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za † rodinu Fajkusovu a Horníèkovu
za † švagra a živou a † rodinu
na podìkování za uzdravení
za farníky
za † rodièe Hobzovy, Daškovy a živou rodinu
na úmysl dárce
za živou a † rodinu Skutilovu
za všechny obìti terorismu a katastrof
za † Jiøího Pavelku a živou rodinu
za † P. Jana Pavlù a nová knìžská povolání z naší farnosti
na podìkování Bohu za 40 let spoleèného života
za † Josefa Kazdu, živou a † rodinu
za † rodièe Votavovy
za † manžela a obì živé a † rodiny
za farníky
za † manžela Aloise, rodièe Hlavièkovy, švagrovou
a živou rodinu
za dar víry, zdraví a Boží pomoc pro celou rodinu
za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a živou rodinu
za † Vìru, Danku a dvoje rodièe
za † Rùženu Pfenigovou
za † Boženu Navrátilovu a živou a † rodinu Navrátilovu
a Hoøínkovu
za zemøelé
za † rodinu Kunzovu a Olbrichovu a dar víry
za dar uzdravení pro syna
za farníky
za † rodièe a bratra
za Miroslava a Boženu Volfových a jejich rodièe
za Boží pomoc, zdraví a ochranu pro živou
a † rodinu Kuèírkovu
na vlastní úmysl
za skauty naší farnosti
za † rodièe Jaškovy a Plockovy
za živou a † rodinu Markovu a Šedivých
za farníky
za † manžela, rodièe a živou rodinu
za dìti naší farnosti
za všechny obyvatele naší farnosti
za † rodièe a prarodièe
za živou a † rodinu Burgetovu a Prusenovskou
za nemocného bratra
za živou a † rodinu Korzerovu a Winkelrovu
za Štìpánku Horákovou, rodièe a bratra
za † Jana Pleského a Markétu Staòkovou
za dvoje † rodièe, manžela a živou rodinu
na podìkování Bohu za pøijaté dary
za † rodièe Tišnovských a živou rodinu
za živé a † èleny živého rùžence
za živou a † rodinu Škapovu a Fejtovu
za zdraví a Boží ochranu pro dìti naší farnosti
za farníky
na podìkování za Boží ochranu pro všechny,
kdo slouží naší farnosti

Uvítáme Vaše pøíspìvky do vánoèního èísla. Uzávìrka je v nedìli 10. prosince v 11 hodin.
Roèník IX., èíslo 6 - Advent 2006 Pro vnitøní potøebu farnosti nepravidelnì vydává
katolická duchovní správa Brno-Øeèkovice. Neprodejné. Autorem grafik i v tomto èísle je
Marián Škoviera. K vìtší cti a chvále Boží tiskne BETHANIA.
Deo gratias!

rožeò

Svatého vavøince
Advent 2006
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Pøecházím supermarketem, už zmizely dušièkové svíèky a všude máme vánoèní
zboží, barevné, pìkné. Zdobí je vymalované stromky, sánì, skøítkové, sobi. Jsem
blízko informací, kde vidím frontu. Na co ti lidé èekají? Zákaznice si nìco vyøizuje a
za ní èeká mladý èlovìk, je moc netrpìlivý. Už už by chtìl být obsloužený, tak skoro
køièí a mává rukama. Jedu zpátky domù, v rádiu reklama: "Už nepotøebuješ Ježíška,
my ti všechno dáme..."
Co je dùležitìjší: být anebo mít? A co my, køesLané? Také èasem podléháme
realitì, že advent je hlavnì èasem
nákupní horeèky? Stále se ptáme:
svìdkové svìtla
"Pøijdou známí, co uvaøím? Jaké dárky
tento rok? Jak se nepohádat ve frontì, když nemám
èas èekat…" To všechno jsou legitimní otázky.
Ale mìli bychom se také ptát: "Jak prožiji další
advent? Pøiblížím se ke svému dobrému Pánu
alespoò o malý kousek?"
Byl èlovìk poslaný Bohem, jmenoval se Jan.
Pøišel jako svìdek, aby svìdèil o svìtle, aby
všichni uvìøili skrze nìho… Mìl jen svìdèit o
tom svìtle. (Jan 1,6)
V temnotì nevìry a høíchu svìdèí Jan Køtitel o
svìtle. Ukazuje, že Bùh je vìtší než všechno.
Lide bìhají za odìvem, jídlem, úspìchem, chtìjí
ukázat kolik toho umí, co dokážou a tak svìdèí
jen o sobì. Chtìjí být dokonalí, nejlepší, jakoby
oni mìli být to svìtlo svìta!
Zatímco Jan nemyslí na odìv, na sebe, na
úspìch a prestiž. Celým životem chce øíct, že je
tu Nìkdo dùležitìjší. My už dnes nemùžeme jíst
kobylky a odívat se do velbloudí srsti. Ale naše svìdectví, že Bùh je nejdùležitìjší,
má být pøesto viditelné. Je totiž èlovìk Bohem poslaný a jmenuje se… øeèkovický
farník! Pøišel jako svìdek, aby svìdèil o svìtle, aby všichni uvìøili skrze nìho. Mìl
by svìdèit o tom svìtle!
Pøeji vám pìkný èas adventní, èas zamyšlení nad sebou ve svìtle svìdectví Jana
Køtitele. AL v nás jiní vidí už dnes odlesk toho svìtla, které pøichází o Vánocích!

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA

P. Jacek Kruczek

Já jsem hlas volajícího na poušti: Vyrovnejte cesty Pánu, jak øekl prorok Izaiáš .

(Jan 1,23)

prožíváme liturg ický rok
Slavnost P. Marie, poèaté bez poskvrny prvotního høíchu
pátek 8. prosince, mše sv. v 7 a v 18 hodin.
Roráty.
Kromì obvyklého zpìvu "Ejhle, Hospodin pøijde" na zaèátku každé mše sv. budou také letos v adventních týdnech tøi ranní bohoslužby s rorátními zpìvy a
slavením svìtla - Ježíše Krista, na jehož narození se pøipravujeme. Budeme se
setkávat každé úterý, ètvrtek a sobotu v 6.30 hod. Poslední roráty budou v sobotu
23. prosince.
Prosíme, noste si s sebou svíce, pokud možno i s kornoutkem na kapající vosk.
Pøíležitost ke svátosti smíøení v adventu
- do 16. 12. pùl hodiny pøed každou veèerní mší sv.
- ve dnech 18. , 20. a 22. a 23.
se zpovídá od 17 hod. do veèerní mše,
- ve dnech 19. , 21. a 23. 12.
po ranní mši až do 9 hodin
- ve ètvrtek 14. 12. bude zpovídat od 15 do 19 hodin
víc zpovìdníkù; prosíme, využijte tuto možnost!
O nedìlích a bìhem vánoèních svátkù už pøíležitost
ke zpovìdi bude pouze na osobní vyžádání.
Proto prosíme, nenechávejte slavení svátosti smíøení
na poslední chvíli!
Svìtlo z Betléma
bude skauty z Petrova pøineseno na veèerní mši sv. v pátek 22. 12.
a odnést si je do domovù bude možné také v sobotu 23. 12. po
rorátech a po veèerní mši, na Štìdrý den pak po všech mších
svatých. Celý tento den bude betlémské svìtlo hoøet také u
hlavního køíže na øeèkovickém høbitovì. Tuto službu pro farnost
opìt zajišLují skauti a skautky øeèkovického støediska.
Bohoslužby 4. adventní nedìle
v sobotu 23. 12. v 18.00 bude mše sv. s nedìlní platností
v nedìli 24. 12. budou dopolední mše sv. jen v 7.15 a 8.30 hodin
Bohoslužby o Vánocích:
24. 12. - Štìdrý den - 16.00 - vánoèní mše sv. zamìøená na dìti
22.00 - slavnostní vánoèní mše sv.
25. 12. - slavnost Narození Pánì - nedìlní poøad bohoslužeb
26. 12. - svátek sv. Štìpána - nedìlní poøad bohoslužeb
Bohoslužby na pøelomu roku:
sobota 30. 12. - mše sv. v 7 a 18 hodin; veèerní bude s nedìlní platností
nedìle 31. 12. - dopolední mše sv. jen v 7.15 a 8.30 hodin
(Silvestr)
- veèerní dìkovná mše svatá jako obvykle v 17 hodin,
- od 23 hod. adorace a spoleèný vstup do Nového roku
Nový rok 1. 1. 2007 - každoroènì zmìnìný poøad bohoslužeb - 8, 10 a 18 hodin.
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ZVEME:

Mikulášská besídka pro dìti - støeda 6. 12. v 18.00 po mši sv. v kostele.
7. farní ples bude v sobotu 13. ledna 2007 od 19.30 v sokolovnì, hraje Kolowrat.
Prodej vstupenek po nedìlních bohoslužbách 31. prosince a 7. ledna.

Pøíští duben ve svaté zemi

Tak, jak jsme v loòském roce avizovali, zveme vás na osmidenní farní pouL
Øeèkovákù do Svaté zemì. Je to krajina, kde Bùh mimoøádnì oslovil celé lidstvo v
zájmu jeho harmonického duchovního vývoje. Tu vznikly biblické dìjiny Starého a
Nového zákona, které podnítily rozvoj nové civilizace na všech kontinentech. Tu je
kolébka tøí svìtových náboženství - židovstva, køesLanstva a islámu. Navštívit a
poznávat Svatou zemi je urèitì neopakovatelný a hluboký zážitek a stává se
nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život.
S bratislavskou cestovní kanceláøí AWERTOUR jsme vybrali termín 19. - 26. 4.
2007, kdy je Blízký východ plný kvìtù a ještì není nesnesitelné horko. V cenì 11.990
Kè je zahrnuta letenka, 7x ubytování s polopenzí ve 2 - 3 lùžkových pokojích se soc.
zaøízením, vstupy ve Svaté zemi, tamní doprava klimatizovaným autobusem a
odborný prùvodce – knìz. V cenì nejsou zapoèítané letištní poplatky 1600 Kè a
obslužné, které pøedstavuje sumu 20 USD /platí se pøímo prùvodci ve Sv. zemi/.
Kromì toho je ještì vybírán palivový pøíplatek letecké spoleènosti. Jeho výška sa
pohybuje podle ceny ropy a stanovuje se na kalendáøní mìsíc dopøedu. K 1. 11.
2006 byl stanoven palivový pøíplatek ve výši 2200 Kè. Celkem tedy cena pouti
vychází asi na 16.200 korun.
Nabízený program:
1. den: V ranních hodinách odjezd na letištì v Bratislavì s následným odletem do
Tel Avivu. Odtud autobusem do Haify, prohlídka mariánské svatynì - Stella Maris
na úpatí hory Karmel. Po prohlídce odjezd na místo ubytování. Veèeøe a nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka Nazareta - baziliky Zvìstování, kostela sv. Josefa.
Návštìva místa prvního zázraku v Kánì Galilejské, kde si manželé mohou obnovit
manželské sliby. Veèeøe a nocleh.
3. den: Po snídani výstup na horu Tábor /pešky, nebo taxíkem za 5 USD/,
prohlídka kostela Promìnìní Pánì. Po poledni program pøi Genezaretském jezeøe:
hora Blahoslavenství, Kafarnaum - dùm sv. Petra, Tabgha - místo zázraèného
rozmnožení chlebù a ryb, místo Primátu sv. Petra. Pøi jezeøe možnost zakoupení
obìda - tradièní ryby sv. Petra. Návšteva Jardenitu /øeka Jordán/ - obnovení
køestních slibù. Veèeøe a nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do Betléma, prohlídka mìsta - baziliky Narození Ježíše
Krista, Pole pastýøù, Jeskynì mléka. Ubytování, veèeøe a nocleh.
5. den: Po snídani odjezd autokarem do Jeruzaléma. Prohlídka mìsta - Betfage,
návštìva Olivové hory - prohlídka kostela Pater Noster - Otèenáš, návštìva
Dominus Flevit, místa, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalémem. Prohlídka
Getsemanské zahrady, baziliky Agónie /smrtelného zápasu Pána Ježíše/, kostela
Hrobu Panny Marie. Pøechod ke Zdi náøkù, hora Sión – veèeøadlo a bazilika Usnutí
Panny Marie. Veèeøe a nocleh.
3

prožíváme liturg ický rok
Slavnost P. Marie, poèaté bez poskvrny prvotního høíchu
pátek 8. prosince, mše sv. v 7 a v 18 hodin.
Roráty.
Kromì obvyklého zpìvu "Ejhle, Hospodin pøijde" na zaèátku každé mše sv. budou také letos v adventních týdnech tøi ranní bohoslužby s rorátními zpìvy a
slavením svìtla - Ježíše Krista, na jehož narození se pøipravujeme. Budeme se
setkávat každé úterý, ètvrtek a sobotu v 6.30 hod. Poslední roráty budou v sobotu
23. prosince.
Prosíme, noste si s sebou svíce, pokud možno i s kornoutkem na kapající vosk.
Pøíležitost ke svátosti smíøení v adventu
- do 16. 12. pùl hodiny pøed každou veèerní mší sv.
- ve dnech 18. , 20. a 22. a 23.
se zpovídá od 17 hod. do veèerní mše,
- ve dnech 19. , 21. a 23. 12.
po ranní mši až do 9 hodin
- ve ètvrtek 14. 12. bude zpovídat od 15 do 19 hodin
víc zpovìdníkù; prosíme, využijte tuto možnost!
O nedìlích a bìhem vánoèních svátkù už pøíležitost
ke zpovìdi bude pouze na osobní vyžádání.
Proto prosíme, nenechávejte slavení svátosti smíøení
na poslední chvíli!
Svìtlo z Betléma
bude skauty z Petrova pøineseno na veèerní mši sv. v pátek 22. 12.
a odnést si je do domovù bude možné také v sobotu 23. 12. po
rorátech a po veèerní mši, na Štìdrý den pak po všech mších
svatých. Celý tento den bude betlémské svìtlo hoøet také u
hlavního køíže na øeèkovickém høbitovì. Tuto službu pro farnost
opìt zajišLují skauti a skautky øeèkovického støediska.
Bohoslužby 4. adventní nedìle
v sobotu 23. 12. v 18.00 bude mše sv. s nedìlní platností
v nedìli 24. 12. budou dopolední mše sv. jen v 7.15 a 8.30 hodin
Bohoslužby o Vánocích:
24. 12. - Štìdrý den - 16.00 - vánoèní mše sv. zamìøená na dìti
22.00 - slavnostní vánoèní mše sv.
25. 12. - slavnost Narození Pánì - nedìlní poøad bohoslužeb
26. 12. - svátek sv. Štìpána - nedìlní poøad bohoslužeb
Bohoslužby na pøelomu roku:
sobota 30. 12. - mše sv. v 7 a 18 hodin; veèerní bude s nedìlní platností
nedìle 31. 12. - dopolední mše sv. jen v 7.15 a 8.30 hodin
(Silvestr)
- veèerní dìkovná mše svatá jako obvykle v 17 hodin,
- od 23 hod. adorace a spoleèný vstup do Nového roku
Nový rok 1. 1. 2007 - každoroènì zmìnìný poøad bohoslužeb - 8, 10 a 18 hodin.
2

ZVEME:

Mikulášská besídka pro dìti - støeda 6. 12. v 18.00 po mši sv. v kostele.
7. farní ples bude v sobotu 13. ledna 2007 od 19.30 v sokolovnì, hraje Kolowrat.
Prodej vstupenek po nedìlních bohoslužbách 31. prosince a 7. ledna.

Pøíští duben ve svaté zemi

Tak, jak jsme v loòském roce avizovali, zveme vás na osmidenní farní pouL
Øeèkovákù do Svaté zemì. Je to krajina, kde Bùh mimoøádnì oslovil celé lidstvo v
zájmu jeho harmonického duchovního vývoje. Tu vznikly biblické dìjiny Starého a
Nového zákona, které podnítily rozvoj nové civilizace na všech kontinentech. Tu je
kolébka tøí svìtových náboženství - židovstva, køesLanstva a islámu. Navštívit a
poznávat Svatou zemi je urèitì neopakovatelný a hluboký zážitek a stává se
nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život.
S bratislavskou cestovní kanceláøí AWERTOUR jsme vybrali termín 19. - 26. 4.
2007, kdy je Blízký východ plný kvìtù a ještì není nesnesitelné horko. V cenì 11.990
Kè je zahrnuta letenka, 7x ubytování s polopenzí ve 2 - 3 lùžkových pokojích se soc.
zaøízením, vstupy ve Svaté zemi, tamní doprava klimatizovaným autobusem a
odborný prùvodce – knìz. V cenì nejsou zapoèítané letištní poplatky 1600 Kè a
obslužné, které pøedstavuje sumu 20 USD /platí se pøímo prùvodci ve Sv. zemi/.
Kromì toho je ještì vybírán palivový pøíplatek letecké spoleènosti. Jeho výška sa
pohybuje podle ceny ropy a stanovuje se na kalendáøní mìsíc dopøedu. K 1. 11.
2006 byl stanoven palivový pøíplatek ve výši 2200 Kè. Celkem tedy cena pouti
vychází asi na 16.200 korun.
Nabízený program:
1. den: V ranních hodinách odjezd na letištì v Bratislavì s následným odletem do
Tel Avivu. Odtud autobusem do Haify, prohlídka mariánské svatynì - Stella Maris
na úpatí hory Karmel. Po prohlídce odjezd na místo ubytování. Veèeøe a nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka Nazareta - baziliky Zvìstování, kostela sv. Josefa.
Návštìva místa prvního zázraku v Kánì Galilejské, kde si manželé mohou obnovit
manželské sliby. Veèeøe a nocleh.
3. den: Po snídani výstup na horu Tábor /pešky, nebo taxíkem za 5 USD/,
prohlídka kostela Promìnìní Pánì. Po poledni program pøi Genezaretském jezeøe:
hora Blahoslavenství, Kafarnaum - dùm sv. Petra, Tabgha - místo zázraèného
rozmnožení chlebù a ryb, místo Primátu sv. Petra. Pøi jezeøe možnost zakoupení
obìda - tradièní ryby sv. Petra. Návšteva Jardenitu /øeka Jordán/ - obnovení
køestních slibù. Veèeøe a nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do Betléma, prohlídka mìsta - baziliky Narození Ježíše
Krista, Pole pastýøù, Jeskynì mléka. Ubytování, veèeøe a nocleh.
5. den: Po snídani odjezd autokarem do Jeruzaléma. Prohlídka mìsta - Betfage,
návštìva Olivové hory - prohlídka kostela Pater Noster - Otèenáš, návštìva
Dominus Flevit, místa, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalémem. Prohlídka
Getsemanské zahrady, baziliky Agónie /smrtelného zápasu Pána Ježíše/, kostela
Hrobu Panny Marie. Pøechod ke Zdi náøkù, hora Sión – veèeøadlo a bazilika Usnutí
Panny Marie. Veèeøe a nocleh.
3

6. den: Po snídani prohlídka Betánie - Lazarùv hrob. Pøechod Judskou pouští,
návštìva Mrtvého moøe s možností koupání. Odpoledne fakultativní výlet na
Massadu a do Qumránu. Veèeøe a nocleh.
7. den: Po snídani odjezd autokarem do Jeruzaléma, prohlídka Starého mìsta.
Køížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božího hrobu na Kalvárii - Golgotì. Veèeøe a
nocleh.
8. den: Po snídani odjezd autokarem do Ain Karem, návšteva místa narození sv.
Jana Køtitele a místa Navštívení Panny Marie u sv. Alžbìty. Po obìdì odlet z Tel
Avivu do Bratislavy, návrat do Brna veèer.
Duchovní program je spojený s každodenní mší svatou, budou s námi minimálnì
3 knìží.
Na tento poutní zájezd máme rezervováno 55 míst, pøihlášky se zálohou 6000
korun pøijímá paní Marie Škovierová. Pøihlásit mùžete i své pøíbuzné a dobré
pøátele, pokud jsou vìøící. Pøihlašování v naší farnosti uzavøeme na konci roku,
kdy volná místa nabídneme sousedním farnostem.

Informace Farn í charity

Nabízíme vám prostor pro další formu malé pomoci. Tentokrát se jedná o téma
SBÍRKA BRÝLÍ (dioptrických i sluneèních - pro dospìlé i dìti). Možná máte doma
starší, již nepotøebné brýle. Už dosloužily, ale bylo vám jich líto a tak jste je
nevyhodili. Dobøe jste udìlali. Tyto brýle mohou ještì dobøe posloužit a pomoci.
Øád bosých karmelitánù z kláštera Pražského jezulátka v Praze posílá brýle do
svých misijních klášterù ve Støedoafrické republice (patøí mezi 20 nejchudších zemí
svìta). Podle informací misijní stanice v Bozoumu jsou brýle pro obyèejného
èlovìka prakticky nedostupné. Již k pomìrnì drahému vyšetøení musí jet do 200
km vzdáleného mìsta a pro brýle 60 km do dalšího mìsta. A ty brýle samozøejmì
zaplatit a podstoupit zpáteèní cestu. Brýle potøebují nejèastìji lidé starší, kteøí patøí k
nejchudším. Tak si to pøedstavte...
A teï jak by mìly brýle vypadat: Podmínkou je, aby obruby nebyly polámané
nebo jinak poškozené a skla poškrábaná. Ideální bude, ale není to podmínkou, když
brýle necháte odbornì pøemìøit a oznaèit. Karmelitánùm to hodnì pomùže - v
Africe to už nebudou muset dìlat. Tady vám to pøi troše dobré vùle udìlá každý
optik.
Brýle budeme sbírat 3. nedìli adventní po každé mši svaté v kapli našeho kostela.
Potøebné informace máte a teï už to záleží na vás. Tìšíme se!
VÁNOCE 2006 budou tradiènì ve znamení dvou "L" - likvidace lepry. Akce
potrvá po celou dobu vánoèní.
Krásný a užiteènì prožitý advent vám pøeje vaše FCH.
(mo)

d ostaneme d o øeèkovic Tv Noe?
Samostatný televizní program TV NOE se šíøí dennì od 8 do 12 a od 18 do 24
hodin již pùl roku. „Televize dobrých zpráv“, jak je svými tvùrci charak- terizována,
uvedla pøi této pøíležitosti do provozu regionální studio NOE v Brnì. Místnosti
studia na Barvièovì ulici, pronajaté a rekonstruované Biskupstvím brnìnským,
požehnal v pátek 10. listopadu generální vikáø Mons. Jiøí Mikulášek. Studio zahájilo
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nejprve dabingem pøevzatých cizojazyèných filmù, pozdìji je tu plánováno i
natáèení samostatných poøadù; zaøízení je zároveò pøipraveno tak, aby bylo možné
ze studia vysílat pøímo – živì. Držitel licence k televiznímu vysílání - spoleènost
Telepace se chystá též na spuštìní provozu teletextu; ten je v dobì, kdy je témìø
každý televizor vybaven k jeho pøíjmu, jedním z nej- pohotovìjších médií.
Nekomerèní TV Noe staví na køesLanských hodnotách, financována je z
dobrovolných pøíspìvkù divákù, ze sponzoringu a z grantù. Sledování a podpora
køesLanských médií by mìla patøit k prioritám našich rodin!
ØEÈKOVICKÁ FARNOST SE PØIPOJÍ SPOLEÈNÌ!
Signál TV Noe je základním zpùsobem DVB-S šíøen pøes satelit Astra 3A. Pro
toho, kdo nemá TV Nova v nabídce své televizní kabelové sítì, je satelit (kromì
internetu) zatím jedinou možností. Pro všechny, kdo nad jeho zøízením stále váhají,
doporuèujeme následující spoleèný farní postup: Bìhem druhé a tøetí adventní
nedìle se zájemci pøihlásí v kostele (formuláø bude vyložen na oltáøi Sv. rodiny).
Na poèátku ledna pøíštího roku pak zorganizujeme na faøe setkání s
pracovníkem TV Noe, který montáže za výhodnou cenu provádí. Tam všichni
zájemci získají pøesné informace o možnostech (rozsahu pøíjmu i odpovídající
cenì) a budou si moci dohodnout vhodný termín montáže. Jeden satelitní talíø pak
"ozdobí" také øeèkovickou faru, kde pak bude v prostorách farní knihovny
(vaš)
zájemcùm k dispozici i TV Noe.

Také kvám už pøišlo?
Knám dorazilo jednoho podzimního rána, prostøednictvím SMS zprávy. Zprávu nám
poslal jeden internetový magazín o víøe a odvolával se pøitom na vysoce dùvìryhodný
zdroj, mající inspiraci pøímo na místech nejvyšších. Zpráva znìla pøesnì takto:
„Už k vám pøišlo Boží království.“ A odkaz na zdroj se skrýval pod záhadnou znaèkou
Lk 11,20. *
Tak Boží království, to je tedy rychlost, teprve vèera veèer skonèila obnova misií.
Vtakový bleskový výsledek myslím nedoufali ani otcové misionáøi.
Boží království, opakuji si a procházím ztichlým bytem. Starší dìti jsou ve škole,
nejmladší ještì dospává své pohádkové sny. Boží království, hm, chodím po bytì a sbírám
prádlo do praèky a hrnky od èaje (nebo> i takové vìci se ještì vyskytují vnìkterých ménì
dokonalých koutech Božího království). Možná by to chtìlo èisté trièko, øíkám si, když
jsem prošla kolem zrcadla. (A co takhle èistou duši?) Také bych se mohla èastìji usmívat
na manžela, když knám pøišlo. To Boží království. A chtìlo by to nìjaký chutný obìd,
který by potìšil ostatní.
Sneèekanou radostí se pouštím do svých povinností. Boží království, tady u nás,
chápete to? To taky znamená, že Pán je tady se mnou, pøi mé práci, v mých
myšlenkách, ale i vtom, co se mi nedaøí. A i ty obyèejné vìci kolem sebe najednou vidím
vnovém svìtle. Jsou totiž darem od Krále. Také pøece rádi dostáváte dárky. Myslím,
takové ty neèekané, zlásky. A tyhle, ty jsou tedy urèitì zlásky, to si pište!
Prožívat svùj život smyšlenkou, že spoluvytváøím jeden konkrétní kout Božího
království, to je nádherné. Ve shonu všedních dní se snadno vytratí skuteèný hluboký
smysl našeho snažení. Proto je bájeèné, když nám to nìkdo pøipomene. Tøeba
prostøednictvím SMS zprávy.
*zdroj: www.víra.cz , heslo na den 13. 10. 2006
(keta)
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ØEÈKOVICKÁ ZASTAVENí
ZASTAVENí

1.

Stojí na rùzných místech a trpìlivì èekají na èlovìka,
který jim vìnuje minutku èasu. Kdo? No pøece køíže a
Boží muka vnašem blízkém nebo i vzdálenìjším okolí.
A právì u nich, svaším dovolením, bych rád spolu
svámi chvilièku postál.
Køíž rodiny Pokorových na koneèné stanici tramvaje
vØeèkovicích.
Stojím pøed ním a obdivuji krásu vytesanou do
kamene. Je v ní tolik citu, vyváženosti a úcty k Ukøižovanému. Žádná abstrakce, ale skuteènost Boží lásky
kèlovìku. Øíkám si, kdo asi byli ti Pokorovi, že
potøebovali postavit tak nákladnou stavbu? Co nám
chtìli vzkázat do naší doby? Jaká byla ta jejich doba a
jaký byl jejich život?
Nic o nich nevím. Možná nìkdo zvás ví víc. Ale odkaz je pro mne jasný: Pokloò
se BOŽÍ LÁSCE a prosím, pomodli se za nás. Tak se pøece pomodli… Prosím!
Nìco zhistorie: Køíž byl postaven rodinou Pokorových vroce 1870, roku 1888
opraven, 21. 10. 1976 byl odstranìn pod záminkou terénních úprav pro zbudování
podchodu. Uložili jej na farní zahradì. Zásluhou dr. O. Fischera a paní L. Ulrichové byl
køíž obnoven a znovu postaven na souèasném místì (s podporou pana ing. J. Holíka
a dalších èlenù KDU-ÈSL). 22. 11. 1992 na svátek Krista Krále byl køíž znovu
slavnostnì posvìcen otcem arciknìzem Votoupalem za pøítomnosti tehdejšího správce
farnosti otce ThDr. Rychteckého. (Fakta èerpána od paní L. Ulrichové).
(maš)

Advent a ván o ce na Petrovì
19.30 Adventní koncert vkryptì katedrály.
Úèinkuje skupina Bétel, pøedprodej vstupenek BKC, Bìhounská 17.
8.12. 17.20 Slavnost Panny Marie poèaté bez poskvrny prvotního høíchu.
Prùvod svìtla zDenisových sadù a pontifikální mše svatá.
19.00 W.A.Mozart: Korunovaèní mše C dur. Dobrovolné vstupné.
10.12. 19.30 Adventní koncert dómské scholy, vstupné dobrovolné.
16.12. 17.00 Adventní varhanní koncert posluchaèù brnìnské konzervatoøe.
17.12. 9.00 Pontifikální mše spøedáním betlémského svìtla,
19.30 Adventní koncert duchovní hudby, pøedprodej BKC Bìhounská 17.
3.12.

24.12. Bohoslužby 7.30, 9.00, 16.00 (pro rodièe sdìtmi), 24.00 (pontifikální).
25.12. Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30 (pontifikální; Hradil: Èeská mše koledová),
16.30 Vánoèní koncert Kantilény. Pøedprodej Besední dùm,
19.30 Vánoèní koncert J. J. Ryba: Èeská mše vánoèní „Hej mistøe“
Pøedprodej BKC Bìhounská 17 a DONUM Petrov.
26.12. Bohoslužby 7.30, 9.00 (Spirituály a vánoèní písnì, zpívá Pavlováèek),
10.30 latinská mše svatá (zpívá Svatomichalská gregoriánská schola),
16.00 koncert Vánoèní vinšování sOndrášem, vstupné dobrovolné,
20.00 vánoèní koncert agentury Amneris, pøedprodej BKC Bìhounská.
31.12. Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 (pontifikální na závìr obè. roku)
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Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30 (pontifikální; Fr.X. Brixi: Missa pastoralis),
17.00 novoroèní koncert, pøedprodej BKC Bìhounská a DONUM.
2.1.
15.00 pontifikální mše svatá spožehnáním tøíkrálovým koledníkùm.
V zimním období (do 14. dubna 2007) je zmìnìna otevírací doba v Informaèním
kontaktním centru Petrov a v expozici muzea sakrálního umìní Vita Christi - Život
Kristùv (Brno, Petrov 1). Otevøeno od støedy do nedìle, od 10 do 17 hodin, bìhem
vánoèních svátkù bude ve dnech 23.- 26. 12., 30. - 31. 12. zavøeno.

1.1.

M ilé d ìti,
moc vás všechny zdravím na poèátku adventní doby. Je to doba,
kdy se zamýšlíme více nad sebou a snažíme se na sobì pracovat.
Všichni si uvìdomujeme, že èasto Boha i druhé zraòujeme svým
chováním, slovy èi skutky. Docela snadno nìkomu ublížíme nebo
nìco nesplníme. Urèitì mi ale dáte za pravdu, že nás toto jednání
nenaplòuje
radostí.
Naopak jen to, co nás
stojí nìjaké úsilí, nás
posunuje blíže k Bohu.
Zkuste se teï zamyslet nad svými slabostmi a na každý týden
adventu si dejte nìjaké
pøedsevzetí.
Kromì
toho bychom nemìli
zapomínat na pravidelnou modlitbu, èetbu z
Bible èi mši svatou.
Pokud
se
budete
opravdu snažit, urèitì
se aspoò o trochu
polepšíte a tím nachystáte ve svém srdci
místo pro Pána Ježíše.
Pøeji vám všem
hodnì síly pøi plnìní
vašich pøedsevzetí a
odvahu se nevzdávat,
když se vám nìco
nepodaøí.
Jindøiška Cihláøová

Tajenka:
_______________________________________________________________________

(Tajenka vybrána z Katechetického vìstníku è. 4/2003-2004)
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kamene. Je v ní tolik citu, vyváženosti a úcty k Ukøižovanému. Žádná abstrakce, ale skuteènost Boží lásky
kèlovìku. Øíkám si, kdo asi byli ti Pokorovi, že
potøebovali postavit tak nákladnou stavbu? Co nám
chtìli vzkázat do naší doby? Jaká byla ta jejich doba a
jaký byl jejich život?
Nic o nich nevím. Možná nìkdo zvás ví víc. Ale odkaz je pro mne jasný: Pokloò
se BOŽÍ LÁSCE a prosím, pomodli se za nás. Tak se pøece pomodli… Prosím!
Nìco zhistorie: Køíž byl postaven rodinou Pokorových vroce 1870, roku 1888
opraven, 21. 10. 1976 byl odstranìn pod záminkou terénních úprav pro zbudování
podchodu. Uložili jej na farní zahradì. Zásluhou dr. O. Fischera a paní L. Ulrichové byl
køíž obnoven a znovu postaven na souèasném místì (s podporou pana ing. J. Holíka
a dalších èlenù KDU-ÈSL). 22. 11. 1992 na svátek Krista Krále byl køíž znovu
slavnostnì posvìcen otcem arciknìzem Votoupalem za pøítomnosti tehdejšího správce
farnosti otce ThDr. Rychteckého. (Fakta èerpána od paní L. Ulrichové).
(maš)

Advent a ván o ce na Petrovì
19.30 Adventní koncert vkryptì katedrály.
Úèinkuje skupina Bétel, pøedprodej vstupenek BKC, Bìhounská 17.
8.12. 17.20 Slavnost Panny Marie poèaté bez poskvrny prvotního høíchu.
Prùvod svìtla zDenisových sadù a pontifikální mše svatá.
19.00 W.A.Mozart: Korunovaèní mše C dur. Dobrovolné vstupné.
10.12. 19.30 Adventní koncert dómské scholy, vstupné dobrovolné.
16.12. 17.00 Adventní varhanní koncert posluchaèù brnìnské konzervatoøe.
17.12. 9.00 Pontifikální mše spøedáním betlémského svìtla,
19.30 Adventní koncert duchovní hudby, pøedprodej BKC Bìhounská 17.
3.12.

24.12. Bohoslužby 7.30, 9.00, 16.00 (pro rodièe sdìtmi), 24.00 (pontifikální).
25.12. Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30 (pontifikální; Hradil: Èeská mše koledová),
16.30 Vánoèní koncert Kantilény. Pøedprodej Besední dùm,
19.30 Vánoèní koncert J. J. Ryba: Èeská mše vánoèní „Hej mistøe“
Pøedprodej BKC Bìhounská 17 a DONUM Petrov.
26.12. Bohoslužby 7.30, 9.00 (Spirituály a vánoèní písnì, zpívá Pavlováèek),
10.30 latinská mše svatá (zpívá Svatomichalská gregoriánská schola),
16.00 koncert Vánoèní vinšování sOndrášem, vstupné dobrovolné,
20.00 vánoèní koncert agentury Amneris, pøedprodej BKC Bìhounská.
31.12. Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 (pontifikální na závìr obè. roku)
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Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30 (pontifikální; Fr.X. Brixi: Missa pastoralis),
17.00 novoroèní koncert, pøedprodej BKC Bìhounská a DONUM.
2.1.
15.00 pontifikální mše svatá spožehnáním tøíkrálovým koledníkùm.
V zimním období (do 14. dubna 2007) je zmìnìna otevírací doba v Informaèním
kontaktním centru Petrov a v expozici muzea sakrálního umìní Vita Christi - Život
Kristùv (Brno, Petrov 1). Otevøeno od støedy do nedìle, od 10 do 17 hodin, bìhem
vánoèních svátkù bude ve dnech 23.- 26. 12., 30. - 31. 12. zavøeno.

1.1.

M ilé d ìti,
moc vás všechny zdravím na poèátku adventní doby. Je to doba,
kdy se zamýšlíme více nad sebou a snažíme se na sobì pracovat.
Všichni si uvìdomujeme, že èasto Boha i druhé zraòujeme svým
chováním, slovy èi skutky. Docela snadno nìkomu ublížíme nebo
nìco nesplníme. Urèitì mi ale dáte za pravdu, že nás toto jednání
nenaplòuje
radostí.
Naopak jen to, co nás
stojí nìjaké úsilí, nás
posunuje blíže k Bohu.
Zkuste se teï zamyslet nad svými slabostmi a na každý týden
adventu si dejte nìjaké
pøedsevzetí.
Kromì
toho bychom nemìli
zapomínat na pravidelnou modlitbu, èetbu z
Bible èi mši svatou.
Pokud
se
budete
opravdu snažit, urèitì
se aspoò o trochu
polepšíte a tím nachystáte ve svém srdci
místo pro Pána Ježíše.
Pøeji vám všem
hodnì síly pøi plnìní
vašich pøedsevzetí a
odvahu se nevzdávat,
když se vám nìco
nepodaøí.
Jindøiška Cihláøová

Tajenka:
_______________________________________________________________________

(Tajenka vybrána z Katechetického vìstníku è. 4/2003-2004)
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POØAD BOHOSLUŽEB DO KONCE ROKU
1.12.
2.12.
2.12.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.
10.12.

11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.

pá
18:00
so
7:00
so
17:00
ne l. adventní 7:15
8:30
10:00
po
18:00
út
6:30
st sv.Mikuláše 18:00
èt
6:30
pá Nep. poèetí 7:00
P.Marie
18:00
so
6:30
ne 2. adventní 7:15
8:30
10:00
po
út
st sv.Lucie
èt
pá

16.12. so
17.12. ne 3. adventní
18.12. po
19.12. út
20.12. st
21.12.
22.12.
23.12.
23.12.
24.12.

25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
6:30
7:15
8:30
10:00
18:00
6:30
18:00

èt
6:30
pá
18:00
so
6:30
so
18:00
ne 4. adventní 7:15
8:30
16:00
22:00
po Narození
7:15
Pánì
8:30
10:00
út sv. Štìpána 7:15
8:30
10:00
st sv. Jana Ev. 18:00
èt Mláïátek
7:00
pá
18:00
so
7:00
18:00
ne Sv. rodiny 7:15
8:30
17:00

za † rodinu Fajkusovu a Horníèkovu
za † švagra a živou a † rodinu
na podìkování za uzdravení
za farníky
za † rodièe Hobzovy, Daškovy a živou rodinu
na úmysl dárce
za živou a † rodinu Skutilovu
za všechny obìti terorismu a katastrof
za † Jiøího Pavelku a živou rodinu
za † P. Jana Pavlù a nová knìžská povolání z naší farnosti
na podìkování Bohu za 40 let spoleèného života
za † Josefa Kazdu, živou a † rodinu
za † rodièe Votavovy
za † manžela a obì živé a † rodiny
za farníky
za † manžela Aloise, rodièe Hlavièkovy, švagrovou
a živou rodinu
za dar víry, zdraví a Boží pomoc pro celou rodinu
za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a živou rodinu
za † Vìru, Danku a dvoje rodièe
za † Rùženu Pfenigovou
za † Boženu Navrátilovu a živou a † rodinu Navrátilovu
a Hoøínkovu
za zemøelé
za † rodinu Kunzovu a Olbrichovu a dar víry
za dar uzdravení pro syna
za farníky
za † rodièe a bratra
za Miroslava a Boženu Volfových a jejich rodièe
za Boží pomoc, zdraví a ochranu pro živou
a † rodinu Kuèírkovu
na vlastní úmysl
za skauty naší farnosti
za † rodièe Jaškovy a Plockovy
za živou a † rodinu Markovu a Šedivých
za farníky
za † manžela, rodièe a živou rodinu
za dìti naší farnosti
za všechny obyvatele naší farnosti
za † rodièe a prarodièe
za živou a † rodinu Burgetovu a Prusenovskou
za nemocného bratra
za živou a † rodinu Korzerovu a Winkelrovu
za Štìpánku Horákovou, rodièe a bratra
za † Jana Pleského a Markétu Staòkovou
za dvoje † rodièe, manžela a živou rodinu
na podìkování Bohu za pøijaté dary
za † rodièe Tišnovských a živou rodinu
za živé a † èleny živého rùžence
za živou a † rodinu Škapovu a Fejtovu
za zdraví a Boží ochranu pro dìti naší farnosti
za farníky
na podìkování za Boží ochranu pro všechny,
kdo slouží naší farnosti

Uvítáme Vaše pøíspìvky do vánoèního èísla. Uzávìrka je v nedìli 10. prosince v 11 hodin.
Roèník IX., èíslo 6 - Advent 2006 Pro vnitøní potøebu farnosti nepravidelnì vydává
katolická duchovní správa Brno-Øeèkovice. Neprodejné. Autorem grafik i v tomto èísle je
Marián Škoviera. K vìtší cti a chvále Boží tiskne BETHANIA.
Deo gratias!

rožeò

Svatého vavøince
Advent 2006
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Pøecházím supermarketem, už zmizely dušièkové svíèky a všude máme vánoèní
zboží, barevné, pìkné. Zdobí je vymalované stromky, sánì, skøítkové, sobi. Jsem
blízko informací, kde vidím frontu. Na co ti lidé èekají? Zákaznice si nìco vyøizuje a
za ní èeká mladý èlovìk, je moc netrpìlivý. Už už by chtìl být obsloužený, tak skoro
køièí a mává rukama. Jedu zpátky domù, v rádiu reklama: "Už nepotøebuješ Ježíška,
my ti všechno dáme..."
Co je dùležitìjší: být anebo mít? A co my, køesLané? Také èasem podléháme
realitì, že advent je hlavnì èasem
nákupní horeèky? Stále se ptáme:
svìdkové svìtla
"Pøijdou známí, co uvaøím? Jaké dárky
tento rok? Jak se nepohádat ve frontì, když nemám
èas èekat…" To všechno jsou legitimní otázky.
Ale mìli bychom se také ptát: "Jak prožiji další
advent? Pøiblížím se ke svému dobrému Pánu
alespoò o malý kousek?"
Byl èlovìk poslaný Bohem, jmenoval se Jan.
Pøišel jako svìdek, aby svìdèil o svìtle, aby
všichni uvìøili skrze nìho… Mìl jen svìdèit o
tom svìtle. (Jan 1,6)
V temnotì nevìry a høíchu svìdèí Jan Køtitel o
svìtle. Ukazuje, že Bùh je vìtší než všechno.
Lide bìhají za odìvem, jídlem, úspìchem, chtìjí
ukázat kolik toho umí, co dokážou a tak svìdèí
jen o sobì. Chtìjí být dokonalí, nejlepší, jakoby
oni mìli být to svìtlo svìta!
Zatímco Jan nemyslí na odìv, na sebe, na
úspìch a prestiž. Celým životem chce øíct, že je
tu Nìkdo dùležitìjší. My už dnes nemùžeme jíst
kobylky a odívat se do velbloudí srsti. Ale naše svìdectví, že Bùh je nejdùležitìjší,
má být pøesto viditelné. Je totiž èlovìk Bohem poslaný a jmenuje se… øeèkovický
farník! Pøišel jako svìdek, aby svìdèil o svìtle, aby všichni uvìøili skrze nìho. Mìl
by svìdèit o tom svìtle!
Pøeji vám pìkný èas adventní, èas zamyšlení nad sebou ve svìtle svìdectví Jana
Køtitele. AL v nás jiní vidí už dnes odlesk toho svìtla, které pøichází o Vánocích!

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA

P. Jacek Kruczek

Já jsem hlas volajícího na poušti: Vyrovnejte cesty Pánu, jak øekl prorok Izaiáš .

(Jan 1,23)

