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za rodièe Šibralovy a živou rodinu
za farní spoleèenství
za Doc. Jana Vaøejèku a rodièe Starých
za dar víry a zdraví pro dìti
za † rodinu Fajkusovu, Horníèkovu a duše v oèistci
na podìkování za život a zdraví
s prosbou o Boží požehnání a milosti do dalších rokù života
za Boží požehnání a ochranu pro dìti naší farnosti
za rodièe a dìti
za zemøelé
na podìkování za 40 let manželství
za farní spoleèenství
za živou a † rodinu Hrbkovu
za † dceru a vnuèku
na podìkování za pomoc v nemoci
za nová knìžská povolání z naší farnosti
za † a živou rodinu Škvaøilovu a Kubicovu
za † Miladu Dvoøákovou
za † Marii a Ladislava Chrástovy a † vnuka
za zemøelé
za † rodièe, pøíbuzné, pøátele a dobrodince
za † syna, manžela a dvoje rodièe
za † paní Olgu Øezníèkovou, rodièe a sestry
za živou a † rodinu
za farní spoleèenství
za všechny zemøelé, kteøí se obìtavì starali o náš kostel
za manžela, rodièe Hlaveèkovy a švagrovou
za † manžele Soviakovy a živou rodinu
za farní spoleèenství
za † manžela, dvoje rodièe, pøíbuzné a duše v oèistci
za † Vlastimila Havlíka a živou a † rodinu
na podìkování za živou a † rodinu
za † a živou rodinu Plíškovu
za † manžele Králíkovy a Zavøelovy
za skauty
za živé a † èleny živého rùžence
za † P. Josefa Dancingera
za farní spoleèenství,
pøedevším za ty, kteøí pøijmou pomazání nemocných
za † rodièe a živou rodinu
na úmysl dárce
za živou a † rodinu Trávníèkovu a Lukáškovu
za † rodièe a sourozence
za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu
za zemøelé
za † tatínka a dar víry pro syna
za † rodinu Krèálovu a Valderovu a Kvìtoslavu Vojtovou
za farní spoleèenství
na podìkování a Boží požehnání
za † manžela a živou a † rodinu
za maminku a živou rodinu
za † manžela, švagrovou a oboje rodièe a prarodièe
za † a živou rodinu Koneènou
za † manžela a švagrovou a zdraví živé rodiny
za farní spoleèenství
za Jana Plesky a rodinu Staòkovu a živou rodinu
za † Karlu Jadelskou a živou a † rodinu

Roèník X., èíslo 4 - Posvìcení chrámu 2007. Pro vnitøní potøebu farnosti nepravidelnì
vydává katolická duchovní správa Brno-Øeèkovice. Ilustrace M. Škoviera. Neprodejné.
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„Ježíši, dùvìøuji Ti!“ Tato slova si mùžeme pøeèíst vkapli, pod obrazem Božího
milosrdenství. Co je vlastnì dùvìra? Dùvìøovat znamená pøijmout slova druhého
jako pravdu, podle ní se øídit. A také toho druhého pøijmout takového, jaký je. Bez
podmínek a pøedsudkù.
Dìti mají dùvìøovat rodièùm a
naopak, správní manželé dùvìøují naše škola dùvìry
sobì navzájem, vztahy dùvìry by
mìly platit i mezi námi v celé farní rodinì. Proè tomu tak není? My bohužel víc
dùvìøujeme sdìlovacím prostøedkùm a reklamì, filozofùm nebo jiným celebritám.
Èasto potom místo opory vtìžké
chvíli pøichází zklamání. Nìkdy
ani u blízkého èlovìka nenajdeme
pochopení.
Když
nemáme
správnou
dùvìru navzájem, jak najít
dùvìru kneviditelnému Bohu?
Zastav se pøed tím obrazem a
podívej se na Ježíšovy rány, na
jeho milosrdný pohled. Vtìch
ranách je pramen uzdravení
všech našich lidských vztahù, je
tam i pozvání ke vzájemné
dùvìøe sBohem.
Ale bez modlitby, bez rozjímání
nad Ježíšovým životem a slovy, se
vmém životì nic nezmìní. A
ktomu nejlépe slouží modlitba
rùžencová, kníž nás církev vybízí
zvláštì vmìsíci øíjnu. Rùženec je škola dùvìry. Jeho prostøednictvím mohu rozjímat
nad svým životem ve svìtle evangelia. Srdeènì zveme všechny do øíjnové školy
modlitby, kde naší uèitelkou bude sama Matka Kristova a Matka nás všech Panna
Maria.
P. Jacek Kruczek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA
Jako jste pøijali, že Kristus Ježíš je Pán, tak žijte dále ve spojení s ním,
Kol 2, 6-7
v nìm buïte zakoøenìni a na nìm stavìjte...

Ž IVO T VE FARN O S TI

PROŽÍVÁME LITURGICKÝ ROK

Øíjen - mìsíc posvátného rùžence
Budeme se pravidelnì modlit rùženec pøed Nejsvìtìjší svátostí. V pondìlí,
støedu, pátek a sobotu po mši sv., ve ètvrtek 11., 18. a 25. 10. v 18 hodin,
v nedìli kromì 14. a 28. 10. v 18 hodin
Nedìle 14. 10. - slavnost posvìcení našeho chrámu - bìžný poøad bohoslužeb; tradièní farní odpoledne se uskuteèní v režii Orla na jeho høišti za
gymnáziem. Program zaène ve 14.30 hodin s táborákem. Pøi této
pøíležitosti bude požehnána nová budova tìlocvièny.
Pobožnost za zemøelé se letos uskuteèní již v nedìli 28. 10. v 15 hodin
v kostele, pak v 15.30 vyjde prùvod na høbitov.
Od 14. øíjna mohou farníci dávat do pøipravené schránky lísteèky se jmény
zemøelých k pøímluvám pøi pobožnosti.
Ètvrtek 1. listopadu - slavnost Všech svatých - mše sv. v 7 a 18 hodin.
Pátek 2. listopadu - památka zemøelých - mše sv. v 7 a 18 a 20 hodin
Sobota 3. listopadu - adoraèní den farnosti: celodenní výstav Nejsvìtìjší
svátosti oltáøní - zahájení výstavu po mši sv. v 8 hod., zakonèení v 17 hod.
veèerní mší sv.
Nedìle 18. listopadu - svátost pomazání nemocných
bude pøi mši sv. v 9.30 hodin.
Nedìle 25. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále
- bìžný poøad bohoslužeb

PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ
Setkání mladých - každý pátek v 19.00 na faøe
Snídanì na faøe - ve ètvrtek po ranní mši sv.
termíny: 18. 10., 1., 15. a 29. 11.

„Mistøe, co to tady fotíte“ - vytrhne mne náhle
mužský hlas odhledáèku fotoaparátu. Oslovení i
otázka mì trochu šokovaly. Skrývám úsmìv
zoslovení a odpovídám: „To je svatá Anna“.
Pánovi ale odpovìï nestaèí a namítá: „Vždy\
jsou tam sochy dvì“. Já na to: „Ano - to malé
dìvèe je pøece Panna Maria jak se uèí od své
matky Anny“ . Muž nepøestává: „Tak to slyším
poprvé, že Maria mìla matku… a chodím tudy
dennì… mám velké mezery. To se na to musím
nìkde podívat“.
Po další chvíli hovoru muž odešel, ale
rozhovor ve mnì ještì dlouho dozníval. Konec
koncù i my, když se zamyslíme jsme pøekvapeni,
že Panna. Maria byla „jenom“ èlovìk.
Èlovìk, který potøebuje matku, aby jej uvedla
do života a víry. Úctou ksv. Annì, nám Církev mimo jiné ukazuje dùležitost
ženské linie vživotì èlovìka. Dùležitost matek, babièek, prababièek a nìkdy i
tetièek. Tento fakt bychom si mìli bez rozdílu pohlaví uvìdomovat i vsouvislosti
snáøky feministù.
Ksvátku sv. Anny se váže také lidová pranostika: Svatá Anna - chladna zrána!
A ta témìø stoprocentnì vychází. Kolem 26. èervence, kdy je svátek sv. Anny,
vÈechách i na Moravì byly oblíbené poutì na poutní místa této svìtice. Sám rád
vzpomínám na pár takových míst, protože se vyznaèovaly jakousi nìžností,
nenápadností a skromností.
I místo, o kterém je øeè - na ul. Novomìstské - je skryto mezi stromy. Stojí za to si
jej vyhledat, zamyslet se a ve zdrávasu vzdát úctu obìma ženám.

bude každé druhé pondìlí po mši sv. na faøe.
termíny: 22. 10., 5. a 19. 11.

Krátce zhistorie:
Kamenná socha sv. Anny je zr. 1908. Pøedtím od 18. století zde stála na rozcestí
døevìná polychromovaná socha.
M. Škoviera

PØÍPRAVA NA 1. SV. PØIJÍMÁNÍ

POØAD BOHOSLUŽEB DO ZAÈÁTKU ADVENTU

PØÍPRAVA NA BIØMOVÁNÍ

probíhá v hodinách náboženství a v rámci støedeèních bohoslužeb pro dìti.
K 1. sv. pøijímání pøistupují dìti ve 3. tøídì (které pøedchozí dva roky
navštìvovaly vyuèování náboženství), v odùvodnìných pøípadech i dìti
mladší. Setkání rodièù tìchto dìtí bude ve ètvrtek 18. øíjna v 18 hod. na
faøe. Dìti se spoleènì poprvé setkají ve støedu 24. listopadu pøi veèerní
bohoslužbì v 18 hod.

Øeèkovická zastavení - 6
SVATÁ ANNA

Chodec, který jde ulicí Novomìstskou kfotbalovému høišti, mnohdy bez
povšimnutí mine sloup, na nìmž až kdesi vkorunách stromù stojí sousoší ženy
sdìvèetem.
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1.10.
3.10.
5.10.
7.10.
8.10.
10.10.
12.10.
14.10.
15.10.
17.10.
18.10.
19.10.

po
18:00 za Pepíka a dìti
st
18:00 za † rodinu Pavlíkovu a Ambrožovu
pá
18:00 za † manžela, syna a živou rodinu
27. v mezidobí 7:15 za rodièe Žitkovy, syna a vnuèku a živou rodinu
8:30 za živou a † rodinu Svobodovu a Vejmolovu
10:00 za farní spoleèenství
po
18:00 za rodièe, prarodièe a Alici
st
18:00 za † dceru Lenku a víru celé živé rodiny
pá
18:00 za Boží požehnání, zdraví a dary Ducha sv.
28. v mezidobí 7:15 za † manžela, syny, snachu, sestru a živou rodinu
8:30 za † Jiøího Milara, dvoje rodièe a živou rodinu
10:00 za farní spoleèenství
po
18:00 za živé a † èleny živého rùžence
st
18:00 na podìkování za lásku a nadìji
èt
7:00 za † Karolinku a živou rodinu
pá
18:00 za skauty
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za farní spoleèenství
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za † manžele Soviakovy a živou rodinu
za farní spoleèenství
za † manžela, dvoje rodièe, pøíbuzné a duše v oèistci
za † Vlastimila Havlíka a živou a † rodinu
na podìkování za živou a † rodinu
za † a živou rodinu Plíškovu
za † manžele Králíkovy a Zavøelovy
za skauty
za živé a † èleny živého rùžence
za † P. Josefa Dancingera
za farní spoleèenství,
pøedevším za ty, kteøí pøijmou pomazání nemocných
za † rodièe a živou rodinu
na úmysl dárce
za živou a † rodinu Trávníèkovu a Lukáškovu
za † rodièe a sourozence
za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu
za zemøelé
za † tatínka a dar víry pro syna
za † rodinu Krèálovu a Valderovu a Kvìtoslavu Vojtovou
za farní spoleèenství
na podìkování a Boží požehnání
za † manžela a živou a † rodinu
za maminku a živou rodinu
za † manžela, švagrovou a oboje rodièe a prarodièe
za † a živou rodinu Koneènou
za † manžela a švagrovou a zdraví živé rodiny
za farní spoleèenství
za Jana Plesky a rodinu Staòkovu a živou rodinu
za † Karlu Jadelskou a živou a † rodinu
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Deo gratias!
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„Ježíši, dùvìøuji Ti!“ Tato slova si mùžeme pøeèíst vkapli, pod obrazem Božího
milosrdenství. Co je vlastnì dùvìra? Dùvìøovat znamená pøijmout slova druhého
jako pravdu, podle ní se øídit. A také toho druhého pøijmout takového, jaký je. Bez
podmínek a pøedsudkù.
Dìti mají dùvìøovat rodièùm a
naopak, správní manželé dùvìøují naše škola dùvìry
sobì navzájem, vztahy dùvìry by
mìly platit i mezi námi v celé farní rodinì. Proè tomu tak není? My bohužel víc
dùvìøujeme sdìlovacím prostøedkùm a reklamì, filozofùm nebo jiným celebritám.
Èasto potom místo opory vtìžké
chvíli pøichází zklamání. Nìkdy
ani u blízkého èlovìka nenajdeme
pochopení.
Když
nemáme
správnou
dùvìru navzájem, jak najít
dùvìru kneviditelnému Bohu?
Zastav se pøed tím obrazem a
podívej se na Ježíšovy rány, na
jeho milosrdný pohled. Vtìch
ranách je pramen uzdravení
všech našich lidských vztahù, je
tam i pozvání ke vzájemné
dùvìøe sBohem.
Ale bez modlitby, bez rozjímání
nad Ježíšovým životem a slovy, se
vmém životì nic nezmìní. A
ktomu nejlépe slouží modlitba
rùžencová, kníž nás církev vybízí
zvláštì vmìsíci øíjnu. Rùženec je škola dùvìry. Jeho prostøednictvím mohu rozjímat
nad svým životem ve svìtle evangelia. Srdeènì zveme všechny do øíjnové školy
modlitby, kde naší uèitelkou bude sama Matka Kristova a Matka nás všech Panna
Maria.
P. Jacek Kruczek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA
Jako jste pøijali, že Kristus Ježíš je Pán, tak žijte dále ve spojení s ním,
Kol 2, 6-7
v nìm buïte zakoøenìni a na nìm stavìjte...

