
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
UŽ JE TOHO NĚJAK MOC! 

 

KONEC ROKU, ADVENT, VÁNOCE... 
 

Konec adventu, konec roku... 
Mnohé se musí zařídit, dodělat, sjednat, dokončit, naplnit nebo splnit... 
Ze skříní a šuplíků na nás padají  
různí „kostlivci“ úkolů,  
které jsme tam někdy zavřeli  
a krásně na ně zapomněli.  
 
„Už je toho na mě moc!“  
Ke zhroucení někdy není daleko... 
Proč bychom se ale neměli 
zhroutit: do Boží náruče?! 
Kdo jiný totiž, než Bůh, má nadhled  
nade všemi věcmi - i nad těmi 
nezvládnutými?! A i nad těmi mými? 
 
 „Pane, přijď se svou mocí  
i do mého života,  
do mé kanceláře, domácnosti, vztahu... 
Přijď a ujmi se vlády!“  

(Převzato z: www.vira.cz) 

 

Advent a Vánoce 2018 
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Z FARNÍ MATRIKY 16. 9. – 11. 11. 2018 

 
Udělené křty ve farnosti 
Gabriela Anna Marková, nar. 19.7.2018, pokřtěna 22.9.2018 
Matyáš Tchelidze, nar. 21.9.2017, pokřtěn 23.9.2018 
Jan Nepomucký Hudec, nar. 24.5.2018, pokřtěna 23.9.2018 
Petr Michael Novák, nar. 7.7.2018, pokřtěn 23.9.2018 
Kristýna Alena Pokorná, nar. 10.6.2104, pokřtěna 30.9.2018 
Vanesa Kristýna Svobodová, nar. 10.11.2017, pokřtěna 30.9.2018 
Anežka Marie Gregárková, nar. 18.7.2018, pokřtěna 3.10.2018 
Tereza Svobodová, nar. 27.6.2018, pokřtěna 7.10.2018, SaSM 
Adéla Marie Beňová, nar. 15.8.2018, pokřtěna 7.10.2017 
Jáchym Štěpán Brabec, nar. 14.5.2018, pokřtěn 6.10.2018, SaSM 
Zora Anna Krejčová, nar. 30.8.2018, pokřtěna 14.10.2018, Slatina 
Sofie Anna Kokešová, nar. 2.9.2018, pokřtěna 13.10.2018, SaSM 
Liliana Marie Zídková, nar. 12.9.2018, pokřtěna 14.10.2018 
Filip Heikenwälder, nar. 2.9.2018, pokřtěn 21.10.2018, Slatina 
Ester Anna Moslerová, nar. 10.3.2018, pokřtěna 21.10.2018 
Milan Kyncl, nar. 5.3.2018, pokřtěn 21.10.2018 
Kryštof Luňák, nar. 18.7.2018, pokřtěn 3.11.2018 
Tomáš Jiří Zemek, nar. 8.8.2018, pokřtěn 11.11.2018 
Adina Anna Zemková, nar. 8.8.2018, pokřtěna 11.11.2018 
Blahopřejeme  
 
Pohřby z kostela 
Anna Tesařová, 90 let, pohřbena 26.9.2018, Slatina 
Věra Vášová, 88 let, pohřbena 27.9.2018 
Vladislav Mazel, 89let, pohřben 10.10.2018 
Vladimír Slanina, 74 let, pohřben 13.10.2018 
Zdeněk Polášek, 84 let, pohřben 19.10.2018 
Jaroslav Bulva, 83 let, pohřben 7.11.2018 
Růžena Hasoňová, 76 let, pohřbena 9.11.2018 
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: 25. listopadu 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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ADVENT V NAŠÍ FARNOSTI 
 

Bohoslužby v kostele sv. Jiljí  
 

Kaple SaSM 

Pondělí 6.30  Není mše sv. v 7.00 h.  

Úterý 6.30  Není mše sv. v 18.00 h. 18.15  
Středa 6.30  Mše sv. 18.00 h. 7.30  

Čtvrtek 6.30  Není mše sv. v 8.00 h.  

Pátek 6.30  Mše sv. v 18.00 h. 18.15  

Sobota 6.00 Kostelíček Mše sv. v 7.30 h.  

Neděle Mše sv. dle obvyklého pořadu nedělních bohoslužeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
NEDĚLE 2. 12. – 1. neděle adventní, není mše sv. v 18.00 hod.  

Při mši sv. v 7.00 a 10.00 žehnání adventních věnců.  

Při mši sv. v 10.00 v kostele zpívá chrámový sbor. 

 

SOBOTA 8. 12. – Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie, mše sv. v 7.30 hod.           

 

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

 

STŘEDA 6. 3. 2019 – Popeleční středa, mše sv. v 8.00 a 18.00. hod. 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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ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JILJÍ 
 
Neděle 2. prosince v 16.30 hodin  

Julius Zeyer – ZAHRADA MARIÁNSKÁ 

Hudebně – dramatický večer 
Režie: J. A. Pitínský 
 
 
 
ADVENTNÍ KONCERT 
 

ZUŠ A. DOLEŽALA pořádá koncert v kostele sv. Jiljí 

Čtvrtek 13. prosince v 18.00 hod. 
 
Adventní texty barokních kancionálů provázené hudebními vstupy 
Vystoupí žáci hudebního, dramatického a tanečního oddělení ZUŠ A. Doležala v Líšni. 
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PANNA MARIA MYSTICKÁ RŮŽE 8. PROSINCE V BRNĚ - LÍŠNI
 
Milí farníci, 
rád bych Vás pozval na modlitbu k Panně 
Marii Mystické Růži. Shodně s minulým 
rokem se sejdeme 8. prosince od 12 do 13h 
v líšeňském kostele. Dovolte, abych se 
s Vámi podělil o milý zážitek z příprav naší 
pobožnosti. Napsal jsem redakci 
Kukátka a doufal, že není příliš 
pozdě, abychom stihli uzávěrku 
aktuálního čísla. S otcem 
Františkem jsem chtěl potřebné 
projednat v následujících dnech. 
Po práci jsem pokračoval 
nákupem v Líšeňském Lidlu. Jaké 
bylo mé překvapení, když jsem 
právě otce Františka spatřil mezi 
nákupními regály. Nechtěl jsem 
ho rušit, avšak ihned mne 
vyvstala myšlenka: „Proč myslíš, že jste se 
potkali?“ Poté jsem se již dovtípil, jenže 
díky mé nepohotovosti mně zmizel mezi 
regály. I na tuto situaci měli „Nahoře“ 
přichystaný recept. Řekl jsem si, že se od 
police s čínským zázvorem vrátím ke svému 
košíku a potom se uvidí. František přišel 
přímo k mému košíku, a tak jsme se střetli 
tváří v tvář. Ve 30 sekundách bylo vše 
dohodnuto. V předchozích deseti letech 
jsem se s o. Františkem nikdy na tomto 
místě nesetkal.  
 

Panna Maria přislíbila množství 
zvláštních milostí pro ty, kteří se spojí v 
modlitbě (růžence) v hodinu milosti  
8. prosince od 12 do 13 hodin. Pokud by 
někdo nemohl přijít osobně, lze se modlit 

v daný čas kdekoliv. Minulý rok jsem psal  
o síle růžence, nyní pro povzbuzení stručně 
o pokoře Matky Boží.  
 

Maria se ve své pokoře nikdy nebude 
chlubit, avšak plasticky realitu popsal ďábel 

během modlitby exorcismu 
(Bamonte, 2016, str. 146): „Víš, 
jak proti mně bojuje Ona? 
Pokorou! Stále se cítí jako 
poslední, i když je první. Je 
užitečná vám všem, špinavým 
lidským bytostem. Vy jste bláto  
a Ona se cítí více blátem jako vy. 
Nenávidím pokoru a nenávidím 
všechny, kteří jsou takoví, ona je 
první! Její pokora mne ponižuje 
více jako Jeho síla. Její duše září 

pokorou, proto vás musím přesvědčovat, 
abyste byli pyšní, potom všichni uvidí 
temnotu pekla místo světla ráje. Vždy, když 
vás Ona přesvědčí zříci se něčeho pyšného, 
vyhrává jeden boj. Nikdy nikdo neměl tak 
hluboký vnitřní postoj pokory vůči Němu 
jako Ona. Tomu, kdo Jí chce následovat, to 
stačí. Ona nepřestala být ani na okamžik tak 
hloupě pokornou. Jak to nesnáším. I nyní, 
když byla korunovaná, když je Královna  
a má kolem sebe anděly, archanděly, 
serafíny, je mezi všemi vždy nejpokornější.“  
Přeji Vám pokojný advent a vytrvalost 
v pěstování vlastní ryzí pokory.  

Michal Tesař 
Zdroje: Bamonte, F. (2016), Boj Panny Márie a 
diabla počas exorcismov.  

 
 
 

Dne 8. 12. 2018 od 12.00 do 13.00 hod. bude socha Panny Marie v kostele. 
Pomodlíme se růžencovou pobožnost, kdo máte možnost, můžete se připojit. 
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ABY NÁM BYLO SPOLU DOBŘE VE FARNOSTI I V CÍRKVI. 
 
Z letošní  nabídky knih z Karmelitánského 
nakladatelství vyčnívá jedna knížka, kterou 
chci čtenářům Kukátka přiblížit. Je to 
Proměna farnosti od Jamese Mallona, 
faráře z kanadského Halifaxu. 
 

„Stovky tisíc věřících katolíků nesou 
obrovské břímě: jejich děti a vnuci víru 
opustili. Z nastalé situace obviňují sami 
sebe a přemýšlejí, co pokazili: udělali 
přece pro svoje děti to, co jejich rodiče 
dělali pro ně“. Viníky však nejsou jen 
rodiče či prarodiče. Během posledních 
padesáti let totiž došlo k velkým 
společenským a kulturním změnám, na 
které nereagovala ani pastorační praxe 
ve farnostech, ani výchova v rodinách. 
Jednou ze spolehlivých cest k nápravě je 
podle Mallona oživení farnosti: obnova  
farního společenství může znovu 
rozdmýchat radost z Boha. Poznání, že jsem 
milován Bohem nás povede k navázání či 
prohloubení bratrských a sesterských 
vztahů mezi farníky. Naučíme se nejen 
přijímat jeden druhého, ale otevřeme se k 
přijímání nových členů farního 
společenství. Radostnou zvěst evangelia si 
nebudeme nechávat jen pro sebe, ale 
zatoužíme ji zvěstovat těm, kteří zapomněli 
na to, že byli pokřtěni, ale i těm, kteří o 
Bohu dosud neslyšeli. Rozhodující je však 
duchovní probuzení celé farnosti. Prvním 
krokem je společné slavení nedělní liturgie. 
Radostné slavení, ne povinná účast. Kvalitní 
hudba, společné zpěvy, útulné prostředí, 
pozornost jednoho ke druhému, přívětivé 
přijetí nově příchozích, to jsou důležité 
prvky přilnutí farníků k farnímu 
společenství. Už to nebude setkání 
anonymních jedinců na nedělní mši. Život 
farnosti se však neodehrává jen slavením 
nedělní liturgie, ale také v hlubokém 

prožívání svátostí, v malých modlitebních 
společenstvích, v účasti na katechezích, 
duchovních obnovách, kurzech Alfa, atd. 
Celá knížka je vlastně pozváním k úžasnému 
dobrodružství proměny farnosti 
z udržovacího režimu k nadšenému sdílení 
radosti Božích dětí ze společné cesty do 
Božího království. Navrhované kroky 

obnovy farnosti jsou reálné. 
Oživení farnosti však nezajistí jen 
sám farář, ale ani laici bez faráře.  
 

Při čtení knížky mě napadlo, 
že některé kroky obnovy jsou 
uskutečnitelné hned. Třeba tím, že 
příchozím na mši nabídnu místo 

vedle sebe v lavici. Chápu důvody, proč 
třeba méně pohybliví farníci si sedají na 
krajní místo v lavici, ale často to vypadá tak, 
jako by už nechtěli nikoho dalšího vedle 
sebe.  Kdo nám brání, abychom se 
představili sousedovi v lavici a zeptali se na 
jeho jméno? Nebo abychom ho pozvali na 
kávu nebo na čaj, nebo mu nabídli, že se 
s ním pomodlíme. Už to pak nebude jen 
soused z lavice, ale bratr či sestra. Kdo nám 
brání, abychom nenabídli svou pomoc při 
úklidu v kostele nebo na farním dvoře? 
Umím zpívat – co se tak připojit 
k některému z chrámových sborů?  Neděle 
je den k oslavě Boží: proč nezůstat chvilku s 
dalšími farníky na farním dvoře nebo 
v kavárně, proč se nezúčastnit třeba 
požehnání či farních pobožností? Anebo 
místo kritiky činnosti jiných farníků jít za 
panem farářem a říci mu: umím to a to a 
rád pomohu, kde je třeba. Samozřejmě tím 
ještě nebude oživena líšeňská farnost, ale 
beze mě to bude oživení ještě náročnější. 

 
A. Svoboda  
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STŘÍPKY Z KLUBU AKTIVNÍCH SENIORŮ 
 
Čas. K čemu využít čas? Udělej si čas na 
myšlení, to je zdroj síly. Udělej si čas na 
hraní, to je tajemství mládí. Udělej si čas na 
četbu, to je setba moudrosti. Udělej si čas 
na to, abys projevil přátelství, to přináší 
radost. Udělej si čas na snění, to tě 
povznese ke hvězdám. Udělej si čas na 
lásku, to je radost ze života. Udělej si 
čas na spokojenost, to je hudba 
života...(podle starého irského textu)  
 

Na prvním poprázdninovém 
setkání jsme se zamýšleli nad tím, co 
pozitivního a zajímavého jsme prožili 
o prázdninách. Josef Trávníček v knížce 
Kaple Panny Marie Líšeňské píše: 
„Nemusíme putovat zrovna do Izraele či do 
Říma, abychom pozvedli svou mysl od 
všední každodennosti. Očekávanou událostí 
byla každoročně o první červencové neděli  
i pouť na Kostelíček. Po staletí zde klekali 
naši předkové, děkovali P. Marii 
Přímluvkyni a přednášeli své prosby 
v modlitbách. Toto místo nás přitahuje 
nejen svým vnějším půvabem, ale hlavně 
duchovní hloubkou. .. Kdo zná cestu, zná cíl 
(Exupery).   
 

Další naše setkání mělo být 
věnováno pouti do Compostely. Beseda se 
nemohla uskutečnit, pan Dušek s námi ale 
dále počítá a po novém roce, dá-li Bůh, se 
s námi rozdělí o své zážitky.  Prozatím jsme 
si tedy alespoň přečetli o vzniku 
svatojakubského kultu a zajímavé vyprávění 
z cesty za sv. Jakubem.  

 
Ano, dobrota a milosrdenství 

provázet mě budou všemi dny mého žití. 
Do Hospodinova domu se budu vracet do 
nejdelších časů. (Žalm 23,6) Žijeme dnes 
v době, která nás utvrzuje v tom, jak jsme 
moderní, racionální jedinci, kteří si se svými 

problémy poradí sami. Stačí si jen 
dostatečně věřit, mít zdravé sebevědomí, 
pevnou vůli, dostatek informací. Když nás 
pak překvapí něco, s čím jsme ve svých 
plánech nepočítali, cítíme se ztraceni. Něco 
jsme podcenili? Je to trest, nebo laskavá 
výzva od našeho Otce? Třeba stačí otevřít 

ty těžké masivní dveře a vstoupit do 
prostoru ticha a bezpečí. Prostoru 
tolik odlišného od našeho běžného 
života, plného radosti i starostí a 
každodenních stereotypů. Máme 
potřebu se na chvíli zastavit, vnímat 
ten zvláštní klid. Je to touha setkat 

se s krásou umění stavitelského, 
sochařského, malířského či hudebního? 
Nebo nás přitahuje cosi tajemného, před 
čím máme respekt a co nedokážeme 
pojmenovat? Vždy na tomto místě na nás 
působí něco, co k nám promlouvá. 
Dramatické výjevy biblických příběhů 
zachycených na plátnech starých mistrů, 
dokonalé plastické ztvárnění postav světců, 
andělů, řeč symbolů, kterým často ani 
nerozumíme a přesto tušíme, že nám 
sdělují něco důležitého. Právě o symbolech, 
které promlouvají z obrazů a soch, nám 
přišel popovídat P. ThLic. M. Hlávka. 
Symboly nám pomáhají spojit viditelné 
s neviditelným Bohem, dostat se k němu 
blíž. Obrazy nahrazovaly psaný text. Umělci 
dávali Bohu lidský výraz, dávali to nejhezčí 
z našeho života. Lidé mluví sice různými 
jazyky, ale symboly je sjednocují, nejsou 
omezeny jazykem, jsou „mezinárodní“.  Na 
obrazu Madony z Veveří nám o. Marek 
názorně vysvětlil význam mnohých 
symbolů. Zlato na pozadí obrazů 
představuje věčnou blaženost, život 
s Bohem je symbolem dokonalosti  
a stálosti. Obraz zachycuje teologické 
pravdy. Madona, milující matka, poskytuje 
svému dítěti oporu a bezpečí, ale zároveň 
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strnulý výraz ve tváři (tomuto vyobrazení se 
říká „Sladce milující Matka Boží“) vypovídá 
o Ježíšově budoucím utrpení. Kříž za hlavou 
Ježíše spojuje nebe a zemi, čas a prostor. Je 
symbolem prostředníka, ale také 
zprostředkování. Na obraze je posetý 
drahokamy (říká se mu gammadium) stejně 
jako kříž, který nechal podle tradice vztyčit 
císař Konstantin v Jeruzalémě na 
znamení toho, že křížem Ježíš zvítězil 
nad hříchem a smrtí. O mnoha dalších 
symbolech obrazu hovoří kniha Madona 
z Veveří. Roviny celého díla nejsou od 
sebe izolovány, jsou propojeny a dílo 
tak získává dynamický rozměr. 
Kompozice obrazu je otevřená, neznámý 
autor počítá s divákem, který se má stát 
součástí díla. Každý z nás má možnost 
čerpat z bohatství, které je tu ukryto. Je 
potřeba hledat pravdy, které nám Bůh chce 
takto sdělit. Máme přijmout Ježíše  
a nabídnout mu své schopnosti, na druhou 
stranu je potřeba si uvědomit, že se ho 
potřebujeme držet jako průvodce našeho 
života.  Život svatého Václava, patrona Čech 
a Moravy, symbol panovnického rodu 
Přemyslovců a české státnosti nám přišel 
přiblížit Mgr. Bc.et Bc. Pavel Filka. Nejprve 
nás uvedl do složité politické i hospodářské 
doby, ve které světec žil. Zdrojem informací 
o minulosti a centrem tehdejší vzdělanosti 
byly kláštery. Odtud také pochází první 
staroslověnská legenda O svatém Václavu, 
která obsahuje české výrazy, tzv. čechizmy. 
Dále pak legenda latinská Crescente fide 
christiana (Když vzrůstala víra křesťanská). 
Jak promlouvá světec do našeho života? Na 
pomoc nám přicházejí slova písně 
z kancionálu: „Nikdy nezhyne 
národ.....dokud bude bratr bratru 
odpouštět “. Odpuštění, dobrota, 
statečnost a spravedlnost jsou odkazem 
svatého Václava.                                                                     

 
Svátek seniorů jsme mohli prožít 

spolu s mnoha dalšími seniory na brněnské 

radnici. Přivítal nás Mgr. Petr Hladík - první 
náměstek primátora a z biskupství nás 
přišel pozdravit Mgr. Roman Kubín. O české 
státnosti, jejích výšinách, hlubinách  
a mělčinách nám přednášel MUStr. ThMgr. 
Milan Klapetek z institutu celoživotního 
vzdělávání na VUT Brno. Na závěr své 
excelentní přednášky nás požádal  

o spolupráci při experimentu. 
Vzájemně propojil podáním si ruky 
celý sál a vyzval nás k tomu, abychom 
se pozdravili a usmáli se na sebe.                                                                                                                    

 
Další téma „Nová radnice 

v kontextu brněnské a evropské 
architektury od gotiky po baroko“ s námi 
sdílel charizmatický průvodce 
s encyklopedickými znalostmi Mgr. Pavel 
Dvořák, Ph.D. Patří mezi nejmladší, ale 
nejzkušenější průvodce v Brně, provází  
i v Londýně a měli jsme možnost se 
přesvědčit, jak z jeho úst libozvučně zní 
také italština, či španělština. Jeho výklad, to 
je neopakovatelný, silný zážitek.  

 
O Seniorské obálce, jejím poslání – 

snadnějším řešením v situaci tísně, či 
ohrožení zdraví, nebo i života nám povídala 
Bc. Dana Žižkovská. Jde o kartu, na které 
senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého 
praktického lékaře) vyplní základní údaje  
o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně 
dávkování), ale také kontakty na své blízké 
osoby, ošetřujícího lékaře aj. Integrované 
složky záchranného systému JMK budou po 
označení domácnosti hledat tyto karty na 
určeném místě (dveře bytu, lednice). 
Zajímavý blok přednášek uzavřela Bc. Klára 
Šenkyříková z Diakonie Brno s tématem 
„Potíže s pamětí v širším kontextu“. 
Utvrdila nás v tom, že není dobré zůstávat 
sám doma, ale pokud to jen trošku jde, 
najít si čas na přátele, nejlépe mezi 
vrstevníky, prožívat s nimi naplno život  
a potrápit se i trošku trénováním paměti.                                                                                                          
Jak pečovat o zrak jsme si připomněli 
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v rámci světového dne zraku (10. října). 
Správná výživa, pohyb na čerstvém 
vzduchu, omezení sledování televize nebo 
monitoru počítače a cvičení oční 
gymnastiky, to vše má pozitivní vliv na zrak. 
Ukázali jsme si soubor jednotlivých cviků 
(převzatoz web. stránek oční kliniky 
Gemini), které oko promasírují a tím se 
zlepší látková výměna v oku a jeho okolí.          
Trénování paměti proběhlo v listopadu pod 
vedením certifikované trenérky paměti 
Michaely Nešporové. Procvičovali jsme 
pozornost, soustředění i krátkodobou 
paměť pomocí rébusů, symbolů, čísel, 
techniky loci, formou příběhu. Tanec vsedě 
nám pomohl procvičit dále ještě 
dlouhodobou paměť a pohyb. Přesvědčili 
jsme se o tom, že při správném zvolení 

techniky není tak těžké si zapamatovat 
seznam 15ti položek.                                                                                                                   

 
Do konce roku se setkáme už jen 

dvakrát. V listopadu to bude seminář na 
téma „Prevence úrazů seniorů“ a povedou 
ho pracovníci z odboru zdraví (Brno – 
Zdravé město). Adventní zamyšlení by nás 
mělo zklidnit a připravit na plné prožití 
svátků narození Spasitele.  Přijďte poznat 
nové přátele, podělit se o své zkušenosti, 
dozvědět se něco nového a zakusit 
atmosféru našeho klubu.  
 
Srdečně zvou účastníci a animátorka Iveta 
Kolářová.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pane, mluvíme o naději a jsme plni skleslosti.  
Mluvíme o víře a jsme plni pochybnosti.  
Mluvíme o budoucnosti a nedovedeme se vypořádat s minulostí.  
Mluvíme o následování a naše cesta je jen pokulháváním.  
Mluvíme o Tvém příchodu, ale zabydlujeme se zde tak, jako bychom 
neměli nikdy odejít.  
Mluvíme o spáse a vůbec se nebráníme tomu, co naše spasení ohrožuje... 
Pane vyslyš naše přiznání, odpusť nám naši nevěrnost a malověrnost a 
uveď nás na novou cestu. 
Amen. 
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STALO SE  
 
Jak jsme uspávali zvířátka 
Máme tu podzim a to je už nejvyšší čas 
dopřát zvířátkům klid a zimní spánek. My  
v Salesku jsme se připravili na uspávání 
důkladně. Všichni jsme se sešli v klubu, kde 
jsme u teplého čaje tvořili a vyráběli 
náramky s obrázky zvířátek. Děti si mohly 
podle přání také nechat namalovat zvířátko 
na obličej, navštívit hudební dílnu či 
pomalovat venkovní prostor křídou. Poté 
jsme se  
 
 
 
vydali na stanoviště kolem Saleska, kde se 
plnily rozmanité úkoly. Na každém 
stanovišti nás čekalo jiné zvířátko. Medvěd, 
zajíc, žába, mravenec a veverka pilně 

dohlíželi na to, jak děti plní úkoly. Nakonec 

jsme se všichni opět sešli na hřišti  
a společně zazpívali zvířátkům ukolébavku.  
Popřát zvířátkům krásné zimní barevné sny 
letos přišlo bezmála pět stovek „uspávačů”, 
kteří si odnášeli domů malou pozornost. 
Tak se na vás těšíme opět za rok. rl 

 
 

AKCE V SALESKU: 
 
Advent 
V letošním roce nás Adventem v Salesku 
provedou PASTÝŘI, kteří neváhali a putovali 
do Betléma, aby se setkali s narozeným 
dítětem. 
5. 12. Mikuláš v Salesku - v aktivitách Klubu 
rodičů a dětí a v kroužcích bude chodit 
Mikuláš s andělem – za písničku, básničku či 
tanec dostanou děti drobnou odměnu. 
 
7. 12. Salesko společně s planetáriem 
Morava pořádají promítání naučného filmu 
o vesmíru, kdy veřejnost může přispět do 

kasičky dobrovolným vstupným a toto 
vstupné se poté předá nemocnici u sv. 
Anny, která použije peníze pro své 
Dobrocentrum. Akce probíhá od 18.00-
20.00. Všichni jste srdečně zváni.  
 
12. 12. - 18. 12. nastoupí do kroužků jiný 
režim. Začínají sportovní vánoční turnaje, 
kdy každý den bude vyčleněn pro jeden 
sport, který bude v tělocvičně probíhat. 
Budou mezi sebou soutěžit děti z různých 
kroužků stejného zaměření. Akce je určena 
i pro diváky. 
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14. 12. - 15. 12. ,,Cukrová přespávačka“ -  
děti si upečou společně známé i méně 
známé druhy cukroví a poté si je odnesou 
domů. Nebudou chybět ani sportovní 
aktivity v tělocvičně. 
 
19.12. - 20.12. Pro děti z nesportovních 
kroužků bude připravena akademie, na 
které nám ukáží, co se za půlroku naučili. 
Poté si společně zazpíváme kolegu a  
 
 

zapálíme prskavku. Prskavky s sebou. Akce 
je určena i pro diváky. 
 
Líšeňské Vánoce 
Těšíme se na vás v tvořivých dílnách 15. 12. 
na Jírové. 
 
Štědrý den v Salesku  
15.00 dětská mše svatá a po ní budeme 
rozdávat Betlémské světlo do 16.30. 
22.00 půlnoční mše svatá v Salesku. 
 

 
 

 
 
 

K ČEMU ADVENT A CÍRKEVNÍ ROK?! 
 
 
ČAS NESMÍRNĚ RYCHLE PÁDÍ... 
První adventní nedělí začíná nový církevní 
rok. Potřebujeme ho? Čas nesmírně rychle 
pádí vpřed a nechává za sebou minulost  
v nenávratnu. Člověk velice rychle - často 
ke své škodě - zapomíná. Novými a novými 
událostmi překrývá události minulé.  
Z tohoto hlediska lépe pochopíme, proč 
církev každoročně opětovně slaví všechny 
základní Boží činy ve prospěch člověka: 
Ježíšův příchod na svět, jeho působení mezi 
lidmi a hlavně jeho smrt na Kalvárii, 
zmrtvýchvstání, seslání Ducha svatého  
a zrod církve. 
 
CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI - NEJEN 
VZPOMÍNKOVÉ VÝLETY DO MINULA  
Celý okruh církevních svátků („liturgický“ či 
„církevní rok“) přichází na pomoc naší 
paměti: každoročně vyvolává dějinné Boží  

 
činy a události a nechává je působit  
v našem životě. Liturgický rok není pouze 
úsilím nenechat tyto události zapomenout. 
Nejsou to jen pouhé vzpomínkové výlety do 
minula. Když totiž křesťané slaví jednotlivá 
tajemství vykoupení, otevírá se tím 
bohatství mocných Božích činů. Jsou tak 
neustále aktualizovány, aby z nich mohli 
čerpat sílu věřící všech dob a všech zákoutí 
světa. Takto jasněji porozumíme Ježíšovu 
slovu: „Já jsem s vámi po všechny dny až do 
konce světa.“ A jinde je řečeno: „Já jsem 
Bůh blízký.“ 
 
JEŽÍŠ PŘIŠEL K LIDEM VŠECH DOB 
Advent je období, kdy se připravujeme na 
oslavu Ježíšova příchodu na tento svět - do 
lidské společnosti, do lidských vztahů, do 
lidských radostí i starostí. Adventní období 
nemá být jen oslavou minulých událostí. 
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Má Ježíšův příchod a vstup do dějin před 
dvěma tisíci lety oslavovat, aktualizovat a i 
zpřítomňovat. Ježíš totiž přišel k lidem 
všech dob a všech koutů světa. A když se 
dnes v církvi hlásá Kristova radostná zvěst - 
hlásá ji sám Kristus. Jeho slova - například: 
„Co jste udělali jednomu z nejmenších, 
udělali jste mně“ zní a platí i dnes. 
 
ADVENT ZNAMENÁ... 
K tomu, abychom účinně slavili Advent, je 
třeba se učit naslouchat Ježíšovu slovu, 

stále znovu zaznívajícímu. Advent znamená 
učit se živě potkávat Krista, který přichází 
po cestách našeho století a který se dotýká 
i srdcí a ran dnešní doby. Advent v překladu 
znamená příchod... Jako modlitbu pro tento 
Advent bychom mohli použít slova slepce 
Bartimaia, kterého Ježíš uzdravil: „Pane, ať 
vidím!“ (Mt 20,29). „Pane, ať vidím Tvé 
přicházení do mého života, ať poznávám 
Tvůj advent, ať vidím, co mi Ty sám 
nabízíš!“ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CESTA ADVENTEM I ŽIVOTEM 
 

Na konci cesty není cesta, 
nýbrž cíl. 
Na konci zimy není zima, 
nýbrž jaro. 
Na konci noci není noc, 
ale svítání. 
Na konci adventu 
není advent, 
nýbrž Narození Páně.  
Na konci smrti není smrt, 
nýbrž život. 
 
Současný shon vytvořil 
jakousi trvalou nespokojenost: 
čím více máš, tím víc bys chtěl. 
A kvůli tomu člověk mnohdy nepoznává, kam chce dojít, nemá nějaký 
přesný a definitivní účel, ale jen tak bezcílně bloumá sem a tam. 
 
Jako každý rok nám slavnost Narození Páně opět ukazuje, že naše cesta 
adventem i životem má cíl. Všechny lidské bytosti jsou totiž povolány, aby 
se staly Božími dětmi, aby žily naplněný život ve společenství s Bohem. 
 

vira.cz 
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POZVÁNKY 
 

 
ROZDÁVÁNÍ 

BETLÉMSKÉHO 
SVĚTLA  

 
Neděle 23. 12. po každé 

mši sv. v kostele. 
 

 
Pondělí 24. 12. po dětské 

mši sv. v SaSM 
 
 
 
 

 

 

ZPOVĚDNÍ DEN 
FARNOSTI   

 
 

3. neděle adventní 
 

16. 12. v kostele 
 

(15.00 – 18.00 hodin) 
 

  

 
PROVOZ FARNÍ KAVÁRNY  

u kostela sv. Jiljí 
 

Každou neděli po mši sv. 
v 10.00 hod. 

 

 
Je určena pro setkávání všech 

farníků.  
 

KAVÁRENSKÉ TÝMY FUNGUJÍ 
DOBROVOLNĚ.  

 
Výtěžek je věnován k dovybavení 

kavárny, farního dvora a fary. 

 

 

ŠACHY JSOU SPORT!!! 
 

Neusilují o rekordy v dlouhých metrech ani o rychlé vteřiny. Šachy jsou sportem mysli, 

intelektu. 

 

První šachová líšeňská simultánka bude počátečním činem na poli šachové hry. Je 

vypsána pro 20 účastníků (na jedné straně) a jednoho šachového matadora (na 

straně druhé). 

Kdo si chcete ověřit svou úroveň, přijďte, kdo jste aktivní amatérem nebo dokonce 

závodní hráčem, budete tím víc vítání! 

 

Kde? V areálu BB (Bowling Brno) 5 minut ze zastávky Líšeňské (Tramvaje č. 8) 

k odbočce Odpadového hospodářství „SAKO“. 

Kdy? V sobotu 19. ledna 2019 ve 14 hodin. 

Vaším soupeřem bude pan Ing. Vlastimil Chládek. 

Startovné: 50 Kč, občerstvení v ceně, diváci vstup zdarma. 

Šachy jsou sport s Vaší účastí, s obdivem k Vašemu IQ! 
 
Srdečně zve Bob Urbánek 
T: 728 933 004 E: bohumilakuderova@gmail.com 

 

mailto:bohumilakuderova@gmail.com
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PROHLÍDKA  
 

FARNÍHO 
KOSTELA 
 

A JESLIČEK 
 
 

Kostel je otevřen půl hodiny před 
každou mší sv.  
 
 

  

Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Jiljí vás srdečně zve na 

 

X. FARNÍ PLES  
 

V sobotu 2. února 2019 
 
18.30 hod. uvedení do sálu 
19.00 oficiální zahájení 
 

 Hraje Stříbrňanka 
 Dělňák na Klajdovské ulici 
 Bohatá tombola 
 Občerstvení zajištěno 

 
Předprodej vstupenek: 
V adventu ve farní kavárně 
po mši sv. v 10 hod. 
 
V lednu v cukrárně Eliška  
na Ondráčkové ulici. 
Cena: 280,- Kč. 
 
 
Letošní výtěžek plesu bude určen na obnovu 
liturgických rouch a kostelního mobiliáře. 

   
 

 
 

 

 

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 
 

25. prosince 2018 v 15.30 hod. 
u kostela sv. Jiljí v Brně – Líšni,  
Pohankova 18 
 
V 15.00 hod. svátostné požehnání v kostele sv. Jiljí 
 

Srdečně zvou účinkující a Římskokatolická farnost Brno – Líšeň 
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KUKÁTKO DĚTEM 
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POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2018 V KOSTELE A V SaSM 
 
Pondělí 24. 12.  

Štědrý den 

 
15.00  – mše sv. zvl, pro rodiny s malými 
dětmi v SaSM 
22.00  – půlnoční mše sv. v kostele 
22.00 – mše sv. v SaSM 
 

 
 
Při mši v kostele zazní Česká 
mše vánoční J. J. Ryby                                                     

 
Úterý 25. 12.  

Slavnost Narození Páně 
 
 

 
  7.00 – mše sv. v kostele 
  8.30 – mše sv. v SaSM 
10.00 – mše sv. v kostele 
V 15.00 hod svátostné požehnání 
v kostele. 

 
Při mši v 10 hod zazní Česká 
mše vánoční J. J. Ryby.  
 
V 15.30 hod Živý betlém  
u kostela. 

 
Středa 26. 12.  

Svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka 
 

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

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

 
Čtvrtek 27. 12.  

Svátek sv. Jana Evangelisty 

 
8.00 – mše sv. v kostele 
 

 
Při mši sv. žehnání vína. 

 
Pátek 28. 12.  

Svátek sv. Mláďátek 
 

 
18.00 – mše sv. v kostele 
 

 

 
Neděle 30. 12.  

Svátek sv. Rodiny 

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

 

 
Pondělí 31. 12.  

sv. Silvestra 

 
 17.00 -  mše sv. v kostele na 
poděkování za uplynulý rok 

 
V 16.00 Výstav Nejsvětější 
svátosti. 
 

 
Úterý 1. 1. 2019 

Slavnost Matky Boží  
Panny Marie  

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

Zasvěcený 
svátek – účast 
na mši sv. je 
povinná jako  
v neděli. 

 
Neděle 6. 1. 2019 

Slavnost Zjevení Páně 

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

 
Při mši sv. žehnání zlata, 
kadidla a křídy. 

 
Neděle 13. 1. 2019 

Svátek Křtu Páně 

 
Nedělní pořad bohoslužeb 
 

 
Končí doba vánoční. 

 


