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Uvítáme vaše pøíspìvky do vánoèního èísla. Uzávìrka je v nedìli 7. prosince v 11 hodin.
Upozornìní:
Dosavadní redakèní rada Rožnì, která pøipravila plných 10 roèníkù farního èasopisu, se
rozhodla ukonèit svoji èinnost a prostor uvolnit farníkùm s novými nápady a mladistvým
zápalem. O tuto práci projevili zájem manželé Lédlovi. Prosíme další zájemce, aby se jim
pøihlásili a spoleènì dali Rožni od prvního èísla roku 2009 novou, aktuální a efektnìjší
podobu. Všem farníkùm dìkujeme za dosavadní spolupráci!
Roèník XI., èíslo 5 - Advent 2008 Pro vnitøní potøebu farnosti nepravidelnì vydává
katolická duchovní správa Brno-Øeèkovice. Neprodejné. Autorem grafik i v tomto èísle je
Marián Škoviera. K vìtší cti a chvále Boží tiskne BETHANIA.
Deo gratias!

rožeò

Svatého vavøince
Advent 2008
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Do Andamarki se každou nedìli scházejí lidé z okolních vesnic. Je to "okresní"
vesnice, která má svého starostu. Policii bohužel nemají, protože její pøíslušníky
teroristé zabili. Tam v horách, 5 hodin cesty od civilizace, lidé žijí svým životem v
chudobì materiální i duchovní a v obrovské nedù- CÍRKEV V DALEKÉ ZEmi
vìøe zvlášL k cizím lidem.
Do kostela zve zvon, který zní, jako by nìkdo mlátil kladivem do kolejnice. Jdeme
od fary mezi stánky se zbožím a jídlem, všichni nás zdraví... Ale do kostela za námi
nejde nikdo, pøece musí vydìlat pár soli
pro svou rodinu. V kostele je nakonec pár
starších lidí a nìkolik dìtí. Zaèínáme
eucharistii, moc španìlštinì nerozumím,
jen obèas slyším v kázání slova republika
Ceka, Øeèkovice. Otec Krištof vypráví o
naší farnosti i historii èeské církve, pøi
pøímluvách se peruán- ská hromádka
modlí za naši farnost. A pøi kánonu slyší
modlitbu v èeštinì... Byl to pro mne
úžasný zážitek, když jsem se mohl tak
daleko, až v Andách, modlit za
øeèkovickou farnost, pociLovat tu úžasnou jednotu církve.
V Peru jako v naší republice je málo lidí pøi nedìlní mši sv. Jsou pro to rùzné
dùvody. Ale dùvod toho, že se modlíme v nedìli eucharistii, je stejný: láska k
Bohu a vdìènost, že nám dal Spasitele Ježíše Krista...
Tolik ještì se musí udìlat dobrého, tolik lidí potøebuje naši pomoc a modlitbu.
Otec Krištof dìkuje vám všem za materiální dary a nade vše za vaše modlitby, které
jsou motorem jeho práce a služby mezi tak chudými lidmi. A oni se budou modlit
zase za nás, protože duchovní chudoby je i u nás dost.
Pøed námi je advent, èas hledání... Boha v srdci, klidu v duši, smyslu vlastní
existence. Èas oèekávání pøíchodu Spasitele, odmìny za naši vìrnost a lásku,
oèekávání cíle lidského života - vánoèního narození i vítìzství Ježíše v našich
srdcích. Advent bude pro nás povzbuzením a posilnìním víry, nadìje a lásky.
Novým liturgickým rokem nás budou doprovázet všichni ètyøi evangelisté,
abychom kromì svíèek na adventním vìnci zapalovali svìtlo v srdci svìtlem
evangelia. Matouš dostal symbol èlovìka, Marek lva, Lukáš býka a Jan orla.
Lidé potøebují apoštoly k poznání radostné zvìsti, potøebují naši modlitbu. Naše
rodiny, Øeèkovice, Brno, naše republika, ale i Peru... Celý svìt.
P. Jacek Kruczek
Huancayo, 19. 11. 2008

prožíváme liturg ický rok
Slavnost P. Marie, poèaté bez poskvrny prvotního høíchu
pondìlí 8. prosince, mše sv. v6.30 hod. sroráty a veèer v18:00 hod.
Roráty - budeme se setkávat každé úterý, ètvrtek a sobotu v6.30 hod. Poslední
roráty budou vúterý 23. prosince.
Pøíležitost ke svátosti smíøení vadventu
- ve dnech 15., 17., 19. a 22. se zpovídá od 17.00 hod. do veèerní mše sv.
- ve dnech 16., 18., 20. a 23. se zpovídá po ranní mši sv.
- ve ètvrtek 18. 12. bude zpovídat od 16 do 19 hod víc zpovìdníkù
O nedìlích a bìhem vánoèních svátkù už pøíležitost ke zpovìdi bude pouze na
osobní vyžádání. Prosíme, nenechávejte slavení svátosti smíøení na poslední chvíli!
Svìtlo z Betléma bude skauty z Petrova pøineseno na mši sv.
v pátek 19. prosince v 18 hod. Odnést si je do svých domovù
bude možné také na Štìdrý den od 10 do 11 hod. zkostela, od
hlavního køíže na øeèkovickém høbitovì a z ob- vyklých míst
vIvanovicích, Medlánkách, Jehnicích a na Oøešínì.
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH:
24. 12. – Štìdrý den
16.00 vánoèní mše sv. zamìøená na dìti
22.00 slavnostní vánoèní mše sv.
25.12. – slavnost Narození Pánì – nedìlní poøad bohoslužeb
26.12. – svátek sv. Štìpána – nedìlní poøad bohoslužeb
28.12. – svátek Svaté rodiny – nedìlní poøad bohoslužeb,
pøi každé mši sv. obnova manželských slibù
31.12. – dìkovná mše sv. jako obvykle v17 hod.,
od 23 hod. adorace a spoleèný vstup do Nového roku.
1.1.2009 – zmìnìný poøad bohoslužeb: 8 a 10 hod., veèerní mše sv. nebude.
Kostel kprohlídce Betléma bude otevøen na Boží hod vánoèní, na sv. Štìpána, na
Sv. rodinu a na Nový rok, pokud se pøihlásí ti, kteøí budou ochotni vtyto dny
vkostele odpoledne hlídat. Bližší informace bude ve vánoèním vydání Rožnì.
ZVEME:
Adventní pøíprava na Vánoce - vpátek 5. a sobotu 6. prosince pøi mši svaté,
povede ji P. Lubor Dobeš (bratr našeho akolyty Augustina)
Mikulášská besídka pro dìti bude v sobotu 6. prosince v16 hodin vkostele.
Svátost pomazání nemocných bude udìlována vnedìli 7. prosince pøi mši sv.
v8.30 hod.
Koleda rodin se bude konat vnedìli 28. prosince od15 hod. vhernì na faøe.
9. farní ples bude vsobotu 10. ledna od 19.30 hod. vsokolovnì. Prodej vstupenek
bude po nedìlních bohoslužbách 28. prosince a 4. ledna.
Tøíkrálová sbírka – pro koledníky jsou od loòského roku ušity kostýmy, je
zapotøebí zajistit vìtší poèet koledníkù – prosíme tatínky sdìtmi, pøihlaste se do 7.
prosince u Èeši Ulricha nebo Terezky Fialové.
PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ
Snídanì na faøe – ve ètvrtek po ranní mši sv. - termíny: 4. a 18. 12.
Setkání mladých je každý pátek v19.00 hod. na faøe.
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Výzva k modlitbì za knìze

Domnívám se, že my, obyvatelé velkých mìst, bychom si mìli uvìdomit, že není
vùbec samozøejmé mít stálého duchovního správce. A mít ve farnosti faráøe, který
tvoøí se svými farníky jednu velkou rodinu, je opravdovým požehnáním. Nemìli
bychom zapomínat za toto požehnání dìkovat i prosit. Farníci zmenších obcí by
nám mohli být pøíkladem.
O prázdninách se každou nedìli po mši svaté vkostele sv. Jiøí ve Velkých
Opatovicích modlí naše rodina spolu smístními farníky modlitbu 049D
zKancionálu – za knìze ve farnosti. Myslím, že tato modlitba je kromì vyjádøení
vdìènosti našemu Pánu Ježíši i citelným povzbuzením a posilou pro místního
knìze vjeho krásném, ale souèasnì velmi nároèném povolání.
Na základì dobré zkušenosti bych chtìla navrhnout celému našemu farnímu
spoleèenství rozšíøení této tradice vnašem kostele ze všedních dní (modlí se
pravidelnì odletošního øíjna) i na nedìlní mše svaté.
Jana Lédlová

Pou* ke hrobu sv. Pavla

Svùj zámìr vìnovat rok oslavám 2000 let od narození Apoštola
národù vyhlásil papež Benedikt XVI. loni bìhem oslav svátku sv.
Petra a Pavla. Rok sv. Pavla mùže být mimo jiné pøíležitostí
- k novému objevení postavy apoštola Pavla, jeho èinnosti a
cest, o kterých se zvlášL hovoøí ve Skutcích apoštolù, sepsaných
sv. Lukášem
k opìtovnému ètení jeho listù prvním køesLanským
spoleèenstvím
- k uspoøádání pouti k jeho hrobu a na místa, která navštívil a založil tam první
církevní obce.
PouL ke hrobu sv. Pavla plánujeme i znaší farnosti vtermínu 2. - 7. bøezna 2009.
Pojedeme jediným autobusem – pøednost tedy budou mít øeèkoviètí farníci.
Pøedpokládaná cena 6 000 Kè (mùže být upravena podle aktuálního kursu eura a
cen PHM) zahrnuje: dopravu autobusem, 4x nocleh ve dvoulùžkových pokojích
vpoutním domì Velehrad vèt. snídanì, 4x veèeøe, parkovné autobusu a prùvodcovskou službu èeskými saleziány vØímì. Pøihlásit se mùžete do 16. ledna 2009
vzákristii. Do 10. února bude zapotøebí pouL zaplatit – pøedpokládáme, že cena
bude do konce ledna upøesnìna.
hfk

Soutìže k Roku sv. Pavla

vyhlašuje Biskupství brnìnské. Cílem soutìží je poznávání osobnosti svatého Pavla
a událostí jeho života, aktualizace Pavlova odkazu pro nás a také objevování a
podpora nových talentù.
Výtvarná soutìž
Soutìžící si vybere jedno ze dvou navržených témat: Nakresli nìkterou událost
zeživota apoštola Pavla; Nakresli pùsobení apoštola v souèasnosti. Soutìž je
urèenapro dìti tøí vìkových kategorií: 3 až 6 let (roèníky 2003 – 2006), 7 až 8 let
(roèníky 2001 – 2002), 9 až 10 let (roèníky 1999 – 2000). Požadovaná forma
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obrázkù:Do soutìže budou pøijaty práce jednotlivcù (ne skupin) vytvoøené
rùznými výtvarnými technikami plošného charakteru o velikosti maximálnì A3
(42× 29,7 cm). Mohou zobrazovat vše, co souvisí se životem apoštola Pavla, nebo
cokoliv, co zobrazuje pùsobení jakéhokoliv apoštola – šiøitele evangelia a následovníka Ježíše Krista – v souèasnosti. Rodièe, katecheté a uèitelé mohou dìtem
pomoci radou, ne malováním.
Základní kritéria pro pøijetí práce: dodržení formy obrázku (velikosti) a tématu,
dodržení termínu dodání 31. bøezna 2009 (rozhodující je razítko na poštovní
zásilce), opatøení obrázku ze zadní strany štítkem s vyplnìnými pravdivými údaji,
autor obrázku musí vìkovì spadat do nìkteré z vìkových kategorií soutìže.
Obrázky posoudí odborná porota, která vybere z každé vìkové kategorie 10
vítìzných obrázkù. Hodnotí se: originalita a nápad, výtvarná technika a zpùsob
provedení. Z každé vìkové kategorie bude ocenìno 10 autorù. Odmìnami budou
výtvarné pomùcky, knihy, upomínkové pøedmìty. Vítìzové budou spolu s rodièi
pozváni na vernisáž výstavy, která probìhne 1.èervna 2009 v brnìnské katedrále.
Ceny vítìzùm pøedá otec biskup Vojtìch Cikrle.
Zaslané obrázky se nevracejí. Úèastník soutìže pøenechává poøadateli soutìže
bezúplatnì práva kužití obrázku k výstavním a publikaèním úèelùm. Poøadatel se
zavazuje nakládat s osobními údaji soutìžících v souladu se zákonem è.
101/2000Sb. za úèelem zpracování tìchto údajù pro potøeby soutìže a zveøejnìní
výhercù v médiích.
Zpùsob dodání prací: poštou nebo osobnì na adresu: Biskupství brnìnské,
Diecézní katechetické centrum, Petrov 5 (3. patro), 601 43 Brno.

Text posoudí odborná porota v dvoukolovém systému, v nìmž se pøidìlují body
podle pøedem stanoveného zpùsobu. Hodnotí se: originalita a nápad, dodržení
zadané formy a rozsahu, respektování biblického kontextu souvisejícího s osobností
apoštola Pavla.
V každé vìkové kategorii budou odmìnìni tøi autoøi nejlepších prací. 1. místo –
mobilní telefon, 2. místo – elektronika (napø. pøehrávaè MP3), 3. místo – hodnotná
kniha, DVD. Organizátor soutìže si vyhrazuje právo nìkterá místa neobsadit.
Zasláním práce dává úèastník soutìže organizátorùm svolení k publikování textu
v literární èi zvukové podobì. Vítìzné práce budou publikovány na
<http://www.biskupstvi.cz/roksvatehopavla>, v pøípadì vhodnosti budou využity mediálním partnerem soutìže, Radiem Proglas. Zaslané texty se nevracejí.
Dùležité termíny: dodání prací do 28. února 2009, vyhlášení výsledkù kvìten
2009; odmìny slavnostnì pøedá otec biskup Vojtìch Cikrle 22. kvìtna 2009.
Dodat práce je možné písemnì poštou (nejlépe doporuèenì) na adresu:
Biskupství brnìnské, literární soutìž, Petrov 5, 601 43 Brno. Uvítáme i elektronickou podobu. Dále e-mailem na adresu <literarni.soutez@biskupstvi.cz>. Po
zaslání práce tímto zpùsobem bude soutìžícímu obdržení e-mailu elektronicky
potvrzeno. Pokud toto potvrzení soutìžící nedostane, znamená to, že e-mail nebyl
doruèen, a je tøeba se informovat u organizátora. Také je možné dodání osobnì na
Biskupství brnìnské, budova Petrov 5, Diecézní katechetické centrum (3.patro).
Informace u kontaktních osob: Mgr. Marie Špaèková, <spackova@biskupstvi.cz>,
tel. 543235030; R.D. Mgr. Roman Kubín, <roman.kubin@cbox.cz>.

Literární soutìž: Apoštol Pavel v 21. století
Soutìžící si vybere jednu z navrhovaných forem a v duchu apoštola Pavla napíše:
– dopis svému farnímu spoleèenství
– e-mail, který by svatý Pavel poslal dnes tobì samotnému
– promluvu o víøe k urèité skupinì lidí, zvláštì nevìøících
– volný slohový útvar.
Soutìž je urèena pro jednotlivce. 1. kategorie – žáci 7., 8. a 9. tøíd ZŠ a
odpovídajících tøíd víceletých gymnázií, 2. kategorie – studenti SŠ a odborných
uèilišL, 3. kategorie – studenti VŠ a dospìlí.
Rozsah prací: 1 až 5 stran textu, tj. cca 2000 až 10 000 znakù vèetnì mezer (ne
více). Každý soutìžící mùže poslat pouze jedno dílo. Základní kritéria pro pøijetí
práce jsou: dosud nezveøejnìný vlastní text, dodržení rozsahu a tématu, dodržení
termínu dodání 28. února 2009 (rozhodující je razítko na obálce) a dodání
pravdivých povinných údajù o autorovi. Ty jsou jméno a pøíjmení, rok narození,
kontaktní adresa (úplná, vèetnì PSÈ), telefonní èíslo (mobilní èi pevné linky).
Nepovinné údaje o autorovi jsou e-mail, adresa školy, farnost, text apoštola Pavla,
kterým byl autor obzvlášL inspirován (biblická citace).

Den po pøíjezdu, když už jsme byli nasnídaní, šli rodièe do chaty Terezy na
duchovní program s otcem Jackem, který byl každý den. A mì sbráchou poslali
kostatním dìtem do Erlebachovy chaty. Pùvodnì jsem pochyboval, jelikož jsem si
myslel, že je to jen pro nejmenší úèastníky dovolené. Nakonec jsem tam šel.
Každý den dopoledne jsme se tam scházeli. Já jsem trávil èas tím, že jsem
sostatními hrál „Uno“. (Brácha radìji hrál v 1. patøe kuleèník sKubou).
Nejmladšídìti spoleènì sHonzíkem nám pomáhali tím, že maèkali na rozdavaè
karet, který karty vyhazoval. Jednoho dne pøišla jedna ztìch, kteøí se starali o dìti a
oznámila, že Marta spadla do jezírka. Po tomto setkání si rodièe vyzvedli své
ratolesti a spoleènì jsme všichni šli do kaplièky sv. Františka zAssisi na mši. Poté
následovalo ve 12 hodin zvonìní na zvon, kterým nás povìøil pan majitel.
Dozvonili jsme a šli jsme na obìd. Po obìdì mìly rodiny volný program. Jeden den
šly nìkteré rodiny spoleènì na Snìžné jámy. A sníh tam
opravdu byl. Na Snìžku jsme mìli celodenní výlet. (Vyšli
tam i nejmladší úèastníci, poponášeni tatínky, a jedna
tìhotná maminka). O pùl sedmé jsme se sešli na veèeøi a
po ní mìli rodièe veèerní program. Veèer jsem se nejradìji
šel pomodlit do kaplièky, projít se a pohoupat na
houpaèkách.
Na tuto dovolenou rodin budu ještì dlouho
vzpomínat.
Marek C.

Organizátor se zavazuje nakládat s osobními údaji soutìžících v souladu se
zákonem è. 101/2000 Sb. za úèelem zpracování tìchto údajù pro potøeby soutìže a
zveøejnìní výhercù v médiích.
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Duchovn í obnova sen iorù

Do svého programu tìchto dnù si pan faráø vepsal i nás, seniory naší farnosti.
Potìšilo nás to. Každý den jsme se sešli po mši svaté na faøe vpoètu 22 – 27.
První den jsme poslouchali milou èeštinou otce Jacka pøednášené peèlivì
pøipravené kapitoly zPísma o nejvìtších hodnotách našeho života a smyslu
životanás, poutníkù na této zemi. Èlovìk je na svìtì pro druhé. Naše srdce má
býtnaplnìné láskou od Boha, láskou pøející, odpouštìjící, pokornou a milosrdnou,shovívavou, ale i radostnou ve víøe a nadìji pro všechny své bližní. Tìmi
jsmesi navzájem všichni. Láska je dar nejvyšší. Ve spojení sDuchem svatým
pøináší do našich srdcí mír a Boží pokoj. Máme i jiné pomocníky z nebe – jsou to
andìlé strážní, jsou stále snámi a chrání nás a máme snimi spolupracovat. Prosit je
o pomoc vtìžkostech i starostech, vedou nás po cestì, na které nezbloudíme.
Vtomto svìtì nekonèících informací a svìtských záležitostí se to bez daru Božího
vedení a Boží pomoci mùže lehce stát. Ale náš Pán je Cesta, Pravda a Život, stále
èeká na naši lásku, na touhu naší duše po lásce èisté a pokorné. Svátost smíøení nás
oèišLuje a smiøuje. Náš první den byl zakonèen vkostele adorací a modlitbou
korunky kBožímu Milosrdenství a požehnáním nám všem.
Na další den jsme se tìšili již ve vìtším poètu. Pøipomnìli jsme si jubilejní rok
sv.Pavla a jeho listy, vnichž jsou stále aktuální slova: „Vše mohu vKristu, který
midává sílu.“ Všechny lidi miloval vBohu a Boha vnich, nezapomínal, že za
všechno vdìèí Bohu a Kristovì Církvi. Od setkání vDamašku mu sloužil celým
svým srdcem, celou duší i celou myslí. A to máme konat i my, jak je to jen možné,
ive støelných modlitbách bìhem dne. Každý jsme knìèemu povoláni, všichni jsme
dùležití vtom, co dìláme. I pro nás, seniory, platí slova sv. Pavla - hledejte sílu
unašeho Pána vjeho všemohoucnosti. Odevzdávejme mu svá trápení, bolesti,
nemoci, beznadìje, urèitì nám pomùže, je stále snámi, poznáte to, proste
anezapomeòte dìkovat. Za vše dobré a krásné, co mùžeme žít, vidìt, slyšet.
Aještì máme jeden úkol: vést i naše vnouèata kvíøe, kpoznání pravdy o èlovìku
adobrém Bohu. Ne násilnou formou, ale pøedevším modlitbami a náš Pán své dílo
vnich uskuteèní. Po adoraci vkostele, køížové cestì a požehnání nám všem
konèíme druhý den naplnìni bolestnou láskou dvou srdcí Ježíše a Marie.
Tøetí den byl vìnován laskavému pouèení a pøipomenutí úèasti a prùbìhu mše
svaté, která má obdivuhodnou cenu. Je nejvìtším náboženským úkonem, pro
Bohanejslavnìjším a pro naši duši nejprospìšnìjším. Získáváme pøi ní sílu,
abychom milovali Boha a bližní a dokázali jim odpouštìt. Na mši svatou máme
pøicházet vèas, abychom stihli prosit Ducha svatého o zbavení neklidu,
roztøíštìnosti myšlenek a prosit o dar pokoje vtak posvátnou chvíli, abychom
zhloubi srdce naslouchali Božímu slovu. Pøi obìti darù se modlíme: Pane, celý se
tiobìtuji, takový jaký jsem, vše, co mám a co mohu. Vše vkládám do tvých
rukou,Všemohoucí Pane, promìò mne zásluhami svého Syna. Prosím o svoje
drahé, své rodiny, za všechny bližní, i za naše nepøátele i za ty, kteøí se svìøili
našimmodlitbám. Tyto naše dary pøenáší naši andìlé strážní pøed Pánùv oltáø.
Ave chvíli promìnìní se stává knìz Ježíšem. Jen pro tuto chvíli. Dar knìžství je
mocod Boha dennì zpøítomòovat zázrak Eucharistie. Tato dùstojnost je dána jen
knìžím. A Ježíš je vtuto chvíli snámi. A touží slyšet slova lásky od nás: Milujeme
tì,klaníme se ti, otvíráme ti své srdce, doufáme vtebe! Znejhlubšího nitra se
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modlíme Otèe náš, pøijímáme pokoj Pánì a navzájem
sezdravíme: “Pokoj tobì“. A Ježíš nás všechny objímá
svojí nekoneènou láskou a nìhou. Když Pán Ježíš
ustanovil Eucharistii a uèinil se vìznìm lásky knám,
chce zùstat snámi do konce svìta, po všechny dny,
abychom nezùstali sirotci my, jež miluje víc než svùj
život. Bùh je láska a kdo zùstává vlásce, zùstává
vBohua Bùh zùstává vnìm. Po adoraci vkostele,
litaniikNejsvìtìjšímu Srdci Ježíšovu a požehnání nám
všem, naplnìni dary a milostmi se tiše rozcházíme ke
svým domovùm.
Svìèností, úctou a láskou Vám dìkujeme, otèe Jacku,
za Váš èas nám vìnovaný, za slova života zPísma.
Bylonám sVámi krásnì. Kéž bychom se za rok opìt
mohli pøi duchovní obnovì sejít! Byla užiteèná! Jste
vnašich modlitbách - aL Vám Pán stále žehná!
(udo)

Podzimn í pou* farn íkù d o Polska

aneb Na návštìvì u otce Jacka
Vnímá to tak velká vìtšina znás. Díky své hloubce, opravdovosti, nároènosti,
aleinesmírné laskavosti a jemnému smyslu pro humor si otec Jacek získal za tìch
pár let, co vnaší farnosti pùsobí, srdce svých farníkù. Stal se nám nejen dobrým
správcem a duchovním pastýøem, ale i opravdovým pøítelem. Velmi si proto
vážíme jeho pozvání do Polska. Ve své rodné zemi nám ukázal nejen místa velmi
turisticky zajímavá, ale zejména místa, která jsou mu opravdu drahá. Pøivedl nás
tam, kde se narodil, vyrùstal a prožíval svá první knìžská léta.
Do posledního místa zaplnìným autobusem jsme se vydali na naši pouL poslední
øíjnovou nedìli. Podle èeské pøedpovìdi poèasí øádnì vybaveni teplým obleèením,
pláštìnkami a deštníky. Polsko nás ale pøivítalo høejivými sluneèními paprsky, které
nás pak provázely po celou dobu našeho putování. Po cestì do mìsta Bochnia,
místa našeho ubytování, jsme udìlali kratièkou zastávku ve Wadowicích, rodišti
Jana Pavla II. Zde jsme navštívili místní chrám (místo køtu Jana Pavla II.; kaple
sostatky sv. otce Pia) a rodný dùm milovaného papeže.
Po ubytování a výborné veèeøi vpoutním domì vBochni následovala
prohlídkamístní pùvodnì gotické baziliky sv. Mikuláše a modlitba rùžence pøed
posvátným obrazem Panny Marie Rùžencové. Vtéto bazilice došlo vroce 1999 ke
svatoøeèení bl. Kingy (Kunigundy), uherské princezny, patronky místních
horníkù.VBochni se totiž nacházejí témìø osm set let staré solné doly, které sv.
Kinga založila, a které jsme mìli možnost navštívit hned následující dopoledne.
Bylto velmi pùsobivý zážitek pro všechny, ale zejména velká atrakce pro naše
nejmladší úèastníky zájezdu (viz níže). Pro mnohé znás to bylo poprvé vživotì,
cojsme navštívili kapli vhloubce zhruba 250 metrù pod zemí, nádhernì
zdobenou(mezi sochami i èeský sv. Jan Nepomucký), vybavenou dvìma oltáøi,
kazatelnou a dokonce i kùrem. I zde sloužil Jan Pavel II. mši svatou pøi pøíležitosti
svatoøeèení bl. Kingy.
Odpoledne téhož dne jsme se vydali do Limanowé - rodištì otce Jacka.
Vmístníbazilice Panny Marie Bolestné jsme pøi mši svaté obìtovali i všechna
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Duchovn í obnova sen iorù

Do svého programu tìchto dnù si pan faráø vepsal i nás, seniory naší farnosti.
Potìšilo nás to. Každý den jsme se sešli po mši svaté na faøe vpoètu 22 – 27.
První den jsme poslouchali milou èeštinou otce Jacka pøednášené peèlivì
pøipravené kapitoly zPísma o nejvìtších hodnotách našeho života a smyslu
životanás, poutníkù na této zemi. Èlovìk je na svìtì pro druhé. Naše srdce má
býtnaplnìné láskou od Boha, láskou pøející, odpouštìjící, pokornou a milosrdnou,shovívavou, ale i radostnou ve víøe a nadìji pro všechny své bližní. Tìmi
jsmesi navzájem všichni. Láska je dar nejvyšší. Ve spojení sDuchem svatým
pøináší do našich srdcí mír a Boží pokoj. Máme i jiné pomocníky z nebe – jsou to
andìlé strážní, jsou stále snámi a chrání nás a máme snimi spolupracovat. Prosit je
o pomoc vtìžkostech i starostech, vedou nás po cestì, na které nezbloudíme.
Vtomto svìtì nekonèících informací a svìtských záležitostí se to bez daru Božího
vedení a Boží pomoci mùže lehce stát. Ale náš Pán je Cesta, Pravda a Život, stále
èeká na naši lásku, na touhu naší duše po lásce èisté a pokorné. Svátost smíøení nás
oèišLuje a smiøuje. Náš první den byl zakonèen vkostele adorací a modlitbou
korunky kBožímu Milosrdenství a požehnáním nám všem.
Na další den jsme se tìšili již ve vìtším poètu. Pøipomnìli jsme si jubilejní rok
sv.Pavla a jeho listy, vnichž jsou stále aktuální slova: „Vše mohu vKristu, který
midává sílu.“ Všechny lidi miloval vBohu a Boha vnich, nezapomínal, že za
všechno vdìèí Bohu a Kristovì Církvi. Od setkání vDamašku mu sloužil celým
svým srdcem, celou duší i celou myslí. A to máme konat i my, jak je to jen možné,
ive støelných modlitbách bìhem dne. Každý jsme knìèemu povoláni, všichni jsme
dùležití vtom, co dìláme. I pro nás, seniory, platí slova sv. Pavla - hledejte sílu
unašeho Pána vjeho všemohoucnosti. Odevzdávejme mu svá trápení, bolesti,
nemoci, beznadìje, urèitì nám pomùže, je stále snámi, poznáte to, proste
anezapomeòte dìkovat. Za vše dobré a krásné, co mùžeme žít, vidìt, slyšet.
Aještì máme jeden úkol: vést i naše vnouèata kvíøe, kpoznání pravdy o èlovìku
adobrém Bohu. Ne násilnou formou, ale pøedevším modlitbami a náš Pán své dílo
vnich uskuteèní. Po adoraci vkostele, køížové cestì a požehnání nám všem
konèíme druhý den naplnìni bolestnou láskou dvou srdcí Ježíše a Marie.
Tøetí den byl vìnován laskavému pouèení a pøipomenutí úèasti a prùbìhu mše
svaté, která má obdivuhodnou cenu. Je nejvìtším náboženským úkonem, pro
Bohanejslavnìjším a pro naši duši nejprospìšnìjším. Získáváme pøi ní sílu,
abychom milovali Boha a bližní a dokázali jim odpouštìt. Na mši svatou máme
pøicházet vèas, abychom stihli prosit Ducha svatého o zbavení neklidu,
roztøíštìnosti myšlenek a prosit o dar pokoje vtak posvátnou chvíli, abychom
zhloubi srdce naslouchali Božímu slovu. Pøi obìti darù se modlíme: Pane, celý se
tiobìtuji, takový jaký jsem, vše, co mám a co mohu. Vše vkládám do tvých
rukou,Všemohoucí Pane, promìò mne zásluhami svého Syna. Prosím o svoje
drahé, své rodiny, za všechny bližní, i za naše nepøátele i za ty, kteøí se svìøili
našimmodlitbám. Tyto naše dary pøenáší naši andìlé strážní pøed Pánùv oltáø.
Ave chvíli promìnìní se stává knìz Ježíšem. Jen pro tuto chvíli. Dar knìžství je
mocod Boha dennì zpøítomòovat zázrak Eucharistie. Tato dùstojnost je dána jen
knìžím. A Ježíš je vtuto chvíli snámi. A touží slyšet slova lásky od nás: Milujeme
tì,klaníme se ti, otvíráme ti své srdce, doufáme vtebe! Znejhlubšího nitra se
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modlíme Otèe náš, pøijímáme pokoj Pánì a navzájem
sezdravíme: “Pokoj tobì“. A Ježíš nás všechny objímá
svojí nekoneènou láskou a nìhou. Když Pán Ježíš
ustanovil Eucharistii a uèinil se vìznìm lásky knám,
chce zùstat snámi do konce svìta, po všechny dny,
abychom nezùstali sirotci my, jež miluje víc než svùj
život. Bùh je láska a kdo zùstává vlásce, zùstává
vBohua Bùh zùstává vnìm. Po adoraci vkostele,
litaniikNejsvìtìjšímu Srdci Ježíšovu a požehnání nám
všem, naplnìni dary a milostmi se tiše rozcházíme ke
svým domovùm.
Svìèností, úctou a láskou Vám dìkujeme, otèe Jacku,
za Váš èas nám vìnovaný, za slova života zPísma.
Bylonám sVámi krásnì. Kéž bychom se za rok opìt
mohli pøi duchovní obnovì sejít! Byla užiteèná! Jste
vnašich modlitbách - aL Vám Pán stále žehná!
(udo)

Podzimn í pou* farn íkù d o Polska

aneb Na návštìvì u otce Jacka
Vnímá to tak velká vìtšina znás. Díky své hloubce, opravdovosti, nároènosti,
aleinesmírné laskavosti a jemnému smyslu pro humor si otec Jacek získal za tìch
pár let, co vnaší farnosti pùsobí, srdce svých farníkù. Stal se nám nejen dobrým
správcem a duchovním pastýøem, ale i opravdovým pøítelem. Velmi si proto
vážíme jeho pozvání do Polska. Ve své rodné zemi nám ukázal nejen místa velmi
turisticky zajímavá, ale zejména místa, která jsou mu opravdu drahá. Pøivedl nás
tam, kde se narodil, vyrùstal a prožíval svá první knìžská léta.
Do posledního místa zaplnìným autobusem jsme se vydali na naši pouL poslední
øíjnovou nedìli. Podle èeské pøedpovìdi poèasí øádnì vybaveni teplým obleèením,
pláštìnkami a deštníky. Polsko nás ale pøivítalo høejivými sluneèními paprsky, které
nás pak provázely po celou dobu našeho putování. Po cestì do mìsta Bochnia,
místa našeho ubytování, jsme udìlali kratièkou zastávku ve Wadowicích, rodišti
Jana Pavla II. Zde jsme navštívili místní chrám (místo køtu Jana Pavla II.; kaple
sostatky sv. otce Pia) a rodný dùm milovaného papeže.
Po ubytování a výborné veèeøi vpoutním domì vBochni následovala
prohlídkamístní pùvodnì gotické baziliky sv. Mikuláše a modlitba rùžence pøed
posvátným obrazem Panny Marie Rùžencové. Vtéto bazilice došlo vroce 1999 ke
svatoøeèení bl. Kingy (Kunigundy), uherské princezny, patronky místních
horníkù.VBochni se totiž nacházejí témìø osm set let staré solné doly, které sv.
Kinga založila, a které jsme mìli možnost navštívit hned následující dopoledne.
Bylto velmi pùsobivý zážitek pro všechny, ale zejména velká atrakce pro naše
nejmladší úèastníky zájezdu (viz níže). Pro mnohé znás to bylo poprvé vživotì,
cojsme navštívili kapli vhloubce zhruba 250 metrù pod zemí, nádhernì
zdobenou(mezi sochami i èeský sv. Jan Nepomucký), vybavenou dvìma oltáøi,
kazatelnou a dokonce i kùrem. I zde sloužil Jan Pavel II. mši svatou pøi pøíležitosti
svatoøeèení bl. Kingy.
Odpoledne téhož dne jsme se vydali do Limanowé - rodištì otce Jacka.
Vmístníbazilice Panny Marie Bolestné jsme pøi mši svaté obìtovali i všechna
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našetrápení a bolesti. Vatriu pøiléhajícím kbazilice jsme knaší radosti, a až po
peèlivém hledání, našli mezi desítkami sošek Madony ze všech koutù svìta i tu
jednu naši èeskou – ze Svaté Hory u Pøíbrami. Další zastávkou na naší pouti bylo
poutní místo na vrchu Pasierbec na okraji Limanowé, kde jsme vtiché modlitbì
prosili pøed zázraèným obrazem Panny Marie Utìšitelky vpožehnaném stavu, za
všechny naše pøíbuzné a známé manželské páry, jejichž touha po dìLátku zùstává
zatím nenaplnìná.
Veèer se nám potom dostalo opravdu vøelého pøijetí od rodiny
otce Jacka i ostatních místních obyvatel. Kpøátelské- mu
èesko-polskému posezení u dobrého jídla a pití, a pozdìji i
ktanci, nám hrál a zpíval výborný mužský sbor místních hasièù.
Ani my jsme se však nedali zahanbit a vydatnì podpoøeni
houslovým doprovodem jediného hudebního profesionála mezi
poutníky jsme našim polským pøátelùm pøezpívali témìø všechny
známé èeské i moravské lidovky. Atmosféra setkání byla opravdu
srdeèná, nechtìlo se nám louèit, ale èekala nás ještì prohlídka
místního pìt set let starého kostela Nejsvìtìjší Trojice, kde otec Jacek rozpoznal
velmi záhy své povolání ke knìžské službì, veden vzorem místního pana faráøe a
kaplanù.
Tøetí den naši pouL završila návštìva baziliky Božího Milosrdenství vKrakovì
-£agiewnikách. Pøi mši svaté vkapli sv. Faustyny Kowalske jsme prosili zejména
onaši vìtší dùvìru vBoží plán snašimi životy a dìkovali za svobodu, kterou náš
èeský národ získal poprvé právì pøed devadesáti lety, a kterou po letech diktatury
znovu nabyl vroce 1989. Státní svátek jsme symbolicky oslavili i zpìvem èeské
národní hymny a Svatováclavského chorálu.
Na závìr chci ještì dodat, že i tato naše pouL byla pøíležitostí kpoznání nového,
ale zejména kzastavení, vnitønímu ztišení a naèerpání milostí a pokoje. Jedná se o
zážitky natolik osobní a niterné, že se o nich neodvažuji nìco obecnì psát. Snad jen,
že každý znás poutníkù jistì naèerpal právì tolik, s nakolik otevøenou myslí, duší a
srdcem se podzimní pouti øeèkovické farnosti do Polska zúèastnil.
(jal)
Na celé exkurzi do solných dolù v Bochni byla pro mì jednoznaènì nejzajímavìjší
cesta dùlním výtahem do hloubky 250 m. Dùmyslný systém „klimatizace“, velkého
dmychadla, kterým byla horníkùm vhánìna do šachty alespoò trocha vzduchu,
kladkostroje, pomocí kterých byli do dolù spouštìni konì, a na povrch vytahovány
obrovské valouny soli. A také hlavnì to, že všechny tyto vymoženosti (až na ten
výtah, pochopitelnì - slaòovali) dokázali vymyslet a zkonstruovat již vdávném
støedovìku. A zatímco vdnešní dobì se lidé do solných dolù jezdí léèit, napøíklad
sastmatem (den pobytu vsolném dole prý nahradí tøi dny pobytu u moøe),
vminulosti práce horníkù pøinášela velká rizika. Pracovali ve tmì, vhorku,
špatném vzduchu, ohroženi závalem, výbuchem metanu, pádem zvýšky, ale také
agresivním pùsobením soli pøi práci vsolance. Tato nejhùøe placená práce
zpùsobovala, že zde pracující horníci vypadali ve svých pouhých sedmnácti letech
na šedesát…
Jakub L.
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Naše rod iny
Všimli jste si už, že neexistuje žádné pøikázání, že rodièe mají milovat dìti? To se
zøejmì bere za samozøejmé. Ale sláskou dìtí krodièùm to už tak samozøejmé není
– na to je vdesateru zvláštní Boží pøikázání: „Cti otce svého a matku svou!“
Starozákonní Sirachovec se zastává rodièù zestárlých. Chce, aby mladí snimi mìli
trpìlivost, když už jsou dìtinští a bývají mrzutí, obtížní. V Cyrilometodìjském
kalendáøi byla jednou krásná slova o trpìlivosti se starým èlovìkem:
„Blahoslavení jste, kdo máte pochopení pro mou pomalou chùzi a nesykáte
netrpìlivì, když pøecházím.
Blahoslavení jste, kdo chápete, že mé ucho už špatnì slyší a mluvíte se mnou
pomalu a zøetelnì.
Blahoslavení jste, kdo vidíte, že mé oèi jsou už zakaleny a taktnì mi pomùžete ,
když snìèím zápolím.
Blahoslavení jste, když se se mnou zastavíte
spøívìtivým úsmìvem a nemlu- víte se mnou se
shovívavou ironií.
Blahoslavení jste, kteøí na mì nekøièíte, že jsem
stará popleta, když nìco zapomenu nebo ztratím.
Blahoslavení jste, kteøí mi dáváte najevo, že jsem
poøád ještì èlovìk a kteøí jste mì neodepsali ze
svého rodinného spoleèenství.
Blahoslavení jste vy všichni, kteøí mi nìjak
ulehèujete dny, které mi ještì zbývají.
Až budu doma, budu o vás vypravovat Otci.“
(maš)
(pøevzato zfarního èasopisu Matouš)

Advent na Petrovì
6.12.

17.00

7.12.

19.30

8.12.

17.20

13.12. 17.00
14.12. 9.00
20.12. 17.00

Adventní varhanní koncert,
úèinkují posluchaèi brnìnské konzervatoøe, vstupné dobrovolné
Adventní koncert duchovní hudby, poøádá agentura Amneris,
pøedprodej vstupenek BKC, Bìhounská 17.
Slavnost Neposkvrnìného Poèetí Panny Marie.
Prùvod se svìtly zDenisových sadù a pontifikální mše svatá.
Adventní varhanní koncert,
úèinkují posluchaèi brnìnské konzervatoøe, vstupné dobrovolné
Pontifikální mše svatá spøedáním Betlémského svìtla.
Adventní varhanní koncert,
úèinkují posluchaèi brnìnské konzervatoøe, vstupné dobrovolné

Vnedìli 14. 12. 2008 od10 do 16 hodin probìhne vprostorách Diecézního muzea
vBrnì na Petrovì ( Petrov 1) pøedvánoèní kulturní program nazvaný Advent na
Petrovì. Souèástí akce, která volnì naváže na úspìšný Svatopavelský jarmark
zèervna letošního roku, budou ukázky tradièních lidových øemesel (tvorba vizovického peèiva, slamìných ozdob, zdobení tradièních perníkù, palièkování a další)
smožností vyzkoušet si atraktivní techniky na místì. Nìkteré drobné výrobky
svánoèní tematikou bude možné i zakoupit. Vstupné dobrovolné.
9

našetrápení a bolesti. Vatriu pøiléhajícím kbazilice jsme knaší radosti, a až po
peèlivém hledání, našli mezi desítkami sošek Madony ze všech koutù svìta i tu
jednu naši èeskou – ze Svaté Hory u Pøíbrami. Další zastávkou na naší pouti bylo
poutní místo na vrchu Pasierbec na okraji Limanowé, kde jsme vtiché modlitbì
prosili pøed zázraèným obrazem Panny Marie Utìšitelky vpožehnaném stavu, za
všechny naše pøíbuzné a známé manželské páry, jejichž touha po dìLátku zùstává
zatím nenaplnìná.
Veèer se nám potom dostalo opravdu vøelého pøijetí od rodiny
otce Jacka i ostatních místních obyvatel. Kpøátelské- mu
èesko-polskému posezení u dobrého jídla a pití, a pozdìji i
ktanci, nám hrál a zpíval výborný mužský sbor místních hasièù.
Ani my jsme se však nedali zahanbit a vydatnì podpoøeni
houslovým doprovodem jediného hudebního profesionála mezi
poutníky jsme našim polským pøátelùm pøezpívali témìø všechny
známé èeské i moravské lidovky. Atmosféra setkání byla opravdu
srdeèná, nechtìlo se nám louèit, ale èekala nás ještì prohlídka
místního pìt set let starého kostela Nejsvìtìjší Trojice, kde otec Jacek rozpoznal
velmi záhy své povolání ke knìžské službì, veden vzorem místního pana faráøe a
kaplanù.
Tøetí den naši pouL završila návštìva baziliky Božího Milosrdenství vKrakovì
-£agiewnikách. Pøi mši svaté vkapli sv. Faustyny Kowalske jsme prosili zejména
onaši vìtší dùvìru vBoží plán snašimi životy a dìkovali za svobodu, kterou náš
èeský národ získal poprvé právì pøed devadesáti lety, a kterou po letech diktatury
znovu nabyl vroce 1989. Státní svátek jsme symbolicky oslavili i zpìvem èeské
národní hymny a Svatováclavského chorálu.
Na závìr chci ještì dodat, že i tato naše pouL byla pøíležitostí kpoznání nového,
ale zejména kzastavení, vnitønímu ztišení a naèerpání milostí a pokoje. Jedná se o
zážitky natolik osobní a niterné, že se o nich neodvažuji nìco obecnì psát. Snad jen,
že každý znás poutníkù jistì naèerpal právì tolik, s nakolik otevøenou myslí, duší a
srdcem se podzimní pouti øeèkovické farnosti do Polska zúèastnil.
(jal)
Na celé exkurzi do solných dolù v Bochni byla pro mì jednoznaènì nejzajímavìjší
cesta dùlním výtahem do hloubky 250 m. Dùmyslný systém „klimatizace“, velkého
dmychadla, kterým byla horníkùm vhánìna do šachty alespoò trocha vzduchu,
kladkostroje, pomocí kterých byli do dolù spouštìni konì, a na povrch vytahovány
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Naše rod iny
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trpìlivost, když už jsou dìtinští a bývají mrzutí, obtížní. V Cyrilometodìjském
kalendáøi byla jednou krásná slova o trpìlivosti se starým èlovìkem:
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Blahoslavení jste, kdo chápete, že mé ucho už špatnì slyší a mluvíte se mnou
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Blahoslavení jste, kdo vidíte, že mé oèi jsou už zakaleny a taktnì mi pomùžete ,
když snìèím zápolím.
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Blahoslavení jste vy všichni, kteøí mi nìjak
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Až budu doma, budu o vás vypravovat Otci.“
(maš)
(pøevzato zfarního èasopisu Matouš)

Advent na Petrovì
6.12.

17.00

7.12.

19.30

8.12.

17.20

13.12. 17.00
14.12. 9.00
20.12. 17.00

Adventní varhanní koncert,
úèinkují posluchaèi brnìnské konzervatoøe, vstupné dobrovolné
Adventní koncert duchovní hudby, poøádá agentura Amneris,
pøedprodej vstupenek BKC, Bìhounská 17.
Slavnost Neposkvrnìného Poèetí Panny Marie.
Prùvod se svìtly zDenisových sadù a pontifikální mše svatá.
Adventní varhanní koncert,
úèinkují posluchaèi brnìnské konzervatoøe, vstupné dobrovolné
Pontifikální mše svatá spøedáním Betlémského svìtla.
Adventní varhanní koncert,
úèinkují posluchaèi brnìnské konzervatoøe, vstupné dobrovolné

Vnedìli 14. 12. 2008 od10 do 16 hodin probìhne vprostorách Diecézního muzea
vBrnì na Petrovì ( Petrov 1) pøedvánoèní kulturní program nazvaný Advent na
Petrovì. Souèástí akce, která volnì naváže na úspìšný Svatopavelský jarmark
zèervna letošního roku, budou ukázky tradièních lidových øemesel (tvorba vizovického peèiva, slamìných ozdob, zdobení tradièních perníkù, palièkování a další)
smožností vyzkoušet si atraktivní techniky na místì. Nìkteré drobné výrobky
svánoèní tematikou bude možné i zakoupit. Vstupné dobrovolné.
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PROSINEC V CENTRU PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉÈI

Josefská 1, Brno, www.crsp.cz
2. 12. pøednáška „Šestinedìlí, péèe o novorozence“ vKurzu pro nastávající rodièe
9. 12. pøednáška „Kojení“ vKurzu pro nastávající rodièe, vždy od 17.30.
Tatínek u porodu – bezprostøední pøíprava tatínka, pøípadnì jiného doprovodu,
který bude pøítomen u porodu a chce rodící ženì úèinnì pomáhat a prožívat
neopakovatelné chvíle zrození spolu smaminkou. Probíhá po pøedchozím
pøihlášení vždy vúterý dopoledne nebo ve ètvrtek vpodveèer vdélce 90 minut.
Cvièení pro tìhotné ženy do 30. týdne (pondìlí 11.30 a støeda 19.15), nutno se
pøihlásit
Cvièení sdìtmi od 3 do 5 let vpøíjemném prostøedí a vmalém kolektivu vcentru
mìsta. Každý ètvrtek od 17 - 18 hod., nutno pøihlásit.
Chcete posílit svoji kondici? Pøijïte si zacvièit do kurzu kondièního cvièení
vpøíjemném prostøedí, vmalém kolektivu vcentru Brna. Cvièení je uzpùsobeno
vìkové skupinì žen støedního vìku, nároènost je upravena podle požadavkù
skupiny. Cvièí se ve støedu od 18:30 do 19:30, je tøeba se pøedem pøihlásit.
CRSP v Brnì pøijímá pøihlášky na kurz pro vedoucí seniorských spoleèenství
(animátory). Kurz probìhne v6 setkáních od ledna do èervna 2009, cena 1500 Kè.
Témata: teoretický, ale pøedevším praktický trénink pamìti, psychomotorický
trénink, nácvik kompetencí a psychohygiena. Více na www.crsp.cz, rubrika senioøi,
KLAS (klub aktivních seniorù) a také na dana.zizkovska@centrum.cz .
CRSP v Brnì zve zájemce z øad veøejnosti na mezigeneraèní programy:
1. Biblické hodiny - ètení a následné rozebírání s možností vlastního sdílení nad
Biblickými texty, tøetí úterý v mìsíci od 14.30 hod,
2. Modlitby chval - chválíme a modlíme se vším co máme, zpìvem, hudbou,
tancem, tøetí úterý v mìsíci od 18.30 hod.,
3. Kinokavárnu - možnost filmového zážitku s kávou, èajem nebo èokoládou ,
poslední sobotu v mìsíci od 15.00 hod.
4. Mezigeneraèní pobyty - jarní prázdniny 2009 v Jeseníkách.
Více informací na www.crsp.cz nebo dana.zizkovska@centrum.cz, tel. 542217464
Klub osamìlých rodièù srdeènì zve na vánoèní besídku, která se koná vpátek 12.
12. 2008 od 16 do 19 hod. veSpoleèenském sále Centra pro rodinu a sociální péèi, v
pøízemí, Josefská 1, Brno. Pro dìti je pøipraveno pohádkové divadlo, lepení
vánoèních øetìzù a vystøihování vánoèních ozdob. Tìšíme se na vás.
Informace a kontakt: Marcela Ondrùjová, tel.: 542217464, 731402 731 e-mail.:
marcela.ondrujova@centrum.cz
¨¨

Abych vás trochu namotivovala ke ètení Bible, pøipravila jsem pro vás místo
luštìnky biblické hádanky. Na vìtšinu z nich nebudete hned umìt odpovìdìt,
proto je v závorce odkaz na knihu a kapitolu, kde mùžete najít odpovìï. Snažte se
každý den najít odpovìï na jednu hádanku. Možná, že samy najdete pøi ètení
místa, která vás pøekvapí a zaujmou. Bùh ke každému z nás pøi ètení Bible mùže
promlouvat a záleží jen na nás, zda mu dáme šanci.
Pøeji vám, abyste bìhem adventní doby dokázaly pøipravit svá srdce na setkání
sPánem Ježíšem. Èím opravdovìjší budete ve svém snažení, tím vìtší budete mít
radost.
Jindøiška Cihláøová
Hádanky
1. Jak se jmenoval muž, o nìmž je øeèeno, že pil posmìch jako vodu? (Jób 34)
2. Jak se jmenoval starozákonní prorok, který píše o údolí suchých kostí? (Ezechiel
37)
3. Jak se jmenoval král,který vystavìl dùm ze slonoviny? (1 Král 22)
4. Jak se jmenoval žíznivý poutník, který nabízel vodu tomu, od koho sám chtìl,
aby mu dal napít? (Jan 4)
5. Jak se jmenoval Jidášùv otec? (Jan 13)
6. Který královský syn pøišel kvùli medu témìø o život? (1 Sam 14)
7. Kteøí muži se ukryli ve studni, aby si zachranili život? (2 Sam 17)
8. Které zvíøe pøed nikým neustoupí? (Pøísl 30)
9. Jsou v Bibli dvì stejné kapitoly? (2 Král 19, Izajáš 37)
10. Který muž si v bratrovì nepøítomnosti oblékl jeho nejlepší šaty? (1 Moj 27)
(Vybráno: Nevrlý, Drejnar, Novák - Biblické hádanky)
OMALOVÁNKY

UTÍKÁME
NA RORÁTY

¨

Milé dìti,
rok utekl jako voda a my opìt vstupujeme do adventní doby.
Zkuste si pøedstavit, že vyrážíte na dalekou cestu za nìèím
tajuplným a krásným. Po cestì vás èekají rùzné zkoušky, kdy
budete pøekonávat samy sebe. Zkouškami mùžou být i naše
adventní pøedsevzetí. Každou modlitbou, dobrým skutkem,
každým skutkem lásky se pøibližujeme k cíli. Jedním z prostøedkù, jak se dostat
blíže k Bohu je ètení Bible. Je to sice tlustá kniha, ale pokud si pøeèteme tøeba jen
jednu kapitolu, mùžeme Bohu nabídnout svá srdce, aby nás naplnil a promìnil.
10

11

PROSINEC V CENTRU PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉÈI

Josefská 1, Brno, www.crsp.cz
2. 12. pøednáška „Šestinedìlí, péèe o novorozence“ vKurzu pro nastávající rodièe
9. 12. pøednáška „Kojení“ vKurzu pro nastávající rodièe, vždy od 17.30.
Tatínek u porodu – bezprostøední pøíprava tatínka, pøípadnì jiného doprovodu,
který bude pøítomen u porodu a chce rodící ženì úèinnì pomáhat a prožívat
neopakovatelné chvíle zrození spolu smaminkou. Probíhá po pøedchozím
pøihlášení vždy vúterý dopoledne nebo ve ètvrtek vpodveèer vdélce 90 minut.
Cvièení pro tìhotné ženy do 30. týdne (pondìlí 11.30 a støeda 19.15), nutno se
pøihlásit
Cvièení sdìtmi od 3 do 5 let vpøíjemném prostøedí a vmalém kolektivu vcentru
mìsta. Každý ètvrtek od 17 - 18 hod., nutno pøihlásit.
Chcete posílit svoji kondici? Pøijïte si zacvièit do kurzu kondièního cvièení
vpøíjemném prostøedí, vmalém kolektivu vcentru Brna. Cvièení je uzpùsobeno
vìkové skupinì žen støedního vìku, nároènost je upravena podle požadavkù
skupiny. Cvièí se ve støedu od 18:30 do 19:30, je tøeba se pøedem pøihlásit.
CRSP v Brnì pøijímá pøihlášky na kurz pro vedoucí seniorských spoleèenství
(animátory). Kurz probìhne v6 setkáních od ledna do èervna 2009, cena 1500 Kè.
Témata: teoretický, ale pøedevším praktický trénink pamìti, psychomotorický
trénink, nácvik kompetencí a psychohygiena. Více na www.crsp.cz, rubrika senioøi,
KLAS (klub aktivních seniorù) a také na dana.zizkovska@centrum.cz .
CRSP v Brnì zve zájemce z øad veøejnosti na mezigeneraèní programy:
1. Biblické hodiny - ètení a následné rozebírání s možností vlastního sdílení nad
Biblickými texty, tøetí úterý v mìsíci od 14.30 hod,
2. Modlitby chval - chválíme a modlíme se vším co máme, zpìvem, hudbou,
tancem, tøetí úterý v mìsíci od 18.30 hod.,
3. Kinokavárnu - možnost filmového zážitku s kávou, èajem nebo èokoládou ,
poslední sobotu v mìsíci od 15.00 hod.
4. Mezigeneraèní pobyty - jarní prázdniny 2009 v Jeseníkách.
Více informací na www.crsp.cz nebo dana.zizkovska@centrum.cz, tel. 542217464
Klub osamìlých rodièù srdeènì zve na vánoèní besídku, která se koná vpátek 12.
12. 2008 od 16 do 19 hod. veSpoleèenském sále Centra pro rodinu a sociální péèi, v
pøízemí, Josefská 1, Brno. Pro dìti je pøipraveno pohádkové divadlo, lepení
vánoèních øetìzù a vystøihování vánoèních ozdob. Tìšíme se na vás.
Informace a kontakt: Marcela Ondrùjová, tel.: 542217464, 731402 731 e-mail.:
marcela.ondrujova@centrum.cz
¨¨

Abych vás trochu namotivovala ke ètení Bible, pøipravila jsem pro vás místo
luštìnky biblické hádanky. Na vìtšinu z nich nebudete hned umìt odpovìdìt,
proto je v závorce odkaz na knihu a kapitolu, kde mùžete najít odpovìï. Snažte se
každý den najít odpovìï na jednu hádanku. Možná, že samy najdete pøi ètení
místa, která vás pøekvapí a zaujmou. Bùh ke každému z nás pøi ètení Bible mùže
promlouvat a záleží jen na nás, zda mu dáme šanci.
Pøeji vám, abyste bìhem adventní doby dokázaly pøipravit svá srdce na setkání
sPánem Ježíšem. Èím opravdovìjší budete ve svém snažení, tím vìtší budete mít
radost.
Jindøiška Cihláøová
Hádanky
1. Jak se jmenoval muž, o nìmž je øeèeno, že pil posmìch jako vodu? (Jób 34)
2. Jak se jmenoval starozákonní prorok, který píše o údolí suchých kostí? (Ezechiel
37)
3. Jak se jmenoval král,který vystavìl dùm ze slonoviny? (1 Král 22)
4. Jak se jmenoval žíznivý poutník, který nabízel vodu tomu, od koho sám chtìl,
aby mu dal napít? (Jan 4)
5. Jak se jmenoval Jidášùv otec? (Jan 13)
6. Který královský syn pøišel kvùli medu témìø o život? (1 Sam 14)
7. Kteøí muži se ukryli ve studni, aby si zachranili život? (2 Sam 17)
8. Které zvíøe pøed nikým neustoupí? (Pøísl 30)
9. Jsou v Bibli dvì stejné kapitoly? (2 Král 19, Izajáš 37)
10. Který muž si v bratrovì nepøítomnosti oblékl jeho nejlepší šaty? (1 Moj 27)
(Vybráno: Nevrlý, Drejnar, Novák - Biblické hádanky)
OMALOVÁNKY

UTÍKÁME
NA RORÁTY

¨

Milé dìti,
rok utekl jako voda a my opìt vstupujeme do adventní doby.
Zkuste si pøedstavit, že vyrážíte na dalekou cestu za nìèím
tajuplným a krásným. Po cestì vás èekají rùzné zkoušky, kdy
budete pøekonávat samy sebe. Zkouškami mùžou být i naše
adventní pøedsevzetí. Každou modlitbou, dobrým skutkem,
každým skutkem lásky se pøibližujeme k cíli. Jedním z prostøedkù, jak se dostat
blíže k Bohu je ètení Bible. Je to sice tlustá kniha, ale pokud si pøeèteme tøeba jen
jednu kapitolu, mùžeme Bohu nabídnout svá srdce, aby nás naplnil a promìnil.
10

11

POØAD BOHOSLUŽEB DO KONCE ROKU
po
út
st
èt
pá
so
ne

1.12.
2.12.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12. sv. Mikuláš
7.12. 2. adventní

18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
6:30
7:15
8:30
10:00
po 8.12. Nep. poèetí
6:30
Panny Marie 18:00
út 9.12.
6:30
st 10.12.
18:00
èt 11.12.
6:30
pá 12.12.
18:00
so 13.12.
6:30
ne 14.12. 3. adventní
7:15
8:30
10:00
po 15.12.
18:00
út 16.12.
6:30
st 17.12.
18:00
èt 18.12.
6:30
pá 19.12.
18:00
so 20.12.
6:30
ne 21.12. 4. adventní
7:15
8:30
10:00
po 22.12.
18:00
út 23.12.
6:30
st 24.12. Štìdrý den 16:00
22:00
èt 25.12. Boží hod
7:15
vánoèní
8:30
10:00
pá 26.12. sv. Štìpána
7:15
8:30
10:00
so 27.12. sv. Jan Ev.
8:00
ne 28.12. Sv. Rodiny - 7:15
Ježíše, Marie 8:30
10:00
a Josefa
st 31.12. sv. Silvestr I. 17:00

za † rodièe, bratra a živou rodinu
za živou a † rodinu Øehoøíkovu
za † rodièe a manžela
za nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
za † Františka Líbala
za milovaného otce a matku
za syna Zdeòka a celou rodinu
za farní spoleèenství
na podìkování za dar víry
na úmysl dárce
za † manžela Jiøího a † rodièe
za † Jiøího Pavelku a živou rodinu
za † rodièe a duše v oèistci
na podìkování za Boží ochranu dìtí
za † rodinu Valderovu, Krèálovu a Kvìtoslavu Vojtovou
za † Èestmíra Kozla a duše v oèistci
za farní spoleèenství
za † Jana Pleského, sestru Janu a rodièe
za † manžela, oboje rodièe a živou rodinu
za † rodièe a živou rodinu
za živou a † rodinu Schoøovu
za † rodièe Janíèkovy a živou rodinu
za † bratra a živou a † rodinu
za skauty
za živé a † èleny živého rùžence
za živou a † rodinu
za farní spoleèenství
za † Josefa a Marii Boøeckých, dvoje rodièe a živou rodinu
za živé a † rodiny Oplatkovy, Tlustošovy a Šimáèkovy
za † manžele Toupaszovy, jejich kmotøence a duše v oèistci
za Boží ochranu pro rodiny dìtí
za † tatínka a osvobození od zlého pro celý rod
za † rodiny Korzerovy a živou rodinu
na úmysl dárce
za † Františku Vyorálkovou a živou rodinu
za † rodièe a prarodièe
za † Štìpánku Harákovou, † rodièe Daškovy a Hobzovy
za † manžele Králíkovy a Zavøelovy, † manžela a švagra
a zdraví živé rodiny
za zemøelé
za † manžela, dvoje rodièe, živou a † rodinu
za živou a † rodinu Staòkovu a Votavovu
za farní spoleèenství a porozumìní v rodinách
na podìkování za Boží ochranu v uplynulém roce

Uvítáme vaše pøíspìvky do vánoèního èísla. Uzávìrka je v nedìli 7. prosince v 11 hodin.
Upozornìní:
Dosavadní redakèní rada Rožnì, která pøipravila plných 10 roèníkù farního èasopisu, se
rozhodla ukonèit svoji èinnost a prostor uvolnit farníkùm s novými nápady a mladistvým
zápalem. O tuto práci projevili zájem manželé Lédlovi. Prosíme další zájemce, aby se jim
pøihlásili a spoleènì dali Rožni od prvního èísla roku 2009 novou, aktuální a efektnìjší
podobu. Všem farníkùm dìkujeme za dosavadní spolupráci!
Roèník XI., èíslo 5 - Advent 2008 Pro vnitøní potøebu farnosti nepravidelnì vydává
katolická duchovní správa Brno-Øeèkovice. Neprodejné. Autorem grafik i v tomto èísle je
Marián Škoviera. K vìtší cti a chvále Boží tiskne BETHANIA.
Deo gratias!

rožeò

Svatého vavøince
Advent 2008

5

Do Andamarki se každou nedìli scházejí lidé z okolních vesnic. Je to "okresní"
vesnice, která má svého starostu. Policii bohužel nemají, protože její pøíslušníky
teroristé zabili. Tam v horách, 5 hodin cesty od civilizace, lidé žijí svým životem v
chudobì materiální i duchovní a v obrovské nedù- CÍRKEV V DALEKÉ ZEmi
vìøe zvlášL k cizím lidem.
Do kostela zve zvon, který zní, jako by nìkdo mlátil kladivem do kolejnice. Jdeme
od fary mezi stánky se zbožím a jídlem, všichni nás zdraví... Ale do kostela za námi
nejde nikdo, pøece musí vydìlat pár soli
pro svou rodinu. V kostele je nakonec pár
starších lidí a nìkolik dìtí. Zaèínáme
eucharistii, moc španìlštinì nerozumím,
jen obèas slyším v kázání slova republika
Ceka, Øeèkovice. Otec Krištof vypráví o
naší farnosti i historii èeské církve, pøi
pøímluvách se peruán- ská hromádka
modlí za naši farnost. A pøi kánonu slyší
modlitbu v èeštinì... Byl to pro mne
úžasný zážitek, když jsem se mohl tak
daleko, až v Andách, modlit za
øeèkovickou farnost, pociLovat tu úžasnou jednotu církve.
V Peru jako v naší republice je málo lidí pøi nedìlní mši sv. Jsou pro to rùzné
dùvody. Ale dùvod toho, že se modlíme v nedìli eucharistii, je stejný: láska k
Bohu a vdìènost, že nám dal Spasitele Ježíše Krista...
Tolik ještì se musí udìlat dobrého, tolik lidí potøebuje naši pomoc a modlitbu.
Otec Krištof dìkuje vám všem za materiální dary a nade vše za vaše modlitby, které
jsou motorem jeho práce a služby mezi tak chudými lidmi. A oni se budou modlit
zase za nás, protože duchovní chudoby je i u nás dost.
Pøed námi je advent, èas hledání... Boha v srdci, klidu v duši, smyslu vlastní
existence. Èas oèekávání pøíchodu Spasitele, odmìny za naši vìrnost a lásku,
oèekávání cíle lidského života - vánoèního narození i vítìzství Ježíše v našich
srdcích. Advent bude pro nás povzbuzením a posilnìním víry, nadìje a lásky.
Novým liturgickým rokem nás budou doprovázet všichni ètyøi evangelisté,
abychom kromì svíèek na adventním vìnci zapalovali svìtlo v srdci svìtlem
evangelia. Matouš dostal symbol èlovìka, Marek lva, Lukáš býka a Jan orla.
Lidé potøebují apoštoly k poznání radostné zvìsti, potøebují naši modlitbu. Naše
rodiny, Øeèkovice, Brno, naše republika, ale i Peru... Celý svìt.
P. Jacek Kruczek
Huancayo, 19. 11. 2008

