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za † Boženu Èechovou a oboje rodièe
za farní spoleèenství
za † Ludmilu Denemarkovou, manžela, syna a celou pøízeò
za † manžela
za † a živou rodinu Vepøekovu
na smír za náboženský fanatismus a jeho obìti
za † manžela a syna

rožeò

za živé a † èleny živého rùžence
za farní spoleèenství
za Josefa Jandu a živou a † rodinu Jandových,
Vanouškových a Navrátilových
za dìti, které pøistoupí k 1. sv. pøijímání
na podìkování za Pepíka s prosbou o uzdravení
za † manžela Jiøího Voøíška a živou rodinu
za zdravotnì postižené
za skauty
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za † a živou rodinu
za † Alžbìtu Siegelovou
za † rodinu Milionovu a živou a † rodinu Chladilovu
za farní spoleèenství
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za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu a uzdravení Jany
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za živou a † rodinu Horákovu a Kupkovu
za farní spoleèenství
za † syna Miroslava Kuèeru a živou a † rodinu
za živou rodinu a dar víry
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za Jana Biedermanna a živou rodinu
za † P. Jana Pavlù
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Tìšíme se na vaše pøíspìvky do prázdninového èísla. Uzávìrka je v nedìli 10. èervna.
Roèník X., èíslo 2 - Velikonoce 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!

Svatého vavøince
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"A jak to v øeèi probírali, pøipojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale nìco
jakoby bránilo jejich oèím, aby ho poznali". Nepoznali ho, jenom jim srdce
hoøelo, když s nimi na cestì mluvil o Božím slovì. Není nejdùležitìjší vidìt
ho, pøece ani my jej nevidíme. Nejdùležitìjší je, aby naše srdce hoøelo, když
slyšíme evangelium.
A vždy, když je nám hùø,
Pan e, zùs taò s nám i !
kolem nás tma, když
prožíváme problém, jsme
na okraji propasti nebo se jen bojíme podveèeru života, je tøeba se modlit
„Pane, zùstaò s námi!“
V kvìtnu pøistoupí dvì
desítky našich dìtí k prvnímu sv. pøijímání, na
které se po celý rok
pøipravují. Pamatujete si
svou pøípravu?
Zjevení zmrtvýchvstalého Ježíše na cestì do
Emauz, to byla první
pøíprava
na
pøijetí
Eucharistie. Zjevil se jim
na chvíli, aby se mohli po
celý zbytek života stýkat
s Bohem neviditelným, ale pøítomným a tak blízkým. Zmizel jim, aby ho
mohli vlastnì lépe vidìt a slyšet, co mluví evangelium.
Když jdeme k pøijímání, stýkáme se se Zmrtvýchvstalým. On je mezi
námi, i když ho nevidíme. On je v nás, skrze nás chce jít mezi lidi, skrze
nás chce nést radost a potìšení smutným a trpícím, v nás chce žít On!
Ježíši, dìkuji ti za Velikonoce, které jsou vždycky, když jdeme k pøijímání, když èteme tvé Slovo!
P. Jacek Kruczek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:
Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho
a podával jim. Vtom se jim otevøely oèi a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si
mezi sebou øekli: Což nám nehoøelo srdce, když k nám na cestì mluvil...?
Lk 24, 29-31

ŽIVO T VE FARN O S T I
PROŽÍVÁME LITURGICKÝ ROK
Pondìlí 9. 4. - Velikonoèní pondìlí
- mše sv. jen v 7.15 a 9 hodin
Úterý 1. kvìtna - první májová pobožnost v 18 hodin s bohoslužbou slova
Májové pobožnosti budou od pátku 5. kvìtna (po návratu z pouti do
Svaté zemì) opìt dennì
- v pondìlí, støedu a pátek po veèerní mši sv.,
- v úterý, ètvrtek, sobotu a nedìli v 18 hodin
se sv. požehnáním.
Nedìle 6. 5. - spoleèné udílení svátosti nemocných
pøi bohoslužbì v 8.30 hodin
Ètvrtek 17. 5. - slavnost Nanebevstoupení Pánì,
mše sv. v 7 a 18 hodin.
Sobota 19. 5. v 16 hodin první slavení svátosti smíøení dìtí
s možností slavení svátosti smíøení pro jejich rodièe a kmotry
Nedìle 20. 5. - první sv. pøijímání bude pøi mši sv. v 10 hodin, kdy Krista
v eucharistii poprvé pøijme 20 dìtí z naší farnosti.
Svatodušní novéna (od pátku 18. 5. do soboty 26. 5.),
devítidenní modlitební pøíprava na slavnost Seslání Ducha sv. se uskuteèní
spolu s májovou pobožností. Vyvrcholí sobotní svatodušní vigilií, jejíž
zaèátek bude ve 20 hodin, konec asi ve 22 hodin.

PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ
Pøíprava na 1. sv. pøijímání dìtí - každou støedu pøi mši sv. v 18.00 a po ní
Snídanì na faøe - ve ètvrtek po mši sv.
- termíny: 12. a 19. dubna, 10. a 24. kvìtna.
Setkání mladých - každý pátek v 19.00 na faøe.
Setkání maminek - na faøe v 9.00:
v pondìlí 16. 4. a 18. 6., výjimeènì i ve ètvrtek 17. 5.

JARNÍ POUI FARNOSTI
12. kvìtna

Do Sv. Kateøiny, Køtin a Sloupu pojedou 3 autobusy.
Odjezd v 7.30 od kostela, návrat asi v 17.30 hodin

K CESTÌ DO SVATÉ ZEMÌ
uskuteèníme pøípravné setkání úèastníkù
v nedìli 15. dubna v 19 hodin na faøe.
ANI LETOS NEBUDE CHYBÌT
HORSKÉ PUTOVÁNÍ MLÁDEŽE
Pøechod Polských Tater se uskuteèní 21. - 24. èervna, vìk od 14 let.
Pøihlašujte se už nyní u otce Jacka.
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Ko s ovské zamyšlen í
Vystupuji po schodech ke krátkému ztišení do prosté, ale nesmírnì pøívìtivé a
útulné kaple na naší èesko-slovenské základnì Šajkovac vseverovýchodní èásti
Kosova, a zároveò slyším na nás tak zvláštnì pùsobící muslimské výzvy
kmodlitbì, které zaznívají zamplionu mešity vévodící vesnici nedaleko pod
základnou.
Když udìlám pár krokù ze své ubytovací buòky, otevírá
se mi nádherný pohled na kotlinu kolem mìsta Podujevo,
nad kterou se tyèí mohutná hradba hor. Ale když dívám
kpravoslavnému kostelu vPodujevu, mám pøed oèima
jeho vandalské nièení na jaøe roku 2004, které bylo
zaznamenánoamatérsky natoèeným, ale nesmírnì
pùsobivým videem, pøi jehož sledování èlovìk bezdìky
zmlkne.
Pøekvapením pro mì bylo, kolik je vKosovu nových a
hezkých domù (i když vìtšinou neomítnutých, protože
ty nejsou považovány za dokonèené a nemusí se znich
platit
danì). Ale zároveò doslova udeøí do oèí
neuvìøitelný nepoøádek, který všude vládne (za plot se
dá hodit všechno) a který je bohužel – spoleènì
smnožstvím vrakoviš] – témìø místním poznávacím
znamením.
Kosovo se doslova hemží dìtmi kosovských Albáncù,
plnými života, vìtšinou pøátelsky mávajícími na pozdrav. Ale ony si taky nìkdy hrají pøed vypálenými
a opuštìnými domy, nìmými svìdky hrùzy, která se zde odehrála.
Samozøejmì se na každém místì, vkaždé zemi dají najít kontrasty. Zde
vKosovu je však vnímám zvláš] silnì a vytváøejí ve mnì zvláštní smìs pocitù
nadìje a skepse, pøíslibù a obrovských otazníkù ve vztahu kbudoucnosti tohoto
neklidného místa Balkánu. To pro mì znamená vnitønì asi nejnároènìjší èást
mise, kterou èasto pøedkládám vosobní modlitbì i pøi slavení eucharistie Pánu.
Snašimi vojáky se cítím velmi dobøe, prožil jsem snimi spoustu pìkných
momentù (i zábavy) pøi výcviku, na patrolách, pøi sportu i vosobních
rozhovorech. Také spolu snimi mohu poznávat aspoò nìkterá zajímavá místa
Kosova, napøíklad starobylé pravoslavné srbské kláštery, jejichž mnišské
komunity (støežené vojáky) nìkdy tvoøí poslední srbskou menšinu, která zbyla
vdané oblasti.
Zvláš] cennou a krásnou souèástí mise jsou pro mì chvíle, které prožívám pøi
bohoslužbách vkapli uprostøed naší èesko-slovenské komunity. Vrcholem je
samozøejmì nedìlní eucharistie, kdy se nás vìtšinou sejde ke dvaceti (vìøících je
zde víc, ale pøestože je nedìle volným dnem, služby a patroly musí bìžet, takže se
nikdy nedostanou všichni, kteøí by chtìli), ale i bohosluž by o všedních dnech
v menších spoleèenstvích jsou pro mì radostí, je zde hodnì osobní, (snad to
nebude znít jako fráze) rodinná atmosféra.
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Nedìláme zde vpostní dobì vlastnì nic mimoøádného, a pøesto ji velmi
intenzivnì prožívám. Zde na místech, která – aè to alespoò vsouèasnosti není
vždy na první pohled patrné – jsou poznamenána bolestí, nepøátelstvím a neochotou ke smíøení, se mì silnì dotýká skuteènost Ježíšova utrpení, které je nejen
svìdectvím o úžasné Boží lásce kèlovìku, ale otevírá cesty ke smíøení a nadìji.
Vždy] ten, který pro nás trpìl, nejen prožil všechny hrùzy smrti i sbolestnou
otázkou „Bože mùj, Bože mùj, proè jsi mì opustil?“, ale vmoci smrti nezùstal!
Pøeji Vám všem, aby tato velikonoèní zvìst byla Vaší radostí a posilou!
ZKosova všechny zdravím a dìkuji za modlitby a podporu!
Požehnané Velikonoce!
Váš o. Jan

slavíme Rok d iecéze 2007

Soutìž je v plném proudu - ještì se mùžete pøidat!

Biskupství brnìnské uspoøádalo u pøíležitosti 230. výroèí založení diecéze
výtvarnou a vìdomostní soutìž, která zaèala 1. února. Výtvarná soutìž je urèena
pøedškolákùm a dìtem do 3. tøídy základních škol. V souèasné dobì již pøicházejí
na Diecézní katechetické centrum, které je organizací celé soutìže povìøeno, první
výtvory na téma „Diecéze oèima dìtí“, nebo] 20. duben – termín k dodání
obrázkù – se nezadržitelnì blíží. Už se zapojilo také
nìkolik dìtí z Øeèkovic, urèitì by jich ale mohlo být víc!
Vìdomostní soutìž je urèena žákùm od 4. do 9. tøídy.
Ti se vìnovali zodpovídání otázek pro farní kola, která
byla ukonèena 2. dubna. Nyní navážou kola dìkanátní
a ti, kterým se poštìstí, postoupí do diecézního finále,
které se uskuteèní 21. kvìtna v Brnì.
Dospìlým a studentùm je urèena internetová podoba
soutìže. Od bøezna do listopadu najdou zájemci na
internetových stránkách www.biskupstvi.cz/rokdieceze nové otázky pro daný
mìsíc. Již v bøeznu je do soutìže zaregistrováno kolem 200 úèastníkù a každým
dnem pøibývají noví.
Na výherce všech forem soutìže a kategorií èekají pìkné odmìny. Podrobnosti
o soutìži lze najít na www.biskupstvi.cz/rokdieceze.

Prostì d okonalý
Kde jsem ji jenom mohla položit? Pobíhám po bytì a hledám. Neudržela jsem
myšlenku vhlavì a mrkev vruce, teï už bych moc ráda zavøela hrnec spolévkou
a pøešla kdalším povinnostem. Koneènì jsem ji našla a dokompletovala budoucí
pochoutku. Náš prvòáèek, který mì zvìdavì pozoroval, si ulehèenì oddechl
a povzbudil mì: „Tak vidíš, mami, život je prostì dokonalej.“ To spojení
dokonalosti a mrkve mì tak dostalo, že jsem si ta slova povìsila vedle sporáku,
a obèas pøi vaøení o tom pøemýšlím. Ne o té mrkvi, o té dokonalosti,
pochopitelnì.
V postní dobì jsme snažili stát se lepšími, svatìjšími, dokonalejšími. Odøíkali jsme
si øízky, èokoládu, televizi, snažili jsme se pøispívat potøebným, najít si více èasu na
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modlitbu. Všechno je to naprosto vpoøádku. Jde o to, proè to
všechno dìláme. Abychom vypadali lépe pøed sebou? Pøed
druhými? Pøed Bohem? Nebo abychom byli svobodní od všeho,
co nám zaclání v radostném a svobodném vztahu k Bo- hu?
Nìkdy mùže být vrcholem dokonalosti, když se bolestnì
pøebrodíme kpoznání naší skuteèné nedokonalosti (a tedy
potøeby Boha). O co se tedy vlastnì máme snažit?
Svatý týden nám ukazuje trochu jinou dokonalost. Kristus,
který se opásal zástìrou a umývá nohy apoštolùm. Kristus,
který se úzkostí potil krví vGetsemanské zahradì. Kristus, který na køížové cestì
tøikrát padl (po tíhou MÝCH høíchù). Kristus, který nás tak miloval, že „nedokázal“ sestoupit zkøíže. Kristus, který tohle všechno dìlal zlásky a snesmírnou
nìžnou láskou. Tohle je to pravé poznávací znamení dokonalosti.
Jestli máte pocit, že vám letos ta postní doba zase nìjak protekla mezi prsty,
nevìšte hlavu. Klidnì se zvednìte a vydejte se na tu svoji cestu do Emauz.
A dávejte dobrý pozor, až potkáte nìkoho, kdo bude ochotný jít svámi, a bude
mluvit tak, že vám bude hoøet srdce.
(keta)

mozaika
VRožni è. 1 byl uveøejnìn text s výmluvnými fotografiemi krajiny døíve (s køížem) a dnes (ruiny). Je-li to køíž vnaší farnosti, nemohli bychom se pokusit o jeho
znovuvzkøíšení? Velkým a prvním pøímluvcem o obnovení tohoto køíže je paní
Ludmila Ulrichová. Proto se domníváme, že i další zájemci a pomocníci se
mohou pøipojit a pøípadnì pøihlásit.
Co mne oslovilo. Pro mnohé bude asi doporuèení knihy M. Svatošové: „Až
kprolití krve“ tak trochu nošení døíví do lesa, ale pøece, osobnost P. MUDr.
Ladislava Kubíèka vmozaice mnoha vzpomínajících mne tak oslovila a tolikrát pøinutila k zamyšlení, že se nemohu o ten zážitek nepodìlit. Jistì je
nám vmnohém posilou, pøíkladem a pouèením, jak on zvládal nepøíznì
osudu s trvalým optimismem, bez žehrání a ještì s neutuchající péèí
o všechny kolem (vždy] napø. stovky lidí pravidelnì posiloval dopisy, jeho
adresáø èítal 2500 adres!) Tøeba vnás pøeètení zanechá taky pár kapek
pozitivních sil pro každodenní život, namísto všude se hlasitì ozývající
kritiky, brblání… Každopádnì pøeètení stojí za to.
Ještì pár myšlenek jako inspirace pro všední dny:
„Pøièiòuj se tak, jako by vše záleželo na tobì a nic na Bohu, a vìø
tak, jako by vše záleželo na Bohu a nic na tobì“ (Ignác zLoyoly)
„Chceš-li moudrým býti, nechtìj vše co vidíš, neøíkej vše, co víš,
nevìø všemu, co slyšíš, a nedìlej vše, co musíš, než to, co je
potøebné“.
„Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne
budu starý. Chraò mne pøed domnìnkou, že musím pøi každé
pøíležitosti a ke každému tématu nìco øíct. Zbav mne velké
náruživosti chtít dávat do poøádku záležitosti druhých. Nauè mne, abych byl
uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych pøi tom nevrtal a neporuèníkoval...
(zaèátek modlitby sv. Františka Saleského – XVI. stol.)
JŠ
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Nedìláme zde vpostní dobì vlastnì nic mimoøádného, a pøesto ji velmi
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ženami u hrobu nebo uèedníky na cestì do
Emauz. Jak jim muselo být smutno, když ztratili svého pøítele a mistra, který jim tolik dal a s
kým jim bylo moc dobøe. A najednou se dozví,
že hrob je prázdný. Kdo tìlo vzal? Jistì je
naplnila nová nejistota a byli hodnì rozrušení.
Vzápìtí se však dozvídají tu neuvìøitelnou
radostnou zprávu: Pán Ježíš není mrtev, žije!
Pøeji vám i vašim blízkým požehnané prožití
Velikonoc. A] radost z Ježíšova zmrtvýchvstání
naplní a promìní vaše srdce. A] dokážete být
Ježíšovými uèedníky a pomáháte mu šíøit
dobro. Vzpomínám na vás v modlitbách.
Jindøiška Cihláøová

øeèkovická zastavení 4
Svatý køíži, Tebe ctíme, tvrdé lùžko Ježíše, jež vden soudný uvidíme na obloze
tøpytit se. Tak se zlatem blyští nápis na køíži, který stojí vØeèkovicích na Špici.
Ten nápis by si mìl každý znás napsat do srdce, øíkám si
pøi pohledu na vytesaná slova. Vždy] Kristùv køíž je
nepøemožitelnou a nevyèerpatelnou silou, o niž se mùže
køes]an vždy opøít. A až nastane ten den, kdy se objeví na
obloze tøpytící se køíž, bude to definitivní vítìzství našeho
Spasitele nad zlem. Vhloubi duše
doufám, že nebudu patøit ktìm, co
budou skøípat zuby, ale ktìm, kteøí
se budou radovat. Radovat a volat:
„Kristus je vítìz, aleluja!“
Takže, až budete míjet ten pro
každého Øeèkováka dobøe známý
køíž, øeknìte si: Kristus je vítìz!
Myslím si, že právì proto jej naši pøedkové pøed sto lety
postavili.
Nynìjší køíž byl vztyèen vroce 1907 nákladem obce
Øeèkovice. Téhož roku byl po žních posvìcen P. Františkem Vanìèkem, faráøem a kvardiánem zBrna. Vroce
2005 byl na jaøe povalen a poškozen vandaly. Na podzim
téhož roku byl opraven sochaøem Patrikem Vlèkem.
Oprava byla financována odborem kultury magistrátu
mìsta Brna. Po obnovì zatím køíž nebyl znovu posvìcen. Byla vyslovena
myšlenka, že by to mohlo být uskuteènìno na svátek Povýšení Sv. køíže (14. záøí).
(maš)

d ìtské špro chy z let n edávn ých
"Tatí, už ses modlil?" Ještì ne! "Ty vogo, málem sem byl po modlitbì."
Je u nás na návštìvì strýc knìz, který ovládá nìkolik jazykù. Syn
zkoumá situaci: "Mùžu se na nìco zeptat?" "Samozøejmì." "Strýcu, jak se
øekne anglicky: Chceš se líbat?"
"Tati, víš, co bych si pøál na narozky od Pána Boha, kdybych si to mohl pøát?
Poèítaè, kterej by byl chytrej jako von a abych s ním umìl zacházet."

M ilé d ìti,

dnes se spoleènì radujeme z Ježíšova zmrtvýchvstání. Pán
vstal z mrtvých! Aleluja! V postní dobì jsme se snažili
pomocí rùzných pøedsevzetí pøiblížit k Bohu. Køížky na
vaší spoleèné cestì dokazují, že jste se opravdu snažili.
Každý z vás jistì zažil mnoho okamžikù, kdy to pro nìj
nebylo lehké nebo dokonce pøedsevzetí nesplnil. Dùležité však není vyhrát, ale
snažit se a nevzdávat, i když se nám nedaøí. Pán Ježíš nás má rád i s chybami,
každá naše snaha je pro nìj cenná. Zkuste si teï na chvíli pøedstavit, že jste
6

Co pøi Poslední veèeøi nebylo? Aèkoliv se výpovìdi jednotlivých evangelistù mírnì liší, pøesto žádný
nepíše o nìkterých skuteènostech, které máme na obrázku my. Z dalších souvislostí víme, že tam urèitì
nepatøí. Víš, které to jsou?
(Luštìnka vybrána z Katechetického vìstníku è. 8/2003.)
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8.4. Zmrtvýchvstání 7:15 za farní spoleèenství
9:00 za † Èestmíra Kováøe a dvoje rodièe
Pánì
10:00 na podìkování Bohu s prosbou o dar zdraví duše i tìla
9.4. Pondìlí velik.
7:15 za † rodièe, bratra a vnuèku a živou rodinu
8:30 za † manžele Nevrklovy a Milenu Drozdovou
11.4.
18:00 za rodinu
12.4.
7:00 za živou rodinu Horákovu a Kupkovu
13.4.
18:00 za živé a † èleny živého rùžence
14.4.
7:00 na podìkování s prosbou o Boží požehnání
15.4. 2. nedìle velik. 7:15 za † syna, sestry a maminku
Božího
8:30 za farní spoleèenství
milosrdenství 10:00 za živou a † rodinu Bílkovu a Fabíkovu
a manžela Miroslava Bílka
16.4.
18:00 za † Josefa Kudrnáèka a Marii Slezákovou
18.4.
18:00 za živou a † rodinu
19.4.
7:00 za dvoje rodièe a bratra
20.4.
18:00 za skauty
21.4.
7:00 za zemøelé
22.4. 3. nedìle velik. 7:15 za živou a † rodinu Strakovu a za † Marii Coufalovou
8:30 za farní spoleèenství
10:00 na úmysl dárce
23.4. sv. Vojtìcha
18:00 za dary Ducha sv. a zdraví pro syna a jeho rodinu a Janu
25.4. sv. Marek
7:00 za † manžela Karla a za † a živou rodinu
27.4.
18:00 za † manžele Dvoøákovy a pøíbuzné
29.4. 4. nedìle velik. 7:15 za Boží pomoc a dary Ducha sv.
8:30 za Emila Staòka a rodièe
10:00 za farní spoleèenství
2.5.
18:00 za vnuèku Lenku a celou rodinu
3.5.
18:00 za † P. Jana Pavlù
a nová knìžská a øeholní povolání v naší farnosti
4.5.
18:00 za † manžela, švagrovou, švagra a živou rodinu
5.5.
7:00 za † P. Jana Pavlù
6.5. 5. nedìle velik. 7:15 za farní spoleèenství
8:30 za manžela Vladislava a živou a † rodinu Kolaøíkovu
10:00 za † Josefu a Františka Pláteníkovy z Medlánek a celou rodinu
7.5.
18:00 za † Marii Haluškovou a živou rodinu
9.5.
18:00 za uzdravení manžela a živou rodinu
10.5.
7:00 za † rodièe a živou rodinu
11.5.
18:00 za † pøátele a duše v oèistci
12.5.
(Køtiny) za živou a † rodinu Trnkovu, P. Ivana Pešu
a Rùženu a Jakuba Pfenigovy
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budou skøípat zuby, ale ktìm, kteøí
se budou radovat. Radovat a volat:
„Kristus je vítìz, aleluja!“
Takže, až budete míjet ten pro
každého Øeèkováka dobøe známý
køíž, øeknìte si: Kristus je vítìz!
Myslím si, že právì proto jej naši pøedkové pøed sto lety
postavili.
Nynìjší køíž byl vztyèen vroce 1907 nákladem obce
Øeèkovice. Téhož roku byl po žních posvìcen P. Františkem Vanìèkem, faráøem a kvardiánem zBrna. Vroce
2005 byl na jaøe povalen a poškozen vandaly. Na podzim
téhož roku byl opraven sochaøem Patrikem Vlèkem.
Oprava byla financována odborem kultury magistrátu
mìsta Brna. Po obnovì zatím køíž nebyl znovu posvìcen. Byla vyslovena
myšlenka, že by to mohlo být uskuteènìno na svátek Povýšení Sv. køíže (14. záøí).
(maš)

d ìtské špro chy z let n edávn ých
"Tatí, už ses modlil?" Ještì ne! "Ty vogo, málem sem byl po modlitbì."
Je u nás na návštìvì strýc knìz, který ovládá nìkolik jazykù. Syn
zkoumá situaci: "Mùžu se na nìco zeptat?" "Samozøejmì." "Strýcu, jak se
øekne anglicky: Chceš se líbat?"
"Tati, víš, co bych si pøál na narozky od Pána Boha, kdybych si to mohl pøát?
Poèítaè, kterej by byl chytrej jako von a abych s ním umìl zacházet."

M ilé d ìti,

dnes se spoleènì radujeme z Ježíšova zmrtvýchvstání. Pán
vstal z mrtvých! Aleluja! V postní dobì jsme se snažili
pomocí rùzných pøedsevzetí pøiblížit k Bohu. Køížky na
vaší spoleèné cestì dokazují, že jste se opravdu snažili.
Každý z vás jistì zažil mnoho okamžikù, kdy to pro nìj
nebylo lehké nebo dokonce pøedsevzetí nesplnil. Dùležité však není vyhrát, ale
snažit se a nevzdávat, i když se nám nedaøí. Pán Ježíš nás má rád i s chybami,
každá naše snaha je pro nìj cenná. Zkuste si teï na chvíli pøedstavit, že jste
6

Co pøi Poslední veèeøi nebylo? Aèkoliv se výpovìdi jednotlivých evangelistù mírnì liší, pøesto žádný
nepíše o nìkterých skuteènostech, které máme na obrázku my. Z dalších souvislostí víme, že tam urèitì
nepatøí. Víš, které to jsou?
(Luštìnka vybrána z Katechetického vìstníku è. 8/2003.)

POØAD BOHOSLUŽEB DO PRÁZDNIN
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8.4. Zmrtvýchvstání 7:15 za farní spoleèenství
9:00 za † Èestmíra Kováøe a dvoje rodièe
Pánì
10:00 na podìkování Bohu s prosbou o dar zdraví duše i tìla
9.4. Pondìlí velik.
7:15 za † rodièe, bratra a vnuèku a živou rodinu
8:30 za † manžele Nevrklovy a Milenu Drozdovou
11.4.
18:00 za rodinu
12.4.
7:00 za živou rodinu Horákovu a Kupkovu
13.4.
18:00 za živé a † èleny živého rùžence
14.4.
7:00 na podìkování s prosbou o Boží požehnání
15.4. 2. nedìle velik. 7:15 za † syna, sestry a maminku
Božího
8:30 za farní spoleèenství
milosrdenství 10:00 za živou a † rodinu Bílkovu a Fabíkovu
a manžela Miroslava Bílka
16.4.
18:00 za † Josefa Kudrnáèka a Marii Slezákovou
18.4.
18:00 za živou a † rodinu
19.4.
7:00 za dvoje rodièe a bratra
20.4.
18:00 za skauty
21.4.
7:00 za zemøelé
22.4. 3. nedìle velik. 7:15 za živou a † rodinu Strakovu a za † Marii Coufalovou
8:30 za farní spoleèenství
10:00 na úmysl dárce
23.4. sv. Vojtìcha
18:00 za dary Ducha sv. a zdraví pro syna a jeho rodinu a Janu
25.4. sv. Marek
7:00 za † manžela Karla a za † a živou rodinu
27.4.
18:00 za † manžele Dvoøákovy a pøíbuzné
29.4. 4. nedìle velik. 7:15 za Boží pomoc a dary Ducha sv.
8:30 za Emila Staòka a rodièe
10:00 za farní spoleèenství
2.5.
18:00 za vnuèku Lenku a celou rodinu
3.5.
18:00 za † P. Jana Pavlù
a nová knìžská a øeholní povolání v naší farnosti
4.5.
18:00 za † manžela, švagrovou, švagra a živou rodinu
5.5.
7:00 za † P. Jana Pavlù
6.5. 5. nedìle velik. 7:15 za farní spoleèenství
8:30 za manžela Vladislava a živou a † rodinu Kolaøíkovu
10:00 za † Josefu a Františka Pláteníkovy z Medlánek a celou rodinu
7.5.
18:00 za † Marii Haluškovou a živou rodinu
9.5.
18:00 za uzdravení manžela a živou rodinu
10.5.
7:00 za † rodièe a živou rodinu
11.5.
18:00 za † pøátele a duše v oèistci
12.5.
(Køtiny) za živou a † rodinu Trnkovu, P. Ivana Pešu
a Rùženu a Jakuba Pfenigovy
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ne 13.5. 6. nedìle velik.
po 14.5.
st 16.5.
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ne 20.5.

7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
Nanebevstoupení 7:00
Pánì
18:00
18:00
7:00
7. nedìle velik. 7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
7:00
18:00
7:00
7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
7:00
18:00
7:00
Nejsvìjší
7:15
8:30
Trojice
10:00
18:00
18:00
Tìla a krve Pánì 7:00
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21.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
27.5. Seslání
Ducha sv.
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28.5.
30.5.
31.5.
1.6.
2.6.
3.6.

po 4.6.
st 6.6.
èt 7.6.

pá 8.6.
so 9.6.
ne 10.6. 10.nedìle
v mezidobí

18:00
18:00
7:00
7:15
8:30
10:00
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11.6.
13.6. sv. Antonína
14.6.
15.6.
16.6.

ne 17.6. 11.nedìle
v mezidobí
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18.6.
20.6.
21.6.
22.6.
24.6.
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25.6.
27.6.
28.6.
29.6.
30.6.

18:00
18:00
7:00
18:00
7:00

7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
7:00
18:00
12.nedìle
7:15
v mezidobí
8:30
10:00
18:00
18:00
7:00
sv. Petra a Pavla 18:00
7:00

za † Boženu Èechovou a oboje rodièe
za farní spoleèenství
za † Ludmilu Denemarkovou, manžela, syna a celou pøízeò
za † manžela
za † a živou rodinu Vepøekovu
na smír za náboženský fanatismus a jeho obìti
za † manžela a syna

rožeò

za živé a † èleny živého rùžence
za farní spoleèenství
za Josefa Jandu a živou a † rodinu Jandových,
Vanouškových a Navrátilových
za dìti, které pøistoupí k 1. sv. pøijímání
na podìkování za Pepíka s prosbou o uzdravení
za † manžela Jiøího Voøíška a živou rodinu
za zdravotnì postižené
za skauty
za zemøelé
za † rodièe dvì sestry, prarodièe a tetu s rodinou
za † ing. Karla Plesníka a paní Annu Horèicovou
za farní spoleèenství
za † Marii a Ladislava Chrástkovy a † vnuka
za živou a † rodinu Dìdáèkovu a Kropáèkovu
za † a živou rodinu
za † Alžbìtu Siegelovou
za † rodinu Milionovu a živou a † rodinu Chladilovu
za farní spoleèenství

Velikonoce 2007

za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu a uzdravení Jany

za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu a uzdravení Jany

za † manžela, tatínka a živou rodinu
za živou a † rodinu

na podìkování za 35 let života a Boží požehnání pro rodinu

za † P. Jana Pavlù
a nová knìžská a øeholní povolání v naší farnosti
na podìkování za povolání ke službì Pánu
za skauty
za živé a † èleny živého rùžence
za farní spoleèenství
za Anežku Jandovu
a živou a † rodinu Vanouškových a Navrátilových
za Boží pomoc a ochranu pro dcery s rodinami
a † rodinu Kuèírkovu a Kilianovu
za † Jaroslava Pokoru a živou rodinu
za † rodièe a dceru
za † Jakuba Procházku a živou rodinu
za zdraví vnouèat
za † Drahomíru Tomáškovou
a živou a † rodinu Beòovskou a Tomáškovu
za živou a † rodinu Horákovu a Kupkovu
za farní spoleèenství
za † syna Miroslava Kuèeru a živou a † rodinu
za živou rodinu a dar víry
za † a živou rodinu Bubeníèkovu, Havelkovu a Kšicovu
za živou a † rodinu Kupkovu a Horákovu
na podìkování za spoleèná léta života
za farní spoleèenství
na úmysl dárce
za Jana Biedermanna a živou rodinu
za † P. Jana Pavlù
na podìkování za 30 let manželství
za † rodièe, sestru a tetu
za vnouèata
za zemøelé

Tìšíme se na vaše pøíspìvky do prázdninového èísla. Uzávìrka je v nedìli 10. èervna.
Roèník X., èíslo 2 - Velikonoce 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!

Svatého vavøince
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"A jak to v øeèi probírali, pøipojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale nìco
jakoby bránilo jejich oèím, aby ho poznali". Nepoznali ho, jenom jim srdce
hoøelo, když s nimi na cestì mluvil o Božím slovì. Není nejdùležitìjší vidìt
ho, pøece ani my jej nevidíme. Nejdùležitìjší je, aby naše srdce hoøelo, když
slyšíme evangelium.
A vždy, když je nám hùø,
Pan e, zùs taò s nám i !
kolem nás tma, když
prožíváme problém, jsme
na okraji propasti nebo se jen bojíme podveèeru života, je tøeba se modlit
„Pane, zùstaò s námi!“
V kvìtnu pøistoupí dvì
desítky našich dìtí k prvnímu sv. pøijímání, na
které se po celý rok
pøipravují. Pamatujete si
svou pøípravu?
Zjevení zmrtvýchvstalého Ježíše na cestì do
Emauz, to byla první
pøíprava
na
pøijetí
Eucharistie. Zjevil se jim
na chvíli, aby se mohli po
celý zbytek života stýkat
s Bohem neviditelným, ale pøítomným a tak blízkým. Zmizel jim, aby ho
mohli vlastnì lépe vidìt a slyšet, co mluví evangelium.
Když jdeme k pøijímání, stýkáme se se Zmrtvýchvstalým. On je mezi
námi, i když ho nevidíme. On je v nás, skrze nás chce jít mezi lidi, skrze
nás chce nést radost a potìšení smutným a trpícím, v nás chce žít On!
Ježíši, dìkuji ti za Velikonoce, které jsou vždycky, když jdeme k pøijímání, když èteme tvé Slovo!
P. Jacek Kruczek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:
Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho
a podával jim. Vtom se jim otevøely oèi a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si
mezi sebou øekli: Což nám nehoøelo srdce, když k nám na cestì mluvil...?
Lk 24, 29-31

