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za farní spoleèenství
za † manžela a syna, bratry a sestry a dvoje rodièe
za † Annu Zachodilovou
za † Milana Hrbka a živou rodinu
za † Teodora Salontaie a † Jaroslava Pokoru
za † rodièe a bratra a živou rodinu
na podìkování s prosbou o Boží požehnání
za † tatínka, živou a † rodinu
za Annu Koneènou a živou a † rodinu
za farní spoleèenství
za dvoje † rodièe a živou rodinu
za dar zdraví a Boží ochranu
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za skauty
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za farní spoleèenství

za † rodièe Haklovy, † prarodièe a dar víry pro celou živou rodinu
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za † P. Jana Pavlù
a nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
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Tìšíme se na vaše pøíspìvky do postního èísla. Uzávìrka je v nedìli 11. února 2007.
Roèník IX., èíslo 7 - Vánoce 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
Vánoce 2006
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„Otevøete dveøe Kristu!“ Tak na zaèátku svého pontifikátu volal Jan Pavel II.
Otevøeme dveøe Kristu, který pøichází do našeho života.
Pamatuji si z dìtství, jak jsme na Štìdrý den bìhali s bratrem ven hlídat první
hvìzdu, která se rozsvítí na nebi.
Zaèali jsme pátrat vždycky už
brzo odpoledne a netrpìlivì zaèni znovu a lépe,
koukali po nebi. Protože teprve zaèni s ježíšem !
když se hvìzdièka objevila, mohla
být veèeøe. Bez hvìzdy, která znamenala Krista, se nesmìlo zaèít!
Zaèali jsme život na zemi køtem, potom pøišlo svaté pøijímání. Kristus nám dal
sám sebe v Eucharistii a tak s
ním otevíráme každý týden a
nìkdo i každý den. Potom
mnoho z vás zaèalo nový
život spolu s druhým èlovìkem. Ve svátosti manželství
jste Ježíše pøijali za prùvodce.
Když se ale všichni díváme na
náš život, spousta vìcí v
nìm “neklape“, nejde všechno
tak, jak by mìlo. Vánoce
jsou èasem, ve kterém máme
koukat po nebi a hle- dat
Hvìzdu - Ježíše. Otevøít mu dveøe našeho srdce a znovu spolu s ním zaèít svùj
život. “Kdo vytrvá do konce, bude spasen!“
On se stal jedním z nás a splnil poslání Otce, splnil je až do konce. S ním
nemusím mít obavy, že se mi nepovede zmìnit svùj život na lepší, své manželství,
vztah k èlovìku, kterého nemám rád.
Pøejme si klidné Vánoce, pohodu a krásné dárky. To taky! Ale nade vše chtìjme
otevøít dveøe našich srdcí a pøijmout Ježíše, s kterým mùžeme svùj život vždy
znova zaèínat.
S ním všechno dokážeš, jen tomu uvìø. On tì nezklame!
P. Jacek Kruczek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA

O tom, co bylo od poèátku, co jsme slyšeli, vlastníma oèima vidìli, bedlivì pozorovali a èeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svìdèíme a zvìstujeme
vám.
1 Jan 1, 1
POŽEHNANÉ VÁNOÈNÍ SVÁTKY pøejeme všem farníkùm a ètenáøùm Rožnì!

prožíváme liturg ický rok

BOHOSLUŽBY VE VÁNOÈNÍ DOBÌ:

25. 12. slavnost Narození Pánì - nedìlní poøad
26. 12. svátek sv. Štìpána - nedìlní poøad
27. 12. svátek sv. Jana Evangelisty, veèerní mše sv. nebude zamìøena na dìti,
na závìr starobylý obøad žehnání vínu
28. 12. památka Mláïátek betlémských, po ranní mši sv. v 7 hodin
následuje smírná pobožnost za nenarozené dìti a jejich rodièe
30. 12. mše svatá v 7 a 18 hodin (s nedìlní platností)
31. 12. nedìlní mše sv. dopoledne pouze v 7.15 a 8.30 hodin (obnova manž. slibù)
dìkovná mše svatá jako obvykle v 17 hodin,
od 23 hod. adorace a spoleèný vstup do Nového roku
1. 1. slavnost Matky Boží Panny Marie - bohoslužby v 8, 10 a 18 hodin.
6. 1. (sobota) - slavnost Zjevení Pánì - druhý vrchol
vánoèní doby, mše svaté v 7.00 a 17.00 hod.
se žehnáním vody, kadidla a køídy
7. 1. slavnost Køtu Pánì - obvyklý nedìlní poøad

DALŠÍ MIMOØÁDNÉ DNY:
18. - 25. 1. Týden modliteb za jednotu køesHanù
2. 2. (pátek) svátek Uvedení Pánì do chrámu
(Hromnice) mše sv. v 7 a 18 hod., žehnání svící.
3. 2. (sobota) svátek svatého Blažeje, mše v 7 hodin,
po ní individuální blažejské požehnání
21. 2. Popeleèní støeda - den pøísného postu
bohoslužby s udílením popelce v 7 a 18 hod.

ZVEME

V sobotu 6. ledna po odpolední mši sv. poøádá KDU-ÈSL v sále pivovaru
"Tøíkrálový vinný košt"
Koleda rodin bude v nedìli 7. 1. v 15 hod. na faøe
Ples farnosti v sobotu 13. 1. od 19.30 v sokolovnì.
Kdo mùže nabídnout dar do tomboly, informujte Kateøinku Svobodovou.
Vánoce u nás a v Polsku. Koledování a vánoèní beseda s otcem Jackem
o slavení Vánoc. Nedìle 14. ledna v 15 hod., sál Keramáku, Mácova 5
(sportovní areál za ÚMÈ) v Ivanovicích. Zvou ivanoviètí farníci.

PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ

Pøíprava na 1. sv. pøijímání dìtí
každou 2. støedu pøi bohoslužbì v 18.00 a po ní; termíny: 10. a 24.1., 7. a 14.2.
Snídanì na faøe - ve ètvrtek po ranní mši sv., termíny: 4., 18., 1. a 15.2.
Setkání mladých - každý pátek v 19.00 na faøe.

OTEC JACEK ZVE DO FARNÍHO KLUBU:

ty, kdo se starají o úklid našeho kostela - v pátek 5. ledna po mši sv.
lektory - v sobotu 6. ledna po veèerní mši sv.
ty, kteøí zajišZují provoz farní kavárny - ve støedu 10. ledna po mši sv.
na spoleèné setkání pastoraèní a ekonomické rady - ve ètvrtek 11. ledna v 19.00
zpìváky našich chrámových sborù - v pátek 12. ledna po mši sv.
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ZMÌNA TERMÍNU POUTI DO SVATÉ ZEMÌ

Protože pùvodnì vyhlášený odjezd na farní pouZ do Izraele se kryl s pøijímacími
zkouškami dìtí, podaøilo se termín posunout o jeden týden na pøelom dubna a
kvìtna. Pojedeme tedy 24. 4. - 3. 5. 2007. Protože toto období obsahuje 1. máj,
budou pracující potøebovat jen 5 dnù dovolené. Zálohu ve výši 6000 Kè vybere
paní Marie Škovierová ještì v prùbìhu ledna.

TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007

Poèátkem nového roku opìt vyjdou do ulic skauti a skautky našeho 16. støediska DUHA, aby u dveøí vašich domovù prosili o pøíspìvek propotøebné u nás i
za hranicemi naší vlasti. Sbírka bude slavnostnì zahájena v úterý 2. ledna v 15
hodin v katedrále sv. Petra a Pavla bohoslužbou koledníkù s otcem biskupem.
Informaèní a kontaktní centrum Petrov nabízí pøi této pøíležitosti od 13 hodin pro
koledníky mimoøádnou prohlídku výstavy Život Kristùv.

Podìkován í

„Lépe dvìma než jednomu, mají dobrou mzdu za své pachtìní.
Upadne-li jeden, druhý ho zvedne.
Bìda samotnému, který upadne. Pak nemá nikoho, kdo by ho podpoøil.
Také leží-li dva pospolu, je jim teplo. Jak se má však zahøát jeden?
Pøepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba.
A nit trojitá se teprv nepøetrhne!“
Kazatel 4, 9-12
Doèkali jsme se konce roku 2006, Bohu dík za to. Nìkteøí už odešli, my jsme ještì
na cestì. Øeèkovická farnost putuje jako spoleèenství vìøících. Lépe se jde, když
mám vedle bližního. Mùžu si povykládat, spolu se modlit, najít pomoc, pochopení, radu a povzbuzení. To byl a je náš úkol: být jedno a spolu volat Otèe náš!
Dovolte mi podìkovat vám všem za služby pro farnost. Spousta z vás vìnovala
mnoho èasu a námahy, abychom se mohli modlit, chválit Pána a trávit spolu èas.
Dìkuji za starost o kostel a liturgii. Tak pìknì pøipravený chrám na mši sv. a
každou pobožnost nemají všichni. Ani ten poøádek a èistotu! My to vše máme,
protože jsou obìtaví farníci. Prosím ale další pomocníky, kteøí na to mají síly, aby se
pøipojili ke skupinkám uklízejícím kostel. Starší už èasto nemohou...
Dìkuji i za starost o køížové cesty, za spolupráci pøi velikonoèních, májových a
øíjnových pobožnostech, stejnì jako nyní o Vánocích. Dìkuji službì oltáøní,
ministrantùm, akolytùm a lektorùm, tìm, kteøí se starají o zpìv, varhaníkùm a
èlenùm sborù. Díky patøí i sestrám a bratøím, kteøí se setkávají ve „spolèách“ a
organizují je. I za to díky, že mùžete èíst Rožeò. V tomto roce jsme opravili faru a
klubovnu. ZvlášZ dìkuji farníkùm, kteøí pomohli zajistit dotace a starali se o tyto
opravy, abychom se nyní mohli setkávat u modlitby nebo nad vonící kávou v
krásném farním klubu. Dìkuji tìm, kdo organizují rùzné akce - farní odpoledne,
plesy, koncerty, poutì, soutìže pro dìti, farní sport, skauting, práci Orla, charitì za
sbírky pro potøebné. Dìkuji za všechny materiální dary a také tìm, kteøí jsou naším
pokladem - nemocným a trpícím. Jejich modlitby a obìti jsou obrovskou silou
farnosti, také my na nì v modlitbách pamatujme!
Nejsem schopen uvést všechny, tolik toho je! Takže všem za všechno dìkuji z
celého srdce a nezlobte se, jestliže jsem nìkoho nezmínil. A za všechny chyby a
nedokonalosti z mé strany se srdeènì omlouvám, jsem jen nástroj, který není
dokonalý. Myslím, že s Boží pomocí bude nový rok 2007 ještì lepší, a doufám, že se
ještì víc farníkù pøipojí k aktivitám a službì našemu spoleèenství. Každý tu má své
místo a i svùj úkol, kdo jej hledá, ten najde.
Váš otec Jacek
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výroèí naší diecéze

Naše adoptivní dìti prospívaj í

V roce 2007 - pøi pøíležitosti 230. výroèí založení brnìnské diecéze (1777-2007)
budeme slavit Rok diecéze. Biskupství i jednotlivé farnosti uspoøádají øadu
hodnotných a podnìtných akcí. Budou postupnì uvedeny na vývìskách i v tisku, v
Rádiu Proglas. Sledujte je a podle možnosti se zúèastnìte. Nabízí se vám obohacení
znalostí a rozšíøení obzoru duchovního i kulturního života.

Vážení farníci!
Chtìla bych vám podìkovat za spolehlivost a vytrvalost, se kterou pøispíváte na
zlepšení života našich adoptovaných dìtí v Indii. V záøí se stalo, že poslední nedìli
nebyla schránka oznaèena (dodateènì se omlouvám), pøesto sbírka probìhla v
poøádku. Vøelý dík.
V tomto roce probíhají platby na dìti vždy pøedem na celý rok
(v minulosti to bylo v pùlroèních obdobích). Všechny platby
probìhly v poøádku (roèní vyúètování bude pøedloženo v
pøíštím Rožni) a dìti prospívají. Letos k nim pøibylo ještì jedno.
Sice na nìj spoleènì nepøispíváme, "adoptivní maminka" si od
nás vzala jen potøebné kontakty. I tak vám ráda oznamuji, že od
léta je èlenkou naší farnosti adoptován další dvanáctiletý chlapec
v Indii. Všem pøeji požehnané Vánoce a Boží pomoc a ochranu
v roce 2007
Za FCH M. Bursová

MODLITBA ZA DIECÉZI
Všemohoucí Bože,
dìkujeme ti za všechny dary a milosti, kterými jsi zahrnul nás i pøedcházející generace naší diecéze. Prosíme tì, pomáhej nám, a2 v rozdílnosti našich služeb zùstaneme vìrni svému poslání stávat se uprostøed dnešní spoleènosti znamením a darem
tvé lásky. Dej, a2 jsme pevnì spojeni s Kristem a navzájem
mezi sebou, aby tì skrze nás ostatní poznávali - jako Otce
a záruku naplnìní smyslu života. Na pøímluvu Panny Marie,
Matky církve, patronù svatého Petra a Pavla, i všech dalších
svìtic a svìtcù spojených s brnìnskou diecézí i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

zpráva o financích naší farnosti
Vletošním roce jsme obdrželi od Ministerstva kultury ÈR dotaci na rekonstrukci
farní budovy. Tato dotace èinila 2,3 mil Kè. Byly zní uhrazeny veškeré opravy,
které na faøe probíhaly: výmìna oken vcelé budovì, nová
støecha, oprava podlah v 1. patøe, vymalování a veškeré nátìry.
Opravena byla také skautská klubovna.
Od zaèátku letošního roku probíhají vnašem kostele každou
první nedìli vmìsíci sbírky na splacení pùjèek, které poskytli
vletech 2003 - 2004 nìkteøí naši farníci na opravy kostela. Díky
vaší štìdrosti se letos podaøilo splatit 350 tisíc korun. Nesplacená
výše pùjèek tedy kdnešnímu dni èiní ještì asi 500 tisíc Kè. Všem,
kteøí jste jakoukoli èástkou dosud pøispìli, patøí obrovský dík.
Také sbírky o vánoèních svátcích budou vìnované na splacení pùjèek na opravy
našeho kostela.
Souèasnì bychom vás, komu je to možné, rádi požádali o
sponzorský dar farnosti. Právnická i fyzická osoba si potom
mùže pøi podávání „Prohlášení poplatníka danì z pøíjmù“
uplatnit daòovou úlevu.
Ještì jednou vyslovujeme podìkování vám všem, kteøí jste i
sebemenší kapièkou pøispìli ktomu, aby náš kostel mohl být tak
pìkným a radostným místem setkávání se snaším Pánem i
spolu navzájem.
Za ekonomickou radu farnosti
Kamila Schmidtová
4

Pozvánka na novoroèní koncerty
Ve støedu 3. ledna v 19 hodin vystoupí v kostele sv. Vavøince vokální skupina
DNA (Dej nám akord) s duchovním koncertem spirituálù a gospelù. Vstupné
dobrovolné.
V nedìli 7. ledna 2007 od 18 hodin poøádá vnašem kostele své již tradièní
novoroèní vystoupení brnìnský pìvecký sbor Lumír. Sbor svíce než stoletou
historií letos vystoupí pod taktovkou nového dirigenta Lukáše Kozubíka a provede Mozartovu Missu brevis in C pro sóla, sbor, varhany a orchestr,dílo
dvacetiletého skladatele zr. 1776, ve kterém se kromì varhanního sóla pøedvede
zvuk smyècového orchestru, trumpet a tympán. Vánoèní atmosféru oživí Vánoèní
muzika jindøichohradeckého barokního skladatele Adama Michny z Otradovic
a další drobné skladby. Hraje orchestr posluchaèù Konzervatoøe Brno, varhany Aleš
Tomášek. Tímto koncertem vnašem kostele dùstojnì ukonèíme dobu vánoèní.
Vstupné dobrovolné.
Více informací: www.straka.cz/lumir
(at)

všem d oporuèuj i:
Kompendium katechismu katolické církve
Kompendium obsahuje ve struènosti všechny podstatné a základní prvky víry
církve. Obsah, jazyk i rozèlenìní vìrnì odráží Katechismus katolické církve.
Kompendium je rozèlenìno, stejnì jako Katechismus, na ètyøi èásti: Vyznání víry,
Slavení køesZanského tajemství, Život v Kristu, KøesZanská modlitba.
Kompendium doplòuje nìkolik obrázkù z køesZanské ikonografie, protože obraz
je schopen vyjádøit mnohem víc než samotné slovo. Jako pøíloha jsou uvedeny
hlavní spoleèné modlitby. Kniha vyšla ve dvou formátech lišících se velikostí písma
a v mìkké i tvrdé vazbì, lze ji poøídit už za 100 Kè.
otec Jacek
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VÁNOCE V PODZEMÍ

Byl to Štìdrý veèer roku 1947. Samozøejmì jsem si už dlouho pøed tím všiml, že
se nìco chystá. Vánoce byly za dveømi. Kamarádi si spolu všude šuškali, tajnì z lesa
nosili jedlové vìtvièky a dokonce si broukali rùzné vánoèní melodie. Jeden zajatec,
který pracoval v táborové kuchyni, obstaral lahvièku s vínem, jejíž obsah odlila
dobrák Nataša z jedné ze ètyø láhví, které patøily vedení tábora. Byla to neslýchaná
cennost. Bìda, kdyby tu lahvièku pøi prohledávání baráku našli! Z ve- litelovy
snídanì zmizelo nìkolik krajíèkù bílého chleba. Den pøed Štìdrým veèerem mi mùj
soused z vedlejší pryèny, Thomas Volkner, zašeptal: "Zítra budeme v sedmé šachtì
slavit vánoèní mši. Podaøilo se nám na ni mezitím všechno sehnat. Jdeš s námi?"
"Vy jste se snad úplnì zbláznili," zasyèel jsem vztekle. "To tì mùže stát hlavu a krk,
Thomasi! Jestli pùjdu s vámi? VždyZ pøece víš, že už na všechny ty dìtinský
povídaèky nevìøím. Ta nádhera! Ó ty radostná, blažená... tichá noci ve Wylposové."
Moje slova byla ostrá a témìø nenávistná. Thomas zùstal klidný. Tak nás aspoò
budeš hlídat, kamaráde, aby nás nevyhmátli Rusové. O takovou službu nemùžu
poprosit žádného nacistu." Copak jsem mu mohl a smìl tuto prosbu odmítnout? Ke
svému zahanbení musím pøiznat, že bych to byl nejradìji udìlal, ale Thomas
Volkner mi koneckoncù zachránil život a tak jsem mu byl tuto malou službièku
dlužný. "Dobrá. Udìlám to, ale nenamlouvej si, že mì tím dostaneš, Volknere.
Nenamáhej se, jasné?"
Dodnes nevím, jak je možné, že byli Rusové toho veèera tak nedbalí a opravdu si
nevšimli, že se nìkolik zajatcù odebralo do sedmé šachty. Nikdy jsem se na to
Thomase neptal. Urèitì to ale napravím, až... jestli, Helmut se zarazí a polkne. Jestli
se z toho dostane. Snad byli i mezi Rusy takoví, kteøí si tehdy veèer nièeho
všimnout nechtìli. Ani desetiletí trvající ateistické výchovì se nepodaøilo ve všech
Rusech vymýtit køesZanskou víru. Nejprve jsem zvìdavì nakukoval do štoly. Co
tam bylo k vidìní? Pøevrácený vozík s deskou z neohoblovaných prken, které si
kamarádi nìkde opatøili. Na nìm leželo bílé prostìradlo, které si 'vypùjèil' pomocný
ošetøovatel v lazaretu. Køíž byl pøíznaènì spletený z ostnatého drátu. Ve dvou
prázdných konzervách bylo pár jedlových vìtvièek. Dùlní lampy osvìtlovaly
plechový talíø s bílým chlebem a plechový pohár s vínem. Chtìl jsem si zavtipkovat:
"To je ale nádherná vánoèní katedrála!" Když jsem však mužùm pohlédl do
zbídaèených vousatých tváøí, slova mi uvízla v krku. Byly plné víry a oèekávání.
Jeden z nich, ten nejvìtší, Thomas, který mìl na sobì jako všichni ostatní jen
otrhanou vìzeòskou kazajku, mi vìnoval dlouhý, velmi dlouhý pohled. Jeho
pohled mi øíkal: "Modlím se za tebe!"
Spìšnì jsem odtamtud odklopýtal a zaujal své místo u vchodu do šachty, tìsnì u
tìžebního koše. Nechtìl jsem ze všeho toho 'zbyteèného kouzlení', jak jsem to v
duchu posmìšnì nazýval, nic vidìt ani slyšet. Vùbec nic mi po tom všem nebylo.
Pøesto jsem však samozøejmì slyšel - mumlající hlasy a tichý zpìv, proklaté koledy!
Tu najednou zazpívali 'Tichou noc, svatou noc' - oblíbenou píseò mojí maminky a
tatínka. Nejradìji bych si zacpal obì uši, ale poslouchal jsem jako oèarovaný.
Vždycky jsme to museli zpívat u rozsvíceného stromeèku.
A v tu chvíli jsem rázem pochopil, že mi není smutno jen po domovì, ale i po
nìèem mnohem vìtším: po èisté a prùzraèné víøe mého dìtství: Tichá noc, svatá
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noc! Kéž bych se tak mohl v životì ještì jednou vrátit nazpìt až do doby, kdy jsem
tuto svou víru obìtoval zvrácené hnìdé ideologii!
Byl jsem tak zahloubaný a duchem nepøítomný, že jsem vùbec neslyšel pøicházet
Rusa, který se pøede mnou najednou vynoøil. Mùj Bože, musím kamarády varovat!
Ještì mùžou zhasnout lampy a zachránit se v postranních štolách. Co jsem mìl
dìlat? Tu se však stalo nìco zvláštního a podivuhodného. V tomto okamžiku
nejvyšší nouze jsem už mìl v mysli jenom dvì slova, kterým jsem se ještì pøed
chvílí vysmíval. Vydrala se na povrch. Ze všech sil jsem køièel: "Ježíši Kriste!" a pak
znovu: "Ježíši Kriste!" Ruský voják se zarazil. Zvedl ruku. Strachy jsem se pøikrèil.
Byl jsem si jist, že mì uhodí. Ale ne! Párkrát mi poklepal na rameno a svým
hrdelním hlasem øekl: "Kristus... dobrý... dobrý!" Pak se s pøá- telským úsmìvem
otoèil a odešel. Spìchal jsem ke kamarádùm, kteøí strnule stáli pøed
improvizovanými jeslièkami ve vozíku. Zajíkavì jsem jim povìdìl o zá- zraku,
kterého jsem byl svìdkem. "A proèpak jsi volal Ježíše Krista?" zeptal se mì vážnì
Thomas Volkner. Bezmocnì jsem rozpøáhl ruce. Pak jsem se pøiznal: "Protože
vìøím!" Tu pøes knìzùv oblièej pøebìhl záblesk štìstí a Thomas zazpíval Gloria,
wylposovské Gloria, a muži nadšenì zpívali s ním. Jen si pomyslete, ve vší své bídì
jsme zpívali Gloria!"
Po chvíli tichého a vdìèného vzpomínání Helmut Berger pokraèuje: "Na této mši,
vánoèní mši v sedmé šachtì, spoèívalo zvláštní požehnání. Nebyli jsme
prozrazeni a navzdory vší bídì a ubohosti jsme mohli zakusit pravou vánoèní
radost, ten pravý dar svaté noci. Do naší ubohosti pøišel Bùh. Bùh pøišel i do mé
vlastní bídy. Už jsem zase mohl a musel vìøit. O další plánované mši se bohužel
Rusové dozvìdìli døíve, než k ní došlo, a pro Thomase Volknera nastala doba
soužení. Poøád ho sledovali. Za køíž, který udìlal nad umírajícím kamarádem, když
mu šeptem udìloval rozhøešení, byl nelidsky potrestán - odtud ty jizvy."
M. C. Ziescheová, z knihy Návrat - 2000

Svatá noc
"Já se ti divím", køièela paní Dinah. "Kdyby to byli poøádní lidé, šli by k starostovi ane takhle žebrotou! Proè si je nevzali do domu Šimonovic? Já vím,
Šimonova žena by si takovou holotu do domu nepustila! Já se ti
divím, èlovìèe, že se tak zahazuješ a já nevím s kým." "Nekøiè",
bruèel starý Isahar, "vždyZ to budou slyšet!"
"AZ to slyší," pravila paní Dinah, pozvedajíc hlas ještì víc.
"Nevídáno. To by tak hrálo, abych nesmìla doma ani pípnout
kvùli nìjakým tulákùm! Znáš je? Zná je nìkdo? On øíká, to je má
žena. Povídali, jeho žena! Já vím, jak to u takových po- bìhlíkù
chodí! Že se nestydíš pustit nìco takového do domu!"
Isahar chtìl namítnout, že je pustil jen do chléva, ale nechal si to pro sebe, mìl
totiž rád svùj pokoj.
"A ona," pokraèovala paní Dinah pohoršenì," ona je vjiném stavu, abys to vìdìl.
Pro Krista Pána, ještì to nám chybìlo. Jezus Maria, abychom tak pøišli do lidských
øeèí! Prosím tì, kdes nechal hlavu?" Paní Dinah nabrala dechu. "To se rozumí,
nìjaké mladici, ty neumíš øíct ne. Když na tebe udìlá ten svùj kukuè, tak ses mohl
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VÁNOCE V PODZEMÍ
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Thomasi! Jestli pùjdu s vámi? VždyZ pøece víš, že už na všechny ty dìtinský
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nevšimli, že se nìkolik zajatcù odebralo do sedmé šachty. Nikdy jsem se na to
Thomase neptal. Urèitì to ale napravím, až... jestli, Helmut se zarazí a polkne. Jestli
se z toho dostane. Snad byli i mezi Rusy takoví, kteøí si tehdy veèer nièeho
všimnout nechtìli. Ani desetiletí trvající ateistické výchovì se nepodaøilo ve všech
Rusech vymýtit køesZanskou víru. Nejprve jsem zvìdavì nakukoval do štoly. Co
tam bylo k vidìní? Pøevrácený vozík s deskou z neohoblovaných prken, které si
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"To je ale nádherná vánoèní katedrála!" Když jsem však mužùm pohlédl do
zbídaèených vousatých tváøí, slova mi uvízla v krku. Byly plné víry a oèekávání.
Jeden z nich, ten nejvìtší, Thomas, který mìl na sobì jako všichni ostatní jen
otrhanou vìzeòskou kazajku, mi vìnoval dlouhý, velmi dlouhý pohled. Jeho
pohled mi øíkal: "Modlím se za tebe!"
Spìšnì jsem odtamtud odklopýtal a zaujal své místo u vchodu do šachty, tìsnì u
tìžebního koše. Nechtìl jsem ze všeho toho 'zbyteèného kouzlení', jak jsem to v
duchu posmìšnì nazýval, nic vidìt ani slyšet. Vùbec nic mi po tom všem nebylo.
Pøesto jsem však samozøejmì slyšel - mumlající hlasy a tichý zpìv, proklaté koledy!
Tu najednou zazpívali 'Tichou noc, svatou noc' - oblíbenou píseò mojí maminky a
tatínka. Nejradìji bych si zacpal obì uši, ale poslouchal jsem jako oèarovaný.
Vždycky jsme to museli zpívat u rozsvíceného stromeèku.
A v tu chvíli jsem rázem pochopil, že mi není smutno jen po domovì, ale i po
nìèem mnohem vìtším: po èisté a prùzraèné víøe mého dìtství: Tichá noc, svatá
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noc! Kéž bych se tak mohl v životì ještì jednou vrátit nazpìt až do doby, kdy jsem
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wylposovské Gloria, a muži nadšenì zpívali s ním. Jen si pomyslete, ve vší své bídì
jsme zpívali Gloria!"
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Rusové dozvìdìli døíve, než k ní došlo, a pro Thomase Volknera nastala doba
soužení. Poøád ho sledovali. Za køíž, který udìlal nad umírajícím kamarádem, když
mu šeptem udìloval rozhøešení, byl nelidsky potrestán - odtud ty jizvy."
M. C. Ziescheová, z knihy Návrat - 2000
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pøetrhnout samou ochotou. Mnì bys to neudìlal, Isachare! Jen si ustelte, lidièky, je
tam ve chlévì slámy habadìj - jako bychom byli vcelém Betlémì jenom my, kdo
mají chlívek! Proè jim Šimonovic nedali otep slámy? Protože Šimonka by si to
nedala od svého muže líbit, rozumíš? Jen já jsem takový ošlapek, že na všechno
mlèím -"
Starý Isachar se obrátil ke zdi. Snad pøestane, mínil; ona má trochu pravdu, ale
dìlat tolik øeèí pro jednou "Brát cizí lidi do domu, " rozjímala paní Dinah ve spravedlivém hnìvu. "Kdo ví,
co je to zaè. Teï abych celou noc nezamhouøila oka! Ale to ti je jednou, viï? Pro lidi
ty všechno, ale pro mne nic! Abys ty vzal jednou jedinkrát ohled na svou udøenou
achuravou ženu! A ráno abych po nich ještì uklízela! Když ten èlovìk je tesaø, proè
není nìkde na práci? A proè zrovna já mám mít tolik trápení? Slyšíš, Isachare?"
Ale Isachar tváøí ke zdi dìlal jako by spal.
"Panenko Maria," vzdychla paní Dinah, "mám já to život! Celou noc abych
nespala starostí... A on si spí jako døevo. Mohli by nám odnést stavení a on si chrní...
Bože, mám já to svízel!"
A bylo ticho, jen starý Isachar pozornì èlenil tmu svým chrupáním.
K pùlnoci ho vzbudilo z døímoty potlaèované ženské zasténání. I safra, lekl se, to
bude nìco ve chlévku! Jen aby to nevzbudilo Dinu... To by zas bylo øeèí!
I ležel nehnutì, jako by spal.
Po chvíli bylo slyšet nový ston. Bože, smiluj se! Bože, dej, aZ se Dinah neprobudí,
modlil se v úzkostech starý Isachar, ale v tom už ucítil, že se Dinah vedle nìho vrtí,
zvedá se a napjatì poslouchá. Bude zle, øekl si zdrcenì Isachar, ale zùstal pìknì
zticha.
Paní Dinah bez hlesu vstala, pøehodila pøes sebe vlòák a vyšla na dvùr. Asi je
vyhodí, øekl si bezmocnì Isachar. Já se jí do toho míchat nebudu, aZ už si dìlá co
chce...
Po jakési podivnì dlouhé a tlumené chvíli se paní Dinah vrátila, opatrnì
našlapujíc. Isacharovi se ospale zdálo, že chrastí a praská nìjaké døíví, ale rozhodl
se, že se ani nehne, snad je Dinì zima, mínil, a dìlá si oheò.
Pak se Dinah znovu potichu vykradla. Isachar pootevøel oèi a vidìl nad
planoucím ohnìm kotlík s vodou. Naè to je, øekl si s podivem a hned zas usnul.
Probudil se teprve, když paní Dinah takovými zvláštními, horlivými a dùležitými
krùèky bìžela s dýmajícím kotlíkem na dvùr.
I podivil se Isachar, vstal a trochu se ustrojil. Musím se podívat co to je, øekl si
energicky, ale ve dveøích se srazil s Dinou.
Prosím tì, co tak bìháš, chtìl vyhrknout, ale ani se k tomu nedostal.
"Co ty tu máš co okounìt," utrhla se na nìho paní Dinah a zas bìžela na dvùr s
nìjakými klùcky a plátýnky v náruèí. Na prahu se obrátila. "Jdi do postele,"
rozkøikla se pøísnì, "a... a nepleZ se nám tady, slyšíš?"
Starý Isachar se vyštrachal na dvorek. Pøed chlívkem vidìl bezradnì trèet
ramenatou mužskou postavu, i zamíøil k ní. "Jojo" bruèel chlácholivì. "Vyndala tì,
že? To víš, Josef, ty ženské..." A aby zamluvil jejich mužskou bezmoc, ukazoval
honem: "Koukej, hvìzda: Vidìls už nìkdy takovou hvìzdu?"
Karel Èapek, Kniha apokryfù, 1930
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Jak to bylo s betlémskou hvìzdou

Evangelista sv. Matouš hovoøí ve 2. kap. svého evangelia o hvìzdì, pozorované
mudrci od východu, kteøí pøinesli malému Ježíšovi do Betléma své dary, když se
pøedtím doptávali po dítìti v Jeruzalémì u krále Heroda. Od 15. stol. se nejprve v
Itálii a pozdìji v celé Evropì rozšíøil zvyk vystavování betlémù (jeslièek), kde nad
chlévem záøí hvìzda sdlouhým chvostem. Z tìchto dùvodù si mnoho lidí myslí, že
mudrce vedla na jejich putování do Palestiny jasná kometa.
Astronomové mohli pomìrnì snadno zjistit, že Betlémská
hvìzda urèitì nebyla kometa. V dobì poèátku køesZanského
letopoètu byla totiž astronomie v mnoha zemích zejména
Dálného východu natolik rozvinutá, že záznamy o jasných
kometách, které jsou pøirozenì viditelné na vìtší èásti
zemìkoule, by musely takovou zprávu nutnì obsahovat žádná kometa však tehdy zaznamenána není. Naopak víme,
že ona hvìzda s chvostem nad jeslièkami má svou konkrétní astronomickou inspiraci. Významný italský malíø Giotto di Bondone (1267-1337), pozoroval v r. 1301
jasnou kometu, jež byla až mnohem pozdìji nazvána kometou Halleyovou. Britský astronom Edmond Halley (1656-1742) zjistil poèátkem 18, stol., že jde o jedno a
totéž tìleso sluneèní soustavy, které se ke Slunci a do blízkosti Zemì vrací vždy po
tøech ètvrtích století. Giotto namaloval kometu na fresku "Klanìní tøí králù" pro
padovskou kapli Scrovegni a odtud se pak dostala i na betlémy. Stejnì tak je jisté, že
Betlémská hvìzda nebyla hvìzdou vmoderním slova smyslu. Jelikož se objevila
znenadále, musel by to být astronomicky vzato mohutný výbuch tzv. novy nebo
spíše supernovy, aby si ho zmínìní mudrci všimli. I o tìchto událostech máme však
ze starovìku bezpeèné písemné zprávy zejména z Èíny, Koreje nebo Japonska.

Záhada tzv. Betlémské hvìzdy však nedala spát øadì odborníkù a jak se zdá,
správné øešení nalezl jako prvý slavný nìmecký astronom Johannes Kepler
(1571-1630). Právì pøed Vánocemi 1603 si bìhem svého pobytu vPraze všiml
nápadného úhlového sblížení planet Jupiteru a Saturnu. Zkusil spoèítat, zda k obdobnému sblížení nedošlo nìkdy kolem Kristova narození, a s pøekvapením zjistil,
že to sedí - v roce 7 pøed poèátkem køesZanského letopoètu se tyto planety úhlovì
sblížily dokonce tøikrát - koncem kvìtna a záøí jakož i poèátkem prosince, pokaždé
v souhvìzdí Ryb. Tento rok kupodivu dobøe souhlasí s historickými okolnostmi.
Ježíšova narození. Král Herodes totiž zemøel nejpozdìji v roku 4 pøed Kristem a
historici už dávno vìdí, že zpìtný výpoèet poèátku køesZanského letopoètu,
uskuteènìný až v roku 532 po Kristu, byl o 4 až 7 let chybný. Je tøeba si uvìdomit,
že v dobì kolem poèátku køesZanského letopoètu se termín "hvìzda" používal také
pro planety, takže vše do sebe dobøe zapadá. Betlémská hvìzda byla tedy nejspíš
nápadným tìsným úhlovým setkáním dvou jasných planet, což v kvìtnu roku -7
vyburcovalo východní mudrce (astrology) k cestì pøes poušZ do Palestiny, kam
doputovali koncem záøí téhož roku, kdy pastýøi mìli stáda ovcí dosud na pastvì
venku. Z jiných astronomických údajù uvedených v evangeliích pak vychází, že
Kristus zemøel na køíži v roce 33 køesZanského letopoètu, tedy až ve vìku 40 let.
Jiøí Grygar, KT 51/2006
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honem: "Koukej, hvìzda: Vidìls už nìkdy takovou hvìzdu?"
Karel Èapek, Kniha apokryfù, 1930
8

Jak to bylo s betlémskou hvìzdou

Evangelista sv. Matouš hovoøí ve 2. kap. svého evangelia o hvìzdì, pozorované
mudrci od východu, kteøí pøinesli malému Ježíšovi do Betléma své dary, když se
pøedtím doptávali po dítìti v Jeruzalémì u krále Heroda. Od 15. stol. se nejprve v
Itálii a pozdìji v celé Evropì rozšíøil zvyk vystavování betlémù (jeslièek), kde nad
chlévem záøí hvìzda sdlouhým chvostem. Z tìchto dùvodù si mnoho lidí myslí, že
mudrce vedla na jejich putování do Palestiny jasná kometa.
Astronomové mohli pomìrnì snadno zjistit, že Betlémská
hvìzda urèitì nebyla kometa. V dobì poèátku køesZanského
letopoètu byla totiž astronomie v mnoha zemích zejména
Dálného východu natolik rozvinutá, že záznamy o jasných
kometách, které jsou pøirozenì viditelné na vìtší èásti
zemìkoule, by musely takovou zprávu nutnì obsahovat žádná kometa však tehdy zaznamenána není. Naopak víme,
že ona hvìzda s chvostem nad jeslièkami má svou konkrétní astronomickou inspiraci. Významný italský malíø Giotto di Bondone (1267-1337), pozoroval v r. 1301
jasnou kometu, jež byla až mnohem pozdìji nazvána kometou Halleyovou. Britský astronom Edmond Halley (1656-1742) zjistil poèátkem 18, stol., že jde o jedno a
totéž tìleso sluneèní soustavy, které se ke Slunci a do blízkosti Zemì vrací vždy po
tøech ètvrtích století. Giotto namaloval kometu na fresku "Klanìní tøí králù" pro
padovskou kapli Scrovegni a odtud se pak dostala i na betlémy. Stejnì tak je jisté, že
Betlémská hvìzda nebyla hvìzdou vmoderním slova smyslu. Jelikož se objevila
znenadále, musel by to být astronomicky vzato mohutný výbuch tzv. novy nebo
spíše supernovy, aby si ho zmínìní mudrci všimli. I o tìchto událostech máme však
ze starovìku bezpeèné písemné zprávy zejména z Èíny, Koreje nebo Japonska.

Záhada tzv. Betlémské hvìzdy však nedala spát øadì odborníkù a jak se zdá,
správné øešení nalezl jako prvý slavný nìmecký astronom Johannes Kepler
(1571-1630). Právì pøed Vánocemi 1603 si bìhem svého pobytu vPraze všiml
nápadného úhlového sblížení planet Jupiteru a Saturnu. Zkusil spoèítat, zda k obdobnému sblížení nedošlo nìkdy kolem Kristova narození, a s pøekvapením zjistil,
že to sedí - v roce 7 pøed poèátkem køesZanského letopoètu se tyto planety úhlovì
sblížily dokonce tøikrát - koncem kvìtna a záøí jakož i poèátkem prosince, pokaždé
v souhvìzdí Ryb. Tento rok kupodivu dobøe souhlasí s historickými okolnostmi.
Ježíšova narození. Král Herodes totiž zemøel nejpozdìji v roku 4 pøed Kristem a
historici už dávno vìdí, že zpìtný výpoèet poèátku køesZanského letopoètu,
uskuteènìný až v roku 532 po Kristu, byl o 4 až 7 let chybný. Je tøeba si uvìdomit,
že v dobì kolem poèátku køesZanského letopoètu se termín "hvìzda" používal také
pro planety, takže vše do sebe dobøe zapadá. Betlémská hvìzda byla tedy nejspíš
nápadným tìsným úhlovým setkáním dvou jasných planet, což v kvìtnu roku -7
vyburcovalo východní mudrce (astrology) k cestì pøes poušZ do Palestiny, kam
doputovali koncem záøí téhož roku, kdy pastýøi mìli stáda ovcí dosud na pastvì
venku. Z jiných astronomických údajù uvedených v evangeliích pak vychází, že
Kristus zemøel na køíži v roce 33 køesZanského letopoètu, tedy až ve vìku 40 let.
Jiøí Grygar, KT 51/2006
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Tajenka vybrána z katechetického vìstníku 4/2005.

Milé dìti,
dnes spoleènì slavíme Narození Pána Ježíše. Je to velká událost,
na kterou jsme se po dobu adventní všichni pøipravovali.
Dùkazem vašeho snažení je krásnì ozdobený vánoèní strom.
Vaše modlitby, dobré skutky a splnìná pøedsevzetí jsou pro Pána
Ježíše tím nejkrásnìjším dárkem a také dùkazem, že ho máte rádi
a že se na vás mùže obracet s rùznými úkoly.
Zkusme dnes také vzpomenout v modlitbì na dìti v misijních oblastech. Urèitì
dnes nejsou obklopeny mnoha dárky, a pøesto jsou snad šZastny. Možná právì vaše
pomoc jim pomohla dožít se Vánoc, možná díky vám mají dnes co jíst.
Vìøím, že vám nebudou lhostejní ani v pøíštím roce a že se pokusíte pøispìt k
jejich radosti.
Radostné a požehnané Vánoce!
Jindøiška Cihláøová

ØEÈKOVICKÁ ZASTAVENí
ZASTAVENí

2.

BOŽÍ MUKA U JEHNIC. Když se vypravíme na cestu po silnici z Jehnic k Vranovu, brzy naši pozornost upoutají jednoduchá, ale krásná Boží muka. Stojí tam už
nìkolik století a zvou "poutníka" k zastavení, zamyšlení i modlitbì.
V dobì, kdy tento pomník vznikl, stíhaly obyvatele Evropy velké epidemie
cholery a moru. Dnes si jen tìžko - i v nejbujnìjší fantazii dovedeme pøedstavit nìco tak strašného. Lidé umírali po
tisících, ti co zùstali, nestaèili pohøbívat mrtvé. Všude vládla
beznadìj a zoufalství. Tak bych mohl pokraèovat dále a stejnì by to ani zdaleka nevystihlo skuteènost.
Obyvatelé jedné rakouské obce se proto vypravili na pouZ k
P. Marii Vranovské. A právì v tìch místech, kde dodnes stojí
Boží muka, je dostihl posel s radostnou zprávou, že mor
skonèil. Poutníci na místì vykonali dìkovnou bohoslužbu.
Takovou pìší pouZ té doby si mnozí neumíme pøedstavit,
jistì tam byla velká víra, odhodlání a odøíkání. Až tedy nìkdy
pùjdete kolem, zastavte se a pokloòte se Matce Boží, neboZ ona
je mocná pøímluvkynì a pomocnice. A vzpomeòte i zbožných
poutníkù.
Na sloupu ranì barokních Božích muk je uveden leto- poèet
1674, a uvedení poutníci byli z Blatelsbrunnu.
(maš)

POØAD BOHOSLUŽEB DO 1. NEDÌLE POSTNÍ
po 1.1.Matky Boží 8:00 na podìkování a za Boží pomoc a ochanu
(Nový rok) 10:00 za farní spoleèenství
18:00 za † manžela, dvoje rodièe, sourozence a živou rodinu
st 3.1.
18:00 za dar pøíkladného života P. MUDr. Ladislava Kubíèka
èt 4.1.
7:00 za † P. Jana Pavlù
a nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
pá 5.1.
18:00 na podìkování za 70 let života
so 6.1. Zjevení Pánì 7:00 za živé a † èleny živého rùžence
(Tøí králù)
17:00 za † manžela a živou rodinu
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7.1. Køtu Pánì
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8.1.
10.1.
11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
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15.1.
17.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.

po
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èt
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22.1.
24.1.
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.

po 29.1.
st 31.1.
èt 1.2.
pá
so
ne
po
st
èt
pá
so
ne
po
st
èt
pá
so
ne
po
st
èt
pá
so
ne

7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
7:00
18:00
7:00
2. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
P.Maria, MJK 7:00
18:00
7:00
3. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
7:00
18:00
7:00
4. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
7:00

2.2. Uvedení Pánì 7:00
do chrámu 18:00
3.2. sv. Blažeje
7:00
4.2. 5. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
5.2.
18:00
7.2.
18:00
8.2.
7:00
9.2.
18:00
10.2.
7:00
11.2. 6. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
12.2.
18:00
14.2.
18:00
15.2.
7:00
16.2.
18:00
17.2.
7:00
18.2. 7. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
19.2.
18:00
21.2. Popeleèní
7:00
støeda
18:00
22.2.
7:00
23.2.
18:00
24.2.
7:00
25.2. 1. postní
7:15
8:30
10:00

za farní spoleèenství
za † manžela a syna, bratry a sestry a dvoje rodièe
za † Annu Zachodilovou
za † Milana Hrbka a živou rodinu
za † Teodora Salontaie a † Jaroslava Pokoru
za † rodièe a bratra a živou rodinu
na podìkování s prosbou o Boží požehnání
za † tatínka, živou a † rodinu
za Annu Koneènou a živou a † rodinu
za farní spoleèenství
za dvoje † rodièe a živou rodinu
za dar zdraví a Boží ochranu
za živou a † rodinu Kolaøíkovu
za rodinu Horákovu a Kupkovu
za skauty
za † prarodièe a dar zdraví a víry pro živou rodinu
za † manžela, syny, snachu, sestru a živou rodinu
za † Marii Procházkovou
za farní spoleèenství
za živou a † rodinu Balážovu a Paláskovu
za † rodinu Pavlíkovu a Ambrožovu
za † P. Jana Pavlù
za † Boženu Pleskaèovou a rodinu Hyèkovu
za zemøelé
za farní spoleèenství

za † rodièe Haklovy, † prarodièe a dar víry pro celou živou rodinu

za † Petra Denemarka, rodièe a celou pøízeò
za Boží pomoc v nemoci
na podìkování za pomoc rodinám a za duše v oèistci
za † P. Jana Pavlù
a nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
na dobrý úmysl dárce
za † dceru
za živé a † èleny živého rùžence
za farní spoleèenství
za živou a † rodinu Svobodovu
za živou a † rodinu Navrátilovu a Kosmákovu
za živou a † rodinu Effenbergerovu a Strakovu
na podìkování Pánu Bohu
za † Jindøicha Žitky, rodièe a živou rodinu
za † P.Josefa Hlaváèe a P. Petra Frantu
za † rodièe Sedláèkovy a syna Ladislava
za syna
za † manžela Lubomíra Skálu a rodinu
za farní spoleèenství
za Boží pomoc a požehnání
za † manžela, dvoje rodièe, sourozence a živou rodinu
za † rodièe a bratra a živou rodinu
za živou a † rodinu
za † Jiøího Pavelku
za farní spoleèenství
za † Jiøího Milara a dvoje rodièe a živou rodinu
na úmysl dárce
za rodinu Chovancovu a Horákovu
za † Boženu Kachlíkovou a její rodièe
za rodièe Neubauerovy
za † rodièe Homolkovy a dva syny a živou rodinu
za skauty
za zemøelé
za živou a † rodinu Hammerovu
za živou a † rodinu Veselou a Juøíkovu
za farní spoleèenství

Tìšíme se na vaše pøíspìvky do postního èísla. Uzávìrka je v nedìli 11. února 2007.
Roèník IX., èíslo 7 - Vánoce 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
Vánoce 2006
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„Otevøete dveøe Kristu!“ Tak na zaèátku svého pontifikátu volal Jan Pavel II.
Otevøeme dveøe Kristu, který pøichází do našeho života.
Pamatuji si z dìtství, jak jsme na Štìdrý den bìhali s bratrem ven hlídat první
hvìzdu, která se rozsvítí na nebi.
Zaèali jsme pátrat vždycky už
brzo odpoledne a netrpìlivì zaèni znovu a lépe,
koukali po nebi. Protože teprve zaèni s ježíšem !
když se hvìzdièka objevila, mohla
být veèeøe. Bez hvìzdy, která znamenala Krista, se nesmìlo zaèít!
Zaèali jsme život na zemi køtem, potom pøišlo svaté pøijímání. Kristus nám dal
sám sebe v Eucharistii a tak s
ním otevíráme každý týden a
nìkdo i každý den. Potom
mnoho z vás zaèalo nový
život spolu s druhým èlovìkem. Ve svátosti manželství
jste Ježíše pøijali za prùvodce.
Když se ale všichni díváme na
náš život, spousta vìcí v
nìm “neklape“, nejde všechno
tak, jak by mìlo. Vánoce
jsou èasem, ve kterém máme
koukat po nebi a hle- dat
Hvìzdu - Ježíše. Otevøít mu dveøe našeho srdce a znovu spolu s ním zaèít svùj
život. “Kdo vytrvá do konce, bude spasen!“
On se stal jedním z nás a splnil poslání Otce, splnil je až do konce. S ním
nemusím mít obavy, že se mi nepovede zmìnit svùj život na lepší, své manželství,
vztah k èlovìku, kterého nemám rád.
Pøejme si klidné Vánoce, pohodu a krásné dárky. To taky! Ale nade vše chtìjme
otevøít dveøe našich srdcí a pøijmout Ježíše, s kterým mùžeme svùj život vždy
znova zaèínat.
S ním všechno dokážeš, jen tomu uvìø. On tì nezklame!
P. Jacek Kruczek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA

O tom, co bylo od poèátku, co jsme slyšeli, vlastníma oèima vidìli, bedlivì pozorovali a èeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svìdèíme a zvìstujeme
vám.
1 Jan 1, 1
POŽEHNANÉ VÁNOÈNÍ SVÁTKY pøejeme všem farníkùm a ètenáøùm Rožnì!

