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za † prarodièe Winklerovy
za dvoje † rodièe a manžela
za † a živou rodinu Šaumanovu a Kepákovu
za † rodièe Janíèkovy a živou rodinu
za † Františku Šikulovu a Helenu Kališovu
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za farní spoleèenství
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Roèník X., èíslo 3 - Prázdniny 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.
Uzávìrka pøíštího èísla je v nedìli 9. záøí.
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Už jsou tady zase prázdniny. Lidé, kteøí mají dovolenou, se radují, ménì již ti, co
musí pracovat. Pak se vystøídáme. Nemocní dál ponesou svùj køíž, ale jistì budou
pamatovat na všechny, kdo jsou na cestách. Potom se všichni vrátíme s hlavou
plnou zážitkù a s foGákem naplnìným snímky. Tak to má být, sám Ježíš
doporuèoval uèedníkùm odpoèinek...
Od roku 1989 máme víc možností cestování. ježíš mì pos ílá
Bohu dík! Také proto jsme mohli pøed dvìma
mìsíci být spoleènì ve Svaté zemi. Pozoroval jsem tam lidi, dìlili se na dva druhy poutníky a turisty. První se na svatých místech modlili, ti druzí jen zvìdavì koukali
a èastokrát se ani neumìli slušnì
chovat. Podobnou situaci jsem
nedávno vidìl i u svatého Víta v
Praze,
kde
jsem
doprovázel
"peruánského" otce Kryštofa. Tìch,
co ví, jak se chovat v kostele, bylo
málo.
Moji milí, kdekoliv budete, mìjte
víru, že to byl vlastnì Ježíš, kdo vás
poslal na odpoèinek. Pøi návštìvì
našich i vzdálených míst nevynechávejte kostely a bohoslužbu, všude
si nechte alespoò trošku èasu na
modlitbu, Božího ducha. Pamatujme
kdo jsme, vèetnì slušného obleèení a chování v místech zasvìcených Pánu.
Ze Svaté zemì jsme si pøivezli mnoho upomínek. Vìtšina poutníkù má doma
také krásný symbol - jeruzalémský køíž. Je složený z pìti køížù na památku pìti
bolestných ran Pána Ježíše. Nezapomínejme na obìG našeho Pána ani na letních
cestách. Prázdninový èas, to mohou být také naše malé misie. Tak vám pøeji krásné
zážitky, mnoho Božích milostí a šGastný návrat domù. A také nìjaké to ovoce misijní
práce.
P. Jacek Kruzcek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:
Velebte Pána, vy díla Pánì; vìènì ho chvalte a oslavujte!
Velebte Pána, mìsíci, slunce; na nebi hvìzdy velebte Pána!
Velebte Pána, hory a vrchy; všechno, co na zemi puèí, chval Pána!
Velebte Pána, prameny vody, moøe a øeky, velebte Pána!
(podle Dan 3)

ŽIVO T VE FARN O S TI
PROŽÍVÁME LITURGICKÝ ROK

Ètvrtek 5. èervence - slavnost sv. Cyrila a Metodìje
- mše sv. v 7.15 a 8.30 hodin
- Národní pouG na Velehradì - slavnostní mši sv. v 10.30 vysílá ÈTV a ÈRo
- diecézní pouG Ke koøenùm víry týž den odpoledne v Mikulèicích
Nedìle 12. srpna - poutní slavnost sv. Vavøince
- v kostele mše sv. v 8 hodin
- slavnostní mše sv. v hodovním areálu v 10 hodin
Støeda 15. srpna - slavnost Nanebevzetí P. Marie
- mše sv. v 7 a 18 hod.
27. - 29. záøí (o prodlouženém svatováclavském víkendu) pøipravujeme
soustøedìní všech ministrantù na Fryšavì.

PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ

Setkání mladých - po prázdninách poprvé v pátek 7. záøí v 19 hod. na faøe
Snídanì na faøe - bìhem prázdnin neprobíhají, v záøí opìt 6. a 20.

ZVEME MIMO FARNOST

Cyrilometodìjské slavnosti na Velehradì
Støeda 4. èervence - pestrý program nejrùznìjších aktivit: výstavy, setkání
vozíèkáøù, v 15.00 mše sv. pro postižené, odpoledne program pro dìti,
v nìmž nebudou chybìt klauni, žongléøi, šermíøi, divadlo ani støedovìká
hudba. V 19.30 koncert "Veèer lidí dobré vùle" bude živì pøenášet Èeská
televize a Èeský rozhlas – stanice Radiožurnál. V programu moderovaném
P. Prokopem Siostrzonkem a Lucií Výbornou vystoupí Jiøí Pavlica s HradišGanem, No Name, dìtský sbor Kantiléna, Vašo Patejdl a další hudebníci.
Po koncertu bude dán prostor novým hnutím a komunitám v programu
Setkání je dar a støedeèní dìní zakonèí pùlnoèní mše svatá v bazilice.
Ètvrtek 5. èervence - v 10.30 slavnostní poutní mše sv. èeských a moravských biskupù, hlavním celebrantem bude státní sekretáø Svatého stolce
kardinál Tarcisio Bertone.

DOPORUÈUJEME AKCE ROKU BRNÌNSKÉ DIECÉZE:
Diecézní cyrilometodìjská pou4 Ke koøenùm víry
Pontifikální bohoslužbu za úèasti èeských a moravských biskupù bude
slavit primas èeský, kardinál Miloslav Vlk ve ètvrtek 5. èervence v 16.30 na
významném poutním místì v Mikulèicích na Hodonínsku.
Hlavní pou4 k Pannì Marii, Matce víry,
se koná na jednom z nejvýznamnìjších poutních míst brnìnské diecéze,
v Hlubokých Mašùvkách, o víkendu 7. - 8. èervence.
Nejvýznamnìjší èást pouti je v sobotu v 19 hodin. Pontifikální mši sv.
celebruje brnìnský biskup Vojtìch Cikrle, pak je svìtelný prùvod na
Kalvárii a adorace v Lurdské jeskyni. V nedìli nepøetržitý sled mší sv.
Den Brna
Také v letošním roce 230. výroèí založení brnìnské diecéze se v jihomoravské metropoli konají ve dnech 18. - 19. srpna pod záštitou brnìn2

ského biskupa Vojtìcha Cikrleho a primátora Romana Onderky oslavy Dne Brna.
Pøitažlivou a prázdninovì odpoèinkovou
formou pøipomenou hrdinství Bròanù pøi
obléhání mìsta Švédy v dobì tøicetileté
války v roce 1645.
Na Petrovì i v ulicích mìsta je pøipraven
zajímavý program. V sobota 18. srpna mezi
13. a 19. hodinou nabídka návštìvy Muzea
sakrálního umìní s expozicí Vita Christi
zdarma (Brno, Petrov 1); dál odpolední
soutìžní kvíz o ceny s názvem "Stopy
Ludvíka Raduita de Souches"; v 19.15 v
katedrále pozdrav primátora mìsta Brna
Romana Onderky a brnìnského biskupa Vojtìcha Cikrleho pøi pøíležitosti
oslav Dne Brna; v 19.25 pøednáška Ludvíka Kolka: Panna Maria
Svatotomská, ochránkynì mìsta; ve 20 hodin koncert duchovní hudby.
Vystoupí dómský chlapecký sbor z Limburgu "Limburger Domsingknaben". Sobotu uzavøe ve 21.15 kladení vìnce u pamìtní desky R. de
Souches na Petrovì; vystoupení historického vojska a ohòostroj. Nedìle 19.
srpna - 10:30 katedrála sv. Petra a Pavla - pontifikální bohoslužba se
vzpomínkou na všechny, kteøí kdykoliv v historii zahynuli pøi obranì
Brna, a s prosbou za naši šGastnou budoucnost. Hlavní celebrant František
Lobkowicz, ostravsko-opavský biskup. Bohoslužbu doprovodí dómský
chlapecký sbor z Limburgu. Pøi mši bude požehnán nový prapor
Brnìnského mìstského støeleckého sboru.
Diecézní pou4 ke sv. Zdislavì v Køižanovì v nedìli 26. srpna
Brnìnský biskup Vojtìch Cikrle zde bude slavit pontifikální bohoslužbu
v 10 hodin v rodišti známé èeské svìtice, patronky rodin, svaté Zdislavy.
Letos uplyne právì sto let od jejího blahoøeèení. Odpoledne duchovní
program.
Diecézní pou4 rodin ve Žïáru nad Sázavou, sobota 1. záøí
10.00 Pontifikální mše svatá - celebruje brnìnský biskup Vojtìch Cikrle.
11.30 Program na hlavním pódiu, na zámeckých nádvoøích a v bazilice loutkové divadlo, koncerty, krátké pøednášky pro rodièe a mládež,
výtvarné dílny, soutìže, lukostøelba, pohádková zahrada, adorace,
prohlídka muzeí, støedovìké mìsteèko pro mládež a další.
15.45 Závìreèná modlitba, požehnání, písnièka na cestu
Po celou dobu programu je prohlídka areálu kláštera, zámku a Zelené
Hory pro rodiny zdarma. Pro maminky s kojenci je k dispozici místnost
pro pøebalování. K obìdu je možné zakoupit si párky. Po skonèení pouti
naváže další program v rámci oblíbené Klášterní noci.
Pou4 k Èerné Pannì Marii na Svatý kopeèek u Mikulova
bude v nedìli 2. záøí.
Pouti brnìnského dìkanství do katedrály sv. Petra a Pavla
se všichni zúèastníme v nedìli 23. záøí odpoledne. Program, který zaèíná
ve 13.30 hodin, bude upøesnìn.
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Malá mozaika z velkých zážitkù øeèkovické farní pouti 26. 4. - 3. 5. 2007

vzpomínáme na svatou zemi
JSME SVÌDKY NAVŠTÍVENÍ
"Se kterým jsi, Panno, Alžbìtu navštívila", modlíme se pravidelnì v radostném
rùženci a každý si vytvoøil jinou pøedstavu této události. Nyní jsme právì na
historickém místì a dech se tají nad neuvìøitelností této skuteènosti. Oba chrámy Navštívení i Narození svatého Jana Køtitele obklopuje oáza zelenì a pøemnohého
kvítí. Tak tady žili Zachariáš s Alžbìtou! Zde napsal starý knìz na tabulku
památnou vìtu "Jeho jméno je Jan" a rozvázala se mu ústa. A ještì døíve právì sem,
k prameni, který je v okolí jediný, chodívala pøi své návštìvì pro vodu Panna
Maria.
Z letištì jsme jeli pøímo sem, do Ain Karim, ležícího nedaleko jeruzalémských
hradeb. Právì tady zahajujeme pouG po drahých místech a také proto všichni cítíme
mimoøádné rozechvìní. První mše svatá. A stalo se to, co nás pak pro- vázelo celou
poutí. "Pøedbìhli nás, mše svatá nemùže být v kostele, ale venku, v pøírodním
amfiteátru". Znìlo to trošku jako køivda, ale po chvíli vidíme, jak krásná a pùsobivá
mùže být bohoslužba, ozdobená zpìvem ptákù a vùní citro- níkových kvìtù. Až se
mùže zdát, že nejen velikost Boží dobroty, která se snížila ke èlovìku, ale i krása
zdejší pøírody tu pøispìla k jásavosti Mariina Magnificat.
(vaš)
TO SLADKÉ SLOVO BETLÉM
Po sedmi letech jsme opìt vBetlémì,
vmístì, kde se narodil náš Spasitel Ježíš
Kristus. Tentokrát máme èasový prostor si
toto posvátné místo „vychutnat a zažít“. Jinak
tomu bylo vroce 2000, kdy jsme do Betléma
pøijeli pouze na pùldenní pouG za úèelem
navštívení posvátných míst tohoto mìsta –
baziliky Narození, Jeskynì pastýøù a Mléèné
jeskynì. Pøi mši svaté, konané tehdy také na Poli pastýøù, se zemì zatøásla, uslyšeli
jsme ránu a tím skonèilo naše putování po Betlémì. Pøesunuli jsme se rychle do
autobusu a ujíždìli zmìsta pryè. Vautobuse jsme se pak dozvìdìli, že Židé si
vyøizovali úèty smuslimskými obyvateli a hodili zvrtulníku nálož, která pøi
dopadu na zem vybuchla. Mléènou jeskyni jsme již nenavštívili.
Tentokrát jsme prožili pokojnou a požehnanou pouG spìti noclehy vtomto
posvátném mìstì. Modlili jsme se a rozjímali na místì, kde se Pán Ježíš narodil. Pøi
mši svaté vJeskyni pastýøù nám zaznìlo silnìji než kdykoliv jindy andìlské: „Sláva
na výsostech Bohu…" Byl to velmi silný a dojemný zážitek. Mìli jsme možnost
každodennì po veèeøi znovu a znovu se vracet kmístu, kde se zrodila naše Spása.
Bazilika byla sice veèer zavøená, ale byli jsme místu narození tak blízko... Tentokrát
jsme vidìli i Mléènou jeskyni. Je krásná.
Bože, nejsme hodni tvého navštívení a dìkujeme ti ze srdce za všechny milosti!
(èern)
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PO MÍSTECH BOLESTI
Pátý den našeho putování po Svaté zemi jsme se podruhé vypravili do
Jeruzaléma. Vèera jsme prošli Køížovou cestu a poklonili se Božímu hrobu, dnes je
naší první zastávkou Getsemanská zahrada (vpøekladu Olivový lis). Den zaèíná
mší svatou vJeskyni zatèení, kde došlo kJidášovì zradì. Kousek odtud se nachází
kostel Hrobu Panny Marie. Podle prvokøesGanské tradice zemøela Pana Marie
vJeruzalémì a ne vEfezu. Traduje se, že chtìla navštívit vpokroèilém vìku místa
blízká svému srdci. Vúdolí Cedron na úpatí Olivové hory, odkud byla
Bohorodièka pro velké zásluhy vzatá na nebe, postavili byzantští køesGané první
kostel koncem 6. století. Souèasný chrám byl vybudován køižáky vroce 1178. Je
krásný, ale my musíme dál. Opìt procházíme kolem Getsemanské zahrady,
obdivujeme osm oliv zèasù Pána Ježíše. Naším cílem je bazilika Agónie, postavená
na byzantských základech. Tmavý interiér má vyjádøit Ježíšovu úzkost, na dlažbì
pøed hlavním oltáøem je skála, na které se Pan Ježíš potil krvavým potem. S
pìkným pohledem na svaté mìsto pokraèujeme dál ke kostelíku Dominus flevit,
místa, kde se Pán Ježíš nad Jeruzalémem rozplakal. A èeká nás ještì bezpoèet
zážitkù - kostel Pater noster, odpoledne pak Zeï náøkù (zbytky Herodesových
hradeb), kde se kolíbavì modlí muži a ženy zvlášG, a do škvírek mezi kameny
zasunují papírky proseb. Uvidíme i Chrámovou horu, jedno z nejsvìtìjších míst
muslimského svìta s mešitou Al Aksa. A nakonec i horu Sión s Veèeøadlem a
bazilikou Usnutí Panny Marie.
(jr)

Náš skvìlý prùvodce P. Martin Mojžiš s Øeèkováky v Jeruzalémských ulicích.
Snímek Marián Škoviera
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V JUDSKÉ POUŠTI
Èas putování po Svaté zemi nás zavedl až sem. PoušG je kopcovitá, kamenitá,
sem tam usychající bodláèí. Pøi výstupu na jeden zkopcù se pøed námi ukázalo
krásné panorama. Jen stìží jde ten obraz popsat slovy.
Byla nedìle a tak jsme zde slavili mši sv. Vìtší plochý kámen nám posloužil jako
obìtní stùl. Pøi promìòování se sluneèní paprsky odrážely od hostie a ka- lichu,
které knìz pozdvihoval. Tyto paprsky jakoby pronikly do mého srdce. Pocítila jsem
nesmírnou radost a pokoj.
Tento obraz nosím ve svém srdci a pøi každé mši sv. se mi znovu vybaví. Je to
nesmírný zážitek, který se nedá vyjádøit – ten se musí prožít.
(zž)
NAZARET JE OPRAVDU KVÌT
Po pìti dnech putování Judejí, kde za posledním domem mìsta vždy zaèíná
nehostinná poušG, se vydáváme na sever. Najednou bìhem nìkolika kilometrù se
kamení a písek mìní vjakousi step a vzápìtí vkvetoucí zelenou „zahradu“. Galilea
a uprostøed ní mìsto rozbíhající se po nìkolika kopcích - Nazaret (jméno nese
základ hebrejského Nasret a arabského Nasra, obojí znamená kvìt). A uprostøed
mìsta se jako klenot tyèí chrám Zvìstování. V historii nìkolikrát pøestavovaná
svatynì nad místem zvìstování je nyní jedním znejkrásnìjších a nejnovìjších
chrámù vIzraeli (vysvìcen vroce 1969). Zvenèí monumentální bílo-rùžová stavba
skrývá vlastnì chrámy dva - vrchní s kopulí je zasvìcený Pannì Marii-Matce církve.
Ale spodní, chudší a tmavší èást, skrývá to nejcennìjší – Jeskyni zvìstování. Nazaret
býval chudým mìstem, lidé si kbydlení pøizpùsobovali jeskynì. Chudièké Mariino
obydlí kontrastuje s velikostí baziliky. A zde - na malém oltáøi - je nápis: Verbum
caro factum est – Slovo se stalo tìlem. Ne vkatedrále, ne vpaláci, ale vjeskyni se
zaèalo spasení.
(mb)
Jsem vdìèná, že jsme se
mohli veèer po nároèném
programu vracet na toto místo
pøíbytku Panny Marie. Pøed
Jeskyni zvìstování, na místo,
kde se Slovo stalo Tìlem!
Vklidu jsme nerušenì adorovali, prožívali Mariinu blízkost, svdìèností obdivovali její
pokoru, oddanost a odhodlání.
Zároveò však také pøemýšleli o
svých postojích a o Božích
pozdravech vnašem životì.
(js)
6

HORA BLAHOSLAVENSTVÍ
Od chvíle, kdy jsme se smanželem rozhodli, že se po
10 letech opìt vydáme na pouG do Izraele, jsem se sem
tìšila. Hora Blahoslavenství opìt nezklamala. Ta
zvláštní atmosféra! Modré nebe, slunce a nádherný
pohled na Galilejské jezero. To zde bylo, stejnì jako hora
sama, i v Ježíšových dobách, zatímco jeskynì i
chrámy za ty dva tisíce let mnohokrát zmìnily svou
podobu. Vím, že návštìvou Nazareta, Betléma a Jeruzaléma jsme si pøipomnìli zvìstování, narození, smrt a
vzkøíšení našeho Pána, základní pilíøe naší víry, ale na
hoøe Blahoslavenství nám Pán pøedal vzkaz, jak tuto
víru, budeme-li vnímaví, skuteènì žít.
„Beati voi poveri, perché vostro in regno di Dio“ ( Lk 6,20)
Dìkuji všem za vytvoøení nesmírnì milého ovzduší bìhem celého našeho
putování.
(iv)
OTÁZKY POD HOROU TÁBOR
Vystoupili jsme na horu Tábor, na Izraelské pomìry vysokou, korunovanou
mohutným chrámem Promìnìní Pánì. Slavné místo pøipomínající událost, která
dává nahlédnout do Božího majestátu a velikosti. Putují sem tisíce poutníkù, aby si
to pøipomnìli. Pouhé tøi kilometry dále, prakticky na úpatí hory, je malá vesnièka
NAIM. Místo jednoho ze zázrakù Pána Ježíše – vzkøíšení chlapce.
Kdo si ho dnes
pøipomíná? Malý, dost
ošumìlý kostelík, prostince vyzdobený se skvrnami od zatékající vody
na stropì.
Vzákladní
èistotì jej udržuje muslimská rodina – za
almužnu, kterou tam zanechají nemnozí poutníci.
Proè muslimská, proè
ne køesGanská? Protože
vcelém Naimu nežije
køesGan ani jediný.

Na hoøe Tábor.

Napadne nás - Pane,
kolik lidí tì pøivítá pøi
tvém druhém pøíchodu?
(mb)
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ULOVENO NA JEZEØE
Putování po místech, kde žil Pán Ježíš, je obrovským zážitkem, který se dá jen
stìží sdìlit. Vdalších dnech života se znìho žije, i modlitba je jaksi jiná, zvlášG
modlitba rùžence.
Ve spoleèenství spoutníky, pøi klidné
plavbì po Genezaretském jezeøe, byla
„ulovena“ i zajímavá informace od mladé
poutnice zPolska. Podle jejího svìdectví
dopadl náš skokan na lyžích Mazoch pøi
tìžkém pádu zmùstku vZakopaném
právì na místo, kde vroce 1997 sloužil Jan
Pavel II. mši sv. Vìøící vPolsku se za
napohled smrtelnì zranìného skokana modlili a jeho uzdravení vidí jako zázrak na
pøímluvu Sv. otce Jana Pavla II.
(mw)

K pøednášce kard inála Špidlíka
Je ètvrtek 17. kvìtna odpoledne. Právì pøicházím kFilozofické fakultì vBrnì.
Pøed vchodem do budovy zastavují auta. A znich vystupuje Jeho Eminence Tomáš
kardinál Špidlík. Shodou okolností se právì octnu pøed vozem, znìhož pan
profesor vystoupil.
Je pøesnì takový, jak si ho pamatuji ještì zØeèkovic, kdy
na „zámeèku“ zaštiGoval výstavu jednoho mladého
ruského malíøe. Myslím si, že projdu jako anonymní
chodec. Ale ne, zachytil mì pohledem…! Tak jej zdravím
naším pozdravem: Chvála Kristu! Vtom okamžiku mne
ovládl pocit nepatrnosti a úcty pøed velkým èlovìkem.
Chtìlo se mi nìco øíct, ale uvìdomil jsem si, že by to bylo
strašnì banální. Rozpaèitì jdu dál a periferním pohledem
vidím, jak mne doprovází jeho úsmìv.
Pøed aulou se tísní aspoò stovka lidí nejrùznìjšího vìku. Pøevážnì mladých, kteøí
jdou na pøednášku kardinála Špidlíka: Evropská kultura v dnešním svìtì. Koneènì
se dostanu dovnitø a je mi jasné, že organizátoøi neèekali takový zájem. Všechny
prostory posluchárny jsou do posledního místeèka využity. Lidé stojí a sedí, kde
se jen dá a jen súdivem pozoruji, jak pøicházejí stále další zájemci.
Vdoprovodu zástupcù univerzity a biskupství vchází koneènì pan kardinál.
Povstáváme a prostorem burácí náš mohutný potlesk. Otec Tomáš mluví sjemným
humorem. Mnohým znás postupnì dochází, jak podstatných témat se dotýká. A
napadne mne: taková pøednáška by mìla být povinná pro naše politiky. Podívám
se do sálu, je zde spousta mladých lidí. Nikdo z nich nepøišel, jen aby mìl ten
správný "image". Jsou tady, aby slyšeli moudrost. A ta do srdce samolibých nikdy
nevstoupí. Je to moudrost „stáøí“ pro mládí.
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Je dobøe, že se kladou otázky a hledají odpovìdi. Kam kráèíš Evropo? Co budeš
dìlat, aby sis zachovala svou kulturu? Co mùžeš dát svìtu? Co chceš dát svìtu? A
hlavnì ta „moudrost“ øíká: Jsi souèástí Evropy. Mùžeš dát, když si uvìdomíš svoje
základy, svoje pilíøe, zekterých vyrùstáš. Když budeš morální osobností. Potom
nemusíš mít strach z pøíchozích ze „tøetího“ svìta. Mìj úctu kjiným, ale sám buï
silnou osobností. Bez Trojjediného Boha toho nikdy nedosáhneš.
M. Škoviera

ØEÈKOVICKÁ ZASTAVENÍ 5
Svatý Jene zNepomuku, drž nad námi svoji ruku…
Kdo znás by nìkdy nevidìl sochu sv. Jana Nepomuckého, ten by musel být
skuteènì slepý.
Jedna z tìch krásných barokních soch stojí vMedlánkách. Obcházím ji ze všech
stran, abych vybral místo pro zábìr, když vtom na mì nìkdo volá: "Vemte si to…
Vemte si to, stejnì to tady straší. Chápu to jako pokus o legraci a proto ve stejném
tónu odpovídám: "Vás to straší?"
Po cestì domù v duchu pøemítám nad
tím, jak mùže sv. Jan Nepomucký nìkoho
strašit. Setkal jsem se nìkolikrát s
úvahami vtisku, které se snažily ze všech
sil zpochybnit nebo zmenšit Janovu
osobnost. Pro mì, tak jako pro mnoho
dalších køesGanù, je sv. Jan svìtcem první
velikosti. O tom svìdèí stovky soch po
celé Evropì, kde bych je kolikrát ani
neèekal.
To hlavní, co nám, høíšníkùm, Janova
svatost pøináší, je dùvìra ve zpovìdní
tajemství. Straší tudíž jen èlovìka
neupøímného, jakým byl tøeba král
Václav IV. Ten se osobnì podílel na
muèení a smrti svìtce, který byl utýrán
20. bøezna roku 1393.
Naše socha se nachází v Med- lánkách
na ulici Kytnerovì u kru- hového
objezdu. Je barokní, z roku 1750, na
podstavci søímsou a alianèním erbem
pøedstavené
brnìnského
Ústavu
šlechtièen Anny Konstancie Miniatiové
zCampoli. Socha byla vroce 2006
restaurována.
(maš)
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Pane Ježíši, dìkujeme ti, že nás máš rád. Dìkujeme ti, že jsi
nám pomáhal a vedl nás každý den tohoto roku. Dìkujeme ti
za tvoji ochranu a požehnání a prosíme, buï s námi také o
prázdninách a ochraòuj nás na všech našich cestách. Dej, Pane,
aG jsme opatrní a aG si vždy vážíme toho, co máme.
Amen.
Pøeji vám pìkné prázdniny.
Jindøiška Cihláøová

Podìkování

V našem pøíspìvku se chceme s ostatními podìlit o pocity velkého štìstí a
radosti, které jsme zažili 20. kvìtna, vden, kdy naše dìti spoleènì sostatními
pøistoupily kprvnímu sv. pøijímání.
Cesta ktomuto dni nebyla pro nás snadná. Do farnosti jsme pøišli pøed necelými
dvìma lety sobavou, jak budou naše „trochu jiné dìti“ pøijaty farním
spoleèenstvím. Nejvìtší oporou vzaèlenìní našich dìtí se stal pøedevším otec Jacek,
který Hanku a Honzíka svou lidskostí, vstøícností, laskavostí a duchovním vedením
dokázal dovést až kpøijímání svátostí.
Naše podìkování patøí tedy vprvní øadì otci Jackovi, dále našim skvìlým
sousedùm a všem ostatním, kteøí nám pomáhají a podporují nás aG už letmým
pohlazením Hanky, úsmìvem nebo vlídnými slovy…
Svìtlana a Pavel Hrbkovi

Milé dìti,
moc vás zdravím ze Žabovøesk a spoleènì s vámi se tìším na prázdniny. Další
školní rok je za námi a vy jste jistì bohatší o nové poznatky, dovednosti, zážitky i
pøátele.
Zkuste se na chvíli
zamyslet a popøemýšlet o
tom, co se vám tento rok
povedlo, z èeho jste mìli
radost, co nového jste se
nauèili. Jistì to nebylo jen
tak, museli jste se èasto i
pøekonávat. Také se vám
možná vybaví okamžiky,
kdy se vám nìco nepovedlo, nìco jste pokazili.
Všechno to patøí k životu a
mùže nám to pomoci
nìkdy v budoucnu.
Než tedy schováte
aktovky a vytáhnete kufry
na prázdninová putování,
pojïte spoleènì se mnou
podìkovat za všechno, co
nám tento rok pøinesl. Jistì
by to bez Boží po- moci a
ochrany Andìlù strážných
mohlo dopadnout jinak.
10

(Tajenka vybrána
z Katechetického vìstníku 5/2002-2003.)
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1.7. 13. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
4.7.
18:00
5.7. sv. Cyrila
7:15
a Metodìje
8:30
6.7.
18:00
7.7.
7:00
8.7. 14. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
11.7.
18:00
13.7.
18:00
14.7.
7:00
15.7. 15. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
18.7.
18:00
20.7.
18:00
22.7. 16. v mezidobí 8:00
10:00
25.7. sv. Jakuba
18:00
27.7.
18:00
28.7.
7:00
29.7. 17. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
1.8.
18:00
2.8.
7:00
3.8.
18:00
4.8.
7:00
5.8. 18. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
6.8. Promìnìní 7:00
Pánì
18:00
8.8.
18:00
9.8.
7:00
10.8. sv. Vavøince 18:00
11.8.
7:00
12.8. slavnost
8:00
patrona farnosti 10:00

za † švagra a živou a † rodinu
za farní spoleèenství
za P. Vladimíra Bokse a jeho sestru Annu
na podìkování Pánu Bohu

za † P. Jana Pavlù a nová knìžská a øeholní povolání ve farnosti

za † rodièe, bratra a duše v oèistci
za † rodinu Votavovu a Staòkovu
za živé a † èleny živého rùžence
za † rodièe Korzerovy a † bratry
za farní spoleèenství
na podìkování za dar života
za živou a † rodinu Schoøovu a Kozlíkovu
za † Lenku a na podìkování za zdraví a za víru živé rodiny
na podìkování Bohu s prosbou o ochranu a dar zdraví a víry

za živou a † rodinu Horákovu a Kupkovu

za Jaroslava Vanouška, živou a † rodinu Jandových a Navrátilových

za farní spoleèenství
za † P. Jana Pavlù a živou a † rodinu
za dvoje † rodièe, manžela a živou rodinu
za farní spoleèenství
(pozor - zmìna poøadu!)
za dvoje † rodièe
za † Bohumila Denemarka, manžela, syna a celou pøízeò
za † manžela a živou rodinu
za zemøelé
na podìkování za uzdravení vnuka, snachy a babièky
za farní spoleèenství
za živou a † rodinu
za † manžela, rodièe a duše v oèistci
za † P. Jana Pavlù a nová knìžská a øeholní povolání ve farnosti

za Boží ochranu pro celou rodinu
za † Libuši Kolisovou a Miladu Stejskalovou
za † rodièe a prarodièe Líbalovy
za farní spoleèenství
za Olbrichovy a Kunzovy a dar víry
za † rodièe a živou rodinu Fajkusovu
na podìkování za dar života
za † Kristinu Langerovou
za rodinu Vackovu a na podìkování za vyslyšení prosby
na podìkování za zdraví a Boží požehnání celé rodinì
za živé a † èleny živého rùžence
za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a živou rodinu
za farní spoleèenství - hodová mše sv.
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na podìkování za uzdravení vnuka, snachy a babièky
za farní spoleèenství
za živou a † rodinu
za † manžela, rodièe a duše v oèistci
za † P. Jana Pavlù a nová knìžská a øeholní povolání ve farnosti

za Boží ochranu pro celou rodinu
za † Libuši Kolisovou a Miladu Stejskalovou
za † rodièe a prarodièe Líbalovy
za farní spoleèenství
za Olbrichovy a Kunzovy a dar víry
za † rodièe a živou rodinu Fajkusovu
na podìkování za dar života
za † Kristinu Langerovou
za rodinu Vackovu a na podìkování za vyslyšení prosby
na podìkování za zdraví a Boží požehnání celé rodinì
za živé a † èleny živého rùžence
za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a živou rodinu
za farní spoleèenství - hodová mše sv.
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st 15.8. Nanebevzetí
P. Marie
èt 16.8.
pá 17.8.
so 18.8.
ne 19.8. 20. v mezidobí

st
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so
ne
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èt
pá
so
ne
po
st
èt
pá
so
ne
po
st
èt
pá
so
ne
po
st
èt
pá
so
ne
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èt
pá
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7:00
18:00
7:00
18:00
7:00
7:15
8:30

10:00
22.8. P. M. Královny 18:00
23.8.
7:00
24.8.
18:00
25.8.
7:00
26.8. 21. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
29.8.
18:00
30.8.
7:00
31.8.
18:00
1.9.
7:00
2.9. 22. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
3.9.
18:00
5.9.
18:00
6.9.
7:00
7.9.
18:00
8.9.
7:00
9.9. 23. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
10.9.
18:00
12.9.
18:00
13.9.
7:00
14.9. Povýšení Sv.Kø.18:00
15.9. P.M. Bolestné 7:00
16.9. 24. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
17.9.
18:00
19.9.
18:00
20.9.
7:00
21.9.
18:00
22.9.
7:00
23.9. 25. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
24.9.
18:00
26.9.
18:00
27.9.
7:00
28.9. sv.Václava
18:00
29.9.
7:00
30.9. 26. v mezidobí 7:15
8:30
10:00

za † prarodièe Winklerovy
za dvoje † rodièe a manžela
za † a živou rodinu Šaumanovu a Kepákovu
za † rodièe Janíèkovy a živou rodinu
za † Františku Šikulovu a Helenu Kališovu
na podìkování s prosbou o Boží požehnání
za Marii Navrátilovu a živou
a † rodinu Vanouškových a Jandových
za farní spoleèenství
za † manžela, dvoje rodièe a živou rodinu
za zahranièní dìlníky, uprchlíky a lidi sociálnì vylouèené
za † Štefana Lišaníka a Josefa Marinièe
za zemøelé
za farní spoleèenství
za Boží ochranu, zdraví a obrácení na víru syna a dìtí
za † rodièe a živou rodinu Tišnovských a Baláèových
za † tatínka a živou a † rodinu
na podìkování
za živou a † rodinu Matalovu a Kadlecovu
za živé a † èleny živého rùžence
za P. Josefa Hlaváèe a P. Petra Frantu
za živou a † rodinu Burgetovu a Prusenovskou
za farní spoleèenství
za † manžele Králíkovy a Zavøelovy
za rodinu Kubekovu a Janíkovu a zdraví syna
za nová knìžská a øeholní povolání v naší farnosti
za živou a † rodinu
na podìkování za dar života
za živou a † rodinu Horákovu a Kupkovu
na podìkování s prosbou o Boží požehnání
za farní spoleèenství
na podìkování za dar života P. MUDr. Ladislava Kubíèka
za † rodièe
za † P. Jana Pavlù
(17:30 KøC) za rodinu Vitáskovou, Kuzníkovou a Víchovou
za † Jiøího Pavelku a živou rodinu
za † rodiny Korzerovy a rodiny Winklerovy
za farní spoleèenství
za živou a † rodinu
na podìkování Fajkusová
za † manžela, dvoje rodièe a živou rodinu
za živou a † rodinu a dary Ducha sv.
za skauty
za † rodièe Ducháèkovy a živou rodinu
za farní spoleèenství
za rodinu Tìžkou, Èernínovu a Kudìlovu
za živé a † obyvatele Medlánek (hodová)
za † manžela a švagra a zdraví živé rodiny
za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a živou rodinu
na vlastní úmysl
za rodièe Dancingerovy a † rodinu Doèkalovu
za zemøelé
za farní spoleèenství
za Karla Navrátila
a živou a † rodinu Vanouškových a Jandových
na podìkování a s prosbou za uzdravení

Roèník X., èíslo 3 - Prázdniny 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.
Uzávìrka pøíštího èísla je v nedìli 9. záøí.

rožeò

Svatého vavøince
Prázdniny 2007
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Už jsou tady zase prázdniny. Lidé, kteøí mají dovolenou, se radují, ménì již ti, co
musí pracovat. Pak se vystøídáme. Nemocní dál ponesou svùj køíž, ale jistì budou
pamatovat na všechny, kdo jsou na cestách. Potom se všichni vrátíme s hlavou
plnou zážitkù a s foGákem naplnìným snímky. Tak to má být, sám Ježíš
doporuèoval uèedníkùm odpoèinek...
Od roku 1989 máme víc možností cestování. ježíš mì pos ílá
Bohu dík! Také proto jsme mohli pøed dvìma
mìsíci být spoleènì ve Svaté zemi. Pozoroval jsem tam lidi, dìlili se na dva druhy poutníky a turisty. První se na svatých místech modlili, ti druzí jen zvìdavì koukali
a èastokrát se ani neumìli slušnì
chovat. Podobnou situaci jsem
nedávno vidìl i u svatého Víta v
Praze,
kde
jsem
doprovázel
"peruánského" otce Kryštofa. Tìch,
co ví, jak se chovat v kostele, bylo
málo.
Moji milí, kdekoliv budete, mìjte
víru, že to byl vlastnì Ježíš, kdo vás
poslal na odpoèinek. Pøi návštìvì
našich i vzdálených míst nevynechávejte kostely a bohoslužbu, všude
si nechte alespoò trošku èasu na
modlitbu, Božího ducha. Pamatujme
kdo jsme, vèetnì slušného obleèení a chování v místech zasvìcených Pánu.
Ze Svaté zemì jsme si pøivezli mnoho upomínek. Vìtšina poutníkù má doma
také krásný symbol - jeruzalémský køíž. Je složený z pìti køížù na památku pìti
bolestných ran Pána Ježíše. Nezapomínejme na obìG našeho Pána ani na letních
cestách. Prázdninový èas, to mohou být také naše malé misie. Tak vám pøeji krásné
zážitky, mnoho Božích milostí a šGastný návrat domù. A také nìjaké to ovoce misijní
práce.
P. Jacek Kruzcek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:
Velebte Pána, vy díla Pánì; vìènì ho chvalte a oslavujte!
Velebte Pána, mìsíci, slunce; na nebi hvìzdy velebte Pána!
Velebte Pána, hory a vrchy; všechno, co na zemi puèí, chval Pána!
Velebte Pána, prameny vody, moøe a øeky, velebte Pána!
(podle Dan 3)

