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ne 2.11. 31. v mezidobí 7:15 za farní spoleèenství
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Výroèí posvìcení kostela… Tentokrát náš svátek prožíváme v Roce sv. Pavla.
Chrám Pánì je místem, ve kterém se shromažïuje lokální církev, je místem, kde je
živý Pán. V dnešní dobì èasto
slyšíme slova Kristus ano, církev více svìtla, radosti
ne! Nestaèí vìøit v Krista bez
církve, není zbyteèné ještì uznávat a vìøit v nìjakou církev, lidskou organizaci?
Ve chvíli setkání Pavla s Kristem u Damašku slyší Pavel slova: Proè pronásleduješ mou církev? A tak Pavel uvìøí v Krista, hlásá
evangelium a víru v Krista. V toho, který žije ve své
církvi! Slovo ecclesia (církev) najdeme v listech sv.
Pavla 62x, všechny spoleènosti, i malé skupinky
køesNanù, jsou pro nìj souèástí Tìla Kristova - církve!
Každý vìøící v církvi je dùležitý a plní nìjakou roli v
díle spásy. Biskup, knìz, vzdìlaný, otrok, žena,
dítì… Každý by se mìl ptát Boha a druhých co má
dìlat, jak mùže být užiteènìjší a jak tím mùže
naplòovat svùj život.
Dìkuji všem, kteøí peèují o kostel, o naši lokální
církev. Sestrám a bratrùm, mladým a starším,
zdravým a nemocným, kteøí jsou pokladem farnosti. Naše farnost je živou komunitou, ale mohla by
dávat ještì víc svìtla a radosti. Potøebujeme nové
pomocníky! Potøebujeme TEBE! Prosíme nemocné
za obìtování køížù za farnost, za øeholní a knìžská
povolání. Prosíme o TVÙJ èas a dary, které máš ve
spoleèných modlitbách v rodinì a v kostele, ve všech akcích a spoleèenstvích, které
máme ve farnosti. Prosíme za modlitbu k Duchu Svatému za ukázání místa a role v
církvi. Potøebujeme TVÉ nadšení a radost z toho, že jsi køesNanem! Vìø mi,
køesNanská radost je nejlepším „tahákem“ ke Kristu na našem území.
Konèí období farní rady, dovolte mi podìkovat všem èlenùm za jejich službu, èas
a námahu. S jejich pomocí jsme, mùj pøedchùdce o. Jan i já, mohli realizovat
povolání místní církve. Dìkujeme Vám!
P. Jacek Kruczek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA
„Jsem pøesvìdèen také já o vás, bratøi moji, že i vy jste plni dobroty, naplnìni
veškerým poznáním, takže sami mùžete ukazovat cestu jeden druhému."
(Z listu sv. Pavla Øímanùm, kap. 15., verš 14.)

Ž IVO T VE FARN O S TI
PROŽÍVÁME LITURGICKÝ ROK
Slavnost posvìcení našeho chrámu - nedìle 12. 10. - bìžný poøad bohoslužeb; v18.00 hod. bude v kostele koncert duchovní hudby.
Øíjen - mìsíc posvátného rùžence
Pravidelnì se modlíme rùženec pøed Nejsvìtìjší svátostí. Ve všední dny
vždy po mši sv., vnedìli 5., 12. a 19. 10. v17 hodin se svátostným
požehnáním.
Misijní den farnosti v nedìli 19. øíjna – sbírka na misie a misijní jarmark;
další sbírka naší farnosti na misie otce Krzystofa vPeru bude ještì 2.
listopadu – misionáøùm ji osobnì doruèí pøi své návštìvì O. Jacek.
Duchovní obnova pro seniory 23. – 25. øíjna (ètvrtek až sobota): ráno mše
sv. vkostele a dopoledne program na faøe.
Slavnost Všech svatých - sobota 1. listopadu - mše sv. v 8 a 10 hodin.
Pobožnost za zemøelé se letos uskuteèní v nedìli 2. listopadu v 15
hodin vkostele, pak vyjde prùvod se svícemi na høbitov; od 12. øíjna
mùžete dávat do pøipravené schránky lísteèky se jmény zemøelých
kpøímluvám pøi pobožnosti.
Adoraèní den farnosti - pondìlí 3. listopadu - celodenní výstav Nejsvìtìjší
svátosti oltáøní - zahájení výstavu v 8 hodin, zakonèení v 17.30
adorací a v 18 hodin veèerní mší sv.
V sobotu 29. listopadu pøi mši sv. v 17 hodin bude žehnání adventního
vìnce, a slib nové pastoraèní rady.
Svátost pomazání nemocných bude v nedìli 7. prosince
pøi mši sv. v 8.30 hodin.

PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ
Setkání mladých - každý sudý pátek po mši sv. na faøe.
Snídanì na faøe - ve ètvrtek po ranní mši sv. Termíny: 16. a 30. 10.

PØÍPRAVA NA 1. SV. PØIJÍMÁNÍ

probíhá v hodinách náboženství a v rámci støedeèních bohoslužeb pro dìti.
K 1. sv. pøijímání pøistupují dìti ve 3. tøídì (které pøedchozí dva roky
navštìvovaly vyuèování náboženství), v odùvodnìných pøípadech i dìti
mladší.

VOLBY DO PASTORAÈNÍ RADY
Vzhledem ktomu, že 23. listopadu, tj. na závìr církevního roku, skonèí
funkèní období pastoraèní rady, bylo nutné pøipravit nové volby.
Probìhnou vnedìli 19. øíjna, zaèátek bude po ranní mši sv. a konec
uzavøením kostela asi v 11.30 hod. Volba bude tajná, formou vhození
upraveného hlasovacího lístku do urny. Každý voliè (starší 15 let) volí
osobnì a pouze jednou, vden voleb. Výsledky voleb budou farníkùm
oznámeny v ohláškách 27. øíjna.
Odpoledne po volbách bude za vhodného poèasí na farní zahradì táborák.
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ZVEME
Vpátek 17. øíjna po veèerní mši sv. pøivítáme ve farní klubovnì o. Jana
Pacnera, který se podìlí se svými zážitky a obrázky zpobytu vKosovu.
V sobotu 18. øíjna od 19 hodin Misijní most modlitby.
V pøedveèer misijní nedìle se mohou všichni doma nebo v kostele sejít,
zapálit svíèku a pomodlit se za misie, misionáøe, chudé a trpící lidi, za
šíøení radosti evangelia na celém svìtì. Svíce si mùžete pøinést na sobotní
ranní mši sv. - budou požehnány. Veèer bude od 19.45 do 20.45 adorace.
Poté si v kostele svíce zapálíme a pomodlíme se rùženec za misie spoleènì
s tìmi, kteøí pøijít nemohou.

Maminkám vstup zakázán
Vpátek 12. záøí se konala akce, vohláškách zmiòovaná jako Spaní na faøe. Do
vìkového limitu 6 – 12 let jsem se nevešla ani omylem, tak mohu jen
zprostøedkovat pár útržkù zdìje. Vpátek naveèer chodbu na faøe zaplnily spacáky
a batùžky, od ohništì se zaèaly ozývat první písnièky. Mezitím, co se chystalo
filmové pøedstavení, kdesi v zákulisí pilné ruce pøipravily veèeøi pro hladová
bøíška. Otec Jacek vypadal náramnì spokojenì: "Kdo bude zlobit, toho zavøu do
sklepa," hrozil. Na cestu domù nám rodièùm znìla písnièka o trpaslících.
Druhý den ráno se domù trousily davy nevyspalcù a u svaèiny jsme se doslechli,
jak to všechno probíhalo. U ohnì zahájení, modlitba, písnièky. Pak veèeøe. Mamko,
super. A co bylo? Chleba se sýrem. Inu, skamarády lépe chutná i obyèejné jídlo.
Následovalo kino – vnové hernì promítali kreslený film. Spoleèná veèerní modlitba
se konala v kostele osvìtleném pouze nìkolika svícemi. Pak šly mladší dìti spát a
pro starší byla pøipravena napínavá hra.
Pøed dlouhou dobou žil nehodný faráø, který kradl zkostelních sbírek a byl
odsouzen, že musí poøád strašit a jednou za 200 let ho mohou zachránit dìti, tedy
15 jejich podpisù. Kvysvobození bylo nutno sejít po dvojicích do sklepa, kde byla
truhla se strašidlem. „Teda, vypadalo to jako strašidlo, ale já si mamko myslím, že
to byl Tom Fiala, a to strašidlo vstávalo zté truhly, a pak jsme se tam podepsali a
pak jsme šli nahoru a èekali jsme na ostatní. A myslím, že jsme ho vysvobodili. Pan
faráø mìl masku, ale poznal jsem ho podle hlasu,“ pøesnì informuje synek.
Farní kavárna i kanceláø se promìnily vdoèasnou noclehárnu a po vysvo- bození
hodného otce Jacka alias nehodného faráøe se všichni zavrtali do svých spacákù.
Dobrou noc. Nebo spíš její malé zbytky. Ráno ještì sladké zakonèení – vánoèka
sèokoládovou pomazánkou a buchty. Oèekáváme, že pro velký úspìch se akce
stane pravidelnou souèástí života farnosti.
(šmer)

O svaèinách a chození po vodì
Druhákùm se od pololetí zmìnil rozvrh. Každý pátek budou dojíždìt do plavání.
Pan uèitel je velkorysý, což je výhoda, pokud zapomenete vdiktátu tøi èárky. Ale
když jsme to první páteèní ráno hledìli do velestruèného zápisu vdeníèku, už se to
tak výhodným nejevilo. Ale èlovìk nemùže mít všechno. Základní otázka znìla,
jestli plavání bude místo tìlocviku, nebo jaksi navíc. Já jsem podle své logiky synovi
tvrdila, že plavání nahradí tìlocvik. Syn, kterému jeho logika nakazovala, že není
3
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dùvod, aby pøišel o oblíbený pøedmìt, také trval na svém a dožadoval se zvýšeného
množství proviantu. Oba jsme se drželi svého pøesvìdèení, øešení vnedohlednu, jen
hodinová ruèièka nás neúprosnì pohánìla knìjakému rozhodnutí. Náhle syn
rozetnul gordický svaèinový uzel. „Já ti tedy vìøím. Protože jsi mamka.“ Popadl
aktovku sbìžnou svaèinou a práskly dveøe.
Vychutnávala jsem si tuto sladkou chvíli, neboN dobøe vím, že za nìkolik málo
rokù všechno, co øeknu, bude podrobeno kritickému zkoumání, právì proto, že
jsem mamka. NeboN pøedat víru jako i jiné životní hodnoty je vìc nesnadná,
neexistují jednoduché a fungující návody. Vurèité chvíli osobního zrání je tøeba, aby
mladý èlovìk sám se zaèal ptát po dùvodech svojí víry, aby jako Tomáš nedal tak
na to, co mu øeknou ostatní, kteøí to sním pøece myslí tak dobøe.
O víøe se doèteme na mnoha místech vPísmu. Od slavného podobenství o hoøèièném semínku, pøes líèení mnoha zázrakù uzdravení, vnichž zpravidla nechybí
otázka po víøe. Je tam také pár událostí, které nejsou zrovna svìdectvím pevnosti a
neochvìjnosti. Jsou však o to vìtším svìdectvím pravdivosti a upøímného hledání.
Petr, který se kvùli své „pevné“ víøe málem utopil. Tomáš, který tvrdohlavì
vyžadoval dùkazy, a nestaèilo mu svìdectví jeho dobrých kamarádù. Jak jsme nad
nì povzneseni my, kterým je všechno jasné, a kteøí každou nedìli zahøíváme to své
místeèko v kostelní lavici.
Zkusme se snést zvýšin své pýchy zpátky na zem. Petr byl profík. Jako rybáø mìl
svodou své zkušenosti a ty mu jasnì øíkaly, že po vodì se chodit nedá. Jak
reagujeme my, když nám nìjaký amatér radí voboru, kde jsme jako doma,
odborníci na slovo vzatí? Tomáš prostì chtìl svoje pøesvìdèení vtak dùležité vìci
(vstal Kristus zmrtvých?) opøít o nìco pevného, solidního, aby nemusel své názory
mìnit tøikrát do týdne.
Ježíšovo „Jak jste nechápaví a tìžkopádní“ platí stejnou mìrou i pro každého
znás. Taky se obèas dostaneme do bodu, ve kterém nám logika i zkušenosti jasnì
øíkají, že nás ta voda nemùže unést. Najdeme vsobì odvahu vsituacích kterým
nerozumíme, ze kterých máme strach, které nechápeme, øíct „Já ti tedy vìøím,
protože jsi mùj nebeský Táta“?
(šmer)

Bùh netrestá, Bùh miluje
Pøed èasem jsem musela podstoupit nepøíjemnou operaci a - jako asi každý –
obávala jsem se bolesti, následkù a budoucnosti. Moc mi pomáhalo spontánní
povzbuzování také od lidí zfarnosti i nabídky pomoci. Tak by asi mìla vypadat
sounáležitost ve farní rodinì. Ale potìšil mne i dopis pøítelkynì, která do naší
farnosti nepatøí, ale jeho platnost je obecnìjší. Možná i ostatním nabídne myšlenky
kzamyšlení.
J. Šimonovská
Milá Jano, prožíváš tìžké období a já Ti chci napsat nìco zmé životní filosofie, co bych
pøi osobním rozhovoru nedokázala øíci. Vydrž, zase bude lépe. Musíme se nauèit vše
zvládnout a být silnìjší než naše utrpení. Jen tak pøežijeme.
Mùže se stát, že náš „Boží plán“ vede jinudy, než bychom chtìli a kam vedou naše
touhy a pøání a nám se bude zdát, že nìco nefunguje, nebo že se to nìjak nedaøí
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uskuteènit. Buï si jista, že vše vede smìrem, který jsme si vybrali, jen to zatím nechceme
moc pøijmout, nebo zatím o tom ještì vùbec nevíme. Touhy a pøání našeho ega, bez
kterého bychom nemohli existovat se èasem pøizpùsobí této cestì a rozdíly mezi tím, co
bychom chtìli a mezi tím, jak to ve skuteènosti je, se pomalu setøou.
Myslím, že Bùh netrestá, Bùh miluje. A i my máme milovat své bližní. Láska má
mnoho podob. Síla lásky je také vklidném a tichém naslouchání a pochopení toho
druhého, bez nutnosti hodnocení a prosazení své zdánlivé pravdy. Nakonec je skoro
všechno úplnì jinak.
Myslím také, že nic vživotì není náhoda a vše má svùj smysl. Není náhoda, koho
potkáváme a co prožíváme. Einstein také nevìøil na náhodu a øekl dvì krásné vìty:
1. Náhoda je Bùh. 2. Bùh nehraje vkostky (já to chápu tak, že nic není vnašem životì
nahodilé). Tolik má životní filosofie.
Opatruj se a netrap se nad tím, co nemùžeš zmìnit. Raduj se zpøítomnosti, tìš se na
budoucnost a usmívej se na svìt. Nic jiného nemá smysl.

Výlet jednoho pohledu
Poté co jsme navštívili Svatou zemi, už není kam putovat. Noha se už dotkla toho
nejpodstatnìjšího, èeho mohla. Už není svatìjší cíl.
Tak jsem to zkusil vzít z druhé strany a podívat se do pekla.
Na úpatí Krušných hor se nachází krásný i když znièený barokní zámek Jezeøí,
odkud je pìkný pohled na tu spoušN, totiž na Mosteckou uhelnou pánev. Takže
tohle by mohl být cíl cesty. Výlet jednoho pohledu.
Ono toho bylo ale víc. Tak tøeba setkání se zahranièním dìlníkem ve vlaku. Po
krátké rozmluvì vychází najevo, že už ètyøi roky dìlá vKarlových Varech, ale mìl
pracovní úraz, když mu tìžká vìc spadla na hlavu a on všechno zapomnìl. Teï se
vrací na stavbu a jako by tudy jel poprvé. Ptal se mì, jestli mu øeknu, kdy má
vystupovat. Jinak ale poøád spal, až jsem si øíkal, že když tu jede poprvé, tak by se
mohl trochu kochat krajinou a žasnout. Podle pana Sokola, mimochodem roku
2003 „témìø mého prezidenta“, by totiž naším základním pocitem mìl být údiv a
vdìènost.
Taky jsem navštívil kostel Nanebevzetí Panny Marie vMostì. Ten, který byl
vroce 1975 pøevezen o 841,1 m, protože zavazel budování "šNastnìjší budoucnosti".
Jistì výkon hodný uznání, ale zdalipak nemìl být spíš pøevezen okolní svìt, jak je
tu o vše dobøe postaráno. Pøi pohledu zvìže na severní stranu je vidìt do dáli se
rozprostírající území, kde není nic. Jen pøeoraná krajina. Tentokrát ale neoral svatý
Prokop, ale ïábel si zapøáhl nás. Jednou tu prý bude velké jezero. Jak pøi potopì,
naše høíchy zakryje voda.
A pohled zJezeøí? To co zkostelní vìže, jenže tady se ještì oøe. Dopravníky,
koreèkové bagry, to vše vytváøí nepøetržitý rachot. Prostì peklo na zemi. Tady jsem
si øíkal, že nás jen údiv a vdìènost pøed tímto nezachrání. VždyN i ta Mostecká
uhelná se mùže divit, kolik toho uhlí pod zemí je a být za to patøiènì vdìèna. Úcta
pøed Stvoøením, pøed tím, co tu odnepamìti je a co tu naši pøedci zanechali, trocha
toho kdyby byla. Možná by pak naše žití nebylo tak lehké, bylo by chudší, ale taky
bohatší.
Jan Votava
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Milé dìti,
moc vás zdravím po prázdninách, zvláštì všechny dìti,
které šly poprvé do školy nebo školky. Urèitì jste si už
v novém prostøedí zvykly a našly si nové kamarády. I my
máme letos doma prvòaèku a kromì ranního vstávání je
ve škole moc spokojená. S každým razítkem èi jednièkou
hned obìhne celou rodinu. A co teprve, když dostane jednièku s hvìzdièkou pøes celou stránku! To už její nadšení nezná mezí. A tak mì tato
pøíhoda vedla k zamyšlení, jak nìkdy málo navíc staèí k velké radosti.
A co vy? Dokážete své pøátele, kamarády, rodièe nebo tøeba lidi kolem vás nìèím
pìkným ohromit? Snažíte se dìlat víc než co je vaší povinností? Vím, že to nejde
každý den, ale pokud budete nablízku Pánu Ježíši, dokážete velké divy a udìláte
mnohé šNastnìjšími.
Tento mìsíc øíjen je zasvìcený Pannì Marii, a tak vás všechny odevzdávám do
její náruèe a vìøím, že se vám stejnì jako Pannì Marii budou daøit nenápadné
skutky lásky.
Jindøiška Cihláøová
Luštìnka vybrána z Katechetického vìstníku 9/2007.

Papež se chce setkat i s tvou rodinou

PØÍKLAD PANNY MARIE
Maria byla obyèejná dívka z Nazareta, kterou si Bùh vybral za maminku svého
Syna Ježíše. Proto ji také uctívají vìøící na celém svìtì. Panna Maria mùže být
pøíkladem nám všem, protože je výjimeèná svou…
(dokonèení v tajence obvodové doplòovaèky)

Jak luštit tajenku?
Do vnitøního ètverce doplò svislým smìrem pojmenování ètyø obrázkù. Každé
slovo je na ètyøi písmena.
Potom napiš do políèek po obvodu ètverce stejná písmena ke stejným èíslùm tak,
jak ti to vyšlo ve vnitøním ètverci. Tak získáš tajenku, kterou pøeèteš, když budeš
postupovat od šipky po smìru hodinových ruèièek.
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Pøíležitost i pro naše rodiny nabízejí organizátoøi VI. svìtového setkání rodin se
Svatým otcem v Mexiku, které probìhne v lednu 2009. Sedm tisíc fotografií
poslouží k vytvoøení mozaiky rodin a tváøe papeže Benedikta XVI. pro svìtové
setkání rodin v Mexiku. Digitální fotografie ve formátu JPG nebo GIF do maximální
velikosti 4MB je možno posílat do 12. prosince 2008 e-mailem na adresu
fotoemf2009@gmail.com nebo photowmf2009@gmail.com. Organizátoøi této
netradièní akce prosí u zaslané fotografie také o udání jména a adresy rodiny
zasílající fotografii.
Tato výzva není samoúèelná. Její smysl vyjadøuje zvolené motto setkání: "Papež
se chce setkat i s tvou rodinou." Obrovská mozaika bude bìhem Setkání vystavena
a na závìr pøedána Svatému otci, kterému by mìla pøipomínat jeho pøítomnost v
rodinách.
Informaci pøevzalo ze zpravodajské agentury Zenit (www.zenit.org) Národní
centrum pro rodinu pøi Èeské biskupské konferenci.

PØEHLED BOHOSLUŽEB DO 1. NEDÌLE ADVENTNÍ
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1.10.
18:00
2.10.
7:00
3.10.
18:00
4.10.
7:00
5.10. 27. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
6.10.
18:00
8.10.
18:00
9.10.
7:00
10.10.
18:00
11.10.
7:00

za † rodièe Kudovy, dìti, zetì a pøíbuzné a živé rodiny
za nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
za † manžele Soviakovy a živou rodinu
za † a živou rodinu Žitkovu
za † manžela, syny, sestru a celou rodinu
na podìkování za manžela a živou rodinu
za farní spoleèenství
za † manžela, syna a rodièe
za † Marii a Stanislava Plachých a živou rodinu
za † Josefa Vèelíka a dvoje rodièe

za † rodiny Kosmákovy, Navrátilovy, neteø Alici a živou rodinu

za živou a † rodinu Albrechtovu a Vališovu
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pìkným ohromit? Snažíte se dìlat víc než co je vaší povinností? Vím, že to nejde
každý den, ale pokud budete nablízku Pánu Ježíši, dokážete velké divy a udìláte
mnohé šNastnìjšími.
Tento mìsíc øíjen je zasvìcený Pannì Marii, a tak vás všechny odevzdávám do
její náruèe a vìøím, že se vám stejnì jako Pannì Marii budou daøit nenápadné
skutky lásky.
Jindøiška Cihláøová
Luštìnka vybrána z Katechetického vìstníku 9/2007.

Papež se chce setkat i s tvou rodinou

PØÍKLAD PANNY MARIE
Maria byla obyèejná dívka z Nazareta, kterou si Bùh vybral za maminku svého
Syna Ježíše. Proto ji také uctívají vìøící na celém svìtì. Panna Maria mùže být
pøíkladem nám všem, protože je výjimeèná svou…
(dokonèení v tajence obvodové doplòovaèky)

Jak luštit tajenku?
Do vnitøního ètverce doplò svislým smìrem pojmenování ètyø obrázkù. Každé
slovo je na ètyøi písmena.
Potom napiš do políèek po obvodu ètverce stejná písmena ke stejným èíslùm tak,
jak ti to vyšlo ve vnitøním ètverci. Tak získáš tajenku, kterou pøeèteš, když budeš
postupovat od šipky po smìru hodinových ruèièek.
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Pøíležitost i pro naše rodiny nabízejí organizátoøi VI. svìtového setkání rodin se
Svatým otcem v Mexiku, které probìhne v lednu 2009. Sedm tisíc fotografií
poslouží k vytvoøení mozaiky rodin a tváøe papeže Benedikta XVI. pro svìtové
setkání rodin v Mexiku. Digitální fotografie ve formátu JPG nebo GIF do maximální
velikosti 4MB je možno posílat do 12. prosince 2008 e-mailem na adresu
fotoemf2009@gmail.com nebo photowmf2009@gmail.com. Organizátoøi této
netradièní akce prosí u zaslané fotografie také o udání jména a adresy rodiny
zasílající fotografii.
Tato výzva není samoúèelná. Její smysl vyjadøuje zvolené motto setkání: "Papež
se chce setkat i s tvou rodinou." Obrovská mozaika bude bìhem Setkání vystavena
a na závìr pøedána Svatému otci, kterému by mìla pøipomínat jeho pøítomnost v
rodinách.
Informaci pøevzalo ze zpravodajské agentury Zenit (www.zenit.org) Národní
centrum pro rodinu pøi Èeské biskupské konferenci.

PØEHLED BOHOSLUŽEB DO 1. NEDÌLE ADVENTNÍ
st
èt
pá
so
ne
po
st
èt
pá
so

1.10.
18:00
2.10.
7:00
3.10.
18:00
4.10.
7:00
5.10. 27. v mezidobí 7:15
8:30
10:00
6.10.
18:00
8.10.
18:00
9.10.
7:00
10.10.
18:00
11.10.
7:00

za † rodièe Kudovy, dìti, zetì a pøíbuzné a živé rodiny
za nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
za † manžele Soviakovy a živou rodinu
za † a živou rodinu Žitkovu
za † manžela, syny, sestru a celou rodinu
na podìkování za manžela a živou rodinu
za farní spoleèenství
za † manžela, syna a rodièe
za † Marii a Stanislava Plachých a živou rodinu
za † Josefa Vèelíka a dvoje rodièe

za † rodiny Kosmákovy, Navrátilovy, neteø Alici a živou rodinu

za živou a † rodinu Albrechtovu a Vališovu
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ne 12.10. 28. v mezidobí 7:15 za † manžela, jeho rodièe a duše v oèistci
8:30 za farní spoleèenství
10:00 na podìkování za dar života a zdraví s prosbou o další Boží pomoc
po 13.10.
18:00 na podìkování
st 15.10.
18:00 za oboje † rodièe, manžela a živou rodinu
èt 16.10.
7:00 za rodièe Ducháèkovy, † syny a živou rodinu
pá 17.10.
18:00 za skauty
so 18.10. sv. Lukáše
7:00 za vnuèku Terinku a celou rodinu
ne 19.10. 29. v mezidobí 7:15 za † rodièe Trmaèovy a Šimonovských
8:30 za † manžela a rodinu
10:00 za farní spoleèenství
po 20.10.
18:00 na úmysl dárce
st 22.10.
18:00 za † Marii a Ladislava Chrástkovy
èt 23.10.
7:00 za † rodièe, prarodièe a živou rodinu
pá 24.10.
18:00 za † rodièe
so 25.10.
7:00 za zemøelé
ne 26.10. 30. v mezidobí 7:15 za rodinu Øezníèkovu, rodièe a sestry
zmìna èasu! 8:30 za farní spoleèenství
10:00 za Kvìtoslavu a živé a † rodiny
st 29.10.
18:00 za živou a † rodinu Hrbkovu
èt 30.10.
7:00 za živé a † èleny živého rùžence
pá 31.10.
18:00 za † Jiøího Milara a Boží pomoc a ochranu pro dìti a vnouèata
so 1.11. Všech svatých 8:00 za † rodinu
10:00 za rodinu Kališovu, Ducháèkovu, Šikulovu a Saòkovu
ne 2.11. 31. v mezidobí 7:15 za farní spoleèenství
Památka 8:30 za všechny zemøelé
zesnulých
10:00 na úmysl papeže
po 3.11. výstav NSO 18:00 za † Josefa a Marii Boøeckých, dvoje rodièe a živou rodinu
st 5.11.
18:00 za † manžela, švagrovou, oboje rodièe a prarodièe
èt 6.11.
7:00 za nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
pá 7.11.
18:00 za živou a † rodinu Køížovu, Straiovu a Plíškovu
so 8.11.
7:00 za živé a † èleny živého rùžence
ne 9.11. 32. v mezidobí 7:15 za † Tomáše Floka, rodièe a rodinu Holoubkovu
8:30 za farní spoleèenství
10:00 za † Oldøicha Koneèného a živou rodinu
po 10.11.
18:00 za rodinu Horákovu a Kupkovu
st 12.11.
18:00 na úmysl dárce
pá 14.11.
18:00 za † Josefa a Marii Boøeckých, dvoje rodièe a živou rodinu
ne 16.11. 33. v mezidobí 7:15 za † P. Josefa Dancingera
8:30 za farní spoleèenství
10:00 na podìkování za zdraví, † manžela a rod. Kuèírkovu a Kilianovou
st 19.11.
18:00 na podìkování za 80 let života
èt 20.11.
7:00 na podìkování, za živou a † rodinu
pá 21.11.
18:00 za skauty
so 22.11.
7:00 za dar života, Boží pomoc a ochranu
ne 23.11. Ježíše Krista 7:15 za farní spoleèenství
Krále
8:30 za † a živou rodinu Svobodu a Vejmolovu
10:00 za rodinu Praxovu, Hajdovu a Morbacherovu
po 24.11.
18:00 za oboje † rodièe, manžela a živou rodinu
st 26.11.
18:00 za živou a † rodinu Pøibylovu
èt 27.11.
7:00 za zdravotnì postižené
pá 28.11.
18:00 za živou a † rodinu Prchalovu, Bílkovu a Ostrých
so 29.11.
17:00 za zemøelé
ne 30.11. 1. adventní
7:15 za † manžela, dvoje rodièe a živou rodinu
8:30 za farní spoleèenství
10:00 za živou a † rodinu Matalovu a Kadlecovu
Roèník XI., èíslo 4 - Posvìcení chrámu 2008 Pro vnitøní potøebu farnosti nepravidelnì
vydává katolická duchovní správa Brno-Øeèkovice. Ilustrace M. Škoviera. Neprodejné.
Deo gratias!

rožeò

Svatého vavøince
Slavnost posvìcení chrámu 2008
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Výroèí posvìcení kostela… Tentokrát náš svátek prožíváme v Roce sv. Pavla.
Chrám Pánì je místem, ve kterém se shromažïuje lokální církev, je místem, kde je
živý Pán. V dnešní dobì èasto
slyšíme slova Kristus ano, církev více svìtla, radosti
ne! Nestaèí vìøit v Krista bez
církve, není zbyteèné ještì uznávat a vìøit v nìjakou církev, lidskou organizaci?
Ve chvíli setkání Pavla s Kristem u Damašku slyší Pavel slova: Proè pronásleduješ mou církev? A tak Pavel uvìøí v Krista, hlásá
evangelium a víru v Krista. V toho, který žije ve své
církvi! Slovo ecclesia (církev) najdeme v listech sv.
Pavla 62x, všechny spoleènosti, i malé skupinky
køesNanù, jsou pro nìj souèástí Tìla Kristova - církve!
Každý vìøící v církvi je dùležitý a plní nìjakou roli v
díle spásy. Biskup, knìz, vzdìlaný, otrok, žena,
dítì… Každý by se mìl ptát Boha a druhých co má
dìlat, jak mùže být užiteènìjší a jak tím mùže
naplòovat svùj život.
Dìkuji všem, kteøí peèují o kostel, o naši lokální
církev. Sestrám a bratrùm, mladým a starším,
zdravým a nemocným, kteøí jsou pokladem farnosti. Naše farnost je živou komunitou, ale mohla by
dávat ještì víc svìtla a radosti. Potøebujeme nové
pomocníky! Potøebujeme TEBE! Prosíme nemocné
za obìtování køížù za farnost, za øeholní a knìžská
povolání. Prosíme o TVÙJ èas a dary, které máš ve
spoleèných modlitbách v rodinì a v kostele, ve všech akcích a spoleèenstvích, které
máme ve farnosti. Prosíme za modlitbu k Duchu Svatému za ukázání místa a role v
církvi. Potøebujeme TVÉ nadšení a radost z toho, že jsi køesNanem! Vìø mi,
køesNanská radost je nejlepším „tahákem“ ke Kristu na našem území.
Konèí období farní rady, dovolte mi podìkovat všem èlenùm za jejich službu, èas
a námahu. S jejich pomocí jsme, mùj pøedchùdce o. Jan i já, mohli realizovat
povolání místní církve. Dìkujeme Vám!
P. Jacek Kruczek

RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA
„Jsem pøesvìdèen také já o vás, bratøi moji, že i vy jste plni dobroty, naplnìni
veškerým poznáním, takže sami mùžete ukazovat cestu jeden druhému."
(Z listu sv. Pavla Øímanùm, kap. 15., verš 14.)

