
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 2 / 2009 

 
Hle Beránek Boží, který snímá hříchy světa,  

blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově! 
 
Tato slova slyšíme při mši svaté, když kněz ukazuje bílou Hostii. 
Žide čekali Mesiáše - silného krále a Vládce celé země, bojovníka za svo-
bodu. A tak přišel na zem Ježíš a zklamal spoustu věřících. On nebojoval,  
jak čekali, nesvolal armádu, neporazil Římany… 

Nejsme někdy podobní židům? 
Mohl by poslat Bůh trest na poha-
ny a na ty, kteří nás pronásledují? 
Nečekáme neštěstí těch, kteří 
jsou nám nesympatičtí? 

Ježíš - Beránek - to je znamení 
pro křesťany i dnes. 
„Jestliže pronásledovali mne, i vás 
budou…“ 

„Vezmi svůj kříž a následuj mě.“ 

Chce z nás Ježíš udělat mučední-
ky za živa a má radost z našeho 
trápení? NIKOLIV!!! 

Velikonoce nám jasně ukazují, v 
čem je síla - síla tak veliká, že do-
káže vzkřísit mrtvé tělo. Láska a 
pokora, trpělivost a odpuštění, pravda a soucit. To všechno mě vede 
k vítězství, i když se mi zdá, že mě všichni zneužívají a posmívají se mi, že 
by možná bylo lepší odpovědět na zlo zlem. 

Beránek velikonoční ať posilní naši víru na další rok našeho, na první po-
hled naivního, života. 

Když je mně úzko a nemám sílu, stačí se podívat na tu bílou Hostii při mši 
svaté a prosit o pomoc. On mě nikdy nenechá napospas zlu. 

Jsme jako ty ovečky mezi vlky, ale máme skvělého Pastýře!!! 
Váš P. Jacek
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Život ve farnosti 
 
13. 4. Pondělí Velikonoční 

mše sv.  v 7.15 a 9.00 hod. 

19. 4. Neděle Božího milosrdenství 

Vigilie v sobotu v 18.00 hod. mše 
svatá a adorace. 

21. 5. Slavnost Nanebevstoupení 
Páně 

Mše sv. v 7.00 a 18.00 hod. 

31. 5. Slavnost Seslání Ducha sva-
tého 

První svaté přijímání dětí při mši sv. 
v 10.00 hod. 
 

  7. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice 

 
14. 6. Slavnost Těla a Krve Páně 

mše sv. v 8.00 v kostele a v 10.00 
na náměstí s průvodem kolem kos-
tela 
 

19. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova 

mše sv.  v 18.00 hod. 
 

20. 6. Slavnost Neposkvrněného 
Srdce Panny Marie 

mše sv.  v 7.00 hod. 
 

24. 6. Slavnost narození sv. Jana 
Křtitele 

mše sv.  v 18.00 hod. 
 

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla 

mše sv.  v 18.00 hod. 
 

Mše svaté za nemocné 

- 18. dubna, 16. května, 13. června 
 
 

 

Mše svaté za zemřelé 

- 25. dubna, 29. května, 20. června 

Mše svaté na úmysly dárců 

- 15. dubna, 25. května, 8. června 
 
V uvedené dny bude připraven košík, do   
něhož můžete vložit na lístku svůj úmy-
sl. 

Májové pobožnosti 

- od 1. května denně (mimo úterý) po 
mši svaté. V neděli v 18.00 se svátost-
ným požehnáním. 

Svatodušní novéna 

- od 22. 5. do 30. 5. Devítidenní příprava 
na slavnost Seslání Ducha svatého bu-
de probíhat v rámci májových pobož-
ností a vyvrcholí v sobotu svatodušní vi-
gilií a mší sv. ve 20.00 hod. 
 
1. svátost smíření dětí 

- v sobotu 30. 5. od 9.00 hod. Možnost 
svátostného smíření pro rodiče a kmotry 
dětí bude v pátek od 16.00 hod. 
 
Den farnosti 

- proběhne na slavnost Božího těla, tj. 
v neděli 14. června. Odpoledne bude 
zábavný program pro celou farnost. Vý-
těžek z akce bude věnován na misie. 
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V naší farnosti probíhá 

Příprava na 1. sv. přijímání dětí 

- vždy ve středu po mši svaté. 

Snídaně na faře 

- každý druhý čtvrtek po mši svaté: 16.4., 
30. 4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6. 

Katecheze pro dospělé 

- od dubna každý třetí pátek v měsíci po 
mši svaté 

Misijní klubko dětí 

- každou druhou středu v 16.30 hodin ve 
farní herně. 

 

Zveme 
- děkanská pěší pouť do Rajhradu v so-
botu 23. května. Přesné propozice budou 
v ohláškách. 

- farní hra pro děti v neděli 26. dubna. Za-
čátek ve 14.00 na Ořešíně v Rakovci. Na 
závěr bude posezení u táboráku. 

- soustředění ministrantů na faře v Ko-
něšíně proběhne od 30. 4. do 2. 5. 2009 
pod vedením otce Jacka. 

- farní výlet do Broumovských skal a okolí 
od 8. 5. do 10 . 5. 2009. Bližší informace 
byly v minulém Rožni. 

- pouť dětí v sobotu 23. května do poutní-
ho místa Neratov. Přihlášky v nábožen-
ství u katechetek. Pro děti od 1. třídy. 

 

Připravujeme 

- farní pouť do Slavkovic (kostel Božího 
milosrdenství), Žďáru nad Sázavou, Lavi-
ček (sv. Zdislavy) a Netína (Nanebevzetí 
P. Marie) se bude konat v sobotu 6. červ-
na. 

 

 

 

- přechod polských Tater 24. až 28. 
června. Pro mládež od 15 let. Hlaste se 
u otce Jacka! 

 

 

 

 

 

- vodácké prázdniny rodin na řece Be-
rounce od 5. do 8. 7. Hlaste se u otce 
Jacka. 

- týden na Mazurských jezerech od 
12. do 18. 7. Pro mládež od 15 let. Při-
hlášky u o. Jacka. 

           

 
 
 
 
 

Diecézní akce 

Pouť skautek a skautů brněnské 
diecéze 

- se koná v sobotu 25. 4. v Předklášteří 
u Tišnova. Hlavním celebrantem boho-
služby v 15.00 hodin bude generální 
vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek. 

Pouť ministrantů brněnské diecéze 

- se koná v sobotu 16. 5. ve Vranově u 
Brna. Celodenní program vyvrcholí 
v 15.00 bohoslužbou v poutním kostele 
Panny Marie, kterou bude celebrovat o. 
biskup Vojtěch Cikrle. 

Brněnská „Noc kostelů“ 

- se koná 29. 5. a nabídne široké veřej-
nosti možnost navštívit kostely a modli-
tebny v centru Brna. Jednotlivé farnos-
ti, sbory, církevní obce a řády přivítají 
návštěvníky bohatým programem včet-
ně komentovaných prohlídek nebo 
koncertů. Zpřístupněny budou rovněž 
některé běžně nepřístupné části koste-
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lů, jako např. varhanní kůry, sakristie, vě-
že nebo krypty. Pro návštěvníky bude k 
dispozici průvodce s programem jednotli-
vých kostelů a další informační materiály. 
Podrobnější informace jsou zveřejněny 
na stránkách www.nockostelu.cz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Program poutí do kostela Božího 
milosrdenství ve Slavkovicích 
v roce 2009 

Kostel ve Slavkovicích u Nového Města na 
Moravě, první v České republice zasvěce-
ný Božímu milosrdenství a sv. Faustyně, 
požehnal 30. 3. loňského roku brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle. Pravidelné poutní 
bohoslužby se zde  konají každou třetí so-
botu v měsíci. 
 

Hlavní poutě: 

19. 4. v 15.00 hod. svátek Božího milosr-
denství – celebruje kardinál Miloslav Vlk  

4. 10. v 15.00 hod. mše ke sv. Faustině  
 

Poutě třetí sobotu v měsíci: 

(v 16.00 růženec a Korunka, možnost 
svát. smíření, v 17.00 hodin mše svatá) 

16. 5.    R. D. ThLic. Mirosłav Michalak, vi-
kář trutnovského vikariátu 

20. 6.    R. D. Jan Mach, farář z Kostelce 
na Hané  

18. 7.  R. D. Mgr. Maria Rudolf Kosík, 
OPraem., opat kláštera v N. Říši 

15. 8.  R. D.  Dr. Václav Pícha, JC.D., 
vikář z Českého Krumlova 

19. 9. D. ThLic. Antonín Pražan, SDB, 
České Budějovice 

17. 10.  D. Jiří Múčka, OMI, Klokoty u Tá-
bora 

21. 11.  D. Mgr. Siard Kamil Novotný, 
OPraem., kaplan z Nové Říše 

19. 12.   R. D. Mgr. Petr Papoušek, ad-
ministrátor z Velkých Pavlovic 

Dle www.biskupstvi.cz 

 

Hledá se duchovní rodič! 
Vrátím se ještě k mé pouti do Peru, 
přesně do Andamarky v Andách! Žije 
tam jeden dědeček (na fotce), který 
vychovává svá vnoučata a má jich 5. 
Až budou trošku starší, přijedou pro 
ně rodiče a vezmou je domů, protože 
budou moct pracovat, a na jejich mís-
to dovezou další malé... U dědečka je 
také malá Soraya (na fotce), která 
vždy chodí na mši a ministruje. Děde-
ček ji má moc rád. Je moc chytrá, 
zbožná a velmi sympatická. Dědeček 
vždy pláče, když si uvědomí, že ji bu-
de muset vrátit rodičům. Dívka pak 
bude muset kopat a sázet brambory a 
v šestnácti si ji určitě někdo vezme ja-
ko "manželku". 

Obracím se s prosbou na vás, jestli by 
se našel někdo, kdo by ji vzal na du-
chovni adopci! A zasponzoroval školu 
u sester. To je jediná možnost, jak ji 
zachránit před životem bez budouc-
nosti... 
Škola by stála cca 1000 USD za rok a 
základní by trvala šest let. 

O.Jacek 
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Představujeme... 
Katechetky 

V tomto čísle chceme krátce představit ty, 
které se starají o duchovní výchovu našich 
dětí při výuce náboženství. V Řečkovicích 
máme to štěstí, že nás Pán obdaroval 
poměrně velkým počtem katechetek. 
V současnosti mezi aktivně působící patří: 

M. Wallingerová 
L. Suchá 
M. Votavová 
Z. Poláková 
K. Kolářová 
L. Fialová 
Š. Cahová 

Kromě toho máme „v záloze“ řadu kate-
chetek bývalých, které z různých důvodů 
učit nemohou. Většina z nich se ale jiným 
způsobem aktivně podílí na dění v naší 
farnosti (příprava akcí pro děti, dětské mše 
svaté, apod.). 
Děkujme Pánu za naše katechetky a ne-
zapomínejme na ně ve svých modlitbách! 
 

Velikonoční názvy a 
symboly 
Zelený čtvrtek 

Název pochází asi ze staré němčiny, kde 
greinen znamená plakat. Přesmyčkou pů-
vodního Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) 
vznikl Gründonnerstag (zelený čtvrtek). 
Zelená barva má ale i jiné opodstatnění. 
V tento den byli veřejní kajícníci přijímáni 
znovu do společenství a tak se jako suché 
větve zazelenali na stromu církve. Křesťa-
né v ten den také jedli hořké byliny připo-
mínající Božímu lidu Izraele trpkou porobu 
v Egyptě. V liturgii se užívalo i zelených 
mešních rouch na znamení radosti. 
 

Velký pátek 

Velký pátek obdržel svůj vznešený název 
pro veliká tajemství vykoupení, která chce 
zpřítomnit. 

Pro křesťany je časem smutku a soucit-
ného postu, neboť jim byl vzat ženich 
(Mt 9,15). Přísný půst trval 40 hodin, tj. 
po dobu, kdy Ježíš ležel v hrobě. Nikde 
světlo, všude ticho – to je chudoba Vel-
kého pátku. Neslaví se Eucharistie, 
znamení Kristovy přítomnosti. 
 

Bílá sobota 

Tento den vděčí za svůj název kate-
chumenům, kteří se po křtu oblékají do 
bílých rouch. Je pokračováním ticha a 
smutku Velkého pátku. 
 

Exultet 

- Zajásejte – je první slovo velikonoční-
ho chvalozpěvu, který vyzývá, abychom 
Boha oslavovali radostným zpěvem a 
celou vroucností srdce a ducha. 
 

Aleluja 

Slovo pochází z hebrejského Hallelujah, 
čili Chvalte Hospodina. Je to jásavý vý-
křik nebeského Jeruzaléma, kterým je 
pozdravován Beránek, vítěz nad smrtí. 
 

Kříž 

V křesťanství patří kříž k nejdůležitějším 
symbolům, protože na něm zemřel Boží 
Syn, Ježíš Kristus. Znamením kříže zdů-
razňujeme spásonosný rozměr Kristovy 
smrti. Již u prvních křesťanů byl kříž 
předmětem uctívání a stal se znakem 
vítězství. 
Kříž má řadu podob. K nejznámějším 
patří kříž ve tvaru písmene T, kříž sv. 
Ondřeje ve tvaru X, rovnoramenný řecký 
kříž a samozřejmě klasický křesťanský 
kříž s delším svislým ramenem, označo-
vaný jako latinský. 
 

Vajíčko 

Je symbolem plodnosti, úrody, života, 
narození, jara a díky skořápce i symbo-
lem bezpečí. Mohlo být přirovnáno ke 
hrobu, který skrývá život, a být tak sym-
bolicky spojeno se zmrtvýchvstáním Je-
žíše. 
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JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI 
V roce 1931 řekl Pán Ježíš sestře Fausty-
ně: „Přeji si, aby byl ustanoven svátek Mi-
losrdenství.“ Svatý Otec Jan Pavel II. 
ustanovil tento svátek 30. dubna 2000,  
v den, kdy prohlásil blahoslavenou sestru 
Faustynu za svatou.  
Tento svátek je dnem velkých milostí pro 
všechny lidi. Sám Pán Ježíš o něm říká: 
„V tento den je otevřeno nitro mého milo-
srdenství; celé moře milostí vylévám do 
duší, které se ke zdroji mého milosrdenství 
přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření 
a sv. přijímání, dosáhne úplného odpuště-
ní vin a trestů; v tento den jsou otevřena 
všechna stavidla Boží, skrze něž proudí 
milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně 
přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šar-
lat….“ 

Pán Ježíš žádá „od svých tvorů důvěru“ a 
prokazování skutků milosrdenství činem, 
slovem nebo modlitbou. O tom, že Pán na 
naši důvěru a prosby odpovídá, svědčí 
tento příběh. 
S modlitbou Korunky k Božímu milosrden-
ství a prosbami o přímluvu této nové světi-
ce jsem jela právě 30. dubna 2000 s ot-
cem Stanislavem na návštěvu na onkologii 
za svým již delší dobu „nepraktikujícím“ 
strýcem. Bylo přesně 15 hod., když jsem 
vstoupila do šestilůžkového pokoje, ve kte-
rém ležel pouze jeden pacient - ostatní byli 
na víkend propuštěni domů. Přivítali jsme 
se a já se zmínila, kdo se ke mně připojil a 
čeká na chodbě. Jeho větu: „Myslíš, že to 
mám udělat?“ do konce života nezapome-
nu! Potom přijal svátost smíření, eucharis-
tii a pomazání nemocných. Radost naše i 
celé rodiny byla ten den nevýslovná…. a 
19. června 2000 se setkal tváří v tvář se 
svým milosrdným Pánem. 
Boží milosrdenství celému světu vyprošu-
jeme modlitbou Korunky každý pátek po 
večerní mši sv., v sobotu večer před svát-
kem Božího Milosrdenství se po mši sv. 
ještě na chvíli zamyslíme nad úryvky 
z Deníčku sestry Faustyny Kowalské. 

-hfk- 

Farní pouť do Říma 
k hrobu sv. Pavla 
Od 1. do 7. března se skupina řečkovic-
kých farníků v čele s otcem Jackem vy-
pravila na pouť do věčného města. Své 
zážitky si účastníci pilně zapisovali a v 
následujících odstavcích se s námi o ně 
podělí. 
 

Den první – první kroky 

Pouť začala srazem u našeho kostela 
v 19 hodin. Autobus zde sice byl včas, 
ne tak všichni cestující, takže jsme na-
hodili motor až po půl osmé. Tahle část 
pouti byla na zážitky chudší. Začali jsme 
modlitbou a písní, pak se všichni poma-
lu ukládali ke spánku. Pouze v zadní 
části, kde kotvil otec Jacek, probíhala 
bouřlivá debata a co chvíli odsud zněl 
burácivý smích. Časem ale víčka ztěžk-
la všem a každý si hledal, kde by složil 
hlavu. V poloprázdném autobuse se 
všichni celkem pohodlně uvelebili a ces-
ta pěkně ubíhala. 
Když začal nový den, tedy o půlnoci, 
uháněl právě náš autobus zasněženými 
Alpami.Obdivovat jejich krásu ale neměl 
kdo, jelikož skoro všichni tvrdě spali. 
Pak se už doopravdy zrodil nový den. 
Rozbřesk v cizí, neznámé krajině jsme 
prospali, ale nevadí. Stejně byly na prv-
ní pohled zřejmé jen malé změny krajiny 
kolem. Během postupného procitání a 
obdivování ciziny jsme náhle zašuměli 
do Říma. Po dlouhých motanicích 
v místní neorganizované dopravě jsme 
přistáli u poutního domu Velehrad. Tam 
jsme obsadili pokoje a zabydleli se - po-
vlékli postele, zaplnili poličky, vybalili 
kufry a kdo měl hotovo, mohl z okna po-
čítat kolemprojíždějící vlaky. Ve dvě ho-
diny jsme se sešli na nádvoří a vydali se 
do blízkého zahraničí. Po krátké cestě 
jsme vstoupili na Svatopetrské náměstí 
a tak poctili Vatikán naší první letošní 
návštěvou. Chvíli jsme bezradně postá-
vali poblíž obelisku a jen se dívali a fotili. 
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Poté jsme byli skrz detektory vpuštěni do 
katakomb. Spatřili jsme hroby zesnulých 
papežů, včetně Jana Pavla II. a pak pod-
zemím prošli do gigantických prostor ka-
tedrály sv. Petra. Tu jsme za dvě hodiny 
důkladně prozkoumali. Našli jsme hrob 
prvního papeže a někteří dokonce vylezli i 
na kopuli. Těsně před návratem nás pře-
padla náhlá průtrž mračen. Nikdo to neče-
kal a tak všichni měli deštníky. Během 
chvilky jsme se dostali zpět na ubikace. Po 
krátkém sušení následovala soukromá 
mše a pak hned večeře. Nakonec se 
všichni rozlezli, většinou do postele. Jen 
někteří ještě zapisovali své zážitky do 
svých deníků a potom už nastal noční klid. 

-tom- 
 
 
 
 
 
 
 

Den druhý – po stopách sv. Pavla 

Druhý den naší farní pouti v Římě byl vě-
nován putování po stopách sv. Pavla. 
Dobře vyspaní a ve skvělé náladě jsme se 
po snídani sešli na dvoře poutního domu 
Velehrad, kde na nás již čekal průvodce – 
místní duchovní otec Pavel Lepařík. Roz-
dal nám komunikační přijímače se slu-
chátky a společně jsme se vydali k auto-
busu. 
Naším prvním cílem byla bazilika sv. Pavla 
za hradbami, kde nás na nádvoří vítá ma-
jestátní socha Apoštola národů. Do obrov-
ské pětilodní baziliky vcházíme Pavlovou 
branou a žasneme nad skvostným interié-
rem. Uprostřed pod baldachýnem se na-
chází hrob sv. Pavla, u něhož poklekáme, 
modlíme se  a  využíváme možnosti získat 
plnomocné odpustky. 
Krátce před polednem pokračujeme do 
nedalekého klidného parku, který patří k 
trapistickému opatství Tre Fontane. Ve 
stínu starých eukalyptů, magnolií a buků 
stojí 3 kostely. V největším z nich - kostele 

svatých Vincence a Anastázia po krátké 
prohlídce poklekáme před svatostánkem 
a otec Pavel nás modlitbou vede k du-
chovnímu přijímání. Kostel sv. Pavla je 
na místě, kde byl r. 67 apoštol sťat me-
čem. Uvnitř kostela jsou tři fontány na 
místech kam dopadla světcova hlava a 
poté tam vytryskly prameny. Ve třetím z 
kostelů sv. Maria Scala Coeli jsme si 
prohlédli celu pod oltářem, v níž  strávil 
sv. Pavel poslední noc před popravou. 
Od kostelů se vracíme kolem prodejny 
trapistů, kde nakupujeme klášterní pro-
dukty - eukalyptové likéry a čokolády. 
Poté přecházíme na druhou stranu silni-
ce k nedávno zbudované malé kapličce 
u jeskyně zasvěcené Panně Marii. Na 
tomto poutním místě došlo k obrácení a 
vyslyšení mnoha modliteb. 
Další kratičká zastávka je v Mamertin-
ském žaláři, v němž byli vězněni apošto-
lové Petr a Pavel. Proto zde byla posta-
vena kaple sv. Petra v žaláři. 
Poté se ocitáme na okraji obrovské plo-
chy Fora Romana a obdivujeme po-
zůstatky antických staveb. 
Odtud stoupáme po schodišti na Kapi-
tolské náměstí, jemuž vévodí jezdecká 
socha Marca Aurelia. Zde máme indivi-
duální volno k prohlídce okolí, které 
mnozí z nás využili k posezení v kavár-
ně a ochutnávce skvělého italského 
espressa. 
O půl čtvrté, už zase všichni společně, 
se vydáváme na prohlídku kostela Pan-
ny Marie Ara Coeli, ve kterém jsou ulo-
ženy ostatky sv. Heleny, matky císaře 
Konstantina Velikého. V zadní kapli je 
pak uctívána nádherně zdobená soška 
Božského dítka, vyřezaná z olivového 
dřeva pocházejícího z Getsemanské 
zahrady. 
Na zpáteční cestě k autobusu prochá-
zíme kolem Oblouku penězoměnců a v 
jeho blízkosti se zastavujeme v kostele 
sv. Jiří na Velabru. 
Už z dálky přitahuje naše pohledy krás-
ná sedmipatrová románská zvonice, kte-
rá patří kostelu sv. Maria in Cosmedin. 
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Tento kostel, označovaný za perlu středo-
věkého Říma, uzavírá naše úterní putová-
ní. 
Po návratu do místa našeho přechodného 
pobytu slavíme společně s naším milým 
otcem Jackem mši svatou. 
Po výborné večeři se ještě někteří z nás 
vydávají na večerní prohlídku nádherně 
osvětleného Svatopetrského náměstí. 

-svhb- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den třetí – vatikánská muzea 

Třetí den začal stejně rychle jako ty před-
chozí. V 7 ráno mše pro ranní ptáčata, 
hned poté opět ta stejná snídaně. Jako 
obvykle i dnes jsme se sešli o půl deváté 
na nádvoří a vyrazili jsme. Tentokrát byla 
naše cesta, i přes vytrvalý déšť, pěší. Ale 
nešli jsme daleko. Postupovali jsme kolem 
hradeb Vatikánu, až jsme nalezli bránu. 
Vklouzli jsme dovnitř a kdo by čekal, až 
vyjdeme zpátky, ten by se jen tak nedo-
čkal. Jednak byl východ jinde, ale přede-
vším se uvnitř nacházel obrovský komplex 
Vatikánských muzeí a Sixtinská kaple. 
Proto není divu, že někteří z nás tu vydr-
želi až do zavírací doby a nenašli si ani 
čas na oběd. Nacházela se zde muzea 
Egypťanů, Etrusků, sbírky antických soch, 
obrazů, umění Číny a vše v takové míře, 
že si to lze jen stěží představit. A po něko-
likahodinové pouti podle směrovek Cap-
pella Sistina jsme se hladoví dohrabali ne-
čekaně až do Sixtinské kaple. Nevím, jak 
dlouho jsme zde koukali na stěny a zvedali 
hlavy ke stropu. Podle průvodce jsme si 

pak ujasňovali významy maleb. Po vyjítí 
z muzeí měl každý až do večeře svůj 
osobní program a potom taktéž. Třeba 
my jsme vylezli na nějaký kopec, aby-
chom spatřili noční Řím. Nakonec jsme 
všichni ulehli ke spánku. 

-tom- 
 
 
 
 
 
 

Den čtvrtý – římské bazili-
ky 

Po středečním náročném a unavujícím 
pěším putování vatikánskými muzei a 
centrem Říma nás čekal den strávený 
ve společnosti řidičů našeho autobusu 
při cestách po významných římských 
bazilikách. Po snídani jsme se sešli 
ve společenské místnosti poutního do-
mu Velehrad. Každý si vyzvedl bezdrá-
tový přijímač pro průvodcovskou službu, 
vyzkoušel jeho funkčnost a už jsme 
všichni (tentokrát opravdu všichni, nikdo 
se nám neztratil) čekali na povel 
k odchodu. Průvodcem na putování nám 
byl opět P. Pavel Lepařík. Ulice Říma 
nás přivítaly jarním deštíkem, ale naše 
poutnické odhodlání k cestě to nijak ne-
zviklalo. 

 
Bazilika sv. Vavřince za hradbami 
(San Lorenzo fuori le Mura) 
Po, na první pohled zmateném, projíž-
dění římskými ulicemi jsme dorazili 
na náměstí, nazvané podle kostela 
na něm stojícím, tj. sv. Vavřince 
za hradbami. 
Základem dnešní podoby kostela je ba-
zilikální stavba ze 4. stol. V 5. stol. byl 
vedle postaven kostel zasvěcený Panně 
Marii. Pravděpodobně v 8. stol. došlo 
ke spojení obou kostelů a vytvoření jed-
né hlavní lodě. Pod hlavním oltářem 
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jsou uloženy ostatky sv. Vavřince a 
sv. Štěpána. Je zde uchovávána i kamen-
ná deska, na níž byly ostatky sv. Vavřince 
přineseny z popraviště k pohřbení. 
V tomto kostele jsou uloženy i ostatky pa-
peže Pia IX. 
Modlitbami u hrobu sv. Vavřince, patrona 
řečkovického kostela, jsme vzpomněli 
na naše farníky. Podívali jsme se i 
do rajské zahrady přilehlého kláštera. 

 
Bazilika sv. Jana v Lateráně (San 
Giovanni in Laterano) 
Od sv. Vavřince jsme autobusem vyrazili 
směrem k Lateránu, dalšímu cíli našeho 
putování. Cesta byla docela svízelná. Řím 
je totiž plný úzkých ulic, ve kterých se par-
kuje na obou stranách a náš autobus patřil 
svými rozměry k největším v Římě. Ale 
naši zkušení a hlavně "klidní" řidiči si 
s odbočováním i na několik pokusů poradi-
li s přehledem. 
Návštěvu míst v Lateráně jsme zahájili ne 
v bazilice, ale naproti, v samostatné antic-
ké budově. Tam se nachází Svaté schody 
(Scala Santa), po nichž podle legendy 
kráčel v Jeruzalémě Ježíš k Pilátu Pont-
skému. Po 28 schodech vystupují dnes 
poutníci po kolenou. Vzhledem k časové 
tísni jsme stihli modlitbu pouze na prvním 
schodě. Schodiště vede k soukromé pa-
pežské kapli sv. Vavřince (Capella di S. 
Lorenzo), uchovávající vzácné relikvie, 
Sancta Sanctorum. Vybudoval ji papež 
Sixtus V. ve 13. stol. Nad oltářem je obraz 
Ježíše Krista ze 6. nebo 7. stol., tzv. ache-
ropita, neboť nebyl namalován lidskou ru-
kou. 
Navštívíli jsme i Křtitelnici sv. Jana (Bat-
tistero di S. Giovanni), nejstarší křesťan-
skou křestní kapli. Z původních lázní rodi-
ny Lateránů ji nechal zbudovat císař Kon-
stantin. Na stěnách jsou staré fresky zob-
razující momenty ze života Konstantina a 
Silvestra. Právě v době naší návštěvy se 
připravoval křest a tak jsme se přemístili 
do baziliky, abychom nerušili. 
Do samotné baziliky sv. Jana v Lateráně 
jsme vešli bočním vchodem. Je to nejstar-

ší křesťanský kostel v Římě a titulární 
římská katedrála papeže - římského 
biskupa. Z původní stavby se ovšem 
nezachovalo nic, v průběhu staletí došlo 
k mnoha přestavbám. Současná podoba 
je něco málo přes 300 let stará. V horní 
části baldachýnu oltáře jsou uloženy re-
likviáře s lebkami sv. Petra a sv. Pavla. 
Na dřevě-ném stolci, včleněném 
do vysokého oltáře, prý sloužíval mše 
sám sv. Petr. V jedné z bočních kaplí je 
nad oltářem bronzová plastika poslední 
večeře Páně, pod níž je originální ka-
menná deska z večeřadla dovezená 
z Jeruzaléma. Nad obloukem jsou mimo 
jiné zobrazeni sv. Cyril a sv. Meto-děj. 
V krásné boční barokní kapli zasvěcené 
sv. Františkovi je obraz sv. Jana Nepo-
muckého, který byl roku 1729 v této ba-
zilice svatořečen. Ve výklencích sloupo-
ví hlavní lodi jsou nádherné sochy apoš-
tolů v nadživotní velikosti. 

 
Bazilika Panny Marie Větší (Santa 
Maria Maggiore) 
Z Lateránu jsme vyrazili ke chrámu 
sv. Kříže Jeruzalémského. Bylo ovšem 
zavřeno (jako ve většině kostelů mezi 
12 a 15 hodinou). Proto jsme se rozhodli 
pokračovat k bazilice Panny Marie Větší 
a pak se vrátit. Chrám Santa Maria 
Maggiore nechal postavit papež Six-
tus III. po efezském koncilu, kde bylo 
definováno Božské mateřství Panny Ma-
rie. Chrám se dříve nazýval "Panny Ma-
rie Sněžné" podle legendy, kdy se jedné 
srpnové noci papeži Liberiovi zjevila 
ve snu Panna Maria a ukázala mu místo 
pokryté sněhem, kde jí měl postavit kos-
tel. Vždy 5. srpna se na památku této 
události sypou bílé okvětní lístky otvo-
rem v bohatě zdobeném renesančním 
stropě. Relikviář pod oltářem obsahuje 
fragmenty pocházející z posvátných jes-
lí, které byly přivezeny ze Svaté země 
sv. Helenou. V baptisteriu je umístěna 
pamětní deska s poděkováním sloven-
ského národa za schválení a posvěcení 
"staroslovenské" bohoslužebné knihy 
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sv. Cyrila a sv. Metoděje papežem Hadri-
anem II. roku 868 v této bazilice. Tímto ak-
tem se stala staroslověnština teprve třetím 
liturgickým jazykem církve. 
Úchvatná byzantská mozaika v apsidě 
zobrazuje korunovaci Panny Marie. 
V dolní části po stranách stojí dvě skupiny 
světců: vlevo sv. František, sv. Pa-vel a 
sv. Petr, před nimiž klečí daleko menší 
postava papeže Mikuláše IV. Vpravo jim 
odpovídají sv. Antonín, sv. Jan Evangelis-
ta a sv. Jan Křtitel, s klečícím kardinálem 
Iacopem Colonnou. 
Návštěvu jsme ukončili a ještě 
před odjezdem k dalšímu cíli našeho puto-
vání jsme stačili vypít výborné italské 
espresso. Ale jako správní turisté jsme byli 
"nataženi" a tak se toto espresso stalo ta-
ké nejdražším, které jsem kdy v Itálii vypil. 
Ale opravdu bylo výborné. 

 
Bazilika sv. Kříže Jeruzalémského 
(Santa Croce in Gerusalemme) 
Vrátili jsme se k bazilice sv. Kříže Jeruza-
lémského. Tento chrám je titulární bazili-
kou našeho kardinála Miloslava Vlka. 
Současná podoba je barokní, s mozaikami 
a výmalbami. Ve zvláštní kapli sv. Heleny 
jsou uloženy relikvie spojené s Kristovou 
smrtí. Z Jeruzaléma je přivezla matka cí-
saře Konstantina, sv. Helena. Ta nechala 
část kříže v Jeruzalémě, další poslala 
svému synu do Konstantinopole a třetí při-
vezla s sebou do Říma spolu s deskou 
s proslulým trojím nápisem, hřebem 
z kříže a s hlínou z Kalvárie, kterou necha-
la rozptýlit na zem v kapli, dnes nesoucí 
její jméno. Celý tento příběh je zobrazen 
na krásné mozaice v kupoli apsidy hlavní 
chrámové lodě. Další uchovávanou relikvií 
je prst nevěřícího Tomáše. V boční míst-
nosti kaple je umístěna věrná kopie Turín-
ského plátna. 
 

Bazilika sv. Petra v okovech (San 
Pietro in Vincoli) 
Kostel byl založen v 5. stol. na místě řím-
ského soudního dvora, kde byl souzen a 

odsouzen sv. Petr. Slouží pro uchování 
řetězů, jimiž byl králem Herodesem 
spoután sv. Petr v Jeruzalémě a které 
se zázračně spojily s řetězy, jimiž byl 
spoután v Mamertinském vězení v Římě 
(to jsme navštívili přede dvěma dny). 
V kostele je umístěno mauzoleum pa-
peže Julia II. dle návrhu Michelangela, 
jehož nejznámější součástí je socha 
"rohatého" Mojžíše. Pak už následoval 
odchod k autobusu a návrat 
na Velehrad (samozřejmě je myšlen 
poutní dům Velehrad v Římě). 
 
Čtvrtý den v Římě byl opět "vydatný". 
Díky poutavému vyprávění P. Pavla Le-
paříka jsme mohli nahlédnout 
do souvislostí na místech, kudy kráčela 
historie. A kde se formovala církev a její 
učení i naše dnešní víra. Bohu díky 
za tento den. 

Markéta a Roman Tesařovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den pátý – Orvieto, návrat  

Tentokrát jsme se sešli spolu s bratry 
Salesiány na ranní mši sv. v 7 hod, pro-
tože většinu odpoledne již měla zabrat 
cesta domů. Po ranní mši a snídani 
jsme se naposledy společně vydali do 
centra, protože jsme to měli jen asi 10 
min pěšky k Vatikánu. Tentokrát jsme 
ale přes náměstí sv. Petra jen prošli a 
vydali se šikmo jihovýchodně, kde je, 
nedaleko baziliky, kostel zasvěcený 
Svatému Duchu. I když v této části Ří-
ma je na každé ulici jeden až dva koste-
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ly, tento měl pro nás zvláštní význam na 
závěr našeho putování, protože kromě 
ostatků sestry Faustyny je tu na význač-
ném místě i oltář zasvěcený Božímu milo-
srdenství se známým obrazem. Kromě to-
ho zde bylo klidné prostředí ke ztišení a 
modlitbě. Přestože uvnitř nebylo mnoho 
poutníků, pomodlili jsme se tentokrát ko-
runku Božího milosrdenství potichu každý 
sám, abychom nerušili posvátný klid. Po-
tom jsme se naposledy rozešli, aby každý 
ještě poslední den navštívil v Římě to, co 
buď nestihl a nebo chtěl ještě před odjez-
dem vidět. Někteří si odskočili např. 
k fontáně di Trevi nebo i do některého ze 
zelených parků, kterých je v Římě relativ-
ně mnoho. Já s maminkou jsme si však 
ještě jednou chtěli zažít mši sv. v bazilice 
sv.Petra; dopoledne jsou tu mše každou 
hodinu obvykle u bočního oltáře sv. Josefa 
a i přes množství turistů v bazilice je akus-
tika tak skvělá, že mše (sloužená tentokrát 
2 kněžími asijského původu) je v klidu a 
nádherné atmosféře. V jednu hodinu od-
poledne jsme se již vydali z Říma, aby-
chom se po 2 hodinách cesty ještě napo-
sledy zastavili: Tentokrát v Orvietu 
v nádherném chrámě, který bývá spojován 
s Eucharistickým zázrakem. Zároveň 
představuje nádhernou ukázku církevní 
architektury charakteristické důsledným 
černobílým pruhováním, které nepředsta-
vuje samozřejmě nátěr, nýbrž důsledné 
střídání materiálu stavebních kamenů. 
Jestliže Řím leží na sedmi kopcích – pa-
horcích, pak Orvieto už je znovu práh 
Apenin s typicky italským reliéfem, kdy 
osídlení je na relativně vysoké hoře, z níž 
je široký rozhled do nížiny na úpatí. Po 
cestě lanovkou jsme k samotné bazilice 
putovali ještě kus pěšky a převýšení se 
projevilo i mnohem silnějším větrem, než 
dole v nížině, kde parkoval autobus. Ačko-
liv cesta zpět do Brna již neslibovala mno-
ho zábavy, s otcem Jackem to přece jen 
stálo za to. On sám v prvním úseku opa-
kovaně skučel: „Daleko do Brna??“, až 
nás všechny důkladně rozesmál. Díky ob-
rovské obětavosti našich řidičů jsme na-
konec přijeli do Řečkovic v sobotu ráno 

akorát včas, abychom nemuseli budit 
naše blízké doma, kteří už se na nás tě-
šili.   

Jan Caha 
 

Den pátý – jinýma očima 

V pátek se konal velký odjezd domů. 
Většina cesty proběhla hladce, jen jed-
nou jsme stavěli, abychom mohli lanov-
kou vyjet k takovýmu pruhovanýmu kos-
telu. A při noční pauze jsme po dlouhé 
době zase uviděli sníh. Hmm, super. 
Škoda, že bylo tak špatně vidět. Do Br-
na jsme přijeli tak časně, že by otec Ja-
cek ani nebyl musel rušit ranní mši. 

-tom- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poselství pouti 
My poutníci, kteří jsme v prvním postním 
týdnu navštívili Věčné město - Řím, při-
nášíme do farnosti Vám všem Živého 
Krista. Setkali jsme se s ním u hrobů a 
zasvěcených míst všech svatých mu-
čedníků, apoštolů a duchovních ot-
ců. 
Za uskutečnění poutě chci z celého srd-
ce poděkovat sestře Helence Kosmáko-
vé, která vše nesla na svých bedrech. 
Od prvního přijetí u našeho kostela 
(všem rozdávala složku  s mapkami a 
popisy jednotlivých míst), až po skvělé 
přijetí u bratrů Seleziánů (včetně           
vyčerpávajícího průvodcovství P. Pavla 
Lepaříka). Pamatovala na vše a s poko-
rou jí vlastní se přenášela přes neoče-
kávané situace. Helenko, díky Vám a 
Bohu za vše, co nám bylo dopřáno spo-
lečně prožít. 
Duchovní prožitky, umocněné dobou 
očekávání vzkříšeného Krista, nám 
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umožňují nést jej v sobě. S čistým srdcem, 
bez přetvářky a falše pak jej předávat dal-
ším potřebným. 
Pokoj přichází na zemi jen skrze srdce 
jednotlivých lidí - jiné brány nezná. 

J. Suchánková 
 

Zahájení fotbalové 
sezóny na „ Orláku“ 
V sobotu 14. 3. 2009 proběhl na orelském 
hřišti v Řečkovicích již tradiční futsalový 
turnaj brněnských farností. Pátého ročníku 
turnaje se zúčastnilo 8 mužstev, které hrají 
farní fotbalovou ligu. 
Po zajímavých a napínavých utkáních si 
vítězný putovní pohár odneslo mužstvo 
Petrova, které zdolalo ve finálovém zápa-
se náš řečkovický tým 2:1. Loňské prven-
ství jsme tedy neobhájili, ale chybělo velmi 
málo. Díky všem, kteří se podíleli na orga-
nizaci turnaje a také místní orelské jedno-
tě. Doufám, že příští rok bude opět příleži-
tost k tomuto sportovnímu setkání.  
Informace o dění v řečkovické orelské jed-
notě můžete najít na www.orlak.cz . 

Tomáš Pivoňka  
 
************************************************ 
Milé maminky, 
jmenuji se Naďa, jsem dvaašedesátiletá důchodky-
ně. Protože mi Pán Bůh nadělil ještě dost síly, ale 
vzal si k sobě mého manžela a já jsem zůstala sa-
ma, chci být ještě užitečná. 
Mám ráda děti, proto vám chci nabídnout pomoc. 
Ráda vám vaše děti pohlídám, hodinu nebo celý 
den, podle vaší potřeby. 
Děti jsme hlídali u nás doma i s mým manželem. 
Byli jsme pro ně hlídací babička a dědeček. Mám 
kočičku, pejska, králíčka, morčátko, rybičky, to děti 
většinou mají rády. 
Takže, která budete mít zájem o mou pomoc, volej-
te na mobil č. 603 477 317. 
Srdečně vás zdravím 

Vaše Naďa Ulbrichová 

************************************************ 

Redakční koutek 
Možná se vám bude zdát, že je tohle 
vydání Rožně tak trochu monotématic-
ké, že je v něm hlavně o pouti do Říma 
a skoro nic jiného. Je to způsobeno ně-
kolika faktory. Od vydání minulého čísla 
uplynula poměrně krátká doba, kdy 
hlavní a nejrozsáhlejší farní akcí byla již 
zmíněná pouť. Druhou příčinou je fakt, 
že se nám kromě poutních zápisů sešlo 
dost málo vašich příspěvků. 
Budeme rádi, když se podělíte 
s ostatními o své zážitky, dojmy a myš-
lenky. Nebojte se toho! 
Chceme uveřejňovat i příspěvky inzert-
ního charakteru, v nichž nabízíte nebo 
naopak hledáte služby a pomoc bližním, 
práci, bydlení apod. – viz předchozí na-
bídka. 
 
Příspěvky předávejte osobně nebo zasí-
lejte elektronickou poštou na adresu: 
kjack1@o2.pl  nebo m.fiala@volny.cz 

Rožeň najdete také na internetových 
stránkách naší farnosti na adrese: 

http://farnost.katolik.cz/reckovice/rozen.htm 

Vaše redakce 

Pro pobavení 
Student teologie se baví s význačným 
biblistou. „Bůh zázračně rozdělil Rudé 
moře a nechal svůj lid projít suchou 
nohou na druhou stranu,“ povídá stu-
dent. 
„Tak to nebylo,“ odpoví biblista. „Ne-
jednalo se o Rudé, ale o Rákosové mo-
ře. A to je hluboké jen asi třicet cen-
timetrů. Žádný zázrak se nestal.“ 
Student se za chvíli vrátí a povídá: 
„Přece jenom se stal zázrak. Bůh uto-
pil celé egyptské vojsko ve třiceticen-
timetrové vodě!“ 
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Povídka 

 
Dva kamínky 

Dva kamínky - velké, ale ne větší než 
kaštan, ležely v řečišti jedné bystřiny. Ko-
lem nich bylo tisíce dalších kamínků, vel-
kých i malých, avšak tyto dva se lišily ode 
všech, neboť měly krásnou modrou barvu. 
Když se jich dotkl sluneční paprsek, zářily 
jako dva zlomky nebe spadené do vody. 
Ty dva věděly dobře, že jsou nejkrásněj-
šími kamínky bystřiny, a chlubili se tím od 
rána do večera. S politováním shlížely na 
ostatní kamínky, které byly šedé, bílé, 
pruhované, zrzavé a kropenaté. „My jsme 
synové nebe!“ vřeštěly, když se k nim ně-
jaký obyčejný kamínek hodně přiblížil. 
„Zůstaňte v uctivé vzdálenosti! My máme 
modrou krev! My s vámi nemáme co do 
činění!“  
Zkrátka byly to dva kamínky chvástavé a 
nesnesitelné. Nastal čas, kdy bylo třeba 
zamýšlet se nad tím, čím kamínky budou. 
A právě tehdy přišel kdosi, kdo je objevil. 
„Konečně budeme zasazeny do nějakého 
náhrdelníku spolu s jinými kameny, stejně 
vzácnými jako my.“ 
„Dostaneme se na bílý a štíhlý prstík něja-
ké velké dámy.“ – „Na královskou korunu.“ 
– „Na sponu v princově kravatě.“ „Čeká 
nás slavný život.“ – „Luxusní hotely, 
okružní plavby, plesy, slavnosti, recep-
ce…“ – „Pojedeme třeba až na Kanárské 
ostrovy…“ 
A toho rána, zatímco si sluneční paprsky 
hrály s krajkami pěny na vodě, se jedna 
lidská ruka ponořila do vody a oba modré 
kamínky vylovila. „Klidně tady ještě mů-
žeme chvíli zůstat!“ říkaly, protože si byly 
jisty svou opravdovou krásou. Záležitost 
však trvala déle, než očekávaly. S kamín-
ky se pohazovalo sem a tam, často měnily 
krabici, potěžkávaly a ohmatávaly je hrubé 
ruce. Zůstaly v krabici poslední. Pak je 
jedna ruka vzala a plácla na zeď mezi 
ostatní kamínky do cementového odporně 
mazlavého lože. „Au! Opatrně! Jsme 

vzácné! Pomóóóc!“ křičely modré ka-
mínky. Avšak dvě plesknutí je zabořila 
do cementu ještě víc. Kamínky plakaly, 
žadonily, vyhrožovaly, ale nic se nedalo 
dělat. Dva modré kamínky byly jako při-
kovány ke zdi. Naplnila je hořkost a 
zklamání. „Hlupáci, oslové, kazisvěti! 
Vůbec nepochopili naši důležitost!“ Čas 
pomalu plynul. Dva modré kamínky byly 
stále otrávenější a nemyslely na nic ji-
ného než na to, jak by utekly. Ale vy-
prostit se z cementu nebylo jednoduché. 
Kamínky však neztrácely odvahu. Spřá-
telily se s kapkou vody, která na ně čas-
to stékala. Když si byly jisty věrností a 
oddaností vody, požádaly ji o to, co jim 
leželo nejvíc na srdci. „Pronikni k nám, 
prosíme, a odlep nás od této hrozné 
zdi.“ Vodě to nemusely říkat dvakrát. 
Byla to její radost pronikat zdí a bavila 
se, když mohla zvětšovat trhliny a drolit 
cement. Udělala, co mohla, a po několi-
ka měsících se už kamínky ve svém 
cementovém výklenku trochu kývaly. 
Konečně se jedné vlhké a studené noci 
ozvalo: plác, plác. Dva kamínky spadly 
na zem. „Konečně jsme na svobodě!“ A 
když byly na zemi, podívaly se směrem 
tam, kde bylo jejich bývalé vězení. 
„Áách!“ Paprsek měsíce, který sem pro-
nikal velkým oknem, osvěcoval nádher-
nou mozaiku. Tisíce barevných a pozla-
cených kamínků tvořilo postavu Pána 
Ježíše. Byl to nejkrásnější Ježíš, jakého 
kdy naše dva kamínky viděly. Ale ten 
obličej…! Spanilý obličej Pána Ježíše 
měl v sobě něco divného. Zdálo se, jako 
by byl slepý. Ano, v jeho očích chyběly 
zřítelnice! „Ach ne!“ Dva modré kamínky 
všechno pochopily. Ony byly zřítelnice-
mi našeho Pána! Kdož ví, jak byly krás-
né, jak zářily, jak je na tom místě všichni 
obdivovali…Teď hořce oplakávaly své 
rozhodnutí. Jak byly ale pošetilé! 
 

(B. Ferrero: Tutte storie)
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Stránka pro děti 
Milé děti! 
V postní době jste se snažily dělat dobré skutky a povedlo se vám tak svými paprsky 
rozzářit smutný kříž na obraze v kostele. Doba postní skončila a nastalo nám krásné 
Velikonoční ráno. O Velikonocích si připomínáme, že Pán Ježíš, který byl ukřižován a 
ukázal tak obrovskou lásku Boha k lidem, vstal z mrtvých a žije uprostřed nás. 
Přeji vám, děti, abyste i vy prožily krásné a radostné VELIKONOCE a abyste nepřestá-
valy svými dobrými skutky rozjasňovat ten tmavý svět kolem nás. 
A pro povzbuzení tady pro vás mám jeden pěkný příběh o princezně. 
 
Kdysi dávno žil jeden král a ten měl velmi krásnou a chytrou dceru. Princezna však trpě-
la jakousi tajemnou nemocí – čím byla starší, tím víc slábla, ruce a nohy ji bolely a také 
stále hůř viděla a slyšela. Mnoho lékařů se ji pokoušelo uzdravit, ale marně. Jednoho 
dne přišel na zámek stařec, o kterém se říkalo, že zná tajemství života. Dvořané ho 
hned přivedli ke králi, který ho požádal, aby poradil, jak by se princezna mohla uzdravit. 
Stařec tedy daroval princezně zakrytý proutěný koš a dodal: „Vezmi si ho a starej se o 
to, co je uvnitř. To tě uzdraví.“ 
Princezna s radostí a zvědavě koš otevřela, ale když se podívala dovnitř, srdce se jí se-
vřelo. Uvnitř leželo malé nemocné dítě, které jistě trpělo ještě více než ona. 
Pocítila k němu soucit a nehledě na své bolesti, vzala dítě do náručí a začala se o ně 
starat. Po celé měsíce pak nemyslela na nic jiného. Krmila dítě, mazlila se s ním, usmí-
vala se na ně. V noci u něj bděla a něžně si s ním povídala. Nic nedbala na to, že ji to 
stálo velkou námahu a bolest. 
Když uplynulo sedm let, stalo se cosi neuvěřitelného: Jednoho dne se dítě usmálo a za-
čalo samo chodit. Princezna ho vzala do náruče a radostí se roztančila, začala zpívat a 
smát se. Tak krásnou a svěží ji nikdo nepamatoval. Aniž by si toho všimla, uzdravila se i 
ona. 
 
Velikonoční doplňovačka 
 
 
             

             

             

             

             

             

             

             

 

Až do konce května můžeš tajenku napsat na lístek papíru, připsat své jméno a příjmení 
a lístek vhodit do schránky s nápisem DĚTI u nástěnky pod kůrem. Na dětské mši svaté 
v červnu budou opět vylosováni tři úspěšní řešitelé, kteří dostanou pěknou knížku. 

    Lidka

1 - Já jsem ...... a omega 

2 -  Evangelista 

3 -  Kniha knih 

4 -  Univerzální jazyk Církve 

5 -  Kam přišly ženy ráno po 
 sobotě 

6 -  Nejmladší apoštol 

7 -  Hora, na které byl ukřižován 
Pán Ježíš 
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Pořad bohoslužeb do prázdnin 
13.4. Po Pondělí  7.15 Za †  maminku a sestru 

  velikonoční 9.00 Za † manžela a živou rodinu 
15.4. St  18.00 Na úmysly dárců 

16.4. Čt  7.00 Za † manžela a tatínka a živou rodinu 
17.4. Pá  18.00 Za skauty 
18.4. So vigilie 18.00 Za nemocné 

19.4. Ne Neděle Božího 7.15 Za † Boženu Čechovou 
  milosrdenství 8.30 Za dar víry a zdraví pro syna 
   10.00 Za farní společenství 

20.4. Po  18.00 Za rodinu Bubeníčkovu, Havelkovu a Kšicovu 
22.4. St  18.00 Za † Emila Staňka a rodiče 
23.4. Čt  7.00 Za † Františka Šikulu, manželku, sourozence a rodinu Ducháčkovu 
24.4. Pá  18.00 Za manžela Jana Vařejčku a rodiče Starých 
25.4. So  7.00 Za zemřelé 

26.4. Ne 3. velikonoční 7.15 Za živou a † rodinu Votavovu a Staňkovu 
   8.30 Za živou a † rodinu Strakovu a † Marii Coufalovou 
   10.00 Za farní společenství 

27.4. Po  18.00 Za živou a † rodinu Špačkovu a Zatloukalovu 
29.4. St  18.00 Na poděkování za 20 let společného života 
30.4. Čt  7.00 Za † rodinu Novotných a živou rodinu 

1.5. Pá  18.00 Za přátele, známé a duše v očistci 
3.5. Ne 4. velikonoční 7.15 Za vnučku Leničku a rodinu Horákovu a Kupkovu 

   8.30 Za farní společenství 
   10.00 Za † manžela Vladislava a živou a †  rodinu Kolaříkovu  

4.5. Po  18.00 Za † rodiče a bratra a Boží požehnání pro živou rodinu 
6.5. St  18.00 Za † sestru a rodiče a živou rodinu 
7.5. Čt  7.00 Za nová kněžská a řeholní povolání v naší farnosti 
8.5. Pá  18.00 Za †  manžela, oboje rodiče a živou rodinu 
9.5. So  7.00 Na poděkování za dar života  

10.5. Ne 5. velikonoční 7.15 Za farní společenství 
   8.30 Za † P. Jana Pavlů a živou a  † rodinu 
   10.00 Za † Ludmilu Denemarkovu, manžela, syna a celou rodinu 

11.5. Po  18.00 Za  † rodiče Jaškovy a Plockovy 
13.5. St  18.00 Za †  tatínka a sestru a živou rodinu 
14.5. Čt  7.00 Za † manžele Křižákovy 
15.5. Pá  18.00 Za †  rodiče Dancingerovy a †  rodinu Dočkalovu 
16.5. So  7.00 Za nemocné 

17.5. Ne 6. velikonoční 7.15 Za farní společenství 

   8.30 Za živou a † rodinu Svobodovu a Vejmolovu, Květoslavu Vojtovou  
a Jiřinu Královou 

   10.00 Za †  Antonii a Antonína Pernicovy 
18.5. Po  18.00 Na smír za náboženský fanatismus a jeho oběti 
20.5. St  18.00 Za  † Evžena Morbachera a za živou rodinu 
21.5. Čt Slavnost  7.00 Za živou a †  rodinu Tomáškovu 

  
Nanebevstoupení 
Páně 

18.00 Na poděkování  

22.5. Pá  18.00 Za skauty 
23.5. So  7.00 Na vlastní úmysl 
24.5. Ne 7. velikonoční 7.15 Na poděkování za dar života a Boží ochranu a pomoc 

   8.30 Za †  Jiřího Milara a živou a  † rodinu 
   10.00 Za farní společenství 

25.5. Po  18.00 Na úmysly dárců  

26.5. Út  18.00 Za †  manžela Jana, živé a †  rodiny z obou stran 
27.5. St  18.00 Za pomoc Ducha sv. při hledání nového zaměstnání 
28.5. Čt  7.00 Za † tatínka Lubomíra Janíčka a živou a † rodinu 
29.5. Pá  18.00 Za zemřelé 

30.5. So  20.00 Za dary Ducha sv. pro ty, kteří byli letos o velikonocích pokřtěni 
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31.5. Ne Slavnost Seslání  7.15 Za farní společenství 
  Ducha svatého 8.30 Za živou a † rodinu Dvořákovu a Kudrnáčkovu 
  1. sv. přijímání dětí 10.00 Za děti, které dnes přistupují k 1. sv. přijímání a rodiny, ve kterých vyrůstají 

1.6. Po  18.00 Za † Alžbětu Siegelovou 
3.6. St  18.00 Na poděkování za 45 let života a živou rodinu 
4.6. Čt  7.00 Za nová kněžská a řeholní povolání v naší farnosti 
5.6. Pá  18.00 Za † Dagmar Korcovou 

7.6. Ne Slavnost  7.15 Za živou a †  rodinu Kazdovu a Veselou, † Drahomíru Tomáškovu a ži-
vou a † rodinu Tomáškovu a Beňovskou 

  Nejsvětější 8.30 Za živou a  rodinu Skálovu a Paulíkovu a duše v očistci 
  Trojice 10.00 Za farní společenství 

8.6. Po  18.00 Na úmysly dárců  

10.6. St  18.00 Za † Přemysla Kosmáka, jeho rodiče, prarodiče a celou živou a † rodinu 
11.6. Čt  7.00 Za † manžela Vlastimila a dar víry pro živou rodinu 
12.6. Pá  18.00 Za  Jakuba Procházku a živou rodinu 
13.6. So  7.00 Za nemocné 

14.6. Ne Slavnost Těla a 8.00 Za farní společenství 
  Krve Páně 10.00 Za †  manžela a rodiče a živou rodinu 

17.6. St  18.00 Za †  Marii a Josefa Bořeckých a živou rodinu 
18.6. Čt  7.00 Za † Štefana Lišaníka a Josefa Mariniče a za zdraví Štefana Mariniče a rodinu 

19.6. Pá 
Slavnost Nejsv. 
Srdce Ježíšova 

18.00 Za skauty 

20.6. So 
Slavnost Neposkvr. 
srdce P. Marie 

7.00 Za zemřelé 

21.6. Ne 12. v mezidobí 7.15 Za † manžela, syna, bratry a sestry a dvoje rodiče 
   8.30 Za farní společenství 
   10.00 Za Boží pomoc pro děti a vnoučata a živou a † rodinu Kučirkovu a Kiliánovu 

22.6. Po  18.00 Za Marii Víškovou a její rodinu 

24.6. St 
Slavnost Narození 
sv. Jana Křtitele 

18.00 Za † manžela Pavla a živou rodinu 

25.6. Čt  7.00 Na úmysl dárce 
28.6. Ne 13. v mezidobí 7.15 Za  † rodinu Korzerovu a Vinklerovu 

   8.30 Za farní společenství 
   10.00 Za †  Josefu Mazalovou a rodiče 

29.6. Po 
Slavnost sv. Petra 
a Pavla 

18.00 Za †  manžela Miloše a  rodiče 
 

 

Přejeme Vám krásnou a požehnanou dobu VelikonočníPřejeme Vám krásnou a požehnanou dobu VelikonočníPřejeme Vám krásnou a požehnanou dobu VelikonočníPřejeme Vám krásnou a požehnanou dobu Velikonoční    
prozářenou Zmrtvýchvstalým Kristem!prozářenou Zmrtvýchvstalým Kristem!prozářenou Zmrtvýchvstalým Kristem!prozářenou Zmrtvýchvstalým Kristem!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příspěvky do prázdninového čísla Rožně zasílejte do 12. 6. 2009 !!! 
 


