Advent a Vánoce 2022

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí
Římskokatolická farnost Brno-Nová Líšeň

ADVENT

KRISTUS PŘIJDE,
KRISTUS PŘIŠEL,
KRISTUS PŘICHÁZÍ
MEZI SVŮJ LID JAKO
SPASITEL

KUKÁTKO – Advent a Vánoce 2022

Z FARNÍ MATRIKY 20. 9. 2022 – 6. 11. 2022
Udělené křty ve farnosti
Dominika Liptáková, pokřtěna 25. 9. 2022
Andrea Marie Mokrenová, pokřtěna 15. 10. 2022
Filip Michal Antonín Šebestík, pokřtěn 22.10. 2022
Timotej Hruška, pokřtěn 6.11. 2022
Blahopřejeme

Manželství uzavřeli
Ondřej Maxa a Michaela Šikulová, oddáni 24. 9. 2022
Filip Kubík a Monika Kouřilová, oddáni 1. 10. 2022
Petr Hubáček a Věra Plháková, oddáni 15. 10. 2022
Josef Mokren a Jana Mokrenová, oddáni 15. 10. 2022
Blahopřejeme

Pohřby z kostela
Dalibor Číp, 67 let, pohřben 21. 9. 2022
Marie Lapčíková, 81 let, pohřbena 18.10. 2022
Jiřina Valachová, 81 let, pohřbena 21.10. 2022
Tomáš Oláh, pohřben 21.10. 2022
RIP

HLEDÁME NOVÉHO ŠÉFREDAKTORA PRO FARNÍ ČASOPIS KUKÁTKO.
Hlásit se můžete u o. Petra nebo na brno-lisen@dieceze.cz

KUKÁTKO
Informace z římskokatolických farností u kostela sv. Jiljí a Brno-Nová Líšeň
Adresa redakce: Pohankova 18, 628 00 Brno, tel.: +420 603 944 709
Web: www.farnostlisen.cz E-mail: brno-lisen@dieceze.cz Vyšlo: 20. listopadu 2022
Neprodejné!
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem
zveřejněných příspěvků. Anonymní příspěvky nezveřejňujeme.
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ÚVODNÍ SLOVO O. PETRA
PŘES MOST
V sousedství mého rodiště je obec Černvír,
ve které můžeme vidět nejstarší dochovaný
dřevěný krytý most na Moravě z roku 1718.
Až do poloviny minulého století byl jediným
spojením mezi dvěma břehy řeky Svratky.
Byl poměrně úzký, ale povoz s koňmi nebo
i auto po něm pomalu přejet mohlo. Jako
děti jsme na něm synchronizovaně dupali a
skákali s cílem ho rozhoupat. A to nebylo
těžké. Vedle něj v 50. letech postavili
ocelový most, na kterém byla „vozovka“
tvořena dřevěnými deskami a trámy, které
se při každém přejezdu různě hýbaly
a nemálo rachotily. A od začátku 80. let už
se jezdí po moderním betonovém mostě,
který už o sobě nedává nijak vědět a
člověk ani nepostřehne, že je na druhé
straně. Jak překonávali vodu před tím, než
tam jakýkoliv most stál? Snad po lávce
nebo na lodičce, možná tam byl i brod. Ale
každopádně to vyžadovalo kus odvahy
a možná se při tom člověk i namočil.

jako cesty ubíhá i náš čas. Za okamžik
vstoupíme do Adventu, který nás vyplivne
do Vánoc a za pár dní si povzdychneme,
že už jsme za o rok starší zkušenější. A ani
to nepostřehneme. Nějakou dobu se
budeme učit psát 2023, ale pak si
zvykneme a zase to poletí dál.
Advent chápeme jako přípravu na
Vánoce, ale připomeňme si, že tématem
Adventu, alespoň jeho první části, je
myšlenka na časovost našeho života a jeho
vyústění v setkání s Bohem. I tento svět a
jeho čas skončí. Říkáme tomu druhý
Kristův příchod. A tak Advent je pojítkem
mezi naší časovostí a věčností. Z počátku
nám tyto dva břehy přijdou nespojitelné, ale
Ježíš se stal právě takovým mostem mezi
člověkem a Bohem. A my se s ním učíme
jít tak, abychom překonali strach z vratké
loďky či houpající se lávky, ale poznali jej
jako pevný most, který nás přenáší na
druhou stranu. S každým Adventem jsme
mu blíž. S každým Adventem může růst
naše vděčnost.

Dnes jezdíme po pevných mostních
konstrukcích a mnohdy ani třeba
nepostřehneme, že jedeme po mostě. To,
co dříve bylo dopravním oříškem, profičíme
bez mrknutí oka. Máme skvělý cestovní
komfort a už ani nevnímáme, jaké byly či
jsou nástrahy krajiny kolem. A podobně

Požehnaný Advent a Vánoce.
o. Petr
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ADVENT VE FARNOSTECH SV. JILJÍ A BRNO-NOVÁ LÍŠEŇ

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

Sobota

6.30 roráty-Kostelíček

Mše sv. v 7.30

Neděle

Mše sv. dle obvyklého pořadu nedělních bohoslužeb.

ADVENTNÍ POZVÁNKY
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
První neděle adventní 27. listopadu 2022 při všech mších svatých.
ADVENTNÍ KONCERTY
26. 11. v 17.00 hodin na Salesku – adventní koncert Nadace pro radost
15. 12. v 18.00 hodin v kostele – koncert žáků ZUŠ A. Doležala
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ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – PRŮVODCE MODLITBOU
KDY: sobota 3. 12. 2022 (8.15-12.00 hod.)
KDE: v prostorách kostela svatého Jiljí a fary
CO MŮŽETE OČEKÁVAT: různé typy modlitby, čas
ztišení, setkání s Bohem, možnost sdílení, duchovního
rozhovoru nebo svátosti smíření
PŘIHLAŠOVÁNÍ: https://tinyurl.com/srwdavfe nebo
přes formulář v kostele, příspěvek dobrovolný.
PŘIPRAVUJÍ: Veronika Řeháková SDJ, Klára
Maliňáková SDJ, o. Petr Šikula

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek 8. prosince – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, mše
svaté v 6.30 a v 18.00 v kostele.
Pondělí 2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše svatá v 7.00 a v 18.00 v kostele
Středa 22. 2. 2023 – Popeleční středa, mše sv. v 8.00 a 18.00. hod. v kostele a v 7.30
a 18.15 hod. v Salesku.
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.

PANNA MARIA MYSTICKÁ RŮŽE, 8. PROSINCE
Milí farníci,

hned, ale ledy se pohnuly), dala se do
dalšího pohybu také stavba nového
kostela. Nezapomínejme, že příslib mnoha
zvláštních milostí naší Paní pro nás stále
platí! My bychom však měli zůstat věrni
v každodenní snaze o dobro i v modlitbě.

rád bych Vám připomněl (letos soukromou)
pobožnost k Panně Marii Mystické Růži,
která se koná každý rok 8. prosince. Matka
Boží nás o modlitbu žádá v tento den
zvláště v čase od 12 do 13 h (hodina
milosti), dle časových možností každého.
Stačí i střelná modlitba. Rád bych Vás
k této modlitbě povzbudil, neboť je posilou
pro nás všechny i celou farnost. Lze se
takto na přání Panny Marie modlit každý
třináctý den v měsíci.

Závěrem přikládám báseň Sv. Terezky
z Lisieux: „Ó Panno neposkvrněná. Ty jsi
mnou hvězdou jasnou. Dáváš mi Ježíše a
spojuješ mne s ním. Ó Matko, nech mne
spočinout pod Tvou řízou vzácnou. Dnes
chraň mne v šeru večerním.“
Přeji Vám pokojný advent s růžencem
v srdci.

Není od věci, že po první pobožnosti
konané v naší farnosti (rok si nevybavuji)
se podařilo založit novou farnost v Líšni (ne

Michal Tesař
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ROZHOVOR S OTCEM JOSEFEM KOPECKÝM
Od 1. září se salesiánská komunita
v Brně Líšně rozrostla o salesiána
Josefa Kopeckého. Položili jsme mu na
uvítanou pár otázek, aby se nám
prostřednictvím Kukátka představil.

jsem byl zapojený do programu Cagliero,
kde se připravují misijní dobrovolníci.
Některé
jsem
nyní
potkal
v Líšni
i s manžely či manželkami a jejich dětmi.
Je to milé a mám z toho radost. Dlouho
jsem byl sekretářem naší salesiánská
provincie. Je to podobná práce, jakou má
např.
tajemník
městského
úřadu.
Nerozhoduje, ale zodpovídá za jeho chod.
Současně jsem byl kaplanem kobyliské
farnosti, kde jsem také připravoval mladé
na biřmování nebo dospělé na křest. Bylo
to období intenzivní a docela náročné, ale
dávalo mi to smysl a radost. Mnohému
jsem se naučil. Kromě Kobylis jsem byl
i v Pardubicích a ve Zlíně. Zajímavé je, že
nyní jsem v Brně již podruhé. Kdysi dávno
v letech 1981-91 jsem tu pobýval jako
mladý a tajný salesián. Od té doby se také
znám se spolubratry naší líšeňské
komunity.

Kde jste se narodil a odkud pocházíte?
Narodil jsem se v Litomyšli, ale vyrůstal
jsem na dědině v Sebranicích u Litomyšle.
Je to velmi hezký kraj, jakási deska opřená
dole v Litomyšli a nahoře v Poličce o téměř
300 metrů výše, do které potoky a říčky
vyhloubily malebná údolí. Doporučuji
zejména cyklistům. Zní tam hudba
slavných rodáku Smetany a Martinů a žijí
tam moji sourozenci se svými rodinami.
Rád se tam vracím.
Kdo Vás nejvíce ovlivnil na vaší cestě ke
kněžství?

Jaké máte záliby, koníčky – pokud na ně
máte čas?

Otázku musím upřesnit – „Co a Kdo měl
ovlivnil?“. Byla to zákristie našeho kostela
v Sebranicích, kde jsem ministroval už od
první třídy. Popsat, co se tam dělo během
nedělní mše svaté, by bylo na dlouhé
vyprávění nebo zábavný pořad. Nevím už
proč, ale panu faráři přisluhovalo nejvýš tak
šest
ministrantů.
Ostatní
zůstávali
v zákristii a řádili. To samozřejmě
motivovali další, aby se také stali takovými
ministranty, takže bývalo docela plno.
S několika kamarády jsme to chtěli změnit,
ale nevěděli jsme jak. Trápilo nás to. Byla
totalita a neznali jsme nikoho, kdo by nám
poradil. Až po skončení deváté třídy jsem
byl na chaloupce vedené salesiány. Tam
se mi otevřel krásný, dosud neznámý svět.
Viděl jsem, jak to dělal Don Bosko. Někteří
salesiáni mě pak doprovázeli v apoštolátu i
v duchovním životě.

Uvolněn a aktivní odpočinek potřebuji. Rád
si zazpívám. Baví mě pracovat rukama,
opravovat a kutit a jezdím na bicyklu.
V Kobylisích jsem dostal k narozeninám
elektrokolo a tak si mohu vybrat, jestli
pojedu na sádlo nebo na elektřinu
.
Kde vás budou farníci potkávat?
V Salesku a občas asi u sv. Jiljí v neděli na
večerní.
Co byste prostřednictvím farního časopisu vzkázal farníkům a naší mládeži.

Jaká byla Vaše poslední působiště?

Jsem rád, že se můžeme potkávat, spolu
se modlit a něčím dobrým přispět ke
společnému dílu. Nemusí to být dlouhé
modlitby či velké činy. Stačí málo, ale
upřímně a nezištně a náš Pán přidá další.
Jeho matka Maria ho o to jistě poprosí.

Poslední a nejdelší působiště bylo v Praze
– Kobylisích. Patnáct roků. Určitou dobu

Děkujeme o. Josefovi za rozhovor
a přejeme mu, ať se mu u nás v Líšni líbí.
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PASTORAČNÍ RADA – PŘEDSTAVENÍ

JOSEF DRBAL – lékař – klinický onkolog, ředitel Hospice
sv. Alžběty o.p.s.
"Ve farnosti jsem již ""inventář"", protože zde žiji od
narození, od malička ministruji, po mnoho let vykonávám
službu akolyty a angažuji se i v chrámovém sboru (jeho
aktivity byly covidovou pandémií přerušeny) k mým zálibám
patří hudba, zahrada, příroda, sport."

MICHAL CHALOUPKA – člen zastupitelstva MČ
Je mi 19 let. Baví mě práce s dětmi a zájem o veřejné dění.
Rád odpočívám na procházce nebo u knížky. Děkuji Vám za
zvolení do farní rady a věřím, že život v naší farnosti ožije
a dáme také prostor mladým a mládeži.

IVETA KOLÁŘOVÁ – ve školství.
Narodila jsem se a byla pokřtěná na Starém Brně, ale již 56
let žiji v Líšni a zde jsme s manželem Honzou vychovali tři
děti. Téměř 30 let pracuji ve školství. Ráda se učím nové
věci a bavilo mě vše, s čím jsem mohla být ve farnosti
nápomocná: nástěnky, půjčování knih, vedení předškolních
dětí – Ježečků, kurzy Alfa, prázdninové pobyty pro maminky
s dětmi i prarodiče s vnoučaty. Od roku 2011 jsem
animátorkou Líšeňského KLASu. Ve volném čase pečuji
o růže kolem kostela – doporučuji jako výborný relax. Přijďte
si to vyzkoušet.
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BLANKA KOLENČÍKOVÁ – důchodkyně
"Již 35 let jsem náplavou v Líšni, naši 3 synové už pili
líšeňskou vodu. Druhým rokem si užívám důchodu a jsem
moc ráda, že zrovna tady. Mám ráda zdejší lidičky a taky
někdy samotu, les a rybníky, přiměřenou práci na zahradě,
taky ráda jím (a vařím a peču), relaxuji u knížky nebo
s pletacími jehlicemi. Ráda se zapojuji i v činnosti ve
farnosti, ale patřím k těm, co občas potřebují trochu
""nakopnout"" a potom jsem mooc ráda, protože to je sice
práce, ale taky bezva společnost! Tímto chci povzbudit
i druhé, nebojte se investovat trochu svého času do
společného díla, bude to ku prospěchu všem – i vám."

PETR KRUPIČKA – architekt korporátních IT systémů
Žiji v Líšni od první třídy, dříve na sídlišti, posledních 12 let
ve staré zástavbě. Čas věnuji výchově dětí a jejich podpoře
v dospívání, rád čtu knihy o křesťanství a také se učím
všemožné práce kolem domu a zahrady. Několik let
spoluvytvářím zázemí pro dětský sboreček, který zpívá na
středeční mši svaté. S manželkou jsme prošli Manželská
setkání, také přípravu na službu Párového doprovázení
a pomohli jsme panu faráři s přípravou několika párů na
manželství.

JAN NEČAS – inženýr elektro
Zájmy turistika, cyklistika, práce na zahradě, radost z času
věnovaného dětem.
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KAROLÍNA SVOBODOVÁ – redaktorka v nakladatelství.
Záliby – Čtení! Z domu zřídkakdy odcházím bez knihy, mojí
(spisovatelskou) láskou je Josef Škvorecký. Hned na
druhém místě je vaření a jezení – hlavně těstoviny na
všechny způsoby. A v neposlední řadě procházky venku,
úplně nejlépe na podzim. Takže mě často můžete zastihnout
v okolí Kostelíčku, což je jedno z mých nejoblíbenějších míst
vůbec (v těsné soutěži s Římem a Amerikou, myšleno tedy
tou v Orlických horách, kam jsem od malička jezdila na
Tábor Radost).

HANA VÁLKOVÁ – pastorační asistentka
"Na faře jsem zaměstnaná od r. 2011 a mám zde na starosti
administrativu farní kanceláře, starám se o květinovou
výzdobu v kostele, vedu chrámový sbor, učím náboženství
a snažím se být po ruce všude tam, kde je to potřeba – od
praní oltářních plachet přes nikdy nekončící boj s plevelem,
úklid farní kavárny, vyřizování žádostí o dotace, přípravu
adventních snídaní pro děti až po pomoc při stáčení medu z
farních úlů…
Volný čas trávím nejčastěji v kuchyni za plotnou, nejraději na
vycházkách se psem, doma s knihou nebo s rodinou ve
Vysokých Tatrách a nejsmysluplněji na kolenou před
svatostánkem u sv. Jiljí…"

ELIŠKA VONDRÁČKOVÁ – lektorka, předsedkyně spolku
Roky se pohybuji v oblasti sociálních služeb pro rodiny
s dětmi i pro seniory. Ráda se potkávám s lidmi při
vzdělávacích seminářích, které vedu. Baterky dobíjím
nejraději v přírodě, v tichu a samotě nebo se svými
nejbližšími.
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POKOJ DAROVANÝ A POKOJ SDÍLENÝ
Letos na jaře, v průběhu postní doby,
probíhaly v naší farnosti liturgické rozpravy
o jednotlivých částech slavení mše svaté.
S vděčností si na ta setkání vzpomínám při
každé mši svaté, je to jako by se novým
poznáním prohloubila moje osobní účast na
liturgii. Zůstala mi v paměti především
naléhavá výzva k jednotě po modlitbě Otče
náš. (S hanbou se přiznávám, že jsem si do
té doby nevšiml, že eucharistická modlitba,
která byla od začátku mše svaté obrácená k
Bohu Otci, se nyní obrací k Pánu Ježíši
Kristu, který se chystá dát se nám ve svém
těle a krvi).

farníkům, rodině, ke které se po mši svaté
vrátím,
co
budu
předávat
svým
spolupracovníkům a lidem, se kterými se
zítra setkám? Víte sami, že občas výzva
„Pozdravte se pozdravením pokoje“ nezazní.
Není to třeba proto, že nemáme co předat?
Jenže bez mého či tvého pokoje bude svět
strádat. Bude strádat moje nejbližší rodina,
moje farnost, moje město. V žádném
shromáždění, výboru či komisi nezazní moje
výzva na pokojné vyslechnutí, smíření,
odpuštění, protest proti agresi, nezazní můj
nesouhlas
s
násilím,
nespravedlností
a křivárnami. Chci žít v takovém nepokojném
světě? Ano, budu v něm žít, protože jsem
neposlechl výzvu, abych se nechal naplnit
Božím pokojem. Budu žít v nepokoji, třebaže
jsem Boží pokoj přijal, ale nebyl jsem
ochoten předávat ho dál. Jenže jsem ještě
křesťan, kristovec, patřím do Ježíšovy
církve?

Kněz se modlí: Pane, Ježíši Kriste, tys řekl
svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj
pokoj vám dávám. Nehleď na naše hříchy,
ale na víru své církve, a podle své vůle ji
naplň pokojem a veď k jednotě. Jak naléhavá
je tato prosba zejména v této době, kdy
nejednota a neklid v lidské společnosti
v důsledku inflace, energetické krize a války
na Ukrajině proniká i do církve. Vzpomeňme
na
řadu
morálních
skandálů,
na
nerespektování učení 2. vatikánského
koncilu, odmítání obnovené liturgie, kritiku
vedení církve a zpochybňování autority
papeže Františka. Čím jsme se to nechali
nakazit, kde se vzala nedůvěra k učitelskému
úřadu církve, kde je zdroj našich pochybností
o pravověrnosti papeže Františka?

A ještě pár praktických slov k tomu sdílení
pokoje. Po výzvě kněze: Pozdravte se
pozdravením pokoje si podáváme ruku
a navzájem si přejeme: Pokoj tobě, pokoj
vám. V době covidové epidemie výzva ke
pozdravení pokoje sice nezazněla, ale
většinou jsme si vzájemně přání pokoje
vyjadřovali slovně nebo jen milým úsměvem.
Někomu toto „bezkontaktní“ sdílení pokoje
vyhovuje i v době post-covidové: když má
můj soused nebo sousedka v lavici srdce
plné pokoje, je jeho pohled často čitelnější
než třeba potřepání rukou. Opravdu na formě
nezáleží, můžeme se pozdravit i krátkým
pohledem, obejmutím či políbením, pokoj
však bychom si měli předávat. Když vám
však soused při potřepávání rukou řekne:
„Hlavně
zdravíčko“,
tak
asi
dobře
neposlouchal, ale pokojně mu to odpusťme.
Jednou mi vedle sedící paní nabídla
k pozdravu pokoje svůj loket. Ptal jsem se jí
pak soucitně: „Bolí vás ruka?“ Ona mi však
odpověděla: „Ne, ale vy jste nachlazen“. To
jsem byl, a tak jsem se jí omluvil. A řekl jsem
jí to pokojně.

Připomeňme si další slova celebranta, který
nám říká: Pokoj Páně ať zůstává vždycky
s vámi. Jak vnímáme tuto výzvu či přání?
Otevřeli jsme svá srdce pro tento Boží pokoj?
Nechali jsme se Božím pokojem proměnit?
Říkám si, že v tomto okamžiku bychom se
měli na chvilku odmlčet a nechat proudit Boží
pokoj do naší duše. Tento pokoj může
nastolit jen ten, který je zdrojem pokoje –
znovu si připomeňme Ježíšova slova:
Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám
(J 14, 27). Je to v tomto okamžiku hodně
důležité, neboť teď zazní další slova
celebranta: Pozdravte se pozdravením
pokoje. Co budu předávat bratru či sestře,
kteří stojí vedle mě, co budu předávat dalším

A. Svoboda
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CHYSTÁME PRO VÁS
PŘIJĎTE SI ZABRUSLIT DO SALESKA
Těšíme se, že se s vámi setkáme na
sedmé sezóně saleskového kluziště.
Připravili jsme vše tak, aby mrazící
technika po celou sezónu dobře fungovala.
Plánujeme mít kluziště otevřené
od druhé poloviny listopadu 2022
do ledna – února 2023. Bude
záležet na počasí. Ve dnech 24.,
25. prosince a 1. ledna 2023 bude
kluziště zavřené, 31. prosince
bude doba veřejného bruslení
zkrácena do 18.00.

Broušení bruslí nezajišťujeme. Blok
bruslení je počítán na 1,5 hod. Děkujeme
za dodržování provozního řádu i pokynů
pořadatelů. 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.
Provoz venkovního kluziště
je závislý na počasí. Proto aktuální
informace o provozu sledujte na našem
webu, facebooku (kluzistesalesko) nebo
LED panelu při vstupu na dětské hřiště.

Děkujeme MČ Brno-Líšeň za
zajištění servisu mrazícího zařízení.
Aktuální ceník bruslení najdete na
vstupních cedulích nebo na našem webu.

Mgr. Petr Matula SDB, ředitel Saleska

I letos budeme dělat radost seniorům. Pomozte nám. Vyrobte přáníčko k Vánocům
o doneste nám je do Saleska do 19. prosince nebo vhoďte do schránky u vchodu. My
vaše přáníčka předáme tam, kde udělají radost.

LÍŠEŇSKÉ VÁNOCE
Těšíme se na vás v tvořivých dílnách 10. 12. na Jírové.
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 2023.
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STALO SE
O ČEM SE ZDÁ MEDVĚDŮM
Po roce jsme se s vámi sešli u Saleska
uložit zvířátka k zimnímu spánku. Nejdříve
jsme si však vyrobili čelenky se zvířecími
oušky.

Maminka si k němu přisedla na kraj postele
a společně si povídali, co společně zažili.
Sluníčko, maliny, jahody, sladký med,
skotačení s kamarády, dlouhé výlety
a dneska i spoustu kamarádů. Najednou si
medvídek všiml malého šnečka, který se
šinul po větvičce. Lezl pomalu s pěkně
vystrčeným růžky. Sledovat ho bylo
úchvatné… Lezl tak pomalu…. Tak
pomalu… Očka se malému medvídkovi
začala zavírat, až spokojeně usnul a spal
až do jara. No a my jsme se vydali
průvodem s lucerničkami posvítit zvířátkům
kolem Saleska. Pak jsme zazpívali několik
písniček, aby se jim sladce spalo.

Rázem z nás byli medvědi, veverky,
myšky, vlci anebo zajíčci, kteří se
zvědavostí poslouchali příběh rodinky
medvědů: maminka medvědice měla plno
starostí se svým medvídkem. Čas, kdy se
všechna zvířátka chystají do pelíšků byl
tady. Ale malý medvídek se vymlouval, že
si ještě neužil dost skákání se zajíčkem, že
si ještě chce vesele dovádět s veverkou, že
se ještě nedíval s vlkem na měsíc, že ještě
neproběhl ve všem listí…. A že ho bude
tlačit postýlka, že má nepohodlný brloh a
že je mu kožich malý. Maminka medvědice
si s tím svým synkem nevěděla rady.
Přemýšlela, co by bylo nejlepší udělat.
Pozvala
tedy
všechny
medvídkovy
kamarády, aby se společně proběhli,
zaskákali a vydováděli. A to se povedlo!
Medvídek si s kamarády užil parádní
zábavu a když byl večer, lehl si do
postýlky.
Ale
spaní
nepřicházelo….

Doprovázely nás děti z hudebních kroužků
na flétničky a ukulele. Nakonec jsme se
rozloučili malou pozorností s každým, kdo
nám pomáhal zvířátka uspat. Jsme moc
rádi, že téměř sto padesát kamarádů nám
přišlo
pomoci
uspávat
zvířátka.
Renata Lorencová
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POZVÁNKY

Přijměte pozvání na společné prožití svátečního odpoledne, kdy naše
cesty budou směřovat do starobylého Betléma, abychom znovu mohli
prožít tento stále živý příběh.

ŽIVÝ BETLÉM
18. prosince 2022 v 15.00 hod.
u kostela sv. Jiljí v Brně – Líšni, Pohankova 18
Sejdeme se za každého počasí.
Srdečně zvou účinkující a Římskokatolická farnost Brno – Líšeň

Pondělí 26. 12. v 16.00 hodin v kostele VÁNOČNÍ KONCERT
LÍŠŇÁČKU, STARÉ LÍŠNĚ A MUZIKY LÍŠŇÁCI

ROZDÁVÁNÍ
BETLÉMSKÉHO
SVĚTLA
Pátek 23. 12.
Sobota 24. 12.
Bude k dispozici
v předsíni kostela.

ZPOVĚDNÍ DEN
FARNOSTI
V KOSTELE

VÁNOČNÍ KONCERT

Úterý 20. 12.
16.00 – 18.00

MARTINA DOLEŽELA

HUDEBNÍ SKUPINY

Středa 21. 12.
16.00 – 18.00

Sobota 7. 1. 2023

V Salesku 24. 12. po mši
svaté v 15 hod.

Celoročně je příležitost ke
svátosti smíření vždy
1 hod. před každou mší
svatou.
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V 17.00 hod.
kostel sv. Jiljí
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KUKÁTKO DĚTEM
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VÁNOČNÍ DÁREK PRO NÁŠ KOSTEL
Farní kostel je místem, kde se scházíme
k pravidelným bohoslužbám, kde křtíme
naše děti, loučíme se s našimi nejdražšími,
přijímáme svátosti biřmování, pomazání
nemocných, slavíme eucharistii.

Přes veškerou pečlivost ale nezabráníme
postupné degradaci omítek a malby, tak se
přiblížila doba, kdy bychom vnitřnímu
prostoru chtěli poskytnout nový kabátek.
Na podzim proběhly drobné vysprávky
poškozené omítky a v létě příštího roku nás
čekají malířské práce.

Zároveň je jednou z několika
kulturních památek naší městské části a
duchovním středem naší komunity. Má-li
svědčit o živém křesťanství, musí být
příjemným,
pohostinným
a
čistým
prostředím. Na tomto místě se patří
poděkovat všem, kdo náš kostel při
pravidelném úklidu a výzdobě udržují ve
svěžím stylu.

Rozpočet na kompletní výmalbu kostela
včetně stavby a pronájmu lešení je
542 347,- Kč. A to není málo. Na MČ Brno
– Líšeň máme podanou žádost o dotaci,
zda bude a v jaké výši přidělena, je zatím
ve hvězdách. Každopádně nás to bude stát
nemalou částku z vlastních zdrojů.

Pokud hledáte inspiraci, koho o Vánocích obdarovat, máme pro vás tip:
DARUJME NAŠEMU KOSTELU MALÝ VÁNOČNÍ DÁREK – V PODOBĚ
FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA NOVOU VÝMALBU.

Peníze lze zaslat na farní účet č. 4314827359/0800, variabilní symbol
062023.
Rádi vám vystavíme potvrzení o daru.
Nebo lze využít platbu pomocí přiloženého QR kódu.
Za všechny finanční příspěvky předem děkujeme!
o. Petr
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VÁNOCE 2022 VE FARNOSTECH SV. JILJÍ A BRNO-NOVÁ LÍŠEŇ
Sobota
24. 12.
Štědrý den

15.00 – mše sv. zvláště pro rodiny
s malými dětmi v Salesku

Po mši v Salesku v 15 hod.
rozdávání Betlémského
světla

22.00 – půlnoční mše sv. v kostele
23.00 – půlnoční mše sv. v Salesku

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

Neděle 25. 12.
Slavnost Narození
Páně

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

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

Pondělí 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 v kostele
vánoční koncert Líšňáčku,
Staré Líšně a muziky
Líšňáci.

Úterý 27. 12.
Svátek sv. Jana
Evangelisty

18.00 – mše sv. v kostele

Po mši sv. žehnání vína.

Středa 28. 12.
Svátek sv. Mláďátek

18.00 – mše sv. v kostele

Sobota 31. 12. 2022
Svátek sv. Silvestra

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

Neděle 1. 1. 2023
Slavnost Matky Boží
Panny Marie

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

Pátek 6. 1. 2023
Slavnost Zjevení Páně

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

Neděle 8. 1. 2023
Svátek Křtu Páně

Nedělní pořad bohoslužeb
Končí doba vánoční.
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Od 15.00 výstav
Nejsvětější svátosti.

Při každé mši sv. žehnání
vody, zlata, kadidla a křídy.
Při mši svaté v 18.00
v kostele zazpívá Líšňáček
s cimbálovou muzikou
Líšňáci.

