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Roèník XI., èíslo 6 - Vánoce 2008 Pro vnitøní potøebu farnosti nepravidelnì vydává
katolická duchovní správa Brno-Øeèkovice. Neprodejné. Autorem všech grafik v tomto
èísle je Marián Škoviera. K vìtší cti a chvále Boží tiskla BETHANIA.
Deo gratias!

rožeò

Svatého vavøince
Vánoce 2008
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Bùh má v tobì zalíbení. Neboj se!
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je možno pøemoci zlo bùh má v tobì zalíbení !
a smutek, který je v tobì
a pøed kterým se už ani neutíká, protože nevíš kam. On pøichází, aby se stal
svìtlem tvého života. On se chce proslavit tebou. Oslav jeho narozeniny!
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do pocitu nepochopení druhými, do své nemoci, opuštìnosti a zklamání. Pozvedni
svého ducha, abys vidìl, co ti
dává Bùh.
Vlastnì jeho narozeniny ani
nemusíš slavit. Jen se postav
s Pannou Marií, se svatým
Josefem, pastýøi, tøemi králi
uprostøed noci, abys zahlédl
svìtlo. To svìtlo, na které za
svých nocí èekáš. Ono tì osvítí.
Nech se probudit. Nech se probudit tím, který pøišel kvùli tobì. Pak objevíš svou
touhu, která v tobì døímá. Touhu po nìèem dobrém, èistém a spravedlivém.
Pak objevíš své schopnosti a dary, které ti byly svìøeny proto, aby díky jim byli
skrze tebe šGastni druzí. Pak objevíš nekoneènou hodnotu a krásu života.
Tvé štìstí bude štìstím druhých. Tvá moudrost bude moudrostí druhých. Tvá
radost bude radostí druhých. Pak pochopíš radost všech, kteøí se v tìch témìø dvou
tisících letech vydali za betlémským svìtlem, i tìch, kteøí se po staletí pøed
pøíchodem tohoto svìtla na nì tìšili a žili z jeho pøíslibu.
Když je budeš hledat, nalezneš je, budeš-li je hledat celým srdcem. Tehdy
pochopíš, že hodnota tvého života není jen ve vìcech pozemských, ale Božích.
Pochopíš i tìžkosti a boje všech, kteøí za ním šli. Boje o spravedlnost, odpuštìní
a pokoj, a porozumíš jejich podílu na køíži – na všem tom tìžkém, èím se vykupuje
svìt. Ale neboj se. On bude s tebou!
Biskup Vojtìch Cikrle
Z knížky meditací „Ne já, ale ty“ – 1998

prožíváme liturg ický rok
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 – nedìlení 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 od 15 do 17 hod.
Koleda rodin se bude konat sobotu 27. prosince v15 hod vhernì na faøe.
Na vánoèní koncert vnedìli 4. ledna v17 hod zve chrámový sbor mladých.
Na slavnost Zjevení Pánì 6. ledna bude mše sv. v18 hod. a po ní vánoèní koncert
pìveckého sboru Lumír.

DALŠÍ MIMOØÁDNÉ DNY:
Tøíkrálová sbírka – zfarnosti se nikdo nepøihlásil, zajišGují jen skauti; slavnostní
vyslání koledníkù bude vnedìli 4. ledna pøi mši sv. v8.30 a 10 hod.
9. farní ples bude vsobotu 10. ledna od 19.30 hod. v sokolovnì. Prodej vstupenek
po nedìlních bohoslužbách 28. prosince a 4. ledna.
Bruslení na umìlém ledu vnedìli 28. prosince od 14 hodin
v orlovnì na Medlánecké ulici.
18. - 25. 1. prožijeme Týden modliteb za jednotu køes2anù.
Ve ètvrtek 22. ledna bude ranní mše sv. v 7 hod.
a veèer v18 hod. ještì ekumenická bohoslužba.
Mše sv. za nemocné - 6. ledna, 11. února, 12. bøezna.
Mše sv. za zemøelé – 31. ledna, 28. února, 28. bøezna.
Vtyto dny bude na stoleèku sobìtními dary košík, do kterého bude možné vložit
jména tìch, za které bude mše sv. obìtována.
Otec Jacek zve do farního klubu
- pastoraèní a ekonomickou radu na spoleèné setkání ve ètvrtek 8. ledna v19 hod.
- ty, kdo se starají o úklid našeho kostela vpátek 9. ledna po mši sv.

PROBÍHÁ DLOUHODOBÌ

Setkání mladých - každý druhý pátek po mši sv. na faøe
Snídanì na faøe – ve ètvrtek po ranní mši sv. – termíny: 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2.
2

Chrámový sbor mladých srdeènì zve na
VÁNOÈNÍ KONCERT
vnedìli 4. ledna 2009 v17 hodin vkostele.
Zazní známé vánoèní koledy, spirituály i rytmické vánoèní písnì.

Mistøi na umìlém ledì
Orelsklá jednota Brno-Øeèkovice zve na ledovou show a bruslení na umìlém
ledì vtìlocviènì, kterou pro vás pøipravil AUXILIA TEAM s.r.o. ve spolupráci
sjednotou Orel Brno-Øeèkovice pod záštitou Krajského úøadu Jihomoravského
kraje.
Sejdeme se v nedìli 28. 12. ve 14 hodin v orlovnì Brno-Øeèkovice, Medlánecká
24c. Ssebou zimní brusle! Program nabídne krasobruslaøská vystoupení dìtí,
juniorù a seniorù, bruslení veøejnosti, soutìže pro dìti i dospìlé. Po ukonèení
programu si mùže od 15 do 17 hodin zabruslit i veøejnost.
Dìkujeme tímto farní radì a otci Jackovi za zmìnu termínu koledy rodin na
sobotu 27. prosince, aby rodiny sdìtmi mìly možnost se zúèastnit obou akcí.
Josef Boøecký

informace Farní Charity
Letos máme jedno výroèí. O Vánocích roku 1998 jsme poprvé pamatovali na
nemocné leprou a zapojili se do akce "LL" - Likvidace lepry.
V roce 2000 jsme vybírali na zemìtøesením postižené v Indii, v roce 1999 na
chránìné bydlení v Brnì. V roce 2001 jsme se ale k malomocným vrátili a zùstáváme vìrni dodnes. Pro vaši informaci pøinášíme pøehled vánoèních sbírek, jak
šly za sebou:
1998
3 685 Kè
2003 4 010 Kè
1999
7 052 Kè
2004 4 350 Kè
2000
28 716 Kè
2005 2 922 Kè
2001
1 645 Kè
2006 5 829 Kè
2002
4 300 Kè
2007 6 570 Kè
A tak vás prosíme, abyste se pøipojili i letos a v dobì vánoèní od 24. 12. 2008
do 11. 1. 2009 na malomocné pamatovali. Upozoròujeme, že v nedìli 28. prosince
nebudeme vzhledem k vánoèní sbírce pro malomocné vybírat na adopci. Není
nutno. Další sbírka bude normálnì poslední nedìli v lednu.
Dìkujeme za všechny projevy vašich dobrých srdcí, finance i všechna upletená
oèka v obvazech pro malomocné. Požehnané Vánoce!
Marta Ocetková

n ìco o naš ich d ìtech vInd ii

Od podzimu loòského roku, kdy jsme pøijali do adopce dvì nové dìti, se
skládáme spoleènì opìt na potøeby tøí dìtí. Takto nám od roku 2000 prošlo
„rukama“ ale hlavnì srdci už dìtí šest - tøi školní docházku zrùzných dùvodù
ukonèily. Kromì tøí spoleèných dìtí vedeme dále administrativu dvou dìvèat,
která jsou sponzorována individuálními dárci.
Kfinanèní situaci: Vroce 2008 bylo vybráno prostøednictvím sbírek o posledních nedìlích v mìsíci celkem 26299 Kè. Zaplaceno bylo pro všech zmiòovaných
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5 dìtí 25721 Kè. Rozpoèet je tedy krásnì vyrovnaný – za vaše dary Pán Bùh
zaplaG. Mùžeme tak opìt jako vloni vynechat sbírku vprosinci, kdy bude probíhat
tradiènì vánoèní sbírka na pomoc postiženým leprou.
A jak se daøí dìtem? Novì pøijatá dívenka Kavitha Maniraj je dobrou žákyní,
postupuje do dalšího roèníku a posílá vesele pokreslené dopisy. Náš student
Yesuraj Sahayaraj dokonèil první roèník vyšší støední školy a je za tuto možnost
vdìèný. A naše nejdéle sponzorované dítko - Narashima Naik - trošku lajdá,
nezvládl vdesáté tøídì angliètinu a dále pokraèuje v praktické technické škole,
kde se uèí instalatérem. Za neúspìch se omlouvá. Snad tedy bude dobrým
øemeslníkem.
Vám všem, kteøí pravidelnì a vìrnì pøispíváte, i vám, kteøí se za naše dìti
modlíte, jejich jménem dìkuji a pøeji požehnané Vánoce a Boží pomoc a ochranu
vroce 2009.
Za FCH Marie Bursová

spoleènì oslavujeme pána
Od záøí pùsobí vnaší farnosti schola. Zpívá každou nedìli pøi mši svaté v10
hodin. Každá nová vìc s sebou nese vedle pozitivních prvkù i vìci ménì
pøíjemné. Nepøíjemným vedlejším efektem pùsobení scholy se jeví urèité
prostorové nepohodlí zejména vprostoru okolo oltáøe Svaté rodiny. Proto je
vhodné vysvìtlit cíle a motivy této novinky. Hlavním dùvodem jejího vzniku
a èinnosti je snaha obohatit liturgii. Jednak zpìvem žalmu a ordinaria, jednak
zpìvem moderních køesGanských písní. Dùležitým prvkem je, abychom Pána
svým zpìvem oslavovali spoleènì.
Schola se cítí být integrální souèástí božího lidu a chce být
sostatní farností vblízkém kontaktu. Velkou èást zpìvákù
tvoøí rodièe malých dìtí, a je nejvýš vhodné, aby tyto dìti
prožívaly bohoslužbu vblízkosti svých rodièù, a pøitom tak,
aby ji mohly sledovat zblízka. Tyto dobré dùvody pøevážily
pøi rozhodování, zkterého místa bude schola zpívat.
Je možné, že pøi poctivém hledání øešení se nìkomu otevøe
možnost vyzkoušet si jiné místo vkostele, které vkoneèném dùsledku mùže
znamenat nový pohled na dìní u oltáøe a jiný úhel pohledu na farnost a jeho
místo vní.
Náš kostel není znejvìtších. Tak zvláštì pøi velkých svátcích je vyhledání si
vhodného místa kúèasti na mši svaté také zkouškou naší ohleduplnosti. Pøedevším vùèi tìm, pro které by ze zdravotních (starší lidé) nebo pastoraèních (dìti)
dùvodù mìlo zbýt místo k sezení nebo místo vpøedu. AG už budeme sedìt
vprvní lavici, nebo se budeme tlaèit za sloupem pod kùrem, mìjme na mysli, že to
nejdùležitìjší, co se pøi mši svaté dìje, je lidským oèím skryté, a mìjme o to více
dokoøán naše srdce.
Schola je stále otevøena novým zájemcùm o zpìv. Nácvik žalmù a písní probíhá vždy vnedìli od 9 hodin vhernì a jednou za mìsíc je zkouška vpátek veèer.
„Chvalte Pána bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho zvuènými
cimbály dunivými! Všechno, co má dech, a+ chválí Hospodina!“ (Žalm 150)
Petr Peòás, Markéta Šmerdová
4

M is ijn í klubko
Misijní klubko je spoleèenství dìtí, které se chtìjí aktivnì podílet na podpoøe
misijní èinnosti u nás i ve svìtì. Je souèástí Papežského misijního díla dìtí
(PMDD). Jak jste si mnozí všimli, vnaší farnosti vzniklo vøíjnu misijní klubko.
Scházíme se jednou za dva týdny ve støedu ve farní hernì. Co dìláme? Modlíme se
modlitbu PMDD, vyrábíme výrobky, které se prodávají na misijním jarmarku,
povídáme si o misiích a rùzných jiných vìcech, hrajeme hry, modlíme se misijní
rùženec za urèitý svìtadíl… Všichni pøedškoláci a školáci do 5. tøídy jsou srdeènì
zváni. Setkání je ukonèeno v kostele dìtskou mší svatou, kde si je rodièe
vyzvednou. Od ledna 2009 se budeme scházet jednou za mìsíc (asi první støedu
vmìsíci). První setkání vlednu bude ve støedu 7. 1. 2009 v16.30 hod. ve farní
hernì. Informace o dalším setkáním budou na nástìnce a vohláškách. Tìšíme se na
vás.
Renèa Schmidtová

VÁN O CE V BRN ÌNSKÉ KATEDRÁLE
24. 12. 16.00 Mše svatá pro rodièe s dìtmi. Výbìr koled zpívá Petrováèek.
24.00 Pontifikální mše svatá (pùlnoèní). Tradièní koledy èeské a svìtové Dómský smíšený sbor a žesGový orchestr.
25. 12.
Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30
10.30 Pontifikální mše svatá.
Ignác Reimann - Missa pastoralis in C
16.30 Vánoèní koncert Kantilény.
Pøedprodej vstupenek Besední dùm.
19.30 Vánoèní koncert - Jan Jakub Ryba:
Èeská mše vánoèní "Hej mistøe"
Dómský smíšený sbor, Brnìnský filharmonický
sbor Beseda brnìnská, orchestr a sólisté.
Pøedprodej BKC, Bìhounská 17, DONUM Petrov
26.12.
Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30
9.00 Mše svatá.
Spirituály a vánoèní písnì hraje a zpívá Pavlováèek.
10.30 Latinská mše svatá. Ordinarium a proprium ze svátku sv. .Štìpána.
Svatomichalská gregoriánská schola.
16.00 Koncert - Vánoèní vinšování s Ondrášem. Vstupné dobrovolné.
20.00 Vánoèní koncert agentury AMNERIS. Pøedprodej BKC, Bìhounská
31.12.
Bohoslužby 7.30, 16.00
16.00 Pontifikální mše svatá na závìr obè. roku
1.1.
Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30
10.30 Pontifikální mše svatá.
Tradièní koledy èeské a svìtové
Dómský smíšený sbor a orchestr, varhany
17.00 Novoroèní koncert duchovní hudby
Pøedprodej vstupenek BKC, Bìhounská a DONUM Petrov
2.1.
15.00 Pontifikální mše svatá
Zahájení Tøíkrálové sbírky 2009 s požehnáním koledníkùm.
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Vánoèní povídky

J onatan, hráè na flétnu
Žil kdysi jeden starý pastýø, který mìl rád noc, znal jména hvìzd i to, jak se
pohybují po obloze. Jednou stál na poli opøený o svou hùl a díval se ke hvìzdám.
"ON pøijde," øekl... "Kdy pøijde?" zeptal se jeho vnuk Jonatan. "Brzy!" Ostatní
pastýøi se smáli. "BRZY," posmívali se, "to øíkáš už nìkolik let!" Staøec si nevšímal
jejich narážek. Jen pochybnost, která se objevila v oèích jeho vnuka, ho
zarmoutila. Kdo pak bude mluvit o zaslíbení prorokù, až on zemøe? Kéž by jen
pøišel brzy! Jeho srdce bylo plné oèekávání.
"Bude mít zlatou korunu?" pøerušil vnuk jeho uvažování.
"Ano!" "A støíbrný meè?" "Ano!" "A purpurový plášG?" "Ano!"
Vnuk byl spokojený. Sedìl na kameni a hrál na svou flétnu. Staøík poslouchal.
Chlapec hrál den ode dne pìknìji, èistìji. Cvièil ráno, veèer, den co den. Chtìl být
pøipravený, kdyby pøišel Král. Nikdo nehrál tak jako on.
"Hrál bys také králi bez koruny, bez meèe, bez purpurového pláštì?" zeptal se
staøec. "Ne!" øekl Jonatan. Jak by mu mohl král bez koruny, bez meèe, bez
purpurového pláštì za jeho píseò zaplatit? Støíbrem a zlatem! Uèiní ho boháèem
a ostatní budou žasnout, závidìt mu.
Starý pastýø byl smutný. Ach, proè jen vnukovi sliboval, èemu sám nevìøil... Jak
pøijde? V oblacích z nebe? Z vìènosti jako dítì? Chudý nebo bohatý? Urèitì bez
koruny, meèe, purpurového pláštì - avšak mocnìjší než ostatní králové. Jak to jen
vnukovi øíci, aby to pochopil?
Jednou v noci se na nebi ukázala znamení, jež dìdeèek vyhlížel. Hvìzdy svítily
jasnìji než obvykle. Nad mìstem Betlémem byla veliká hvìzda. Poté se objevili
andìlé a volali: "Nebojte se! Narodil se Vám Spasitel!"
Jonatan utíkal za svìtlem. Pod kožíškem na své hrudi mìl flétnu, aby Mesiáši
zahrál svou píseò. Bìžel co nejrychleji. Dobìhl k onomu místu jako první a spatøil
dítì. Leželo zavinuto v jeslích a muž a žena je radostnì pozorovali. Ostatní
pastýøi, kteøí ho dohonili, padli pøed dítìtem na kolena. Dìdeèek se mu poklonil.
Je to opravdu ten Král, kterého mu sliboval? Ne, to musí být omyl. Jak velké
bylo Jonatanovo zklamání, když tam vstoupil a nalezl stejnou chudobu jako
doma. "Ne, tady svou píseò nikdy hrát nebudu!" Otoèil se, naplnìn zlostí. Vyšel
ven do noci. Nevidìl otevøená nebesa ani andìly, kteøí byli nad stájí. Jeho srdce
bylo úplnì malièké a studené. Pomalu se vracel dalekou cestou; sem a tam klopýtal o úlomky skály. Ani hvìzda, jak se mu zdálo, už nesvítila jasnì jako døív.
V pùli cesty se posadil, aby poèkal na ostatní. Tu zdáli uslyšel tichounký
pláè. Jemný hlásek se prodíral zdola z údolí k výšinám, kde sedìl Jonatan. Mrzl
a nechtìl ten pláè slyšet. Zacpal si uši, vstal a utíkal domù. Jeho dìtská nadìje
byla podvedena. Proè jen ho ošidil dìdeèek, kterého tolik miloval?
Avšak pláè dítìte ho pronásledoval, vrýval se mu pøímo do srdce. Pronásledoval
ho ještì i potom, kdy už dávno nemohl nic slyšet; vnímal jej ještì, když doma ulehl
na své lùžko ze slámy a pøikryl se ovèí kožišinou.
Jonatan nemohl usnout; vidìl velké, pøátelské oèi dítìte; vidìl malé ruèky, které se k nìmu vztahovaly. Pláè dítìte ho nutil vrátit se zpìt do Betléma k jeslièkám.
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Teï tu tedy Jonatan stanul po druhé. Vidìl Marii a Josefa a ustrašené pastýøe,
jak se snaží plaèící dìGátko utišit. Marnì. Copak mu chybí? Nemohl udìlat nic
jiného. Vytáhl z rukávu kožíšku svou bambusovou flétnu a zahrál první píseò.
Melodie, kterou zapískal, byla smutná. Do tónù vložil všechny své starosti, svou
bídu, a celé své zklamání.
Dítì v jeslích se uklidnilo. Jonatan mìl pocit, že se na nìho dívá. Poslední tichý
vzlykot onìmìl v jeho hrdle. Když svou píseò dohrál, dítì se na nìj podívalo,
usmálo se a vztáhlo k nìmu své ruèky.
Jonatan mìl radost; bylo mu teplo u srdce a jeho oèi se naplnily slzami. Když
se první horké kapky øinuly po jeho chlapeckém oblièeji, Jonatanovi se docela
ulevilo, byl šGastný a zapomnìl na všechno, co od velkého a mocného krále
oèekával...
Už vìdìl, že jediný úsmìv tohoto dítìte - že jeden jediný úsmìv obdaruje
a obohatí èlovìka víc, než by mohly dokázat peníze, zlato i støíbro.
Podle M. Bollingera a R. Breitenbacha pøeložila a upravila
Mojmíra Riedlová

I zaj íèci se um í tìšit

V jednom lesním doupátku žili tøi zajíèci. Ušatí, chlupatí, všichni pìknì hnìdí –
prostì k nerozeznání. A pøece byli každý jiný.
Jednou takhle po ránu, právì když snídali, Guk Guk Guk – nìkdo Guká na dvíøka
z borové kùry. Kdopak to asi je? Malí zvìdavci hupky hup už se tlaèili u dveøí.
Venku stál havran pošGák a povídá: „Krrá, mám prro vás dùležitou zprrávu.
Dnes veèer vás pøøíjde navštívit dìdeèek až z drruhého polesí. A taky prrý vám
nìco pøøinese, ale to vám nemám øøíkat.
Jú, vyskoèili zajíèci radostí, to je prríma, napodobili pošGáckého havrana a už se
moc tìšili. Každý z nich se ale tìšil trochu jinak.
První zajíèek hupsnul do postýlky a pøemýšlel, co asi pìkného dostane. Jen aby
na to všechno mìl dost místa. No, támhleten polámaný vozíèek už mùže vyhodit,
tu starou truhlu taky a bude místo na nové hraèky, myslí si zajíèek a spokojenì
usíná.
Druhý zajíèek byl trochu nepoøádníèek a když se koukl do svého koutku, až se
mu zamotala hlava. Slupky, skoøápky, kamínky a támhle nakousaný shnilý
høíbek! Ach jéje, to by se asi dìdeèkovi nelíbilo. Pustil se rychle do úklidu: nìco
šup do skøíòky, nìco pod postel, nìco vynesl ven. Za chvíli byl tak unavený, že se
taky skulil do peøin. „Fuj, to ale byla døina. To mi dìdeèek musí pøinést nìco
opravdu moc krásného, když jsem kvùli nìmu tak uklízel.“ Za chvíli se i z druhé
postýlky ozývá pravidelné chrr, chrr.
Nemyslete si, že tøetí zajíèek byl úplný vzoròáèek. Kdepak, taky ho èekal
poøádný kus práce. Ale pustil se do ní s chutí a pobrukoval si: „Zajíèek v své
jamce sedí sám...“ Už se prostì moc tìšil na dìdeèka. A pøi tìšení jde práce jedna
dvì. Když bylo všechno uklizeno, tìšil se dál a napadlo ho, že dìdeèkovi pøipraví
taky nìjaké pøekvapení. Vytáhl velikou mrkev a nastrouhal výborný mrkvový
salát. Pak si zvenku pøinesl pìknou vìtvièku – že dìdeèkovi udìlá píšGalku. Byl
tak zabraný do práce, až skoro pøeslechl klepání. Ještì že mìl tak veliká ušiska.
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Teï tu tedy Jonatan stanul po druhé. Vidìl Marii a Josefa a ustrašené pastýøe,
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Melodie, kterou zapískal, byla smutná. Do tónù vložil všechny své starosti, svou
bídu, a celé své zklamání.
Dítì v jeslích se uklidnilo. Jonatan mìl pocit, že se na nìho dívá. Poslední tichý
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I zaj íèci se um í tìšit

V jednom lesním doupátku žili tøi zajíèci. Ušatí, chlupatí, všichni pìknì hnìdí –
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Honem otevøel dveøe askoèil pøes vozík plný dárkù rovnou dìdeèkovi do náruèe.
Dal mu velikou pusu a zatahal ho za fousy. Dìdeèek mu to hned oplatil – uvázal
mu nauších poøádný uzel a pak se zeptal: „Kdepak máš brášky?“
„No,“ zrozpaèitìl zajíèek, „oni asi spí.“
„Spí?“ pokýval hlavou dìdeèek, „no když spí, tak to je budit nebudeme.“
Pochutnali si spolu na mrkvovém salátu, popovídali, i na píšGalku zapískali
a zazpívali. Nasmáli se dost a dost – dobøe jim spolu bylo. Ale pak už dìdeèek
musel jít, a protože se ze dvou postýlek ozývalo hlasité chrr písk, rozlouèil se jen
s tøetím zajíèkem. Dali si pac a pusu a za dìdeèkem zaklapla dvíøka.
Zajíèek kouká na tøi veliké hromady dárkù. Už by se rád pustil do rozbalování.
„Klucíí, dárky už jsou tady!“ To byla rychlost! Nìco se mihlo vzduchem a za
chvilku už všichni tøi rozbalují dárky. Ale jen jeden z nich se z krásných nových
hraèek doopravdy raduje. Ti druzí dva – jak se mají radovat z té bezva mašinky,
když o to hlavní pøišli. Propásli setkání s dìdeèkem. Nevidìli jeho úsmìv,
neslyšeli jeho slova a neucítili jeho pohlazení, neprožili veèer v jeho laskavé
pøítomnosti.
Pozor dìti, abychom o Vánocích nedopadli také tak!
Marie Veselá
S laskavým souhlasem autorky pøevzato z farního èasopisu Tomášek.
Obìma autorkám upøímnì dìkujeme!
Nabídka Centra pro rodinu a sociální péèi Brno, Josefská 1:

Ve zdravém tìle . . .

V roce 2009 vás každý týden zveme na specializované cvièení pro seniory kondièní støeda 12. - 13 hod., rehabilitaèní pondìlí 14.45 - 15.45 hod., støeda 13.30 14.30 a 14.45 - 15.45 hod., pátek 12.15 - 13.15 hod., relaxaèní ètvrtek 14.15 - 15.45
hodin.
Vysokoškoláky, maminky na mateøské dovolené, rodiny s dospívajícími
dìtmi èi s handicapovanými pøáteli srdeènì zveme na úterní mezigeneraèní
programy - Biblické hodiny 14.30 - 16.30 hod. ètení, rozbor a následné sdílení nad
biblickými texty a Modlitby chval 18.30 - 21.00 hod., kdy chválíme vším co máme zpìvem, hudbou, tancem. Setkání probíhají v tìchto termínech: 20.1., 17. 2., 17. 3.,
21. 4., 19. 5., 16. 6. 2009. PC kurzy pro seniory – základní kurz (10x1,5 hodiny),
kurz pokroèilý (5x2 hodiny). Cena kurzu 500 Kè. Zahajujeme 12. 1. 2009. Kurz
focení digitálem pro seniory (8x2 hodiny). Cena 850 Kè, kurz zaèíná 13. 1. 2009.
PC kurzy pro seniory – excel, word - 2x2 hodiny. Cena 360 Kè, kurzy zaèínají 13. 1.
2009. Všechny programy probíhají v bezbariérových sálech Centra pro rodinu a
sociální péèi, Josefská 1. Pøihlášky www.crsp.cz, nebo telefonicky - èíslo recepce je
542 217464.
Klub osamìlých rodièù srdeènì zve na besedy sdiskusí Mgr. Milana Piláta na
téma „Dìti a rozvod“. První se koná vpátek 9. ledna, pokraèování vpátek 23.
ledna. Vždy od 16 do 19 hod. v pøednáškovém sále CRSP Brno, Josefská 1, 1.
poschodí. Bìhem celého prùbìhu obou setkání lze využít možnosti hlídání dìtí.
Informace a kontakt: Marcela Ondrùjová, tel.: 542217464, 731402731, e-mail.:
marcela.ondrujova@centrum.cz
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Modlitba, Práce a Vztahy
Na sobotu pøed 1. adventní nedìlí pozval otec Martin Vaøeka do Slavkova muže
všech vìkových katerií na obnovu stématem: Modlitba, vztahy a práce. Navzájem
jsme se témìø neznali a také otec Martin znal jen nìkteré znás. I pøes vìkové rozdíly
však muži, kteøí jsou obvykle zdrženlivìjší a uzavøenìjší ve své spiritualitì –
dokázali vytvoøit prostor, ve kterém se každý mohl osobnì setkat sBohem:
Vbližním, ve slovì Božím i vEucharistii.
Tøi krátká zamyšlení – dle výše uvedených témat nebyla nároèná na pøemýšlení,
ale pøece jsme objevili skuteènosti, které pøehlížíme právì pro jejich jednoduchost.
Pøímluvná modlitba vyjadøuje život církve. Vztah k Bohu je propojen se vztahy
kbližním. Podceòovaná práce je souèástí našeho duchovního povolání a tedy i
projevem naší spirituality. Ticho mìlo zvláštní význam vpøijetí toho, co nám Bùh
chtìl sdìlit – mezi krátkými bloky povzbuzení od P. Martina byl dostateèný prostor
pro stálou adoraci Eucharistie vkapli vedle sálu. Pøíliš jsme nemluvili: Jen bìhem
obìda (netušil jsem, že i školské sestry umí tak dobøe vaøit), jsme uvolnili mlèení
a mohl jsem vidìt, že i pro ostatní je toto setkání sBohem uprostøed uspìchané
doby vzácné.
P. Martin pøipomnìl, že když vtichu vystupují duchovní vìci znašeho nitra,
mùže to být nìkdy i nepøíjemné, ale vkaždém pøípadì je to nutné pro náš duchovní
život. Mše sv. byla urèitì vyvrcholením tohoto setkání s Bohem. Pøi louèení jsem
vidìl duchovní pøínos na tváøích ostatních mužù, i když díky mlèení jsem je
nepoznal blíže. Boží pøítomnost jsem ale cítil i cestou v autì, když jsem, kvùli
pastoraèní povinnosti spìchal na další mši svatou ve farním spoleèenství. O týden
pozdìji se na stejném místì konala duchovní obnova pro mládež vedená P. Janem
Pacnerem.
Jan Caha

K bud o ucn osti rožn ì
V minulém èísle jsme informovali, že dosavadní redakèní rada Rožnì, která
pøipravila plných 10 roèníkù farního èasopisu, se rozhodla ukonèit svoji èinnost
a uvolnit prostor farníkùm s novými nápady a mladistvým zápalem. Uvedli jsme,
že o tuto práci projevili zájem manželé Lédlovi. Patrnì jsme se navzájem špatnì
pochopili, protože od nich vzápìtí pøišla tato zpráva:
"Chtìli bychom uvést na pravou míru závìr adventního Rožnì. Ten vyznívá tak,
že od pøíštího roku budeme zodpovídat za vydávání zpravodaje. My jsme však
pouze pøislíbili, že se na této èinnosti budeme urèitým zpùsobem podílet. Chceme
Vám nìjak s prací na zpravodaji pomoci, ale nemùžeme pøevzít zodpovìdnost za
celek. Bylo by dobré, kdybyste ve vánoèním Rožni otiskli toto
vysvìtlení."
Škoda. Budoucnost Rožnì zùstává tedy dále otevøená.
Prosíme všechny, kdo o další vydávání stojí a chtìli by pro to
nìco udìlat, aby se pøihlásili otci Jackovi. Také my, bude-li
tøeba, novým tvùrcùm pomùžeme.
Manželé Škovierovi, manželé Štaudovi
9

Honem otevøel dveøe askoèil pøes vozík plný dárkù rovnou dìdeèkovi do náruèe.
Dal mu velikou pusu a zatahal ho za fousy. Dìdeèek mu to hned oplatil – uvázal
mu nauších poøádný uzel a pak se zeptal: „Kdepak máš brášky?“
„No,“ zrozpaèitìl zajíèek, „oni asi spí.“
„Spí?“ pokýval hlavou dìdeèek, „no když spí, tak to je budit nebudeme.“
Pochutnali si spolu na mrkvovém salátu, popovídali, i na píšGalku zapískali
a zazpívali. Nasmáli se dost a dost – dobøe jim spolu bylo. Ale pak už dìdeèek
musel jít, a protože se ze dvou postýlek ozývalo hlasité chrr písk, rozlouèil se jen
s tøetím zajíèkem. Dali si pac a pusu a za dìdeèkem zaklapla dvíøka.
Zajíèek kouká na tøi veliké hromady dárkù. Už by se rád pustil do rozbalování.
„Klucíí, dárky už jsou tady!“ To byla rychlost! Nìco se mihlo vzduchem a za
chvilku už všichni tøi rozbalují dárky. Ale jen jeden z nich se z krásných nových
hraèek doopravdy raduje. Ti druzí dva – jak se mají radovat z té bezva mašinky,
když o to hlavní pøišli. Propásli setkání s dìdeèkem. Nevidìli jeho úsmìv,
neslyšeli jeho slova a neucítili jeho pohlazení, neprožili veèer v jeho laskavé
pøítomnosti.
Pozor dìti, abychom o Vánocích nedopadli také tak!
Marie Veselá
S laskavým souhlasem autorky pøevzato z farního èasopisu Tomášek.
Obìma autorkám upøímnì dìkujeme!
Nabídka Centra pro rodinu a sociální péèi Brno, Josefská 1:

Ve zdravém tìle . . .

V roce 2009 vás každý týden zveme na specializované cvièení pro seniory kondièní støeda 12. - 13 hod., rehabilitaèní pondìlí 14.45 - 15.45 hod., støeda 13.30 14.30 a 14.45 - 15.45 hod., pátek 12.15 - 13.15 hod., relaxaèní ètvrtek 14.15 - 15.45
hodin.
Vysokoškoláky, maminky na mateøské dovolené, rodiny s dospívajícími
dìtmi èi s handicapovanými pøáteli srdeènì zveme na úterní mezigeneraèní
programy - Biblické hodiny 14.30 - 16.30 hod. ètení, rozbor a následné sdílení nad
biblickými texty a Modlitby chval 18.30 - 21.00 hod., kdy chválíme vším co máme zpìvem, hudbou, tancem. Setkání probíhají v tìchto termínech: 20.1., 17. 2., 17. 3.,
21. 4., 19. 5., 16. 6. 2009. PC kurzy pro seniory – základní kurz (10x1,5 hodiny),
kurz pokroèilý (5x2 hodiny). Cena kurzu 500 Kè. Zahajujeme 12. 1. 2009. Kurz
focení digitálem pro seniory (8x2 hodiny). Cena 850 Kè, kurz zaèíná 13. 1. 2009.
PC kurzy pro seniory – excel, word - 2x2 hodiny. Cena 360 Kè, kurzy zaèínají 13. 1.
2009. Všechny programy probíhají v bezbariérových sálech Centra pro rodinu a
sociální péèi, Josefská 1. Pøihlášky www.crsp.cz, nebo telefonicky - èíslo recepce je
542 217464.
Klub osamìlých rodièù srdeènì zve na besedy sdiskusí Mgr. Milana Piláta na
téma „Dìti a rozvod“. První se koná vpátek 9. ledna, pokraèování vpátek 23.
ledna. Vždy od 16 do 19 hod. v pøednáškovém sále CRSP Brno, Josefská 1, 1.
poschodí. Bìhem celého prùbìhu obou setkání lze využít možnosti hlídání dìtí.
Informace a kontakt: Marcela Ondrùjová, tel.: 542217464, 731402731, e-mail.:
marcela.ondrujova@centrum.cz
8

Modlitba, Práce a Vztahy
Na sobotu pøed 1. adventní nedìlí pozval otec Martin Vaøeka do Slavkova muže
všech vìkových katerií na obnovu stématem: Modlitba, vztahy a práce. Navzájem
jsme se témìø neznali a také otec Martin znal jen nìkteré znás. I pøes vìkové rozdíly
však muži, kteøí jsou obvykle zdrženlivìjší a uzavøenìjší ve své spiritualitì –
dokázali vytvoøit prostor, ve kterém se každý mohl osobnì setkat sBohem:
Vbližním, ve slovì Božím i vEucharistii.
Tøi krátká zamyšlení – dle výše uvedených témat nebyla nároèná na pøemýšlení,
ale pøece jsme objevili skuteènosti, které pøehlížíme právì pro jejich jednoduchost.
Pøímluvná modlitba vyjadøuje život církve. Vztah k Bohu je propojen se vztahy
kbližním. Podceòovaná práce je souèástí našeho duchovního povolání a tedy i
projevem naší spirituality. Ticho mìlo zvláštní význam vpøijetí toho, co nám Bùh
chtìl sdìlit – mezi krátkými bloky povzbuzení od P. Martina byl dostateèný prostor
pro stálou adoraci Eucharistie vkapli vedle sálu. Pøíliš jsme nemluvili: Jen bìhem
obìda (netušil jsem, že i školské sestry umí tak dobøe vaøit), jsme uvolnili mlèení
a mohl jsem vidìt, že i pro ostatní je toto setkání sBohem uprostøed uspìchané
doby vzácné.
P. Martin pøipomnìl, že když vtichu vystupují duchovní vìci znašeho nitra,
mùže to být nìkdy i nepøíjemné, ale vkaždém pøípadì je to nutné pro náš duchovní
život. Mše sv. byla urèitì vyvrcholením tohoto setkání s Bohem. Pøi louèení jsem
vidìl duchovní pøínos na tváøích ostatních mužù, i když díky mlèení jsem je
nepoznal blíže. Boží pøítomnost jsem ale cítil i cestou v autì, když jsem, kvùli
pastoraèní povinnosti spìchal na další mši svatou ve farním spoleèenství. O týden
pozdìji se na stejném místì konala duchovní obnova pro mládež vedená P. Janem
Pacnerem.
Jan Caha

K bud o ucn osti rožn ì
V minulém èísle jsme informovali, že dosavadní redakèní rada Rožnì, která
pøipravila plných 10 roèníkù farního èasopisu, se rozhodla ukonèit svoji èinnost
a uvolnit prostor farníkùm s novými nápady a mladistvým zápalem. Uvedli jsme,
že o tuto práci projevili zájem manželé Lédlovi. Patrnì jsme se navzájem špatnì
pochopili, protože od nich vzápìtí pøišla tato zpráva:
"Chtìli bychom uvést na pravou míru závìr adventního Rožnì. Ten vyznívá tak,
že od pøíštího roku budeme zodpovídat za vydávání zpravodaje. My jsme však
pouze pøislíbili, že se na této èinnosti budeme urèitým zpùsobem podílet. Chceme
Vám nìjak s prací na zpravodaji pomoci, ale nemùžeme pøevzít zodpovìdnost za
celek. Bylo by dobré, kdybyste ve vánoèním Rožni otiskli toto
vysvìtlení."
Škoda. Budoucnost Rožnì zùstává tedy dále otevøená.
Prosíme všechny, kdo o další vydávání stojí a chtìli by pro to
nìco udìlat, aby se pøihlásili otci Jackovi. Také my, bude-li
tøeba, novým tvùrcùm pomùžeme.
Manželé Škovierovi, manželé Štaudovi
9

POØAD BOHOSLUŽEB DO KONCE BØEZNA 2009

Milé dìti ,

Tajenka byla vybrána z Katechetického věstníku 4/1998

všechny vás zdravím v tento vánoèní èas. Spoleènì prožíváme
velikou radost z Ježíšova narození. Stojíme u betléma a dìkujeme
Bohu za veliký dar. Bùh nám daroval svého Syna.
Po celou adventní dobu jste se snažily plnit svá pøedsevzetí a zaplòovat pak
stébly a døívky propast, která nás dìlí od Pána Ježíše. Propast se zaplòovala
pomalu, ale spoleènými silami jste dokázaly propast témìø zaplnit. Podobnì je to
s námi. Pokud bychom si na cestì k Pánu Ježíši nepomáhali, propast by se
zaplòovala velmi pomalu. Vzájemné povzbuzování a pomoc dokáží mnoho, tak na
to nikdy nezapomeòte.
Pøeji vám i vašim blízkým požehnané Vánoce a šGastný nový rok.
Jindøiška Cihláøová
Ježíšovo pøání. Na obrázku je co objevovat! Ale pozor - ne všechno, co je zde
namalováno, najdeš ve vánoèním evangeliu. Vezmi si na pomoc Písmo svaté a pozornì
pøeèti úryvek Lk 2,1-14. Podtrhni slova na obrázku, která se v úryvku skuteènì
vyskytují (je jich 11). Seøaï je podle abecedy. Slabiky, které jsou za nimi v závorce, pak
pøepiš do rámeèkù tajenky. Zjistíš, co si pøeje k Vánocùm (a nejen k nim) Pán Ježíš.
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èt 25.12. Boží hod
vánoèní
pá 26.12. sv. Štìpána

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

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
na podìkování s prosbou o Boží ochranu a pomoc
za nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti

so 27.12. sv. Jan Ev.
8:00
ne 28.12. Sv. Rodiny - 7:15
Ježíše, Marie 8:30
a Josefa
10:00
st 31.12. sv. Silvestr I. 17:00
èt 1.1. Matky Boží
8:00
P.Marie
10:00
pá 2.1.
18:00 za † Boženu Pleskaèovu, Marii a Stanislava Plachých a živou rodinu
so 3.1.
7:00 na podìkování za uzdravení vnuka, snachy a babièky
ne 4.1. 2.po narození 7:15 za farní spoleèenství
Pánì
8:30 za † a živou rodinu Škvaøilovu, Kubicovu a Zboøilovu
ne 4.1.
10:00 za † Josefa a Marii Boøeckou a živou a † rodinu
po 5.1.
18:00 za † èleny rodiny a Pavla
út 6.1. Zjevení Pánì 18:00 za nemocné
st 7.1.
18:00 na podìkování s prosbou o dar zdraví
èt 8.1.
7:00 za živou a † rodinu Fintesovu a Fialovu
pá 9.1.
18:00 za živou a † rodinu Kolaøíkovu a Hammerovu
so 10.1.
7:00 za † manžela, dvoje rodièe a živou rodinu
ne 11.1. Køtu Pánì
7:15 za manžela, bratra, oboje rodièe a celou rodinu
8:30 za farní spoleèenství
10:00 za dar zdraví a Boží ochranu
st 14.1.
18:00 za živou a † rodinu Burgetovu a Prusenovskou
pá 16.1.
18:00 za skauty
ne 18.1. 2. v mezidobí 7:15 za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu
8:30 za živou a † rodinu Gistrovu, Markovu a Šedivých
10:00 za farní spoleèenství
po 19.1
18:00 za živé a † èleny živého rùžence
st 21.1.
18:00 za † rodinu Pavlíkovu, Ambrožovu a za pomoc v nemoci
èt 22.1.
7:00 za † manžela, dvoje rodièe a duše v oèistci
pá 23.1.
18:00 za † Jiøinu Hudcovou a rodièe
so 24.1.
7:00 za † Drahomíru Tomáškovou,
živou a † rodinu Beòovskou a Tomáškovu
ne 25.1. 3. v mezidobí 7:15 za rodinu Horákovu a Kupkovu
8:30 za † P. Jana Pavlù a živou rodinu
10:00 za farní spoleèenství
st 28.1.
18:00 za † rodièe Haklovy, † prarodièe a dar víry pro celou živou rodinu
èt 29.1.
7:00 za živou rodinu Smutných a Palátovu
pá 30.1.
18:00 za † manžela a živou rodinu
so 31.1.
7:00 za zemøelé
ne 1.2. 4. v mezidobí 7:15 na podìkování Bohu za pravnuèku Markétu a její rodièe
8:30 za farní spoleèenství
10:00 za † Petra Denemarka, rodièe a celou pøízeò
po 2.2.
18:00 za rodièe Neubauerovy
st 4.2.
18:00 za živou a † rodinu Navrátilovu, Kosmákovu a Matochovu
èt 5.2.
7:00 za nová knìžská a øeholní povolání z naší farnosti
pá 6.2.
18:00 za † rodinu Kurkovu, Staòkovu a živou rodinu Staòkovu
so 7.2.
7:00 na podìkování za 40 let života a dar zdraví pro celou rodinu
ne 8.2. 5. v mezidobí 7:15 za † P. Josefa Hlaváèe a P. Petra Frantu
8:30 za † Jiøího Milara, dvoje rodièe a Boží pomoc
a ochranu pro dìti a vnouèata
10:00 za farní spoleèenství
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9.3.
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13.3.
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15.3.
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16.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
22.3.

po 23.3.
st 25.3.
èt
pá
so
ne

26.3.
27.3
28.3.
29.3.

po 30.3.

za živou a † rodinu
za nemocné
za † manžela, rodièe, živou a † rodinu
za nemocné
na podìkování za Boží pomoc a ochranu
za farní spoleèenství
za † rodièe a prarodièe a živé a † rodiny z obou stran
na podìkování Bohu za 10 let života
za živou a † rodinu s prosbou o Boží požehnání a ochranu
za † Jiøího Pavelku a živou a † rodinu
za živou a † rodinu
za † Josefa Dvoøáka a živou rodinu
za živé a † èleny živého rùžence
za † rodièe Hobzovy, Daškovy a živou rodinu
za † rodièe Tišnovských, dvoje prarodièe,
strýce Aloise a Františka a živou rodinu
10:00 za farní spoleèenství
18:00 za † manželku a živou rodinu
Popelec
7:00 za † rodièe Kudovy, dìti, zetì, pøíbuzné a živé rodiny
18:00 za † manželku Vìru, † dceru Danku, dvoje † rodièe a živou rodinu
7:00 za dvoje † rodièe, P. Ivana Pešu a živou rodinu Trnkovu
18:00 za † Eduarda Tesaøe a živou a † rodinu Tesaøovu a Trbolovu
7:00 za zemøelé
1. postní
7:15 za † Josefa a Josefu Bartlovy a živou rodinu
8:30 za živou a † rodinu Dìdáèkovu a Kropáèkovu
10:00 za farní spoleèenství
18:00 za † manžele Králíkovy a Zavøelovy,
za † manžela a švagra a zdraví živé rodiny
18:00 za živou a † rodinu Lamplotovu a Votavovu
2. postní
7:15 za † Josefa Kazdu a živou a † rodinu
8:30 za farní spoleèenství
10:00 za Èestmíra Kováøe a dvoje rodièe
18:00 za † Emila Konopáska a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
18:00 za † Jaroslava Potùèka, jeho rodièe, rodinu Halouskovu aNovotných
7:00 za nemocné
18:00 za † tatínka a za osvobození od zlého pro živou rodinu
7:00 za † Marii Kováøovou, † Eduarda Böhma a živou rodinu
7:15 za živou rodinu Škapovu a † rodièe
3. postní
8:30 za živou a † rodinu Novotnou a Kincovu
10:00 za farní spoleèenství
18:00 za živou a † rodinu a duše v oèistci
18:00 za živou a † rodinu Matalovu a Kadlecovu
7:00 za živou a † rodinu Krejèiøíkovu, Koneckou, Medkovu a Vidlaøovu
18:00 za skauty
7:00 na podìkování za † a živou rodinu Manïákovou a Andrlíkovou
4. postní
7:15 za vnuèku Ivonku a celou rodinu
8:30 za živou a † rodinu a Boží pomoc a ochranu
10:00 za farní spoleèenství
18:00 za zemøelé a živé rodiny Veselou a Juøíkovu
Zvìstování
7:00 za nenarozené dìti
18:00 na úmysl dárce
Pánì
7:00 za živou a † rodinu
18:00 za dar zdraví a dary Ducha sv.
7:00 za zemøelé
5. postní
7:15 za farní spoleèenství
8:30 za † Filomenu Mužíkovou, manžela a živou rodinu
10:00 za † Marii a Josefa Hrozkovy a jejich rodièe a živou rodinu
18:00 za živé a † èleny živého rùžence

Roèník XI., èíslo 6 - Vánoce 2008 Pro vnitøní potøebu farnosti nepravidelnì vydává
katolická duchovní správa Brno-Øeèkovice. Neprodejné. Autorem všech grafik v tomto
èísle je Marián Škoviera. K vìtší cti a chvále Boží tiskla BETHANIA.
Deo gratias!

rožeò

Svatého vavøince
Vánoce 2008

6

Bùh má v tobì zalíbení. Neboj se!
Bùh neèeká, až mu zaèneš nìco dávat, vždyG èím bys mohl obohatit toho,
jemuž patøí celý vesmír? On sám ti dává – a dává ti to, co má nejcennìjšího
a nejdražšího. Dává ti svého Syna, který pøichází do tvého svìta, abys nebyl sám,
abys mìl nadìji, že je možno pøemoci zlo, bezvýchodnost a smutek, se kterým se
setkáváš, když se rozhlížíš kolem sebe.
On ti dává nadìji, že
je možno pøemoci zlo bùh má v tobì zalíbení !
a smutek, který je v tobì
a pøed kterým se už ani neutíká, protože nevíš kam. On pøichází, aby se stal
svìtlem tvého života. On se chce proslavit tebou. Oslav jeho narozeniny!
Oslavuj je všude tam, kde jsi, a nebuï už sám ponoøený do sebe, do svých vin,
do pocitu nepochopení druhými, do své nemoci, opuštìnosti a zklamání. Pozvedni
svého ducha, abys vidìl, co ti
dává Bùh.
Vlastnì jeho narozeniny ani
nemusíš slavit. Jen se postav
s Pannou Marií, se svatým
Josefem, pastýøi, tøemi králi
uprostøed noci, abys zahlédl
svìtlo. To svìtlo, na které za
svých nocí èekáš. Ono tì osvítí.
Nech se probudit. Nech se probudit tím, který pøišel kvùli tobì. Pak objevíš svou
touhu, která v tobì døímá. Touhu po nìèem dobrém, èistém a spravedlivém.
Pak objevíš své schopnosti a dary, které ti byly svìøeny proto, aby díky jim byli
skrze tebe šGastni druzí. Pak objevíš nekoneènou hodnotu a krásu života.
Tvé štìstí bude štìstím druhých. Tvá moudrost bude moudrostí druhých. Tvá
radost bude radostí druhých. Pak pochopíš radost všech, kteøí se v tìch témìø dvou
tisících letech vydali za betlémským svìtlem, i tìch, kteøí se po staletí pøed
pøíchodem tohoto svìtla na nì tìšili a žili z jeho pøíslibu.
Když je budeš hledat, nalezneš je, budeš-li je hledat celým srdcem. Tehdy
pochopíš, že hodnota tvého života není jen ve vìcech pozemských, ale Božích.
Pochopíš i tìžkosti a boje všech, kteøí za ním šli. Boje o spravedlnost, odpuštìní
a pokoj, a porozumíš jejich podílu na køíži – na všem tom tìžkém, èím se vykupuje
svìt. Ale neboj se. On bude s tebou!
Biskup Vojtìch Cikrle
Z knížky meditací „Ne já, ale ty“ – 1998

