M ilé d ìti,

dnes spoleènì prožíváme nejvìtší slavnost celého roku.
Radujeme se, že Pán Ježíš za naše høíchy neumøel navždy,
ale vstal z mrtvých a je stále s námi. Aleluja!
Bìhem postní doby jste se snažily plnit rùzná pøedsevzetí. V
kostele jste na cestu lepily nálepky a tvoøily znich duhu. O tom, že jste ve svém
snažení vytrvaly celou postní dobu, svìdèí zaplnìná cesta až ke Kalvárii. Urèitì mi
dáte za pravdu, že nebylo lehké vytrvat 46 dní. Mnohdy jste byly vpokušení
polevit, ale každý, kdo vydržel nebo se znovu zaèal snažit, dokázal nejen sobì
a svým blízkým, ale i Pánu Ježíši, že ho má rád a že se dokáže nìèeho vzdát
a obìtovat se pro druhé.
Pøeji vám radostné a požehnané Velikonoce.
Vzpomínám na vás vmodlitbì.
Jindøiška Cihláøová

VELIKONOÈNÍ VAJÍÈKA
Proè o Velikonocích zdobíme vajíèka? Vejce vypadá jako neživé, ale má v sobì
velkou sílu. V køes?anství nám pøipomíná zavøený hrob, z nìhož vstal živý Kristus.
Vejce jsou tedy symbolem... (dokonèení v tajence). Ke kraslicím dosaï písmena podle
klíèe. Když je pøeèteš podle èísel na pentlích, získáš tajenku.

rožeò
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„Alespoò v dobì velikonoèní pøistoupit ke svatému pøijímání.“ Tak zní jedno
z církevních pøikázání. Co si ta církev zase nevymyslí! Zákazy, omezení, tohle
nesmím, jiné mám zas povinné! A co má svoboda? Ale copak nechodím do kostela,
protože chci, protože je to moje vùle?
V ráji první lidé také nebyli spokojeni, pøijï, pomùžu ti !
a to mìli jen jeden zákaz... Èlovìk, každý
z nás, je jako dítì, které potøebuje vychovatele, pøipomínajícího, co mùže a co
nesmí. Je pravda, že ne všemu rozumím. Ale když dùvìøuji Kristu, všechno je
v poøádku. A církev, to je Kristus. On žije v církvi a vedení oveèek k nebi svìøil
apoštolùm. Pøikázání i zákazy potøebujeme, mají smysl...
Opravdu máme jít ve velikonoèní dobì k pøijímání. To znamená vystoupit jako Petr z lodi
svých pochybností, nedùvìry,
slabosti
a
pøistoupit
ke
zmrtvýchvstalému Ježíši.
Dívám se na svùj život a je mi
èasto smutno. Mùžu si stìžovat,
trápit se v myšlenkách... Ale
pøedevším nyní, o Velikonocích,
jde mi vstøíc on, Ježíš. A naléhavì mi øíká: Probuï se, není to
tak špatné, jak si to myslíš, jestli
chceš, já ti pomùžu.
Jak si to ten knìz pøedstavuje?
Øeèkovice pøece nejsou Galilea!
Máte pravdu, u Genezaretského jezera je tepleji. To je ale jediný rozdíl. Když jdu
k pøijímání, kráèím za Ježíšem, který na mì èeká. A? vyskoèím z lavice pod kùrem
nebo z kaple, jdu za ním pro pokrm duše, pro sílu na další život, pro recept na štìstí...
Je to stejný Pán, je to Ježíš!
Pøijï i ty o Velikonocích za Ježíšem! Èeká na tebe!
P. Jacek Kruczek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:
Tìšíme se na vaše pøíspìvky do prázdninového èísla. Uzávìrka je v nedìli 8. èervna.
Roèník XI., èíslo 2 - Velikonoce 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!

Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone, synu Janùv, miluješ mì
více než ti zde?" Odpovìdìl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tì miluji." Ježíš mu øekl:
"Pas mé beránky."
Jan 21, 15

ŽIVO T VE FARN O S T I

HORSKÉ PUTOVÁNÍ MLÁDEŽE
Pøechod Polských Tater se uskuteèní 12. - 15. èervna, vìk od 14 let.

Pondìlí 24. 3. - Velikonoèní pondìlí
- mše sv. jen v 7.15 a 9 hodin.
Sobota 29. 3. - vigílie svátku
Božího milosrdenství
- od 19 hodin adorace pøed Nejsv. svátostí
- mše svatá v 21 hodin veèer.
Pondìlí 31. bøezna - slavnost Zvìstování Pánì
(pøesunuto z velikonoèního oktávu) - mše svatá v 18 hodin.
Ètvrtek 1. kvìtna
- slavnost Nanebevstoupení Pánì mše sv. v 8 a 18 hodin,
- po veèerní první májová pobožnost.
Svatodušní novéna (od pátku 2. 5. do soboty 10. 5.)
devítidenní modlitební pøíprava na slavnost Seslání Ducha sv. bude spojena
s májovými pobožnostmi. Vyvrcholí sobotní svatodušní vigilií, jejíž zaèátek
bude v 18 hodin mší svatou, konec asi v 21 hodin.
Májové pobožnosti budou každý den:
- v pondìlí, støedu, ètvrtek, pátek a v sobotu po mši sv.,
- v úterý a v nedìli v 19 hodin veèer se svátostným požehnáním.
Nedìle 4. 5. - spoleèné udílení svátosti nemocných
pøi bohoslužbì v 8.30 hodin.
Sobota 17. 5. v 16 hodin
první slavení svátosti smíøení dìtí s možností
slavení svátosti smíøení i pro jejich rodièe a kmotry.
Nedìle 18. 5. - první sv. pøijímání
bude pøi mši sv. v 10 hodin, kdy Krista v Eucharistii
poprvé pøijme 20 dìtí z naší farnosti.
Nedìle 25. 5. - hlavní slavnost Tìla a Krve Pánì.
Mše sv. budou v 8 hodin v kostele
a v 10 hodin na námìstí s prùvodem.

RADOSTNÉ VODÁCKÉ CHVÍLE
prožijeme na zlatonosné Otavì ve dnech 29. 6. - 3. 7.
Dolní vìková hranice je 15 let, horní omezena není, zveme celé rodiny!
Na obì akce se pøihlašujte už nyní u otce Jacka.

PROŽÍVÁME LITURGICKÝ ROK

PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ

Pøíprava na 1. sv. pøijímání dìtí
- každou støedu pøi mši sv. v 18.00 a po ní.
Snídanì na faøe - ve ètvrtek po mši sv.
- termíny: 27. bøezna, 10. a 24. dubna,
8. a 22. kvìtna, 5. a 19. èervna.
Setkání mladých - každý pátek v 19.00 na faøe.

JARNÍ POUTÌ FARNOSTI
7. èervna
31. kvìtna
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Pou? dìtí Vysoèinou na Vítochov a hrady Pernštejn a Zubštejn
pojedeme všichni do Dubu na Mor., Provodova a Štípy
Odjezd v 7.30 od kostela, návrat asi v 19 hodin.

ZVEME MIMO FARNOST

Nedìle 30. 3. - pøi slavnostní bohoslužbì v15 hodin posvìtí brnìnský
biskup Vojtìch Cikrle nový poutní kostel Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve Slavkovicích u Nového Mìsta na Moravì.
Výtvarný návrh kostela zhotovil pan Ludvík Kolek. Kapacita vnitøního prostoru
kostela je 200 osob, vnìjší areál pojme desetitisíce poutníkù. Dosavadní rozpoèet
dosáhl 9,5 milionù korun. Další náklady na úpravu okolí, varhany a køížovou cestu
do interiéru chrámu i do pøírodního prostøedí budou ještì 2,5 miliónu korun. Vše je
hrazeno pouze z darù vìøících. Více informací v Katolickém týdeníku è. 13.

Kouzlo nechtìn éh o
Pøi cestì tramvají jsem neteènì koukala zokna. Tu mne zaujal stánek rychlého
obèerstvení. Na jeho støíšce má nápis spoleènost, která sídlí ve dvoøe.
Velkými písmeny je tam napsáno „VÍTÌZSTVÍ KRISTOVO". Nápis zajímavì
doplòují oranžová písmena, patøící pro zmìnu asijskému bistru: NON STOP. Jak je to
pøesné, struèné, jasné, velikonoèní. Inu, jak praví i evangelista Matouš: „Co vám
øíkám ve tmì, povìzte na svìtle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte se støech."
(Mt 10, 27).

j e Rád, že mì má
Byla jsem se synem nìco vyøizovat, a on se mne držel za ruku a neustále mi nìco
spokojenì štìbetal. Když jsme se potom vraceli tramvají domù, poradila jsem mu
sohledem na uši ostatních spolucestujících, aby byl chvíli potichu a pozoroval auta za
oknem. Pøekvapenì na mì vykulil oèi: „Ty vùbec nejsi ráda, že mì máš?“
Samozøejmì, že nakonec zvládl obojí. Povídal mi a pøitom pozoroval auta. A já
jsem mìla zase o èem pøemýšlet. Jsem ráda, že ho mám? A umím mu to projevit?
A dokážu pochopit, že druzí jsou rádi, že mì mají? Vnímám, když mi to dávají
najevo?
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Èasto se nám, dobrým katolíkùm, stane, že jsme
zabarikádovaní ve své pøedstavì, že neustále musíme dìlat
nìco pro druhé. Dopøejme svým drahým radost ztoho, že
nás mohou obdarovat, jen tak, bezdùvodnì. Nechejme se
hýèkat pozorností a láskou svých bližních, bez toho, že
bychom øešili, zdali si to zasloužíme.
Ježíš nás do tohoto tajemství dávání a pøijímání uvádí
o Velikonocích zvláš? zøetelnì. Liturgie svatého týdne, která
zpøítomòuje události spásy, se dotkne našeho srdce, když
si pøipustíme, že tohle všechno Ježíš na sebe vzal
dobrovolnì a rád. Udìlal by to i pro jediného èlovìka
vdìjinách lidstva: pro mne.
Pán Bùh má po svìtì neustále nìjaké zaøizování a vyøizování. Klidnì se ho mùžeme chytit za ruku a vyprávìt
mu, co dìláme, jak se máme, co nás trápí, nebo i jenom
chvíli vedle nìj mlèet. On je totiž nesmírnì rád, že nás má.
(šmer)
Svìtlo Kristovo je dobøe vidìt vdìtských oèích aneb „Když nebudete jako dìti,
nevejdete do království nebeského“.

Kara 2008

Že Kara je lepší než moøe, jsem se dozvìdìla od svých dìtí. Kara, jak již mnozí víte,
je horská chata vRoudnici vKrkonoších, kde již pátým rokem jezdí rodiny naší
farnosti. Je to místo nejen pøíjemné lyžovaèky pøímo u chaty, ale je to místo setkání.
Setkání dìtí, setkání jejich rodièù, to je nás, setkání rodin, protože zde se neformálnì
navazují vztahy, které ve farnosti dále žijí.
A toto jsme mohli zažít i letos. Pøi pøíjezdu ještì 8 km pøed cílem nevidíme sníh,
takže trochu mlèenlivì stoupáme do kopce ke Kaøe. Zlom. Hurá, budeme lyžovat!
Zažíváme letos veškerou škálu rozmarù poèasí – sníh, déš?, slunce, mlhu, námrazu...
Ale týden si zde každý podle svého pøístupu a pojetí užijeme.
Veèerní posezení rodièù, tvoøení s dìtmi – vyrábíme oveèku, malujeme na kameny,
hrajeme pingpong a po závìreèném sportovním klání vyhlašovací veèer vnás
zanechává pocit soudržnosti.
Díky, že i takto mùžeme prožívat spoleèenství naší farnosti.
(blav)

Modlitebn í setkán í 28. - 30. bøezna
Milé ženy a maminky, zveme vás na spoleènou modlitbu za naše dìti a rodiny.
Povelikonoèní setkání se uskuteèní v našem kostele v pátek v 16.30, v sobotu v 9
a nedìli v 18 hodin. Trvá vždy 1 hodinu. Setkání pro vás pøipraví maminky
zmodlitebního spoleèenství “Modlitby matek“ zøeèkovické farnosti.

Stavební práce, provedené na farních budovách vroce 2007

Modlitby matek

zpøíj emn í naš e s etkáván í

K modlitbám matek se scházíme už dva roky. Jde o setkávání
maminek, které se uskuteèòuje každý týden ke spoleèné modlitbì
za naše dìti, rodiny a blízké. Pøi setkání vycházíme zbrožurky
Modlitby matek, kde jsou nìkteré modlitby spoleèné pro všechny
maminky, následují chvály a ètení zBible a na závìr
odevzdáváme do košíku naše dìti a rodiny.
Postupnì jsme vytvoøily tøi skupiny a letos poprvé bychom se
chtìly zapojit i do modlitebního tøídenní. Tøi dny modliteb se
konají v kostelech celého svìta, kde se zapojili do Modliteb
matek. Jednou za ètvrt roku se matky po tøi dny - pátek, sobota
a nedìle - spojují v modlitbách na stejný úmysl. Je to èas milostí.
V pátek budeme odprošovat Pána za naše vlastní høíchy, budeme se modlit za
odpuštìní. V èásti chval budeme chválit Pána hlavnì za dar odpuštìní, za
milosrdenství a lásku, se kterou nás pøijímá. Ve chvíli odevzdání nebudeme
odevzdávat do košíku dìti, ale naše høíchy.
V sobotu se budeme modlit za ty, kteøí ubližují nám a našim dìtem. Budeme prosit
Pána o odpuštìní pro nì. Pøedem si pøipravíme prosby za tyto lidi a budeme je èíst
v èásti odevzdání.
V nedìli budeme chválit Pána a dìkovat mu za vše, co dìlá v našich životech.
Ètení urèené pro tyto dny : Ex 19,9-25, Za 9,9-13, Sk 1,1-1
Jindøiška Cihláøová

Vminulém roce obdržela naše farnost zministerstva kultury finanèní dotaci 3,750
mil. Kè. Za tyto peníze byly zhotoveny podle dohodyekonomické rady a rozhodnutí o. Jacka následující stavební práce:
Na hlavní farní budovì byly provedeny kompletní venkovní omítky a obložení
kamenem u pøední èásti i schodù. Dalším úèelem bylo v pøilehlé farní budovì
vybudovat hernu pro mladé a pro setkávání farníkù. Zde byly provedeny tyto práce:
- kompletní nová støecha – krovy, krytina a strop
- úpravy stìn pro osazení oken a dveøí
- osazení oken a dveøí
- vybudování sociálního zaøízení
- provedení podlah vè. položení dlažeb
- provedení elektroinstalace, odpadù a vodoinstalace a ústøedního topení
- provedení venkovních omítek a obložení soklu.
Na závìr se vzahradì a pøed farní budovou vydláždily chodníky a plocha pro
letní posezení.
Vìøíme, že všechny tyto práce, které jsme mohli provést díky poskytnuté dotaci,
zpøíjemní naše vzájemná setkávání.
Za ekonomickou radu
Miloslav Stanìk
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(blav)

Modlitebn í setkán í 28. - 30. bøezna
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a nedìli v 18 hodin. Trvá vždy 1 hodinu. Setkání pro vás pøipraví maminky
zmodlitebního spoleèenství “Modlitby matek“ zøeèkovické farnosti.

Stavební práce, provedené na farních budovách vroce 2007

Modlitby matek

zpøíj emn í naš e s etkáván í
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V sobotu se budeme modlit za ty, kteøí ubližují nám a našim dìtem. Budeme prosit
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Jindøiška Cihláøová

Vminulém roce obdržela naše farnost zministerstva kultury finanèní dotaci 3,750
mil. Kè. Za tyto peníze byly zhotoveny podle dohodyekonomické rady a rozhodnutí o. Jacka následující stavební práce:
Na hlavní farní budovì byly provedeny kompletní venkovní omítky a obložení
kamenem u pøední èásti i schodù. Dalším úèelem bylo v pøilehlé farní budovì
vybudovat hernu pro mladé a pro setkávání farníkù. Zde byly provedeny tyto práce:
- kompletní nová støecha – krovy, krytina a strop
- úpravy stìn pro osazení oken a dveøí
- osazení oken a dveøí
- vybudování sociálního zaøízení
- provedení podlah vè. položení dlažeb
- provedení elektroinstalace, odpadù a vodoinstalace a ústøedního topení
- provedení venkovních omítek a obložení soklu.
Na závìr se vzahradì a pøed farní budovou vydláždily chodníky a plocha pro
letní posezení.
Vìøíme, že všechny tyto práce, které jsme mohli provést díky poskytnuté dotaci,
zpøíjemní naše vzájemná setkávání.
Za ekonomickou radu
Miloslav Stanìk
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Santiago de Compostela

Od doby, kdy jsem se dozvìdìl o pouti do Santiaga de Compostela, si zahrávám
smyšlenkou, že bych se vdùchodu vydal na cestu. Zdomu a pìšky. Pøeètení knížky
P. Františka Lízny „Musím jít dál" mì však postavilo na zem. I když èlovìk nikdy
neví…
Zatím jsem zkusil napsat pár øádkù o tom, co mì napadlo pøi jejím ètení. Pokud
toto dokážu, udìlám první krok.
Když Páter Lízna ztratil klobouk, má zapsáno: „Je mi, jako bych ztratil nìco
živého.“ Tak tomuhle dobøe rozumím. Kolik jsem toho už vživotì ztratil a poøád si
na to nemùžu zvyknout, pokaždé jakoby to bylo poprvé. Takový smutek… Zvláš? u
tìch pokrývek hlavy.
Na stranì 92 potkáme znalce Tibetu, který P. Líznovi neagresivnì sdìluje že
„nemùže pochopit, když se nìkdo modlí kBohu, aby ho netrestal. A že Bùh pøece
není náš Otec.“ Jak moc záleží nejen na tom, co se øíká, ale taky jak se to øíká. Pak
mùže zaèít rozhovor, který je setkáním a obohacuje.
Když už jsou Pyreneje na dohled, dostaneme se na stránku 122 a ke kapli de
Soyarza, kde se P. Lízna „…zapsal do knihy poutníkù a zalil kvìtiny, které vyloženì
prahly po vodì“. Tohle bych chtìl umìt. Vidìt potøebné vìci. Jeden jde a nevšímá si
nebo si nìkdy ani nechce všimnout.
Pak pøichází Španìlsko a Nájera, místo kde žil sv. Ignác pøed svým obrácením. „Na
vyvýšeném obzoru jsem se otoèil a snažil se zapamatovat si profil krajiny, který se
urèitì musel vrýt do pamìti i svatému Ignáci“. To jsem rád, že nejsem sám, kdo jde
a øíká si: Tak tudy chodil a na tohle se díval…
Na závìr to, co je vúvodním rozhovoru: slova španìlského básníka Antonia
Machada: „Nenajdeš cestu, pocestný, ty sám ji tvoøíš, když jdeš.“ Tak tohle budu mít
na pamìti, až pùjdu …zítra do práce.
Jan Votava st.

Spása a krab ièka bonbónù

Udìlejte si malý pokus: vezmìte krabièku sèokoládovými bonbóny a zkuste
podìlit svoje blízké. Dospìlí si možná vezmou jeden kousek a budou pøemýšlet, jak
to asi bylo drahé a kdy vám to mùžou oplatit. Nìkdo øekne, dej to radìji dìtem. Jiný
si vzpomene, že právì hubne, nìkoho zrovna bolí zuby, další dává pøednost hoøké,
jiný karamelu nebo nugátu. Vkrabièce jistì zùstane i nìco sladkého pro vás. A v duši
takový nahoøklý pocit, že o vaši pozornost nebyl takový zájem.
Pokud tento pokus provedete sdìtmi, pak je pravdìpodobné, že budete moci
zjistit jen zrozzáøených oèí a ulepených prstíkù, jak to vlastnì chutnalo. A pak se vás
ještì zeptají, mohou-li si nechat tu krásnou krabièku, protože se sní bude bájeènì hrát
na obchod. (Samozøejmì, dìti jsou rùzné, jako jsou rùzní dospìlí.)
Ježíš nám také o Velikonocích nabízí krabièku s bonbóny. Rozdává se zadarmo
a nebojme se, je toho dost pro všechny. A co my? Budeme se upejpat, vduchu
poèítat svoje zásluhy? Žádný ztìchto „bonbónkù“ nejsme schopni splatit za celý
život.
Nebo se nám rozzáøí oèi a øekneme: „Spása? Bezva vìc. Jaks to Bože dokázal?
Vìènost vBoží blízkosti? Hurá, už se tìším. Radost? To mi zrovna chybìlo. Mùžu
si pøidat?“
(šmer)
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VITRÁŽE
Dnešní zastavení vnašem kostele bude vyžadovat trochu pohybu. Týká se totiž
vitráží a to se musí projít celý chrám, aby èlovìk vidìl všech pìt oken a pøijal jejich
duchovní poselství. Na první pohled pùsobí skromnì a jednoduše. Právì proto tvoøí
dokonalou jednotu svnitøním prostorem chrámu.
Ve vitráži vlevo od hlavního oltáøe je Duch Svatý vpodobì
holubice. Trochu nezvyklý let støemhlav vyvolává pocit
rychlosti a lehkosti. Zároveò tvarování køídel a tìla pøipomíná
ohnivé jazyky. Právì ohnivé jazyky stojí u “zrodu Církve“.
Pùsobení Ducha Svatého je pro každého znás životnì
dùležité. A to si máme a mùžeme uvìdomit pøi pohledu na
toto okno.
Protilehlá vitráž je jistì každému srozumitelná. Vždy? se
týká eucharistie. Boží dary pro tìlo - klasy pšenice a hrozen
vína - jsou promìnìny Kristovou obìtí na duchovní pokrm
jeho tìla a krve v symbolech kalicha a hostie. To je jistì
nekoneèný prostor pro modlitbu a rozjímání.
Vitráž nad hlavním vchodem - se
zkøíženými klíèi a tiárou - pøipomíná
primát Petrova stolce a autoritu
uèitelského úøadu církve, ustanovenou samotným Pánem
Ježíšem. Je dobøe si uvìdomit, kdo má právo uèit a podávat
výklad.
Nad hlavní lodí našeho chrámu
vidíme oslavený køíž. Bílá plachta z pohøebního roucha vlaje
vítìznì zráhna stožáru køíže, takže ji musí vidìt celý svìt.
Mùže se ještì nìkdo pøed Bohem vymlouvat?
Poslední okno - nad kùrem - nese
obraz rožnì. Je to nástroj, kterým byl
muèen patron našeho kostela sv.
Vavøinec. To asi všichni víme. On je pro nás pøíkladem skuteènì
živé víry, která se neohroženì staví svìtské moci. Projevuje se
láskou kBohu a bližnímu, bez ohledu na následky. Vminulosti
bylo, vpøítomnosti a budoucnosti je možno prosit o jeho
pøímluvu.
Ze zápisu P. Dancingera vefarní kronikce: „Ve dnech 30. 6. – 1. 7. 1972 byla
zasazena do kostela zcela nová okna i s novými rámy. Jsou to okna mozaiková vemblému,
zhotovená zkatedrálního skla a zalitá do olova. Je to prostì nádhera, farnost je nadšená“.
Pùvodní okna prosklená prùhledným sklem byla do kostela zasazena vroce 1900
pøi velkých opravách kostela, po nichž byl kostel znovu posvìcen.
Marián Škoviera
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M ilé d ìti,

dnes spoleènì prožíváme nejvìtší slavnost celého roku.
Radujeme se, že Pán Ježíš za naše høíchy neumøel navždy,
ale vstal z mrtvých a je stále s námi. Aleluja!
Bìhem postní doby jste se snažily plnit rùzná pøedsevzetí. V
kostele jste na cestu lepily nálepky a tvoøily znich duhu. O tom, že jste ve svém
snažení vytrvaly celou postní dobu, svìdèí zaplnìná cesta až ke Kalvárii. Urèitì mi
dáte za pravdu, že nebylo lehké vytrvat 46 dní. Mnohdy jste byly vpokušení
polevit, ale každý, kdo vydržel nebo se znovu zaèal snažit, dokázal nejen sobì
a svým blízkým, ale i Pánu Ježíši, že ho má rád a že se dokáže nìèeho vzdát
a obìtovat se pro druhé.
Pøeji vám radostné a požehnané Velikonoce.
Vzpomínám na vás vmodlitbì.
Jindøiška Cihláøová

VELIKONOÈNÍ VAJÍÈKA
Proè o Velikonocích zdobíme vajíèka? Vejce vypadá jako neživé, ale má v sobì
velkou sílu. V køes?anství nám pøipomíná zavøený hrob, z nìhož vstal živý Kristus.
Vejce jsou tedy symbolem... (dokonèení v tajence). Ke kraslicím dosaï písmena podle
klíèe. Když je pøeèteš podle èísel na pentlích, získáš tajenku.

rožeò

Svatého vavøince
Velikonoce 2008
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„Alespoò v dobì velikonoèní pøistoupit ke svatému pøijímání.“ Tak zní jedno
z církevních pøikázání. Co si ta církev zase nevymyslí! Zákazy, omezení, tohle
nesmím, jiné mám zas povinné! A co má svoboda? Ale copak nechodím do kostela,
protože chci, protože je to moje vùle?
V ráji první lidé také nebyli spokojeni, pøijï, pomùžu ti !
a to mìli jen jeden zákaz... Èlovìk, každý
z nás, je jako dítì, které potøebuje vychovatele, pøipomínajícího, co mùže a co
nesmí. Je pravda, že ne všemu rozumím. Ale když dùvìøuji Kristu, všechno je
v poøádku. A církev, to je Kristus. On žije v církvi a vedení oveèek k nebi svìøil
apoštolùm. Pøikázání i zákazy potøebujeme, mají smysl...
Opravdu máme jít ve velikonoèní dobì k pøijímání. To znamená vystoupit jako Petr z lodi
svých pochybností, nedùvìry,
slabosti
a
pøistoupit
ke
zmrtvýchvstalému Ježíši.
Dívám se na svùj život a je mi
èasto smutno. Mùžu si stìžovat,
trápit se v myšlenkách... Ale
pøedevším nyní, o Velikonocích,
jde mi vstøíc on, Ježíš. A naléhavì mi øíká: Probuï se, není to
tak špatné, jak si to myslíš, jestli
chceš, já ti pomùžu.
Jak si to ten knìz pøedstavuje?
Øeèkovice pøece nejsou Galilea!
Máte pravdu, u Genezaretského jezera je tepleji. To je ale jediný rozdíl. Když jdu
k pøijímání, kráèím za Ježíšem, který na mì èeká. A? vyskoèím z lavice pod kùrem
nebo z kaple, jdu za ním pro pokrm duše, pro sílu na další život, pro recept na štìstí...
Je to stejný Pán, je to Ježíš!
Pøijï i ty o Velikonocích za Ježíšem! Èeká na tebe!
P. Jacek Kruczek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:
Tìšíme se na vaše pøíspìvky do prázdninového èísla. Uzávìrka je v nedìli 8. èervna.
Roèník XI., èíslo 2 - Velikonoce 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!

Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone, synu Janùv, miluješ mì
více než ti zde?" Odpovìdìl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tì miluji." Ježíš mu øekl:
"Pas mé beránky."
Jan 21, 15
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7:15 za vnuèku Ivonu a celou rodinu
8:30 za † rodièe a živé a † rodiny
10:00 za farní spoleèenství
7:15 za † manžela, syny, snachu, sestru a živou rodinu
9:00 za † manžela, dvoje rodièe a bratra a švagra
18:00 za † rodièe Dancingerovy a † rodinu Doèkalovu
7:00 za poutníky na Vranov z Oøešína
18:00 za skauty
vigilie BM
21:00 za zemøelé
Božího
7:15 za farní spoleèenství
milosrdenství 8:30 na podìkování za dar zdraví a sílu Ducha sv.
10:00 na podìkování a za dar Božího milosrdenství
Zvìstování 18:00 za dar víry a zdraví pro dìti a živou rodinu
Pánì
(pøesunuto z velikonoèního oktávu)
18:00 za živou a † rodinu Fejtovu a Èechovu
7:00 za nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
18:00 za zdraví Štefana a za † rodinu
7:00 za † Marii Zbirovskou a její rodièe
3. velikonoèní 7:15 za † rodièe a dceru a živou rodinu
8:30 za farní spoleèenství
10:00 na podìkování s prosbou o dary Ducha sv.
18:00 za † Marii a Josefa Hrozkovy a jejich † rodièe a živou rodinu
18:00 za † manžela, rodièe a sourozence
7:00 za zdraví a Boží ochranu a dar víry pro syna a jeho rodinu
18:00 za † Alžbìtu Siegelovou
7:00 za živé a † èleny živého rùžence
4. velikonoèní 7:15 za farní spoleèenství
8:30 za † a živou rodinu Škvaøilovu a Kubicovu
10:00 za Arnošta Olbricha a † Ludmilu Olbrichovou
18:00 na podìkování za živou a † rodinu
18:00 za † manžela, dvoje rodièe a švagrovou
7:00 za rodinu Fabíkovu a živou rodinu Bílkovu
a † Miroslava a Janu a Josefa a Marii Bílkovy
18:00 za skauty
7:00 na podìkování za 50 let manželství
5. velikonoèní 7:15 za † Boženu Èechovou, oboje rodièe a živou rodinu
8:30 za farní spoleèenství
10:00 na úmysl dárce
18:00 za † manžela Matìje Effenbergera, † rodièe a † sourozence
sv. Vojtìcha 18:00 za † Jiøího Pavelku
sv. Marka
7:00 za živou a † rodinu Schoøovu a Kozlíkovu
18:00 za † rodièe, sestru a dar víry pro živou rodinu
7:00 za zemøelé
6. velikonoèní 7:15 za živou a † rodinu Votavovu a Staòkovu
8:30 za živou a † rodinu Strakovu a † Marii Coufalovou
10:00 za farní spoleèenství
18:00 za živou a † rodinu Adamovu a † Annu Cabejškovu a Jana Adama
Nanebevstou- 8:00 za nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
pení Pánì
18:00 za živou a † rodinu Kolaøíkovu
18:00 za zesnulé pøátele a duše v oèistci
7:00 za † tatínka, prarodièe a dar víry pro živou rodinu
7. velikonoèní 7:15 za živou a † rodinu Hammerovu
8:30 za farní spoleèenství
10:00 za † Èestmíra Kováøe a dvoje rodièe
18:00 za † P. Jana Pavlù
18:00 za † manžela Jiøího Voøíška a živou rodinu
P. Maria, Prostøednice
všech milostí 8:00 za † Drahomíru Tomáškovou a živou a † rodinu
18:00 za † manžela, oboje rodièe a živou rodinu
18:00 za farníky, kteøí zítra pøijmou svátost biømování
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18.5. Nejsvìtìjší
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7:00
27.6.
18:00
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29.6. 13. v mezidobí 7:15
sv.Petr a Pavel 8:30
10:00

za † rodièe Líbalovy
za † Ludmilu Denemarkovou, manžela, syna a celou pøízeò
za farní spoleèenství
za obìti násilí a neteènosti
a obrácení pachatelù a podnìcovatelù násilí a neteèných
na podìkování za zdraví a † manžela
na podìkování za dar života a Boží pomoc
za skauty
za † manžela, syna a živou rodinu
za farní spoleèenství
za † Kvìtoslavu Vojtovou, rodinu Krèálovu a Valderovu
za dìti, které poprvé pøistoupí ke sv. pøijímání
za živé a † èleny živého rùžence
za † Emila Staòka a rodièe a živou rodinu
na podìkování za zdraví a ochranu P. Marie dìtí z Øeèkovic
na úmysl dárce
za zemøelé
na podìkování
za farní spoleèenství
za † Marii a Ladislava Chrástkovy
za † manželku Vìru, † dceru Danku, dvoje † rodièe a živou rodinu

za † rodièe a prarodièe
na podìkování za živou a † rodinu
za poutníky na pouti farnosti
za farní spoleèenství
za živou a † rodinu Svobodovu a Vejmolovu

na podìkování Bohu s prosbou o Boží požehnání pro další život

za dar víry a za živou a † rodinu
za Vladislava Kolaøíka a živou a † rodinu
za nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
za † manžela a živou rodinu
za † Annu Veselou a živou a † rodinu
za † tatínka a živou rodinu
za farní spoleèenství
za † Jakuba Procházku a živou rodinu
za † manžela a živou rodinu
za živou a † rodinu Špaèkovu a Zatloukalovu
za † rodièe a sourozence
na úmysl dárce
za farní spoleèenství

za † rodièe, dvoje prarodièe, † strýce Aloise, Františka a živou rodinu

na podìkování za dar života
a zdraví pro celou živou a † rodinu Kuèírkovu a Kilianovu
za † Antonii a Antonína Pernicovy
za † rodièe a prarodièe Olšaníkovy
za † Josefa Hamana, dvoje rodièe a duše v oèistci
za skauty
za živé a † èleny živého rùžence
za † manžela Pavla a živou rodinu
za farní spoleèenství
za uzdravení Daniela
za † P. Zdeòka Køiš?ana Nìmeèka
na podìkování za uplynulý školní rok
za † P. Jana Pavlù
za † Marii a Ladislava Chrástkovy a † vnuka
za zemøelé
za farní spoleèenství
za † manžela, rodièe a prarodièe
za † manžela a bratra a jejich rodièe
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7:15 za vnuèku Ivonu a celou rodinu
8:30 za † rodièe a živé a † rodiny
10:00 za farní spoleèenství
7:15 za † manžela, syny, snachu, sestru a živou rodinu
9:00 za † manžela, dvoje rodièe a bratra a švagra
18:00 za † rodièe Dancingerovy a † rodinu Doèkalovu
7:00 za poutníky na Vranov z Oøešína
18:00 za skauty
vigilie BM
21:00 za zemøelé
Božího
7:15 za farní spoleèenství
milosrdenství 8:30 na podìkování za dar zdraví a sílu Ducha sv.
10:00 na podìkování a za dar Božího milosrdenství
Zvìstování 18:00 za dar víry a zdraví pro dìti a živou rodinu
Pánì
(pøesunuto z velikonoèního oktávu)
18:00 za živou a † rodinu Fejtovu a Èechovu
7:00 za nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
18:00 za zdraví Štefana a za † rodinu
7:00 za † Marii Zbirovskou a její rodièe
3. velikonoèní 7:15 za † rodièe a dceru a živou rodinu
8:30 za farní spoleèenství
10:00 na podìkování s prosbou o dary Ducha sv.
18:00 za † Marii a Josefa Hrozkovy a jejich † rodièe a živou rodinu
18:00 za † manžela, rodièe a sourozence
7:00 za zdraví a Boží ochranu a dar víry pro syna a jeho rodinu
18:00 za † Alžbìtu Siegelovou
7:00 za živé a † èleny živého rùžence
4. velikonoèní 7:15 za farní spoleèenství
8:30 za † a živou rodinu Škvaøilovu a Kubicovu
10:00 za Arnošta Olbricha a † Ludmilu Olbrichovou
18:00 na podìkování za živou a † rodinu
18:00 za † manžela, dvoje rodièe a švagrovou
7:00 za rodinu Fabíkovu a živou rodinu Bílkovu
a † Miroslava a Janu a Josefa a Marii Bílkovy
18:00 za skauty
7:00 na podìkování za 50 let manželství
5. velikonoèní 7:15 za † Boženu Èechovou, oboje rodièe a živou rodinu
8:30 za farní spoleèenství
10:00 na úmysl dárce
18:00 za † manžela Matìje Effenbergera, † rodièe a † sourozence
sv. Vojtìcha 18:00 za † Jiøího Pavelku
sv. Marka
7:00 za živou a † rodinu Schoøovu a Kozlíkovu
18:00 za † rodièe, sestru a dar víry pro živou rodinu
7:00 za zemøelé
6. velikonoèní 7:15 za živou a † rodinu Votavovu a Staòkovu
8:30 za živou a † rodinu Strakovu a † Marii Coufalovou
10:00 za farní spoleèenství
18:00 za živou a † rodinu Adamovu a † Annu Cabejškovu a Jana Adama
Nanebevstou- 8:00 za nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
pení Pánì
18:00 za živou a † rodinu Kolaøíkovu
18:00 za zesnulé pøátele a duše v oèistci
7:00 za † tatínka, prarodièe a dar víry pro živou rodinu
7. velikonoèní 7:15 za živou a † rodinu Hammerovu
8:30 za farní spoleèenství
10:00 za † Èestmíra Kováøe a dvoje rodièe
18:00 za † P. Jana Pavlù
18:00 za † manžela Jiøího Voøíška a živou rodinu
P. Maria, Prostøednice
všech milostí 8:00 za † Drahomíru Tomáškovou a živou a † rodinu
18:00 za † manžela, oboje rodièe a živou rodinu
18:00 za farníky, kteøí zítra pøijmou svátost biømování
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Tìla a Krve Pánì 10:00
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29.5.
7:00
30.5.
18:00
31.5.
1.6. 9. v mezidobí 7:15
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10:00
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7:00
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8:30
10:00
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18:00
18.6.
18:00
19.6.
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18:00
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7:00
22.6. 12. v mezidobí 7:15
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10:00
23.6.
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24.6.
18:00
25.6.
7:00
27.6.
18:00
28.6.
7:00
29.6. 13. v mezidobí 7:15
sv.Petr a Pavel 8:30
10:00

za † rodièe Líbalovy
za † Ludmilu Denemarkovou, manžela, syna a celou pøízeò
za farní spoleèenství
za obìti násilí a neteènosti
a obrácení pachatelù a podnìcovatelù násilí a neteèných
na podìkování za zdraví a † manžela
na podìkování za dar života a Boží pomoc
za skauty
za † manžela, syna a živou rodinu
za farní spoleèenství
za † Kvìtoslavu Vojtovou, rodinu Krèálovu a Valderovu
za dìti, které poprvé pøistoupí ke sv. pøijímání
za živé a † èleny živého rùžence
za † Emila Staòka a rodièe a živou rodinu
na podìkování za zdraví a ochranu P. Marie dìtí z Øeèkovic
na úmysl dárce
za zemøelé
na podìkování
za farní spoleèenství
za † Marii a Ladislava Chrástkovy
za † manželku Vìru, † dceru Danku, dvoje † rodièe a živou rodinu

za † rodièe a prarodièe
na podìkování za živou a † rodinu
za poutníky na pouti farnosti
za farní spoleèenství
za živou a † rodinu Svobodovu a Vejmolovu

na podìkování Bohu s prosbou o Boží požehnání pro další život

za dar víry a za živou a † rodinu
za Vladislava Kolaøíka a živou a † rodinu
za nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
za † manžela a živou rodinu
za † Annu Veselou a živou a † rodinu
za † tatínka a živou rodinu
za farní spoleèenství
za † Jakuba Procházku a živou rodinu
za † manžela a živou rodinu
za živou a † rodinu Špaèkovu a Zatloukalovu
za † rodièe a sourozence
na úmysl dárce
za farní spoleèenství

za † rodièe, dvoje prarodièe, † strýce Aloise, Františka a živou rodinu

na podìkování za dar života
a zdraví pro celou živou a † rodinu Kuèírkovu a Kilianovu
za † Antonii a Antonína Pernicovy
za † rodièe a prarodièe Olšaníkovy
za † Josefa Hamana, dvoje rodièe a duše v oèistci
za skauty
za živé a † èleny živého rùžence
za † manžela Pavla a živou rodinu
za farní spoleèenství
za uzdravení Daniela
za † P. Zdeòka Køiš?ana Nìmeèka
na podìkování za uplynulý školní rok
za † P. Jana Pavlù
za † Marii a Ladislava Chrástkovy a † vnuka
za zemøelé
za farní spoleèenství
za † manžela, rodièe a prarodièe
za † manžela a bratra a jejich rodièe

