
POØAD BOHOSLUŽEB DO VELIKONOC
po 11.2. P.M.Lurdské 18:00 za nemocné naší farnosti
st 13.2. 18:00 za živou a † rodinu Effenbergrovu a Strakovu
èt 14.2. sv.Valentina    7:00 za maminku, sestru a celou živou a † rodinu Švarcovu a Kuèerovu
pá 15.2. 18:00 za skauty
so 16.2.     7:00 za živé a † èleny živého rùžence
ne 17.2. 2. postní     7:15 za farní spoleèenství

    8:30 za † rodièe Hobzovy, Daškovy a živou rodinu
10:00 na podìkování za dar víry

po 18.2. 18:00 za živou a † rodinu Pavlù
st 20.2. 18:00 za dar zdraví a podìkování za Boží ochranu
èt 21.2.   7:00 za vnuèku Lenku a celou rodinu
pá 22.2. 18:00 za † manžela a živou a † rodinu
so 23.2.   7:00 za zemøelé
ne 24.2. 3. postní   7:15 za uzdravení babièky, snachy a vnuka

  8:30 za farní spoleèenství
10:00 na podìkování za dar života s prosbou o Ducha sv.

po 25.2. 18:00 za Boží požehnání a dar Ducha sv.
st 27.2. 18:00 na podìkování Pánu Bohu
èt 28.2.   7:00 za živou a † rodinu a dary Ducha sv.
pá 29.2. 18:00 za Josefa Dvoøáka a živou a † rodinu
so   1.3. 18:00 za uzdravení
ne   2.3. 4. postní   7:15 za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu

  8:30 za † Josefu Bartlovou a živou rodinu
10:00 za farní spoleèenství

po   3.3. 18:00 za Josefa Kališe a švagrové Františku a Marii
st    5.3. 18:00 za † manžela E. Konopáska 

a živou rodinu Konopáskovu a Hrùzovu
pá   7.3. 18:00 za † Štìpánku Harákovou, rodièe a bratra Karla
so   8.3.   7:00 za živé a † èleny živého rùžence
ne   9.3. 5. postní   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za živou a † rodinu Trnkovu, 
P. Ivana Pešu a Rùženu a Jakuba Pfenigovy

10:00 za † manžele Králíkovy a Zavøelovy, † manžela a švagra 
a zdraví živé rodiny

po 10.3. 18:00 za † rodièe a bratra
st 12.3. 18:00 za † rodièe Janíèkovy a živou rodinu
èt 13.3.   7:00 za živou a † rodinu Krejèiøíkovu, Koneckou, Medkovu a Vidlaøovu
pá 14.3. 18:00 za † rodièe a živé a † rodiny
so 15.3. sv. Josefa **   8:00 za † manžela a živou rodinu
ne 16.3. Kvìtná   7:15 za živou a † rodinu Novotnou a Kincovu

  8:30 za farní spoleèenství
10:00 za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a živou rodinu

po 17.3. 18:00 za  † dceru Miroslavu,  † rodièe a dar víry pro celou živou rodinu
út 18.3. 18.00 kající bohoslužba slova
st 19.3. 18:00 za P. Josefa Dancingera
èt 20.3. Zelený ètvrtek18:00 na podìkování za všechny knìze, kteøí nám slouží
pá 21.3. Velký pátek 18.00 obøady
so 22.3. Bílá sobota 21:00 na podìkování za dar køtu
ne 23.3. Zmrtvých-   7:15 za vnuèku Ivonu a celou rodinu

vstání Pánì   8:30 za † rodièe a živé a † rodiny
10:00 za farní spoleèenství

po 24.3.   7:15 za † manžela, syny, snachu, sestru a živou rodinu
  9:00 za † manžela, dvoje rodièe a bratra a švagra

st 26.3. 18:00 za † rodièe Dancingerovy a  † rodinu Doèkalovu
èt 27.3.   7:00 za poutníky na Vranov z Oøešína
pá 28.3. 18:00 za skauty
so 29.3. vigilie BM 21:00 za zemøelé
ne 30.3. Božího   7:15 za farní spoleèenství

milosrdenství   8:30 na podìkování za dar zdraví a sílu Ducha sv.
10:00 na podìkování za dar Božího milosrdenství

po 31.3. Zvìstování 18:00 za dar víry a zdraví pro dìti a živou rodinu
Pánì (pøesunuto z velikonoèního oktávu; 

**sv. Josef - pøesunuto ze Svatého týdne).
Tìšíme se na vaše pøíspìvky do velikonoèního èísla.  Uzávìrka je v nedìli 2. bøezna 2008.

rožeò
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"Ty mnì vùbec nerozumíš!"
"Všechno musím dìlat sama!"
"Nechce mi se uklízet, mami!"
"On mì úplnì vytoèil z�míry,

tati!" Tato a podobná "oslovení"
slyšíme  v  našich rodinách. A  veèer?   Rodina poklekne v obýváku a spo-
leènì prohlásí "...odpusO nám naše viny, jako i my odpouštíme našim
viníkùm..." 
Není to úžasné, taková veèerní modlitba? Slovo dokáže ublížit, ba i zabít.

Mùže ale i oživit, povzbudit. A slovo Boží vždycky dává život, nakonec
život vìèný.

Moji milí, vstupujeme do postní doby.
Balíme vìci a putujeme s Ježíšem na
poušO. Proè to máme dìlat? Tøeba i pro-
to, abychom pøi chvilce pokoušení od
ïábla neuráželi své manželky, tatínky,
sestry ani souseda! Odejít na poušO, to
mùže v øeèkovických podmínkách zna-
menat také to, že v kritické chvíli po-
kornì odstoupím nìkam bokem a složím
ruce k�modlitbì. Tím dostávám klíè, jímž
mùžu otevøít každé dveøe, bránu k srdci
blízké osoby.
Øeknìme si na rovinu: bez modlitby,

pokorné a upøímné, nic v životì nezmì-
níme, vùbec nic... Tak proè jsme takoví
darebáci, že  stále  šetøíme èas na setkání
s Bohem? On nám pøi tom dává jednu
šanci za druhou. Právì teï znovu pøišel

úžasný èas postní doby, nepromarnìme to období! Aspoò jeden týden
odevzdejme Bohu! Nebo radìji dva týdny? Už jeden den ztišení a modlitby
je vítìzství, prospìje tvým blízkým i tobì. Nemusíme si na pùst dìlat velká
pøedsevzetí. Ale mìli bychom aspoò uvìøit, že Bùh mùže všechno. Taky
pomoci mi lépe jednat s�mými blízkými...

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:
Podle toho všichni  poznají, že  jste  moji  uèedníci,  budete-li  mít  lásku
k sobì navzájem!         Jan 13, 35

zlé slovo zabíj í,zlé slovo zabíj í,zlé slovo zabíj í,zlé slovo zabíj í,
dobré slovo oživujedobré slovo oživujedobré slovo oživujedobré slovo oživuje

P. Jacek Kruczek

Roèník XI., èíslo 1  -  Doba postní 2008.  Originálními grafikami vyzdobil Marián Škoviera. Pro vnitøní
potøebu farnosti zpravodaj nepravidelnì vydává katolická duchovní správa v Brnì-Øeèkovicích.
Neprodejné. K vìtší cti a chvále Boží tiskne BETHANIA.                                                        Deo gratias!        
      



ŽIVOŽIVOŽIVOŽIVO    T VE FARNT VE FARNT VE FARNT VE FARN    OOOO    SSSS    TTTT    IIII
PROŽÍVÁME LITURGICKÝ ROK
PØÍPRAVA NA VELIKONOCE
Postní duchovní obnova -  sobota (veèer) a nedìle 1. - 2. bøezna. 
Povede otec dr. ing. mgr. Pavel Konzbul, spirituál Biskupského gymnázia Brno,
program bude upøesnìn v ohláškách a na nástìnce.

Pobožnost køížové cesty
vždy v pátek v 17.30 a v nedìli v 15.00. 
Køížová cesta na Medlánecký kopec 
V pátek 14. 3., sraz ve 21.00 v Medlánkách u køíže
na konci Turistické ul.; vezmìte si s sebou svíce!
Svatý týden:
18. 3.  Úterý - kající bohoslužba slova  v 18 hodin 
20. 3. Zelený ètvrtek

18.00 mše sv. na památku 
Poslední veèeøe Pánì

21.00 – 23.00 noèní adorace ("bdìní s Kristem")
21. 3. Velký pátek

15.00 køížová cesta zejména pro dìti a mládež
18.00 velkopáteèní obøady

22. 3. Bílá sobota
od 9.00 adorace u "Božího hrobu"
21.00 VELIKONOÈNÍ VIGILIE 

- SLAVNOST KRISTOVA VZKØÍŠENÍ
23. 3. Nedìle SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNÌ 

HOD BOŽÍ VELIKONOÈNÍ 
obvyklý poøad bohoslužeb: 7.15, 8.30 a 10.00
pøi všech bohoslužbách žehnání pokrmù

24. 3. Velikonoèní pondìlí - bohoslužby v 7.15 a 9.00

PØÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍØENÍ
Do støedy 12. 3. obvyklé pùlhodiny pøed zaèátkem bohoslužeb 
a také bìhem všech nedìlních køížových cest.
ètvrtek 13. 3. 16.00 - 19.00 - více zpovìdníkù!
pátek 14. 3. 16.00 - 18.00
sobota 15. 3. po mši sv. podle potøeby
pondìlí 17. 3. 16.00 - 18.00 a po mši sv. podle potøeby
úterý 18. 3. po bohoslužbì do 20.30
støeda 19. 3. po mši sv. do 20.30
Od Zeleného ètvrtku se zpovídat nebude, pouze po individuální domluvì. 

PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ
Pøíprava na 1. sv. pøijímání dìtí - støeda pøi bohoslužbì v 18.00 a po ní
- termíny:  13. 2., 27. 2., 12. 3.
Snídanì na faøe - ve ètvrtek po mši sv., termíny:  7.2., 21.2., 6.3.
Setkávání mladých - každý pátek v 19.00 na faøe.

ZVEME MIMO FARNOST
Sobota 15. 3. -  setkání mládeže s otcem biskupem Vojtìchem
- zaèátek v katedrále na Petrovì v 9.00, bližší informace budou na vývìsce.
Zelený ètvrtek 20. 3. - missa chrismatis
- 9.00 v katedrále na Petrovì mše sv. se svìcením olejù, 
pøi které knìží obnovují pøed otcem biskupem své knìžské závazky.

HHHH    ospodaøenospodaøenospodaøenospodaøen    í farní farní farní farn    oooo    sti v�rosti v�rosti v�rosti v�ro    ce 2007 ce 2007 ce 2007 ce 2007  
(zaokrouhleno na tisíce):
Poèáteèní stav   46.000 Kè
Pøíjmy: Výdaje:
sbírky 1,008.000 splátky pùjèek      350.000
dary           72.000  bohoslužebné      18.000 
dotace od Min. kultury 3,750.000 režijní      156.000
nájem        10.000 opravy farních budov 3,755.000

odeslané sbírky a pøíspìvky    198.000
dary a charit. výdaje      134.000
daò              2.000

pøíjmy celkem         4,840.000 výdaje celkem            4,613.000
Rozdíl pøíjmù a výdajù                  227.000
Stav k 31. 12. 2007                  273.000 Kè

SbSbSbSb    írky v roírky v roírky v roírky v ro    ce 2007 ce 2007 ce 2007 ce 2007 
dosáhly výše 1,007.870 Kè. Z�toho 181.430 Kè bylo vybráno pøi sbírkách,
které se konaly vždy první nedìli v�mìsíci a byly urèeny na splácení
pùjèek, které poskytli naši farníci na opravy kostela. Díky vaší štìdrosti se
nám podaøilo na konci mìsíce záøí pùjèky našim farníkùm splatit. Navíc
bylo individuálnì darováno dalších 826.440 Kè. 

Pøehled velkých a úèelových sbírek:
- 18.1. na misie pro Kongo Brazzaville    17.540 Kè
- 25.2. svatopetrský haléø      27.400 Kè
- 27.5. na charitu      25.500 Kè
- 10.6. na misie pro Peru      46.300 Kè
- 12.8. poutní slavnost sv.Vavøince      45.850 Kè
- 23.9. na misie pro Kongo Brazzaville    31.000 Kè
- 21.10. na misie      31.200 Kè
- 25.12. Hod Boží vánoèní      34.720 Kè

Ze srdce vám všem dìkujeme za vaši štìdrost!

Kamila Schmidtová

a ja ja ja j    eštì Neštì Neštì Neštì N    ìkolik èìkolik èìkolik èìkolik è    ísel k roku 2007ísel k roku 2007ísel k roku 2007ísel k roku 2007
bylo udìleno 28 køtù (12 dìvèat a 16 chlapcù)
svátost manželství uzavøelo 9 párù (v 6 pøípadech byli oba katolíci, 2x
byla jedna strana bez vyznání a v�jednom pøípadì šlo o konvalidaci
církevního sòatku) 
rozlouèili jsme se s�40 spoluobèany (pohøbù do zemì bylo 24 a roz-
louèení pøed kremací 16)                                         

P. Jacek Kruczek
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Zdánlivé samozøejZdánlivé samozøejZdánlivé samozøejZdánlivé samozøej    mostimostimostimosti
Na mnohé tradièní farní události se po èase díváme tak jaksi - jako na

samozøejmosti. Pøestaneme si uvìdomovat, co je za tím úsilí, velké a mra-
venèí práce, za kterou se sluší podìkovat.
První takovou farní událostí, za kterou patøí

dík všem, kteøí se na ní podíleli je
TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Ta plejáda pøíprav –
od návrhu a šití kostýmù, organizace sku-
pinek, doprovodu a nakonec i zápal a nasa-
zení, se�kterým nìkteøí pøijali svoje poslání,
stojí za povšimnutí a za podìkování. Všem
úèastníkùm ještì jednou dík. Za všechny
alespoò fotografie skupinky Prchalových. 
Druhá akce, která se povedla a je urèitì

v�pamìti všech, kteøí tam trávili svùj èas, byl
nepochybnì farní ples. Už se zdálo, že letos
snad ani nebude. Naštìstí tradièní opory a aktéøi neselhali. Nejvìtší zátìž
byla  opìt  na  Katce  Svobodové.  Spolu s�hudbou, Øeèkovickou tøináctkou
a s�mnohými dalšími, otcem Jackem poèínaje a „personálem“ konèe, jsme
vytvoøili kultivované a spokojené spoleèenství. Myslím si, že to je také
dobrý signál mimo farnost. Nejsme uzavøená, ale otevøená spoleènost, èi
spoleèenství.
Takže i tady platí: Díky!            (maš)

FarnFarnFarnFarn    í klub – mí klub – mí klub – mí klub – m    ísto sísto sísto sísto s    etkávánetkávánetkávánetkáván    íííí
Již druhým rokem mají farníci øeèkovického kostela možnost strávit èást

nedìlního dopoledne v�pøíjemném prostøedí farního klubu nejen u šálku
kávy èi èaje, ale ve spoleènosti pøátel a známých.
Využívá se tak novì opravených prostor, ale hlavnì – nabízí lidem

možnost setkávání – a to je snad pravý smysl této naší „kavárny“.
Také já jsem se zapojila mezi dobrovolníky, kteøí kousek svého èasu

vìnují organizaci a zázemí klubu. A mám radost, když mi návštìvnice
sdìlí, že tak se dostala do míst, kde byla naposledy pøi pøípravì na svatbu
(a nyní je už dlouho dùchodkyní).
Potìšila mne i jiná farnice, která nejen ochotnì napekla svùj „pøíspìvek“,

ale ještì nemalým obnosem pøispìla se slovy, že si dlouho do kavárny
netroufla.
Naposledy se k�návštìvì osmìlil muž, který se nejdøíve neodvažoval

pøijít, protože se domníval, že náš klub slouží uzavøené spoleènosti. Tedy –
neslouží, právì naopak! Vítaný je každý, právì ten, kdo je sám, mùže mezi
podobnì naladìnými  strávit pøíjemnou dopolední chvilku.
A vzkaz tìm, kdo se vymlouvají na spìch: místo dlouhého postávání po

mši pøed kostelem pøijïte probrat své každotýdenní starosti i radosti do
„své kavárny“. A tøeba potkat i nové pøátele...
P.S. Luxus zde neèekejte, dobrou vùli ano!      Jana Šimonovská

ØEÈKOVICKáØEÈKOVICKáØEÈKOVICKáØEÈKOVICKá ZASTaVEN ZASTaVEN ZASTaVEN ZASTaVEN    Í  9Í  9Í  9Í  9
OLTÁØ SV. KØÍŽE
Náš  øeèkovický  kostel nabízí, i když

se to možná nezdá, mnohá místa ke
ztišení, zamyšlení a modlitbì. Zkusme se
zastavit pod Kalvárií u boèního oltáøe.
Sednìme si do první øady a pohléd-
nìme vzhùru. Náhle se ocitáme pod køí-
žem. Z této perspektivy se díváme
svému Spasiteli do tváøe. Mohu se dívat
jako kajícník, ale tøeba i jako voják nebo
biøic. Jako ten, který má podíl na utrpení
tohoto „èlovìka“. V té tiché chvilce
zaslechnu svoje svìdomí. A to se nedá
vydržet, proto mùj zrak uhýbá dolù, ale
svìdomí neuteèe. Setkávám se s bolestí
Matky Ukøižovaného a bolestí Božích
dìtí. Ano, mùj høích nikdy nekonèí u jed-
né bytosti, odráží se od jedné k�druhé
jako ozvìna. Dotýká se prostì všech.
Znovu se dívám vzhùru a lítost mì sráží
na kolena. Pøes slzy mohu vidìt Boží
náruè pøibitých Kristových rukou.
Takové pohnutky a myšleny asi vedly

tvùrce oltáøe pøi jeho tvorbì. Je dobøe, že
si to v�nastávající postní dobì mùžeme intenzivnìji pøipomenout.  

Marián Škoviera

Dominantou oltáøe je nádherný køíž s�ušlechtilými liniemi Kristova tìla. Je to
vynikající sochaøské dílo z�r. 1670. Oltáøní menza se sochami P. Marie a sv. Jana
je ale daleko mladšího data, pochází z�r. 1900.

Vzácný køíž byl pùvodnì v�majetku kongregace Agonie. Pozdìji se tento køíž
stal souèástí hlavního oltáøe votivní kaple Sv. Køíže na Ostré horce u Sobìšic,
kterou v�letech 1716 – 1718 postavili podle plánu architekta Moøice Grimma
brnìnští jezuité. Ve dnech svátkù Nalezení a Povýšení Sv. Køíže a vícekrát
v�postì byly v�kapli konány slavné bohoslužby s�velkou úèastí vìøících. Správce
kaple, øeèkovický faráø, vodíval ke kapli za doprovodu seminární hudby procesí.  

Po zrušení jezuitského øádu v�r. 1773 zùstala kaple opuštìná, v�r. 1786 byla
odsvìcena a zboøena. Majetek v èástce 200 zl. a oltáø Sv. Køíže pøešel do
vlastnictví øeèkovického kostela. V�padesátých letech uplynulého století byly
základy kaple èásteènì odkryty a místo, kde stál oltáø Sv. Køíže, pøipomíná malý
památníèek. 

Možná by se našli farníci, kteøí by rádi v�nìjaké formì obnovili pou= na Ostrou
horku. Letos svátek Povýšení Sv. Køíže pøipadá na nedìli 14. záøí...  

Zpracováno podle podkladù paní L.Ulrichové
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PozvánPozvánPozvánPozván    í dí dí dí d    o sbo sbo sbo sb    oru „mladých“oru „mladých“oru „mladých“oru „mladých“
Vždy, když slyším potlesk,

kterým odmìòujete naše zpívá-
ní a hraní, øíkám si, že by se
slušelo podìkovat za vaši
pøízeò. Všechny pøíznivé ohla-
sy nám dávají chuO do další
práce a jsou dùkazem, že to, co
nám pøináší radost a zábavu,
dává radost i jiným lidem a že
tedy má nìjaký smysl. Takže
všem moc dìkujeme, budeme
vám dál zpívat a vy nám
mùžete zase nìkdy zatleskat.
Pøi této pøíležitosti bych také

ráda pozvala mezi nás všech-
ny, kteøí by chtìli s�námi zpívat. Chybí nám pøedevším mužské hlasy,
takže moc rádi pøivítáme nové tenory a hlavnì basy. Ale samozøejmì
budeme vdìèni i za posily ženských hlasù,  zkrátka všichni zájemci o zpí-
vání jsou vítáni. 
Jednou jsem slyšela námitku: „Já mezi vás nemùžu, vy jste moc dobøí.“

Chci všechny ujistit, že už po jedné zkoušce se obavy rozplynou, nejsme
žádní profesionálové a každý, kdo umí aspoò trochu zpívat, mezi nás
hravì zapadne. Pøijïte to zkusit a uvidíte. Jedna z�nás, která docela dlouho
odolávala našemu lákání, pozdìji øekla: „Mnì se sem tak nechtìlo a teï
lituji, že jsem nepøišla dávno.“ Takže všechny, kteøí z�nìjakého dùvodu
nepøišli už dávno, zveme každou støedu v�19 hodin na faru na èaj, trochu
povídání a hlavnì zpívání.  Petra Pivoòková

MMMM    ilé dilé dilé dilé d    ìti,ìti,ìti,ìti,
ve støedu jsme se všichni vydali na postní cestu. Jak
dlouho bude trvat, to si mùžeme pøesnì spoèítat, ale
koho na ní potkáme a co bìhem postní doby prožijeme,
je pro nás zatím tajemstvím, které budeme postupnì
odkrývat.
Pøestože prožíváme postní dobu každý rok znovu,

každý rok nás nìèím pøekvapí. Každého z nás èekají jiná pokušení a záleží
na nás, jestli jim podlehneme nebo se s Boží pomocí pokusíme je pøekonat.
Pokud se rozhodnete následovat Pána Ježíše, budete muset pøekonávat
rùzné pøekážky celý život, ale zároveò budete stále objevovat jeho
nekoneènou lásku a mnoho dalších pokladù.
Pøeji vám hodnì sil ve vašem postním snažení, aO se dokážete vzdávat

lákavých malièkostí, aO dokážete myslet na druhé a obdarovávat potøebné.
Jindøiška Cihláøová

6 7



PozvánPozvánPozvánPozván    í dí dí dí d    o sbo sbo sbo sb    oru „mladých“oru „mladých“oru „mladých“oru „mladých“
Vždy, když slyším potlesk,

kterým odmìòujete naše zpívá-
ní a hraní, øíkám si, že by se
slušelo podìkovat za vaši
pøízeò. Všechny pøíznivé ohla-
sy nám dávají chuO do další
práce a jsou dùkazem, že to, co
nám pøináší radost a zábavu,
dává radost i jiným lidem a že
tedy má nìjaký smysl. Takže
všem moc dìkujeme, budeme
vám dál zpívat a vy nám
mùžete zase nìkdy zatleskat.
Pøi této pøíležitosti bych také

ráda pozvala mezi nás všech-
ny, kteøí by chtìli s�námi zpívat. Chybí nám pøedevším mužské hlasy,
takže moc rádi pøivítáme nové tenory a hlavnì basy. Ale samozøejmì
budeme vdìèni i za posily ženských hlasù,  zkrátka všichni zájemci o zpí-
vání jsou vítáni. 
Jednou jsem slyšela námitku: „Já mezi vás nemùžu, vy jste moc dobøí.“

Chci všechny ujistit, že už po jedné zkoušce se obavy rozplynou, nejsme
žádní profesionálové a každý, kdo umí aspoò trochu zpívat, mezi nás
hravì zapadne. Pøijïte to zkusit a uvidíte. Jedna z�nás, která docela dlouho
odolávala našemu lákání, pozdìji øekla: „Mnì se sem tak nechtìlo a teï
lituji, že jsem nepøišla dávno.“ Takže všechny, kteøí z�nìjakého dùvodu
nepøišli už dávno, zveme každou støedu v�19 hodin na faru na èaj, trochu
povídání a hlavnì zpívání.  Petra Pivoòková

MMMM    ilé dilé dilé dilé d    ìti,ìti,ìti,ìti,
ve støedu jsme se všichni vydali na postní cestu. Jak
dlouho bude trvat, to si mùžeme pøesnì spoèítat, ale
koho na ní potkáme a co bìhem postní doby prožijeme,
je pro nás zatím tajemstvím, které budeme postupnì
odkrývat.
Pøestože prožíváme postní dobu každý rok znovu,

každý rok nás nìèím pøekvapí. Každého z nás èekají jiná pokušení a záleží
na nás, jestli jim podlehneme nebo se s Boží pomocí pokusíme je pøekonat.
Pokud se rozhodnete následovat Pána Ježíše, budete muset pøekonávat
rùzné pøekážky celý život, ale zároveò budete stále objevovat jeho
nekoneènou lásku a mnoho dalších pokladù.
Pøeji vám hodnì sil ve vašem postním snažení, aO se dokážete vzdávat

lákavých malièkostí, aO dokážete myslet na druhé a obdarovávat potøebné.
Jindøiška Cihláøová

6 7



POØAD BOHOSLUŽEB DO VELIKONOC
po 11.2. P.M.Lurdské 18:00 za nemocné naší farnosti
st 13.2. 18:00 za živou a † rodinu Effenbergrovu a Strakovu
èt 14.2. sv.Valentina    7:00 za maminku, sestru a celou živou a † rodinu Švarcovu a Kuèerovu
pá 15.2. 18:00 za skauty
so 16.2.     7:00 za živé a † èleny živého rùžence
ne 17.2. 2. postní     7:15 za farní spoleèenství

    8:30 za † rodièe Hobzovy, Daškovy a živou rodinu
10:00 na podìkování za dar víry

po 18.2. 18:00 za živou a † rodinu Pavlù
st 20.2. 18:00 za dar zdraví a podìkování za Boží ochranu
èt 21.2.   7:00 za vnuèku Lenku a celou rodinu
pá 22.2. 18:00 za † manžela a živou a † rodinu
so 23.2.   7:00 za zemøelé
ne 24.2. 3. postní   7:15 za uzdravení babièky, snachy a vnuka

  8:30 za farní spoleèenství
10:00 na podìkování za dar života s prosbou o Ducha sv.

po 25.2. 18:00 za Boží požehnání a dar Ducha sv.
st 27.2. 18:00 na podìkování Pánu Bohu
èt 28.2.   7:00 za živou a † rodinu a dary Ducha sv.
pá 29.2. 18:00 za Josefa Dvoøáka a živou a † rodinu
so   1.3. 18:00 za uzdravení
ne   2.3. 4. postní   7:15 za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu

  8:30 za † Josefu Bartlovou a živou rodinu
10:00 za farní spoleèenství

po   3.3. 18:00 za Josefa Kališe a švagrové Františku a Marii
st    5.3. 18:00 za † manžela E. Konopáska 

a živou rodinu Konopáskovu a Hrùzovu
pá   7.3. 18:00 za † Štìpánku Harákovou, rodièe a bratra Karla
so   8.3.   7:00 za živé a † èleny živého rùžence
ne   9.3. 5. postní   7:15 za farní spoleèenství

  8:30 za živou a † rodinu Trnkovu, 
P. Ivana Pešu a Rùženu a Jakuba Pfenigovy

10:00 za † manžele Králíkovy a Zavøelovy, † manžela a švagra 
a zdraví živé rodiny

po 10.3. 18:00 za † rodièe a bratra
st 12.3. 18:00 za † rodièe Janíèkovy a živou rodinu
èt 13.3.   7:00 za živou a † rodinu Krejèiøíkovu, Koneckou, Medkovu a Vidlaøovu
pá 14.3. 18:00 za † rodièe a živé a † rodiny
so 15.3. sv. Josefa **   8:00 za † manžela a živou rodinu
ne 16.3. Kvìtná   7:15 za živou a † rodinu Novotnou a Kincovu

  8:30 za farní spoleèenství
10:00 za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a živou rodinu

po 17.3. 18:00 za  † dceru Miroslavu,  † rodièe a dar víry pro celou živou rodinu
út 18.3. 18.00 kající bohoslužba slova
st 19.3. 18:00 za P. Josefa Dancingera
èt 20.3. Zelený ètvrtek18:00 na podìkování za všechny knìze, kteøí nám slouží
pá 21.3. Velký pátek 18.00 obøady
so 22.3. Bílá sobota 21:00 na podìkování za dar køtu
ne 23.3. Zmrtvých-   7:15 za vnuèku Ivonu a celou rodinu

vstání Pánì   8:30 za † rodièe a živé a † rodiny
10:00 za farní spoleèenství

po 24.3.   7:15 za † manžela, syny, snachu, sestru a živou rodinu
  9:00 za † manžela, dvoje rodièe a bratra a švagra

st 26.3. 18:00 za † rodièe Dancingerovy a  † rodinu Doèkalovu
èt 27.3.   7:00 za poutníky na Vranov z Oøešína
pá 28.3. 18:00 za skauty
so 29.3. vigilie BM 21:00 za zemøelé
ne 30.3. Božího   7:15 za farní spoleèenství

milosrdenství   8:30 na podìkování za dar zdraví a sílu Ducha sv.
10:00 na podìkování za dar Božího milosrdenství

po 31.3. Zvìstování 18:00 za dar víry a zdraví pro dìti a živou rodinu
Pánì (pøesunuto z velikonoèního oktávu; 

**sv. Josef - pøesunuto ze Svatého týdne).
Tìšíme se na vaše pøíspìvky do velikonoèního èísla.  Uzávìrka je v nedìli 2. bøezna 2008.
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"Ty mnì vùbec nerozumíš!"
"Všechno musím dìlat sama!"
"Nechce mi se uklízet, mami!"
"On mì úplnì vytoèil z�míry,

tati!" Tato a podobná "oslovení"
slyšíme  v  našich rodinách. A  veèer?   Rodina poklekne v obýváku a spo-
leènì prohlásí "...odpusO nám naše viny, jako i my odpouštíme našim
viníkùm..." 
Není to úžasné, taková veèerní modlitba? Slovo dokáže ublížit, ba i zabít.

Mùže ale i oživit, povzbudit. A slovo Boží vždycky dává život, nakonec
život vìèný.

Moji milí, vstupujeme do postní doby.
Balíme vìci a putujeme s Ježíšem na
poušO. Proè to máme dìlat? Tøeba i pro-
to, abychom pøi chvilce pokoušení od
ïábla neuráželi své manželky, tatínky,
sestry ani souseda! Odejít na poušO, to
mùže v øeèkovických podmínkách zna-
menat také to, že v kritické chvíli po-
kornì odstoupím nìkam bokem a složím
ruce k�modlitbì. Tím dostávám klíè, jímž
mùžu otevøít každé dveøe, bránu k srdci
blízké osoby.
Øeknìme si na rovinu: bez modlitby,

pokorné a upøímné, nic v životì nezmì-
níme, vùbec nic... Tak proè jsme takoví
darebáci, že  stále  šetøíme èas na setkání
s Bohem? On nám pøi tom dává jednu
šanci za druhou. Právì teï znovu pøišel

úžasný èas postní doby, nepromarnìme to období! Aspoò jeden týden
odevzdejme Bohu! Nebo radìji dva týdny? Už jeden den ztišení a modlitby
je vítìzství, prospìje tvým blízkým i tobì. Nemusíme si na pùst dìlat velká
pøedsevzetí. Ale mìli bychom aspoò uvìøit, že Bùh mùže všechno. Taky
pomoci mi lépe jednat s�mými blízkými...

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:
Podle toho všichni  poznají, že  jste  moji  uèedníci,  budete-li  mít  lásku
k sobì navzájem!         Jan 13, 35

zlé slovo zabíj í,zlé slovo zabíj í,zlé slovo zabíj í,zlé slovo zabíj í,
dobré slovo oživujedobré slovo oživujedobré slovo oživujedobré slovo oživuje

P. Jacek Kruczek

Roèník XI., èíslo 1  -  Doba postní 2008.  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!        
      


