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Věřím ve Vzkříšeného
Jak proûijeme Velikonoce? A jak proûÌv·me sv˘j
ûivot?
NedÏl·m dobro, kterÈ chci, ale dÏl·m zlo, kterÈ
nechci. Tak spolu s Pavlem ¯Ìk·m: J· uboh˝ ËlovÏk!
Nemohu se spolÈhat na sebe, na svÈ schopnosti
a na svÈ v˝kony ...
Nezb˝v· mi nic, neû vÌra v Boha, kter˝ ospravedlÚuje. Nic, neû vÌra, ûe jsem byl ve k¯tu spolu s JeûÌöem Kristem poh¯ben. VÌra, ûe i ve mnÏ je Duch,
kter˝ oûivÌ to mÈ smrtelnÈ.
A tak vol·m: Abba, OtËe. DÏkuji, ûe mÏ
Ježíši
nic nem˘ûe odlouËit od Kristovy l·sky.
Když se dívám
A prosÌm: P¯ijÔ, Duchu ûivota. Aù st·le vÌc
na Tvoje bolesti,
ve mnÏ vÌtÏzÌ jasnÈ p¯esvÏdËenÌ a pevnÈ
zmučenou tvář,
rozhodnutÌ: Vûdyù jsme h¯Ìchu zem¯eli! Jak
na těžký kříž,
bychom v nÏm jeötÏ mohli ûÌt?
který jsi nesl
za nás, Ježíši.
Nezasloužíme si,
tak velké Tvoji
oběti, když
častým hostem
je nám hřích.
Proč neumíme
hlasu Tvému
naslouchat, vždyť
ses narodil, aby
jsi nás z hříchů,
Ježíši, vykoupil.
Prosíme, pomoz
nám, ať nad hříchem
zvítězí oběť Tvá.
Alena Veithová

Podle listu ÿÌman˘m
o. Jan BezdÏk

Přejeme Vám, abyste svátky umučení, smrti
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista
prožili s čistým a vnímavým srdcem.
Těšíme se na setkání s naším Pánem
a s Vámi se všemi ve Večeřadle, v Getsemanské
zahradě, na Kalvárii a u prázdného hrobu.
Hojnost darů Vzkříšeného Pána nejen pro sváteční dny
Vám vyprošují Vaši kněží
P. Karel Hrazdil, P. Pavel Hruška, P. David Ambrož,
P. Jan Bezděk, P. Radomil Kaláb,
P. Václav Slouk a jáhen Mgr. Josef Múčka

Denní modlitba církve
v katedrále

Zahájení nového kurzu
přípravy dospělých ke křtu

Na Zelen˝ Ëtvrtek, Velk˝ p·tek a BÌlou
sobotu r·no se neslavÌ möe svatÈ. BrnÏnsk˝
biskup VojtÏch zve v tyto dny, tedy ve Ëtvrtek
9. dubna, v p·tek 10. dubna a v sobotu
11. dubna 2009, zvl·ötÏ vÏ¯ÌcÌ z Brna ke spoleËnÈ modlitbÏ dennÌ modlitby cÌrkve ñ modlitby se ËtenÌm a rannÌch chval, kter· se kon·
od 7 hodin r·no v katedr·le.
DennÌ modlitba cÌrkve je modlitbou, kterou se cÌrkev obracÌ na svÈho Boha, aby ho
chv·lila, aby mu dÏkovala, aby ho prosila.
K tÈto modlitbÏ jsou zv·ni vöichni k¯esùanÈ,
nÏkte¯Ì tuto modlitbu, zn·mou jako brevi·¯,
p¯ijÌmajÌ jako svou povinnost (knÏûÌ, j·hnovÈ, ¯eholnÌci a dalöÌ).
Texty modlitby si m˘ûeme do katedr·ly
vzÌt s sebou (pokud je m·me) nebo si je m˘ûeme vyp˘jËit p¯Ìmo v katedr·le.

Nov˝ kurz p¯Ìpravy dospÏl˝ch z·jemc˘
o k¯est zaËÌn· v ˙ter˝ 14. dubna 2009 v 17
hodin.
Setk·nÌ budou probÌhat na fa¯e u sv. Jakuba vûdy v ˙ter˝ v knihovnÏ v 1. poschodÌ
od 17.00 do 18.30 hodin. P¯Ìprava je rozvrûena tak, aby ob¯ad k¯tu probÏhl o VelikonocÌch 2010. P¯Ìpravu vede Mgr. Ludmila
Grombi¯Ìkov· ve spolupr·ci s knÏûÌmi farnosti.
SrdeËnÏ zveme vöechny z·jemce.

Otec V·clav Slouk

Pouť do Sloupu
v Moravském krasu 2009
HlavnÌ poutnÌ möi ve Sloupu v MoravskÈm krasu bude celebrovat brnÏnsk˝ biskup VojtÏch Cikrle na KvÏtn˝ p·tek 3. dubna v 10.30 hodin.
Sloup v MoravskÈm krasu pat¯Ì k sedmi
nejv˝znamnÏjöÌm poutnÌm mÌst˘m brnÏnskÈ
diecÈze. K BolestnÈ Matce BoûÌ mÌ¯Ì kaûdoroËnÏ na ÑKvÏtn˝ p·tekì tisÌce poutnÌk˘.
LetoönÌ program hlavnÌ sloupskÈ pouti
zaËne tradiËnÏ v p¯edveËer KvÏtnÈho p·tku.
Ve Ëtvrtek 2. dubna od 17.30 hodin bude probÌhat v kostele modlitba sedmibolestnÈho
r˘ûence, po nÌ n·sleduje bohosluûba, kterÈ
bude p¯edsedat kanovnÌk Kr·lovskÈ stoliËnÌ
kapituly sv. Petra Pavla, brnÏnsk˝ dÏkan
V·clav Slouk.
Program bÏhem KvÏtnÈho p·tku 3. 4. bude naplnÏn p¯edevöÌm poutnÌmi bohosluûbami: v 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.00
hod.
Ve 13.00 hodin zaËne odpolednÌ program
sest·vajÌcÌ z poboûnosti k¯ÌûovÈ cesty a sv·tostnÈho poûehn·nÌ. BÏhem celÈho dopoledne bude pro vÏ¯ÌcÌ p¯Ìleûitost ke slavenÌ sv·tosti smÌ¯enÌ.

Otec V·clav Slouk

Biskup Cikrle se v Brně
setká s mladými
své diecéze
DiecÈznÌ setk·nÌ ml·deûe brnÏnskÈ diecÈze s biskupem VojtÏchem Cikrlem probÏhne v katedr·le sv. Petra a Pavla v BrnÏ
v sobotu 4. 4. od 8.30 do 16.30 hodin.
TradiËnÌho setk·nÌ ml·deûe s biskupem
VojtÏchem Cikrlem, kterÈ v brnÏnskÈ diecÈzi
probÌh· vûdy v sobotu p¯ed KvÏtnou nedÏlÌ,
se v poslednÌch nÏkolika letech z˙ËastÚujÌ
vÌce neû dva tisÌce mlad˝ch lidÌ. LetoönÌ
setk·nÌ se ponese v duchu biblickÈho veröe:
ÑM·me nadÏji v ûivÈm Bohuì (1 Tim 4,10).
DiecÈznÌ centrum ml·deûe p¯ipravilo do
katedr·ly sv. Petra a Pavla jiû tradiËnÏ pestr˝ program, v nÏmû kr·tce po zah·jenÌ povzbudÌ p¯ÌtomnÈ biskup VojtÏch Cikrle tÈmatickou katechezÌ. PotÈ bude n·sledovat program ve skupink·ch a ve 12.00 hodin obÏd.
OdpolednÌ blok, v nÏmû bude prezentov·no
poselstvÌ SvatÈho otce Benedikta XVI. k letoönÌmu svÏtovÈmu dni ml·deûe, nabÌdne takÈ nÏkolik scÈnek a kr·tkou besedu. Setk·nÌ
zakonËÌ pontifik·lnÌ bohosluûba.
Podrobnosti k programu a sedmn·cti dopolednÌm skupin·m budou aktualizov·ny
a doplÚov·ny na http://brno.signaly.cz. Zde je
takÈ moûnÈ nalÈzt poselstvÌ Benedikta XVI.
k letoönÌmu svÏtovÈmu dni ml·deûe na tÈma:
ÑM·me nadÏji v ûivÈm Bohuì (1 Tim 4,10).
DalöÌ informace o akci: DiecÈznÌ centrum ml·deûe, Petrov 5, 602 00 Brno, telefon:
543 235 030 kl. 259.

Velikonoce 2009
Svátky Umučení, Smrti a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista
ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně
Datum
Hodina

Co n·s Ëek·

Sobota 4. 4. 2009 ñ Sobota po 5. nedÏli postnÌ
09.00
DiecÈznÌ setk·nÌ ml·deûe s biskupem
19.00
Möe sv. Ëesko-nÏmeck·, hlavnÌ celebrant Mons. Dominik Duka,
biskup kr·lovÈhradeck˝, zpÌv· KantilÈna

MÌsto
katedr·la
kostel

NedÏle 5. 4. 2009 ñ KvÏtn· (paöijov·) nedÏle ñ 6. nedÏle postnÌ
09.30
Möe svat· se svÏcenÌm ratolestÌ, pr˘vod do kostela, paöije
kostel
11.00
P¯i möi svatÈ chr·mov˝ sbor uvede: G. Reuteter ñ Moteto De profundis,
A. Bruckner ñ Kronstorfer Messe
⁄ter˝ 7. 4. 2009 ñ ⁄ter˝ SvatÈho t˝dne
18.15
K¯Ìûov· cesta

kostel

St¯eda 8. 4. 2009 ñ St¯eda SvatÈho t˝dne
18.00
Adorace
19.30
VelikonoËnÌ ˙klid kostela

kostel
kostel

»tvrtek
07.00
09.00
19.00

9. 4. 2009 ñ Zelen˝ Ëtvrtek
DennÌ modlitba cÌrkve (modlitba se ËtenÌmi + rannÌ chv·ly)
Möe sv. se svÏcenÌm olej˘ a obnovou knÏûsk˝ch z·vazk˘
Möe sv. na pam·tku VeËe¯e P·nÏ, po nÌ adorace

katedr·la
katedr·la
kostel

P·tek 10. 4. 2009 ñ Velk˝ p·tek ñ Den p¯ÌsnÈho postu
07.00
DennÌ modlitba cÌrkve (modlitba se ËtenÌmi + rannÌ chv·ly)
19.00
Ob¯ady na pam·tku UmuËenÌ P·nÏ

katedr·la
kostel

Sobota 11. 4. 2009 ñ BÌl· sobota
07.00
DennÌ modlitba cÌrkve (modlitba se ËtenÌmi + rannÌ chv·ly)
18.00
SloûenÌ vyzn·nÌ vÌry katechumen˘, ob¯ad ÑEfetaì,
volba k¯estnÌho jmÈna
20.00
VelikonoËnÌ vigilie slavnosti Zmrtv˝chvst·nÌ P·nÏ;
k¯est dospÏl˝ch katechumen˘, bi¯mov·nÌ a p¯ijetÌ eucharistie
NedÏle 12. 4. 2009 ñ Slavnost Zmrtv˝chvst·nÌ P·nÏ
P¯i dopolednÌch bohosluûb·ch se uskuteËnÌ
svÏcenÌ velikonoËnÌch pokrm˘
09.30
Möe. sv., hl. celebrant ñ Mons. VojtÏch Cikrle, biskup brnÏnsk˝,
p¯i möi sv. chr·mov˝ sbor uvede: J. Haydn ñ Missa brevis in B
Sancti Johannis de Deo
11.00
P¯i möi sv. chr·mov˝ sbor uvede: J. Haydn ñ Missa brevis in B
Sancti Johannis de Deo
PondÏlÌ 13. 4. 2008 ñ PondÏlÌ velikonoËnÌ
NedÏlnÌ po¯ad bohosluûeb

katedr·la
fara
kostel

kostel

kostel

kostel

V p·tek 10. 4. 2008 je Velk˝ p·tek ñ den p¯ÌsnÈho postu, kter˝ v sobÏ zahrnuje p˘st ˙jmy a p˘st od masit˝ch pokrm˘.
P¯i postu ˙jmy je dovoleno najÌst se jen jednou za den dosyta. P˘st ˙jmy zavazuje katolÌky od dovröenÈho 18. roku
ûivota do dovröenÈho 59. roku ûivota. Nemoc, tÏûk· tÏlesn· pr·ce nebo podobn˝ v·ûn˝ d˘vod od povinnosti ˙jmy
osvobozujÌ. P˘st zdrûenlivosti od masit˝ch pokrm˘ zavazuje katolÌky od dovröenÈho 14. roku ûivota. Na Velk˝ p·tek
nenÌ moûnÈ bez v·ûnÈ p¯ÌËiny zamÏnit p˘st od masit˝ch pokrm˘ za nÏjak˝ jin˝ projev pok·nÌ podle vlastnÌ volby.
Na Zelen˝ Ëtvrtek, Velk˝ p·tek a BÌlou sobotu nenÌ möe svat· v 8 hodin r·no!
P¯Ìleûitost k p¯ijetÌ sv·tosti smÌ¯enÌ: KromÏ obvykl˝ch Ëas˘ (p˘l hodiny p¯ede möÌ sv. a podle pot¯eby a moûnosti i bÏhem möe sv.) bude ve SvatÈm t˝dnu moûnost p¯ijmout sv·tost smÌ¯enÌ kaûd˝ den veËer od 18 hodin,
na Zelen˝ Ëtvrtek, Velk˝ p·tek a BÌlou sobotu r·no od 8 hod. Neodkl·dejte p¯ijetÌ sv·tosti smÌ¯enÌ na poslednÌ chvÌli!

Velikonoce 2009 v Brně
Katedr·la
Sv. Michal
KapucÌni
Bystrc
Bystrc ñ Archa
Husovice
SobÏöice ñ Klarisky
Kom·rov
Heröpice
KomÌn
Jundrov
éabov¯esky
Kr·lovo Pole
K¯enov·
Lesn·
LÌskovec
LÌöeÚ
LÌöeÚ ñ SÌdliötÏ
Ochoz
Slatina
Ob¯any
ÿeËkovice
StarÈ Brno
Sv. AlûbÏta
Sv. Leopold
Sv. Augustin
Sv. Jakub
Grohova ul.
JezuitÈ
Sv. Jan˘
Sv. Ma¯Ì MagdalÈna
* ÿeckokatolickÈ
u sv. Ma¯Ì MagdalÈny
Sv. Tom·ö
Tu¯any
Z·brdovice
éebÏtÌn
Kohoutovice
éidenice
BÌlovice nad Svitavou
Vranov u Brna

Zelen˝ Ëtvrtek
9. 4. 2009
9.00; 17.30
ñ
17.00
18.00
20.00
18.00
18.00
18.00
ñ
18.00
ñ
18.00
18.00
18.30
18.00
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
18.00
18.00
18.30
ñ
18.00
18.00
19.00
17.00
17.00
15.30
18.00

Velk˝ p·tek
10. 4. 2009
15.00
ñ
17.00
18.00
16.30
18.00
18.00
18.00
ñ
18.00
ñ
18.00
18.00
18.30
18.00
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
18.00
18.00
18.30
ñ
18.00
18.00
19.00
16.00
17.00
15.30
18.00

VelikonoËnÌ vigilie
11. 4. 2009
21.00
ñ
20.00
19.00
21.30
20.00
20.00
20.00
ñ
NedÏle 5.00
ñ
20.00
20.00
19.00
20.00
21.00
20.00
NedÏle 5.30
19.30
20.00
20.00
21.00
18.30
ñ
19.00
21.00
20.00
18.00
20.00
20.00
18.00

15.00
17.30
18.00
18.00
18.30
ñ
18.00
17.30
18.30

15.00
17.30
18.00
18.00
18.30
ñ
18.00
17.30
18.30

15.00
21.00
20.00
20.00
18.30
ñ
21.00
20.00
21.00
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