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Postní doba 

je příležitostí  

k tomu, 

abychom se 

obrátili… 

…k lásce. 
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Z FARNÍ MATRIKY 14. 11. 2019 – 14. 2. 2020 

 
Udělené křty ve farnosti 
Tadeáš Maxmilián Tesař, nar. 26. 8. 2019, pokřtěn 15. 12. 2019, Slatina 
Gloria Melicharová, nar. 15. 9. 2019, pokřtěna 15. 12. 2019 
Pavel Patrik Minaříček, nar. 12. 6. 2019, pokřtěn 15. 12. 2019 
Anna Marie Frontzová, nar. 21. 7. 2019, pokřtěna 18. 1. 2020 
Tiffany Hauerová, nar. 11. 12. 2019, pokřtěna 19. 1. 2020 
Jáchym Antonín Katolický, nar. 15. 11. 2019, pokřtěn 19. 1. 2020 
Barbora Anna Konečná, nar. 25. 11. 2019, pokřtěna 2. 2. 2020 
Ondřej Jan Kohoutek, nar. 18. 9. 2019, pokřtěn 2. 2. 2020 
Tereza Marie Severinová, nar. 12. 3.1999, pokřtěna 8. 2. 2020, Slatina 
Petr Lhotecký, nar. 16. 11. 2019, pokřtěn 9. 2. 2020, Salesko 
Marek Emil Gryc, nar. 10. 11. 2019, pokřtěn 9. 2. 2020 
Blahopřejeme  
 
 
Manželství uzavřeli 
Marcel Sokirka a Marie Julínková, oddáni 30. 11. 2019 
Blahopřejeme 
 
Pohřby z kostela 
Ludmila Novotná, 93 let, pohřbena 15. 11. 2019 
Jan Kozel, 80 let, pohřben 15. 11. 2019 
Blanka Pařilová, 71 let, pohřbena 26. 11. 2019 
Marie Burianová, 78 let, pohřbena 3. 12. 2019 
Antonín Poláček, 76 let, pohřben 13. 12. 2019 
Jarolím Šmacho, 79 let, pohřben 27. 12. 2019 
Pavel Vágner, 93 let, pohřben 10. 1. 2020 
Miloslava Belcredi, 90 let, pohřbena 17. 1. 2020 
Miluše Zajacová, 67 let, pohřbena 29. 1. 2020 
Zdeněk Kalčík, 62 let, pohřben 1. 2. 2020 
Stanislav Kala, 77 let, pohřben 3. 2. 2020 
Věra Vaculová, 87 let, pohřbena 3. 2. 2020 
RIP 
 

 

 
KUKÁTKO zpravodaj farnosti Brno-Líšeň 

Redakce: P. Mgr. František Vavruša, Ing. Markéta Svobodová, Renata Lorencová, 
Zdeňka Nečasová, Ing. arch. Hana Válková, Bc. Karolína Svobodová 

Adresa redakce: Pohankova 18, 628 00 Brno, tel.: 544 211 258 
Web: https://farnostlisen.cz            E-mail: marka12@seznam.cz 

Vyšlo: 23. února 2020               Neprodejné!  
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s 

obsahem zveřejněných příspěvků. Anonymní příspěvky nezveřejňujeme. 
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POSTNÍ DOBA – K ČEMU?! 
 
PROŽÍT ČTYŘICET DNÍ S JEŽÍŠEM 
 
Ve svém čtyřicetidenním trvání má 
postní doba nedocenitelnou a očividnou 
moc. Upomíná nás na určité události, 
které formovaly život a dějiny starého 
Izraele a které mají i pro nás hodnotu. 
Vzpomeňme například na čtyřicetidenní 
pobyt Mojžíše na hoře Sinaj, z něhož 
vzešel dar desek Zákona. 
 

Postní doba nás chce především 
pozvat, abychom prožili s Ježíšem 
oněch čtyřicet dní, které strávil  
v modlitbě a postu na poušti, ještě než 
začal veřejně působit. Na Popeleční 
středu také my začínáme společně  
s křesťany celého světa cestu reflexe  
a modlitby, na níž duchovně stoupáme 
na horu Kalvárii a přitom rozjímáme  
o ústředních tajemstvích naší víry. 
Tímto způsobem se připravujeme na to, 
abychom po tajemství kříže prožili 
velikonoční radost ze vzkříšení. 
 
 
 
 

VÝZVY POSTNÍ DOBY 
 
Postní doba nás povzbuzuje, abychom 
nechali svůj život prostoupit slovem 
Božím a poznali základní pravdu, tedy 
kdo jsme, odkud přicházíme a kam 
máme směřovat, která cesta je správná 
a po které se máme v životě dát. 
 

Postní doba nabízí cestu, která 
nám pomůže otevřít oči a vidět svou 
slabost, i otevřít srdce milosrdné lásce 
Krista. Postní doba nás vede blíže  
k Bohu, a tím nám také umožňuje 
hledět na své bližní a jejich potřeby 
novýma očima. Kdo se totiž začne dívat 
na Boha a na Kristovu tvář, uvidí  
i svého bližního jinýma očima, objeví 
jeho osobnost, odhalí, co mu je ku 
prospěchu a co mu naopak škodí, 
pozná jeho potřeby a trápení. 
 
Postní doba 
je příležitostí k tomu, 
abychom se obrátili… 
…k lásce. 

(pastorace.cz) 

 
 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
26. února – Popeleční středa, mše sv. v 8.00 a 18.00 v kostele, 7.30 a 18.15 
v Salesku. Den přísného postu (zdrženlivosti od masa a újmy v jídle). 
 
Čtvrtek 19. března – slavnost sv. Josefa, mše sv. v 8.00 v kostele 
 
Středa 25. března – slavnost Zvěstování Páně, mše sv. v 18.00 v kostele 
 
Neděle 5. dubna – Květná neděle, mše sv. dle obvyklého pořadu nedělních 
bohoslužeb.  
Při každé mši sv. žehnání jívových ratolestí.  
Při mši sv. v 10.00 v kostele zpívá farní oktet. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 
 

 
 
 
 

OHLÉDNUTÍ ZA NEDĚLÍ BOŽÍHO SLOVA 
 
Dne 26. ledna 2020, tedy o 3. neděli 
během roku, se slavila v celé 
katolické církvi poprvé Neděle 
Božího slova. Tato slavnost Božího 
slova byla vyhlášena papežem 
Františkem v apoštolském listu Aperuit 
illis (první slova citátu z Lk 24,45 – 
Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli 
Písmu). Hlavní myšlenkou či posláním 
Neděle Božího slova má být „slavení  
a šíření Božího slova a rozjímání nad 
ním.“ Předseda Papežské rady pro 
novou evangelizaci, arcibiskup Rino 
Fisichella k tomuto tématu říká: 
„Nezapomínejme, že každou neděli 
slavíme oběť Ježíšovy smrti a vzkříšení, 
a přesto od třináctého století slavíme 

slavnost Božího Těla. Je sice pravda, 
že každou neděli nasloucháme Božímu 
slovu, ale můžeme o jedné určité neděli 
toto Slovo hlásat slavnostněji a 
doprovodit jej reflexí i viditelnými 
znameními, která poukazují na jeho 
důležitost v církvi.“ 
 
Jak se slavila Neděle Božího slova  
v naší farnosti?  
 

Z řady možných námětů na 
slavení (výstava historických vydání 
bible, požehnání biblických knih, 
biblické přednášky, filmy apod.) byla 
vybrána intronizace evangeliáře (intro-
nizace – uvedení na významné místo, 
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evangeliář – liturgická kniha obsahující 
mešní evangelijní texty). Intronizace 
evangeliáře je slavnostní vyjádření úcty 
věřících k evangeliu – radostné zvěsti  
o Boží spáse.   

 
Intronizace byla součástí mše sv. 

v 10 hod. Ze sakristie vyšel slavnostní 
průvod ministrantů s křížem, kadidlem a 
svícemi, za nimi akolyté a před 
celebrujícím knězem nesl jeden z akoly-
tů pozvednutý evangeliář. V doprovodu 
mešní písně č. 512 (Bože, před Tvou 
velebností) prošel průvod kostelem  
a lekcionář byl uložen na ozdobený 
stojan před oltářem. Po úvodním 
pozdravu nás pan farář uvedl do 
slavnosti: „Dnes slavíme s celou církví 
Neděli Božího slova. Otevřeme svá 
srdce Božímu působení v Písmu 
svatém, ať objevíme smysl svého života 
ve světle Slova, které se stalo tělem.“  
 

V úkonu kajícnosti jsme vyznávali 
malou úctu k Božímu slovu, nedůvěru  
v jeho zachraňující moc a přiznávali 
jsme neochotu mu naslouchat. S jakou 
naléhavostí jsme pak prosili: „Pane, 
smiluj se!“ 
 

Před evangeliem jsme zpívali 
velmi příhodnou 3. sloku mešní písně  
č. 512: „Boží slovo ukazuje k věčné 
vlasti cestu nám, kdo je věrně naplňuje, 
vejde jistě v nebes chrám. Milostí svou 
změň nám, Kriste, srdce v roli úrodnou, 
ať tvé símě svaté čisté padne v půdu 
příhodnou!“ 
  

Po evangeliu a homilii násle-
dovala modlitba díkůvzdání za dar 
Slova, za dar Ducha svatého, který nás 
uvádí do poznání Božího slova jako 
hlasu Božího, za dar vtěleného slova – 
Božího Syna, a prosili jsme o přímluvu 
Pannu Marii, která jako první přijala 
vtělené Slovo do svého mateřského 
lůna.  

V přímluvách jsme pak prosili za 
všechny Boží služebníky, aby Kristovo 
evangelium nejen hlásali, ale aby je žili, 
za naši farnost jsme prosili, abychom 
stále více toužili naslouchat Božímu 
hlasu z Písma svatého, dále aby Písmo 
bylo zdrojem naděje a útěchy pro 
nemocné a také jsme prosili za ty, kdo v 
Boha nevěří, aby zaslechli Boží slovo a 
obrátili se. 
 

Tak bohatě byla naplněna 
bohoslužba slova této neděle. Mše 
svatá pak pokračovala bohoslužbou 
oběti s formulářem 3. neděle během 
roku. Snad si všichni přítomní ještě 
zřetelněji uvědomili, že se nám Pán 
opravdu dává jak ve slově, tak v oběti 
těla a krve, že při mši svaté můžeme 
přijímat Pána ve slově i v eucharistii.  
A že jsme pozváni na hostinu slova  
a hostinu těla a krve. Jsme vděčni 
našemu panu faráři, že při každé mši 
svaté slouží bohoslužbu slova tak, jako 
kdyby říkal: „Vezměte a jezte ze stolu 
Božího slova.“ 
 
Díky Bohu za tak velké obdarování. 
 
Text apoštolského listu papeže 
Františka o vyhlášení Neděle Božího 
slova i text bohoslužby s intronizací 
evangeliáře bude uložen na stránkách 
naší farnosti. 
      
                 A. Svoboda 



KLAS – OHLÉDNUTÍ 
 
Advent – vzácný čas plný radostného 
očekávání, doba, kdy jsou si lidská 
srdce jaksi blíž. Paní Eva Švandová 
nám přišla názorně předvést ukázku 
biblických tanců. Svůj původ mají  
v izraelských tancích. Jde o jednoduché 
kruhové tance, kroky, gesta, které mají 
svou symboliku. Ve Starém zákoně 
můžeme najít řadu příkladů, kdy lidé 
radost z Boha, vděčnost, chválu vyjádřili 
zpěvy a tancem. Král David, Mojžíšova 
sestra Marie, proroci se tancem radují z 
vysvobození z otroctví. Při společném 
tanci a zpěvu jsme mohli zakusit sílu 
přítomného okamžiku, sjednocení, 
pokoje a radosti v Bohu. Vzpomněli 
jsme na výrok svatého Augustina: „Kdo 
zpívá, dvakrát se modlí.“ 
 
Modlitba k archandělům  
Ve jménu Hospodina, Boha Izraele 
Po mé pravici, ať se postaví 
Michael – KDO JE JAKO BŮH. 
Po mé levici Gabriel – BŮH JE 
MÁ SÍLA.  
Přede mnou Uriel – BŮH JE MÉ 
SVĚTLO.  
Za mnou Rafael – BŮH JE MÉ 
UZDRAVENÍ.  
A na moji hlavu, ať sestoupí Boží 
milost.   
 

Vánoce jsou svátky, kdy lidé jako 
hvězdy svítí jeden pro druhého. 
Pokaždé, když milujeme, pokaždé když 
dáváme, jsou Vánoce. Vánoce jsou 
láska v akci. Každý věnovaný dar, i ten 
nejmenší, je ve skutečnosti obrovský, 
je-li věnován s láskou. Tuto zkušenost 
jsme mohli zakusit, když nás letos opět 
v KLASu navštívily děti s paní učitelkou 
Jitkou Svobodovou z MŠ Neklež 1a. 
Společně s rodiči některých dětí si pro 
nás připravili vánoční pásmo a mohli 
jsme tak prožít ještě radostněji přípravu 
na příchod Ježíše.  Bohu se nelíbíme 

množstvím a velikostí našich skutků, ale 
láskou, se kterou je konáme. Všem, 
kteří se podíleli na tomto setkání, moc 
děkujeme.  

 
V den, kdy slavíme svátek 

svatého Františka Saleského (24. 1.) 
byla naším hostem studentka sociální 
pedagogiky Veronika Kobzová. Prožila 
rok jako dobrovolnice v Bulharsku  
a připravila si pro nás zajímavou 
prezentaci o životě v této zemi. Mohli 
jsme tak vidět nejen krásnou přírodu, 
památky, ale seznámila nás i s radostmi 
a strastmi Salesiánského díla ve Staré 
Zagoře. Cílovou skupinou jsou děti  
a mládež. Tady je středisko situováno 
na kraji romské čtvrti (tzv. machaly). 
Vyučuje se zde katechismus, pomáhá 
se s přípravou do školy, pořádají se 
volnočasové aktivity. „Děti jsou tu velmi 

kreativní. Je radost koukat na 
to, jakou mají důvěru k otcům a 
jak si jich váží.“ (svědectví 
Veroniky)  

 
Adopce nablízko již 

pomohla ve 21 zemích světa. 
Že tato práce má smysl, 

potvrzují příklady i ostatních 
dobrovolníků. Moc se mi líbil ten od 
Kuby z Indie. „Něco končí, něco začíná. 
Se srdcem plným vděčnosti a s láskou 
budu vzpomínat na rok strávený v Indii, 
na děti i dospělé, se kterými jsem se 
tam setkal, a vše úžasné, co jsem zažil. 
Přes chvíle velké únavy a vyčerpání 
jsem si pobyt v Indii náramně užil a bylo 
mi tam dobře. Byl to nádherný rok. 
Jsem moc vděčný všem, kteří mi k této 
cestě pomohli a darovali mi tak něco, co 
se za peníze koupit nedá. Po celou 
dobu ve mně přetrvával pocit, že 
alespoň jeden rok žiji tak, jak mám. 
Jsem velice šťastný, že jsem minimálně 
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jeden z těch 25 let mého života prožil 
smysluplně.“ (Jakub Honěk)  

 
Dárci, kteří podpoří dobrovolníka, 

tak pomohou desítkám opuštěných dětí 
v nejchudších částech světa. Více na 
www.adopcenablizko.cz. Na závěr 
besedy byly připravené lístečky s citáty 
sv. Františka Saleského. Jak krásně 
vystihují příklad toho, co je v životě 
důležité: „Gram dobrého příkladu váží 
více než cent dobrých slov. Pokora 
spočívá v tom, že před Bohem zničíme 
a vyprázdníme svoje srdce, abychom  
v něm uvolnili prostor Bohu. Mějte 
trpělivost s každým, ale hlavně se 
sebou. Není třeba mnoho vědět, ale 
mnoho konat. Radost otevírá srdce, 
smutek je zamyká. Srdce hovoří k srdci, 
jazyk pouze k uším.“ Necháme se jimi 
také inspirovat? 

 
Téma zájmy, záliby, koníčky jsme 

otevřeli spolu s hostem Petrou 
Švehlovou, kterou mnozí z nás mají 
neodmyslitelně spojenou s fotoapará-
tem v ruce. Zasvětila nás do tajů tohoto 
krásného, ale náročného koníčku. 
Promítala nám své fotografie a každá  
z nich měla svůj příběh. Tak jsme zjistili, 
co je to zlatá a modrá hodina, jak rychle 
musí fotograf reagovat, když chce fotit 
obraz v kapce vody, při soumraku, nebo 
když chce zachytit obraz poskládaný  
z mraků. Jak se fotí detaily, portrét, 

krajina. Na některé záběry čekají 
fotografové třeba celý rok, než se jim 
podaří „ten správný“.  

 
Pro ty, kdo mají zálibu v historii, 

bylo připraveno povídání o ctihodné 
Mladě (Milada – svátek 8. 2.), sestře 
Boleslava II. Kosmas ve své kronice  
o ní píše „...panna Bohu zaslíbená,  
v svatém Písmu vzdělaná, 
křesťanskému náboženství oddaná, 
pokorou nadaná, v hovoru líbezná, k 
chudým a sirotkům štědrá příznivkyně a 
veškerou poctivostí mravů ozdobená.“ 
Narodila se kolem roku 930. Dostalo se 
jí skvělého vzdělání, kolem roku 966 
byla vyslána svým otcem Boleslavem I. 
do Říma, aby tam vyjednala zřízení 
nového biskupství v Praze. Její poslání 
bylo úspěšné, papež Jan XIII. žádosti 
vyhověl. Mlada v Římě vstoupila do 
benediktinského kláštera sv. Anežky, 

kde pobývala asi dva roky, poté se i se 
skupinou sester – benediktinek vrátila 
do Prahy. Už jako abatyše s novým 
jménem Marie, posvěcená přímo od 
Jeho Svatosti papeže.   Její bratr 
Boleslav II. tak mohl zřídit nejen 
pražské biskupství, ale také první 
klášter na území českých zemí, klášter 
benediktinek u kostela sv. Jiří na 
Hradčanech, jehož vedení se Mlada 
(abatyše Marie) ujala. Bůh má zalíbení 
především v jednoduchých, pokorných 
a laskavých srdcích.  
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V únoru ještě navážeme dalším 
tématem s názvem „Když si náš 
dědeček babičku bral – co prozradí 
staré fotografie.“ Budeme si povídat  
o tradicích, zvycích v rodinách a o tom, 
co se nám vybaví při vzpomínce na 
naše předky.  

 
V březnu si poslechneme dopo-

ručení k postní době od o. Vojtěcha 

Kodeta. Březen, který máme spojený  
s knihou, se budeme věnovat četbě z 
díla K. Čapka, B. Němcové, A. Mrštíka, 
A. P. Čechova. Na jaře nás čeká 
poodhalení velkého díla Alfonse Muchy 
– Slovanské epopeje.  

 
Přijměte pozvání a přijďte mezi nás! 
Srdečně zvou účastníci KLASu  
a animátorka Iveta Kolářová.  

 
 
 
 

PROČ CHODIT NA ADORACI? 
 
Máš pocit, že jsi nevěnoval dost času 
modlitbě po sv. přijímání?  
 
Mrzí tě, že jsi neprojevil dost úcty 
k Ježíši, přítomnému v eucharistickém 
chlebě?  
 
Je ti líto, že jsi promeškal slova 
díkůvzdání v písni po sv. přijímání? 
  
Je ti líto, že na tobě opět nebylo znát, 
že v sobě neseš Krista domů do své 
rodiny?  
 
Zakusil jsi dotek Ježíšovy 
lásky, když jsi přijal Ježíšovo 
tělo?  
 
A víš, že to všechno, co 
jsme promeškali, opomněli či 
nestihli v krátkém čase po 
sv. přijímání, můžeš dokon-
čit při setkání s eucharistic-
kým Pánem při adoraci? 
 

K tomu je prvotně adorace 
určena: proměněná hostie při mši svaté, 
uchovávaná ve svatostánku, je 
vystavována v monstranci k uctívání 
přítomnými věřícími. Je to v podstatě 

prodloužené svaté přijímání, kde je 
prostor pro dokončení našich chval  
a díkůvzdání. 

 
Jak jsem již upozornil v před-

vánočním čísle Kukátka, adorace bývá 
v našem kostele pravidelně každé 
úterý po večerní mši svaté od 18.30 
do 19.30, dále na první pátek dvě 
hodiny před večerní mší svatou a 
jednou za rok bývá adorační den, kdy je 
Eucharistie vystavena po celý den.  

 
Nemusíš být přítomen 

v kostele po celou dobu 
konání adorace, přijď třeba 
jen na chvilku pozdravit 
Pána, poklonit se mu, 
poděkovat za to, co se ti 
podařilo, poprosit o pomoc 
v těžkých chvílích, poradit se 
s ním při rozhodování 
v osobních záležitostech, 

poprosit o poznání jeho vůle. A o 
prvním pátku je také dobrá příležitost se 
v průběhu adorace připravit na přijetí 
svátosti smíření. 
      
     A. S. 
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STALO SE 
 
PRVNÍ KARNEVALY NA ZAČÁTKU 
MASOPUSTU PROBĚHLY 
V SALESKU 
 
Letos jsme vyrazili do džungle už 18. a 
19. ledna, kde nás čekala zvířátka 
s nejrůznějšími úkoly. Věděli jste, že 
slon nedupe, že vejcožrout africký 
neublíží a jen požírá vajíčka, že 
karnevalová opice umí zpívat a tygr 
krásně tančí? Že lenochod je opravdu 
pomalý, papoušek veselý, gepardi rychlí 
a lvice nemá hřívu? A kdo jde džunglí, 
musí mít odvahu? Karnevalové 
odpoledne v Salesku bylo veselé, hravé 
a plné krásných setkání, tance, soutěží. 
Děti a někteří dospěláci dorazili 
v maskách a byla to krásná podívaná. 
Každé dítko si odneslo také cenu 
z tomboly. Děkujeme, že jste přišli a 
karnevaly si užili.  
 

Za organizátory Martina Kosíková 
 
 

 
 

JANA BOSKA JSME OSLAVILI NA 
LEDĚ 
Ve čtvrtek 30. ledna, v den vysvědčení, 
jsme měli odpoledne v Salesku 
vyhrazené soutěžím a aktivitám pro děti 
na kluzišti, spojené se svátkem 
zakladatele salesiánů – sv. Janem 
Boskem. Když děti ukázaly vysvědčení, 
mohly bruslit zdarma. Kromě soutěží 

mohly děti pátrat po zajímavostech z 
jeho života. Don Bosko se po celou 
dobu proháněl na bruslích po kluzišti, 
rozdával bonbony a dárky za splněné 
úkoly. Poté byla možnost navštívit 
Planetárium s promítáním v klubu 
VeSPOD, dobrovolné vstupné bylo 
darováno Dobrocentru při nemocnici u 
sv. Anny.  Na závěr svátku se v sále 
konala mše svatá. Pokud se chcete o 
tomto světci dozvědět více, zastavte se 
v Salesku pro kreslený komiks.  
 

P. Petr Matula 
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KLUZIŠTĚ SALESKO 
 
Z provozu kluziště je možné zhlédnout 
krátké video ve vstupním prostoru 
Saleska nebo na youtube (přes odkaz 

na webu Saleska). Kluziště je v provozu 
už čtvrtou sezónu (od 6. 12. 2019 do 
února 2020). Přesnější statistiku se 
dozvíte v příštím čísle.   
 

 
 
 

CHYSTÁME PRO VÁS 

 
OSLAVA 25 LET SALESKA 
Všechny zveme v neděli 24. 5. 2020 na 
oslavu 25 let Saleska. Zatím 
připravujeme bohatý program, do 
kterého budou zapojeny i jiné líšeňské 
organizace. Podrobnější program se 
dozvíte v příštím čísle. 
 
14. 3.   JARNÍ SALESKOVÁ BURZA 
Již tradiční akce pro rodiny s dětmi. 
Nákup a prodej obuvi, oblečení, hraček 
a potřeb pro děti od 1 do 15 let. Chcete-
li prodávat, hlaste se na recepci od 24. 
2.  do 9. 3., poplatek 100 Kč za místo 
se hradí při přihlašování. Kapacita 
omezená. Příprava prodejního místa od 
15.45, prodej zahájen v 16.30. Chcete-li 
nakupovat, přijďte. 

Hrajeme si na závodníky – již tradiční 
jarní akce pro všechny milovníky 
odrážedel, motorek a koloběžek. 
Zveme všechny malé děti a jejich rodiče 
ve čtvrtek 30. dubna od 9.30 v Salesku 
na hřišti. Nastartujte svoje odrážedla, 
motorky, tříkolky, koloběžky či kola a 
přijeďte do Saleska. Můžete se těšit na 
nejrůznější disciplíny pro vás i vaše 
„vozidla“, závodní dráhu i medaili pro 
vítěze. 
Na akci není nutné přihlašování, stačí 
přijít. Vstupné 30 Kč a doporučujeme 
helmu. 
V případě vytrvalého deště se akce 
nekoná!!! 
 

 
 
 

 

POZVÁNKY 
 
 
POPELEČNÍ STŘEDA – 26. února 2020 
 
Kostel – mše sv. v 8.00 a 18.00 hod. 
 
Salesko – mše sv. v 7.30 a v 18.15 hod. 
 
 
Den přísného postu: zdrženlivost 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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KŘÍŽOVÉ CESTY 
 
Během postní doby se budeme pravidelně 
modlit křížovou cestu.  
 
 
V KOSTELE: 
 
Pátek v 17.30 hod. 
Neděle v 15.00 hod. 
 
V Salesku (kaple): 
 
Úterý a pátek v 18.15 hod.,  
navazovat bude mše sv. bez promluvy 
 
 
 
Při každé nedělní křížové cestě  
v kostele příležitost ke svátosti smíření. 
 
 

 
SVÁTOST SMÍŘENÍ  
 
Pravidelně ½ hod. před každou mší 
sv. a v neděli při křížové cestě 
v kostele. 
 
ZPOVĚDNÍ DEN FARNOSTI 
 
Neděle 5. dubna v kostele  
 
od 15.00 do 18.00 hodin 
 
V Salesku zpovídáme:  
 
V neděli před mší svatou. 
 
 
 
 
 
 

 

 
POSTNÍ ROZJÍMÁNÍ   
 
s poezií Jana Zahradníčka a s tóny varhan 
 
15. 3. 2020 – 3. neděle postní, kostel sv. Jiljí 
Pásmo navazuje na křížovou cestu, která v kostele začíná  
v 15.00 hodin. 
 
Vstupné dobrovolné, doporučené 100 Kč 
Výtěžek bude věnován na potřeby kostela sv. Jiljí. 
 

 

 
KVĚTNÁ NEDĚLE – 5. dubna 2020 
 
Při každé mši sv. žehnání jívových ratolestí.  
Začíná Svatý týden.  
 
Obstarejte si včas ratolesti k žehnání. 
Při mši sv. v 10.00 hod. v kostele zpívá farní oktet. 
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KUKÁTKO DĚTEM 
 

 


