
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí 

Římskokatolická farnost Brno-Nová Líšeň
 

Advent nám neustále připomíná, že Bůh je přítomen v dějinách, které 
přese všecko vede k jejich cíli a plnosti. Bůh je v dějinách lidstva přítomen, 

je „Bohem-s-námi“, Bůh není vzdálený, je vždy s námi a často klepe na 
dveře našeho srdce. Bůh putuje po našem boku, aby nás podpíral.  

Pán nás nikdy neopouští, provází nás v našich životních peripetiích, aby 
nám pomáhal objevit smysl této pouti, význam všednosti a naplňoval nás 

odvahou ve zkouškách a bolestech.  
Uprostřed životních bouří nám Bůh stále podává ruku. 

Advent a Vánoce 2021 
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Z FARNÍ MATRIKY 19. 9. – 14. 11. 2021 
 
Udělené křty ve farnosti 
Matyáš Tomáš Houser, nar. 30.3.2021, pokřtěn 26.9.2021, Slatina 

Jonáš Jan Mosler, nar. 14.7.2020, pokřtěn 26.9.2021 

Adéla Marie Moslerová, nar. 14.7.2020, pokřtěna 26.9.2021 

Laura Krkošová, nar. 22.1.2021, pokřtěna 2.10.2021, Slatina 

Jakub Josef Vojtěch Žák, nar. 29.1.2021, pokřtěn 9.10.2021 

Kristýna Helena Šabatová, nar. 2.10.2014, pokřtěna 9.10.2021 

Vilém František Truhlář, nar. 30.4.2021, pokřtěn 10.10.2021 

Miriam Anežka Biela, nar. 16.5.2021, pokřtěna 10.10.2021 

Ben Johannes Lachs, nar. 22.7.2020, pokřtěn 30.10.2021 

 
Blahopřejeme  
 
 
Pohřby z kostela 
Anna Fatková, 95 let, pohřbena 21.9.2021 

Marie Mífková, 104 let, pohřbena 19.10.2021 

Miroslav Rychlík, 96 let, pohřben 22.10.2021 

Vlasta Vrtělová, 84 let, pohřbena 26.10.2021 

Jaroslav Daněk, 66 let, pohřben 28.10.2021, Slatina 

Jarmila Šperlová, 76 let, pohřbena 3.11.2021 

 
RIP 
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ÚVODNÍ SLOVO O. PETRA ŠIKULY 

 
Velký skladatel Johann Sebastian Bach 
připisoval do záhlaví svých partitur 
písmena S. D. G., která znamenala Soli 
Deo Gloria – Pouze ke Slávě Boží. 
Významný rakouský skladatel symfonické 
a duchovní hudby Anton Bruckner do 
podtitulu své Deváté (a poslední) symfonie 
vepsal „Věnováno dobrému Bohu“. Když 
pak odpoledne 11. října 1896 u klavíru 
pracoval na finále této symfonie, zmocnila 
se ho zimnice. Požádal o šálek teplého 
čaje, pak si lehl na postel a zemřel. Do 
symfonie „věnované dobrému Bohu“ vložil 
všechno, celý život. 
 
Hymnus „Sláva na výsostech Bohu“, tedy 
tzv. „Gloria“, odkazující zpěv andělů při 
narození Ježíše v Betlémě, nás provází při 
svátečních a nedělních bohoslužbách 
takřka celý rok, kromě postního 
a adventního období. V postní době pietně 
ztichne před tajemstvím Kristova utrpení, 
díky vynechání v adventní době zazní 
mnohem slavnostněji a radostněji při mši 
o Narození Páně. 
 
Má-li být zpěv Gloria radostným provoláním 
slávy, nemá jít pouze o slova, ale 

zahrnovat „to nejlepší z nás“. „Ke cti 
a slávě Boží“ vznikala mnohá další díla 
a autor tímto věnováním říkal, že dává to 
nejlepší, čeho je schopen. Takže toto 
věnování nesmí být omluvou pro 
nepromyšlené a neuvážené velikášství 
(typu „stavíme to pro Pána Boha a on se 
o to už pak postará...“), ani pro naši lenost 
typu „neděláme to pro slávu svou, ale Boží, 
a Pán Bůh pochopí, když to není 
dokonalé…“ 
 
Traduje se jeden příběh ze života sv. Filipa 
Neri. Tento svatý muž jednou pozoroval 
ctihodnou sestru, jak zametá před 
kostelem. Přitočil se k ní a poznamenal: 
„Sestřičko, vy to zde určitě děláte pro slávu 
Boží.“ Řeholnice, potěšená tím, že jí padre 
přisoudil tak zbožné motivace, vehementně 
přitakala: „Já všechno dělám pro slávu 
Boží.“ Sv. Filip na to: „No já to hned poznal. 
Kdybyste to totiž dělala pro to, aby bylo 
zameteno, tak byste to musela dělat 
pořádně!“ 
 
Zazpívat o Vánocích „Sláva na 
výsostech Bohu…“ je prostě velký 
závazek. 

 
 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 

Neděle 28. 11. – 1. neděle adventní – při všech mších žehnání adventních věnců 

Středa 8. 12. – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, mše svaté 

v 6.30 a v 18.00 v kostele 

Středa 2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), mše sv. v 18.00 v kostele 

      

Středa 2. března – Popeleční středa, mše sv. v 8.00 a 18.00 v kostele.  

Začíná doba postní. Den přísného postu: zdrženlivosti od masa a újmy v jídle. Zdrženlivost od 

masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. 
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ADVENT V NAŠÍ FARNOSTI 

 
 

Bohoslužby v kostele sv. Jiljí  

 

Kaple Salesko 

Pondělí 6.30 roráty Není mše sv. v 7.00.  

Úterý 6.30 roráty Není mše sv. v 18.00. 18.15  

Středa 6.30 roráty Mše sv. 18.00.  7.30  

Čtvrtek 6.30 roráty Není mše sv. v 8.00.  

Pátek 6.30 roráty Mše sv. v 18.00. 18.15  

Sobota 6.30 roráty-Kostelíček Není mše sv. v 7.30.  

Neděle Mše sv. dle obvyklého pořadu nedělních bohoslužeb. 

 

 

 

 
 

 
 

ADVENTNÍ POZVÁNKY 

  
KONCERTY 

27. 11. v 16 hodin na Salesku – adventní koncert Nadace pro radost 

11. 12. v 16.30 hodin v kostele – Shadow Quartet, benefiční koncert na v podporu 

výstavby kostela 

9. 12. v 18 hodin v kostele – koncert žáků ZUŠ A. Doležala  

 
PŘIPRAVME SE, KOLEDNÍCI 

Hledáme nové zpěváky a hudebníky na nácvik vánočních koled. Moc potřebujeme 

houslisty, violy, flétny a klarinety. Podmínkou zapojení do hry je alespoň jeden rok hry na 

nástroj, ale jsou velmi vítány i starší děti a mládež. Prosím, zamyslete se a oslovte mladé 

hudebníky a zpěváky ve svém okolí. Pravidelné zkoušky hudebníků začnou na 1. neděli 

adventní. Budeme se scházet každou neděli v 17 hod. na faře. Kontakt: Jan Nečas, tel. 731 

410 288. Nácvik zpěvu bude každou středu v 17 hod. na faře pod vedením Bohunky 

Kuderové, tel. 728 933 004. Těšíme se na vás. 
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NĚKOLIK NÁPADŮ, KTERÉ BY NÁM MOHLY POMOCI PLNĚJI 
PROŽÍVAT MŠI SVATOU 

 
1. Vezměte si příklad z armády. Přesně je 

pozdě, dříve je včas. Jestliže mše začíná 

v 10.00, chovejte se, jako by začínala 

v 9.45. Vstaňte dřív, osprchujte se dřív, 

oblékněte děti dřív, vyjděte dřív z domu. 

Jestli si říkáte, že „to je sice pěkný nápad, 

ale je to trochu nerealistické“, zkuste se 

zamyslet nad tím, jak je možné, že do kina 

přijdete včas i na úvodní upoutávky, ale na 

mši nepřijdete dost včas, abyste v klidu 

zaparkovali, usadili se, pozdravili lidi kolem 

a duchovně se připravili na vstup do 

největšího tajemství světa. Chcete to 

změnit? Tak se zamyslete nad tím, jestli je 

pro vás mše dost důležitá na to, aby vám 

stálo za to změnit svůj rozvrh a své ranní 

zvyky. 

  

2. Přečtěte si liturgické texty doma. 

Všechna jména dávno zapomenutých měst 

a lidí nejsou zdaleka tak odstrašující 

a nesrozumitelná, když je na mši neslyšíte 

poprvé. Když věnujete čas tomu, abyste se 

modlili a přemýšleli o biblických liturgických 

textech předem, vaše prožívání Eucharistie 

a Slova Božího se změní. Zkuste to na 

měsíc a uvidíte, jak odlišná bude 

bohoslužba slova – první část mše – pro 

vás a vaši rodinu. Nezapomínejte, že jde 

o Slovo Boží, nikoliv jen o slova o Bohu. 

Liturgické texty na následující týden 

většinou najdete v brožurkách Nedělní 

liturgie, v Katolickém týdeníku nebo i na 

internetu, (např.  www.vira.cz/nedelni-

liturgie). 

 

3. Uvědomte si, k čemu jste se zavázali. 

Termín svátost, sacramentum, původně 

v antice znamenal posvátnou přísahu. Ve 

křtu a biřmování jste vstoupili do 

posvátného vztahu s Bohem a zavázali se 

tak, že ho budete milovat bez míry. Rodiče, 

kteří toto čtou, by neměli zapomínat, že 

mají velmi náročné povolání: nemáte jen 

přivést své děti do kostela, ale máte jim 

také předat poklad víry. Vezměte vážně 

nejen své závazky vůči svým dětem a jejich 

duchovnímu růstu, ale také vůči Bohu, 

který vám své děti svěřil.  

 

4. Buďte připraveni investovat trochu 

svého úsilí. Mše nikdy neměla být zábava. 

Přečtěte si o ní něco. Zjistěte, co se děje 

v každé části mše a jaký to má mystický 

a teologický význam. Odhalte, jaký vztah 

má mše k vašemu každodennímu životu. 

Sedněte si blíž k oltáři. Zpívejte mešní 

písně, i když lidé kolem nezpívají. Zůstaňte 

na závěrečné požehnání a závěrečnou 

sloku mešní písně. Přemýšlejte o tom, co 

v liturgii odpovídáte. Modlete se to. Dejte si 

tu práci. 

 

5.  Pokud odcházíte ze mše a nic vás 

neoslovilo, nic se vás nedotklo, je dost 

pravděpodobné, že vám něco uniklo. 

Zkuste si doma znovu přečíst liturgická 

čtení a připomeňte si mešní modlitby. 

Nechte se ohromit Boží mocí a dovolte 

Boží milosti, aby vás zbavila pýchy – „to 

přece už všechno znám“. Poproste Ducha 

svatého, aby vás uvedl do tajemství 

Ježíšovy oběti.  Ve ztišení se můžete 

k Ježíšovi znovu připojit. 

Převzato z knihy M. Hart: Crash test – 

Narazit na Boží lásku. KNA 2009 (AS) 

 
 
 
 
 
 

http://www.vira.cz/nedelni-liturgie
http://www.vira.cz/nedelni-liturgie
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KLAS 

 
Naše poprázdninové setkání se uskutečnilo 
až v polovině září. Prvním úkolem bylo 
seznámit se s tím, jak každý z nás prožil 
léto, o co pěkného by se s námi chtěl 
rozdělit a na co se těší, co očekává od 
nadcházejících podzimních dnů. Při diskuzi 
jsme se ale shodli i na tom, co nás tíží. 
A lékem a povzbuzením na tyto obavy nám 
mohou být slova papeže Františka. 
„Přírodu, která nás obklopuje, dnes 
neobdivujeme, nýbrž pohlcujeme. Ochořeli 
jsme spotřebou. Sháníme se po 
nejnovějších mobilních 
aplikacích, ale neznáme už 
jména sousedů a tím méně 
umíme rozeznat jednotlivé 
druhy stromů. Nejhorší je, 
že se takovýmto životním 
stylem vytrhávají kořeny 
a mizí vděčnost za to, co 
existuje, a vůči tomu, od 
koho jsme to dostali. 
Abychom se nerozplynuli 
v tisíceru zbytečností, je třeba znovu 
objevit ztišení. Aby srdce neochrnulo, je 
třeba se zastavit. Darovat si čas na ztišení 
a modlitbu...“ 
 
Dalším, navazujícím tématem našeho 
setkání byl Den stromů. V knize Když šeptá 
listí autorka Hope Jahrenová (profesorka 
geobiologie a zakladatelka několika 
laboratoří zabývajících se výzkumem 
stromů) píše: „Lidé žijí mezi rostlinami, ale 
obvykle je vůbec nevidí. A tak vás prosím, 
abyste se teď kvůli mně podívali z okna. Co 
vidíte? Pravděpodobně věci, které vytvořil 
člověk. Auta, budovy, chodníky. A teď se 
podívejte znovu. Viděli jste něco zeleného? 
Pokud ano, zahlédli jste jednu z mála věcí 
na zemi, které lidé vytvořit nedokážou. Na 
jednom stromě je asi tolik listů, jako je 
vlasů na vaší hlavě. Lidé ho nedokážou 
vytvořit, ale dokážou ho zničit. A zdá se, že 
to nikomu nevadí. Takové třešňové 
semínko dokáže čekat na své vyklíčení 
třeba i sto let. Zatímco čeká, je stále živé. 
Když vejdete do lesa, pravděpodobně 
vzhlédnete k rostlinám, jež vyrostly do 

výšin. Nejspíš nesklopíte zrak dolů, kde 
pod jediným otiskem vaší boty leží stovky 
živoucích semen. Na co konkrétně čekají, 
vědí jen ona sama. Přesvědčit je k tomu, 
aby se vydala na cestu z temnoty a začala 
růst, dokáže jen správná startovací 
kombinace tepla, vláhy, světla společně 
s mnoha dalšími faktory.  
 
Každý začátek znamená konec jednoho 
čekání...“  Každému z nás náleží jen jedna 
šance na život. Každý strom byl nejprve 

čekajícím semínkem. A co 
může být protikladem lidské 
lhostejnosti? Jak může 
každý z nás přispět svou 
troškou, aby bylo Boží 
království už tady na zemi 
plně mezi námi? Je třeba si 
uvědomit, že věci tohoto 
světa nemohou Boha 
nahradit v našem srdci. 
Učme se denně lásce, 

zapojme svoji fantazii a ukažme lidem 
kolem, že sdílení, uznání a soucit není jen 
prázdný postoj nebo příjemný pocit, ale 
konkrétní služba lásky, ke které nás zve 
Pán. Vidět ve svém okolí bližního, být 
s ním, naslouchat mu a utvrdit ho ve 
vědomí, že své trable neprožívá sám a že 
se za něho někdo modlí. Vzpomeňme, co 
řekl sv. Jan Pavel II., když převzal kormidlo 
církve: „Modlitba dodává celému životu 
smysl, v každém okamžiku a za všech 
okolností.“ 
 
Těším se, že jakmile to dovolí 
epidemiologická situace, tak obnovíme 
naše setkání. Příjemné povídání při šálku 
čaje, procvičení těla i ducha a hlavně 
vzájemné sdílení a povzbuzení stejně 
smýšlejících lidí. A že máte poslední 
domácí úkol na trénování paměti už 
splněný? Zde je tedy nový. Zkuste si sami, 
nebo s pomocí vašich dětí, vnoučat nebo 
známých najít a společně poslechnout 
písničku Čistý svět, kterou nazpíval Miro 
Žbirka s nevidomou Ráchel Skleničkovou. 
Třeba vám pak budou, stejně jako mně, 
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dlouho znít v uších jejich slova... Ten kdo 
má svůj čistý svět, nemusí se bát lživých 
slov a podlých vět, nečeká ho pád. Ten kdo 
v lásku uvěřil, jiným neškodí... 
 
 
 

 A vzpomeňte přitom na citáty a spojení 
s hudbou, kterým jsme věnovali jedno 
z našich setkání.  „Dvakrát se modlí, kdo 
ze srdce zpívá.“ (Sv. Augustin). 
 

Vaše animátorka Iveta Kolářová 

 
 

 
 

CHYSTÁME PRO VÁS 

 
Přijďte si zabruslit do Saleska  
V letošní už šesté sezóně se na vás 
těšíme. Otevření kluziště plánujeme od 26. 
listopadu do 13. února 2022. Bude záležet 
na počasí a na opatřeních spojených 
s pandemií koronaviru. Ve dnech 24. a 25. 
prosince a 1. ledna 2022 bude kluziště 
zavřené, 31. prosince bude doba veřejného 
bruslení zkrácena do 18.00. Během příprav 
jsme opravili mantinely, upravili přípojku 
elektřiny a vyměnili osvětlení kluziště (LED 
světla). MČ Brno-Líšeň patří velký dík za 
zajištění generálního servisu rolby po 
pětiletém provozu na kluzišti, a také 
zajištění montáže mrazicího zařízení na 
asfaltovém hřišti.  
 
Ze strany Saleska zajišťujeme veškerou 
výrobu a údržbu ledu i další věci spojené 
s půjčováním bruslí a prodáváním 
vstupenek (účtenek). Poplatek za bruslení 
by měl pokrýt veškeré provozní náklady za 
elektřinu a vodu na mražení, na 
zabezpečení personálu kluziště, péči 
o brusle, které půjčujeme, nákup nových 
bruslí a pomůcek (tučňáci, pandy) a další 
režijní náklady. Broušení bruslí 
nezajišťujeme. Ceny vstupného jsme pro 
letošní sezónu nastavili tak, aby i přes 

zdražení energií bylo kluziště dostupné pro 
širokou veřejnost. Blok bruslení je počítán 
na 1,5 hod.  
 
Pokud by došlo k omezení počtu 
návštěvníků, dojde i k úpravě ceníku 
a doby pobytu na ledové ploše. Ke 
vstupence (účtence) na bruslení je 
přiřazena sleva 50 % na punč do 
Zmrzlinové kavárny (Kotlanova 1b). 
Podmínky pro uplatnění slevy najdete na 
našich stránkách.  
 
Děkujeme za dodržování provozního řádu 
i pokynů pořadatelů. Je možné, že během 
této sezóny budeme muset některá 
pravidla s ohledem na vývoj pandemie 
koronaviru průběžně měnit. Naší snahou 
je, aby prostředí kluziště bylo pro všechny 
bezpečné a mohlo jej využít co nejvíce 
návštěvníků. Uděláme vše, co bude 
v našich silách, abyste si bruslení skutečně 
užili.  
Přesnější informace najdete na webu 
www.salesko.cz nebo na Facebooku 
(kluzistesalesko).  
 

Mgr. Petr Matula SDB, ředitel Saleska

 

 

http://www.salesko.cz/
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CENÍK JSME NASTAVILI TAKTO: 

Dospělí 90 Kč 

Dítě / student do 18 let / senior / ZTP 60 Kč 

S kartičkou Saleska do 18 let *50 Kč    

* Účastník musí navštěvovat nějakou aktivitu v šk. r. 2021/2022. 

Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti) 250 Kč 

Doprovod (bez bruslení) 20 Kč 

Děti do 5 let zdarma 

Půjčení bruslí 70 Kč + vratná kauce 500 Kč 

Půjčení pomůcky k bruslení (tučňák, panda) 50 Kč + vratná kauce 500 Kč 

Platit lze v hotovosti nebo kartou na recepci kluziště. 

 
INFORMACE 

 
Kroužky a aktivity Klubu rodičů a dětí budou probíhat do 22. prosince.  
Vánoční prázdniny budou od 23. prosince.  
V novém roce se na vás těšíme od 3. ledna 2022. 
I letos budeme dělat radost seniorům. Pomozte nám. Vyrobte přáníčko k Vánocům a doneste 
nám je do Saleska do 20. prosince nebo vhoďte do schránky u vchodu. My vaše přáníčka 
předáme tam, kde udělají radost. 

 
 

 
 
ŠTĚDRÝ DEN V SALESKU  
15.00 dětská mše svatá a po ní budeme rozdávat Betlémské světlo do 16.30, vezměte si 
s sebou lucerničku nebo skleničku se svíčkou. 
23.00 půlnoční mše svatá  
 

STALO SE 
 

ZVÍŘÁTKA JSME ULOŽILI K ZIMNÍMU SPÁNKU 
Letos jsme zvířátka uspávali trošku netradičně, s ohledem na situaci kolem pandemie. Náš 
letošní plán jsme vymysleli tak: 

 projít se za šera nebo za tmy kolem Saleska, 
 potkat se s kamarády, 
 kochat se rozzářenými krásnými lampionky 

a lucerničkami, 
 poslechnout si koncert dětí z kroužku ukulele 

a flétny, 
 dát si teplý čaj, 
 s baterkou či čelovkou hledat svítící zvířátka, 
 účastníkům předat malou odměnu. 

 
A toto všechno jsme za celý večer prožili. Malí účastníci dostali na cestu za zvířátky jednoho 
domácího mazlíčka, obešli připravenou cestu, vyjmenovali zvířátka, která cestou potkali. 
Reflexní páska jako odměna, aby nás vždy bylo vidět. Teplý čaj a koncert našeho hudebního 
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kroužku flétnistů a ukulele z terasy Saleska dotvořil přátelskou atmosféru. Děkujeme všem za 
setkání i ohleduplnost a přejeme krásné podzimní dny! 
 

Za organizátory Martina Kosíková 

 

 
 
 
 

POZVÁNKY 
 
 
 

 
ROZDÁVÁNÍ 

BETLÉMSKÉHO 
SVĚTLA  

 
Čtvrtek 23. 12.  

 
Pátek 24. 12.  

 
Bude k dispozici 

v předsíni kostela. 
 

 
 
 
 

 

 

ZPOVĚDNÍ DEN 
FARNOSTI  
V KOSTELE 

 
Úterý 21.12.  
16.00 – 18.00 

Středa 22.12.  
16.00 – 18.00   

 

 

 
PROVOZ FARNÍ KAVÁRNY  

u kostela sv. Jiljí 
 

Každou neděli po mši sv. 
v 10.00. 

 
Je určena pro setkávání všech 

farníků.  
 

KAVÁRENSKÉ TÝMY FUNGUJÍ 
DOBROVOLNĚ.  

 
Výtěžek je věnován k dovybavení 

kavárny, farního dvora a fary. 

 
 
Živý betlém 25. prosince letos nebude organizován. 
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KUKÁTKO DĚTEM 
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VÁNOČNÍ VELEPÍSEŇ LÁSKY 
 

Kdybych svůj dům perfektně ozdobil světelnými řetězy, 

nastrojil nejkrásnější jedličku a vyřezal vlastnoručně 

betlém, ale neměl lásku ke své rodině, nejsem nic víc než 

řemeslník. 

 

Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla kila vánočního 

cukroví, navařila skvělé pokrmy a připravila dokonale 

prostřený stůl, ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc než 

kuchařka. 

 

Kdybych pomáhal vařit polévku pro bezdomovce, zpíval koledy v domově 

pro seniory a všechen svůj majetek daroval na dobročinnost, ale neměl 

lásku ke své rodině, nic by mi to neprospělo. 

 

Kdybych zorganizovala vánoční besídky, zpívala sóla v kostelní sboru, ale 

zapomněla na Ježíše, pak jsem nepochopila, oč o Vánocích běží. 

 

Kdybych nakoupil skvělé dárky, zařídil skvělou vánoční dovolenou na 

horách a v práci dosáhl povýšení, ale neměl čas na ženu a na děti, nebude 

to nakonec k ničemu. 

 

Láska přeruší pečení, aby mohla vzít dítě do náručí.  

Láska odloží nářadí, aby si mohla popovídat s manželkou. 

Láska zanechá zdobení a políbí manžela. 

Láska je přátelská a trpělivá navzdory spěchání a stresu. 

Láska nezávidí druhým jejich auto či dům se zahradou a bazénem. 

Láska neokřikuje děti, ale je vděčná za to, že jsou. 

Láska nedává jen těm, od kterých může něco očekávat, ale ráda 

obdarovává právě ty, kteří to nemohou oplácet. 

Láska všechno vydrží, všemu věří, vždy doufá, všechno snáší. 

Láska nikdy nepřestává. 

Mobilní telefony špičkové kvality se rozbijí, auta dojezdí, perlové 

náhrdelníky se ztratí, golfové hole zrezaví a dovolená snů skončí.  

 

Ale darovaná láska zůstává navěky. 
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VÁNOCE 2021 VE FARNOSTECH SV. JILJÍ A BRNO-NOVÁ LÍŠEŇ 
 

 

Pátek 24. 12.  
Štědrý den 

 
15.00 – mše sv. zvláště pro rodiny 
s malými dětmi v Salesku 
 
22.00 – půlnoční mše sv. v kostele 
 
23.00 – půlnoční mše sv. v Salesku 
 

 
Při mši v Salesku v 15 hod. 
rozdávání Betlémského 
světla 
 
Při mši v kostele zazní 
Česká mše vánoční „Hej, 
mistře“ J. J. Ryby.                                                    

 

Sobota 25. 12.  
Slavnost Narození 
Páně 
 
 

 
  7.00 – mše sv. v kostele 
  8.30 – mše sv. v Salesku 
10.00 – mše sv. v kostele 
15.00 - svátostné požehnání 
v kostele 

 
Při mši v 10 hod. zazní 
Česká mše vánoční „Hej, 
mistře“ J. J. Ryby.  
 
 

 
Neděle 26. 12.  
Svátek sv. Štěpána a  
sv. Rodiny 
 

 
  7.00 – mše sv. v kostele 

  8.30 – mše sv. v Salesku 

10.00 – mše sv. v kostele 

 
V 16.00 hodin koncert 
v kostele – vystoupí 
národopisné soubory Stará 
Líšeň a Líšňáček, 
doprovázené cimbálovou 
muzikou Líšňáci. 

 
Pondělí 27. 12.  
Svátek sv. Jana 
Evangelisty 

 
7.00 – mše sv. v kostele 
 

 
Po mši sv. žehnání vína. 

 
Úterý 28. 12.  
Svátek sv. Mláďátek 

 
18.00 – mše sv. v kostele 
 

 

 
Pátek 31. 12.  
Svátek sv. Silvestra 

 
16.00 – mše sv. v kostele na    
poděkování za uplynulý rok 

 
Od 15.00 výstav 
Nejsvětější svátosti. 
 

 
Sobota 1. 1. 2022 
Slavnost Matky Boží  
Panny Marie  

   
  7.00 – mše sv. v kostele 
  8.30 – mše sv. v Salesku 
10.00 – mše sv. v kostele 
 

 

 
Čtvrtek 6. 1. 2022 
Slavnost Zjevení Páně 
 

  
   8.00 – mše sv. v kostele 
 18.00 – mše sv. v kostele 

 
Při každé mši sv. žehnání 
vody, zlata, kadidla a křídy. 

 
Neděle 9. 1. 2022 
Svátek Křtu Páně 

 
Nedělní pořad bohoslužeb 
 
Končí doba vánoční. 

Při mši svaté v 18.00 
v kostele zazpívá Líšňáček 
s cimbálovou muzikou 
Líšňáci.                                                         
 

 


