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na podìkování za vyslyšené prosby a za celou rodinu

za živou a † rodinu a dary Ducha sv.
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Roèník XI., èíslo 3 - Prázdniny 2008. Originálními grafikami vyzdobil Marián Škoviera. Pro vnitøní
potøebu farnosti zpravodaj nepravidelnì vydává katolická duchovní správa v Brnì-Øeèkovicích.
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„Najdi si èas na pøátelství - je to cesta ke štìstí. Najdi si èas milovat a být milován
- je to výsadou bohù. Najdi si èas a rozhlédni se kolem sebe, den je krátký, není v
nìm místa pro sobectví. Najdi si èas na smích - je hudbou duše“ (staroanglický text).
Tak se zdá, že už v dávných èasech lidé mìli
problém s èasem, jak ho využít správnì a
Naj d i s i èas !
rozumnì.
Je èas na práci, èas na setkání, rodinu a
koneènì i odpoèinek... Jen my, lidé XXI. století máme problém s èasem. Jsme
netrpìliví a chceme stihnout všechno, ale nedej Bože, když se nám to nepovede
podle našich plánù. A tak bìháme,
makáme, nestíháme. Nako- nec jsme
naštváni a nervózní a od- skáèou to
naši bližní.
Èas dovolených je už tady. Volný
èas si také plánujeme a nedej Bože,
když se to nepovede podle na- šich
pøedstav. Hrùza a dìs! Hádky v
autì, na chalupì, na místì naší
dovolené.
A co tak neplánovat vùbec?
Pomodlit se za spoleènì strávený èas,
odevzdat ráno Bohu a veèer
podìkovat za uplynulý den. Víc vidìt
èlovìka kolem sebe a Boha, než
„moje plánování“. A když se nìco
nepovede, jít do pøírody a víc v tichu rozjímat, než mluvit a pouèovat.
Pøeji Vám krásné zážitky a odpoèinek na dovolených. Prázdniny jsou požehnané
období, které mùžeme využít na obnovení cesty k Bohu a èlovìku. A jestli nikam
nepojedete, tak Vám pøeji alespoò dost síly najít si èas...
Opravdu, najdi si èas!
P. Jacek Kruzcek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:
Je-li Bùh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetøil, ale
vydal ho za nás za všechny, jak by nám s ním nedaroval také všechno
Z listu sv. apoštola Pavla Øímanùm 8, 31-32
ostatní?

ŽIVO T VE FARN O S TI
PROŽÍVÁME LITURGICKÝ ROK
O prázdninách budou nedìlní mše sv. pouze v 7.15 a 9.00 hodin.
s výjimkou hodù - 10. srpna (8.00 a 10.00) a 24. srpna, kdy jsou bohoslužby
v 7.15 a 8.30, v 10.00 pak je hodová mše sv. v Ivanovicích.
Sobota 5. èervence - slavnost sv. Cyrila a Metodìje
- mše sv. v 8 hodin
- Národní pou[ na Velehradì - slavnostní mši sv. v 10.30 vysílá ÈTV a ÈRo
Nedìle 10. srpna - poutní slavnost sv. Vavøince
- v kostele mše sv. v 8 hodin
- slavnostní mše sv. na námìstí v 10 hodin
Pátek 15. srpna - slavnost Nanebevzetí P. Marie
- mše sv. v 7 a 18 hod.

PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ

Setkání mladých - po prázdninách poprvé v pátek 5. záøí v 19 hod. na faøe
Snídanì na faøe - bìhem prázdnin neprobíhají, v záøí opìt 4. a 18.

PØED VOLBOU PASTORAÈNÍ RADY
V závìru tohoto církevního roku vyprší mandát dosavadní pastoraèní radì naší
farnosti. Otec Jacek proto vyhlašuje volbu nové pastoraèní rady. Její èlenové by opìt
mìli reprezentovat co nejširší spektrum farnosti. Volbou bude vybráno 7 èlenù,
zbylé tøi pak podle svého práva jmenuje duchovní správce. Pøibližnì do poloviny
záøí osloví nìkteré farníky, zda by mìli o tuto práci zájem, uvítá také konkrétní
nabídky a doporuèení. Každý mùže navrhnout libovolného èlena farnosti. Na
poèátku øíjna z navržených farníkù (a po jejich souhlasu) vznikne kandidátka, se
kterou budeme všichni seznámeni. Vlastní volba probìhne v ne- dìli 19. øíjna.
Èlenové ekonomické rady zùstávají ve funkci ještì jeden rok.
V brnìnské diecézi zøizování pastoraèních rad upravuje dokument ACEB
4/1991. Mìly by v nich být zastoupeny všechny mìstské èásti farnosti, rùzné stavy,
povolání i vìkové skupiny, též pøípadní zástupci katolických organizací a hnutí
pùsobících ve farnosti. Khlavním úkolùm pastoraèní rady mimo jiné pat- øí: Být
oporou duchovnímu správci farnosti, stát se ve farnosti i v obci kvasem evangelia
(povzbuzovat k dobrým aktivitám, informovat, koordinovat, být pøíkla- dem
obìtavosti, být v kontaktu se správou obce, jinovìrci a spoleè. organizacemi).

ZVEME MIMO FARNOST

Cyrilometodìjské slavnosti
Ètvrtek 3. 7. - otevøení poutní cesty, v pátek 4. 7. koncert

Matice svatohostýnská zve na slavnostní otevøení poutní cesty Velehrad – Svatý
Hostýn, které se uskuteèní ve dnech 3. a 4. èervence. Zaèátek pouti je ve ètvrtek 3.
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èervence v 8.15 hod. na Svatém Hostýnì. První den èeká poutníky pìší pøesun do
Zlína, spojený se zastávkami v jednotlivých obcích na trase, zejména na Rusavì a ve
Fryštáku. Zde navíc bude krátká pobožnost u hrobu P. Ignáce Stuchlého. První den
poutníci ujdou necelých dvacet kilometrù. Veèer je ve farním kostele svatého Filipa
a Jakuba ve Zlínì èeká slavnostní mše svatá koncelebrovaná èeskými a moravskými
biskupy. Druhý den bude o poznání nároènìjší. Vzdálenost mezi Zlínem a
Velehradem je 30 km. Vede pøes Svatou vodu u Malenovic, Pohoøelice, Napajedla
(zde je naplánována vzpomínka na Anièku Zelíkovou), Huštìnovice, Jalubí až na
Velehrad. Tam se mohou poutníci zúèastnit slavnostního Koncertu lidí dobré vùle v
pøímém pøenosu Èeské televize.

Sobota 5. èervence – NÁRODNÍ POU
6.30 mše svatá za farníky; 7.30 mše svatá, kterou celebruje provinciál
Tovaryšstva Ježíšova; 8.30 mše svatá letošních novoknìží; 9.45 modlitba
rùžence v bazilice
10.30 slavnostní poutní mše svatá na nádvoøí pøed bazilikou, kterou slouží
biskupové Èech a Moravy (hlavním celebrantem je kardinál Giovanni
Coppa z Øíma, bývalý dlouholetý apoštolský nuncius v naší vlasti) – je
pøenášena Èeskou televizí a Èeským rozhlasem Praha; 15.00 byzantskoslovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice. Stálá pøíležitost ke
svátosti smíøení. Doprava poutními autobusy je možná až na Velehrad.
Cyrilometodìjská pou< Ke koøenùm víry bude týž den
také na významném poutním místì v Mikulèicích na Hodonínsku v 16.30
hodin za úèasti kardinála Coppy a moravských i èeských biskupù.
Nedìle 6. èervence – MALÁ VELEHRADSKÁ POU
Mše svaté: 7.30, 10.00 (biskupská), 15.00
Všechny zájemce o setkání a panem kardinálem Coppou upozoròujeme,
že v úterý 8. èervence navštíví Køtiny, kde bude v 10.30 sloužit mši svatou.

Den Brna
Také v letošním roce se v jihomoravské metropoli konají ve dnech 16 - 17. srpna
oslavy Dne Brna. Pøitažlivou a prázdninovì odpoèinkovou formou pøipo- menou
hrdinství Bròanù pøi obléhání mìsta Švédy v dobì tøicetileté války v roce 1645. Na
Petrovì i v ulicích mìsta je pøipraven zajímavý program, který zvláš[ pøipomene
400. výroèí narození hrdinného obránce Brna – Raduita de Souches. Oslavy zahájí v
sobotu 16. 8. v 19.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla slavnostní projevy a koncert
duchovní hudby, po nìmž brnìnský biskup a primátor položí vìnce u pamìtní
desky Raduita de Souches na kanovnickém domì Petrov è. 6. Slavnostní sobotní
veèer zakonèí vystoupení historického vojska a ohòostroj na Zelném trhu. V nedìli
17. srpna v 10.30 hodin bude biskup Vojtìch Cikrle pøedsedat bohoslužbì na
podìkování Bohu a za š[astnou budoucnost mìsta Brna, pøi které zazní Mše D dur
v podání Brnìnského filharmonického sboru Beseda brnìnská a Dómského
smíšeného sboru. Øídí Petr Kolaø.
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Diecézní pou< rodin a farností
ve Žïáru nad Sázavou se bude letos konat již po páté, a to v sobotu 30.
srpna 2008. Motto letošní pouti rodin koresponduje s tím, že Svatý otec
Benedikt XVI. vyhlásil od èervna 2008 Rok svatého Pavla. Proto i heslo
pouti zní „Lámeme jeden chléb, tvoøíme jedno tìlo.“
Program: 9.00 pøíprava na bohoslužbu a úvodní program na pódiu; 10.00
pontifikální mše svatá se svìcením nového oltáøe kostela Nanebevzetí Panny Marie
- celebruje brnìnský biskup Vojtìch Cikrle; 12.00 – 15.45 hra Po stopách sv. Pavla,
lukostøelba, výtvarné dílny, program pro mládež, plavba na lodièkách, pøednáška
P. Vojtìcha Kodeta, O.Carm., program pro seniory, adorace; 13.00 vystoupení
hudební skupiny Hm...; 14.30 Divadelní studio V – O pejskovi a ko- èièce; 16.00
závìreèná modlitba a požehnání.
Po skonèení pouti naváže další program v rámci Klášterní noci. Po celou dobu
programu je možnost prohlídky areálu kláštera, muzeí, zámku a Zelené hory pro
rodiny zdarma. Pro maminky s kojenci je k dispozici místnost pro pøebalování. K
obìdu je možné zakoupit si párky. Pøed zahájením programu a po jeho ukonèení
bude k dispozici kyvadlová doprava mezi nádražím a areálem zámku.

charismatická konference
Po loòských pozitivních zkušenostech se organizátoøi Katolické charismatické
konference pro rok 2008 rozhodli opìt pro Brno. Její devatenáctý roèník, který
probìhne ve dnech 9. - 13. èervence, se ponese v duchu evangelního citátu: "Kdybys
znala Boží dar...“ (Jan 4,10). Konference zaèíná ve støedu 9. 7. v 19.00 hodin
pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brnì na Petrovì, hlavním
celebrantem bude brnìnský biskup Vojtìch Cikrle. Další den se úèastníci pøesunou
do areálu brnìnského výstavištì BVV, kde bude program probíhat v pavilonu "F".
Katolickou charismatickou konferenci v ÈR organizuje od roku 1989 hnutí
Katolické charismatické obnovy. Jedná se o ètyødenní akci duchovnì formaèního
charakteru, urèenou nejen pro èleny a sympatizanty tohoto hnutí, ale pro køes- [any
jakékoli spirituality, i pro tzv. hledající. Program konference tvoøí pøednášky,
adorace, neformální setkání, spoleèná modlitba a bohoslužby. Nedílnou souèástí
programu bývá "dìtská konference", proto konferenci navštìvuje stále více rodin s
dìtmi. K dìní na konferenci patøí i kulturní nabídka – divadelní pøedstavení,
koncerty apod. Pozvání k úèasti letos pøijali: Veronika Barátová, P. Michael Slavík,
P. Vojtìch Kodet, P. Tomáš Holub, P. Petr Karas, P. Aleš Opatrný a další.

ActIv8 znamená povzbudit
V souvislosti s letošní oslavou Svìtového dne mládeže v australském Sydney se
uskuteèní na Velehradì ve dnech 18. až 20. èervence setkání èeských a slo- venských
køes[anù pod názvem ActIv8 (èti ektivejt).
Jsou tomu již tøi roky, co papež Benedikt XVI. pozval mládež celého svìta do
australského Sydney. Pro mnohé byla tato cesta k protinožcùm snem, pro jiné
výzvou, kterou je tøeba brát vážnì. Více než dvìma stùm mladých Èechù se jejich
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sen podaøilo uskuteènit a ve dnech 15. až 20. èervence 2008 se zúèastní oslavy
Svìtového dne mládeže pøímo v Austrálii. A co ti, kteøí se na tak dalekou cestu
nemohou vypravit? Pro nì pøipravila Sekce pro mládež ÈBK a Sekcia pre mládež
KBS mezinárodní setkání ActIv8 na moravském poutním místì Velehradì, a to ve
dnech 18. až 20. èervence 2008.
Co znamená to zvláštní slovo ActIv8?
Jedná se o zkratku, odkaz na biblický verš Sk 1,8: Dostanete sílu Ducha Svatého,
který na vás sestoupí, a budete mi svìdky. Právì tento úryvek zvolil papež
Benedikt XVI. jako motto letošního Svìtového dne mládeže. Zároveò pak anglické
slovo activate znamená pohnout, spustit, podnítit – tedy výzvu a záro- veò
povzbuzení pro mladé k aktivitì.
Na oèekávaných deset tisíc úèastníkù èeká bohatý program, u kterého se jistì
nebude nikdo nudit. Organizátoøi slibují pestrou nabídku workshopù, semináøù,
sportovního vyžití, koncertù, možnost vzájemného èesko-slovenského poznávání
se. Nejdùležitìjší souèástí celého víkendu je však setkání s živým Kristem pøi
modlitbì, ve svátosti smíøení, pøi noèním bdìní, pøi slavení mše svaté.
Prostøednictvím techniky TV NOE bude Velehrad propojen s australským Sydney.
Mladí se tak pøidají k více než pùl milionu svých vrstevníkù v Austrálii.
I když velehradské setkání bude v mnohém jiné než loòské Celostátní setkání
mládeže v Táboøe-Klokotech (spát se bude ve vlastních stanech, pro každého je
zajištìno jedno teplé jídlo dennì), pøesto budou mít tato dvì setkání jeden spojující
prvek, jímž je benefièní koncert. Výtìžek z tohoto koncertu, na nìmž vystoupí
skupiny Tretí deò ze Slovenska a SonicFlood z USA, bude urèen na podporu
charitativních projektù na Zakarpatské Ukrajinì, které vede misionáø P. Peter
Krenický.
Celá pøipravovaná akce je velmi finanènì nároèná. Úèastnický pøíspìvek ve výši
150 Kè nepokryje všechny náklady setkání. Proto se organizátoøi rozhodli i
letos poprosit o pomoc širokou veøejnost a vyhlásili celostátní sbírku s názvem
Mozaika 2008. Každý mùže
pøispìt zakou- pením kartièky
mozaiky v ce- nì 50 Kè a
nebo zaslat peníze na úèet u
ÈSOB, èíslo 219759054/0300.
Informace o sbírce jsou na
internetové
adrese:
www.mozaika2008.cz
Více informací
o mezinárodním setkání
mládeže ActIv8 získáte na
internetových stránkách:
www.activ8.signaly.cz
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na velehrad i v srpnu - pìšky!
Zveme pìší poutníky i všechny, kteøí by se rádi zúèastnili, na srpnovou pìší pou[
na Velehrad. Pùjde se ze všech svìtových stran. Ve støedu 20. 8. v 6:30 hodin vyjde
brnìnský proud od kostela v Bystrci smìrem do Bluèiny. V sobotu 23. 8. se poutníci
ze všech proudù sejdou na Velehradì na nádvoøí k obnovì zasvìcení Pannì Marii a
poté bude následovat ve 12:00 h v bazilice mše svatá. Kázat bude P. Ludvík Bradáè.
Co k pouti potøebujeme? Svaèiny na 4 dny, spacák a karimatku, 100 Kè
zápisného. Spát se bude vždy pod støechou. Je tøeba se také nahlástit. Brnìnští
zájemci u dr. Františka Zajíèka na adrese: zajicek@biskupstvi.cz
V sobotu 23. 8. je možné se ještì pøipojit k pìším poutníkùm, kteøí budou
vycházet v 8 hodin z Buchlovic. Pro zájemce bude v 6:00 hodin vyjíždìt z Bystrce
do Buchlovic nebo až na Velehrad, autobus jímž mohou jet všichni, kterým
zdravotní nebo jiné dùvody nedovolí úèast na pìší pouti. Tímto autobusem se
mohou pìší poutníci vrátit z Velehradu do Brna. Zájemce o cestu autobusem
prosíme, aby zavolali na tel. èíslo 608 470 415.

ROZHOVOR S ANDÌLEM
O PRCHLIVOSTI
Stojím pod stromem a èesaèem na ovoce trhám jablka. Pár jich je už vsáèku, ale
to jedno ne a ne se pustit vìtvièky. Pøi tøetím pokusu se koneènì pustí. Je to pìknì
velké èervené jablko, ale do sáèku se mu evidentnì nechtìlo. Zvolilo si potvùrka
cestu volného pádu a zasáhlo hlavu èesaèe. Tudíž mou hlavu! Nevìøili byste, jak je
to tvrdý pøedmìt.
Následovalo pár zábleskù pøed
oèima, bolest a patøièná slovní reakce.
Každý ví, asi jaká, pokud se nìkdy
praštil tøeba kladivem do palce.
Reakce nepøimìøená, kterou si èlovìk
chce ulevit. Další úlevu pocítíme,
pokud se najde viník našeho selhání.
Kde jsi a co dìláš, ty mùj Andìli
strážný! Já tady trpím a …a tys mì
nechránil!
Jako blesk pøišla odpovìï od
Andìla strážného: Jsem vedle tebe a
musím se smát tvé nechápavosti. Vždy,
nejvìtší poznání pøichází pøes bolest.
Vzpomeò na Isaaca Newtona. Ten, když
mu spadlo jablko na hlavu, pøišel na
zákony gravitace.
Opáèil jsem: Zákony gravitace byly
objeveny. Tak proè...? Nestaèil jsem
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dokonèit myšlenku a už tu byla odpovìï: Pán ti prostì dal stejnou šanci jako
Newtonovi. A co s ní udìláš, je jen na tobì. Pak už bylo ticho, jen listy na jabloni se
jemnì chvìly ve vìtru, asi proto, že všechno slyšely.
A já jsem objevil pro sebe, že Pán promlouvá nejrùznìjším zpùsobem. Na
èlovìku záleží, zda jej poslouchá a jaký užitek mu pøinese tøeba ten Boží zákon
(maš)
gravitace.

…zapište se do seznamu
na oltáøi Svaté rodiny! Tož jsme se zapsali. Vsobotu 31. 5. jsme se
vyzbrojili vším potøebným poutnickým a vyrazili ke kostelu. Chvíli pøed
osmou byli poutníci kompletní, vyrazili jsme. Krátce po startu se otec Jacek
snámi pomodlil úvodní modlitbu, øka, že jsme se stejnì jistì ráno nestihli
pomodlit. Moc by mì zajímalo, jak to na nás poznal. Poté nám popøál
dobrou noc a odebral se kzaslouženému odpoèinku.
Jednoho sjezdu zdálnice, který se posléze ukázal jako nesprávný, jsme využili
ktomu, abychom si pøiblížili historii a souèasnost poutního místa Dub na Moravì.
Tam jsme také po krátké dobì dorazili a zaèali úspìšnì nabírat další zpoždìní
oproti pùvodnímu plánu. Inu, šedivá je teorie a zelený strom života. Vkostele
zkrátka probíhala poslední pøíprava na první svaté pøijímání. Takže jsme prozatím
obdivovali kostel zvenèí a faru – nádhernì opravenou – i zevnitø. Ochotný pan
prùvodce nám fundovanì povídal o historii tohoto místa. Pokoje ve druhém patøe,
urèené pro ubytování, stejnì jako farní kavárna vpøízemí si získaly naše srdce, tak
jako apartmá nìjakého šlechtice a kardinála vjednom. Kdyby nám tvrdil, že tam
spala Marie Terezie, jistì bychom mu vìøili. Mezitím paní, které mají na starost farní
kavárnu, ponìkud pøekvapenì zjistily, že nás jsou dva autobusy, a operativnì
zvyšují poèty lavièek i hrníèkù na kávu.
Po mši svaté opìt trocha povídání o poutním místì. Poprvé dnes slyšíme, že
„pùvodní kostelík vmìsteèku nedostaèoval pøílivu poutníkù, tak bylo rozhod- nuto
postavit kostel vìtší“. Kolik tìch poutníkù asi muselo být, když kostel je jeden
znejvìtších na Moravì: délka 60 m, šíøka 16 m a výška ke klenbì 24 m. Chrám je
zasvìcen Oèiš[ování Panny Marie. Na hlavním oltáøi je milostný obraz Panny Marie
Dubské. Jedná se o nevelký døevoryt, na kterém je tzv. èerná, neboli byzantská
Madona s žehnajícím dì[átkem na levé a s žezlem v pravé ruce. Na kùru jsou
vzácné varhany, které patøí k nìkolika málo zachovaným barokním nástrojùm na
Moravì. Jejich krásný zvuk si však mùžeme pouze pøedstavit, nebo[ náš oblíbený
varhaník Aleš Tomášek se vtìchto chvílích žení ve Velkém Meziøíèí.
Ve farní kavárnì je nachystáno obèerstvení, nìkteøí kupují i mariánské oplatky
nebo poutnický èaj. To nás inspiruje kúvahám, co bychom mohli pøípadným
poutníkùm prodávat u nás. Mezi návrhy nechybí vavøinecký preclík.
Naším dalším cílem je poutní kostelík vProvodovì. Jméno osady kupodivu
nemá spojitost s vodou vzázraèné studánce, je odvozeno od èinnosti pùvodních
obyvatel, kteøí provázeli pocestné a obchodníky na cestách krajem. Nemùžeme se
zbavit dojmu, že i my bychom potøebovali nìjakého zdatného prùvodce.
Obèerstvujeme se výbornou ledovou vodou ze studánky, tìšíme se zrozhledu,
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(maš)
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nebo prostì jen vdechujeme atmosféru tohoto poutního místa. A èekání, až skonèí
pobožnost poutníkù, kteøí dorazili pøed námi, využíváme k seznámení shistorií
místa. Nejprve se tu odehrálo zázraèné uzdravení po omytí vodou ze studánky.
Když byl pozdìji podobnì zázraènì uzdraven i majitel luhaèovického panství,
nechal vystavìt nad pramenem vody kostelík. Ten je zasvìcen Pannì Marii Snìžné
s votivním obrazem Panny Marie kojící. Námìt vnašich zemích ojedinìlý.
Vúvodu pøed spoleènou modlitbou nám otec Jacek zdùrazòuje, že nutným
pøedpokladem zázrakù je víra, máme-li víru, mùže nás uzdravit i voda
zbrnìnského vodovodu.
Dalším naším cílem je poutní kostel Narození Panny Marie ve Štípì u Zlína.
Vpøíjemnì chladném kostele nejprve zpíváme mariánské litanie, a po nich se nás
ujímá ochotný prùvodce a seznamuje nás shistorií a zajímavostmi tohoto místa.
Soška Panny Marie Štípské je jedna ze tøí nejstarších na Moravì – další jsou
vTuøanech u Brna a vŽarošicích. O vybudování kostela se na pøímluvu svojí ženy
Lukrécie nejvíce zasloužil Albrecht zValdštejna, který je proslulý spíše jako váleèník
a obratný konfiskátor. Stavba chrámu byla bìhem tøicetileté války pøerušena na
dlouhých 124 let. Myšlenku dostavìt tento chrám podpoøila zbožná paní Antonie,
hrabìnka zRottalù, která zanechala 2000 zlatých na tento úèel. Fryštácký dìkan P.
Jan Šubrt rozmnožil tento její odkaz, takže po dalších 18 letech mohla být stavba
dokonèena a soška Panny Marie byla slavnostnì pøenesena ze starého kostelíka.
Také zde dojatì nasloucháme vyprávìní o tom, jak „pùvodní kostelík vmìsteèku
nedostaèoval pøílivu poutníkù, atd.“
Zde se naše cesty dìlí, autobus sèíslem jedna se vrací do Brna, zatímco „dvojka“
jede ještì do nedaleké ZOO vLešné u Zlína. Zahrada je koncipována jako ZOO
kontinentù. Dostali jsme mapu a vydáváme se na cestu kolem svìta za dvì hodiny.
Vzali jsme od zámeèku rovnou do Jižní Ameriky. Vtropické hale Yukatán je iluze
deštného pralesa dokonalá. Nad hlavami nám poletují papoušci a tukani, volnì se
tu pohybují lenochodi, mraveneèníci, malé opièky a spousta dalších živoèichù, které
ani neumíme pojmenovat. Jen krokodýli jsou za sklem, to jsme upøímnì rádi. Visutá
lávka se nám houpe pod nohama, z vrchu na nás pøíjemnì padá vodní mlha. Za
výbìhem tapírù jsme to vzali zkratkou do Austrálie. Vprùchozí expozici klokanù
jsme potkali Klokanici sKlokánkem, jen Medvídek Pù a Ijáèek se nìkde toulají.
Možná objevují severní toènu. Odtud je jen skok do Asie. Zuctivé vzdálenosti si
prohlížíme tygra a tygr si prohlíží nás.
Vprùchozí voliéøe jsme objevili zajímavou vychytávku. Pøedmìt, který do
pøírody evidentnì nepatøí, se nápadnì podobá automatu na jízdenky na šalinu. Po
bližším ohledání vidíme, že je to automat na granule pro ptáèky, kteøí se procházejí
okolo nás. Vhodíte pìtikorunu, vysype se hrst granulí a mùžete krmit po libosti. Do
úplného vyprázdnìní automatu, který znamená vyèerpání denní dávky. Nebo do
úplného vyprázdnìní penìženky. Ptáèci jsou evidentnì zkušení, nebo[ když zjistili,
že už se od nás další pochoutky nedoèkají, zaènou vyzobávat granule spadané mezi
štìrkem na cestièce sjistotou Popelky smnohaletou praxí.
Plynule pøecházíme do Afriky. Zde obdivujeme slony a pøes cestièku naproti se
vyhøívají lvi. Vzatáèce je ostrov lemurù kata, vzdálenì nám pøipomínají veverky
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skrásnì pruhovanými ocasy. Dìtské prolézaèky jsou stylové, ve tvaru žirafy a
slona, který má místo chobotu skluzavku.
Kžirafám je to trochu do kopce, navíc pavilon je koncipován tak, abychom mohli
na žirafy hledìt trochu spatra, což je také nezvyklý zážitek. Prùchod pro žirafy
zpavilonu do výbìhu má vedle dveøí metr. Asi tak, jako když doma dìláte èárku
na futro, jak moc ty vaše dìti od minulých narozenin vyrostly. Tak tenhle metr pro
žirafy má metrù šest. Zebry se snámi nebaví, ale nosorožec nám trpìlivì stojí
modelem. Posledních pár klecí spestrými ptáèky, a cesta kolem svìta konèí u
turniketu, který nás vrátí zpìt do civilizace.
Máme ještì chvíli èasu a tak mùžeme pou[ zakonèit stylovì, skolotoèi a perníkem, vše je nastraženo hned vedle parkovištì. Kdyby vám snad po putování pøes
kontinenty zbyly vkapse nìjaké drobné. Sedíme na lavièkách, slunce už nepálí, ale
jen mile høeje, dìlíme se o dojmy zpouti i o poslední zásoby.
Pro ty, kteøí neudrželi myšlenku, pøipomínám, že do peèeného müsli se dává:
kondenzované mléko Tatra, mouèkový cukr, citrónová š[áva, olej, kokos (oøechy,
sušené ovoce,…) ovesné vloèky. Vtomto poøadí. Dobøe promíchat, mírnì upéct do
køupava. Uchovávat vdobøe zavøené nádobì, aby nenavlhlo.
Jsme unaveni zcesty i zhorka, ale vsrdci máme nastøádáno mnoho zážitkù,
navázali jsme nová pøátelství a oprášili ta stará, mezi tìmi co chodívají na ranní, na
pùldevátou i na desátou. Na zpáteèní cestì si mnozí znás zdøímnou.
Kolik jsme už zažili takových návratù zpouti? Kolik míst prosycených
modlitbou jsme takto navštívili? Kolik milostí a darù jsme si vyprosili?
Budete-li chtít, pøíštì jeïte snámi. Staèí, když budete sledovat ohlášky a v pravý
èas se zapíšete do seznamu na oltáøi Svaté rodiny.
(šma)

Možná nás pøekvapí !
Bùh nám svìøil studnice lásky, modlitby, svobody, horlivosti, uctívání a my je
máme šíøit do svého okolí. Uvìdomujeme si to? A dìláme to?
Máme opravenou faru a novou pøilehlou klubovnu. Je dobøe, že sem chodí
hodnì dìtí – i vdoprovodu svých rodièù. Také
okolí fary je vždy upravené, èisté.
A tady je ten problém zasypané studnice. Jak
jinak se dá pøirovnat neúcta k lidské práci, když
dìti pustoší a rodièe tiše pøihlížejí? Když my,
dospìlí, nejsme schopni dítìti ukázat úctu k lidské
práci druhého, lásku ke kráse Boží pøírody, ale i
slušnosti. Dìti se to samy nenauèí.
Vduchu studnice svobody se teï snažím bez
báznì, ale supøímností prosit:
Nauème se pokladùm, které nám svìøil Bùh
a vychovávejme dìti kúctì, lásce… Možná nás
pøekvapí, že se nauèí dìkovat, zdravit a všímat si
všeho, co pro nì i nás ostatní sláskou dìlají. (fa)
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Moje první evangelizace

Vrátila jsem se zduchovních cvièení plná radosti. Závìreèná vìta znìla: "Tady
jsem Pane, pošli mne" a tak jsem šla evangelizovat. Neodradila mne ani špatná
zkušenost zdìtství.
Knìz nás vyslal, dal nám požehnání. Zaèátek byl nadìjný, byla jsem vylo- sována
sMonikou. Právì sní jsem si pøála jít, vždy[ vychovala syna, který je knìzem.
Rozhodly jsme se ještì cestou pomodlit desátek k Duchu svatému. Povzbuzením
pro mne bylo hned první setkání, protože jsme se setkaly svìøícími lidmi.
Uvìdomila jsem si, že jsem po pozdravení zaèínala vìtou, že nás posílá knìz.
Nìkolikrát jsem byla oslovena Svìdky Jehovovými a nikdy jsem nedala prostor ke
konverzaci. Oslovily jsme hodnì lidí, jen asi dva nás odmítli, u ostat- ních jsme se
rozešli súsmìvem na tváøi a jeden nevìøící vyslechl naše zkušenosti sBohem.
Závìrem bych chtìla øíci, že si pøeji, aby se Duch Svatý každé ráno ve mnì
probouzel novì, abych mu nebránila vjeho pùsobení, vždy[ mu patøím.
Rùžena Trnková

1750 let patrona naší farnosti

Velké výroèí sv. Vavøince

Každý znás prožil vživotì urèité chvíle, které si vždy rád pøipomíná. Jsou to
naše narozeniny, výroèí sòatku, promoce a další. Nejinak je tomu i vcírkvi. My
starší si vzpomínáme na rok 1967, kdy Pavel VI. vyhlásil pøi pøíležitosti 1900. výroèí
muèednické smrti sv. Petra a Pavla „Rok víry“. A také nemùžeme zapo- menout
na velkolepé oslavy 1100. výroèí úmrtí sv. Metodìje na Velehradì. V tìchto
dnech zahajuje u pøíležitosti 2000 let od apoštolova narození Rok svatého Pavla. A
nemìli bychom pøehlédnout, že vletošním roce uplyne také 1750 let od muèednické
smrti patrona naší farnosti, sv. Vavøince (258 – 2008).
Zjeho životopisu je všeobecnì známé, že pocházel zHispánie (dnešního
Španìlska), vmládí pøišel do Øíma a stal jáhnem papeže Sixta II. (257-8). Za
pronásledování køes[anù císaøem Valeriánem byl zatèen a popraven. U pøíleži- tosti
letošního výroèí by snad bylo vhodné ponìkud více pøiblížit dobu a pro- støedí, ve
kterém náš patron pùsobil.
Nevíme pøesnì, kdy sv. Vavøinec pøišel do Øíma, bylo to snad kolem poloviny 3.
století, kdy si Øímané pøipomínali velkolepými oslavami 1000 let od založení mìsta.
Tehdy vládl císaø Philippus Arabs (orientálního pùvodu), který se ke køes[anùm
choval pomìrnì pøíznivì. Jeho nástupce Decius bìhem dvou let své vlády køes[any
pronásledoval, ale po jeho smrti opìt nastalo uklidnìní.
Jaký byl stav církve vØímì vdobì pùsobení sv. Vavøince? Podle listu papeže
Kornelia tam pùsobilo 46 knìží, 7 jáhnù a 7 podjáhnù. Dále tam žilo asi 1400
køes[anských vdov, chudých a nemocných, ale i zástup bohatších køes[anù a vel- ké
množství obyèejného lidu. R. 253 nastoupil císaø Valerius, který se zpoèátku choval
ke køes[anùm blahosklonnì, chtìl pouze, aby vedle svého vyznání uctívali též
pohanské modly. Køes[ané to samozøejmì odmítali a tím si vysloužili Valeriánovu
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nevoli. Ta se ještì vystupòovala, když se do panovníkovy
pøíznì vetøel jeden Egyp[an, který køes[any pøímo
nenávidìl. Zjeho popudu vydal císaø ostøe protikøes[anské
zákony a vypuklo tak opìt další velké pronásledování.
Na zaèátku srpna 258 vnikli øímští vojáci do katakomb a
pøi slavení mše sv. zatkli a brzy nato popravili papeže Sixta
II. Muèednická akta píší, jak se sním sv. Vavøinec dojemnì
louèil. Papež ho tehdy požádal, aby církevní majetek
rozdal chudým. Toho se chytl soudce a žádal, aby majetek
odevzdal jemu – prý pro císaøskou pokladnu. Sv. Vavøinec
ho však neposlechl a staèil rozdat vše chudým. Když chtìl
po tøech dnech soudce s dych- tivostí vidìt všechen
Z øímské baziliky
sv. Vavøince. (vaš) církevní majetek, pøivedl Vavøinec všechny chudé a nemocné, trpící vdovy a sirotky se slovy: "Pohleï, to je naše bohatství! Zde ti ukazuji
poklad církve. Péèe o nìj není jako mamon pøíèinou zla, ale v pravdì vede k
vìtšímu obohacení i k slávì." Rozlícený soudce, zklamaný ve svých pøedstavách o
rychlém zbohatnutí, ho odsoudil ke kruté smrti na rozpáleném rožni. Podle sv.
Ambrože oheò Boží lásky, který mìl sv. Vavøinec v srdci, byl mnohem silnìjší než
oheò, který pálil jeho tìlo. Proto se s pokojem a láskou modlil za obrácení Øíma.
Podle legendy øekl i slova, jejichž humor má svìdèit o jeho vnitøní síle a
pøijímání muèednické smrti s radostí. Volal na císaøe: "Dej mne obrátit! Z jedné
strany jsem již upeèen dost!" A pak ještì: "Už jsem upeèen, je-li libo, jez!" A jeho
poslední tichá slova patøila jen Bohu: "Dìkuji ti, Pane, že jsem si zasloužil, abych
prošel branou tvého království."
A co následovala potom? Tichý a tajný pohøeb. Významní èlenové církevní obce
Justin s Hyppolitem odnesli jeho tìlo a uctivì ho pohøbili. Hyppolit byl pozdìji
zatèen a popraven spolu se svou pøíbuznou Concordií. Øímské martyrylogium dále
píše, že ke stokaøi Ireneovi, tajnému køes[anu, pøišel voják jménem Porfyr, že ví o
místì, kde byla vhozena do stoky mrtvá køes[anka, která mìla jistì na šatech mnoho
skvostù. Stokaø Ireneus svojákem sestoupili do stoky, opravdu našli tìlo sv.
Concordie, ale žádné skvosty. Voják odešel a Ireneus sJustinem a dalším køes[anem
Abundiem mohli pohøbít tìlo muèednice vedle sv. Hyppolita. Druhý den se
pohanský soudce dozvìdìl, že Ireneus a Abundius pohøbívali tìla køes[anù. Dal je
proto zatknout a za živa hodit do stoky. Také jejich tìla tajnì pohøbil knìz Justin,
který sám zahynul muèednickou smrtí o nìkolik let pozdìji. Vté dobì dorazily
císaøské protikøes[anské zákony též do severní Afriky, kde byl 14. záøí popraven sv.
Cyprián, biskup vKartágu a jeden zvynikajících teologù, spisovatelù a zakladatelù
patristiky.
Se jménem sv. Vavøince se setkáváme i vživotopisech jiných svatých té doby.
Vmuèednických aktech sv. Narcise èteme, že sv. Vavøinec uzdravil ze slepoty
jistého Krescenciana, který se ukrýval vjeho domì. Objevuje se též vpopisu
muèednictví sv. Romana, pùvodnì vojáka, støežícího sv. Vavøince ve vìzení. Když
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vidìl jeho stálost ve víøe a stateèné snášení vìzeòských útrap, nechal se vžaláøi
pokøtít. Jeho pøátelé se tomu divili, on však øekl: „Vidìl jsem andìla, jak stírá krev
sVavøincova tìla.“ Když se to dovìdìli jeho pohanští nadøízení, byl sv. Roman
okamžitì popraven, ještì vpøedveèer Vavøincovy smrti. Také jeho další žaláøník
Hippolyt se obrátil a - jak již bylo uvedeno - pomáhal knìzi Justinovi spohøbem.
O sv. Vavøinci se zmiòuje též sv. A. K. Emmerichová (kanonizovaná Janem
Pavlem II.). Uvádí, že pocházel ze španìlského mìsta Huesca, od mládí vynikal
zbožností a zvláštì velkou úctou ke Svátosti oltáøní. Byl to èlovìk milý a pøíjemný a
souèasnì i organizaènì zdatný. Píše o nìm: „Když mu bylo asi 11 let, Bùh mu udìlil
zázraèný dar citem poznat Velebnou svátost, i když byla nesena tajnì. A[ byla
nesena kamkoliv, všude ji provázel a projevoval jí úctu. Pozdìji vØímì navštìvoval
nemocné a uvìznìné. Vidìla jsem ho, jak pøisluhoval papeži pøi mši sv. Když byl
papež chycen a odvádìn, vidìla jsem Vavøince, jak za ním bìžel a volal, aby ho
nenechával samotného. Sixtus mu zBožího vnuknutí prorokoval blízkou
muèednickou smrt a poruèil mu, aby církevní poklady rozdal chudým. Vidìla jsem,
jak šel kvdovì Cyriace, u níž se ukrývalo mnoho køes[anù a ne- mocných a jak ji,
která už léta trpìla strašným bolením hlavy, zázraènì uzdravil, stejnì tak pomohl i
ostatním nemocným. Vidìla jsem též, jak ještì tu noc chodil po sklepeních a
katakombách a všude rozdával nejen hmotné almužny, ale i Ve- lebnou svátost.
Poskytoval všem nesmírnì mnoho útìchy, nebo[ vnìm byla nadpøirozená duševní
síla.“
A jak nakonec dopadl císaø Valerián? I zde platí ono známé pøísloví o Božích
mlýnech. Zhruba rok po smrti sv. Vavøince zahájil tažení proti Peršanùm. Byl však
poražen, upadl do zajetí a navíc tak potupen, že se snìèím podobným vhistorii
vládcù témìø nesetkáme. Stal se znìho otrok, který musel sloužit králi jako
podnoží, když nasedal na svého konì. Pojmenování perské údolní nádrže „Band e
Kaisar“ (Císaøská pøehrada) bylo po mnoho staletí pøipomínkou, že ji postavili zajatí
Øímané zonoho neš[astného Valeriánova tažení.
PhDr. Richard Mayer, historik

moudra dìtí:
Opakovali jsme si sdìtmi sedm darù Ducha Svatého. Zeptala jsem se, co
znamená dar umìní. - „No pøece umìní nestárnout“…
Èetli jsme si knížku pøed spaním „Mùj tatínek“. Další den jsme si mìli
èíst o sv. Tarsiciovi. Ptala jsem se, jak se jmenuje svatý, o kterém si dnes
budeme èíst. Mladší syn si nemohl vzpomenout. Snažím se mu napovìdìt:
„Sv. Tar… a za chvíli dostávám odpovìï: „Svatý Tarzan".

Dìtské názory na lásku
Nìkolik profesionálù se na tuto otázku zeptalo skupiny dìtí mezi ètyømi a os- mi
lety. Jejich odpovìdi byly mnohem širší a hlubší, než si kdo dovedl pøedstavit.
Pøesvìdète se sami:
12

Od té doby, co moje babièka onemocnìla artrózou, nemùže se už ohnout
a namalovat nehty na nohou. Tak to za ní teï pokaždé dìlá mùj dìdeèek,
i když sám má artrózu v rukách. To je podle mì láska.
Rebecca, 8 let
Láska je, když maminka udìlá kávu pro tatínka a usrkne, aby se pøesvìdèila, že dobøe chutná.
Danny, 7 let
Láska je, když mamka vidí ta[ku celého smradlavého a upoceného, ale
i tak o nìm øíká, že je vìtší fešák než Robert Redford.
Chris, 7 let
Láska je, když vám vaše štìnì olíže celý oblièej i pøes to, že jste ho
nechali doma samotné celý den.
Mary Ann, 4
roky
Lektor Leo Buscaglia jednou mluvil o soutìži, kde mìl dìlat porotce.
Cílem soutìže bylo najít nejstarostlivìjší dítì. Vítìzem se stal ètyøletý
chlapec. Sousedovi od vedle zrovna nedávno zemøela žena. Když
chlapeèek vidìl muže plakat, vplížil se na jeho dvorek, vlezl mu na klín
a jen tak tam zùstal sedìt. Když se matka zeptala, co sousedovi øekl,
chlapec odpovìdìl: "Nic, jen jsem mu pomohl breèet."
Buïte dìtmi celý život, nestyïte se za své city!

ØEÈKOVICKá ZASTAVENÍ 11
BOŽÍ MUKA NA HORCE

Koneèná zastávka autobusové linky è. 70 vOøešínì je èasto výchozím bodem
nedìlních (rodinných) procházek nebo výletù. Z mìsta plného shonu a hluku je to
tady do krásné pøírody jen kousek. A pokud se rozhodnete pro trasu Oøešín –
Útìchov - Vranov, tak kromì estetických èi turistických prožitkù ještì naèerpáte
zBoží pøírody energii do dalšího týdne.
Jedním ztìch míst, které mám na této trase
rád, je lokalita „Horka“. Odtud se kochám
pohledem na Brno. Ale ještì nìco skrývá toto
místo. Trochu stranou od hlavní trasy stojí Boží
muka. A nejsou tak ledajaká. Hned poznáte, že to
není stavba historická, ale souèasná, moderní,
sakrální architektura. Zdánlivá jedno- duchost
dokonale ladí s okolím. Stavbu, dokon- èenou
pøed tøemi roky, požehnal mikulovský probošt P.
Stanislav Krátký.
Èlovìk stojí a má pocit, že z toho „pomníku“
prýští èistota, krása a pravda. Máte pocit, že
pøeháním? Tak se tam zastavte a pøeètìte si nápis
na desce pod køížem: "Vupomínku na tragické
úmrtí manželky Marie dne 3. 5. 1945 vìnuje
kvìtší cti a slávì Boží JUDr. Eugen Morbacher. "
Nepotøebujeme další podrobnosti o té události - struèné slovo dává dokonalý prostor k zamyšlení a hlavnì k modlitbì každému poutníkovi
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mlýnech. Zhruba rok po smrti sv. Vavøince zahájil tažení proti Peršanùm. Byl však
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ØEÈKOVICKá ZASTAVENÍ 11
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milé dìti,
moc vás všechny zdravím a spoleènì s vámi se tìším na
prázdniny. Mám pocit, že èas ubíhá stále rychleji. Prvòáèci
už umí pìknì èíst a psát, nìkteøí z vás se dostali na
novou školu nebo ukonèili studium. S Boží pomocí se
vám podaøilo pøekonat rùzné zkoušky. Mnoho jste se
nauèily, i když vás to stálo velké úsilí a nìkdy urèitì i pøemáhání.
Není však samozøejmostí, že dìti chodí do školy a mají prázdniny. Stále èastìji
mùžete slyšet o dìtech, které do školy nechodí, nemají co jíst a musí tvrdì pracovat.
Urèitì si v tìchto okamžicích daleko více vážíte svých možností.
Než se rozjedete na prázdniny, nezapomeòte podìkovat Pánu Bohu za ochranu a
pomoc, kterou vás celý rok provázel. Vzpomeòte si v modlitbì i na chudé dìti.
Snažte se na nì myslet i bìhem prázdnin a podle svých možností jim pomáhat.
Upøímná modlitba i malý dar Bùh jistì použije a rozmnoží mezi potøebné.
Pøeji vám pìkné prázdniny, a[ si jich užijete ve zdraví a naèerpáte nové síly.
Jindøiška Cihláøová
(Tajenka byla vybrána z Katechetického vìstníku è. 10/2006.)

POØAD BOHOSLUŽEB V ØEÈKOVICÍCH DO KONCE ZÁØÍ
st
pá
so
ne
st
pá
ne
st
pá
ne
st
pá
ne
st
pá
so
ne
st

2.7.
18:00
4.7.
18:00
5.7. sv. Cyrila a Metodìje 8:00
6.7. 14. v mezidobí
7:15
9:00
9.7.
18:00
11.7.
18:00
13.7. 15. v mezidobí
7:15
9:00
16.7.
18:00
18.7.
18:00
20.7. 16. v mezidobí
7:15
9:00
23.7.
18:00
25.7.
18:00
27.7. 17. v mezidobí
7:15
9:00
30.7.
18:00
1.8.
18:00
2.8.
7:00
3.8. 18. v mezidobí
7:15
9:00
6.8. Promìnìní Pánì
7:00
18:00

èt 7.8.
pá 8.8.
so 9.8.
ne 10.8. 19. v mezidobí
sv. Vavøince
st 13.8.
èt 14.8.

14

za Jana Biedermanna a živou rodinu
za † sestru, švagra a živou a † rodinu
za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a živou rodinu
za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu
za farní spoleèenství
za † manžela a tatínka a živou rodinu
za živé a † èleny živého rùžence
za farní spoleèenství
za maminku, manžela a celou rodinu
za dar víry pro kmotøence
za † P. Jana Pavlù a živou a † rodinu
za † Jaromíra Masného a jeho rodièe
za farní spoleèenství
za † Bohumila Denemarka, manželku, syna a celou pøízeò
za † Jana a Marii Blížkovskou a živou rodinu
za farní spoleèenství
za † Vlastimila Havlíka a živou a † rodinu
za † rodièe Tichých a živou rodinu
za živou a † rodinu Vepøekovu
za zemøelé
za † Pøemysla Králíka a živou rodinu
za farní spoleèenství
za rodinu Bubeníèkovu, Havelkovu a Kšicovu
za Aloise Tichého a manželku,
Jakuba Marquelda, manželku a živou rodinu
7:00 za nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
18:00 za živou a † rodinu Votavovu a Staòkovu
7:00 za živé a † èleny živého rùžence
8:00 za † manžele Pernicovy a živou rodinu
10:00 za farní spoleèenství
18:00 za † manžela, bratra a duše v oèistci
7:00 za † rodièe a duše v oèistci
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P. Marie
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20.8.
21.8.
22.8. P. Marie Královny
23.8.
24.8. 21. v mezidobí

7:00
18:00
7:00
7:15
9:00
18:00
7:00
18:00
7:00
7:15
8:30

v Ivanovicích
10:00
sv. Moniky
18:00
sv. Augustina
7:00
Umuèení sv. Jana Kø 18:00
7:00
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po 1.9.
18:00
st 3.9.
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27.8.
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31.8.

4.9.
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6.9.
7.9. 23. v mezidobí

po 8.9. Narození P. Marie
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10.9.
11.9.
12.9.
13.9. sv. Jana Zlatoústého
14.9. 24. v mezidobí
Povýšení sv. Køíže

7:00
18:00
7:00
7:15
8:30
10:00
7:00
18:00

18:00
7:00
18:00
7:00
7:15
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10:00
po 15.9. P. Marie Bolestné 18:00
st 17.9.
18:00
èt 18.9.
7:00
pá 19.9.
18:00
so 20.9.
7:00
ne 21.9. 25. v mezidobí
7:15
8:30
v Medlánkách na Sýpce 10:00
po 22.9.
18:00
st 24.9.
18:00
èt 25.9.
7:00
pá 26.9.
18:00
so 27.9.
7:00
ne 28.9. 26. v mezidobí
7:15
sv. Václava
8:30
10:00
po 29.9. sv. archandìlù
Michaela, Gabriela a Rafaela 18:00

za † rodièe, prarodièe a živé a † rodiny

na podìkování za vyslyšené prosby a za celou rodinu

za živou a † rodinu a dary Ducha sv.
za farní spoleèenství

na podìkování a Boží ochranu a pomoc pro rodiny dìtí

za † Jana Schoøe
na podìkování za Boží pomoc a ochranu
za rodinu Strakovu
za † manžela, oboje rodièe a živou rodinu
za farní spoleèenství
za † manžela, syna, bratry, sestry a Vladimíra
a živou rodinu Pokornou a Bedøichovu
za živé a † obyvatele Ivanovic
za † rodièe a sestru a živou rodinu
za † Jiøího Milara, dvoje rodièe a živou rodinu
za † Miroslava a Boženu Volfovy a jejich rodièe
za zemøelé
za rodinu Øezníèkovu, rodièe a sestry
na podìkování za 60 let života
za farní spoleèenství
za † Pavlínu Zemaníkovou, živou a † rodinu
za dary Ducha sv. a Boží pomoc
a ochranu pro dìti v novém školním roce
za nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
za † P. Josefa Hlaváèe a P. Petra Frantu
za živou a † rodinu Milionovu a Chladilovu
za farní spoleèenství
za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu
na úmysl dárce
na podìkování a za Boží pomoc a ochranu
za † rodièe Tišnovských, dvoje prarodièe,
za † strýce Aloise a Františka a živou rodinu
na podìkování a za Boží pomoc a ochranu pro bratry

za † rodièe a živou rodinu
za rodièe Dancingerovy a rodinu Doèkalovu
za † P. Jana Pavlù

na podìkování za uzdravení, za vnuka, snachu a babièku

za farní spoleèenství

za † Eduarda Tesaøe, živou a † rodinu Tesaøovu a Trbolovu

za † rodièe a živou a † rodinu
za rodinu Pavlovskou a Koplovou
za živou a † rodinu
za skauty a skautky
za † rodièe a živou rodinu
za živou a † rodinu
za farní spoleèenství
za živé a † obyvatele Medlánek
za živé a † èleny živého rùžence
za rodinu Kaòovou a Nìmeèkovou
za dvoje rodièe a živou rodinu
za † Josefa Boøeckého, oboje rodièe a živou rodinu
za zemøelé
za farní spoleèenství
na podìkování za dar života a za Boží ochranu
na podìkování
za † a živou rodinu Šaumanovu a Kepákovu

Roèník XI., èíslo 3 - Prázdniny 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.
Uzávìrka pøíštího èísla je v nedìli 7. záøí.
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Svatého vavøince
Prázdniny 2008
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„Najdi si èas na pøátelství - je to cesta ke štìstí. Najdi si èas milovat a být milován
- je to výsadou bohù. Najdi si èas a rozhlédni se kolem sebe, den je krátký, není v
nìm místa pro sobectví. Najdi si èas na smích - je hudbou duše“ (staroanglický text).
Tak se zdá, že už v dávných èasech lidé mìli
problém s èasem, jak ho využít správnì a
Naj d i s i èas !
rozumnì.
Je èas na práci, èas na setkání, rodinu a
koneènì i odpoèinek... Jen my, lidé XXI. století máme problém s èasem. Jsme
netrpìliví a chceme stihnout všechno, ale nedej Bože, když se nám to nepovede
podle našich plánù. A tak bìháme,
makáme, nestíháme. Nako- nec jsme
naštváni a nervózní a od- skáèou to
naši bližní.
Èas dovolených je už tady. Volný
èas si také plánujeme a nedej Bože,
když se to nepovede podle na- šich
pøedstav. Hrùza a dìs! Hádky v
autì, na chalupì, na místì naší
dovolené.
A co tak neplánovat vùbec?
Pomodlit se za spoleènì strávený èas,
odevzdat ráno Bohu a veèer
podìkovat za uplynulý den. Víc vidìt
èlovìka kolem sebe a Boha, než
„moje plánování“. A když se nìco
nepovede, jít do pøírody a víc v tichu rozjímat, než mluvit a pouèovat.
Pøeji Vám krásné zážitky a odpoèinek na dovolených. Prázdniny jsou požehnané
období, které mùžeme využít na obnovení cesty k Bohu a èlovìku. A jestli nikam
nepojedete, tak Vám pøeji alespoò dost síly najít si èas...
Opravdu, najdi si èas!
P. Jacek Kruzcek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA:
Je-li Bùh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetøil, ale
vydal ho za nás za všechny, jak by nám s ním nedaroval také všechno
Z listu sv. apoštola Pavla Øímanùm 8, 31-32
ostatní?

