VELIKONOCE 2018

Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení
je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl
a musel mít strach.
Nebojte se toho,
co jste sami vytvořili,
nebojte se ani všeho,
co člověk vyrobil
a čím je den ode dne
více ohrožován!
A konečně,
nebojte se sami sebe!
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme dnes možná více,
než kdy jindy.
Je nutné, aby zesílila jistota,
že existuje ten, kdo drží v rukou osudy
tohoto pomíjivého světa,
kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí,
kdo je alfou i omegou.
A tento někdo je Láska...
Jen on se může plně zaručit za slova
„Nebojte se!“.
(Ze slov Jana Pavla II. při jeho uvedení do úřadu v říjnu 1978)
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Z FARNÍ MATRIKY 1. 2. – 12. 3. 2018
Udělené křty ve farnosti
Petr Maria Hladký, nar. 13.11.2017, pokřtěn 11.2.2018
Markéta Jitka Vojtová, nar. 9.12.2017, pokřtěna 3.3.2018
Dominik Pavel Haumer, nar. 5.7.2016, pokřtěn 3.3.2018
David František Trýska, nar. 6.10.2017, pokřtěn 3.3.2018
Blahopřejeme

Pohřby z kostela
Jan Šmíd, nar. 79 let, pohřben 1.2.2018
František Burian, 77 let, pohřben 2.2.2018
Věra Kupčíková, 77 let, pohřbena 7.2.2018
Miroslav Rada, 66 let, pohřben 9.2.2018
Marie Unarová, 83 let, pohřbena 20.2.2018
Květoslava Lásková, 97 let, pohřbena 23.2.2018
Miloslava Maixnerová, 76 let, pohřbena 27.2.2018
Marie Hendrychová, 87 let, pohřbena 12.3.2018
RIP

Liturgický kalendář
Pondělí 9. dubna – slavnost Zvěstování Páně, mše sv. v 7.00 hod.
Čtvrtek 10. května – slavnost Nanebevzetí Páně, mše sv. v 7.00 a 18.00 hod.
Neděle 20. května – slavnost Seslání Ducha Svatého, mše sv. dle pravidelného rozpisu
Hudba v kostele o velikonocích:
Neděle 1. dubna - Boží hod velikonoční, 10.00 v kostele – zpívá chrámový sbor
Neděle 15. dubna - 3. neděle velikonoční, 10.00 v kostele – zpívá farní oktet
Neděle 6. května – májová pobožnost, 15.00 v kostele – vystoupí flétnový kvartet s barokní
hudbou
Příští číslo vyjde na Slavnost seslání Ducha Svatého 20. května 2018
KUKÁTKO zpravodaj farnosti Brno - Líšeň
Redakce: P. Mgr. František Vavruša, Ing. Markéta Svobodová,
Ing. arch. Hana Válková, Renata Lorencová, Zdeňka Nečasová
Adresa redakce: Pohankova 18, 628 00 Brno, tel.: 544 211 258
Web: http://www.farnost.katolik.cz/lisen
E-mail: marka12@seznam.cz
Vyšlo: 25. března 2018.
Neprodejné!
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat
s obsahem zveřejněných příspěvků. Anonymní příspěvky nezveřejňujeme.
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SVATÝ TÝDEN - KRATIČKÝ PRŮVODCE
Svatý týden tvoří vrchol církevního roku. Připomínáme si v něm události, ze kterých vyplývá
smysl a cíl veškerých lidských dějin - Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.
Květná neděle
Vzpomínáme na den, kdy Ježíš slavným způsobem vjel do
Jeruzaléma a zveřejnil tak svoje mesiášské poslání. Velké množství
lidí mu vyšlo naproti, mávalo ratolestmi a volali: "Hosana - sláva Synu Davidovu!..."
Tak také křesťané vycházejí naproti Kristu se svěcenými
ratolestmi. Vyjadřují tak ochotu zemřít tomu, co není Boží, aby to,
co Boží je, v nás zvítězilo.
Zelený čtvrtek
V tento den si připomínáme den ustanovení Nejsvětější svátosti a
ustanovení kněžství. V liturgii se objevuje obřad mytí nohou. Je to
vnější vyjádření rozhodnutí napodobovat Kristovu pokoru a ducha
služebné lásky bez ohraničení.
Velký pátek
Těžko lze lidskými slovy vyjádřit jeho otřesnost: Smrt
Božího Syna, způsobená lidmi, ale i jeho útěšnost: naše
vykoupení.
Nepatrným projevem naší účasti na Kristově utrpení je
náš dnešní půst. Na začátku obřadů padá kněz před
oltářem na tvář, aby tak vyjádřil náš zármutek nad
Kristovým utrpením, ale i naši ochotu nést životní kříže
a tak Ježíše následovat.
Bílá sobota
Ztracené naděje. Mrtvé tělo leží pohřbeno s mnohými (falešnými) očekáváními

Noc ze soboty na neděli nazýváme: Velká noc, velikonoční vigilie
Liturgie začíná svěcením ohně a svíce, které jsou symbolem
zmrtvýchvstalého Krista, vítěze nad smrtí a nad temnotami zla. Křesťan,
který je včleněn do Krista - světla, se ovšem stává také celou svou bytostí
pramenem světla pro ostatní.
Při liturgii slova rozjímáme o velikých a obdivuhodných činech, které Bůh
vykonal od počátku světa, aby připravil a uskutečnil naši záchranu - spásu.
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Při liturgii křtu obnovujeme svůj křest, při kterém jsme se sjednotili
s Kristem, vstali jsme do nového života a se svící - světlem v ruce si
uvědomujeme poslání, které z toho plyne. Při eucharistické liturgii tvoříme
rodinu dětí Božích kolem jednoho stolu. Abychom se mohli rozvíjet, růst,
potřebujeme výživu. Jsou jimi Tělo a krev velikonočního Beránka - Krista.
Eucharistie je nám pokrmem na cestě až k branám věčnosti, k branám
našeho Domova.

INFORMACE
1. svaté přijímání
Letošní slavnost prvního svatého přijímání proběhne z důvodu velkého počtu dětí v těchto
termínech: v neděli 13. května v 10.00 hod. v kostele přistoupí k 1. sv. přijímání tři děti, které
budou zároveň v tento den pokřtěny. Ostatní děti přistoupí k 1. sv. přijímání 20. května při mši
sv. v 8.30 v hale SaSM a 27. května při mši sv. v 10.00 v kostele.
Májové pobožnosti
Májové pobožnosti budou ve farním kostele každou neděli v 15.00 hodin, na Kostelíčku pak
v sobotu v 17.00 hodin. Na 1. májové pobožnosti v kostele (6. května) vystoupí flétnový
kvartet s barokní hudbou.
Oprava kapličky v Mariánském údolí
Tato stavba je zapsaná v seznamu
kulturních památek a v letošním roce
uplyne 150 let od jejího
vybudování. Při příležitosti
tohoto výročí chceme provést
její celkovou obnovu.

Na nenápadném místě mezi obytnými
domy na Ondráčkově ulici v
Mariánském údolí stojí ve
svahu kaplička Panny Marie. V
minulých letech (do roku 1950)
zde byly pravidelně slouženy
mše sv. každou zářijovou neděli
nejbližší datu 8. září (svátek
Narození Panny Marie). V tento
den šli věřící průvodem od
kostela na nám. Karla IV. až ke
kapličce, kde se na prostoru
před kaplí (dnešní silnice)
účastnili bohoslužby. Pravidelně
se zde zvonilo ráno v 5.00, v
poledne a večer v 19.00 klekání.
Umíráček zazněl i v případě smrti
některého z obyvatel údolí. Příležitostně
zde byly slouženy mše sv. a také se zde
křtilo.

Kaplička stojí ve svahu a
trpí zemní vlhkostí, zvláště v
zadní části, kde je do svahu
zapuštěná. Budou provedeny
terénní úpravy, které zamezí
vlhnutí zdiva, rovněž tak je
nutné opravit schodiště vedoucí
ke kapličce. Nezbytná je i
výměna střešní krytiny, nové
oplechování, repase vstupních
dveří, oprava a výmalba fasády a
samozřejmě výmalba vnitřních stěn. Práce
by měly probíhat během letních měsíců,
náklady se odhadují na cca 260 000,-.
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LITURGICKÝ SLOUPEK: EVANGELIUM A HOMILIE
Každou středu je na náměstí před bazilikou
sv. Petra v Římě generální audience
s promluvou sv. Otce. Obsahem katechezí
papeže Františka je v tomto letošním roce
výklad mše svaté – v únoru se věnoval
bohoslužbě slova, a to evangeliu a homilii.
Z této promluvy mě zaujaly následující
myšlenky:

mši odpovědět. Nasloucháme, abychom
odpověděli.
Kristus používá také slovo kněze,
který po evangeliu káže. Homilie není
příležitostná promluva, ani rozbor textu či
přednáška, nýbrž navazuje na slovo
evangelia. Cílem totiž je, aby evangelium
došlo v našem životě naplnění. Pánovo
slovo končí svůj běh, když se
v nás stane tělem a promění
ve skutky, jako tomu bylo
u
Marie
a
svatých.
Připomínám to, co jsem řekl
v předcházející katechezi, že
Pánovo slovo vstupuje do
uší,
prochází
srdcem
a rukama se mění ve skutky.

Tak jako Kristova
tajemství osvětlují celé
biblické
zjevení,
je
evangelium v bohoslužbě
slova
světlem,
které
umožňuje chápat smysl
předcházejících biblických
textů jak Starého, tak
Nového
zákona.
Liturgie
odlišuje
evangelium zvláštní poctou od ostatních
čtení a prokazuje mu úctu. Jeho čtení je
proto vyhrazeno knězi nebo jáhnovi,
naslouchá se mu ve stoje a každý se
předem znamená křížem na čele, ústech
a prsou. Na počest Krista, pronášejícímu
„dobrou zvěst“, jsou rozsvíceny svíce.
Úryvek evangelia je uveden a ukončen
aklamacemi, na které odpovídáme: »Sláva
tobě, Pane« a »Chvála tobě, Kriste«.

Kdo káže, má skutečně sloužit všem,
oslovit všechny, kdo jsou na mši. Co se však
očekává od těch, kteří naslouchají?
Především
mají
věnovat
náležitou
pozornost čtenému a kázanému slovu,
ochotně slyšené slovo přijímat a uchovávat
jej v srdci jako Maria.
Závěrem
můžeme
říci,
že
v bohoslužbě slova vede Bůh skrze
evangelium a homilii dialog se svým lidem,
který Mu pozorně a uctivě naslouchá
a zároveň uznává, že Bůh je přítomný
a činný. Pokud se tedy zaposloucháme do
„dobré zvěsti“, vyvolá v nás obrácení
a promění nás, takže budeme schopni
měnit sebe i svět.

Ve mši se nečte evangelium proto,
abychom si poslechli zajímavý příběh, nýbrž
abychom si uvědomili, co učinil a řekl Ježíš.
Je
důležité
naslouchat
evangeliu
s otevřeným srdcem, protože je to Ježíšovo
živé slovo. On jej pronáší proto, aby se
v nás naplnilo. Svatý Augustin napsal, že
»evangelium jsou ústa Krista, který kraluje
v nebi, ale nepřestává mluvit na zemi.
Mluví-li tedy k nám, máme mu účastí na

Podle Vatikánského rozhlasu připravil A.
Svoboda
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STŘÍPKY ZE SETKÁNÍ AKTIVNÍCH SENIORŮ
Setkání s tématem ZOH nám vyšlo přesně
na den, kdy byly zahájeny ZOH v
jihokorejském
Pchjongčchangu.
Díky
jednomu z účastníků našeho setkání, který
si připravil přednášku, jsme si připomněli
nejen historii a úspěchy českých a
slovenských sportovců a týmů, ale
zpestřením byly i novinky letošní
olympiády, trénování paměti se zaměřením
na jména sportovních osobností a přiřazení
disciplíny. Zkuste ze sebe „vysypat“
disciplíny pětiboje a desetiboje. Jedna z
účastnic nám donesla ukázat zajímavou
sbírku fotografií a podpisů známých
sportovců.

Hospodina je mocný. Příroda reaguje na
Boží příkaz, ale kdo pohne lidským srdcem,
které zůstává hluché? Sv. Augustin se ve
svém spisu Vyznání obrací k Bohu: Ach
Bože, tys volal a křičel a já jsem byl hluchý.
Tys volal a křičel a přerazil jsi mou
hluchotu. Kniha Jonáš vypovídá o mnohém
z nás. Jonáš odmítá vykonat to, co Bůh po
něm chce. Bůh nás volá, stojí o nás,
vyhledává nás. Postní doba nás má připravit
na obnovu své víry a její vyznání. Všechno
potřebuje čas a přípravu. Máme na to 40
dnů. Opěrným bodem nám mohou být
texty o pokušení. Ďábel pokouší naši duši.
Mnoho zla pochází z nás. Jsme narušení
prvotním hříchem, jsme křehcí, zranitelní.
Proto je potřeba na sobě pracovat. „Pane,
mluv, stojím před Tebou a poslouchám“.
Vyjít ze sebe, naslouchat tichu a uvědomit
si, že vždy jsme schopni lidem kolem sebe
něco dát. Že můžeme předávat Krista,
který je v nás.

Co je to vlastně půst a pokání? A co
pro mě znamená postní doba? Co
způsobuje hřích? Chápeme správně sv.
zpověď? Je to pro mě prostředek k růstu a
schopnosti být silnou osobností? Vede k
očištění, svobodě a vnitřnímu osvobození?
Nezapomínáme na to, že jsme obdarováni a
vycházíme ze zpovědnice s předsevzetím,
že nechám v sobě Boha pracovat? Bůh
přece miluje hříšníka a dotýká se ho. Hlas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Pro postní dobu nabízí papež František
několik jednoduchých skutků lásky - jak
konkrétně projevit lásku!

Usmívej se, křesťan je vždy radostný!
Děkuj (i když nemusíš).
Řekni druhému, že ho máš rád.
Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den.
Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou.
Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje.
Povzbuď někoho.
Uznej úspěchy a kvality druhého.
Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému.
Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout.
Napomeň s láskou, nemlč ze strachu.
Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe.
Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma.
Pomoz druhému překonat jeho potíž.
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Lepší způsob postu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Posti se od negativních slov, mluv zdvořile.
Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností.
Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí.
Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem.
Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha.
Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života.
Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou.
Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí.
Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým.
Posti se od neodpuštění a naplň se smířením.
Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým.

… a buď si jistý, že to prospěje tobě i mnoha lidem…
A jak by bylo krásné, osvojit si tyto postoje
nejen pro dobu postní, ale po celý zbytek
života.

školních lavic budou na místě během
programu okopírovány a bude z nich
vytvořeno velké líšeňské tablo. Lze také
využít dalších aktivit Révy – cvičení pro
seniory, tvoření, vycházky, přednášky, nebo
poradnu nutričních terapeutů.

Na dalším setkání nás navštívila paní
Silvie
Dražanová,
koordinátorka
seniorských aktivit Réva v KCL. Mnozí
účastníci ji znají z mezigeneračních besed
se studenty líšeňských škol a následného
vydání „Příběhů líšeňských pamětníků“.
První díl vznikl v roce 2016 a druhé
pokračování v roce 2017. A jak to všechno
začalo? Pod záštitou Nadace charty 77
vznikl projekt Národní kronika. Snaží se
podporovat projekt SenSen (senzační
senior) a jeho cílem je zachytit vzpomínky
pamětníků. Příběhy těch, kteří chtějí a
umějí
předat
zkušenosti,
názory,
vzpomínky, které by neměly upadnout v
zapomnění. Vy si je můžete najít na
www.narodnikronika.cz nebo na stránkách
www.kclisen.cz. Od paní Silvie se nám
dostalo dalšího pozvání na setkání
pamětníků s názvem „Líšeňské tablo“.
Historii všech líšeňských škol nám
připomene
přednáška
prof.
R.
Brzobohatého. Donesené fotografie ze

A na co se můžeme těšit v našem klubu
aktivních seniorů?
Na konci března to bude oslava
mezinárodního dne divadla a poezie,
dubnové setkání má název: Velikonoce v
našem životě a oslavu jara nám dále
zpříjemní p. T. Vaněk se svým povídáním o
Říčce. V květnu se pokocháme prezentací
historických památek a na Oslavu dne
matek a rodin nás přijdou potěšit děti z MŠ
Neklež 1a. Na červen máme naplánováno
povídání o sociálních službách. Při každém
setkání se budeme snažit potrénovat
paměť i protáhnout tělo.
Jménem účastníků klubu aktivních seniorů
vás srdečně zve animátorka Iveta Kolářová.
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KLUZIŠTĚ V SALESKU.
Základní přehled o návštěvnosti je uveden
v Líšeňských novinách, které přichází do
každé domácnosti v Líšni. Nebudu se tedy
opakovat. Spíš nabízím zamyšlení nad
možnostmi, které místní církev má, když
přijde na některou aktivitu Saleska během
90 dnů 22 106 osob. Naprostá většina
příchozích si přirozeně jde zabruslit,
rozpohybovat své tělo. Nicméně všichni
také navštíví konkrétní zařízení, organizaci a
jsou otevření kontaktu. Rádi ztratí slovo,
rádi se dozví něco o Salesku, o obsahu
nabídky programů, o provozu kluziště, ...
V neposlední řadě také hledají informace o
zřizovateli, o církvi, …

provozní nedostatky a zvládnout všechny
nároky provozu a organizace. Ale nějaký
přesah této činnosti, zareagovat na
zmíněnou poptávku obyvatel sídliště, to
v silách Saleska není. Jestli se ptáte proč,
tak letošní školní rok je přihlášeno cca 800
dětí v kroužcích a cca 250 dětí
v předškolních aktivitách. To je naše hlavní
činnost každý týden školního roku. Provoz
kluziště je uprostřed této naší hlavní práce.
Patří ke cti mým kolegům, že zvládají hlavní
činnost skvělým způsobem.
Další zimní sezóna přinese opět
stejnou výzvu: přijde opět několik tisíc lidí
do našeho zařízení. Bude naše místní církev
schopná a ochotná nabídnout těmto lidem
svůj čas? Letos bylo 37 víkendových či
prázdninových dnů s vysokou účastí
návštěvníků. Jinými slovy 37 dnů jako Noc
kostelů.

Byli jsme schopni druhou zimní
sezónu zorganizovat efektivně, vychytat

Nesnažím se o nic jiného, než
o úvahu či inspiraci. Děkuji mnohým
farníkům za podporu během náročného
pracovního období a svým kolegům za
skvělý pracovní výkon.
Petr Kopřiva
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STALO SE
NAMALUJ SVÉHO ANDĚLA
Výtvarná soutěž, kterou pořádá každoročně
salesiánské středisko v Teplicích, vznikla již
v roce 2012.
V letošním roce bylo přihlášeno 574
obrázků a výtvarných děl z celé České
republiky. Téma 6. ročníku znělo „Každý
jsme anděl s jedním křídlem – abychom
vzlétli, musíme se obejmout“.

Děti z výtvarného kroužku Saleska se této
soutěže zúčastnily a v předškolní kategorii
nám vydobyly velký úspěch. Daniel Bradáč
se umístil na druhém místě a Amálie
Kolářová na třetím místě. Jejich vítězné
anděly si můžete prohlédnout v Salesku.

ÚSPĚCH V TANEČNÍ SOUTĚŽI
Březnovou sobotu jsme se zúčastnili
s tanečním kroužkem Angels crew první
letošní taneční soutěže „Let's dance“ v
Letovicích. Účastnili se naše děti, junioři a
hlavní věková kategorie. Všechny kategorie
měly svoji společnou formaci, ale troufly si i
na sólové výstupy a zde jsou výsledky:

dětská věková kategorie: sólo Klára
Cholavová 11. místo, formace 4. místo,
juniorská věková kategorie formace 5.
místo, hlavní věková kategorie sólo 4.
místo, duo 1. místo, formace 3. místo.
Gratulujeme k úžasnému výkonu a poháru
a budeme držet palce na další soutěži
v Kunštátě 28. dubna.

CHYSTÁME PRO VÁS
DEN ZEMĚ SE SALESKEM
Víte, že i Země má svůj svátek?
Tento svátek je ovlivněn původními dny
Země, které se konaly při oslavách jarní
rovnodennosti, 21. března a oslavovaly
příchod jara. Jde o ekologicky motivovaný
svátek upozorňující lidi na dopady ničení
životního prostředí. Rozhodli jsme se, že
Salesko chce také přispět k ochraně naší
planety.

Můžete ho oslavit s námi ve čtvrtek 19.
dubna. Jak? Pro děti 16.30-17.30 bude
připraven vědomostní kvíz a poté 17.3018.30 se společně vrhneme na úklid okolo
Saleska. Po zimě nám příroda odhalila vše,
co do ní nepatří a tak je potřeba uklidit a
udělat ji opět šťastnou. Nezapomeňte
rukavice.

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
Hrajeme si na závodníky - již tradiční jarní akce pro všechny milovníky odrážedel, motorek a
koloběžek.
Zveme všechny malé děti a jejich rodiče ve čtvrtek 26. dubna od 9.30 hodin v Salesku na hřišti.
Nastartujte svoje odrážedla, motorky, tříkolky, koloběžky či kola a přijeďte do Saleska.
Můžete se těšit na nejrůznější disciplíny pro vás i vaše „vozidla“, závodní dráhu i medaili pro
vítěze.
9
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Vstupné 20 Kč a doporučujeme helmu.
V případě vytrvalého deště se akce nekoná!!!
19. 4. 9.30-11.30 ČTVRTKOVÁNÍ – Ježovky - šperky z korálků. Přihlašování od 9. 4.
SALESKOVÉ TÁBORY 2018
Nevíš co s létem? Hledáš cool zábavu plnou
her, zážitků, nových kamarádů? Letos
máme tábory se sportovním, výtvarným či
zážitkovým zaměřením! Pokud se přihlásíš

do 22. dubna, budeš mít zvýhodněnou
cenu! Kompletní nabídku a další informace
najdeš na webu Saleska.

DĚTSKÝ DEN ANEB PUTOVÁNÍ PO PLANETÁCH
Letošní den dětí proběhne v neděli 20.
května od 14 hodin a budeme společně
pomáhat těm, kteří to potřebují. Zaměříme
se na putování po planetách, nachystáme
vědomostní,
sportovní
a
výtvarné
stanoviště. Vystoupí také děti z našich
kroužků. Partnerem je Planetárium Morava,
které bude promítat krátké filmy o vesmíru.

Doprovodná stanoviště chystají malování
na obličej, skákací hrady, (plavky a ručník
sebou). Čeká na vás občerstvení u grilu a
kavárna Kraválna. Finanční prostředky
vybrané na dobrovolném vstupném či
dalších drobných aktivitách bude předáno
dětské nemocnici.

ZÁJEZD DO MARIAZELL
Sobota 21. 4. 2018
Odjezd v 6.00 hod. od slatinského kostela, návrat cca. ve 20.00 hod.
•
•
•

křížová cesta, prohlídka baziliky
oběd
mše svatá

Cena dopravy 500 Kč, oběd se hradí na místě.
Přihlašovat se můžete v sakristii - ideálně do 15. 4. 2018
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450,550,-

9.6.
11.8.
27.10.
17.11.
24.11.
8.12.
K.Světlé 18

Slovensko - TURZOVKA

Rakousko - MARIAZELL

Polsko - POLSKÝ TĚŠÍN - nákupy

Slovensko - ČALOVO - termální lázně

Rakousko - LAA a. Th. - termální lázně, nákupy

Rakousko - VÍDEŇ - předvánoční

Kontakt: Jarmila Hladká

20.10.

SLOUP - farní pouť

tel.: 544211192

květen až říjen

25.8.

Šaštín, Marianka, Bratislava

ŽAROŠICE - kažého 13. v měsíci, fatimské dny

19.8.

SVATÝ HOSTÝN - Orelská pouť

každá první
sobota v měsíci

22.7.

KOSTELNÍ VYDŘÍ - Velká pouť

KOCLÍŘOV - duchovní odpoledne -odjezd v 11 hod. od Janáčkova divadla

23.3.

termín

2.600,-+60€

2300,-

9.500,-

2.500,-

1.100,-

6.500,-

CENA v Kč

SLOUP - květný pátek

Jednodenní tuzemské zájezdy

15.9. - 22.9.

29.7.-7.8.

628 00 BRNO www.ckhladky.cz / info@ckhladky.cz

350,-

250,-

400,-

400,-

400,-

21.4.

Slovensko - ČALOVO - termální lázně

400,-

cena v Kč

24.3.

termín

Polsko - POLSKÝ TĚŠÍN - nákupy

Jednodenní zahraniční zájezdy

ZÁJEZDY DLE PŘÁNÍ farností, skupin poutníků…….zajistíme, doplníme

MEDŽUGORJE, Makarská riviéra, Chorvatské Lurdy-napojení na duchovní program ČMFa

MEDŽUGORJE - Mladifest - Chorvatské Lurdy - koupání

18.7. - 26.7.

9.6.-11.6.

SLOVENSKO-POLSKO /Turzovka, Zakopané, Krakow/ s ČMFa

FRANCIE - Paray le Monial, Nevers, La Salette, LOURDES, Ars sur Formans

2.6.-3.6.

12.4. - 17.4.

TERMÍN

POLSKO - s bratry františkány - Krnov, Cvilín, Głubczyce, Glogowek, Prudnik

ITÁLIE - /Padova, Assisi, Řím/ s farností Hustopeče u Brna

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ

Nabídka poutních a poznávacích zájezdů CK HLADKÝ Brno-Líšeň - 2018

090618

020618

739083191

100,-

180,-

100,-

400,-

200,-

300,-

100,-

cena v Kč

150918

290718

180718

.

.

120418

Variabilní symbol
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POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2018 V KOSTELE SV. JILJÍ A V SaSM
29. BŘEZNA – ZELENÝ ČTVRTEK
Není mše svatá v 8.00 hodin ve farním kostele.
9.00 Mše svatá s otcem biskupem při svěcení olejů na Petrově
(svěcení olejů, obnova kněžských slibů), věřící mohou účastí doprovodit své kněze.
19.00 Mše svatá na památku Večeře Páně – SaSM (bohoslužba slova, mytí nohou, slavení
eucharistické oběti, odchod do Getseman)
Po obřadech adorace v Getsemanské zahradě v SaSM
18.00 Mše svatá na památku Večeře Páně – kostel (bohoslužba slova, mytí nohou,
slavení eucharistické oběti, odchod do Getseman)
20.00 – 22.00 Adorace v Getsemanské zahradě v kostele
Alespoň chvíle adorace se stává nedílnou součástí účasti slavení liturgie Zeleného
čtvrtku.
30. BŘEZNA - VELKÝ PÁTEK – SLAVENÍ PAMÁTKY UMUČENÍ PÁNĚ
Velký pátek je dnem přísného postu.
8.00 Denní motlitba církve – četba a ranní chvály – v kostele
10.00 Křížová cesta v SaSM
12.00 Denní motlitba církve – modlitba během dne – v kostele
(pro každého jsou připraveny modlitební texty)
15.00 Velkopáteční obřady v SaSM
15.00 Velkopáteční obřady v kostele
31. BŘEZNA - BÍLÁ SOBOTA
8.00 – 18.00 Po celý den adorace u Božího hrobu – kostel otevřen k soukromé adoraci
8.00 Denní modlitba církve – matutinum, ranní chvály v kostele
12.00 Denní modlitba církve – modlitba během dne v kostele
15.00 Denní modlitba církve – nešpory v kostele.
20.00 Velikonoční vigilie v kostele
Neděle 5.00 Velikonoční vigilie v SaSM
– noc vzkříšení, noc vykoupení, noc omilostnění
Obřady mají tyto části:
slavnost světla, bohoslužba slova křestní bohoslužba, eucharistická bohoslužba.
Při slavení Velikonoční vigilie v kostele bude v našem farním společenství pokřtěn jeden
dospělý katechumen.
1. DUBNA - NEDĚLE VELIKONOČNÍ – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
7.00 Mše svatá v kostele, žehnání velikonočních pokrmů
8.30 Mše svatá v hale SaSM, žehnání velikonočních pokrmů
10.00 Mše svatá v kostele, žehnání velikonočních pokrmů
15.00 Te Deum, svátostné požehnání v kostele
18.00 Mše svatá v kostele
2. DUBNA - PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
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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