èlenky hnutí Modlitby matek nemají žádné „povinnosti a práva“, kromì
toho nejdùležitìjšího: v naléhavých pøípadech mohou kdykoliv požádat o modlitbu
prostøednictvím pohotovostní modlitební skupiny nebo prostøednictvím
zpravodaje, který hnutí vydává. Naší nejvìtší výsadou je skuteènost, že díky
rozšíøení hnutí do všech koutù svìta jsou modlitby za naše dìti vysílány bez
pøestání“. Cílem modliteb ale není „vynucení si“ zázraku. Jde pøedevším o
upevnìní vlastní víry a jistoty, že Bùh dává našim dìtem vše, co potøebují. Chce,
abychom uvìøili, že i když cítíme strach a bezmoc, když se nám zdají naše
problémy beznadìjné, u nìho není nic nemožné. Nìkdy se zmìní tìžká situace,
jindy se zmìní náš pohled na ni,“ vysvìtluje maminka Rùžena.
Maminky naší farnosti, které by se chtìly zapojit, získají víc informací od paní
Rùženy Fialové na tel.: 774 618 822, e-mail: hnuti-mm@email.cz
(mš)
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(keta)
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Již nìkolikátým rokem se naše farní spoleèenství pomáhá starat o vzdìlání
celkem pìti indických dìtí. O využití našich penìz jsme pravidelnì informováni v
dopisech dìtí i charitativní partnerské organizace vIndii, která se o vzdìlání a
výchovu sponzorovaných dìtí stará a nám skládá úèty tøeba i zasláním výroèních
vysvìdèení.
Èeši jsou až pøekvapivì štìdøí ve srovnání spøíslušníky ostatních národù. To se
projevilo tøeba i pøi sbírkách po nièivé vlnì tsunami. Konkrétní èísla ale opìt
pøekvapí: napø. pouze 3 sponzorované dìti Nìmci ve srovnání s1027 podporovanými zÈeska hovoøí jasnou øeèí – vùle pomoci potøebnìjším nemusí záviset
pøímo úmìrnì na ekonomické situaci.
J. Šimonovská

Pøán í matky
Touhou každé matky je chránit své dìti pøed bolestí. ZajišPovat je pøed zranìními,
tìžkostmi a potížemi života. Vzít je do své náruèe, slíbat jejich slzy, pochovat je a
utìšit nìžnými slovy.
Ale život se nièemu takovému nepodobá. I když se nìkdy modlím: „Pane Bože,
nech mne vzít jejich trápení na sebe – dokážu je snášet, sejmi znich jejich bøemeno!“.
Vím, že to tak Bùh nechce. V jeho láskyplných zámìrech snámi jsou i tresty,
zkoušky a temné dny, stejnì jako smích, radost a sluncem proslunìné stezky. A
jedna stránka života bez druhé mohou dát vzniknout pokøiveným charakterùm,
slabým a nevyzrálým, stejnì u mladých jako u starých lidí.
A tak je pøed bolestí nemohu uchránit. Mohu pouze pøi nich stát vjejich
tìžkostech: pøipravena, ale ne dotìrná, milující, ale ne dusící, pozorná, ale ne
zvìdavá. A mohu se modlit. Ne za snadnou cestu, ale za jejich pevnou víru, odvahu
a lásku, která jim dovolí bezpeènì zdolávat i ty nejneschùdnìjší cesty.
(Pøevzato znovomìstského farního èasopisu KUNHUTA – záøí 2006)
Uveøejnìním této úvahy pøipomínáme, že se v Brnì ve dnech 22. a 23. záøí 2006
uskuteènilo národní setkání hnutí Modlitby matek. Od poloviny 90. let, kdy hnutí v
Anglii vzniklo, se už rozšíøilo do celého svìta. Jen u nás pùsobí nìkolik set tìchto
skupin. Jedna z organizátorek setkání, národní koordinátorka hnutí Rùžena Fialová
uvedla: "Èlenky hnutí Modlitby matek nemají žádné „povinnosti a práva“, kromì
toho nejdùležitìjšího: v naléhavých pøípadech mohou kdykoliv požádat o modlitbu
prostøednictvím pohotovostní modlitební skupiny nebo prostøednictvím
zpravodaje, který hnutí vydává. Naší nejvìtší výsadou je skuteènost, že díky
rozšíøení hnutí do všech koutù svìta jsou modlitby za naše dìti vysílány bez
pøestání“. Cílem modliteb ale není „vynucení si“ zázraku. Jde pøedevším o
upevnìní vlastní víry a jistoty, že Bùh dává našim dìtem vše, co potøebují. Chce,
abychom uvìøili, že i když cítíme strach a bezmoc, když se nám zdají naše
problémy beznadìjné, u nìho není nic nemožné. Nìkdy se zmìní tìžká situace,
jindy se zmìní náš pohled na ni,“ vysvìtluje maminka Rùžena.
Maminky naší farnosti, které by se chtìly zapojit, získají víc informací od paní
Rùženy Fialové na tel.: 774 618 822, e-mail: hnuti-mm@email.cz
(mš)
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postøehy z "hostování" na Lesné

Pozván í na Petrov
Historická budova bývalého kapitulního dìkanství (vedle schodištì ze Zelného
trhu) procházela poslední mìsíce zásadní rekonstrukcí, aby mohla nabídnout
turistùm a návštìvníkùm Petrova modernì zaøízené a vybavené informaèní
kontaktní centrum a také jedineènou
expozici muzea sakrálního umìní Vita
Christi – Život Kristùv. Obrazy a
plastiky, pocházející z klášterù èi
kostelù brnìnské diecéze, jsou
situovány do èlenitého suterénu objektu. Celkem ètyøi desítky prací, vyprávìjících život Pána Ježíše, dokládají velké umìlecké dìdictví. Otevírací
doba: úterý – nedìle 10 – 18 hodin.
Centrum v areálu Národní kulturní
památky Petrov, nejvýraznìjšího symbolu moravské metropole, bylo realizováno
za výrazné podpory Evropské unie. S požehnáním biskupa V. Cikrleho centrum
slouží Bròanùm i návštìvníkùm mìsta od letošního 15. srpna. Zajdìte se tam
podívat, až se obloha zahalí podzimní nevlídností. Budete pøíjemnì pøekvapeni!
(vaš)

Dancerevo - mladí se baví
Zveme mládež na taneèní veèer DanceRevo, 14. øíjna v Semilassu. Pokraèování
Brnìnské discoshow organizuje opìt tým ze skupiny Elpis. Nabízí pobavení, tanec,
pøíležitost k setkání, rozhovorùm - sice bez kouøení, alkoholu a drog, ale zase s
výbìrem kvalitní hudby, zajímavým programem a køesPanským duchem. Akci
zahájí mše sv. v 19 hodin v královopolském kostele. Vstupné jen 40 Kè.

Že jednou zemøu,

to je ta
nejjistìjší skuteènost v životì.
Kde to bude, kdy to bude,
a kdo bude se mnou to ví jen Bùh.
Ano, Pane,
nevím dne ani hodiny,
kdy mne zavoláš,
ale dopøej mi,
abych dobrým životem,
milujícím tebe, sebe
a druhé,
byl v té chvíli pøipraven
vstoupit do tvé šCastné
náruèe.
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Až pøejdu na druhou stranu,
poznám krásu
tvého dobrotivého èinu,
kterým mne k sobì voláš.
Je to Boží èin - musí být krásný.
Mychal Judge,
kaplan newyorkských hasièù,
jaro 2001
zahynul 11. 9. 2001 spolu s jinými hasièi
pøi záchranných pracích
po teroristickém útoku
na obchodní centrum v New Yorku

Pøed nìjakým èasem jsme se doèasnì pøestìhovali z Øeèkovic do jedné z nejhezèích èástí Brna (ovšem až po Øeèkovicích), a to na Lesnou. Mimo jiné to
znamenalo øešit otázku, kam docházet na bohoslužby. Protože mé vazby na
domovskou farnost v Øeèkovicích jsou pomìrnì silné, zpoèátku jsem vytrvale každou nedìli a na všechny svátky - jezdila mìstskou hromadnou dopravou do
"našeho" kostela sv. Vavøince. Ne že by to bylo nìkam na druhý konec svìta, ale
pøeci jen to nebylo jako døív, kdy staèilo sebìhnout s Prumperka. A tak když se náš
pøechodný pobyt v mìstské èásti Brno-sever neplánovanì prodlužoval a v
bezprostøední blízkosti našeho souèasného bydlištì bylo otevøeno Duchovní
centrum P. Martina Støedy a blahoslavené Marie Restituty, zaèala mít v dané
souvislosti navrch skuteènost, že do zmínìného duchovního centra to mám
opravdu jen pár krokù a proè i v nedìli brzy vstávat...
V poslední dobì se tedy úèast na nedìlní mši svaté, ale taky o vánoèních i
velikonoèních svátcích, na Lesné stala pravidlem a v Øeèkovicích naopak spíš
výjimkou. Pøestože se do života zdejší farnosti zámìrnì nijak aktivnì nezapojuji
(doma jsem pøece jen stále v Øeèkovicích, kam se snad už v dohledné dobì
vrátíme), se zájmem sleduji, co se zde dìje. A není toho málo. Rùzné pøednášky a
besedy, videopromítání, divadelní pøedstavení, poutì, den farnosti, žehnání
dopravních prostøedkù na pøilehlém parkovišti po jedné nedìlní mši sv., sloužené
za øidièe a bezpeènost na silnicích, týdenní duchovní cvièení s P. Líznou, informaèní
letáèky urèené pro obyvatele sídlištì, modlitby matek, biblické hodiny, spoleèenství
mladých, klub køesPanské výchovy dìtí "Sluníèko", burza dìtského obleèení, knižní
bazar a bleší trh, vìrouèná soutìž atd. Jak sami vidíte, øada akcí je obdobných jako u
nás, nìkteré by pro nás mohly být eventuální inspirací a jiné zase - ve srovnání s
akcemi øeèkovické farnosti - chybí. V žádném pøípadì si však tento neuspoøádaný
a pouze pøíkladný výèet neèiní nárok na úplný obrázek o aktivitách farnosti
Brno-Lesná.
Kromì skupiny aktivních farníkù, jejichž poèet nejsem schopna odhadnout (ale
od ostatních farností se to asi moc lišit nebude), se na pestrém životì kolem
duchovního centra velkou mìrou podílí i zdejší faráø P. Mgr. Pavel Hovìz, trvalý
jáhen Ing. Mgr. Jiøí Maxa, Ph.D. a pastoraèní asistentka sestra Margita Grobarèiková.
Zda a jak funguje farní rada, to jsem zatím nezjistila (ve zbývajícím èase se i o tuto
"špionáž" ještì pokusím). Co ale mají obì farnosti bez pochyb shodné, to je velký
dluh za stavební práce - na Lesné za výstavbu duchovního centra, v Øeèkovicích za
opravy kostela. I zde se tedy konají pravidelné sbírky právì na tento úèel, ale zda
byly vyhlášeny jako "tiché", to jsem nepostøehla. Rozhodnì to však pøi vybírání moc
necinká...
Urèitì by se dalo o farnosti na Lesné napsat celé dlouhé pojednání. O jejích
patronech, o samotné stavbì duchovního centra, která je tolik odlišná od prostøedí
tradièního kostela, o jednotlivých aktivitách atd. Kdo má možnost a zájem, mùže si
vyhledat na internetu pøíslušné webbové stránky (a pøípadnì je porovnat s tìmi
našimi). Tøeba dojde ke stejnému "objevu" jako já, že právì v té pestrosti je krása
života.
Závìrem snad už jen konstatování, že jsem vdìèná za nabídnutou možnost
poznat trošku víc zblízka, jaké je to jinde. Ale i když Bùh je jen jeden a všude
"stejný", pøece jen se už tìším zase k nám, do Øeèkovic...
Marie Procházková
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našimi). Tøeba dojde ke stejnému "objevu" jako já, že právì v té pestrosti je krása
života.
Závìrem snad už jen konstatování, že jsem vdìèná za nabídnutou možnost
poznat trošku víc zblízka, jaké je to jinde. Ale i když Bùh je jen jeden a všude
"stejný", pøece jen se už tìším zase k nám, do Øeèkovic...
Marie Procházková
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Milé dìti,

moc vás všechny zdravím, dnes zvláštì všechny ty z vás, které zaèaly
chodit do školky nebo do školy. Máme za sebou dva mìsíce prázdnin
a vìøím, že jste si je pìknì užily. Dùležité však je, co máme pøed sebou.
Èas odpoèinku vystøídala doba práce. Jedna z vašich povinností, uèit se, vás èeká
po celý život. Uèíte se ve škole, abyste se pøipravily na své povolání, ale uèíme se
mnoho dalších vìcí, jako napø. být dobrým èlovìkem, být dobrým køesPanem. Není

to vždy jednoduché, ale pokud se plnì odevzdáme do Božích rukou, pùjdeme tím
správným smìrem. Pøeji vám hodnì sil k plnìní povinností a taky, abyste život
braly s úsmìvem. Modlím se za vás.
Na závìr pøidávám humornou pøíhodu: Pøed nìkolika dny jsem byla s dìtmi na
procházce. Byl krásný sluneèní den a dìti øíkaly, co vidí kolem sebe. Najednou
Anežka uvidìla v dálce chatky a zahlásila: "Mami, tam jsou prázdniny."
Jindøiška Cihláøová
(Luštìnka vybrána z Katechetického vìstníku 10/2004-2005.)

Naše svìtla podzimních dnù
Svatý Lukáš (18.10.), jeden ze
ètyø evangelistù a spoluautor
Skutkù apoštolských. Byl lékaøem, podle legendy také
maloval. Doprovázel sv. Pavla
na jeho cestách. Hl. atributem
býk: jeho evangelium zaèíná
Zachariášovou obìtí v chrámì
Sv. Hedvika (17.10.), vévodkynì, patronka Slezska, pøíbuzná sv. Anežky. Matka šesti
dìtí, proslula láskou k chudým a nemocným. Zobrazována s klášterem, který založila, s
botami (chodila bosa) a se
soškou P. Marie, již ctila. 

POØAD BOHOSLUŽEB DO ZAÈÁTKU ADVENTU
1.10.

26. v mezidobí

2.10.
4.10.
5.10.
6.10.

po
st
èt
pá

7.10.

so - obnova misií 8:00
18:00
27. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
po
8:30
18:30
út
8:30
18:30
st
8:30
18:30
èt
8:30
závìr misií
18:30
pá
18:00
so
7:00

8.10.
9.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
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7:15
8:30
10:00
Andìlù str. 18:00
sv. Františka 18:00
7:00
18:00

na podìkování s prosbou o další Boží pomoc a ochranu

za † Jiøího Millara s prosbou o pomoc a ochranu pro dìti a vnouèata

za živé a † obyvatele Medlánek (na Sýpce!)
za † manžela a živou a † rodinu
za † manžele Staòkovy
za † P. Jana Pavlù a nová knìžská povolání z naší farnosti
za † rodièe Binkovy, Nešetøilovy, švagrovou, synovce,
bratrance a duše v oèistci
za † rodièe, syna, vnuèku a celou † rodinu
za † manžela a syna
za † rodinu Korzerovu, a Winklerovu
za farníky
za † Jana Sládka, živou rodinu a dvoje rodièe
na podìkování za vyslyšené prosby s prosbou o Boží ochranu

za † manžele Toupaszovi, jejich kmotøence a duše v oèistci
za živou a † rodinu
za † rodièe a pøíbuzné
na podìkování
na úmysl dárce
za † rodièe Janíèkovy, za dar víry a zdraví pro živou rodinu
na podìkování za spoleèný život
na podìkování za Boží pomoc a ochranu pøi nehodì
za † rodièe Topinkovy a dva syny
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15.10. 28. v mezidobí

4.11.

7:15
8:30
10:00
po sv. Hedviky 18:00
st sv. Lukáše 18:00
èt
7:00
pá
18:00
so
7:00
29. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
po
18:00
st
18:00
èt
7:00
pá
18:00
so
7:00
30. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
po
18:00
st Všech svatých 7:00
18:00
èt památka
7:00
zemøelých
18.00
pá
7:00
18:00
so sv. Karla Bor. 7:00

5.11.

31. v mezidobí

6.11.
8.11.
9.11.
10.11.
11.11.
12.11.

po
st
èt
pá
so sv. Martina
32. v mezidobí

13.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.

po sv. Anežky
st
èt
pá sv. Alžbìty
so
33. v mezidobí

20.11.
22.11.
24.11.
25.11.
26.11.

po
st
pá
so
Krista Krále

27.11.
29.11.
30.11.
1.12.
2.12.

po
st
èt sv. Ondøeje
pá
so
závìr círk. roku

16.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
1.11.
2.11.
2.11.
3.11.

7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
7:00
18:00
7:00
7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
7:00
18:00
7:00
7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
18:00
7:00
7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
7:00
18:00
7:00
17:00

za † manžela a živou rodinu
za † manžela a dvoje rodièe
za farníky
za † Marii Bojtkovou
za živou a † rodinu Horákovou a Chovancovu
za dvoje † rodièe a živou rodinu
za † P. Zdeòka Nìmeèka a skauty naší farnosti
za zemøelé
za farníky
za † rodièe a dceru a dar víry pro živou rodinu
na podìkování za 75 let života a ostatní pøijatá dobrodiní
za † rodièe, bratra a živou rodinu
za syna
za † rodièe a duše v oèistci
za † maminku Rùženu Slámovou
za živé a † èleny živého rùžence
za † manžela a dvoje rodièe
za farníky
za † Andrzeje Jankowského a živou rodinu
za † Ivana Pešu (10. výroèí úmrtí)
za živou a † rodinu Michalkovou
za živou a † rodinu Burgetovu a Prusenovskou
za † P. Jana Pavlù a nová knìžská povolání z naší farnosti
za zemøelé
za † Oldøicha Koneèného a živou rodinu
za † Jana Pavlù
na podìkování Bohu za dar života
s prosbou o další Boží požehnání a ochranu a za † manžela
za uzdravení babièky, vnuka a snachy
za farníky
za † Jiøího Voøíška a živou rodinu
za † pøátele a duše v oèistci
na podìkování za syna a celou jeho rodinu
za rodinu Horákovu a Kubkovu
za dar víry pro syna, dceru a jejich rodinu
na podìkování Bohu za 35 let života
za farníky
za † Vítìzslava Hrubého a živou rodinu
za rodièe a na podìkování za dar køtu
za živou a † rodinu
za Boží ochranu, zdraví a dar víry pro syna a dìti
za † rodinu Janíèkovu a živou a † rodinu Komárkovu
za rodinu Bubeníèkovu, Kšicovu, Hulovu a Havelkovu
za zemøelé
za † P. Josefa Dancingera
za † manžela, rodièe a † pøátele
za farníky
na podìkování za dar života
na podìkování
za obrácení høíšníkù
za živé a † èleny živého rùžence
za † maminku a živou a † rodinu
za † rodièe a dar zdraví pro dìti
za farníky
na podìkování s prosbou o Boží požehnání
za † Marii a Ladislava Chrástkovy a † vnuka
za prohloubení duchovního života dìtí a vnukù
za † rodinu Fajkusovu a Horníèkovu
za † švagra a živou a † rodinu
na podìkování za uzdravení

Roèník XI., è. 5 - Obnova lidových misií, øíjen 2006. Pro vnitøní potøebu farnosti nepravidelnì vydává katolická duchovní správa Brno-Øeèkovice. Neprodejné. Autorem grafik
v tomto èísle je Marián Škoviera. K vìtší cti a chvále Boží tiskne Bethania.
Deo gratias!

rožeò

Svatého vavøince
Obnova lidových misií, øíjen 2006
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Už je to skoro rok, co jsme stanuli pod novì opraveným misijním køížem,
abychom podìkovali za misie a spousta z nás si vzala malý køížek domù. Tento
køíž, který vidíme pøed naším kostelem, pøipomíná nejen misie, ale i pravdu, že
není jiný most k nebi, jak znamení
Kristova umuèení. Køíž nám pøipo- Køíž je most k n eb i
míná, že v nìm je vítìzství, i to moje
osobní, i to naše spoleèné nad svìtem…
V poslední dobì èasto slyšíme o nìjakých lidech showbyznysu, kteøí se køíži
smìjí a zneužívají jej. A jak o tom všechny noviny vèetnì katolických široce
vykládají a dìlají tìmto lidem zadarmo reklamu. Pøece o to jim jde! Jak se tedy
máme bránit? Zlo bude vždycky øádit,
ale my máme bojovat ne meèem, ale
dobrem. Zamýšlet se, co pro mì
znamená køíž. Jak se køižuji pøi
modlitbì. Mám na krku køíž, je v mém
bytì na stìnì? Ježíš nepotøebuje,
abychom házeli blesky po tìch, kteøí
dìlají hlouposti, ale abychom opravdu
vìøili v køíž - znamení spásy.
V roce 1987 se v Krakovì takto modlil
Jan Pavel II.: "Buï pochválen Køíži
Krista! Kdekoliv se nachází tvé
znamení, Kristus dává svìdectví pravdy
o pøechodu ze smrti k životu, dává
svìdectví lásky, která je silou života,
pøekonávající smrt. Bud pochválen, Køíži, kdekoliv se nacházíš - v poli, pøi
cestách, na místech, kde lidé trpí a umírají, kde lidé pracují a tvoøí…"
AP je èas obnovy lidových misií pro nás chvilkou na poušti, kam pùjdeme spolu
s Ježíšem, abychom se uèili, co je to køíž a lépe zvládali svùj osobní køížek.
Srdeènì vás ještì jednou zvu na obnovu lidových misií. AP máme sílu vrátit se
k ideálùm, aP máme odvahu bránit køíže vìtší láskou a milosrdenstvím.
P. Jacek Kruczek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA
Ti, kdo jdou k záhubì, považují nauku o køíži za hloupost. My však, kteøí
(1 Kor 1,18)
budeme zachránìni, víme, že tím Bùh projevil svou moc.

