
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BŮH NENÍ „NĚKDE V NEBI“ 
 

Bůh není Bohem, který přebývá někde v nebi a přitom se o nás 

nezajímá. Je Bohem-přicházejícím. Je Otcem, který na nás 

nikdy nepřestává myslet a zároveň chová respekt k naší 

svobodě. Touží nás potkat a navštívit: chce přijít a zůstávat  

s námi. Jeho advent = „příchod“ je důsledkem jeho rozhodnutí 

osvobodit nás od zla, smrti a ode všeho, co brání našemu 

pravému štěstí. Bůh nás přichází spasit. 

 
 
 
 

VENI SANCTE SPIRITUS 

Přijď, Duchu Svatý, 

a sjednoť nás ve víře, lásce, 

naději a vytrvalém úsilí 

při stavbě nového kostela 

ke cti a chvále tvého jména. 

S důvěrou ti svěřujeme 

stavbu tvého chrámu v Brně – Líšni. 
 

Modlitba za stavbu kostela Ducha Svatého v sídlišti 

Advent a Vánoce 2019 
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Z FARNÍ MATRIKY 19. 9. – 14. 11. 2019 
 
Udělené křty ve farnosti 
Nikola Veronika Přibylová, nar. 20. 5. 2019, pokřtěna 22. 9. 2019 
Julie Anastazie Černá, nar. 24. 3. 2019, pokřtěna 22. 9. 2019 
Ema Čeparová, nar. 27. 5. 2019, pokřtěna 29. 9. 2019 
Eliška Kateřina Svobodová, nar. 14. 6. 2019, pokřtěna 29. 9. 2019 
Michael Jakub Pleva, nar. 2. 8. 2019, pokřtěn 29. 9. 2019 
Jan Václav Jirsa, nar. 7. 8. 2019, pokřtěn 5. 10. 2019 
Lucie Tereza Matějková, nar. 10. 1. 2017, pokřtěna 6. 10. 2019 
Šimon Jiří Matějka, nar. 17. 2. 2019, pokřtěn 6. 10. 2019 
Klaudie Anna Marie Šebestíková, nar. 30. 12. 2018, pokřtěna 6. 10. 2019 
David Pučálka, nar. 26. 6. 2019, pokřtěn 13. 10. 2019 
Adam Hampl, nar. 2. 2. 2019, pokřtěn 19. 10. 2019 
Tomáš Bělehrádek, nar. 17. 6. 2019, pokřtěn 19. 10. 2019 
Ester Agnes Králová, nar. 6. 7. 2019, pokřtěna 19. 10. 2019 
Alena Makasová, nar. 18. 6. 2019, pokřtěna 3. 11. 2019 
Veronika Svobodová, nar. 17. 5. 2019, pokřtěna 10. 11. 2019 
Blahopřejeme  
 
Manželství uzavřeli 
Jan Maixner a Kristýna Maixnerová, oddáni 21. 9. 2019 
Vojtěch Škvařil a Eva Koláčková, oddáni 21. 9. 2019 
Ivo Bek a Klára Sadecká, oddáni 21. 9. 2019   
Lukáš Nečas a Lucie Kupská, oddáni 28. 9. 2019 
Filip Strnad a Petra Hořáková, oddáni 26. 10. 2019 
Blahopřejeme 
 
Pohřby z kostela 
Ladislav Gajda, 71 let, pohřben 20. 9. 2019 
Dana Vrzalová, 65 let, pohřbena 2. 10. 2019, Slatina 
Jan Litera, 73 let, pohřben 8. 10. 2019 
Zdislava Hudcová, 63 let, pohřbena 10. 10. 2019 
Marie Muchová, 69 let, pohřbena 18. 10. 2019 
Růžena Horáková, 90 let, pohřbena 19. 10. 2019  
Dagmar Vlachová, 67 let, pohřbena 19. 10. 2019 
Emilie Zacpalová, 86 let, pohřbena 25. 10. 2019 
Karel Pichler, 87 let, pohřben 29. 10. 2019 
Suchý, 94 let, pohřben 13. 11. 2019 
František Mouka, 65 let, pohřben 14. 11. 2019 
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: https://farnostlisen.cz                       E-mail: marka12@seznam.cz 

                               Vyšlo: 24. listopadu 2019                       Neprodejné!  
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem 

zveřejněných příspěvků. Anonymní příspěvky nezveřejňujeme. 
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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 h.  

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

Čtvrtek 6.30 roráty Není mše sv. v 8.00 h.  

Pátek 6.30 roráty Mše sv. v 18.00 bude pouze  
6. 12. (na první pátek v měsíci) 

18.15  

Sobota 7.30 – mše sv.   

Neděle Mše sv. dle obvyklého pořadu nedělních bohoslužeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blížíme se k vánocům nebo – což je výstižnější – štveme se k nim nebo, zaměstnáni 
něčím jiným, necháváme se k nim hnát, každý svým krokem, svým stylem. 
Vhodnější by bylo očekávání. Ne ovšem pouze čekání na svátky… 
Rozhodující je čekání na Boha.                Gustav Ebeling 

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
NEDĚLE 1. 12. – 1. neděle adventní, není mše sv. v 18.00 hod. (bude koncert v kostele) 

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

Při mši sv. v 10.00 v kostele zpívá farní oktet. 

 

PONDĚLÍ 9. 12. – Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, mše sv. v 6.30 hod.           

 

NEDĚLE 2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), mše sv. dle obvyklého pořadu     

    nedělních bohoslužeb. 

 

STŘEDA 26. 2. 2020 – 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 KONCERTY V KOSTELE SV. JILJÍ 
 

Neděle 1. prosince v 18.00 hodin 
 

Schola Gregoriana Pragensis 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 5. prosince v 18.00 hod. 

 

ZUŠ ANTONÍNA DOLEŽALA  
 

Adventní koncert žáků základní umělecké školy 
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POZVÁNÍ NA ÚTERNÍ ADORACE 
 
Na začátku misijního měsíce října 2019 jsme si 
připomněli slova papeže Františka z exhortace 
Radost evangelia: „Zvu každého křesťana na 
jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby 
se hned dnes navrátil ke svému osobnímu 
setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby 
učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že 
ho bude každý den bez ustání hledat. 
Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se 
ho toto pozvání netýká, protože z radosti, 
kterou dává Bůh, není nikdo 
vyloučen.“  
 

Jestliže mám jako křesťan 
plnit misijní poslání, musím vědět, 
koho budu hlásat. A koho chci hlásat, 
toho musím poznávat, setkávat se 
s ním. Způsobů, jak se osobně setkat 
s Ježíšem, je mnoho: osobní 
modlitba, četba Písma svatého, účast 
na mši svaté, setkání ve svátostech 
atd. Zcela mimořádnou formou setkání je však 
adorace Ježíše v Nejsvětější svátosti, tedy 
uctívání jeho viditelného těla v proměněné 
hostii. Pravidelní účastníci nedělní liturgie asi 
ví, že adorace Nejsvětější svátosti bývá v našem 
kostele na první pátek v měsíci, a to dvě hodiny 
před mší svatou, dále při svátostném 
požehnání, a také jednou za rok na adorační 
den. V misijním měsíci říjnu 2019 byla nově 
zavedena pravidelná večerní adorace po úterní 
mši svaté, částečně jako odpověď na výzvu 
svatého Otce.  
 

Co je to vlastně adorace? Je to tiché 
setrvávání před vystavenou Nejsvětější 
svátostí, před Ježíšem, přítomném  
v hostii, proměněné při mši svaté. Ježíšovo tělo 

vidíme sice také při mši svaté při proměňování 
a svatém přijímání. To jsou však krátké 
okamžiky, ve kterých si většinou nestačíme 
uvědomit či prožít svátostnost té chvíle. Církev 
nám však dává možnost si svaté přijímání 
„prodloužit“: setrvávat před vystavenou 
Eucharistií na oltáři nebo ve svatostánku. Tak 
máme možnost přítomného Ježíše adorovat, 
tedy uctívat, obdivovat, klanět se mu, chválit 
ho, děkovat mu a prosit ho. Je pravdou, že 

jsme navyklí chválit, děkovat a prosit 
slovy – modlitbou z kancionálu či 
vlastními slovy.  

 
Nejvhodnějším způsobem 

adorace je však ztišení a mlčení, 
neboť jen tehdy můžeme zakusit či 
zaslechnout, co mi říká ten, koho 
uctívám. Svatý Řehoř Naziánský říká, 
že adorovat znamená vzdát Bohu 
„chvalozpěv ticha“. Svatý Jan Maria 

Vianey se prý jednou ptal rolníka, který často 
sedával v kostele, co prý při těch svých 
návštěvách v kostele dělá. On odpověděl: „Nic, 
já jenom hledím na Ježíše a on hledí na mne!“ 
To je vlastním posláním adorace – být 
s Ježíšem, neboť on chce být se mnou. 

 
Tak přijměte pozvání na adoraci – přijďte 

pozdravit Pána a poklonit se mu, chválit ho  
a děkovat mu, svěřit se mu se svými starostmi 
a bolestmi a přijmout od něho radost nebo 
zaslechnout jeho hlas – nikdo z ní není 
vyloučen, jak připomíná náš papež. 
      
       

A. Svoboda 

 
 

Při vstupu do ticha neumlkají jen ústa, ale všechno: fantazie, srdce s jeho vzněty  
a jeho bídou, duch s jeho činorodostí, úsudky o druhých lidech, vůle s její snahou  
o změnu, naše minulost a naše utrpení. Je zde pouze Bůh a mluví slyšitelně a naplňuje 
svou přítomností. Ukazuje svou vůli a řídí cesty. Ujímá se naší slabosti, chudoby, bídy 
a sytí nás svou silou. 

R. Bochinger 
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PÍSMO SVATÉ 
 
V parlamentu, což možná mnohé překvapí, 
funguje poměrně bohatý duchovní život. Je zde 
parlamentní kaple a ve čtvrtek ráno v ní 
probíhají duchovní setkání. Účast poslanců sice 
není velká, zato je napříč politickým spektrem. 
Někteří z nás používají slova písma i v rámci 
parlamentních debat. Je to vlastně takové živé 
písmo v praxi. 
 

Tento týden jsem byl 
pozvaný do ČT 24. Řada poslanců 
účast odmítla, jelikož tématem měl 
být zdravotní stav pana prezidenta 
a debata o tom, zda mají či nemají 
občané právo vědět, jaký je jeho zdravotní 
stav. Je těžké chtít od lékaře, aby se k tomuto 
vyjadřoval. To, co si celý život vštěpujeme do 
paměti, je lékařská etika, a tam patří  
i zachovávání mlčenlivosti o zdravotním stavu 
pacienta. Prostě jsme zvyklí, že pacient je 
pacient, nezáleží, kdo to je, a snažím se mu 
pomoct a o jeho problémech se na veřejnosti 
nebavit.  

 
Někdy to ale není možné. Například 

řidič nesmí trpět záchvaty a ohrozit tak životy 
cestujících. Platí to v každé profesi, a tak se 
často vystavuje potvrzení, že tu či onu práci 
může člověk vykonávat. I pro řidičský průkaz 
takovéto potvrzení potřebujete. Je to 
podmínka toho, aby člověk mohl svou práci 

dělat nejen dobře, ale odpovědně a ku 
prospěchu svých klientů. 

 
Ve stejném týdnu jsme schvalovali 

daňový balíček a já přemýšlel, o čem budu 
mluvit. Přemýšlel jsem o svém vystoupení 
v televizi, o daních, o prezidentovi. A tak jsem 

si vše šel promyslet, tak jako vždy, 
do parlamentní kaple. A tam jsem 
narazil na text z knihy přísloví: 
„Spravedlností král posiluje zemi, 
kdo ale zvyšuje daně, ten ji 
pustoší.“ (Přísloví 29,4 B21)  

 
Toto platí obecně. Lhostejno, čemu 

říkáme „daně“ a kdo je pro nás „král“. Je 
povinností každého „krále“ posilovat 
spravedlnost. Spravedlnost je nesmírně 
důležitá a pocit, že žijeme ve spravedlivém 
světě, potřebuje každý člověk. A je jen na nás, 
zda náš svět bude spravedlivý. Jako křesťané  
o to musíme usilovat. A nejen to. Měli bychom 
se modlit za to, aby král posiloval spravedlností 
zemi. 

 
A tak si znovu a znovu uvědomuji, jak je 

vlastně Bible živá, jak se z ní dá každý den 
čerpat a kolik poučení v ní lze nalézt. Písmo je 
živější, než bychom si mysleli. 

V. Válek 

 
 
 
 

KLAS – OHLÉDNUTÍ 
 
Paní Marie Krčková, která pracuje jako 
zdravotní sestra v domově pro seniory na Malé 
Klajdovce, nám přišla popovídat o smyslu 
dobrovolnictví. Vyprávěla nám o životě 
v domově, o tom, jak málo stačí k tomu udělat 
něco pro druhé. Někdy se i v domácím 
prostředí cítíme osamoceni, někdy i nám 
soběstačným vadí, že něco nemáme teď – hned 
– okamžitě, nebo nevíme, co s volným časem. 

Náš život se nám zdá prázdný, stereotypní. Co 
nás vede k tomu, že se nezvedneme  
a neřekneme: „Pane, pošli mě.“ Pohodlnost? 
Sebelítost? Obavy, že to nezvládnu, že budu 
něčím vázán? Chceme dělat velké skutky, ale 
na malé se necítíme. A to máme tolik příkladů 
kolem, třeba hned 1. října sv. Terezie od Dítěte 
Ježíše. Křehká, milující světice, která pomocí 
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malých krůčků dospěla k velké lásce. A kde je 
LÁSKA, tam sídlí Bůh.  
 

První říjnový pátek v měsíci slavíme 
Světový den úsměvu. Úsměv je totiž něco, co 
každý z nás může mít a co každý z nás může 
darovat, aniž by nás to něco stálo. Je známo, že 
úsměv prodlužuje život a koneckonců, dělá 
šťastné nejen nás samotné, ale i ostatní kolem 
nás. Toto také věděl kardinál Tomáš Špidlík  
a při pohledu na jeho usměvavou tvář se mi 
vždy vybaví jeho slova: „Život není čas, je to 
setkání s přáteli.“ Při vyluštění tajenky našeho 
„špagetového rébusu“ jsme se zamysleli nad 
větou: „Co nepřivádí ke Kristu, zahyne.“ Střípky 
z jeho knihy „Prameny světla“ nám přišla 
poskládat paní Marta Slavíčková. „Už Platón 
říkal, že cíl člověka je napodobit Boha. Jak 
může ale viditelný člověk napodobit 
neviditelného Boha? Odpověď najdeme 
v Písmu. V textu Genese je psáno: ,Stvořme 
člověka podle svého obrazu a 
podobenství.‘ Podle sv. Řehoře Velikého je Boží 
obraz vtisknut v duši člověka jako pečeť do 
vosku silou Ducha svatého, tak se člověk 
pozemský stává člověkem nebeským.“ Více se 
dočtete ve jmenované knize. Ke svátku seniorů 
nám přišli popřát a voňavou růží potěšit 
členové místní organizace KDU-ČSL. 
Závěrečnou modlitbou, tentokrát v krásném 
provedení – zdobném písmu, napsaném 
panem Jiřím Bočkem – byly verše P. Václava 
Korandy, věnované na památku svěcení 
obnovení Kostelíčku P. Marie Líšeňské 5. 
července 1914. „Ó Matko Páně v každý čas, slyš 
nářek náš a teskný hlas, neodepři pomoc svoji, 
když v bídě jsme a nepokoji...“ 

 
V listopadu jsme se museli pozastavit se 

sv. Martinem, svatomartinskou husou a vínem. 
Legendu o tomto světci, který se rozdělil 
s chudákem o plášť, jistě všichni známe. I tu, že 
ho prozradily kejhající husy.  O husách se 
mluvilo již v antickém Římě. Svým kejháním prý 
probudily strážné v Kapitolu a zachránily ho 
před nájezdy Keltů. A víno? Nápoj, který 
odhaluje pravdu a je symbolem radosti? Dějiny 
svatomartinského vína nás zavedou až do doby 
vlády císaře Josefa II. Tehdy bylo zvykem, že se 

na den sv. Martina, kdy začínala lidová zima, 
poprvé připíjelo novým vínem. Vinaři končili 
službu u sedláka a zakončili práci ochutnávkou 
vína. A co by to bylo za ochutnávku bez 
dobrého jídla? Třeba v podobě upečené husy. 
A o co bychom se podle vzoru sv. Martina 
mohli my rozdělit s druhými? Třeba o naši 
lásku. Kéž je láska každým dnem darem pro 
druhého.  
Při připomínce listopadových svátků si musíme 
také nutně vybavit památku sv. Anežky, 
řeholnice, která se zasazovala o prosazení 
reforem sv. Františka a sv. Kláry z Assisi. 
Spočívaly ve službě františkánského řádu 
chudým a nemocným a v lásce k bližnímu. 
Anežka zasvětila svůj život církvi, ale 
vystupovala v životě i v roli diplomata, který 

touží po míru a hájí zájmy obyčejných 
chudých lidí. Přestože žila v době nám 
vzdálené, její příklad hluboké zbožnosti, 
mravní síly, sociálního cítění a služby 
chudým nám všem zůstává živý do 

dnešních dnů. Do konce roku nás čeká ještě 
adventní posezení. Budeme se připravovat na 
příchod Krista. Zkusíme to pomocí pohledu 
Prokopa Siostrzonka.… Ano, podzim a zima 
života doslova vyzdvihnou člověka na takovou 
vysokou věž, a proto je zralý člověk schopen 
vidět život svůj i život svého okolí daleko 
realističtěji a s opravdovým nadhledem. Darem 
zralého věku je i odlišné vnímání času. Čas je 
jedna z nejdůležitějších surovin. Je rozdělen 
spravedlivě. Každý dostane stejnou porci – 
čtyřiadvacet hodin. Co z této suroviny 
uděláme? Čas pro nás znamená používání 
přítomnosti. Nejdůležitější je přítomný 
okamžik. (Cyrilometodějský kalendář 2019)  
 

Pokud chceme změnit lidi a svět kolem 
nás, je třeba, abychom prvně změnili sebe. 
K tomu nám může být nápomocna modlitba za 
odpuštění: „Pane, rád bych teď v síle Tvého 
Svatého Ducha odpustil každému, kdo mě  
v mém životě zranil. Prosím Tě, pronikni nyní  
i do těch oblastí mého nitra, které ještě nejsou 
naplněny silou Tvého odpuštění. Zříkám se 
pokušení ospravedlňovat se a hledat důvody, 
pro které mi bylo ublíženo. Zříkám se každé 
touhy po pomstě a odplatě pro ty, kteří mě 
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zranili. Ve Tvé síle odpouštím všem, každé 
jednotlivé zranění, jejž mi kdo způsobil. Chci 
přijmout všechny své bližní jako bratry a sestry 
před Tvou Tváří i s jejich chybami a slabostmi  
a odpouštím jim každé slovo i čin, všechno, čím 
mě kdy zranili nebo mi způsobili jakoukoli 
bolest. Pane, prosím o milost odpustit 
každému, jemuž odpustit mi připadá velmi 
těžké. Pane, dej mi sílu, aby moje ochota 
odpustit stále rostla. A ještě Tě, Pane, prosím, 
aby mně odpustili všichni, které jsem svým 

jednáním zranil a kterým jsem ublížil já. Amen.  
(http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/ruzne/
modlitba-za-odpusteni.html) 
Těšit se můžeme také na ochutnávku 
židovských tanců, v prosinci na besídku dětí  
a rodičů z MŠ Neklež 1a pod vedením paní 
učitelky Jitky Svobodové.  
Děkuji všem našim hostům za krásný podvečer 
a společně strávený čas a zveme mezi nás další 
zájemce. Za účastníky KLASu Iveta Kolářová, 
animátorka. 

 
 

POUŤ DO LURD – OHLÉDNUTÍ 
 
Ve dnech od 20. do 27. září se naše rodina 
zúčastnila vlakové pouti do Lurd, kterou 
pořádala cestovní kancelář pana Aleše Kučery 
ze Zlína. Jednalo se již o třetí pouť takto 
vypravenou v posledních pěti letech. Navazuje 
na tradici českých národních vlakových poutí 
pořádaných za dob Rakouska-Uherska 
na počátku 20. století. 
 
Pouť nebyla svým způsobem dopravy 
výjimečná jen tím, že pro její účely byl 
vypraven mimořádný přímý vlak  
s lehátkovými vozy slovenskou 
společností Vagon Service Travel, ale  
i faktem, že nabídla komfort 
cestování, jenž je příznivý i pro ty, 
kteří by běžnou cestu autobusem 
nezvládli, ať už ze zdravotních či 
jiných důvodů. Zároveň vyjadřuje 
úkon skutečného putování, jenž se na druhou 
stranu v letadle během bleskových pár hodin 
poněkud vytratí. 
 
Vzhledem k tomu, že jedna cesta zabrala 
nějakých 30 hodin, od dopoledne jednoho dne 
do odpoledne druhého, strávili jsme v Lurdech 
ve skutečnosti celé 4 dny. Ubytování s plnou 
penzí ve stylu pověstné francouzské kuchyně 
bylo zajištěno v hotelech nacházejících se jen 
několik minut pěší chůze od poutního areálu.  
V té době byla česká poutní výprava druhou 
nejpočetnější po italské a měla i jisté výsady, 
např. vedení jednoho z večerních svíčkových 
procesí našimi poutníky. 

Pro každý den byla zajištěna mše svatá  
v poutním areálu, třikrát výhradně pro české 
poutníky, jednou např. mše v Růžencové 
bazilice včetně průvodu, jenž prošel celým 
poutním areálem v čele s českým poutním 
praporem, který byl pro tuto příležitost 

zhotoven a byl věnován do národní 
kaple nacházející se právě  
v Růžencové bazilice. Další program 
s duchovním zaměřením zahrnoval 
vše podstatné a typické pro Lurdy – 
monumentální, 1,5 km dlouhá 
křížová cesta, eucharistická procesí, 
meditace před jeskyní zjevení  
a koupele v očistném lurdském 
pramenu. Pro světské povznesení 
byl vyhrazen jeden den v podobě 
fakultativních výletů buď do 
přímořského letoviska Biarritz  

v Biskajském zálivu nebo do pyrenejského 
jeskynního komplexu Grottes de Bétharram.  
 
Chtěli jsme jet do Lurd již po druhé a v prvním 
impulzu se snad jednalo o pocit vrátit se na 
místo, kde nám bylo dobře, ale to by bylo 
málo. Lze se vší pokorou říci, že není vůlí 
člověka, koho nejsvětější Panna na pouť pozve 
a jak si každého poutníka připraví. Ač jsme se s 
manželkou k pouti upínali modlitbami měsíc 
předem, 24 hodin před odjezdem jsme ještě 
nevěděli, zda odcestujeme. Avšak jak pětiletý 
syn Honzík náhle onemocněl, tak se náhle 
uzdravil a mohli jsme se za studeného rána 20. 
září vydat na cestu. Byla to poslední vypjatá 

http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/ruzne/modlitba-za-odpusteni.html
http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/ruzne/modlitba-za-odpusteni.html
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zkouška víry, kterou jsme museli podstoupit, 
poté již vše bylo prodchnuto vnitřním klidem a 
křehkou konkrétností Panny Marie 
promlouvající k nám. Honzík měl ve vlaku 
dostatek vyžití – vždyť procházka po celém 
vlaku tam a zpátky měřila dobrých 600 metrů, 
což byla nesporná výhoda tohoto typu 
cestování. Zažili jsme v Lurdech krásné chvíle, 
které nás opět přesvědčily v tom, že uzdravení 
tělesná jsou zde sice možná, ale vzácná, avšak 
uzdravení duše se tu dějí dnes a denně. Já 

osobně jsem z Lurd odjížděl s ujištěním, že sv. 
Bernadetta je tou nejlepší přítelkyní mezi 
svatými a že Panna Maria si moc přeje, 
abychom se jí, jakožto milující mámě, svěřovali 
se svými starostmi a abychom mnoha 
drobnými skutky pokání vyjadřovali úctu  
k oběti jejího syna Ježíše. Každá nepravá chvíle 
ji zarmucuje, neboť i pro tuto chvíli našeho bytí 
Pán Ježíš zemřel. 

R. Kabelka 

 

PROČ CHODÍME DO KOSTELA? 
 
Nedávno proběhlo sčítání věřících na nedělní 
mši. Dosud sice nebyly zveřejněny výsledky, ale 
zřejmě se potvrdí, co všichni pozorujeme, že 
věřících na nedělní liturgii ubývá. Výsledky 
sčítání budou nepochybně hodnotit 
sociologové, statistici, pastorální teologové  
a další experti a budou vznikat projekty, jak 
vrátit křesťany zpět do kostela. 
Příčin ubývání věřících v kostelích je určitě více, 
ale já bych chtěl oslovit ty věřící, kteří do 
kostela chodí a položit si s nimi otázku, proč 
vůbec chodit do kostela?  
Někteří farníci by asi odpověděli, že chodí do 
kostela ze zvyku. Jiní řeknou, že se jim tam líbí 
– atmosféra, architektura, výzdoba, hudba, 
obřad a třeba i pan farář. A pak že tam ještě 
potkají přátele, pobesedují s nimi před 
kostelem či ve farní kavárně.   
Pro další farníky je bohoslužba v kostele 
součástí svátečního dne. A svátek je k tomu, 
aby se člověk na chvíli oddělil od svých starostí 
a klopot, aby se podíval na sebe a na svůj život 
z většího odstupu a viděl nejen to, co všechno 
mu chybí, ale také, co všechno dostal, čeho 
dosáhl.   A věřící člověk má tu výhodu, že ví, 
komu za to má poděkovat.   
Svátek se však lépe prožívá ve společenství, 
kde se lidé necítí sami. Při mši svaté skutečně 
vytváříme společenství, mši svatou slaví spolu 
s Kristem celé společenství věřících. Společně 
zahajujeme bohoslužbu, vyznáváme se ze svých 
vin, společně nasloucháme Božímu slovu, 
vyznáváme víru a prosíme jeden za druhého  
a za celý svět. Tak si uvědomujeme, že si 

nejsme lhostejní, že neseme osudy jeden 
druhého, že tak nikdy nejsme úplně sami. 
V dalším průběhu mše svaté se spolu s Ježíšem 
dáváme jako oběť Bohu Otci, přijímáme jeho 
pokoj a sdílíme ho kolem sebe. Pak nás Kristus 
zve na eucharistickou hostinu, kde nám nabízí 
sám sebe, své tělo a svou krev, pokrm a nápoj 
k věčnému životu. A setkání s Bohem v kostele 
končí rozesláním do světa: Jděte, jste posláni!  
To jsou tedy důvody, proč chodit do kostela.   
Je tedy třeba vědět, že každý okamžik mše 
svaté je důležitý, abych si znovu a znovu 
uvědomoval či připomínal, proč do kostela 
chodím: Boží slovo mně ukazuje, jaký je Bůh  
a jak mám podle jeho slova žít.  S Ježíšem 
přináším Bohu Otci oběť jako poděkování za 
jeho lásku, dobrotu a požehnání. Přijímáním 
Ježíšova těla v sobě obnovuji Boží život a jsem 
připraven žít radostné křesťanství nejen tady 
na zemi, ale i na věčnosti.   
Kéž by v každém z nás rostla tato touha po 
setkání s Bohem v kostele! A nejen v neděli a o 
velkých svátcích, ale také ve všední den.  Kéž by 
ve mně byla taková touha po setkání s Bohem, 
která mě přivede co nejblíže k oltáři, která mě 
přitáhne do kostela již před mší svatou a udrží 
mě na mši svaté až do závěrečného požehnání.   
     A. Svoboda 
 
Na toto téma vyšly nedávno dvě knížky, které 
vřele doporučuji k přečtení:  
Jan Sokol: Proč chodíme do kostela? KN Praha, 2019 
 
Timothy Radcliffe: Proč chodit do kostela? Drama 
eucharistie, Krystal, Praha 2019 
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CHYSTÁME PRO VÁS 
 
BRUSLENÍ V LÍŠEŇSKÉM SALESKU OPĚT ZAČÍNÁ  
 
Již čtvrtým rokem vás, spolu s ÚMČ Brno-Líšeň, 
zveme na veřejné bruslení do areálu Saleska. 
V uplynulé sezóně 2018–2019 byla ledová 
plocha v provozu celkem 75 dnů. Navštívilo ji 
celkem 19 071 osob, z toho na rodinné vstupné 
přišlo bruslit 7210 členů rodin a v rámci 
bruslení pro školy 2437 dětí z celkem  
17 školských zařízení. 
 

Pokud nám to počasí a technika dovolí, 
tak bychom rádi zahájili bruslení 6. prosince 
2019 a udržovali ledovou plochu až do  
1. března 2020. Zatím ale poručit 
větru a dešti neumíme. Aktuální 
provozní dobu najdete vyvěšenou na 
Salesku nebo na webu 
(www.salesko.cz). 

 
Připravili jsme pro vás několik 

novinek. Kromě svátečního nasvícení kluziště 
jsme upravili ceník, který potěší zvláště rodiny.  
Ke vstupence (účtence) na bruslení je nově 
přiřazena sleva 50 % na punč do Zmrzlinové 
kavárny (Kotlanova 1b), se kterou jsme navázali 
spolupráci. Sleva 50 % je pouze na punč a 
vztahuje se na tyto vstupenky: dospělý 70 Kč; 
dítě/student do 18 let 50 Kč; s aktivní kartičkou 
do Saleska do 18 let 40 Kč; rodinné vstupné 
170 Kč (max. 2 dospělí a max. 3 děti = 2+3, 
1+3); permanentka 10 vstupů – dospělý 600 Kč; 
permanentka 10 vstupů dítě/student do 18 let 
400 Kč. Na ostatní vstupné se sleva na punč 
nevztahuje: doprovod bez vstupu na led 10 Kč; 
dítě do 5 let zdarma; na půjčovné (brusle, 
tučňák, panda); na pronájmy. Na 
vstupenkách/účtenkách bude sleva přímo 
vytištěna i s datem platnosti slevy. Je to z toho 
důvodu, že otevírací doba kluziště a Zmrzlinové 

kavárny se nemusí vždy překrývat. Budete mít 
možnost si u tištěné vstupenky (účtenky) 
vybrat slevu do 14 dnů po vydání vstupenky. 
Výběr slevy 50 % na punč ve Zmrzlinové 
kavárně se vstupenkou/účtenkou bude možný 
jen jednorázově. Když si zakoupíte 
permanentku, dostanete k ní kartičku na 10 
slev s číslem účtenky. Na rozdíl od 
vstupenky/účtenky lze se slevovou kartičkou 
k permanentce vybírat slevy postupně. Při 
vybrání poslední slevy vám bude kartička se 
slevou ve Zmrzlinové kavárně odebrána.  
Zakoupený punč ve Zmrzlinové kavárně 

nebude možné vnášet do areálu 
Saleska.  Přesné podmínky 
k uplatnění slevy budou všude 
vyvěšeny. 

 
Moc děkujeme ÚMČ Brno-

Líšeň za spolupráci při zajišťování  
i montáži mrazicího zařízení pro kluziště. Ze 
strany Saleska zajišťujeme veškerou výrobu  
a údržbu ledu i další věci spojené s půjčováním 
bruslí a prodáváním vstupenek. Poplatek za 
bruslení by měl pokrýt veškeré provozní 
náklady za elektřinu a vodu na mražení, na 
zabezpečení personálu kluziště, broušení 
bruslí, nákup nových bruslí a pomůcek 
(tučňáků) a další režijní náklady. Díky 
vstupenkám může kluziště pokračovat  
i v letošním roce.  

Děkujeme za dodržování provozního 
řádu i pokynů pořadatelů. Jde nám na prvním 
místě o bezpečnost a také o to, abyste si 
bruslení skutečně užili. Uděláme vše, co bude 
v našich silách. Děkuji a těším se na setkání 
s vámi.  

                                                                                                   
Mgr. Petr Matula SDB, ředitel Saleska  

 

http://www.salesko.cz/
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AKCE V SALESKU 
 
ADVENT 
Adventem v Salesku nás v letošním roce provede SVĚTLO, které můžeme přinášet 
do našich domovů a okolí.  
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. 
 

Přijďte si spolu s námi nazdobit vánoční perníčky – s odborným výkladem  
a ukázkou. 
Čtvrtek 12. prosince 9.30–11.30 hod. v klubu VeSPOD. 
Cena: 50 Kč – v ceně poleva, zdobicí pomůcky, káva a čaj. Perníčky si přinesete sami  
a nezapomeňte krabičku. Těšíme se na vás.  

 
13.–14. 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.  
 
 
 
 
 
Pravidelné kroužky v tělocvičně a sále končí 11. 12. ve středu, poté začínají turnaje. Hudební a ostatní 
kroužky končí v úterý 17. 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.  
 
19. 12. – 20. 12. Pro děti z nesportovních kroužků bude připravena akademie, na které nám ukáží, co 
se za půl roku naučily.  
 
Akademie – 19. 12. čtvrtek, 17.00–18.30 – hudební kroužky a divadelní představení dramatického 
kroužku.  
Akademie – 20. 12. pátek, 16.30–18.00 Primary – taneční vystoupení, cvičení na balónech, Capoiera, 
divadelní představení dramatického kroužku.  
Poté si společně zazpíváme koledu a zapálíme prskavku. Prskavky s sebou.  
 
Aktivity Klubu rodičů a dětí budou probíhat do 20. 12. 
 
Štědrý den 24. 12. v Salesku  
15.00 dětská mše svatá a po ní budeme rozdávat Betlémské světlo do 16.30. 
23.00 půlnoční mše svatá v Salesku. 
 
Vánoční prázdniny v Salesku budou od 23. 12. V novém roce se na vás těšíme od 6. 1. 2020. 
 
Dětské karnevaly připravujeme na sobotu 18. a neděli 19. 1. 2020. Předprodej vstupenek bude od 
pondělí 6. 1. 2020 na recepci Saleska. Cena 80 Kč je za dítě od 1 roku, mladší děti jsou zdarma. 
 
Jarní salesková burza bude v sobotu 14. 3. 2020 od 16.30 do 18.00. 
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STALO SE 
 
ZVÍŘÁTKA JSME DOPROVODILI K ZIMNÍMU SPÁNKU 
Blíží se zima, a to je doba, kdy v Salesku 
tradičně doprovázíme zvířátka do zimních 
pelíšků. V úterý 5. listopadu nám počasí moc 
nepřálo, protože propršelo celý den, ale my 
jsme se nedali odradit. V Salesku se vařil čaj, 
chystaly kostýmy pro broučky, ladily hudební 
nástroje a připravovalo tvoření pro malé 
návštěvníky. Letos jsme vyráběli broučky, a to 
buď z kolíčků anebo namotáváním bavlnek na 
ruličky a polepováním. Zájemců bylo více než 
dvě stovky, ale všichni si odnášeli svého 
vyrobeného broučka či berušku. Pak jsme se 
vydali na putování kolem Saleska, abychom 
zvířátkům posvítili na cestu k zimnímu spánku. 

Blikající lampionky a lucerničky zahnaly déšť  
a ozářily ve tmě cestu, která vypadala jako plná 
svítících broučků – světlušek. Nakonec jsme 
pod velkým stanem, schovaní před případnými 
dešťovými kapkami zazpívali zvířátkům nejen 
ukolébavky, ale i jiné známé písničky za 
doprovodu kytary a fléten dívek z hudebního 
kroužku. Skřítek Podzimníček přišel nakonec 
posbírat broučky, aby je uložil k zimnímu 
spánku. Děkujeme vám, že nám zachováváte 
přízeň a těšíme se příště, třeba v brzké době na 
tvoření adventních věnců.  

Renata Lorencová

 

PREVENTIVNÍ SYSTÉM DONA BOSKA 
Preventivní systém je salesiánský výchovný styl, který věří, že v každém člověku je dobré jádro 
a pomáhá je mladému člověku nalézt a dále rozvíjet. Snaží se předcházet násilí a nepoužívat 
donucovacích prostředků. 
 
Opírá se o 3 základní prvky 

ROZUM = mít rozumné požadavky, usilovat o rozvoj celé osobnosti 

LASKAVOST = mladí lidé by měli cítit, že jsou milováni, i když jsou na ně kladeny nároky 

VÍRA = přesvědčení, že v lidském životě nás někdo (nebo něco) přesahuje 
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POZVÁNKY 
 

 
ROZDÁVÁNÍ 

BETLÉMSKÉHO 
SVĚTLA  

 
Neděle 22. 12. po každé 

mši sv. v kostele. 
 

 
Úterý 24. 12. po dětské 

mši sv. v Salesku 
 
 
 
 

 

 

ZPOVĚDNÍ DEN 
FARNOSTI   

 
Slatina: 
Neděle 15. 12. 

(15.00–18.00 hodin) 
 
Líšeň: 
Neděle 22. 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. 

   
 
 
 

 
 

 

 

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 2019 v 15.30 hod. 
v kostele sv. Jiljí v Brně-Líšni,  
Pohankova 18 
 
V 15.00 hod. svátostné požehnání. 
 

Srdečně zvou účinkující a Římskokatolická farnost Brno-Líšeň 
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KUKÁTKO DĚTEM 
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BŮH VÁNOC JE BOHEM, KTERÝ „ZAMÍCHÁVÁ KARTY“ 
 

BŮH SE NEVNUCUJE SILOU 
Když stojíme před jesličkami, rozjímáme o Božím milosrdenství. Jesličky nám připomínají, že 
Bůh ve svém velikém milosrdenství sestoupil k nám, aby s námi navždy zůstal. Jesličky nám 
dále říkají, že Bůh se nikdy nevnucuje silou. Kvůli naší spáse nezměnil dějiny a nevykonal žádný 
mohutný zázrak. Přišel ve vší prostotě, pokoře a mírnosti. 
 
BŮH SESAZUJE MOCNÉ 
Často si myslíme, že dějiny jsou ovládané střídajícími se mocnostmi a určovány tržní 
ekonomikou a obchodem. Bůh Vánoc je však Bohem, který „zamíchává karty“. A činí tak s 
oblibou. Jak to řekla Maria ve chvalozpěvu Magnificat: „Pán mocné sesazuje z trůnu a 
povyšuje ponížené, hladové sytí dobrými věcmi a bohaté propouští s prázdnou.“ 
(srov. Lk 1,52-53) 
Bůh nemiluje velkolepé revoluce dějinných mocipánů a neužívá kouzelnickou hůlku, aby měnil 
situace. Stává se malým dítětem, aby nás přitáhl láskou, aby se dotkl našich srdcí svou 
pokornou dobrotou, aby svou chudobou otřásl těmi, kdo se namáhají hromaděním klamných 
pokladů tohoto světa. 
 
BOŽÍMU NOVOROZENĚTI CHYBĚLO VŠE POTŘEBNÉ 
Právě takto smýšlel František z Assisi, který zavedl tradici stavby vánočních jesliček. František z 
Assisi chtěl vzpomínat na narození betlémského Dítěte, abychom vytušili, v jakých nesnázích 
se toto novorozeně ocitlo, když mu chybělo vše potřebné. Z jesliček k nám promlouvá Boží 
něha. Nazíráme v nich Boží milosrdenství, které se stalo tělem, aby obměkčilo náš pohled a 
pohnulo naším srdcem. 
O Vánocích nám Bůh dává všechno. Svého Syna, dar všech darů, který nám přináší spásu. Bůh, 
který nás přichází spasit, nenachází lepší způsob, jak to učinit, než putovat spolu s námi a žít 
náš život. 
  

Zpracováno podle slov papeže Františka  

 

 
 
 
 
 
TY JSI CESTA –  
dej, ať po této cestě alespoň vykročím. Kam vede? To žádné oko nevidělo a žádné 
ucho neslyšelo. Důležité je, abych se na cestu vydal. Pak začnu tušit, jaké je v tvém 
životě skryto tajemství. Děkuji ti, že patříš k putujícímu Božímu lidu. Ty ho vedeš.  
Ty jsi má cesta. Dej, ať stále jdu – po tvé cestě. 

 A. Pereira, Myšlenky a modlitby 



KUKÁTKO – Advent a Vánoce 2019 

 16 

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2019 V KOSTELE A V SALESKU 
 

 
Úterý 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 kostele zazní Česká 
mše vánoční J. J. Ryby.                                                    

 
Středa 25. 12.  

Slavnost Narození Páně 
 
 

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

 
Při mši v 10.00 hod zazní 
Česká mše vánoční J. J. Ryby.  
 
V 15.30 hod Živý betlém  
v kostele. 

 
Čtvrtek 26. 12.  

Svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka 
 

 
  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. 

 
Pátek 27. 12.  

Svátek sv. Jana Evangelisty 

 
18.00 – mše sv. v kostele 
 

 
Při mši sv. žehnání vína. 

 
Sobota 28. 12.  

Svátek sv. Mláďátek 
 

 
7.30 – mše sv. v kostele 
 

 

 
Neděle 29. 12.  

Svátek sv. Rodiny 

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

 
 
Úterý 31. 12.  

Svátek sv. Silvestra 

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

 
Od 15.00 výstava Nejsvětější 
svátosti. 
 

 
Středa 1. 1. 2020 

Slavnost Matky Boží  
Panny Marie  

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

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

 
Neděle 5. 1. 2020 

Slavnost Zjevení Páně 

  
Nedělní pořad bohoslužeb 

 
Při každé mši sv. v kostele 
žehnání zlata, kadidla a křídy. 

 
Neděle 12. 1. 2020 

Svátek Křtu Páně 

 
Nedělní pořad bohoslužeb 
 

 
Končí doba vánoční. 

 


