Velikonoce 2017

Dost lidí a mezi nimi i n kte í k es ané, ztratilo cit pro tajemství velikono ního asu. Místo
toho se radují z p íchodu jara. Toto krásné období spojují ani ne tak s Velikonocemi, ale s
prožitkem rozkvétající p írody. Pro první k es any bylo obojí spjato. Vzk íšení Ježíše Krista
ece obnovuje i celé stvo ení. Ano i Velikonoce jsou svým p vodem svátkem jara. Židé dali
svým svátkem Pascha kananejskému svátku jara nový význam. K es ané rozpoznali v tajemství
Velikonoc opravdové jaro, nebo poznali, že život je siln jší než smrt, a to díky Vzk íšenému
Kristu, který pouta h íchu a smrti rozvázal a dal našemu t lu i duši nový život.
Uv me Vzk íšenému, nebo i nás chce svým slovem lásky osvobodit od všech pout strachu
a p izp sobování se, od balastu minulosti, z r zných zran ní, od svázanosti k h íchu. Mnoho
lidí žije jako ve spánku, nebo žijí ve sv
iluzí, n co si po ád namlouvají a nejsou v kontaktu
se skute ností. V it v Ježíšovo probuzení – vzk íšení, znamená také
prosit Boha, aby nás probudil z našeho spánku, aby nám otev el o i, abychom poznali
skute nost, abychom žili bd le, vzp ímen , vzk íšen , radostn !

A KRISTOVO VZK ÍŠENÍ NÁS POBÍZÍ K JEHO LÁSCE, KTERÁ VIDÍ A SLOUŽÍ.
K tomu žehná P. Milan

KUKÁTKO – Velikonoce 2017

Z FARNÍ MATRIKY 19. 2. 2017 – 2. 4. 2017
Ud lené k ty ve farnosti
Št pánka Marie Tulková, nar. 28. 6. 2017, pok na 19. 2. 2017
Emma Klára Edlerová, nar. 6. 8. 2016, pok na 19. 2. 2017
Ji í Kone ný, nar. 5. 12. 2016, pok n 19. 2. 2017
Kate ina Marie Bartu ková, 8. 8. 2016, 26. 2. 2017
Kristýna Kynclová, nar. 19. 12. 2016, pok na 5. 3. 2017
Blahop ejeme

Poh by z kostela
Ladislav Crkal, 91 let, poh ben 9. 3. 2017, Slatina
Karel Št pánek, 65 let, poh ben 24. 3. 2017
Karel Ku era, 85 let, poh ben 27. 3. 2017
RIP

LITURGICKÝ KALENDÁ
tvrtek 25. kv tna – Slavnost Nanebevstoupení Pán , mše sv. v 8.00 a 18.00 hod.
Ned le 28. kv tna – Slavnost Seslání Ducha Svatého, mše sv. v kostele dle pravidelného
po adu bohoslužeb.
SLAVNOST PRVNÍHO SV. P IJÍMÁNÍ
bude v našem kostele dv po sob následující ned le – 14. a 21. kv tna 2017.
Tuto svátost p ijme celkem 31 d tí.

KUKÁTKO zpravodaj farnosti Brno - Líše
Redakce: P. Mgr. František Vavruša, Ing. Markéta Svobodová, Renata Lorencová,
Zde ka Ne asová, Ing. arch. Hana Válková
Adresa redakce: Pohankova 18, 628 00 Brno, tel.:544 211 258
Web: http://www.farnost.katolik.cz/lisen
E-mail: marka12@seznam.cz
Vyšlo: 9. dubna 2017
Neprodejné!
Vychází pro vnit ní pot ebu farnosti. Stanovisko redakce se nemusí ztotož ovat
s obsahem zve ejn ných p ísp vk . Anonymní p ísp vky nezve ej ujeme.
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MILOSTNÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO
smutné, kdyby tyto vzácné sošky z staly
v n které rodin jen jako ozdoba. Nebojte
se proto p ijmout tuto sošku a pomodlit se
eba i krátkou novénu. Knížka, která
pojednává
o
historii sošky a
také modlitby a
novény
jsou
iloženy.

Kdo by je neznal. Jednu z podob našeho
Pána Ježíše Krista, který se skrývá v této
podob , podob Dít te, a která je známá
a uctívaná v celém k es anském sv . Je
dost smutné, že práv v naší vlasti, kde má
sv j domov, je pro mnohé zcela neznámá
nebo jen povrchn .
Originál sošky je v Praze v chrámu
Panny Marie Vít zné, který spravují brat i
bosí karmelitáni. Práv tito brat i p ed
tém
deseti roky v novali jednu kopii
sošky našemu kostelu (naší farnosti).
Najedeme ji v bo ní kapli sv. K íže na oltá i.
Bývá
od na
v liturgických barvách. Mnozí pokleknou,
jiní jen postojí, aby se pomodlili, poprosili a
také aby pod kovali. Jsou jist i takoví
návšt vníci ned lních bohoslužeb, kte í
o tomto pokladu v bec nev dí. Škoda.

Vždy
je
psáno v chrámu
Panny
Marie
Vít zné u oltá e P.
Jezulátka:
„Já
pomáhám v každé dob , lidem dobré v le
všem. Proto pomohu i tob , v , že budeš
vyslyšen. V íme tomu?
Vzpome me na návšt vu papeže Benedikta
XVI. v zá í r. 2009 v naší zemi. První jeho
cesta vedla práv do chrámu Panny Marie
Vít zné, aby se poklonil Dít ti Ježíši a prosil
za rodiny. Tak nám všem dal p íklad. P íklad
hodný následování.

Další dar, který jsme v pr
hu let
jako farnost obdrželi, jsou dv putovní
sošky zmín ného Pražského Jezulátka. To
proto, aby putovaly do rodin nebo i tam,
kde jsou lidé osamoceni. Pán Ježíš chce
prost ednictvím této sošky žehnat. Stále
žehnat. Žehnat všem a ned lat rozdíly.
V levé ru ce drží zem kouli, tedy každého
z nás. Pravá ru ka je p ipravena požehnat
m, kdo ho prosí. Stojíme o to? Bylo by

Prosím ty z vás, u kterých se nachází
která ze zmín ných sošek, p ihlaste
s u m nebo u paní Hany Válkové.
kuji. L. Bo ková

KLAS - OHLÉDNUTÍ
založil pravd podobn Jan Leskový z
Leskova jsme se vydali Údolím
ky p es
Kaprál v (Horní), Jelínk v, Svobod v
(Dolní), Kadlc v (stojí na základech mlýna
Svatojánského),
Perniká v,
Truks v,
Zukal v mlýn až do Šlapanic. Ú astníci

I naším KLASem prostoupila atmosféra
jara, radosti, št betání. Jednak jsme mohli
spole
oslavit
narozeniny
našich
jubilant a také jsme se pono ili do krásné
líše ské p írody v putování po „Mlýnech na
ce “. Od nejstaršího Pod Hádkem, který
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žeme se tedy jen t šit na další vydání
brožurky P íb
líše ských pam tník ,
která bude zajímat mnoho z nás, ale hlavn
bude sloužit jako sv dectví a poselství pro
budoucí generace. Všechny p íb hy budou
uloženy v Praze v Národním muzeu.

dopl ovali
fakta
o zajímavé p íb hy a post ehy z prohlídek
mlýn , zážitky z mládí, i vypráv ní od
svých p edk . Nescházely ani tipy na výlety
k v trným mlýn m, nap . holandského typu
v nedalekém Ruprechtov a do Jarošova
mlýna ve Veverské Bítýšce, kde je i
muzeum mlyná ského emesla.

Po Velikono ním zamyšlení se m žeme
ješt t šit na:
21. 4. Osobnosti Líšn o ima líše ských
rodák
5. 5. O bylinkách – jak mohou ovlivnit
naše zdraví
19. 5. Oslava svátku rodin
2. 6. Úžasná Kapadokie, úto išt prvních
es an (p ednáší p. M. Boris)

Cht la bych touto cestou také
pod kovat našim senior m, nejen z KLASu,
ale i farnosti, kte í se v b eznu ochotn
zapojili do projektu Národní kroniky. V Líšni
ho organizuje koordinátorka Révy p. Silvie
Dražanová. Na dvou mezigenera ních
besedách vypráv li student m St ední
zdravotnické školy Evangelické akademie
a student m gymnázia Integra své životní
íb hy, p iblížili jim život, historii, tradice
i p írodu naší Líšn z dob dávno minulých.

OP

ijm te pozvání k nám do KLASu, spolu
s ú astníky srde
zve animátorka Iveta
Kolá ová.

INÁCH TMAVÝCH CHVIL
jsou
spojeny
s prožíváním mého vztahu k Bohu, druhý
ípad p edstavuje jakousi základnu, ze
které toto prožívání m že vyr stat.
Náro ná situace a duševní nepohoda
nemusí nutn znamenat ztrátu pocitu Boží
ítomnosti, na druhou stranu ale asi
všichni známe, že když jsme unavení a
nemocní, je ob as náro jší se nap .
soust edit na modlitbu.

V minulém ísle Kukátka jsme se zabývali
radami, které dává sv. Ignác lov ku
v neút še, tj. ve stavu, kdy se B h zdá
vzdálený,
cítíme
smutek,
beznad j
a modlitba je obtížná a zdánliv prázdná.
Slíbili jsme si ale, že se ješt zastavíme
u možných p in t chto stav .
Úvodem nutno íci, že se jedná
o komplikované téma. R zní auto i se
jej dotýkali z r zných úhl pohledu a je
trochu výzva propojit to vše
dohromady. Zkusme to ale vzít „od
podlahy“. Zmi ovali jsme se, že m žeme
rozlišovat tzv. duchovní a p irozenou (neduchovní) a duchovní út chu i neút chu.
Zatímco v prvním p ípad jde o stavy, které

Prožitek Boží p ítomnosti je dar.
Nem žeme si jej zajistit vlastním úsilím.
žeme se ale vlastním úsilím alespo
ztišit a zklidnit, abychom byli pro p ijetí
tohoto daru disponovaní. Zde m že nastat
první problém. Hekti nost našich život
4
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a d ní kolem nás m že být natolik silná, že
se nám prost
neda í jakýkoliv typ
soust ed ní. S tím souvisí i jeden ze t í
vod , které zmi uje sv. Ignác jako možné
iny neút chy: „Pon vadž jsme vlažnými,
lenivými a nedbalými ve svých duchovních
cvi eních: takto ztrácíme duchovní út chu
vlastní vinou.“ O náš vztah k Bohu je
pot eba pe ovat stejn jako o jiné vztahy v
našem život . Když to ned láme, m že
naše modlitba p ipomínat setkání s
lov kem, kterého jsme kdysi znali, ale
dávno
už
jsme
s ním ztratili kontakt. Jakoby najednou
nebylo co íci…

jakou variantu následující odpov di:
„Protože mi dává lízátka.“ Až starší dít
vám bude schopno odpov
t, že je to
proto, že ona má ráda jeho. Ve chvíli, kdy
zakoušíme Boží p ítomnost a Jeho út chu,
je velmi snadné milovat Jej celým srdcem,
alespo si to v té chvíli myslíme. Ale až když
ijde
zkouška
v podob tmavé chvíle, kdy se B h zdá
daleko, a my si p ipadáme ponecháni sami
sob , m žeme poznat, jak daleko jsme
v lásce dozráli. Miluji Boha pro to, co mi
dává, pro Jeho út chy, anebo pro N j
samotného?

Ne vždy je ovšem takto vina na naší
stran . V rámci jednoho výzkumu jsme se
ptali ú astník na r zná krizová období
v jejich duchovním život .
asto se
opakující
spojitostí
byla
nakonec
ítomnost
klinické
deprese
s
vystup ovaným pocitem Boží vzdálenosti a
vlastní h íšnosti a viny. Zde je tedy d ležité
ne ešit záležitost jen na duchovní rovin ,
ale v prvé ad zajistit pot ebnou lé bu.
Lidem v této obtížné situaci m že pomoci
uv dom ní, že toto jejich prožívání pat í k
íznak m nemoci a s jejím ústupem
tšinou
p ijde
úleva
i v jiných rovinách.

Druhý d vod m že být následující:
„Aby nám dal pravé poznání a pochopení,
abychom si vnit
uv domili, že není
v našich silách získat a uchovat si hlubokou
zbožnost, vroucí lásku, slzy nebo jakoukoliv
duchovní út chu, nýbrž že je to všechno
darem a milostí Boha, našeho Pána;
a abychom se nezahnízdili na cizím
a nenadýmali se pýchou a marnivostí, když
bychom si p ipisovali zbožnost nebo jiné
druhy duchovní út chy.“ Podobn i sv. Jan
od K íže ve své knize Temná noc zmi uje
mezi ne estmi za áte ník na duchovní
cest (nemylme se, to jsme my všichni)
i duchovní pýchu. Je to pocit, že když už
jsem s Bohem zažil/a toto všechno, jsem

esto se nám ale m že stát, že jsme
zdraví, o sv j vztah k Bohu pe ujeme, nic
nezanedbáváme a stejn se zdá, jakoby se
najednou nebe nad námi zatáhlo. Tady nám
mohou pomoci další dva d vody, které
udává sv. Ignác. V prvním íká: „Aby nás
h prov il, jak jsme daleko a v jaké mí e
jsme schopni mu sloužit a chválit ho bez tak
veliké odm ny út ch a zvláštních milostí.“
Když se zeptáte dít te v mate ské školce,
pro má rádo maminku, možná uslyšíte
5
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Co v t chto chvílích d lat, jsme zmi ovali již
v p edchozím ísle Kukátka. Zde tedy pouze
shr me rady sv. Ignáce, který íká, že je
ležité
nem nit
p edchozí
dobrá
rozhodnutí, vytrvat v modlitb a d
ovat
Bohu že nám dává dostatek síly a že út cha
znovu p ijde. Podobn mluví i sv. Jan od
íže, když íká: „Pro ty, kte í rozpoznávají,
že jsou v tomto stadiu, je vhodné, aby se
ut šili tím, že z stanou v klidu a netrápili
se; a d
ují Bohu, který neopouští ty,
kdo ho hledají up ímným a prostým
srdcem„ a který jim nep estane dávat, co
pot ebují na cestu, dokud je nep ivede do
jasného a ryzího sv tla lásky.“

jakým zp sobem dále, než druzí. Zkrátka
už vím, jak na to. Nep íjemný zážitek temné
chvíle potom m že vrátit vše do správných
proporcí: mou lidskou slabost a omezenost
a Boží velikost, která p esahuje vše, co si
dokáži p edstavit.
Sv. Jan od K íže se tedy v mnohém
ekrývá s posledními dv ma d vody, které
uvádí sv. Ignác. D raz však klade na to, že
tmavé chvíle v duchovním život mohou
být požehnaným asem, kdy si B h lov ka
vede blíže práv skrze tuto bolestnou
iš ující zkušenost. Zdá se, však že v jeho
pojetí už se nejedná o neút chu v pravém
slova smyslu. Práv skrze ur itý prožitek
zdánlivé Boží nep ítomnosti totiž naše láska
k N mu nejenže neupadá, ale naopak roste.

Klára Mali áková

SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO P IJÍMÁNÍ
st edisku. Za týden 21. kv tna p ijme svaté
ijímání v kostele 14 d tí p i mši svaté v 10
hodin.

Milá farní rodino, ráda bych vám oznámila,
že letos k prvnímu svatému p ijímání p jde
31 d tí. Je to radost tuto velkou skupinu
tí doprovázet ke Kristu. Jsou plni
otázek, jsou dychtiví po Božím
slov a za to pat í dík i jejich
rodi m. D ti se p ipravují od
zá í lo ského roku. Velké díky
pat í Katce Polá kové a Tomáši
Smekalovi, kte í i letos sv j as a
um v nují t mto d tem. Vám,
farní rodin , se 30.4. p i mši svaté
v 10 hodin p edstaví všechny d ti. Slavnost
prvního svatého p ijímání bude v kostele
dne 14. kv tna p i mši svaté v 10 hodin pro
15 d tí. Tentýž den budou 2 d ti prožívat
tuto slavnost p i mši svaté v 8.30h v hale na

Milí

rodi e,
Ježíš
p ítomný
v Eucharistii je ten nejvzácn jší
dar, jaký m že vaše dít
ijmout. Aby tento dar mohlo
vaše dít poznat, p ijmout a
zamilovat si ho, pot ebuje vás
rodi e i sv dectví nás farník .
Požehnání bude tak proudit od
živého Krista p ítomného v Eucharistii
do života t chto vašich i našich d tí.
S týmem a spolu s d tmi se na slavnost
prvního svatého p ijímání t ší katechetka
Zde ka Ne asová
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CHYSTÁME PRO VÁS
KLUB RODI

A D TÍ

20. 4. 9.30 - 11.00 Hrajeme si na závodníky tradi ní jarní akce pro malé motoristy. Vezm te
odrážedla, motorky, kolob žky a p ij te do Saleska. Vstupné 20 K , vstup od d tského h išt .
Za vytrvalého dešt se akce nekoná.
27. 4. 9.30 - 11.30 tvrtkování – Kvítí z organzy
25. 5. Zvonkohry a hrátky s drátky
8. 6. Recy tvo ení
OTEV ENÉ KLUBY
Orato
Turnaj v Pincu
Ve st edu 5. 4. 14.30 hod. se budou Saleskem rozléhat zvuky
oblíbené hry, která se hraje s malým mí kem a bývá u ní vždy
spousta nadšeného k iku. Ano, v Orato i budou d ti zápolit o
zajímavé ceny, ale hlavn bude d ležité zú astnit se a užít si
átelskou sportovní atmosféru. Pincu zdar!
Velikono ní p espáva ka
Od st edy 12. 4. do Zeleného tvrtka 13. 4. p espíme s d tmi z Orato e v prostorách Saleska.
espáva ka bude zam ena na velikono ní svátky, kdy d tem p iblížíme hravou formou jejich
smysl.
espáva kana tábo išti
V pátek 5. 5. se vydáme na naše oblíbené saleskové tábo išt , kde mohou odvážlivci p espat
pod širým nebem nebo mén odvážní ve stanu, p ípadn za nep íznivého po así v chat do
soboty 6. 5. Nebudou chyb t zajímavé hry a na konci výletu bude na d ti ekat p ekvapení.
Záv re ná Orato
V pátek 9. 6. se uvidíme tento školní rok v Orato i naposledy. Proto si to náležit užijeme!
Nebude chyb t ohlédnutí za tím, co jsme v tomto období zažili, promítneme fotky,
7
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vyhodnotíme naše „keškové" sb ratelské snažení. Také bude otev ený obch dek, kde si
budou moci d ti nakoupit za naše platidla „Donky" sladkosti, ale i zajímavé hra ky. A hlavn se
bude sout žit, zpívat a veselit.
KLUB VeSPOD
Velikono ní p espáva ka
Od st edy 12. 4. do Zeleného tvrtka 13. 4. si klubáci budou moci „zapa it“
na velikono ní párty a poté se budou moci plynule uvelebit v prostorách
našeho útulného klubu VeSPOD. Program bude zam en na p iblížení
poselství velikono ních svátk , ale hlavn si užijeme pohodovou atmosféru
ve erního klubu.
Filmá a P ednášky a workshopy
V dubnu a kv tnu se mohou klubáci t šit na pokra ování našich filmových a p ednáškových
cykl , které prob hnou v obvyklých dnech (Filmá - tvrtky a Workshopy a p enášky - pátky).
Pu ák
O víkendu 19. 5. - 21. 5. se vypravíme zdolávat kopce v rozkvetlé p írod naší vlasti. Spát
budeme v p ípad dobrého po así pod širým nebem, v opa ném p ípad ve stanu. Hurá do
na mati ky p írody!
Záv re ný klub VeSPOD
Provoz klubu zakon íme párty, která se ponese v duchu ohlédnutí za uplynulým rokem.
Nebudou chyb t zajímavé hry, pokec s kamarády a záv re né p ekvapení.
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SaVIO - salesiánské vzd lávací informa ní okruhy
- cyklus besed, p ednášek, vzd lávacích program pro širokou ve ejnost
JE-LI B H SPRAVEDLIVÝ, PRO NECHÁVÁ NEVINNÉ LIDI TRP T?
Kniha Jób o ima teologa ThLic. Adama Mackerleho
Jób z stává navzdory tisíciletím stále aktuální, stejn
jako je aktuální utrpení. Stále si nachází své tená e,
kte í se s ním dokáží ztotožnit a kladou si podobné
otázky. Adam Mackerle, který nám tuto knihu
edstaví, se zamyslí nad jejím obsahem, nad
otázkami, které si kniha Jób klade, uvede nás do
souvislostí text i dialog mezi Jóbem a jeho p áteli
a zhodnotí odpov di, které kniha dává. P ij te se
pono it do studie knihy, jejíž sepsání inspiroval B h.
Kdy: úterý 2. 5. 19.00 hod.
Kde: Klub VeSPOD
KDYŽ VÍTE, ŽE M ŽETE VŠECHNO, ALE NEMUSÍTE NIC - P L STOLETÍ OD LÉTA LÁSKY
Rok 1967 je jakýmsi vrcholem naprosto spontánní
a nezastavitelné kulturní revoluce v západní
spole nosti, jejíž ot esy byly cítit až u nás, za železnou
oponou. Je to doba, kdy povále ný baby boom
zformoval generaci mladých lidí, kte í si v ci za ali
lat po svém a svým nadšením a autenticitou strhli
kdy
i lidi o generaci starší. Nejen kultura, ale také v da
edb hla hranice lidského chápání a tehdejší výzvy
hodnotíme a snažíme se aplikovat i v sou asnosti.
Období poloviny 60. let je plné nadšení
a vizioná ství, ale i pýchy a netrp livosti. P ij te si
poslechnout, jaké události se staly p ed 50 lety a jaká
hudba
se
hrála.
Povídání
je
prokládáno
z britské oficiální singlové hitparády roku 1967.

ukázkami

písní

Roman Kabelka pracuje jako administrátor webových stránek ve firm Master Internet.
Má rád audiofilský poslech hudby a p íležitostn se v nuje DJingu. Mnoho let se amatérsky
zabývá historií populární hudby.
Kdy: úterý 16. 5. 19.00 hod.
Kde: Klub VeSPOD

9

KUKÁTKO – Velikonoce 2017

Minigalerie Salesko "Portréty ze života"
Od 1. b ezna do konce kv tna zveme na výstavu malí ky Jany Ostr ilové. Jedná se v tšinou
o portréty kreslené tužkou nebo pastelkovou technikou.
TSKÝ DEN
V ned li 4. ervna 14.00-16.30 hodin prob hne již tradi ní D tský den na téma „Ten umí to
a ten zas tohle“. Na co se m žete t šit? Zví átka z balónk , vystoupení našich kroužk ,
malování na obli ej, skákací hrady a hlavn spousta stanoviš pro d ti i rodi e.
h Líše ských škol letos prob hne 8. ervna.
Ukon ení v kroužcích 5. - 9. ervna prob hne formou spole ného táboráku všech d tí
z kroužk . Po spole ném ro ním putování aktivitami v Salesku je fajn se spole
sejít u
táboráku, upéct si špeká ek a zazpívat s kytarou n jakou tu písni ku s rozlou ením se a
šením na další školní spole ný rok.

Saleskové tábory 2017
Po ád ješt nevíte, kam na tábor? Mrkn te na https://www.salesko.cz/naseprogramy/tabory/ a ur it najdete ješt volná místa.

MŠ NEKLEŽ - POZVÁNKA
To, co d láme, je mén než kapka v mo i. Ale bez této kapky by tady n co chyb lo…
M. Tereza

Je tomu 33 let, kdy se poprvé d tem otev ely dve e do naší mate ské školy. Dlouhá je
tedy cesta této naší školi ky. Ohlížíme se a cítíme, že tato cesta vede ke spokojenosti
jak d tí, tak i rodi . Ceníme si vás rodi , že nám pomáháte, d
ujete a my se
žeme podílet na výchov vašich d tí.
A tak s pokorou a vd ností bychom cht li pozvat nejen sou asné absolventy naší
školky, ale i ty, kte í v minulosti prošli naší pé í i všechny budoucí d ti a všechny rodiny
na kovnou mši svatou v úterý 25. 4. 2017 do kostela sv. Jiljí v 18 hod. P ij te s námi
pod kovat za mali kosti, které se da í, a poprosit o posilu do další práce, do spole ných
let v naší školce s vámi – rodinami.
Kolektiv MŠ Neklež
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VELIKONOCE 2017 V KOSTELE SV. JILJÍ A V SaSM
13. dubna – ZELENÝ TVRTEK
Není mše svatá v 8.00 hodin ve farním kostele.
9.00 Mše svatá s otcem biskupem p i sv cení olej na Petrov
(sv cení olej , obnova kn žských slib ) V ící mohou ú astí doprovodit své kn ze.
19.00 Mše svatá na památku Ve e Pán – SaSM (bohoslužba slova, mytí nohou, slavení
eucharistické ob ti, odchod do Getseman)
Po ob adech adorace v Getsemanské zahrad v SaSM.
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18.00 Mše svatá na památku Ve e Pán – kostel (bohoslužba slova, mytí nohou, slavení
eucharistické ob ti, odchod do Getseman)
20.00 – 22.00 Adorace v Getsemanské zahrad v kostele
Alespo chvíle adorace se stává nedílnou sou ástí ú asti slavení liturgie Zeleného tvrtku.
14. dubna – VELKÝ PÁTEK – slavení památky Umu ení Pán
Velký pátek je dnem p ísného postu.
8.00 Denní modlitba církve – etba a ranní chvály – v kostele
10.00 K ížová cesta v SaSM
12.00 Denní modlitba církve – modlitba b hem dne – v kostele
(pro každého jsou p ipraveny modlitební texty)
15.00 Velkopáte ní ob ady v SaSM
15.00 Velkopáte ní ob ady v kostele
15. dubna – BÍLÁ SOBOTA
8.00 – 20.00 Po celý den adorace u Božího hrobu – kostel otev en k soukromé adoraci
8.00 Denní modlitba církve – matutinum, ranní chvály v kostele
12.00 Denní modlitba církve – modlitba b hem dne v kostele
15.00 Denní modlitba církve – nešpory v kostele.
20.00 Velikono ní vigilie v kostele
Ned le 4.30 Velikono ní vigilie v SaSM
– noc vzk íšení, noc vykoupení, noc omilostn ní
Ob ady mají tyto ásti:
slavnost sv tla, bohoslužba slova k estní bohoslužba, eucharistická bohoslužba.
i slavení Velikono ní vigilie budou v našem farním spole enství pok ni t i dosp lí
katechumeni – Anna, Dana a Petr.
16. dubna – NED LE VELIKONO NÍ – Slavnost Zmrtvýchvstání Pán
7.00 Mše svatá v kostele, žehnání velikono ních pokrm
8.30 Mše svatá v hale SaSM, žehnání velikono ních pokrm
10.00 Mše svatá v kostele, žehnání velikono ních pokrm
15.00 Te Deum, svátostné požehnání v kostele
18.00 Mše svatá v kostele, žehnání velikono ních pokrm
17. dubna – POND LÍ VELIKONO NÍ
7.00 Mše svatá v kostele
8.30 Mše svatá v hale SaSM
10.00 Mše svatá v kostele
Není mše svatá v 18.00 v kostele.
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