
POØAD BOHOSLUŽEB DO VELIKONOC
ne 25.2. 1. nedìle postní   7:15 za živou a † rodinu Hammerovu

  8:30 za živou a † rodinu Veselou a Juøíkovu
10:00 za farní spoleèenství

po 26.2. 18:00 za živou rodinu Špaèkovu a Zatloukalovu
st 28.2. 18:00 za † Marii a Ladislava Chrástkovy
èt   1.3.   7:00 za † P. Jana Pavlù 

a nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
pá   2.3. 18:00 za † rodièe Koppovy
so   3.3.   7:00 za živé a † èleny živého rùžence
ne   4.3. 2. nedìle postní   7:15 za † Josefu Bartlovou a živou rodinu

    8:30 za živou a † rodinu Vitáskovu, Kuzníkovu a Víchovu
10:00 za farní spoleèenství

po   5.3. 18:00 za živou a † rodinu Pokorných a Bedøichových
st   7.3. 18:00 za živou a † rodinu Medkovu, 

Vidlaøovu, Koneckou a Krejèiøíkovu
èt   8.3.   7:00 za † otce a † tety
pá   9.3. 18:00 za živou a † rodinu Tìžkou, Èernínovu a Kudìlovu
so 10.3.   7:00 za † rodièe a bratra
ne 11.3. 3. nedìle postní   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za živou a † rodinu Burgetovu a Prusenovskou
10:00 za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a živou rodinu

po 12.3. 18:00 za † manžele Králíkovy a Zavøelovy
st 14.3. 18:00 za † manžela a švagra a zdraví živé rodiny
èt 15.3.   7:00 za † rodièe a duše v oèistci
pá 16.3. 18:00 za skauty
so 17.3.   7:00 za † rodièe Janíèkovy a živou rodinu
ne 18.3. 4. nedìle postní   7:15 za † Josefa Kazdu a živou a  † rodinu

  8:30 za farní spoleèenství
10:00 na podìkování za 17 let spoleèného života

po 19.3. sv. Josefa   7:00 za † Josefa Kališe, sourozence a živou rodinu
18:00 za † P. Josefa Dancingera a spolubratra P. Karla Votoupala

st 21.3. 18:00 za živou a  † rodinu Pøibylovu a Øehoøíkovu
èt 22.3.   7:00 na úmysl dárce
pá 23.3. 18:00 za  † rodièe Dancingerovy a  † rodinu Doèkalovu
so 24.3.   7:00 za  † Olgu Kolofíkovou
ne 25.3. 5. nedìle postní   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za živou a  † rodinu Novotnou a Kincovu
10:00 za  † dceru a živou rodinu

po 26.3. Zvìstování Pánì  7:00 za  † Rudolfa Kališe, manželku a sourozence
18:00 za  † rodiny Navrátilovy a neteø Alici

st 28.3. 18:00 na podìkování a pomoc rodinám a † rodièe
èt 29.3.   7:00 za  † Marii Benešovou
pá 30.3. 18:00 za  † Marii a Josefa Hrozkovy a jejich rodièe
so 31.3.   7:00 za zemøelé
ne   1.4. Kvìtná nedìle   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za † manžela, dvoje rodièe a uzdravení dcery
  1.4. 10:00 na podìkování s prosbou o další Boží pomoc a ochranu

po   2.4. 18:00 za † rodièe, živou rodinu, 
Boží pomoc a ochranu a dar zdraví pro vnuka

st   4.4. 18:00 za † sestru a živou rodinu
èt   5.4. Zelený ètvrtek 18:00 za † P. Jana Pavlù 

a nová knìžská a øeholní povolání v naší farnosti
pá   6.4. Velký pátek 18.00 obøady
so   7.4. Bílá sobota 21.00 za dary Ducha sv. pro všechny pokøtìné
ne   8.4. Zmrtvýchvstání   7:15 za farní spoleèenství

Pánì   8:30 za † Èestmíra Kováøe a dvoje rodièe
10:00 na podìkování Bohu s prosbou o dar zdraví duše i tìla

Tìšíme se na vaše pøíspìvky do velikonoèního èísla.  Uzávìrka je v nedìli 18. bøezna 2007.

rožeò
Svatého vavøince
Doba postní 2007       1
 

Pøed nìkolika týdny jsme slyšeli smutnou správu z Prahy - nìkdo ponièil vzácný
køíž! I v tomto èísle Rožnì si mùžete pøeèíst o øeèkovickém køíži, který znièili vojáci.
Jak to nìkdo mohl udìlat? Mùžeme se pohoršovat, zlobit nebo jen zesmutnìt. Vedle
køíže nelze pøejít lhostejnì, toto
znamení vyžaduje odpovìï
èlovìka! Pro jednoho to bude
povzbu- zení, pro druhého
výèitka svìdomí, která se musí znièit! Bohužel znièit køíž, ne výèitky. 

Postní doba je èasem kontem-
plací køíže, je to doba, kdy stanu
pøed køížem jako pøed zrcadlem
pravdy. Uvidím tam mùj život,
moje špinavé skutky a høíchy, lidi,
kteøí mne zradili i ty, kteøí mi
pomohli. Uvidím svùj osud, kte-
rý  vnímám  jako  nespravedlivý, i
osud lidí, kterým jsem ukøivdil já.
A možná si uvìdomím, že mùj
život je jako ten rozbitý køíž.

Mám 40 dnù, svatých dnù,
abych uvìøil, že u Ježíše vždy
najdu pomoc. Náš Pán Ježíš

Kristus trpìl, pøibitý na køíži. Prožil všechno, co mohl èlovìk prožít. Udìlal to pro
tebe i mne. Každého z nás nìco trápí, nìkdy se zdá, že život je už "na šrot", nic už s
ním nejde udìlat. Ježíš na køíži mi ale chce øíci: Tak to není, já ti pomùžu, já to
zmìním, jestliže budeš chtít. 

Tolik køížù máme na svých cestách, máme je v kostele i v domech. Je to tak proto,
abychom odpovídali na Ježíšovu výzvu a nièili. Ne ovšem køíže, ale všechny
zábrany, které nám znemožnují opravdovou radost. Že mám to, co mám, radost ze
života, radost z nadìje, že mi Bùh všechno, èeho jsem se dokázal pro lásku k nìmu
vzdát, vynahradí životem vìèným!

AM nám tento èas postní doby pomùže pochopit i nitro nás samotných!

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:
Vždy� Bùh pro Kristovy zásluhy smíøil svìt se sebou, lidem už nepøièítá jejich
poklesky a nás povìøil kázáním o tomto usmíøení.    2 Kor 5, 19

Nejtìžší køíž, jakýNejtìžší køíž, jakýNejtìžší køíž, jakýNejtìžší køíž, jaký
neseme, jsme myneseme, jsme myneseme, jsme myneseme, jsme my

P. Jacek Kruczek

Roèník X., èíslo 1  -  Doba postní 2007.  Originálními grafikami vyzdobil Marián Škoviera. Pro vnitøní
potøebu farnosti zpravodaj nepravidelnì vydává katolická duchovní správa v Brnì-Øeèkovicích.
Neprodejné. K vìtší cti a chvále Boží tiskne BETHANIA.                                                        Deo gratias!        
      



ŽIVOŽIVOŽIVOŽIVO    T VE FARNT VE FARNT VE FARNT VE FARN    OOOO    SSSS    TTTT    IIII
PROŽÍVÁME LITURGICKÝ ROK
Pondìlí 26. 3. Slavnost Zvìstování Pánì. Mše sv. v 7 a v 18 hodin.

PØÍPRAVA NA VELIKONOCE
Postní duchovní obnova -  sobota/nedìle 18. - 19. bøezna. 
Povede otec dìkan Josef Zouhar z Hodonína,
program bude upøesnìn v ohláškách a na nástìnce.
Pobožnost køížové cesty
vždy v pátek v 17.30 a v nedìli v 15.00. 

Køížová cesta na Medlánecký kopec 
V pátek 30. 3., sraz ve 21.00 v Medlánkách u køíže
na konci Turistické ul.; vezmìte si s sebou svíce!
Svatý týden:
3. 4.  Úterý - kající bohoslužba slova  v 18 hodin 
5. 4. Zelený ètvrtek

18.00 mše sv. na památku Poslední veèeøe Pánì
21.00 �– 23.00 noèní adorace ("bdìní s Kristem")

6. 4. Velký pátek
15.00 køížová cesta zejména pro dìti a mládež
18.00 velkopáteèní obøady

7. 4. Bílá sobota
od 9.00 adorace u "Božího hrobu"

7. 4. 21.00 VELIKONOÈNÍ VIGILIE 
- SLAVNOST KRISTOVA VZKØÍŠENÍ

8. 4. Nedìle SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNÌ 
HOD BOŽÍ VELIKONOÈNÍ 
obvyklý poøad bohoslužeb: 7.15, 8.30 a 10.00
pøi všech bohoslužbách žehnání pokrmù

9. 4. Velikonoèní pondìlí - bohoslužby v 7.15 a 9.00

PØÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍØENÍ
Do støedy 21. 3. obvyklé pùlhodiny pøed zaèátkem bohoslužeb 
a také bìhem všech nedìlních køížových cest.

ètvrtek 29. 3. 16.00 - 19.00 - více zpovìdníkù!
pátek 30. 3. 16.00 - 18.00
sobota 31. 3. po mši sv. 
pondìlí   2. 4. 16.00 - 18.00 
úterý   3. 4. 16.00 - 18.00    a po bohoslužbì podle potøeby
støeda   4. 4. 16.00 - 18.00
Od Zeleného ètvrtku se zpovídat nebude, 
pouze po individuální domluvì. 

PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ
Pøíprava na 1. sv. pøijímání dìtí - støeda pøi bohoslužbì v 18.00 a po ní
- termíny:  28. 2., 14., 28. 3.
Snídanì na faøe - 1. a 3. ètvrtek v mìsíci po mši sv. 
- termíny:  1. 3., 15. 3., 29. 3.
Setkávání mladých - každý pátek v 19.00 na faøe
Setkávání maminek - pondìlí 19. 3. a 16. 4. v 9.00 na faøe

ZVEME MIMO FARNOST
Sobota 31. 3. -  setkání mládeže s otcem biskupem
- zaèátek v katedrále na Petrovì v 9.00, bližší informace budou na vývìsce.
Zelený ètvrtek 5. 4. - missa chrismatis
- 9.00 v katedrále na Petrovì mše sv. se svìcením olejù, 

pøi které knìží obnovují pøed otcem biskupem své knìžské závazky.

Hospodaøení farnosti v�roce 2006Hospodaøení farnosti v�roce 2006Hospodaøení farnosti v�roce 2006Hospodaøení farnosti v�roce 2006    
 

(zaokrouhleno na tisíce):

Poèáteèní stav 211.000 Kè
Pøíjmy: Výdaje:
sbírky               756.000 splátky pùjèek    500.000
dary    141.000  bohoslužebné      32.000  
dotace od Min. kultury 2,285.000 režijní      205.000 
nájem       7.000 opravy památek                        11.000

opravy farních budov 2,447.000
odeslané sbírky a pøíspìvky    119.000
dary a charit. výdaje      38.000
daò        2.000

pøíjmy celkem             3,189.000 výdaje celkem             3,354.000
Rozdíl pøíjmù a výdajù             - 165.000
Pùjèek od farníkù zùstává uhradit celkem                 350.000
Stav k 31. 12. 2006       46.000  Kè

Sbírky v roce 2006Sbírky v roce 2006Sbírky v roce 2006Sbírky v roce 2006    
dosáhly výše 756.000 Kè. Z�toho 242.000 Kè bylo vybráno pøi sbírkách, které se
konaly vždy první nedìli v�mìsíci a byly urèeny na splácení pùjèek, poskytnutých
našimi farníky na opravy kostela. Navíc bylo individuálnì darováno dalších 141.000
Kè. 
Z velkých úèelových sbírek:
26. 2.   svatopetrský haléø 15.200 Kè
16. 4. Hod Boží velikonoèní 32.770 Kè 
21. 5.   na TV NOE 23.860 Kè
18. 6. na misie pro Kongo Brazzaville 29.200 Kè
25. 6. na bohoslovce 20.000 Kè

  Ze srdce vám všem dìkujeme za vaši štìdrost!

2 3

}
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NNNN    ìkolik èísel k roku 2006ìkolik èísel k roku 2006ìkolik èísel k roku 2006ìkolik èísel k roku 2006
bylo udìleno 38 køtù (35 dìtí do 1 roku, 2 dìti od 1 do 5 let, 1 dospìlý)

svátost manželství uzavøelo 10 párù (ve 4 pøípadech byli oba katolíci, 4x
byla jedna strana bez vyznání, v�jednom pøípadì šlo o konvalidaci círk.
sòatku a ve dvou pøípadech o sòatek se smíšeným vyznáním) 
rozlouèili jsme se s�23 spoluobèany (pohøbù do zemì bylo 12 a roz-
louèení pøed kremací 11)

Kamila Schmidtová

Slabá víra?Slabá víra?Slabá víra?Slabá víra?
Pøi Tøíkrálové sbírce jdeme kolem vily za nìkolik desítek miliónù. Objekt je støežen

kamerovým systémem a zdá se být za ohromnou zdí nedobytný. V pøedchozích létech
jsme tu s koledníky marnì zvonili... "Kluci," povídám, "zkusíme zazvonit!" "To nemá
cenu," namítají králové. "Ale kluci," povídám, "pomodlíme se" a už se mi z úst nese
prosba: "Pane, otevøi srdce tìch, ke kterým jdeme, a� se otevøou pro potøebné."
Zazvoníme a po našem ohlášení se ozve: "Moment!" Posléze otevøe paní, zazpíváme
koledu, povinšujeme do nového roku a pak... za velikého údivu je nám vložena do
pokladnièky tisícovka. Kluci onìmìli... Putujeme dál. Jeden z králù však tajuplnì dodá:
"Buï seš svatej, nebo prorok."      A.D.

slavíme Rokslavíme Rokslavíme Rokslavíme Rok    dddd    iecéze 2007iecéze 2007iecéze 2007iecéze 2007
Z VÝZNAMNÝCH AKCÍ:
15. - 17. 3. Lísek u Bystøice nad Pernštejnem

Konference "Diecéze – živý organismus?"
Pá 30. 3. Sloup v Moravském krasu  –  

Poutní bohoslužby k Pannì Marii Bolestné
So 31. 3. Brno,�dóm  –  diecézní setkání mládeže 

s otcem biskupem
Ne22. 4. Brno,�sv. Augustin - setkání dìtských 

chrámových sborù (10:30)
So 19. 5. Pøibyslavice  –  setkání dìtí
So 26. 5. Køtiny  –  svatodušní pouM
jaro 2007 Brno  –  finále vìdomostní soutìže o diecézi
So   9.6. Boskovice  –  Sborování, setkání chrámových sborù dospìlých
So   9. 6. Tøebíè  –  Setkání mládeže KÁNA
So 16. 6. Brno,�dóm  –  Jáhenské svìcení (9:00)
So 16. 6. Brno, Barvièova 85  –  Den otevøených dveøí Radia Proglas
Út 19. 6. Vranov u Brna  –  knìžský den
So 23. 6. Brno,�dóm  –  knìžské svìcení
So 30. 6. Brno,�dóm  –  putování ke koøenùm diecéze, 

hlavní pouM diecéze k sv. Petru a Pavlovi
Èt 5. 7. Mikulèice  –  putování ke koøenùm víry, 

pouM k sv. Cyrilu a Metodìji (16:30)
Po 16. 7. Kostelní Vydøí  –  knìžská pouM (10:00)
25. - 29.7. Brno  –  XVIII. konference Charismatické duchovní obnovy

13. - 19. 8.  Tábor, Klokoty  –  celostátní setkání mládeže
18. - 19. 8.  Brno  –  Den Brna
Út 21. 8.   VII. pìší pouM z Velkého Meziøíèí a Vranova n. D. na Velehrad
Ne26. 8.   Køižanov  –  pouM ke svaté Zdislavì (10:00)
Ne26. 8.   Svatá (farnost Køižanov)  –  Pìší pouM ke sv. Zdislavì 
31. 8. - 2.9. Brno  –  5. moravsko-slezské akademické dny
    na téma Poslání laikù v dialogu o reformì vztahu státu a církve
So   1.9.   Žïár nad Sázavou�II  –  diecézní pouM rodin
Èt 27. 9.   Brno  –  Den charity 2007
So  6. 10.   Brno  –  3. celostátní kongres dìtí Papežského misijního díla
12. - 14. 10. Brno  –  Mezinárodní bioetická konference Život je dar
So 24. 11.   Brno,�dóm  –  svatocecilské setkání chrámových hudebníkù
So   1.12.   Brno,�dóm  –  diecézní dìkovná pouM k založení diecéze

PostnPostnPostnPostn    í duchí duchí duchí duch    ovnovnovnovn    í obní obní obní obn    ova manželùova manželùova manželùova manželù
Centrum pro rodinu a sociální péèi v�Brnì nabízí manželským párùm Duchovní

obnovu manželù jako pøípravu na nadcházející Velikonoce. Uskuteèní se o víkendu
23. - 24. 3. 2007 v rekreaèním støedisku Zámeèek Hodonín. Zaèíná v�pátek veèeøí a
konèí v�sobotu veèeøí.  Setkání nabízí manželùm poodstoupení od denních starostí,
prostor k zamyšlení nad svým vztahem k �Bohu i svým nejbližším. Bìhem
duchovní obnovy mají manželské páry  pøíležitost  k úèasti na mši svaté, svátosti
smíøení nebo osobním rozhovorùm s�knìzem. 

Téma obnovy zní: Prožívání svátostí v manželství; vede P. Mgr. Martin Vaøeka,
vojenský kaplan. Ubytování je pro každý manželský pár ve vlastním pokoji, plná
penze, doprava vlastní. Cena 1.060 Kè/pár/pobyt. Pøihlášky písemnì nebo
telefonicky do 28. února  2007 na adrese: Dana Chaloupková, Centrum pro rodinu a
sociální péèi, Josefská 1, Brno 602 00, telefon: 542 217 464

e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz

NNNN    ejejejej    ssss    i sám… i sám… i sám… i sám… 
Milí pøátelé a kamarádi, ve škole mì požádala s. Mlada, abychom pomohli

s�pøípravou III. misijního kongresu dìtí, který se bude konat 6. øíjna 2007 v�Brnì.
Heslo: „pošli mì, pùjdu já!“ Moc vás i já prosím, abyste pomohli a to tak, že
vyrobíte jednoduchou vìc – napø. korálky, záložky, výšivku, apod. Tyto výrobky se
budou prodávat na misijním jarmarku a utržené peníze pùjdou na potøeby dìtí
tøetího svìta.

Sháníme také malá razítka (s obrázkem zvíøátka nebo ptáèka) pro misijní pasy.
Další informace se dozvíte na pøíští dìtské mši sv. Kohokoliv by nìco napadlo nebo
by chtìl pomoci, aM se obrátí na mne a já mu podám další informace. 

Tìším se, že spoleènì pomùžeme.         Vojtìch Matal
Papežské misijní dílo Dìti pomáhají dìtem www.misijnidilo.cz               

info@misijnidilo.cz      
 
 

Ve farním klubu již sledujeme TV NOE. Všem zájemcùm sdìlujeme, že mon-
táže  satelitù  už  v  Øeèkovicích probíhají.  Mùžete se hlásit panu Petru Buršíkovi z
Radia Proglas na tel. èísla:  603 170 692,  543 217 241.  Pracuje rychle a levnì!
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NNNN    ìkolik èísel k roku 2006ìkolik èísel k roku 2006ìkolik èísel k roku 2006ìkolik èísel k roku 2006
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Nìkolik úvah o hudbì a hluku

FarnFarnFarnFarn    í ples s�oí ples s�oí ples s�oí ples s�o    tazntazntazntazn    íkyíkyíkyíky
Každý ples odjakživa byl a také dnes by mìl být významnou spoleèenskou

událostí. Scházejí se na nìm obyvatelé obce, studenti urèité školy, èlenové spolkù
nebo i farníci, jak se to dìje již 8. rokem i v�Øeèkovicích. Dámy a dívky si na ples
opatøí krásné šaty a slavnostní úèesy, pánové se oholí a upraví do nažehlených
košil.  Ples  je  pøíležitostí  k� tomu, abychom  si  kromì tance i popovídali s�pøáteli a
známými. Proto je na každém plese snad tím nejdùležitìjším hudba. Mìla by být
taneèní s�pùsobivým rytmem, støídat styly a epochy, aby si pøišly na své všechny
vìkové kategorie. A mìla by znít tak, aby se pøi ní dalo promluvit.

Øeèkovická farnost je významná svou hudebností. Pùsobí v�ní nìkolik sborù,
v�poslední dobì zde vznikly už nejménì dvì hudebních skupiny. Ta, jež nám hrála,
má�kvalitní vokál, nadané instrumentalisty, rozšiøující se reperetoár a talen-
tovaného bubeníka. Bohužel si však poøídila výkonné zesilovaèe… 

Pokud použiji slovník z�filmu Postøižiny, zeptám se: Øeknìte mi, proè ta hudba
tak  ukrutnì  øvala?  Citlivý  èlovìk,  který  vešel  do sálu,  dostal „ránu ho hlavy“ a
položil si instinktivnì ruce na uši. Nedalo se mluvit, tanèit jen se sebezapøením,
nejlepší bylo držet prsty v�uších a èekat, až to skonèí. Pìkné melodie se v�pøívalu
decibelù zmìnily v�nesnesitelný hluk a zpìv v�jeèení. Mladí jsou na to bohužel
zvyklí z�diskoték a rockových koncertù, ale lidé støední a straší generace zaèali ten
veèer chodit na zvukaøem jako lištièky z�Budulínka. První dvì - nesmìlé -
nepochodily, další lištièce sympatický zvukaø vysvìtlil, že to zeslabit nejde, jinak by
se porušila vyváženost nástrojù. Možná mìl kus své odborné pravdy, ale naše
utrpení tím nezmenšil. Pak šel za zvukaøem úctyhodný èlen farní rady. Nevím, co
se dovìdìl, ale druhý den se u kostela vyjádøil, že do takového zvìøince už nikdy
nepùjde. Bývalý technik z�tiskárny zas konstatoval, že ani po hluku ze ètyø
výkonných rotaèek ho uši tak nebolely. A takových ohlasù bylo víc.

Pøíprava plesu stála organizátory mnoho úsilí a obìtavé práce: od zajištìní sálu,
programu, obèerstvení, tomboly, až po drobnosti, které nejsou vidìt. Je nám moc
líto, že my starší už pøíštì na farní ples nebudeme moci jít, protože nás pekelný øev
místo hudby bolí. Mladým lidem to nevadí. Opravdu? Podívejme se do tisku:

 „Stále více mladistvých trpí po návštìvì rockového koncertu nebo diskotéky
sluchovými halucinacemi a následnì poruchami sluchu. Vyplývá to z�nedávné studie
rakouských a italských odborníkù, kteøí nyní požadují nový zákon…“ 

„Sluch dnešní moderní mládeže už odešel do dùchodu, øíkají ameriètí vìdci. Hlavnì
hlasitá hudba je velmi nebezpeèná, varují odborníci.“

„Poslech pøíliš hlasité muziky vede mimo jiné k�tomu, že ke zhoršování sluchu vlivem
stárnutí dochází dnes zhruba o 20 let døíve než obvykle.“

Každoroènì navštívíme øadu plesù, bylo tomu tak i letos. Škoda, že právì tento
farní byl jediný, který nešlo vydržet. Proè právì tady, „doma“, nám má nièit zdraví
hudba, která je pøece urèena pro potìchu duše? Možná právì my, køesMané, bychom
mìli být tìmi, kdo decibelovému šílenství øekne dost. VždyM se nejedná o nic
menšího než o porušování 5. pøikázání! 

Naši milí hudebníci, dál vám fandíme a pøejeme vaší skupinì rozvoj do
budoucna. Jen si, prosím, seøiïte zvukovou aparaturu pod 80 decibelù. 

Jinak akce, kde nejménì tøetina lidí trpí, už pøíštì nebude mít právo nést název ani
ples, ani farní.          (eš)

víc nvíc nvíc nvíc n    ež Anež Anež Anež An    glická královnaglická královnaglická královnaglická královna
Už si vás nìkdy chtìla vyfotit anglická královna? No, popravdì øeèeno, mì taky

ještì ne. Ale od jisté doby už vím, jaký by to asi byl pocit. 
To byl takový bìžný absolventský koncert a mùj syn tam hrál na doplnìní

programu. Po skonèení koncertu se paní uèitelka fotila se svojí právì konèící
žaèkou. Z tváøí jim obìma záøila radost z úspìšné dlouhodobé spolupráce. Potom
paní uèitelka namíøila fotoaparát na mého syna a na mì. Jasnì, chce mít fotky svých
žákù, pomyslela jsem si a ustoupila jsem kousek stranou.  „Vy taky, prosím,"
zaznìlo, a jemný pokyn ruky mì proti mé vùli vrátil zpìt, pøed ohnisko
fotoaparátu. Starého poctivého pøístroje na kinofilm, žádné když-se-to-nepovede-
tak-to-vymažu. 

Tahle drobná pøíhoda mi dlouho nešla z hlavy. Proè si mì chtìla vyfotit? VždyM
jsem pro ni docela cizí osoba. Proè stála o to, mít moji fotku? Poøád jsem to nemohla
pochopit. Ale cítila jsem se bájeènì. 

Otec Jan pøi mnoha pøíležitostech opakoval v�rùzných obmìnách totéž. Jako by
mu to zvlášM leželo na srdci. Bùh stojí o èlovìka. Najednou jsem zaèínala chápat, jak
to myslel. S tím cvaknutím fotoaparátu jakoby nìco docvaklo i v�mojí hlavì, nebo
spíš v�mém srdci. Takovéhle to je tedy. Bùh si nás zve do ohniska svojí lásky: „Ty
taky, prosím. Stojím o tebe. Chci si tì zvìènit. Z-vìènit.  Chci se radovat s�tebou na
vìky.“ (Na rozdíl od fotek, které jsou tak snadno znièitelné, tady slovo zvìènit
skuteènì souvisí se slovem vìènost.)

Možná to zpoèátku bude potøebovat nìjakou tu vatovou štìtièku do uší. Bùh totiž
nemluví pøíliš nahlas. To proto, aby nám dal svobodu, abychom mohli dìlat, že ho
neslyšíme. 

Pøeji vám, aby si vás taky nìkdo chtìl vyfotit.          -kl-

Co mnCo mnCo mnCo mn    e oe oe oe o    slovilo v knslovilo v knslovilo v knslovilo v kn    ihách ihách ihách ihách 
Vždycky se rád podívám, co zrovna dcera ète. Prolistuji a vidím, èím se zabývá.

Knihu Viktora E. Frankla  „…A pøesto øíct životu ano“ jsem však neprolistoval, tu
jsem si musel pøeèíst celou. Na jedné stranì jsem byl rád, že si našla tak pìknou
knížku, na druhé mne mrzelo, že ji ète tak brzy. To je knížka jak stvoøená pro krizi
støedního vìku. Tedy aspoò pro mne.

Odpovìdìt si na otázky: Proè zrovna já jsem tady? Je tohle ještì vùbec život, který
má cenu žít a jaký má smysl? Jak si udržet v�tomto prostøedí lidskou dùstojnost?
Viktor Frankl je psycholog a píše o svém životì v�koncentraèním táboøe. Odpovìdi
na tyto otázky byly tìžce odžity a odtrpìny. 

Za druhé: Katolický sen Jakuba Demla. Celou dobu jsem nevìdìl, jestli jsem tu
knihu už èetl nebo se jen nìkteré motivy opakují. Tady nejde o otázku po smyslu
života, ale po smyslu ètení. Vìøím, že vše pøeètené se nìkde - ne hromadí, ale
ukládá a nìjak to žije se mnou, i když si na nic nevzpomínám. Jak mi napsal pøítel:
“Knihu jsem pøeèetl jedním dechem, takže si nic nepamatuji, ale vím.“ A kdyby se
opravdu všechno propadlo do úplné prázdnoty, tak stojí za to èíst pro ty pøíjemnì
prožité chvíle. Ještì k�Demlovi: Tahle knížka je psána v jiné dobì, do dneška pøenáší
již opuštìná bojištì, ale pøesto nìco platí i dnes. Kdo chce bojovat, musí mít zbraò.
Deml má svoji poetiku.
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Do tøetice O svobodì a náboženství – tøicet šest zamyšlení rabína Sackse nad
vìènì živými tématy biblických pøíbìhù,  jak je psáno v�záhlaví knihy. Tuhle knížku
bych doporuèil všem, kdo jako já, když ètou Bibli, tak mají pocit, že tomu všemu
nìjak málo rozumí.      Jan Votava

Køíž je znamenKøíž je znamenKøíž je znamenKøíž je znamen    ímímímím spásy . . . spásy . . . spásy . . . spásy . . .
Tady stál pøed èasem køíž! Kolik je takových míst po naší zemi? I vy jistì znáte

pár míst, na kterých mùžete spoleènì se mnou øíci: TADY STÁL KØÍŽ…
Jedno takové místo je za øeèkovickými kasárnami pøi cestì do Jinaèovic. Stál tam a

dlouhé roky rozpínal svoje ramena nad krajinu, aby jí žehnal. 
Šla tudy skupina vojákù - záklaïákù. Všechno je štvalo. Vojna, velitelé, zabitý èas

v�hospodì - prostì nuda a duševní balast… A teï ještì jednomu z�nich, právì tomu,
který to má za pár, øekla holka, že je asi �"vtom". Nìkdo to prostì odnese! 

Jakoby náhodou zùstali stát pod køížem. Pohled na Krista je úplnì vykolejil. Pohledem
na køíž se totiž každý z�nás podívá i do své duše. To naši „hrdinové“nesnesli. Byli nejen
ukøivdìní, ale i zbabìlí. Jeden z�nich jako první uhodil, „vrazil Pánu Ježíši políèek“.
Ostatní se pøidali a tak srazili køíž na zem.

Jistì jste poznali, že pøíbìh je jakási ilustraèní nadsázka.  Ale kusy køíže se ještì
dlouhé roky opravdu povalovaly v okolí.

Tento køíž stál pùvodnì Na špici,  v�roce 1907 byl pøenesen a vztyèen na místo
pùvodního døevìného køíže u cesty k�Jinaèovicím. Stál zde až do šedesátých let 20.
století, kdy jej povalili právì vojáci z�nedalekých kasáren.

Historická fakta a pùvodní obrázek poskytla paní Ludmila Ulrichová.
(maš)

Pravdivá pohádka z�naší souèasnosti

O dvou hO dvou hO dvou hO dvou h    olèolèolèolè    ièkáchièkáchièkáchièkách
Žily – byly dvì holèièky. Hance bylo deset, Jance osm. Hance maminka umøela,

Jance utekla. Hanèin tatínek se opíjel v�brnìnské hospodì, Janèin v pražské. Hanka
nemìla žádnou babièku a tak ji hned odvezli do dìcáku. Janka mìla jednu babièku,
 nemocnou, a když tu babièku odvezli do nemocnice, odvezli do dìcáku i Janku.

Janka v�dìcáku breèela. Hanka už ne. Mìla právì novou tetu a strýce. Vùbec
nebyli pøíbuzní, ale jezdili za ní a ona jezdila k�nim na nedìli a na prázdniny. Teta a
strýc mìli doma tøi dìti  - jmenovaly se Franta, Venda a Járinka. Janka také mìla
tetu a strýce. Byli to vlastní pøíbuzní, ale nikdy za ní nejezdili a nikdy si ji nevzali na
nedìli, natož na prázdniny.  Dìti nemìli, ale mìli vilu, jmenovala se Danuška, a
auto jménem Mercedes.

Když Hanka odjela na nedìli k�tetì a strýci, Janka v�dìcáku breèela kvùli Hance.
Hanka u tety a strýce breèela kvùli Jance. Další nedìli už nebeèely, proto- že teta a
strýc si je vzali na výlet obì dvì. Po nìkolika setkáních slíbili Hance i Jan- ce, že si je
vezmou obì domù. Nejen na nedìli a na prázdniny, ale navždycky. Hanka se tìšila
víc na tetu, které obì už øíkaly mámo a Janka zase na strýce, kterému øíkaly táto a
obì se tìšily na Frantu, Vendu a Járinku. Franta a Venda se víc tìšili na Hanku, malá
Járinka na Janku a všichni byli rádi, že budou spolu.

A tady by už mìl být pohádky konec a všichni by mìli spolu žít vesele až do
smrti. Ale to bychom nesmìli být v�Èeské republice.

Když  Hanka  a  Janka odjely na  každou  nedìli a na prázdniny k�nové mámì a  
tátovi, tety a strýcové v�dìcáku  se  radovali,  že  se  místo  nich  starají  jiní  lidé, i
když za to nedostávají žádné peníze. Když si ale ti lidé o Hanku a Janku zažádali,
pøestali se vychovatelé v�dìcáku radovat. Kdyby se takových lidí našlo víc, mohly
by se dìcáky zrušit  a co by pak strýcové a tety z�dìcákù dìlali? Ještìže jsou tady
úøady.  Na ty je spolehnutí. Nikdo si tam ani nevšiml, že se o Hanku tøi roky a o
Janku dva roky nikdo z�pøíbuzenstva nezajímá a že by se tedy mìly úøady
poohlédnout po nìkom, kdo by si je vzal domù. O nové tetì a strýci s�Frantou,
Vendou a Járinkou nemìly úøady ani tušení. Ten dìcák totiž byl v�jiném kraji než žil
Hanèin táta a Janèin táta byl také z�jiného kraje. Teta se strýcem, kterým Hanka a
Janka øíkaly mámo a táto, bydleli zase v�úplnì jiném kraji. A ministerstvo bydlelo
v�Praze. Tak si úøedníci, kteøí mìli  Hanku a Janku poslat k�novým rodièùm, posílali
zprávy z�kraje do kraje a zase do Prahy, poøád si telefonovali, mailovali – a èas
utíkal. A Hanka a Janka breèely v�dìcáku, protože k�tetì a strýci nesmìly, dokud se
všechno nevyøídí. A tak se Hanka zaèala hùø a hùø uèit a Janka zaèala èím dál tím
víc zlobit. A tak je museli potrestat. Když se holky nechtìjí uèit a poslouchat,
pošleme Hanku do zvláštní školy a Janku do polepšovny! A ti noví rodièe už je
nebudou chtít. Ale noví rodièe je chtìli dál a tak úøedníci  si  dál  psali  a  
telefonovali a mailovali. Pak se koneènì úøedníci dohodli o Hance a rodièe si ji
mohli vzít domù. Janka zatím strašnì breèela v�pasMáku. Rodièe jí posílali dopisy a
slibovali, že ten den, co dostanou povolení, ji vezmou domù. A jak slíbili, tak
udìlali.  A tak po dvou letech  byly všechny dìti šMastnì pohromadì – Hanka a
Janka, Franta, Venda a Járinka. Tady už by opravdu mohl zaznít zvonec a pohádce
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být konec a oni by všichni šMastnì žili až do smrti… Ale to bychom nesmìli být
v�Èeské republice.

Za 14 dní pøijela Janèina teta a mámì a tátovi odevzdala papír s�rozhodnutím
soudu. Jance øekla: „Co bys dìlala u cizích lidí? Takovou ostudu bychom nepøežili“
a breèící a vzpouzející se Janku strèila do auta jménem Mercedes a od- vezla ji do
vily, co se jmenuje Danuška.

Všem se po Jance stýskalo, ale nakonec to všechno dobøe dopadlo. Teta Janku za
pùl roku vrátila do dìtského domova a když se rok s�rokem sešel, byli zase všichni
pohromadì u mámy a táty. A na kopci byl zvonec a té pohádky…

Ale té úøednické práce co pøišlo nazmar!            Zpracovala J. Šimonovská

Èeský rozhlas o nábÈeský rozhlas o nábÈeský rozhlas o nábÈeský rozhlas o náb    oženstvíoženstvíoženstvíoženství
V Èeském rozhlase nedávno vznikly internetové stránky zamìøené na

náboženství, jejichž adresa je www.rozhlas.cz/nabozenstvi. Stránky nabízejí
pøedevším rozhlasové poøady s náboženskou tematikou. Z produkce redakce
náboženského života jde o poøady KøesManský týdeník, Dnešní církve, Paprsky
nadìje, Prameny a proudy, Ranní úvaha, Ranní slovo a nechybí ani pøenosy
bohoslužeb, které každou nedìli vysílá stanice Praha. Z poøadù ostatních redakcí
Èeského rozhlasu na webu najdete  Slovo  na  pøíští  den,  Slovo  na  pøíští  týden a
Koøeny. Všechny uvedené poøady si mùžete poslechnout ve formátu mp3. Kromì  
nich  na  stránkách  najdete  také  informace o církvích v Èeské republice a užiteèné
odkazy na jiné internetové stránky s náboženskou tematikou. V rubrice Kalendáø
akcí se navíc mùžete dozvìdìt o tom, jaké zajímavé bohoslužby, výstavy, koncerty
èi pøednášky se plánují. Stránky www.rozhlas.cz/nabozenstvi mají ze sebou teprve
první rok existence - spuštìny byly poslední týden roku 2005, ale pøed sebou mají
øadu úkolù. V budoucnu by se na nich mìly objevit napøíklad pøíspìvky o
církevních památkách, o historii èeské Bible, o nábo- ženských svátcích apod. Pro
tyto projekty je pøipravena rubrika Zajímavosti. 

MMMM        ilé ilé ilé ilé     dddd    ìììì    tttt    iiii    ,,,,
na Popeleèní støedu jsme spoleènì vstoupili do doby
postní. Pán Ježíš zná naše srdce, ví o našich chybách a
selháních. Moc dobøe ví, co potøebujeme, abychom
nesešli z cesty, která nás pomalu vede do nebe. Právì
proto je církevní rok rozdìlen na èásti - všední dny
støídají rùzné svátky, chvíle oslav jsou vystøídány
èasem ztišení a zamyšlení nad sebou. 

Doba postní je tedy pro naše dobro. Vybízí nás k hlub-
šímu zamyšlení a zastavení v dnešní uspìchané dobì.
Nemysleme jen na sebe, zkusme udìlat nìco pro své bližní. Zkusme si více všímat,
èím mùžeme udìlat radost, pomoci, èi jinak prospìt. Urèitì už máte zkušenost s
tím, že pokud nìkomu udìláte radost, máte radost i vy. Velkou posilou pro nás
mùže být také fakt, že se o to stejné snaží v postní dobì všichni køesMané.  Pøeji vám,
aby se vám v postní dobì podaøilo alespoò nìkteré chyby nahradit dobrými skutky.
Myslím na vás v modlitbì. 

Na závìr se dnes s vámi louèím coby øeèkovický farník. V únoru jsme se
pøestìhovali do Žabovøesk. Budu na vás ale myslet a než najdu svého nástupce,
budeme se na této stránce setkávat dál. Všem vám dìkuji za krásné spoleèenství,
které jsme mezi vámi mohli prožít. 

AM vám Bùh žehná!      Jindøiška Cihláøová

Ježíš a jeho pøíklad. Nejvìtším projevem Boží lásky k lidem je Ježíšova smrt na
køíži. Ve Vyznání víry se modlíme: "Trpìl pod Ponciem Pilátem, ukøižován umøel a
pohøben jest." I my bychom mìli umìt pro druhého nìco obìtovat. Pøed svou smrtí
dal Ježíš uèedníkùm nové pøikázání - pøikázání lásky. Øekl také, že...

Ježíšova  slova  se dozvíš,  když zaèneš nahoøe a budeš èíst písmena po øádcích
zleva doprava. Ale pouze ta, která jsou ve ètvereècích!
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POØAD BOHOSLUŽEB DO VELIKONOC
ne 25.2. 1. nedìle postní   7:15 za živou a † rodinu Hammerovu

  8:30 za živou a † rodinu Veselou a Juøíkovu
10:00 za farní spoleèenství

po 26.2. 18:00 za živou rodinu Špaèkovu a Zatloukalovu
st 28.2. 18:00 za † Marii a Ladislava Chrástkovy
èt   1.3.   7:00 za † P. Jana Pavlù 

a nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
pá   2.3. 18:00 za † rodièe Koppovy
so   3.3.   7:00 za živé a † èleny živého rùžence
ne   4.3. 2. nedìle postní   7:15 za † Josefu Bartlovou a živou rodinu

    8:30 za živou a † rodinu Vitáskovu, Kuzníkovu a Víchovu
10:00 za farní spoleèenství

po   5.3. 18:00 za živou a † rodinu Pokorných a Bedøichových
st   7.3. 18:00 za živou a † rodinu Medkovu, 

Vidlaøovu, Koneckou a Krejèiøíkovu
èt   8.3.   7:00 za † otce a † tety
pá   9.3. 18:00 za živou a † rodinu Tìžkou, Èernínovu a Kudìlovu
so 10.3.   7:00 za † rodièe a bratra
ne 11.3. 3. nedìle postní   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za živou a † rodinu Burgetovu a Prusenovskou
10:00 za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a živou rodinu

po 12.3. 18:00 za † manžele Králíkovy a Zavøelovy
st 14.3. 18:00 za † manžela a švagra a zdraví živé rodiny
èt 15.3.   7:00 za † rodièe a duše v oèistci
pá 16.3. 18:00 za skauty
so 17.3.   7:00 za † rodièe Janíèkovy a živou rodinu
ne 18.3. 4. nedìle postní   7:15 za † Josefa Kazdu a živou a  † rodinu

  8:30 za farní spoleèenství
10:00 na podìkování za 17 let spoleèného života

po 19.3. sv. Josefa   7:00 za † Josefa Kališe, sourozence a živou rodinu
18:00 za † P. Josefa Dancingera a spolubratra P. Karla Votoupala

st 21.3. 18:00 za živou a  † rodinu Pøibylovu a Øehoøíkovu
èt 22.3.   7:00 na úmysl dárce
pá 23.3. 18:00 za  † rodièe Dancingerovy a  † rodinu Doèkalovu
so 24.3.   7:00 za  † Olgu Kolofíkovou
ne 25.3. 5. nedìle postní   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za živou a  † rodinu Novotnou a Kincovu
10:00 za  † dceru a živou rodinu

po 26.3. Zvìstování Pánì  7:00 za  † Rudolfa Kališe, manželku a sourozence
18:00 za  † rodiny Navrátilovy a neteø Alici

st 28.3. 18:00 na podìkování a pomoc rodinám a † rodièe
èt 29.3.   7:00 za  † Marii Benešovou
pá 30.3. 18:00 za  † Marii a Josefa Hrozkovy a jejich rodièe
so 31.3.   7:00 za zemøelé
ne   1.4. Kvìtná nedìle   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za † manžela, dvoje rodièe a uzdravení dcery
  1.4. 10:00 na podìkování s prosbou o další Boží pomoc a ochranu

po   2.4. 18:00 za † rodièe, živou rodinu, 
Boží pomoc a ochranu a dar zdraví pro vnuka

st   4.4. 18:00 za † sestru a živou rodinu
èt   5.4. Zelený ètvrtek 18:00 za † P. Jana Pavlù 

a nová knìžská a øeholní povolání v naší farnosti
pá   6.4. Velký pátek 18.00 obøady
so   7.4. Bílá sobota 21.00 za dary Ducha sv. pro všechny pokøtìné
ne   8.4. Zmrtvýchvstání   7:15 za farní spoleèenství

Pánì   8:30 za † Èestmíra Kováøe a dvoje rodièe
10:00 na podìkování Bohu s prosbou o dar zdraví duše i tìla

Tìšíme se na vaše pøíspìvky do velikonoèního èísla.  Uzávìrka je v nedìli 18. bøezna 2007.

rožeò
Svatého vavøince
Doba postní 2007       1
 

Pøed nìkolika týdny jsme slyšeli smutnou správu z Prahy - nìkdo ponièil vzácný
køíž! I v tomto èísle Rožnì si mùžete pøeèíst o øeèkovickém køíži, který znièili vojáci.
Jak to nìkdo mohl udìlat? Mùžeme se pohoršovat, zlobit nebo jen zesmutnìt. Vedle
køíže nelze pøejít lhostejnì, toto
znamení vyžaduje odpovìï
èlovìka! Pro jednoho to bude
povzbu- zení, pro druhého
výèitka svìdomí, která se musí znièit! Bohužel znièit køíž, ne výèitky. 

Postní doba je èasem kontem-
plací køíže, je to doba, kdy stanu
pøed køížem jako pøed zrcadlem
pravdy. Uvidím tam mùj život,
moje špinavé skutky a høíchy, lidi,
kteøí mne zradili i ty, kteøí mi
pomohli. Uvidím svùj osud, kte-
rý  vnímám  jako  nespravedlivý, i
osud lidí, kterým jsem ukøivdil já.
A možná si uvìdomím, že mùj
život je jako ten rozbitý køíž.

Mám 40 dnù, svatých dnù,
abych uvìøil, že u Ježíše vždy
najdu pomoc. Náš Pán Ježíš

Kristus trpìl, pøibitý na køíži. Prožil všechno, co mohl èlovìk prožít. Udìlal to pro
tebe i mne. Každého z nás nìco trápí, nìkdy se zdá, že život je už "na šrot", nic už s
ním nejde udìlat. Ježíš na køíži mi ale chce øíci: Tak to není, já ti pomùžu, já to
zmìním, jestliže budeš chtít. 

Tolik køížù máme na svých cestách, máme je v kostele i v domech. Je to tak proto,
abychom odpovídali na Ježíšovu výzvu a nièili. Ne ovšem køíže, ale všechny
zábrany, které nám znemožnují opravdovou radost. Že mám to, co mám, radost ze
života, radost z nadìje, že mi Bùh všechno, èeho jsem se dokázal pro lásku k nìmu
vzdát, vynahradí životem vìèným!

AM nám tento èas postní doby pomùže pochopit i nitro nás samotných!

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:
Vždy� Bùh pro Kristovy zásluhy smíøil svìt se sebou, lidem už nepøièítá jejich
poklesky a nás povìøil kázáním o tomto usmíøení.    2 Kor 5, 19

Nejtìžší køíž, jakýNejtìžší køíž, jakýNejtìžší køíž, jakýNejtìžší køíž, jaký
neseme, jsme myneseme, jsme myneseme, jsme myneseme, jsme my

P. Jacek Kruczek

Roèník X., èíslo 1  -  Doba postní 2007.  Originálními grafikami vyzdobil Marián Škoviera. Pro vnitøní
potøebu farnosti zpravodaj nepravidelnì vydává katolická duchovní správa v Brnì-Øeèkovicích.
Neprodejné. K vìtší cti a chvále Boží tiskne BETHANIA.                                                        Deo gratias!        
      


