Postní doba
Naše účast na Božím životě začíná při křtu. Křest nás
přivtěluje ke Kristu a začínáme žít ve spojení s ním.
Přijímá-li křest dospělý, bývá zvykem, že příprava
na tento významný okamžik v jeho životě vrcholí
v době postní, kdy se církev připravuje na slavení
Velikonoc.
Postní doba začíná na Popeleční středu a končí
na Zelený čtvrtek před večerní mší na památku Večeře
Páně. Trvá 40 dní (jako Pán Ježíš byl na poušti
po čtyřicet dní, nepočítají se do ní neděle).
Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní
obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému
odčiňování hříchů. Pomocí nám v této věci může být hluboké prožívání pobožnosti
křížové cesty.
Křesťan, který koná pokání za hříchy, se připodobňuje Kristu. On obětoval svůj život
jako výkupné za hříchy všech lidí.
Přivtělením ke Kristu jsou křesťané spojeni v jedno společenství, takže svatost
jednoho je dobrodiním i pro ostatní a hřích jednoho škodí i druhým. Opravdové pokání
s sebou nese vždy i smíření s bratřími a sestrami ve víře.
V 5. století začínal čtyřicetidenní půst na 1. neděli postní. Protože však křesťané nikdy
nepočítali neděli jako postní den, byly před tuto neděli brzy přidány další 4 dny.
Milostiplné prožití postní doby vám přeje
P. Josef Večeřa, farní vikář

Zprávy z diecéze
Centrum pro rodinu a sociální péči
v Brně připravilo pro rodiče a prarodiče
nejmenších dětí další program - klubík
Ovečky. Dopolední setkání jsou plná
hraní, zpívání, tvoření a hlavně povídání
o tom, co vše krásného pro nás Bůh
stvořil. Probíhají každý čtvrtek od 9.00
do 11.00 hodin v období od 23. února
do 15. června 2017.
Přihlášení je možné na www.crsp.cz
nebo na recepci Biskupská 7, Brno, tel.:
542 217 464.

1. dubna 2017 od 9.00 do 16.00 se
uskuteční
Diecézní
setkání
pro
rozvedené – Rozvod a život v církvi.
Setkání zahájí mše svatá v katedrále
a po ní budou následovat přednášky
ve společenském
sále
CRSP
na
Biskupské 7. Po celý den je zajištěna
duchovní služba k individuálnímu
rozhovoru či ke svátosti smíření. Setkání
je zdarma a není třeba se přihlašovat.
Program a více informací naleznete na
www.crsp.cz

10. až 11. března 2017 Centrum pro
rodinu a sociální péči v Brně pořádá
postní duchovní obnovu pro manžele
bez rozdílu věku a délky manželství
v Duchovním centru Vranov u Brna.
Exercitátorem je P. Jan Pacner, vojenský
kaplan Armády České republiky.
Přihlášky a více informací naleznete na
www.crsp.cz.

8. dubna 2017 od 8.30 do 16.00 hodin
proběhne setkání biskupa Vojtěcha
Cikrleho s mladými lidmi z brněnské
diecéze v katedrále sv. Petra a Pavla.
Mottem letošního setkání je biblický
citát z Lukášova evangelia: „Veliké věci
mi učinil ten, který je mocný.“
Více informací a rezervace do
dopoledních skupin
na www.brno.signaly.cz

12. března 2017 v 17.00 hodin se
v Brně-Bystrci v ekumenickém centru
Archa uskuteční další setkání z cyklu
Cestovatelských podvečerů nazvané
Kláštery Itálie. Vyprávět bude duchovní
správce místní farnosti P. Pavel Svoboda,
který strávil v Itálii několik let na
studiích.
1. dubna 2017 se koná konference
Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici
(sál milosrdných bratří Vídeňská 7,
Brno)

30. června 2017 je uzávěrka zasílání
fotografií na výstavu Brněnská diecéze
ve fotografiích, připravovanou k 240.
výročí založení diecéze. Tématem
fotografií je Katedrála sv. Petra a Pavla –
hlavní chrám diecéze a Ze života naší
farnosti.
Více informací na www.biskupstvi.cz
Ludmila Pohanková

Výročí
31.1. Blahopřejeme k 85. narozeninám
paní Ludmile Javorové s díky
za dlouholetou
obětavou
práci
v katechezi dětí a mládeže, lektorské
činnosti a další službě.
28.2. Blahopřejeme k 80. narozeninám
panu
Eduardu
Severovi
s díky
za udržování
betlémářské
tradice
a za průvodcovství po historii i po naší
vlasti.
Nedožitá výročí narození
19.1.1927 se narodil P. Bernard
František Palka, OPraem (90 let).
Odešel na věčnost v prosinci 2015.
2.2.1937 se narodil P. Jan Kabeláč
(80 let). Rozloučili jsme se s ním v srpnu
2015.
Další bývalí žideničtí kněží, kteří by
se letos v únoru dožili 90 let, jsou P.
Josef Groz, P. Alois Weigel a P. Karel
Hugo.
Výročí úmrtí
2.2. vzpomínáme první výročí úmrtí
P. Zdeňka Pospíšila, dlouholetého
výpomocného duchovního v naší
farnosti.
13.2. jsme si připomněli 15. výročí úmrtí
otce Josefa Javory, kněze východního
obřadu, obětavého manžela a otce tří
dětí.
R.I.P.
Liba Fediovičová

Úklid našeho farního kostela
Vážení farníci, sestry a bratři,
nadešla doba, kdy je třeba tzv. generálně
uklidit náš kostel.
Po domluvě s P. Petrem bylo vybráno
datum 8. dubna 2017 od 8 hodin
(sobota před Květnou nedělí ).
Moc prosím o účast a moje další prosba:
vezměte si s sebou kbelíky, smetáky,
popř. mopy, muži, pokud mají, hrábě.
Stává se, že při hojné účasti, ve kterou
doufám i letos, se nedostává nářadí.
Zváni jsou všichni, kdo mají zdravé ruce,
nohy a chuť do práce na Božím domě.
Těší se a srdečně zve za uklízecí sekci
Jitka Doleželová

Provázíme naše katechumeny
I v letošním roce budeme moci být
svědky vrcholící přípravy dospělých
kandidátů, katechumenů, na přijetí
svátostí, které otevírají cestu k plné
účasti na životě církve: křtu, biřmování
a eucharistie.
Tyto tři svátosti jsou zpravidla
udělovány o velikonoční vigilii během
křestní bohoslužby.

Přímluvu za vysvobození z moci ducha
zla potřebujeme všichni. Možná, že se víc
snažíme o to, abychom nedělali určitý
hřích, a méně si uvědomujeme, že se
máme zříci samotného ducha zla, který
se projevuje např. malověrností,
nerozhodností, chtivostí, nejednotou či
neláskou.
Doprovázení našich katechumenů nás
může velice obohatit: radujeme se
z dosud neznámých tváří a účastníme se
jejich očekávání největší změny v životě.
Marie Oujezdská
Postní myšlenka

Setkání s Bohem v každé svátosti se děje
ve společenství církve. Velice záleží na
každém z nás, nakolik se budou naši
noví bratři a sestry cítit přijati. Zapojit se
do jejich přípravy je i úkolem pro
každého z nás, protože cílem doby
postní je připravit se na obnovu
vlastního křestního vyznání.
Během třetí, čtvrté a páté neděle postní
budeme při jedné z dopoledních mší
svatých svědky proseb o vysvobození
z moci zla a upevnění víry. Prosby budou
ve
slovech
modlitby
pronášeny
nad každým katechumenem.

Podivuhodnými zbraněmi jsou modlitba
a odříkání, držme se jich pevně a volejme
ke Spasiteli: “Hřešili jsme, Pane, ale
konáme pokání, proto se nad námi
smiluj.“ Přetrhejme všechny pouta, která
nás váží ke hříchu, a odpusťme svým
bratřím, aby i nám byly odpuštěny naše
viny. Prvním stupněm pokání je vyhýbat
se hříchu, odložit všechny náruživosti,
a svou poskvrněnou duši obmýt slzami
lítosti.
Ale dej pozor, má duše, aby tvé pokání
nebylo polovičaté: abys mezitím, co
proléváš slzy lítosti, nehověla skrytě
tajným vášním, a tak zas o Boha
nedbalostí nepřišla, kráčej vytrvale
ve stopách Kristových a nes za ním svůj
kříž, aby k němu, oslavenému Kristu, byla
jednou přidružena.
(dle Českého misálu - z východní liturgie)

Václav Renč

Podruhé padá pod křížem
Když pláče muž neviditelným pláčem,
chce zůstat vzpřímený, stát, i když není na čem.
A to je jeho další pád.
Oč tvrdší prvého, o to je těžší vstát.

Ten za ním, který nechtěl nést,
ho mlčky zvedá spíš než vojákova pěst,
to pro něho povstává na kolenou –
a pro tu ženu s rouškou zkrvavenou.

Je dlouhá ještě cesta ke zrození,
i s polovinou kříže na rameni,
jak řeka slz všech mužů, žen i dětí,
jež proudí od početí do početí …

Když pláče Bůh neviditelným pláčem,
v mukách se znova rodí svět.
Když pláče Bůh neviditelným pláčem,
už nelze zpět.

Křížové cesty
Co naše duše potřebuje?
Ztišit se, setrvat na chvíli s Ježíšem.
Pojďme se společně vydat křížovou
cestou, která nás k tomu vybízí.
Pojďme se znovu nadechnout a obnovit
naši víru, ale hlavně důvěru v Ježíšovu
lásku k nám.
Pojďme k prameni a zdroji této lásky,
která se obětovala do krajnosti.

Křížové cesty v našem kostele
Pátek 3.3.2017
ministranti (kancionál)
Petr Janko
Neděle 1. postní 5.3.2017
muži (KC Vyznání pravdy)
Petr Schnirch
Pátek 10.3.2017
modlitební společenství (kancionál)
Pohankovi

Neděle 4. postní 26.3.2017
společenství rodin (KC Čas)
Martina Kolačná
Pátek 31.3.2017
schůzky (KC vlastní)
Nikola Kolačná
Neděle 5. postní 2.4.2017
společenství manželů (KC Připodobnění)
Marie Holíková
Pátek 7.4.2017
děti (KC dětská)
katechetky
Květná neděle 9.4.2017
farní společenství (KC vlastní )
P. Petr Beneš
Velký pátek 14.4.2017
ministranti (KC P. Beneše)
Petr Janko
Jana Uhlířová

Neděle 2. postní 12.3.2017
společenství žen (KC Náš hřích)
Jana Uhlířová

Významné životní jubileum

Pátek 17.3.2017
Legie Marie (KC mariánská)
Marie Mašková

a plné síle dožívá osmdesáti roků

Neděle 3. postní 19.3.2017
společenství manželů (kancionál )
Petr Doležel

křesťanských aktivit. Pochází z Brna-

Pátek 24.3.2017
Modlitby matek (KC Rodina)
Monika Horká

rodina zemědělství opustit a v poválečné

Posledního únorového dne se ve zdraví
obětavý farník pan Eduard Severa,
kterého mnozí z nás znají z různých
Husovic z rolnického rodu. Po úmrtí
otce, kterého ztratil v dětství, musela
době žila ve velmi skromných poměrech.

V roce 1969 se pan Severa oženil

Od 60. let minulého století se věnuje

a s rodinou se v roce 1975 přestěhoval

průvodcovské činnosti, studiu příslušné

do Židenic.

literatury

Po

maturitě

na

francouzském

gymnáziu v Brně úspěšně studoval
na Přírodovědecké fakultě Univerzity J.
E.

Purkyně

(dnes

Masarykova

univerzita). V roce 1959, ve čtvrtém
ročníku studia, byl však ze školy
vyloučen z náboženských důvodů, což
souviselo se zatčením P. Stanislava

a

cizím

mimořádných

jazykům.

znalostech

O jeho

církevních

a světských památek u nás i v zahraničí
se

mohl

přesvědčit

každý,

kdo

se zúčastnil kteréhokoliv poznávacího
zájezdu, který pan Severa vedl. Již 16
roků se také podílí na Tříkrálové sbírce
jako

jeden

z králů,

jeho

koledním

místem jsou Černovice.

Krátkého. Byl totiž členem skupiny

Je členem Společnosti pro obnovu

katolické mládeže, kterou horlivý kněz

mariánského sloupu v Praze a o postupu

za tehdejší obtížné situace v Husovicích

prací průběžně informuje v tomto

duchovně formoval.

časopise. Sbírá podpisy na podporu
pronásledovaných
křesťanů

ve

a

světě,

uvězněných
kterou

řídí

mezinárodní organizace CSI (Christian
Solidarity International). Jeho velkou
zálibou jsou betlémy, je členem Českého
sdružení přátel betlémů. Betlémů má
doma několik desítek, z nich vyniká
třímetrový třebíčský betlém. Betlémy
staví

každoročně

během

adventu

a ve vánoční době rád přivítá každého
návštěvníka, který projeví zájem.
K životnímu jubileu panu Severovi
Po ukončení základní vojenské služby
a práci v dělnické profesi zastával pak až
do

odchodu

vedoucího

do

knihovny

důchodu

místo

v Geografickém

ústavu ČSAV v Brně. Rehabilitace se
dočkal až v roce 1990.

upřímně blahopřejeme a do dalších let
vyprošujeme Boží požehnání a hojnost
darů Ducha Svatého.
Karel Krška

Okénko nejen pro děti
Milí kamarádi!
Před pár dny nám začala postní doba a na křížových cestách si budeme moci
připomínat, co pro nás Pán Ježíš vykonal. Kříž, který nesl na zádech, přijal dobrovolně,
bez námitek. Několikrát pod váhou kříže padl, ale vždy našel síly a vstal. Pán Ježíš na
svých zádech nese hříchy nás všech. Dokážeme na svých zádech nést tíhu našich
hříchů? Mnohdy se nám zdá, že už nemůžeme, ale Kristus vstal – vstaneme i my?
Spojením čísel 1 – 72 v obrázku si připomeňte Ježíšovu cestu na Golgotu.

T. Veselá

