
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
NASTALY NÁM DNY POKÁNÍ, ČAS ODPUŠTĚNÍ A SPÁSY. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jestliže se vrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a budeš 
z celého srdce a z celé své duše poslouchat ty a tvoji synové 
jeho hlas ve všem, co já ti dnes přikazuji, tu Hospodin, tvůj 
Bůh, změní tvůj osud a smiluje se nad tebou. 
 

 Dt30, 2-3a 
 

Postní doba 2018 
 



KUKÁTKO – Postní doba 2018 

 2 

Z FARNÍ MATRIKY 26. 11. 2017 – 21. 1. 2018 
 
Udělené křty ve farnosti 
 
Jakub Rybář, nar. 31.5.1980, pokřtěn 26.11.2017 
Elen Křížová, nar. 21.9.1986, pokřtěna 26.11.2017 
Tomáš Oravec, nar.27.4.2016, pokřtěn 3.12.2017, SaSM 
Daniel Čermák, nar. 4.7.2017, pokřtěn 3.12.2017 
Natálie Čermáková, nar. 4.7.2017, pokřtěna 3.12.2017 
Isabella Klára Haut, nar. 17.9.2017, pokřtěna 29.12.2017 
Sebastian Šarocký, nar. 13.6.2017, pokřtěn 14.1.2018 
 
Blahopřejeme 
 
 
Pohřby z kostela 
 
Josef Šik, 91 let, pohřben 2.12.2017, Slatina 
Marie Staňková, 75 let, pohřbena 15.12.2017 
Věra Pokorová, 90 let, pohřbena 15.12.2017 
Božena Ulmanová, 93 let, pohřben 20.12.2017 
Jena Svobodníková,  73 let, pohřbena 18.12.2017, Slatina 
Vítězslav Janíček, 65 let, pohřben 29.12.2017, Brno – OS Křídlovická 
Květa Grinvalská, 78 let, pohřbena 30.12.2017 
Marie Bělehrádková, 85 let, pohřbena 3.1.2018 
Marie Matulová, 73 let, pohřbena 5.1.2018 
Eva Vojtová, 83 let, pohřbena 12.1.2018 
Věra Štěpánková, 88 let, pohřbena 13.1.2018, Slatina 
Josefa Poláčková, 92 let, pohřbena 18.1.2018 
Marie Krömerová, 96 let, pohřbena 19.1.2018 
 
RIP 
 
 

 
KUKÁTKO  zpravodaj farnosti Brno - Líšeň 

Redakce: P. Mgr. František Vavruša, Ing. Markéta Svobodová, Renata Lorencová, 
Zdeňka Nečasová, 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: 11. února 2018.                      Neprodejné!  
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s 

obsahem zveřejněných příspěvků. Anonymní příspěvky nezveřejňujeme. 
 

 

http://www.farnost.katolik.cz/lisen
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SLOVO OTCE PETRA K POSTNÍ DOBĚ 
 
Nedávno jsem pohřbíval 43 letou 
manželku a mámu od tří dětí 
(8,11,13 let). Pohřbu byl účasten 
také její otec, kterému zemřelo již 
druhé dospělé dítě. Koncentrace 
lidské bolesti, smutku, marnosti 
nemohla být větší. Jaké ztráty 
mohou být bolestnější? A přece 
pozůstalým nezbývá nic jiného než 
žít. Kde brát sílu? Odkud se odrazit a 
opět začít tvořivým způsobem 
naplňovat svůj život?  
 

V konkrétním případě je lepší 
mlčet a sdílet smutek. Nicméně začít 
postupně žít je třeba. Velikonoce 
ukazují model, nabízí sílu k životu. 
Zažíváme liturgickým způsobem smrt 
a zmrtvýchvstání Ježíše. Prožíváme 
velikonoce rok co rok ne jako kulturu, 
ale jako jakýsi nácvik, trénink, když 
nás velikonoční téma potká v životě. 
Když ztratíme někoho či něco 
důležitého pro náš život, nějakou 
jistotu či oporu. Velikonoce nám 
ukazují, že život vítězí. Vedou nás 
k nové perspektivě, když se ta 
předchozí ponořila do tmy. 

Nespletl jsem si úvodník. Chystáme 
se prožít dobu svatého 
čtyřicetidenní, jak se latinsky říká 
době postní. Je či má to být doba 
vyčleněná pro Boha, pro to, 
abychom o velikonocích vědomě, 
plně obnovili svůj křest: nabrali sílu 
k životu, objevili nové perspektivy, 
které se nám vytratily z našeho 
horizontu. 
 

Můžeme si na konci března 
zase postěžovat, jak to všechno 
uteklo, jak jsme nic nestihli, jak je to 
škoda, … a podobné tlachání. Anebo 
změníme na uvedenou dobu životní 
styl a soustředíme se na vztah 
s Bohem, na téma pokání, 
odpuštění, odpor ke zlu. Ne jako náš 
skvělý náboženský výkon, ale výraz 
pokorné touhy po vztahu s Bohem. 
Bude-li tomu tak, tak jsem 
přesvědčen, že jsme v Boží síle 
schopni překonat bolesti ze ztrát  
a najít nové perspektivy, plné života. 
 

Petr Kopřiva 

 
 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
Neděle 18. února - 1. neděle postní, mše sv. dle pravidelného rozpisu 
bohoslužeb. Při mši sv. v 10.00 hod. v kostele zpívá farní oktet 
 
Pondělí 19. března - Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, mše sv. 
v 7.00 a 18.00 hodin 
 
Neděle 25. března - Květná neděle, mše sv. dle pravidelného rozpisu 
bohoslužeb.  
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POZVÁNKY 
 

 
POPELEČNÍ STŘEDA – 14. února 2018 
 

Kostel - mše sv. v 8.00 a 18.00 hod.  
SaSM – mše sv. v 7.30 a v 18.15 hod. 
 
Den přísného postu: zdrženlivost od masa a újmy  
v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let,  
újma v jídle od 18 let do 60 let. 

 

 

 
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA VE FARNOSTI 
 

Pátek 23. února 
18.15 hod. - mše svatá  
19.00 hod. - přednáška 
Dále do 20.30 hod. bude adorace a možnost přistoupit ke 
svátosti smíření. 
 
Sobota 24. února  
  8.00 hod.  - otevřeno Salesko 
  8.30 hod.  - přednáška  
  9.30 hod.  - přednáška 
11.00 hod.  - mše svatá  
 

Během celého dopoledne bude možnost soukromé modlitby v kapli  
a příležitost ke sv. smíření. (V tělocvičně bude probíhat turnaj ve stolním 
tenise, ale rušit bychom se navzájem neměli.) 
 
Přednášející bude P. Michal Kaplánek, SDB.  
Přednášky zaměří na rodiče a duchovní pohled na výchovu dětí. 
 

 

 

STÁLÁ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA V BRNĚ 
 

Kde: Kostel sv. Maří Magdaleny, Masarykova ulice, Brno 

Kdy: v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hodin 
 

Rozpis zpovědníků: http://www.biskupstvi.cz/ 
 

http://www.biskupstvi.cz/zs
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KŘÍŽOVÉ CESTY 
 

Během postní doby se budeme 
pravidelně modlit křížovou cestu.  
 
 
V KOSTELE: 
 

Pátek v 17.30 hod. 
Neděle v 15.00 hod.  
 
V SaSM (kaple): 
 

Neděle v 17.00 hod. 
 
 

Po každé nedělní křížové cestě v kostele 
příležitost ke svátosti smíření. 

 
SVÁTOST SMÍŘENÍ  
 

Pravidelně ½ hod. před každou mší 
sv. a v neděli po křížové cestě 
v kostele. 
 
 
V Salesku zpovídáme:  
 
Každé úterý od 17.00 – 18.00 hod. 
V neděli před mší svatou. 
 
 
 
 
 
 

 

 

. BIBLICKÉ HODINY NA FAŘE 
 
 

Scházet se budeme každé úterý po mši sv. 
v 18.45 hod. ve farní kavárně nad biblickými 
texty následující neděle. 
 
První setkání bude v úterý 13. 2. 2018. 
 
Setkání povedou manželé A. a V. Svobodovi 
 
 

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE - 25. března 2018 
 
Při každé mši sv. žehnání jívových ratolestí.  
Začíná Svatý týden.  
 
Obstarejte si včas ratolesti k žehnání. 
Při mši sv. v 10.00 hod. v kostele zpívá farní oktet. 
 
V Salesku budou na Květnou neděli hrané pašije, viz plakátek. 
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LITURGICKÝ SLOUPEK - ZNAMENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 
 
Jak možná víte, každou středu je na 
náměstí před bazilikou sv. Petra 
generální audience. V adventu 2017 
začal papež František při audiencích 
s katechezemi o mši svaté. Tyto 
katecheze si můžete vyslechnout již 
tutéž středu večer ve vysílání 
Vatikánského rozhlasu, nebo si je  
přečíst na stránkách  
www.radiovaticana.cz. 
V těchto katechezích sv. 
otec stručně vysvětluje 
jednotlivé části mše svaté 
a všímá si zejména 
posvátných znamení 
v průběhu obřadu. To 
proto, abychom mohli mši 
svatou plně prožít  
a okoušet její hloubku a 
krásu. 
Těsně před vánocemi se 
při katechezi zastavil  
u znamení svatého kříže. 
Tím vlastně bohoslužba začíná  
a také končí. Za vstupního zpěvu 
přichází kněz s ministranty v procesí 
do presbytáře, kde pozdraví oltář 
úklonou a na znamení úcty jej políbí, 
popřípadě okouří kadidlem.  
 

Potom následuje znamení 
kříže. Kněz, který předsedá, křížem 
znamená sebe, a totéž činí  
i shromáždění věřících, kteří si 
uvědomují, že liturgie se koná »ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého«. 
„Tady přejdu k jedné drobnosti“, říká 
sv. otec.: „Viděli jste, jak se křížem 
znamenají děti? Často nevědí, co 
dělají, a zdá se jako by kreslily 
nějaký obrázek, což není znamení 
kříže. Prosím tedy maminky, tatínky i 
prarodiče, aby od začátku učili děti, 

jak se správně znamenat křížem.  
A vysvětlete jim, že Ježíšův kříž je 
jako ochrana“. 

 
Mše se tedy začíná znamením 

kříže a celá modlitba se nese ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého, 
takříkajíc v prostoru Nejsvětější 

Trojice, který je prostorem 
nekonečného sdílení. Jejím 
počátkem i cílem je láska 
Trojjediného Boha, 
zjeveného a dávajícího se 
nám v Kristově kříži. Když 
se tedy znamenáme křížem, 
pak si nejenom 
připomínáme svůj křest, ale 
přisvědčujeme, že liturgická 
modlitba je setkáním  
s Bohem v Ježíši Kristu, 
jenž se pro nás vtělil, zemřel 
na kříži a byl oslaven 
zmrtvýchvstáním. 

 
Znamení svatého kříže - trochu 
historie: pochází od prvních 
křesťanů, kteří toto znamení činili na 
čele. Od počátku připisovali věřící 
znamení kříže duchovní účinnost, 
protože všechno, co má být 
posvěceno, se značí znamením 
Pánova kříže spolu se vzýváním 
jména Kristova, jak píše sv. 
Augustin. 
 

Zavedení dnešního způsobu se 
připisuje mnichům z 8. století. 
Znamení kříže se tehdy činilo tak, že 
se spojily tři první prsty pravé ruky a 
ostatní dva zůstaly ohnuté, pak se tři 
spojené prsty dotkly čela, prsou, 
pravého a levého ramena. Tento 
zvyk se udržuje ve východní církvi  

http://www.radiovaticana.cz/
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v Rusku. V latinské církvi nastala 
změna ve 13. století a přijal se 
dnešní způsob: otevřenou rukou se 
dotkneme čela, prsou, levého  
a pravého ramena. Znamení kříže se 
většinou doprovází slovy: "Ve jménu 
Otce i Syna i Ducha svatého". 
Gesto pokřižování se tak stává 
krásnou modlitbou.V západní i 
východní liturgické tradici žehná 
ovšem kněz stejně - tzn. shora dolů 
a zleva doprava; symbolický výklad 
je asi takový: Kristus sestoupil z 
nebe a stal se člověkem (gesto 
"shora dolů") a svou smrtí na kříži 
nás vykoupil (gesto "zleva doprava", 
tzn. převedl nás z 'levé', tj. 'špatné' 
strany na 'pravou', tj. 'dobrou'). 
Rozdíl je v tom, že ve východní 
tradici - v katolických církvích 
východního obřadu i církvích 
pravoslavných - věřící kopíruje gesto 

kněze, který stojí naproti - tzn. jakoby 
zrcadlově, zatímco v západní tradici 
se strany "obracejí", tedy 
římskokatolický věřící se při 
požehnání dotýká čela, hrudi, levého 
ramene a pravého ramene. 
 

Kromě tohoto velkého kříže 
děláme í malé křížky, a to na čele, 
na ústech a na prsou. Toto žehnání 
patří k hlásání evangelia při mši 
svaté. Těmito gesty prosíme, 
abychom slovo evangelia poznávali - 
křížek na čele, vyznávali – křížek na 
ústa a uchovávali v srdci – křížek na 
hruď.  
Tedy nezapomeňme: je-li znamení 
kříže modlitbou, tak se ji modleme 
pozorně a s velkou úctou. 
 
(Podle Vatikánského rozhlasu a www. 
katolík.cz  připravil  A. Svoboda) 

 

 
 
 

STŘÍPKY ZE SETKÁNÍ KLUBU AKTIVNÍCH SENIORŮ 
 
Na prvním povánočním setkání bylo 
ve farní kavárně rušno, jako v úlu. 
Není divu, všichni účastníci byli plní 
zážitků z Vánoc a potřebovali se 
o ně rozdělit s přáteli. S vánoční 
dobou jsme se rozloučili zpěvem 
koled, každý si mohl vybrat „tu svoji 
oblíbenou“, pověděli jsme si něco 
z historie slavení nového roku, 
podrobněji také o juliánském, 
gregoriánském kalendáři a slavení 
svátků nejen v Evropě, ale i na jiných 
kontinentech. Jemnou motoriku, 
která může v pokročilejším věku 
působit problémy, jsme procvičili 
vystřihováním sněhových vloček 
z jemného papíru, nebo zdoláním 

hlavolamů, nejčastěji v podobě 
bludiště s malou kuličkou. Zkuste si 
sami, jak se u takovéto hry, známé 
z našeho dětství, zapotíte. Ale dobrá 
nálada a smích nám byl tou nejlepší 
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odměnou. Jan Werich jednou řekl, že 
rozesmát lidi je stejně důležité jako 
lidi léčit.  
 

Prezentaci a přednášku na 
téma Velká Morava si pro nás 
připravil Mgr. Pavel Filka. Po úvodu 
do tohoto tématu a po vysvětlení 
souvislostí doby nás zahrnul 
ukázkami z vykopávek v Mikulčicích, 
Hradisku, Znojmě, Starém Městě  
i nám blízkých Starých Zámcích. Pro 
některé z nás bylo například 
novinkou zjištění, že na Žuráni, 
kolem které často jezdíváme, je 
germánská královská hrobka 
(pravděpodobně z druhé poloviny  
5. stol.). Se zapálením hovořil  

o knížatech Mojmírovi, Rostislavovi  
a příchodu věrozvěstů Konstantinovi 
a Metodějovi. Mnoha fakty a zdů-
vodněními podpíral tvrzení o těchto 
výjimečných mužích a skvělých 
politicích, státnících, diplomatech  
a učitelích, kteří získali láskou Bohu 
národ celý a jejichž odkaz je platný 
do dnešních dnů. Mohli jsme 
porovnat hlaholici a cyrilici, mohli 
jsme si prohlédnout Hradiště ve 

Znojmě, vykopávky v Modré  
a mnohé další. Děkujeme našemu 
hostu za poutavé vyprávění, velké 
množství zajímavého obrazového 
materiálu, ale hlavně za předávání 
odkazu našich předků dále. Již teď 
se těšíme na další setkání. 

 
A jaká témata nás v roce 2018 

čekají? Z těch nejbližších to budou: 
9. 2. Olympijské hry, po nich „Postní 
zamyšlení“. V březnu k nám zavítá 
na besedu Mgr. Silvie Dražanová  
s knihou Příběhy pamětníků. 20. 3. 
Oslavíme Den poezie. V dubnu se 
vydáme v rámci Mezinárodního dne 
památek a historie sídel do 
objevování jejich krás a tajů. Těšit se 
můžeme také na nám blízkou lokalitu 
Říček. Na oslavy svátků rodin k nám 
již tradičně zavítají děti z mateřské 
školy Neklež 1a.  

 
Na závěr našeho setkání si 

vždy říkáme myšlenku na cestu 
domů. Ta dnešní byla o naději. 
Naděje je okno do nového dne. Stačí 
jej otevřít. Naděje je čerstvý vzduch, 
který dává tvým plicím potřebný 
kyslík. Stačí se nadechnout. Doufat 
znamená život, milovat ho každý 
den, dokud nenastane den, který 
nebude mít konce. Buďte stále 
připraveni obhájit se před každým, 
kdo se vás ptá po důvodech vaší 
naděje. Spása je všude kolem nás, 
pokud nejsme vůči ní slepí... 
 
Přijměte pozvání a přijďte mezi nás. 
Za účastníky klubu aktivních seniorů 
zve animátorka Iveta Kolářová. 
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STALO SE 
 
KRÁLOVSKÉ KARNEVALY 
 
O víkendu se do Saleska sjeli hosté 
z blízka i z daleka. Král s královnou 
pořádali královský ples. Jejich 
pozvání přijali princezny, víly, rytíři, 
kouzelníci i zvířátka a mnoho 
roztodivných pohádkových postavi-
ček. 
Na začátku se všichni hosté poklonili 
a přestavili králi a královně.  Ti se 
nám svěřili, že jejich dcera, 
princezna Patricie má velký smutek, 
protože v království se usadil drak, 
který chce princeznu sežrat. Všichni 
příchozí však chtějí princeznu 

vysvobodit, a tak se vydají zdolávat 
řadu překážek. Musí přejít přes hory 
a doly, zachránit zlatou rybku, 
navlékat ztracené korále a nakonec 
nakrmit draka upečenými buchtami. 
Úkoly nebyly jednoduché, ale 
společnými silami jsme vše zvládali a 
nakonec draka přemohli. Pro děti 
jsme také nachystali taneční soutěže 
a tombolu, kde si každý účastník 
odnesl cenu. Nechyběly ani tvořivé 
dílny a také malé občerstvení. Veselí 
bylo mnoho, a tak věříme, že tradice 
dětských karnevalů bude mít opět 
pokračování. 
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CHYSTÁME PRO VÁS 
 
PŘIJĎTE SI ZABRUSLIT!  
 
Kluziště ve spolupráci s městskou 
částí Líšeň a s podporou statutárního 
města Brna a Jihomoravského kraje 
je stále v provozu. Po každém bloku 
led upravujeme. Neváhejte a přijďte 

si protáhnout tělo a trošku si 
zasportovat. Brusle vám půjčíme. 
Facebook či webové stránky kluziště 
neustále aktualizujeme.  
 
13. 2. Chystáme pro vás Valentýn 
na ledě v bloku od 18.00 hodin. 

 
 

SALESKOVÉ TÁBORY 2018  
 
Přihlašování na tábory je v plném proudu. Neváhejte si co nejdříve zajistit místo 
na https://www.salesko.cz/nase-programy/tabory/, zatím je pro vás připravena 
zvýhodněná cena. V nabídce jsou příměstské i pobytové, pro malé i velké, 
výtvarné či sportovní. 
 
 

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ 
 
10. 3. JARNÍ SALESKOVÁ BURZA  
Burza obuvi, oblečení, hraček a potřeb pro děti od 1roku do 15 let.  
Přihlaste se na recepci Saleska, poplatek za prodejní místo /stůl/ činí 50 Kč.  
Chcete-li nakupovat, zapište si termín 10. 3. 16.30 - 18.00 do diáře a přijďte! 
Možnost dát si kávu, čaj, místo pro hraní pro děti /herna bez dozoru/. 
 
ČTVRTKOVÁNÍ 
Zveme vás, milé maminky, na Čtvrtkování  15. 3. 9.30 Jarní věnce (přihlašování 
od 5. 3.). Čtvrtkování pro vás připravuje Marie Tomášová a Klára Simandelová. 
21. 3. 16.00 v Mariánském údolí ve spolupráci s rodinným centrem Pastelka 
Vynášení Moreny – společné loučení se zimou a vítání jara. 
 
 
25. 3. PAŠIJE PRO DĚTI od 15.30 hod. ve sportovním sále Saleska. 
 
 
 

 

https://www.salesko.cz/nase-programy/tabory/
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KUKÁTKO DĚTEM 
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PAŠIJOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI  

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

 

Srdečně Vás zveme na již tradiční pašijové hry – 
divadelní představení nejen pro děti.  
 
Kdy: 25. 3. 2018 – Květná neděle 
 
V kolik: 15.30 hod. 
 
Kde: Salesko, Sportovní sál 

 
 
 
 

Vstupné dobrovolné. 
 


