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za farní spoleèenství
za Jana Plesky a rodinu Staòkovu a † rodinu
za † Karlu Jadelskou a živou a † rodinu
za syna a jeho rodinu
na úmysl dárce
za † rodièe Wallingerovy a živou rodinu
za nová knìžská povolání z naší farnosti
na podìkování Bohu
za † Jiøího Pavelku a živou rodinu
za † manžela Vlastimila a živou rodinu
za farní spoleèenství
za † rodiny Navrátilovy a Kosmákovy
za živou a † rodinu Markovu, Gistrovu a Šedivých
za živé a † èleny živého rùžence
za † a živou rodinu Kališovu
za rodièe Strakovy
za † rodièe, bratra a živou rodinu
za † rodièe, dvoje prarodièe
a strýce Aloise a Františka a živou rodinu
na podìkování
za † manžela, rodièe
a Boží pomoc a ochranu pro dìti a vnouèata
za farní spoleèenství
za † bratra, syna a manžela
za živou a † rodinu Horákovu a Kupkovu
za rodinu Tykvovu a Hlavièkovu
za Jaroslava Janovského a živou a † rodinu
za skauty
za † rodièe Jaškovy a Plockovy
za farní spoleèenství
za † pøíbuzné a známé
za † manžela, dvoje rodièe a živou rodinu
za zdraví a Boží ochranu pro dìti naší farnosti
za knìze, kteøí pùsobili v naší farnosti
za dar zdraví pro mladé rodiny a dvoje † rodièe Markovy
na úmysl dárce
za živou a † rodinu Zemanovu a Mazalovu
za † rodièe a prarodièe
za † rodinu Rudkovu a Slámovu
a živou rodinu Èerných a Kabátovu
za † Klimenta Pavlíka
na úmysl dárce
za † dvoje rodièe, manžela a živou rodinu
za zemøelé
za dar víry a života
za farní spoleèenství
za † rodièe Koppovy
na podìkování za Boží ochranu všech,
kteøí slouží naší farnosti

Uvítáme vaše pøíspìvky do vánoèního èísla. Uzávìrka je v nedìli 9. prosince v 11 hodin.
Roèník X., èíslo 5 - Advent 2007 Pro vnitøní potøebu farnosti nepravidelnì vydává
katolická duchovní správa Brno-Øeèkovice. Neprodejné. Autorem grafik i v tomto èísle je
Marián Škoviera. K vìtší cti a chvále Boží tiskne BETHANIA.
Deo gratias!

rožeò

Svatého vavøince
Advent 2007

5

"Zvedni vysoko hlavu, vypni hruï. Dokážeš to! Nìkdy nás pøepadne tma, ale
zase pøijde ráno... Udržuj pøi životì nadìji," napsal kdysi Jesse Jackson.
"Váš tatínek pravdìpodobnì tuto operaci nepøežije, ale nìjaká nadìje tu je."
Takovou zprávu jsme pøed nìkolika
lety slyšeli od doktora. U nás doma jak chceš ty, Pane
byla v ten den tma, zármutek... Ale i
nadìje spojená s modlitbou. Tatínek operaci
pøežil, pøišlo krásné ráno. Tolikrát na nás pøichází
tak zvaná "špatná zpráva", která nás dokáže
vytoèit, pøidat šedivých vlasù, vzít chuK k životu.
Nakonec i Bohu se dostane našich výèitek, že to
nebo tamto dovolil, dopustil! A nepøipouštíme si
vìdomí, že právì Boží vùle je tím nejlepším pro
mì, pro mého blízkého...
Panna Maria pøijala od Gabriela krásnou
zprávu, i když jí moc nerozumìla. Vìøila Bohu,
vìdìla, že pøijímá svìtlo svìta. I když pak vidìla
utrpení a smrt Syna, vìdìla, že pøijde ráno!
V adventu èekáme na Spasitele, na Ježíše Krista,
je to radostné oèekávání. Úžasnì to vyjadøují
lucernièky, které nosíme o rorátech... Do tmy
vnášíme svìtlo. Adventní vìnec každou nedìli
pøidává svìtla. Èím blíž Vánoc, tím víc svìtla!
Èím blíž Ježíši, tím víc nadìje!
Pøejme si krásné prožití adventní doby! Na
tìchto dnech záleží, jak prožijeme Vánoce.
Advent uèí prožívat tmu, advent uèí povstat
spolu s Marií pøed archandìlem a øíci "fiat", aK se
stane tak, jak chceš ty, Pane. Vìøím, že v mém
životì tvoøíš dobro. Vìøím, i když mám èasto
pochybnosti a strach, neumím pochopit køíže své a svých blízkých... Vìøím, protože
ty, Pane, jsi mé ráno!
Zvedni vysoko hlavu, vypni hruï. Dokážeš to!
P. Jacek Kruczek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA
Blahoslavená, která jsi uvìøila, že se splní to, co ti bylo øeèeno od Pána!

Lk 1,45

prožíváme liturg ický rok

Slavnost P. Marie, poèaté bez poskvrny prvotního høíchu
sobota 8. prosince, mše sv. v8.00 hod.
Roráty: Kromì obvyklého zpìvu „Ejhle, Hospodin pøijde“ na zaèátku každé mše
sv. budou také letos vadventních týdnech tøi ranní bohoslužby srorátními zpìvy a
slavením svìtla – Ježíše Krista, na jehož narození se pøipravujeme. Budeme se
setkávat každé úterý, ètvrtek a sobotu v6.30 hod. Poslední roráty budou vsobotu
22. prosince. Prosíme, noste si ssebou svíce skornoutkem na kapající vosk.
Pøíležitost ke svátosti smíøení vadventu
- ve ètvrtek 13. 12. bude zpovídat od 16 do 19 hod víc zpovìdníkù;
prosíme, využijte tuto možnost!
- ve dnech 17., 19. a 21. se zpovídá od 17 hod. do veèerní mše sv.
- ve dnech 18., 20. a 22. se zpovídá po ranní mši sv.
O nedìlích a bìhem vánoèních svátkù už pøíležitost ke zpovìdi bude pouze na
osobní vyžádání. Prosíme, nenechávejte slavení svátosti smíøení na poslední chvíli!
Svìtlo z Betléma bude skauty zPetrova pøineseno na veèerní mši
sv. vpátek 21. 12. a odnést si je do domovù bude možné také
vsobotu 22. 12. po rorátech a na Štìdrý den od 10 do 11 hod.
zkostela. Celý tento den bude betlémské svìtlo hoøet také u
hlavního køíže na øeèkovickém høbitovì. Tuto službu pro farnost
opìt zajišKují skauti a skautky øeèkovického støediska.
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH:
24. 12. Štìdrý den 16.00 - vánoèní mše sv. zamìøená na dìti
22.00 - slavnostní vánoèní mše sv.
25. 12. slavnost Narození Pánì – nedìlní poøad bohoslužeb
26. 12. svátek sv. Štìpána – nedìlení poøad bohoslužeb
28. 12. památka sv. Mláïátek betlémských, mše sv. v18.00 hod., následuje smírná
pobožnost za nenarozené dìti a jejich rodièe.
30. 12. svátek Svaté rodiny – nedìlní poøad bohoslužeb, pøi každé mši sv.
obnova manželských slibù.
31.12. dìkovná mše sv. jako obvykle v17 hod., od 23 hod. adorace
a spoleèný vstup do Nového roku.
1. 1. 2008 zmìnìný poøad bohoslužeb – 8 a 10 hod., veèerní mše sv. nebude. Je
možné úèastnit se mše sv. v18.30 hod. vKrálovì Poli.
ZVEME:
Mikulášská besídka pro dìti bude ve
støedu 5. prosince vkostele po mši sv.
zamìøené na dìti.
Pøíprava na biømování se koná na faøe
každé druhé pondìlí po mši sv.
- prosincové termíny: 3.12., 17.12.
Snídanì na faøe – ve ètvrtek po ranní
mši sv. - termíny: 6.12., 13.12., 20.12.,
27.12.
Setkání mladých je každý pátek v19.00
hod. na faøe.
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8. farní ples bude vsobotu 12. ledna od 19.30 hod. vsokolovnì. Prodej vstupenek
bude po nedìlních bohoslužbách 30. prosince a 6. ledna.

Informace Farn í charity
V kvìtnu skonèil v programu adopce na dálku náš chlapec Praveen Raj odstìhoval se s rodièi z dosahu školy (sponzorovali jsme jej od r. 2002). Už tehdy
jsem slibovala schùzku s vámi po prázdninách. Døíve, než se uskuteènila, pøišla na
poèátku záøí zpráva, že konèí také Shantini Karmegan, která neprospìla u
zkoušek v deváté tøídì a odmítla je opakovat (sponzorována od r. 2001). Kromì
dìtí, které sponzorují individuální dárci, nám tak ve spoleèné péèi zùstal úplnì
první chlapec - Narashima L.Naik - a to od roku 2000.
Výše zmiòovaná schùzka se uskuteènila 21. 10. - bohužel s velmi malou úèastí.
Pøesto jsme se zde dohodli, že pøijmeme do adopce další dìti. A tak pokud jste již
neèetli informace na nástìnce, pøedstavuji dìti, za které jsme již v øíjnu zaplatili
školné. Sahayaraj Yesuraj – 18 rokù. Yesuraj se dobøe uèí, zaèal nyní studovat
dvouletý obor polytechnika - jednou by se chtìl stát poèítaèovým inženýrem.
Studijní obor zahrnuje nìkolik technických pøedmìtù, mechaniku, konstrukci atd. V
prùbìhu dvou let probíhá i pùlroèní praxe, bude poslán do velké prosperující
prùmyslové firmy, aby se seznámil zblízka s provozem a pøipravil se na práci. Po
ukonèení dvouletého kurzu bude dobøe pøipraven pro praxi a je velká šance, že by
mìl mít slušný nástupní plat, alespoò 6000 rupií, který by se mìl dále zvyšovat v
závislosti na pracovních zkušenostech. Doufáme, že tomuto chlapci, který má už
celkem jasnou pøedstavu o své budoucnosti, tak ulehèíme start do profesního
života. Náklady na adopci studenta jsou sice vyšší (6 000 Kè), ale vìøíme, že to
zvládneme. Maniraj Kavitha – 13 rokù. Dívka pochází z chudé rodiny. Otec trpí
rakovinou, nemùže pøíliš pracovat. Do rodinného rozpoètu pøispívá také jeho žena,
Kavithina nevlastní matka. Zatímco sestry chodí do školy v jejich vesnici a jsou
celý týden doma, Kavitha zùstává na internátì a rodinu navštìvuje ménì,
nevychází moc dobøe s nevlastní matkou. Kavitha jeví velký zájem o studium. Uèí
se dobøe, je 10. nejlepší studentkou z 67 dìtí ve tøídì. Získala také cenu v bìžec- kém
závodì a èasto se úèastnila také taneèních pøedstavení a šlo jí to dobøe. Je peèlivá a
zodpovìdná, stále usmìvavá a má dobrou povahu.
Dìkujeme vám za dlouhodobou spolupráci a ochotu dìlit se s potøebnými.
Za FCH
Marie Bursová

Katecheté vKromìøíži

Ve dnech 25. – 27. øíjna probíhal v Kromìøíži celostátní kongres katechetù. Z
celé republiky se ho zúèastnilo na 300 katechetù. Pøivítání bylo srdeèné a atmo- sféra
takøka rodinná. Tak jsem to cítila nejen já, ale i ve své promluvì pøi mši sv. to ocenil
pan kardinál Miroslav Vlk. Téma „Vìøím ve vzkøíšení tìla a život vìèný“ slibovalo
nevšední zážitek. Bylo probíráno ze všech hledisek známými osobnostmi, jako
prof. Tomáš Halík, prof. Skalický a jiní.
I pøi nároènosti tématu nechybìly ani praktické odpovìdi na otázky, které od dìtí
èasto slyším. Odnesla jsem si živou nadìji, která je opøena o Zmrtvýchvstání Ježíše
Krista, a také o vìdomí daru právì pøítomného okamžiku, prožitého sBohem.
Marie Wallingerová
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Svatý M ikuláš odpovídá

Reportérùm farního zpravodaje Rožeò se podaøilo udìlat rozhovor pøímo se
svatým Mikulášem. Ten nám ochotnì a laskavì odpovìdìl na otázky, které jsme
mu za vás dìti položili. Tady jsou jeho odpovìdí:
Dìti u nás vØeèkovicích bude jistì zajímat nìco o tom, jaké jsi byl dítì. Na co si rád
vzpomínáš?
Narodil jsem se pøed témìø 1 500 lety vzemi, která se dnes jmenuje Turecko.
Tenkrát se tam však mluvilo øecky. Rodièe mi øíkali Nikolaus, to by se možná dalo
tady u vás pøeložit jako Vítìzslav. Rodièe mi vyprávìli mnoho pøíbìhù. Já jsem
nejradìji poslouchal pøíbìhy o Ježíšovi. Myslel jsem si: Chtìl bych být jako Ježíš. Až
budu velký, chtìl bych taky pomáhat chudým a zarmouceným.
Jaké to bylo, když jsi vyrostl?
Když jsem byl mladý, zemøeli mi oba rodièe. Zùstal jsem sám. Bylo mi smutno.
Pøemýšlel jsem o mnoha vìcech. I tehdy jsem si øekl, že chci vést takový život, jaký
vedl Ježíš.
Rodièe ti zanechali velké bohatství. Bylo by snadné žít pohodlnì a bezstarostnì. Co jsi
dìlal potom?
Ano, po rodièích mi zùstal velký dùm, mnoho služebnictva a hodnì penìz. Zaèal
jsem si všímat lidí okolo sebe a pomáhal jsem tam, kde to bylo potøeba.
Vsousedství byl zchudlý kupec, který mìl tøi dcery. Nemohl je provdat, protože
nemìl peníze na vìno. Tajnì jsem jim dal za okno váèek spenìzi.
Proto si tì vybrali kupci za svého ochránce vnebi, že? A proè jsi se pøestìhoval do
Myry?
Já jsem tudy jen projíždìl. Jak jsem byl zvyklý, šel jsem se brzy ráno pomodlit do
kostela. Nevìdìl jsem, že vMyøe právì zemøel starý biskup a oni hledali nového.
Nemohli se dohodnout, až jim jeden starý zbožný knìz poradil: Vyberte za biskupa
toho, kdo se pøijde ráno první pomodlit do kostela. A to jsem byl právì já. Nejdøív
jsem nechtìl, ale pak jsem pochopil, že si mne sem zavolal Ježíš, a že i tady jsou lidé,
kterým mùžu pomáhat a rozdávat radost.
Ano, potom jsi byl vysvìcen na biskupa,
dostal jsi biskupskou èepici - mitru a biskupskou hùl. Obyvatelé Myry tì mìli velmi rádi.
Pomáhal jsi nemocným a chudým. Vyprávìjí
se dodnes nádherné pøíbìhy o tvojí dobrotì.
Myslíš tøeba ten, jak byli zachránìni
námoøníci pøi bouøi na moøi a šKastnì
dopluli do Myrského pøístavu? Ano,
modlil jsem se, aby Bùh zachránil tyto
námoøníky. Byly to lodi plné obilí pro
øímského císaøe. Nesmìl se ztratit ani
kilogram. Tehdy byl vMyøe veliký hlad.
Prosil jsem námoøníky, aby zvdìènosti
Bohu za záchranu prodali nìjaké obilí
vMyøe. Námoøníci mìli nejdøív strach
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zcísaøe. S dùvìrou vBoha jsem jim øekl, že Bùh knim bude milosrdný a že je
mocnìjší než øímský císaø a všichni lidé. Nakonec souhlasili a vyložili èást obilí
vpøístavu. Když pak dorazily lodì do Øíma, zjistili námoøníci, že nechybí ani
kilogram obilí. Také oni si mne svdìèností zvolili za svého ochránce.
Doèetli jsme se, že tì za svého pøímluvce vnebi považují také poutníci, ministranti,
lékárníci, mlynáøi, pekaøi, ale také tkalci a obchodníci skrajkami, kameníci a knoflíkáøi.
Nezapomeòte také na zajatce. Sám jsem byl také ve vìzení bìhem
pronásledování køesKanù za císaøe Diokleciána. A samozøejmì jsem velikým
pøítelem dìtí. Moc rád jim rozdávám radost.
Teï mi vlastnì napadá: ty musíš mít, svatý Mikuláši, hodnì práce. Vždy7 se na tebe
tìší tolik dìtí. Jenom tady vØeèkovicích! Mohli bychom ti také trochu pomáhat?
Budu moc rád. Vy dìti si možná øíkáte, že toho nemùžete ještì mnoho dìlat, jste
malé a nemáte mnoho penìz. Ale mùžete dìlat nìco moc dùležitého. Mùžete
pøinášet radost dìtem a lidem kolem sebe, dávat jim svùj úsmìv. Úsmìv dítìte
mùže druhým pøipomínat nebe. Taky mùžete mít oèi dobøe otevøené a všímat si,
kdo potøebuje pomoc nebo radu, nebo tøeba kdo právì hledá kamaráda.
Svatý Mikuláši, moc ti dìkujeme, že jsi odpovìdìl na naše otázky. Jsme rádi, že jsi
naším pøítelem.
- mt-

Bez starosti

Ve tøídì na gymnáziu jsme byli
trochu jako spiklenci. Vedìli jsme o
sobì, že chodíme do kostela, a že to
sPánem Bohem myslíme vážnì. Asi
jako první ve tøídì jsem tušila, že se
Petr chystá po maturitì podat
pøihlášku do Litomìøic, což byla tehdy
jediná státem tolerovaná možnost
studovat bohosloví. Na faráøe, jak
tomu øíkali naši nevìøící spolužáci.
Cestou ze školy jsme obèas rozebírali
svoje životní plány. „Víš,“ øekl mi jednou, „já mám bráchu, ten se uèí èíšníkem. Já
bych rád, aby dìlal nìco poøádného.“ Už tehdy mì pøekvapilo, jakou dojemnou
starost mìl o bratra.
Na tento rozhovor jsem si po letech vzpomnìla na farní pouti na Vranov 30. záøí.
Radost, vdìènost, dìtsky prostá víra, to všechno z otce Pavla Havláta sálalo a
pøekypovalo, jako ta kaše vpohádce o hrneèku vaø (snad mi otec Pavel promine
toto nesvaté, ale velmi výstižné pøirovnání). Naše zchladlá a zkamenìlá srdce se
rozehøívala. Cestou domù se už stmívalo, ale vduši jsem mìla jasné svìtlo, novou
porci nadìje a odhodlání chytit se Krista za ruku a zaèít znovu. A ještì jedna vìc mi
byla jasná. Otec Petr Havlát si už o bráchu nemusí dìlat starosti.
Na závìr jedna drobnost: Tento pøíspìvek nemìl být tak o profesích, jako spíš o
povolání. Je jasné, že i jako èíšník, stejnì jako prodavaèka, doktor, architekt, nebo
zdravotník je možné žít a pracovat kBoží cti a chvále.
-mt5
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Cesta domù

Zpráce jezdím autobusem èíslo 72, který má
koneènou „Øeèkovice – høbitov“ a tak každý den,
když jedu domù, si mohu uvìdomit, kde jednou
skonèím. Døíve jakoby se mne tyto vìci netýkaly.
Mladost, radost. Pak jsem si však pøi pohledu do
zrcadla zaèal uvìdomovat, že ten mìnící se èlovìk
jsem poøád já a že tedy tím nemohoucím na
smrtelné posteli budu asi zase jenom já.
Neveselé myšlenky? Onehdá byl vtelevizi
poøad zbrnìnské redakce o umírání, umírajících a o tìch, jež se o nì starají. Dalo by
se øíct smutná podívaná, ale po shlédnutí bylo mým hlavním pocitem, že ta televize
doma má pøece jen nìjakou cenu. Struènì shrnuto: Všechno èlovìka obohacuje,
každá životní situace. I tyto poslední chvíle na svìtì, nebo spíš zvláštì ty. Tady se
èlovìk dostává do mezních situací, do nejtìsnìjšího kontaktu stajemstvím života.
Kolik dùstojnosti, síly, vcítìní bylo vtìch umírajících, i v tìch, jež o nì peèují. Až
kzávidìní…
Vedle tìchto pøíbìhù pùsobil zákon o eutanázii, jenž tu byl též prezentován, tak
nìjak ploše, jako zjiného svìta.
Mít tak tu sílu…
Jan Votava

Øeèkovická zastavení - 7
KØÍŽ NA HØBITOVÌ
Ticho - sem tam tlumený hovor a kroky skøípající vpísku. Je pátek odpoledne a
na øeèkovickém høbitovì se pomalu vzamyšlení rozcházejí smuteèní hosté. Nìkteøí
domù, jiní jdou ještì navštívit nìkoho ze svých drahých. I já jdu.
Vmyšlenkách zùstávám se svým pøítelem a kdysi kolegou Ludvíkem
Olšanským. Byl to výjimeèný a oblíbený èlovìk - øíkám si vduchu. Svým jemným
humorem rozdával víc než radost. Byla to nadìje, èerpaná zhluboké víry. A takové bylo i poslední rozlouèení srodinou apøáteli.
Vytanul mnì v mysli okamžik zkostela, kdy se muži chystali zvednout rakev.
Jeden malý chlapec - snad tøíletý vnuk - stanul pøed rakví a dìdeèkovi zamával
rukou. Tak, jak jsme zvyklí mávat blízkým pøi odjezdu vlaku. Bylo to tak pøirozené
a køesKanské. Hluboce mì to dojalo.
Zastavuji se pøed hlavním køížem našeho høbitova. Zvedám hlavu a dívám se na
korpus. Nìco mi tam „nesedí“. Je to divné, že jsem si toho døíve nevšiml. Pán Ježíš
na hlavním køíži není zobrazen jako zmuèený èlovìk, ale jako vítìz.
Vnímám, že se vlastnì vznáší mezi køížem a mnou a vystupuje vzhùru do nebe.
Je vtom symbolika návratu kOtci a zároveò otevøené náruèe, která na nás èeká.
Kdo jiný mùže poskytnout takovou útìchu vbolesti a nadìji vživotì než „Náš
Pán“. To je skuteènì køíž, jaký má stát na høbitovì.
Dìkuji ti, Pane, za tyto chvíle i myšlenky.
Marián Škoviera
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Hlavní høbitovní køíž pochází zdoby založení høbitova (1866) vlastnì jen podstavec. Køíž je pomìrnì nový. Pùvodní pískovcový
køíž byl znaènì poškozen povìtrnostními vlivy. A tak asi vr. 1970
nechal P. Josef Dancinger na pùvodní podstavec vsadit køíž
souèasný, bohužel ne zcela odpovídající pùvodnímu vzhledu.
Øeèkovický høbitov byl do r. 1840 kolem kostela. Potom byl
založen høbitov nový, vmístech, kde dnes stojí výstavné vilky. Na
tomto høbitovì se ale pohøbívalo jen do roku 1866. Tehdy vypukla
na Brnìnsku epidemie cholery, na kterou zemøelo i vØeèkovicích
hodnì lidí. Tehdejší majitel zámku A. T. Schindler ze strachu, aby
se nákaza nepøenesla ze høbitova sousedícího se zámeckou zahradou, vìnoval pozemek na
zøízení souèasného høbitova.
Zpracováno podle podkladù paní Ludmily Ulrichové.

Promìny

Zaèátkem øíjna odjel otec Jacek na zaslouženou dovolenou. Vnedìli jej zastupoval
otec Jan. Zmìny si povšimly i malé dìti, jak jsme záhy zjistili. Když jsme se totiž u
nedìlního obìda bavili, co bylo vkostele nového, prohlásila naše nejmladší ratolest:
"Dneska byl vkostele úplnì jiný otec Jacek…"
(šmer)

M ilé d ìti,
moc vás všechny zdravím a vzpomínám na vás. Advent je
doba, kterou bychom nemìli promarnit. Nabízí nám chvíle k
zamyšlení a promìnìní sebe sama. Každého z nás jistì
napadne, co by mohl na sobì vylepšit. Pokud naše snaha bude
opravdová, udìláme radost nejen sobì a svým blízkým, ale
hlavnì Pánu Ježíši. A právì na jeho pøíchod se v dobì adventní
chceme nachystat. Pøeji vám hodnì vytrvalosti na vaší adventní cestì.
Jindøiška Cihláøová

ADVENTNÍ KVÍZ

1. Advent je vždy C - o prázdninách O - pøed Velikonocemi
2. Advent znamená O - radost
Ø - pøíchod
3. Advent má
N - vìtšinou 3 nedìle I - vždy 4 nedìle
4. Advent je
P - období
E - liturgický pøedmìt
5. Pøedchùdcem Pánì je R - sv. Jan Køtitel
U - sv. Petr
6. Otec Jana Køtitele je
E- Izaiáš
V - Zacheus
7. Jan Køtitel je
V - starší než Ježíš E - mladší než Ježíš
8. K Marii pøišel andìl O - Rafael
T - Gabriel
9. Nazaret je
A - v Egyptì V - v Judsku
10. Mariina pøíbuzná je K - prorokynì Anna U - Veronika
11. Z rodu Davidova byl M - byl Josef E - byli Josef i Maria
12. Jméno Ježíš
: - vybrala Maria
? - vybral Josef

P- pøed Vánocemi
I - dìkování
C -rùzný poèet nedìlí
S - mešní kniha
P - sv. Pavel
A - Zachariáš
N - na den stejnì starý
A - Michael
E - v Galileji
S - Alžbìta
D - byla pouze Maria
! - oznámil andìl

Tajenku tvoøí písmena u správných odpovìdí.

Tajenka: ______________________________
Vybráno z Katechetického vìstníku 4/2000

7

Cesta domù

Zpráce jezdím autobusem èíslo 72, který má
koneènou „Øeèkovice – høbitov“ a tak každý den,
když jedu domù, si mohu uvìdomit, kde jednou
skonèím. Døíve jakoby se mne tyto vìci netýkaly.
Mladost, radost. Pak jsem si však pøi pohledu do
zrcadla zaèal uvìdomovat, že ten mìnící se èlovìk
jsem poøád já a že tedy tím nemohoucím na
smrtelné posteli budu asi zase jenom já.
Neveselé myšlenky? Onehdá byl vtelevizi
poøad zbrnìnské redakce o umírání, umírajících a o tìch, jež se o nì starají. Dalo by
se øíct smutná podívaná, ale po shlédnutí bylo mým hlavním pocitem, že ta televize
doma má pøece jen nìjakou cenu. Struènì shrnuto: Všechno èlovìka obohacuje,
každá životní situace. I tyto poslední chvíle na svìtì, nebo spíš zvláštì ty. Tady se
èlovìk dostává do mezních situací, do nejtìsnìjšího kontaktu stajemstvím života.
Kolik dùstojnosti, síly, vcítìní bylo vtìch umírajících, i v tìch, jež o nì peèují. Až
kzávidìní…
Vedle tìchto pøíbìhù pùsobil zákon o eutanázii, jenž tu byl též prezentován, tak
nìjak ploše, jako zjiného svìta.
Mít tak tu sílu…
Jan Votava

Øeèkovická zastavení - 7
KØÍŽ NA HØBITOVÌ
Ticho - sem tam tlumený hovor a kroky skøípající vpísku. Je pátek odpoledne a
na øeèkovickém høbitovì se pomalu vzamyšlení rozcházejí smuteèní hosté. Nìkteøí
domù, jiní jdou ještì navštívit nìkoho ze svých drahých. I já jdu.
Vmyšlenkách zùstávám se svým pøítelem a kdysi kolegou Ludvíkem
Olšanským. Byl to výjimeèný a oblíbený èlovìk - øíkám si vduchu. Svým jemným
humorem rozdával víc než radost. Byla to nadìje, èerpaná zhluboké víry. A takové bylo i poslední rozlouèení srodinou apøáteli.
Vytanul mnì v mysli okamžik zkostela, kdy se muži chystali zvednout rakev.
Jeden malý chlapec - snad tøíletý vnuk - stanul pøed rakví a dìdeèkovi zamával
rukou. Tak, jak jsme zvyklí mávat blízkým pøi odjezdu vlaku. Bylo to tak pøirozené
a køesKanské. Hluboce mì to dojalo.
Zastavuji se pøed hlavním køížem našeho høbitova. Zvedám hlavu a dívám se na
korpus. Nìco mi tam „nesedí“. Je to divné, že jsem si toho døíve nevšiml. Pán Ježíš
na hlavním køíži není zobrazen jako zmuèený èlovìk, ale jako vítìz.
Vnímám, že se vlastnì vznáší mezi køížem a mnou a vystupuje vzhùru do nebe.
Je vtom symbolika návratu kOtci a zároveò otevøené náruèe, která na nás èeká.
Kdo jiný mùže poskytnout takovou útìchu vbolesti a nadìji vživotì než „Náš
Pán“. To je skuteènì køíž, jaký má stát na høbitovì.
Dìkuji ti, Pane, za tyto chvíle i myšlenky.
Marián Škoviera
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Hlavní høbitovní køíž pochází zdoby založení høbitova (1866) vlastnì jen podstavec. Køíž je pomìrnì nový. Pùvodní pískovcový
køíž byl znaènì poškozen povìtrnostními vlivy. A tak asi vr. 1970
nechal P. Josef Dancinger na pùvodní podstavec vsadit køíž
souèasný, bohužel ne zcela odpovídající pùvodnímu vzhledu.
Øeèkovický høbitov byl do r. 1840 kolem kostela. Potom byl
založen høbitov nový, vmístech, kde dnes stojí výstavné vilky. Na
tomto høbitovì se ale pohøbívalo jen do roku 1866. Tehdy vypukla
na Brnìnsku epidemie cholery, na kterou zemøelo i vØeèkovicích
hodnì lidí. Tehdejší majitel zámku A. T. Schindler ze strachu, aby
se nákaza nepøenesla ze høbitova sousedícího se zámeckou zahradou, vìnoval pozemek na
zøízení souèasného høbitova.
Zpracováno podle podkladù paní Ludmily Ulrichové.

Promìny

Zaèátkem øíjna odjel otec Jacek na zaslouženou dovolenou. Vnedìli jej zastupoval
otec Jan. Zmìny si povšimly i malé dìti, jak jsme záhy zjistili. Když jsme se totiž u
nedìlního obìda bavili, co bylo vkostele nového, prohlásila naše nejmladší ratolest:
"Dneska byl vkostele úplnì jiný otec Jacek…"
(šmer)

M ilé d ìti,
moc vás všechny zdravím a vzpomínám na vás. Advent je
doba, kterou bychom nemìli promarnit. Nabízí nám chvíle k
zamyšlení a promìnìní sebe sama. Každého z nás jistì
napadne, co by mohl na sobì vylepšit. Pokud naše snaha bude
opravdová, udìláme radost nejen sobì a svým blízkým, ale
hlavnì Pánu Ježíši. A právì na jeho pøíchod se v dobì adventní
chceme nachystat. Pøeji vám hodnì vytrvalosti na vaší adventní cestì.
Jindøiška Cihláøová

ADVENTNÍ KVÍZ

1. Advent je vždy C - o prázdninách O - pøed Velikonocemi
2. Advent znamená O - radost
Ø - pøíchod
3. Advent má
N - vìtšinou 3 nedìle I - vždy 4 nedìle
4. Advent je
P - období
E - liturgický pøedmìt
5. Pøedchùdcem Pánì je R - sv. Jan Køtitel
U - sv. Petr
6. Otec Jana Køtitele je
E- Izaiáš
V - Zacheus
7. Jan Køtitel je
V - starší než Ježíš E - mladší než Ježíš
8. K Marii pøišel andìl O - Rafael
T - Gabriel
9. Nazaret je
A - v Egyptì V - v Judsku
10. Mariina pøíbuzná je K - prorokynì Anna U - Veronika
11. Z rodu Davidova byl M - byl Josef E - byli Josef i Maria
12. Jméno Ježíš
: - vybrala Maria
? - vybral Josef

P- pøed Vánocemi
I - dìkování
C -rùzný poèet nedìlí
S - mešní kniha
P - sv. Pavel
A - Zachariáš
N - na den stejnì starý
A - Michael
E - v Galileji
S - Alžbìta
D - byla pouze Maria
! - oznámil andìl

Tajenku tvoøí písmena u správných odpovìdí.

Tajenka: ______________________________
Vybráno z Katechetického vìstníku 4/2000
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POØAD BOHOSLUŽEB DO KONCE ROKU
2.12. ne 1. adventní
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.

po
út
st
èt
pá
so
ne

10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.

po
út
st
èt
pá
so

7:15
8:30
10:00
18:00
6:30
18:00
sv.Mikuláše 6:30
18:00
N.P.P.Marie 8:00
2. adventní 7:15
8:30
10:00
18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
6:30

16.12. ne 3. adventní

7:15
8:30

10:00
po
18:00
út
6:30
st
18:00
èt
6:30
pá
18:00
so
6:30
ne 4. adventní 7:15
8:30
10:00
24.12. po Štìdrý den 16:00
22:00
25.12. út Narození
7:15
Pánì
8:30
10:00
26.12. st sv. Štìpána 7:15
8:30

17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.

10:00
èt sv. Jana Ev. 7:00
pá Mláïátek 18:00
so
7:00
ne Sv. rodiny
7:15
8:30
10:00
31.12. po sv.Silvestra 17:00

27.12.
28.12.
29.12.
30.12.

za farní spoleèenství
za Jana Plesky a rodinu Staòkovu a † rodinu
za † Karlu Jadelskou a živou a † rodinu
za syna a jeho rodinu
na úmysl dárce
za † rodièe Wallingerovy a živou rodinu
za nová knìžská povolání z naší farnosti
na podìkování Bohu
za † Jiøího Pavelku a živou rodinu
za † manžela Vlastimila a živou rodinu
za farní spoleèenství
za † rodiny Navrátilovy a Kosmákovy
za živou a † rodinu Markovu, Gistrovu a Šedivých
za živé a † èleny živého rùžence
za † a živou rodinu Kališovu
za rodièe Strakovy
za † rodièe, bratra a živou rodinu
za † rodièe, dvoje prarodièe
a strýce Aloise a Františka a živou rodinu
na podìkování
za † manžela, rodièe
a Boží pomoc a ochranu pro dìti a vnouèata
za farní spoleèenství
za † bratra, syna a manžela
za živou a † rodinu Horákovu a Kupkovu
za rodinu Tykvovu a Hlavièkovu
za Jaroslava Janovského a živou a † rodinu
za skauty
za † rodièe Jaškovy a Plockovy
za farní spoleèenství
za † pøíbuzné a známé
za † manžela, dvoje rodièe a živou rodinu
za zdraví a Boží ochranu pro dìti naší farnosti
za knìze, kteøí pùsobili v naší farnosti
za dar zdraví pro mladé rodiny a dvoje † rodièe Markovy
na úmysl dárce
za živou a † rodinu Zemanovu a Mazalovu
za † rodièe a prarodièe
za † rodinu Rudkovu a Slámovu
a živou rodinu Èerných a Kabátovu
za † Klimenta Pavlíka
na úmysl dárce
za † dvoje rodièe, manžela a živou rodinu
za zemøelé
za dar víry a života
za farní spoleèenství
za † rodièe Koppovy
na podìkování za Boží ochranu všech,
kteøí slouží naší farnosti

Uvítáme vaše pøíspìvky do vánoèního èísla. Uzávìrka je v nedìli 9. prosince v 11 hodin.
Roèník X., èíslo 5 - Advent 2007 Pro vnitøní potøebu farnosti nepravidelnì vydává
katolická duchovní správa Brno-Øeèkovice. Neprodejné. Autorem grafik i v tomto èísle je
Marián Škoviera. K vìtší cti a chvále Boží tiskne BETHANIA.
Deo gratias!

rožeò

Svatého vavøince
Advent 2007
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"Zvedni vysoko hlavu, vypni hruï. Dokážeš to! Nìkdy nás pøepadne tma, ale
zase pøijde ráno... Udržuj pøi životì nadìji," napsal kdysi Jesse Jackson.
"Váš tatínek pravdìpodobnì tuto operaci nepøežije, ale nìjaká nadìje tu je."
Takovou zprávu jsme pøed nìkolika
lety slyšeli od doktora. U nás doma jak chceš ty, Pane
byla v ten den tma, zármutek... Ale i
nadìje spojená s modlitbou. Tatínek operaci
pøežil, pøišlo krásné ráno. Tolikrát na nás pøichází
tak zvaná "špatná zpráva", která nás dokáže
vytoèit, pøidat šedivých vlasù, vzít chuK k životu.
Nakonec i Bohu se dostane našich výèitek, že to
nebo tamto dovolil, dopustil! A nepøipouštíme si
vìdomí, že právì Boží vùle je tím nejlepším pro
mì, pro mého blízkého...
Panna Maria pøijala od Gabriela krásnou
zprávu, i když jí moc nerozumìla. Vìøila Bohu,
vìdìla, že pøijímá svìtlo svìta. I když pak vidìla
utrpení a smrt Syna, vìdìla, že pøijde ráno!
V adventu èekáme na Spasitele, na Ježíše Krista,
je to radostné oèekávání. Úžasnì to vyjadøují
lucernièky, které nosíme o rorátech... Do tmy
vnášíme svìtlo. Adventní vìnec každou nedìli
pøidává svìtla. Èím blíž Vánoc, tím víc svìtla!
Èím blíž Ježíši, tím víc nadìje!
Pøejme si krásné prožití adventní doby! Na
tìchto dnech záleží, jak prožijeme Vánoce.
Advent uèí prožívat tmu, advent uèí povstat
spolu s Marií pøed archandìlem a øíci "fiat", aK se
stane tak, jak chceš ty, Pane. Vìøím, že v mém
životì tvoøíš dobro. Vìøím, i když mám èasto
pochybnosti a strach, neumím pochopit køíže své a svých blízkých... Vìøím, protože
ty, Pane, jsi mé ráno!
Zvedni vysoko hlavu, vypni hruï. Dokážeš to!
P. Jacek Kruczek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA
Blahoslavená, která jsi uvìøila, že se splní to, co ti bylo øeèeno od Pána!

Lk 1,45

