VELIKONOCE 2019

VELIKONOCE
Velikonoce jsou svátkem trpícího a vzkříšeného Krista.
Velikonoce jsou svátkem našeho křtu, skrze který jsme přijali spásu.
Velikonoce jsou svátkem naší spásy:
svátkem našeho vytržení z nebezpečí života
svátkem naší ochrany
svátkem našeho osvobození
svátkem našeho vykoupení
svátkem našeho vyléčení
svátkem našeho vítězství
svátkem našeho života v plnosti
svátkem našeho pokoje a míru.
Toto všechno jsou totiž biblické významy slova spása.
Abychom nepozbyli odvahy a nestali se cyniky, září nám do všedního
dne světlo Velikonoc:
Ukřižovaný žije, a všichni ti, kteří trpí, budou žít.
(Johannes B. Brantschen)
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Z FARNÍ MATRIKY 22. 2. – 5. 4. 2019
Udělené křty ve farnosti
Ondřej František Velan, nar. 30.10.2018, pokřtěn 3.3.2019, SaSM
Terezie Marie Havlíková, nar. 16.1.2019, pokřtěna 32.3.2019, Slatina
Violeta Marie Veselá, nar. 2.12.2018, pokřtěna 24.3.2019, Slatina
Blahopřejeme
Pohřby z kostela
Marie Schejbalová, 82 let, pohřbena 1.3.2019
Emil Nejezchleb, 71 let pohřben 8.3.2019
Jan Boček, 78 let, pohřben 22.3.2019
RIP

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek 30. května – Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. v 8.00 a 18.00 v kostele
Neděle 9. června – Slavnost Seslání Ducha Sv., mše sv. v kostele dle pravidelného pořadu
bohoslužeb, v SaSM.
Slavnost Seslání Ducha Svatého v líšeňské farnosti
Po roce se nám opět přiblížila slavnost Seslání Ducha svatého. Přijměte pozvání k programu:
SO 8.6. 2019 - 19:00-21:00 – Vigilie Ducha Svatého – kostel sv. Jiljí
NE 9.6. 2019
7.00 Mše svatá - kostel sv. Jiljí
8:30 Mše svatá - SaSM
9:30 Slavnostní kavárna – SaSM
10.00 Mše svatá - kostel sv. Jiljí
14:30 Svatodušní odpoledne (divadelní představení, vystoupení dětské schóly) – SaSM
15.00 Svátostné požehnání – tělocvična SaSM
15:30 Sportovní odpoledne - fotbal, petanque, soutěže (nejen) pro děti - SaSM
17:00 Společné posezení - občerstvení, cimbálová muzika, hudební „jam“ (hud. nástroje s sebou) - SaSM
18.00 Mše svatá – kostel sv. Jiljí
19:00 Předpokládané ukončení programu v SaSM

Duch Svatý již svou účast přislíbil, tak jej nenechme slavit o samotě.

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: 14. dubna 2019.
Neprodejné!
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s
obsahem zveřejněných příspěvků. Anonymní příspěvky nezveřejňujeme.
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SVATÝ TÝDEN
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
Průvodem s ratolestmi nevzpomínáme jen na Kristův slavný vjezd do
Jeruzaléma, ale především tím vyznáváme, že Kristus, který se na tuto
cestu vydává je náš vykupitel a Pán. Proto mu můžeme vyjít vstříc celým
svým životem a volat: "Požehnaný ten který přichází".
Zelený čtvrtek
V den, kdy je Ježíš zrazen svým přítelem dává lidstvu ve večeřadle při
poslední večeři jeden z největších darů - eucharistii, která se stává
naším pokrmem na cestě k novému životu.
Velký pátek
"Dokonáno jest" - Otče, splnil jsem svůj úkol, své poslání a dospěl jsem k cíli.
Ukřižování - láska až k smrti, pro nás tak nepochopitelná.
"Naší jedinou chloubou je Ježíšův kříž, v něm je naše naděje, život
i vzkříšení, skrze něj jsme zachráněni a vysvobozeni."
Velikonoční noc
Vzkříšený Kristus nese zdraví a pokoj každému člověku, který je ochoten se mu odevzdat.
Nemocné lidstvo nemá většího lékaře. On uzdravuje nemoci, které narušují náš vztah s Bohem i s
lidmi. On zaceluje i jizvy, které zanechává náš hřích, i hřích druhých, v našich srdcích. Vychází z
hrobu proto, aby nám otevřel cestu k věčnému a plnému životu. Hrob nemohl být překážkou pro
postup Boží spásy, záchrany! Na světě není takového "balvanu", který by Boží láska nemohla
odvalit.
--Máme před sebou zavrženého Ježíše,
který se ujímá těch, kdo ho zavrhují.
"Otče odpusť jim, protože nevědí, co činí!"
Nepřibíjej ty, kteří mne přibili!
Nezamítej ty, kteří mne odmítli!
Dej, ať jejich poslední slovo není tvé poslední slovo o nich!
Nevydávej je jejich vlastní nelidskosti, té, s jakou se obrátili proti mně!
Nezatracuj je, jako zatratili mne.
Dej, ať rozhodnutí, které člověk vynesl proti vlastnímu životu, není
poslední rozhodnutí, k němuž v životě lidstva došlo!
Z této přímluvy ukřižovaného žije lidstvo až do dnešního dne.
(W. Krusche)
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INFORMACE
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Květnové májové pobožnosti budou každou sobotu v 17.00 hodin na Kostelíčku a v neděli
v 15.00 hodin v kostele.
1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Letošní slavnost prvního svatého přijímání proběhne z důvodu velkého počtu dětí v těchto
termínech: v neděli 5. května v 10.00 hod. v kostele přistoupí k 1. sv. přijímání dvě děti, které
budou zároveň v tento den pokřtěny. Ostatní děti přistoupí k 1. sv. přijímání 19. května při mši
sv. v 10.00 v kostele v Líšni a v 8.30 ve Slatině. V neděli 26. května bude 1. sv. přijímání při mši
v 8.30 v hale SaSM.
Prosíme o modlitbu za tyto děti a jejich rodiny.
BIŘMOVÁNÍ
V pátek 21. června udělí v našem kostele brněnský biskup svátost biřmování
skupině mladých lidí, kteří se na přijetí této svátosti od září připravují. Tato
slavnost proběhne při mši sv. v 18.00 hodin.
Prosíme o modlitbu za biřmovance.
VÝZVA
Prosíme zájemce o poutní zájezd na Turzovku, který se má uskutečnit v sobotu 8. června
(informace na plakátku v kostele a na webu), aby se zapisovali na arch v kostele. V současné
době je zaplněný jeden autobus farníky ze Slatiny, pokud se nám nepodaří obsadit další celý
autobus, přihlášení farníci z Líšně nebudou moci jet.

VÝZVA PRO RODINY S DĚTMI
Milé rodiny, přidávám k tomuto
tématu svou zkušenost ze své dlouholeté
praxe
při
středeční
výuce
prvokomunikantů. Jak víte, po katechezi
přecházíme s dětmi slavit mši svatou. Mši
svatou doprovází dětský sboreček. Domnívám se, že právě tento sboreček svými
rytmickými písněmi důstojně doprovází
slavení eucharistie a zároveň také
přispívá k duchovnímu růstu připravujících
se dětí.

škoda, kdyby sboreček přestal fungovat.
Vždyť zpěvem dětí přirozeně předáváme
svou radost z víry druhým.
Jen malé odbočení. První rytmickou
písničku ,, Bůh je záštita má" jsem slyšela ve
svých 16 letech. A na ten den se nedá
zapomenout. Tak moc pro mě znamenají
kytarové písničky.
Milé rodiny, dopřejme svým
dětem modlit se zpěvem k Bohu, který nás
má rád... a věřte mi, že pro mnohé
prvokomunikanty je to možná první
křesťanská rytmická písnička.
Zdeňka Nečasová

Každý rok máme ve farnosti 25 až 30
dětí. A to je pěkně velké číslo. Je to pro
mnohé z těchto dětí a troufnu si říci i
rodin, živé svědectví víry. Byla by velká
4
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MILÉ RODINY Z NAŠÍ FARNOSTI,
mše. Určitě chápu, že dnešní doba je v
ledasčem náročnější, hektičtější a zejména
pak co se množství nabídek trávení volného
času týče. Nicméně právě o to víc si myslím,
že každá rodina potřebuje uprostřed týdne
najít útočiště, prostor pro ztišení a hlavně
možnost pro setkání se s Bohem.

Obracím se především na vás, milí rodiče
předškolních a školních dětí. Nenechme
zaniknout již přes 30 let trvající tradici
sborečku na středeční dětské mši svaté.
Jak již všichni asi víte, v posledních
letech se potýkáme s nedostatkem členů
našeho hudebního tělesa, ať už zpěváčků
nebo muzikantů. Situace je momentálně
taková, že každý týden bojujeme o přežití,
to znamená nikdy dopředu, nevíme, zda
přijde někdo s nástrojem, abychom vůbec
mohli mít možnost doprovázet bohoslužbu
(dosud v roce 2019 jsme se sešli pouze 5x).

Nezapomínejme, že křesťanskou
povinnosti nás rodičů je přivádět děti do
kostela, neboť jenom předávání víry z
generace na generaci tvoří církev nosnou a
nekonečnou. Středeční dětská bohoslužba
nabízí všem dětem přijetí, prožití a
seznámení se se sakrálním prostorem
(alternativa za Salesko), zpívání známých
dětských křesťanských písniček a dětskou
katechezi. A hlavně otevřenou náruč
radostného Ježíše.

Pamatuji si, že když jsem byla malá
(do sborečku jsem chodila od 3 let), kostel
na dětské mši praskal doslova ve švech.
Tehdy bylo zcela běžné, že se každý týden
sešlo 15 – 20 zpěváčků a třeba tři, čtyři
doprovázející muzikanti. Pro naše rodiče byl
tento „kroužek“ prioritou číslo jedna.
Nevím, zda-li to bylo v důsledku toho, že v
90. letech lidé toužili po najednou
„svobodné“ církvi, resp. společenství.
Nicméně vím, že pro naše rodiče byla účast
nás dětí na středečních mších nesmírně
důležitá. Chodili na ně celé rodiny (nejen z
řad prvokomunikantů)a aktivně se účastnili

Milí rodiče, moc vás prosím, až
budete plánovat vašim ratolestem příští
školní rok, myslete i na tuto možnost.
Dejte středeční dětské mši šanci! Vraťte ji
zpět zašlou slávu a hodnotu!
Bohumila Kuderová
vedoucí scholičky
T: 728 933 004
E: bohumilakuderova@gmail.com

STŘÍPKY ZE SETKÁNÍ AKTIVNÍCH SENIORŮ
Výkladu na téma „Postní zamyšlení“ se
živým způsobem ujal p. prof. Augustin
Svoboda. Ujasnili jsme si pojmy, se kterými
je tato doba spojená a každý z nás si mohl
udělat obrázek, jak naplňuje a prožívá
doporučený prostředek modlitby, almužny,
postu. Papež František nás ve svém
postním zamyšlení vybízí, abychom tuto

dobu prožívali jako „svátostné znamení
našeho obrácení“, abychom se celým
srdcem a celým životem vrátili k Pánu
a prožívali tento čas milosti s radostí
a v pravdě. Když věnujeme více času
modlitbě, umožníme svému srdci, aby se
zbavilo všech skrytých lží a nalezlo útěchu
v Bohu. On je přece náš milující otec a chce,
5
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abychom měli život. Almužna nás
osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám
vidět ve svém bližním bratra a sestru. To, co
mám, nikdy nepatří jen mě! Půst nás
probouzí a působí, že jsme vnímavější Bohu
i bližnímu. Oslabuje naše sklony k násilí
a oživuje naši touhu naslouchat Bohu, který
dokáže utišit náš hlad. Hlad a žízeň po
životě v Bohu. Kéž bychom mohli znovu
všichni prožít to, co učedníci na cestě do
Emauz. Oběť Ježíše Krista na kříži je přece
mimo prostor a čas, a přesto má v prostoru
i čase své pevné místo. Kříž je znamením
velkého lidského utrpení, ale i velkého
vítězství nad hříchem. Ježíšovo tělo
v tichosti visí na kříži. Kristus vrací
lidem věčný život ztracený v ráji.
Ježíšův kříž protíná všechny věky,
století, celé dějiny lidstva. Protíná
i můj osobní život. Minulý, současný
i budoucí. Spasitel s otevřenou
náručí čeká, co mu do ní vložím.

znalosti a potrápili paměť při určování děl,
autorů i hlavních hrdinů knih.
O nejstarším hospici na Moravě,
hospicové péči v domě sv. Alžběty, nám
přišla popovídat MUDr. Viola Svobodová,
která péči o klienty zasvětila mnoho let.
Z jejího vyprávění vyplynulo, že nebyla
pouhou lékařkou internistkou, ale mnohdy
také psychologem i dobrovolníkem v jedné
osobě. Lékařka, která léčila nejen tělo, ale
vnímala u pacientů také duchovní
a psychické aspekty. Hovořila o tom, jak je
důležitý citlivý přístup k lidem, komunikace,
úcta a tolerance i trpělivost. Díky svědectví,
o které se s námi rozdělila, jsme se
mohli hlouběji zamýšlet nad
naplněním života a jeho smyslem.
Kéž bychom dokázali být k sobě
navzájem citliví a vnímaví. Aby se
nám nestávalo, že je v našem okolí
člověk, který má bolest v srdci
a slzy v očích a my je přehlédli proto, že
jsme příliš zaměstnáni sami sebou. Nic
z toho, co máme, co jsme dostali darem od
Boha, nemáme jen pro sebe. Touto cestou
bych chtěla poděkovat našim milým
hostům za jejich čas, krásně prožité
odpoledne, ale hlavně za předání cenných
zkušeností a podnětů k zamyšlení.
Po velikonočních svátcích budeme na
našem setkání obdivovat Klenoty národa,
oslavíme ze zajímavými hosty den rodiny a
třeba se s našimi hosty podíváme do světa.

I přes lákavou nabídku internetu
a médií s ním spojenými si tištěná kniha
stále drží svoji pozici dobrého lidského
společníka. Přes 400 knižních institucí po
celé ČR i letos slaví březnový Měsíc knihy
prostřednictvím různých besed, veletrhů,
nabídek. Na našem březnovém setkání
jsme slavili Den poezie (21.3.) se sbírkami
J. Skácela, V. Renče, F. Halase i krásou veršů
z Eposu o Gilgamešovi, ale připomněli jsme
si i Den spisovatelů za mír (2.3.) i narození
J. A. Komenského (28.3.) – významné
osobnosti, zakladatele moderní pedagogiky
a autora rozsáhlého literárního díla.
V literárním kvízu jsme si prověřili své

Přijměte pozvání a přijďte mezi nás.
Za účastníky klubu aktivních seniorů Vás
zve animátorka Iveta Kolářová.

PÁN SE ROZHODL, ŽE KVŮLI NÁM SÁM PŘEDEM PŮJDE NAŠÍ CESTOU. ZEMŘEL, VSTAL
Z MRTVÝCH A VSTOUPIL NA NEBESA, ABYCHOM I MY S DŮVĚROU OČEKÁVALI, ŽE SE
DOSTANEME TAM, KAM NÁS PŘEDEŠEL ON SÁM ...
(Svatý Augustin)
6

Kukátko – Velikonoce 2019

STALO SE
Vyráběli jsme jarní výzdoby
Dopolední klub maminek již tradičně přichází s aktivitami, které jsou zaměřené na roční
období nebo různé tradice. Protože jaro už je tu a Velikonoce před námi, vyráběli jsme jarní
věnce. Maruška, která má klub na starost, všem účastníkům upletla korpusy z březových větví,
a tak maminky už mohly tvořit podle své vlastní představivosti. Pod jejich rukama vznikala
krásná výtvarná dílka, která nebyla k rozeznání od koupených věnečků. K dispozici byla velká
škála různých ozdob, plsti, pedigu, vajíček… Pokud byste chtěly, milé maminky, navštívit náš
klub, mrkněte na web na naše další akce, rádi se s vámi v Salesku potkáme.

CHYSTÁME PRO VÁS
Na Bílou sobotu 20. dubna se bude konat nácvik a sederová večeře s následným přespáním na
velikonoční vigilii. Akce je pouze pro ministranty.
17. 4. – 18. 4. SPORTnight 2 - proběhne další z nočních sportovních přespávaček.
Připomeneme si velikonoční zvyky a tradice a hlavně pořádně protáhneme tělo ve všedních
i nevšedních aktivitách.
25. 4. 9.30-12.00 Klub maminek - Pečení kváskového chleba + zdravé recepty pro děti
27. 4. ,,Páskování“ Capoeiry - děti dostanou nový pásek odpovídající jejich technickému
stupni. O barvě pásku rozhoduje vždy trenér a to podle technické vyspělosti, snahy a píle.
Hurá přijel cirkus
Letos oslavíme dětský den 19. května od 14.00 do 16.30. Na co se můžete těšit? Na disciplíny
s klauny, krotitele medvědů, krasojezdkyni a další doprovodný program. Tradičně nebude
chybět ani malování na obličej či skákací hrad. Pište si do kalendáře, těšíme se na vás!
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POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2019 V KOSTELE SV. JILJÍ A V SaSM
18. DUBNA – 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 do 21.00 hod.
18.00 mše svatá na památku Večeře Páně – kostel (bohoslužba slova, mytí nohou,
slavení eucharistické oběti, odchod do Getseman)
19.30 – 22.00 Adorace v Getsemanské zahradě v kostele
Alespoň chvíle adorace se stává nedílnou součástí účasti slavení lit. Zeleného čtvrtku.
19. DUBNA - VELKÝ PÁTEK – SLAVENÍ PAMÁTKY UMUČENÍ PÁNĚ
Velký pátek je dnem přísného postu.
8.00 denní modlitba církve – četba a ranní chvály – v kostele
10.00 křížová cesta v SaSM
12.00 denní modlitba církve – modlitba během dne – v kostele
(pro každého jsou připraveny modlitební texty)
15.00 Velkopáteční obřady v SaSM
15.00 Velkopáteční obřady v kostele
20. DUBNA - 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 4.00 Velikonoční vigilie v SaSM
– noc vzkříšení, noc vykoupení, noc omilostnění
Obřady mají tyto části:
slavnost světla, bohoslužba slova křestní bohoslužba, eucharistická bohoslužba.
21. 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
22. 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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