ROŽEŇ
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Kdo je radostný, je i šťastný
Po radosti a štěstí touží každý. Radostné poselství je podstatou Kristovy zvěsti.
Apoštoly vysílá do světa hlásat radostnou zvěst. Tou byli první křesťané tak fascinováni, tak jasně viděli uskutečňování a řešení problémů, že „jásali radostí“. Tato radost byla darem, který pocítili ve svém srdci, jakmile začali milovat. Milovat bratry
bylo pro ně vším. Jejich radost byla odměnou za lásku projevenou bližnímu. Oni žili
pro druhé, ne pro sebe. Dnešní křesťané se většinou od ostatních lidí radostností
neliší. Epidemií současného světa je točit se kolem sebe. Opravdová láska, ta, kterou od nás očekává Ježíš, se vztahuje k druhému, ne k sobě – to by byla sebeláska
a to není v pořádku. Radost prvních křesťanů byla radost Ježíšova, proto zapalovala. Možnost takového apoštolátu máme i my. Svět už nevěří slovům, jediným poselstvím je osobní příklad. Je na mně štěstí vidět?
(P. Ladislav Kubíček)

Tato slova otce Kubíčka kéž nás provází během celých prázdnin,aby se
nám staly nejen časem odpočinku, ale i časem pro hledání a setkávání
s bližními. Nezapomínejme při tom na své nejbližší, vždyť bližním je také
tvůj otec, tvá sestra, tvá manželka! Období dovolených, to je dar od Boha.
Nemáme ale myslet jen sami na sebe, na svůj odpočinek, ale snažme se
tento čas využít pro obnovení svých vztahů s blízkými. Na tom hodně záleží
a podle toho bude vypadat můj život po dovolené.
Chtěl bych také pozdravit všechny nemocné a trpící. Pro vás jsou prázdniny
možná jen dalšími z mnoha měsíců, kdy vaší jedinou cestou bude putování
očima po stěně a okně a kdy každý den uvidíte stále ten stejný pohled!
Přesto i vy můžete prozařovat radostí svůj křížem naplněný život! Vždyť
každá vaše modlitba za druhé je úžasným darem, skrze ni každý den můžete „vylétnout“ z postele a vznášet se nad světem, který čeká a dostává se
mu požehnání právě skrze vás. Díky vám se naše děti a mládež bezpečně
vrátí domů! A co je nejdůležitější, a o to proste, ať zachovají i o prázdninách
věrnost Kristu!
Děkuji vám, nemocní, kteří jste pokladem farnosti, za všechno, co pro naši
farní rodinu děláte.Váš kříž má smysl! A na našich cestách na vás vždy budeme pamatovat i sloužit mši svatou!
Přeji všem krásný a radostný čas odpočinku a hledání cest k bližnímu!
Váš P. Jacek

Svátek sv. Vavřince

Život ve farnosti

- v pondělí 10. srpna v 18 hodin slavnostní mše svatá, kterou budou slavit
biskup tarnowský a jáhnové brněnské
diecéze. Po mši svaté zveme všechny
účastníky
na
neformální
setkání
v prostorách fary, připraveno bude také
občerstvení pro všechny.

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla
mše sv. v 18.00 hod.
5. 7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
mše sv. v 7.15 a 9.00 hod.

6. 8.

Proměnění Páně
mše sv. v 18.00 hod.

V naší farnosti probíhá

10. 8. Svátek sv. Vavřince

Snídaně na faře

mše sv. v 18.00 hod.

- během prázdnin nebudou. Po prázdninách opět ve čtvrtek 10. 9. po mši sv.

15. 8. Slavnost nanebevzetí P. Marie
mše sv. v 8.00 hod.

Katecheze pro dospělé

16. 8. Svatovavřinecké hody

- budou zase po prázdninách každý třetí
pátek v měsíci po mši svaté.

mše sv. v 8.00 v kostele a
v 10.00 na náměstí

Misijní klubko dětí

23. 8. Bartolomějské hody

- začne opět po prázdninách. První
schůzka bude ve středu 9. září ve farní
herně, další budou následovat každý
měsíc.

mše sv. v 7.15 v kostele a
v 9.00 v Ivanovicích
8. 9.

Narození Panny Marie
mše sv. v 18.00 hod.

Diecézní akce
Jubilejní dvacátý ročník Katolické
charismatické konference

MŠE SV. O PRÁZDNINÁCH
Neděle
Všední dny

- se uskuteční v termínu 8. - 12. července 2009 již potřetí v Brně.
Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Vojtěch Cikrle a náměstek
primátora města Brna MUDr. Daniel
Rychnovský.
Jedná se o čtyřdenní akci duchovně
formačního charakteru, určenou nejen
pro členy a sympatizanty tohoto hnutí,
ale i pro křesťany jakékoli spirituality i
pro tzv. hledající.
Letošní motto zní: „Vzchopte se, já
jsem to, nebojte se!“ (Mt 14,27)
Podrobné informace k organizaci a
programu najdete na internetu na
www.cho.cz nebo si je vyžádejte na tel.
čísle 777 087 736.

- v 7.15 a v 9.00
- nepravidelně

Sledujte prosím vývěsky a ohlášky.
Mše svaté za nemocné
- 3. července, 1. srpna, 16. září
Mše svaté za zemřelé
- 25. července, 31. srpna, 26. září
Mše svaté na úmysly dárců
- 15. srpna, 30. září
V uvedené dny bude připraven košík, do
něhož můžete vložit na lístku svůj úmysl.
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Diecézní pouť rodin a farností

v neděli 27. září v areálu tuřanského letiště. Nenechme si ujít tuto vzácnou příležitost setkání s náměstkem Kristovým!
Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
oznamuje, že v neděli 27. 9. 2009 dopoledne ani předcházející sobotu 26. 9.
2009 večer nebudou pro věřící na celém
území brněnské diecéze slouženy mše
svaté. Všichni jsou zváni k účasti na papežské mši sv. na letišti v Brně - Tuřanech. Pro ty, kteří pro stáří, zdravotní
obtíže nebo z rodinných či jiných oprávněných důvodů nebudou moci do Brna
přijet, je udělena dispenz od povinnosti
nedělní účasti na mši svaté. Těmto otec
biskup doporučuje, aby bohoslužbu se
Svatým otcem sledovali ve sdělovacích
prostředcích.
Celý areál bude rozdělen na sektory,
pro které budou přidělovány místenky
farnostem. Zvláštní sektory budou vyhrazeny pro kněze a ministranty i pro tělesně postižené. Sektory jsou určeny
pro stání, ale není problém si donést a
použít přenosnou židličku. Návštěvníci
bez místenky ji dostanou přímo na místě, bude ale do vzdálenějšího sektoru.
Areál papežské bohoslužby bude vybaven toaletami, v těsném sousedství budou stánky s občerstvením, zajištěna
bude rovněž zdravotnická služba. Zvažuje se i možnost vytvoření stanového
městečka v blízkosti areálu pro přespání
poutníků.
Všechny tyto a mnoho dalších informací
lze nalézt v tištěné brožurce nebo na internetové adrese
www.biskupstvi.cz/papezvbrne/.
Oficiální stránky papežské návštěvy mají adresu www.navstevapapeze.cz.

- ve Žďáru nad Sázavou se bude letos
konat již po šesté, a to v sobotu 29. srpna
od 9.00 do 16.00 hodin.
Motto letošní pouti koresponduje s heslem připravované návštěvy Svatého otce
v České republice: „Láska Kristova je naší silou“.
V 10.00 bude pontifikální mše svatá - celebruje brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
Od 12.00 programy na nádvořích, zahradách a v sálech zámku. Hry, lukostřelba,
žonglování, výtvarné dílny, program pro
mládež, plavba na lodičkách, program
pro seniory, adorace. Vystoupení hudební skupiny Hořký kafe. V 15.45 závěrečná
modlitba a požehnání. Moderuje Karolína
Antlová z Radia Proglas.
Po celou dobu programu je možnost prohlídky areálu kláštera, muzeí, zámku a
Zelené hory pro rodiny zdarma. Pro maminky s kojenci je k dispozici místnost
pro přebalování. Před zahájením programu a po jeho ukončení bude k dispozici kyvadlová doprava mezi nádražím a
areálem zámku.
Po skončení pouti naváže další program
v rámci Klášterní noci.
Další informace: www.crsp.cz
Dle www.biskupstvi.cz

Svatý otec přijede!
Papež Benedikt
XVI. přijal pozvání prezidenta republiky a České
biskupské konference a vykoná apoštolskou cestu do
České republiky ve dnech 26. až 28. září
2009. Navštíví během ní Prahu, Brno a
Starou Boleslav." Podzimní návštěva České republiky bude třináctou zahraniční
apoštolskou cestou Benedikta XVI. během
jeho čtyřletého pontifikátu.
A tak se můžeme těšit na společné slavení
mše svaté v našem městě. Bude to

Začal Rok kněží
Svatý otec 16. 3. 2009 během audience
účastníků plenárního zasedání Kongregace pro klérus ve Vatikánu oznámil, že
při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana
Maria Vianneye, faráře arského,
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vyhlašuje na období od 19. 6. 2009 do 19.
6. 2010 Rok kněží, jehož téma bude "Věrnost Kristova, věrnost kněze".
Papež zahájil Rok kněží
modlitbou nešpor 19. 6.
2009 na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a v
Den modliteb za posvěcení
kněží. Rok kněží Benedikt
XVI. ukončí 19. 6. 2010,
kdy se zúčastní Světového setkání kněží
na náměstí sv. Petra ve Vatikánu.

Práce v kostele v roce
2009
V minulém roce upadl z hlavního oltáře
kousek obláčku. Následně se zjistilo, že
oltář je napadený dřevokazným hmyzem. Po dohodě s o. Jackem jsme objednali předběžný odborný restaurátorský průzkum. Při něm bylo zjištěno, že
hlavní oltář, který je včetně soch celý
dřevěný, je celý napaden dřevokazným
hmyzem.
Odborníci dále doporučili provést důkladný restaurátorský průzkum. To
znamená postavit před hlavním oltářem
lešení, provést průzkum a ze získaných
informací bude stanoven postup restaurátorských prací. Cena může být stanovena definitivně až po tomto průzkumu.
Zatím byla odhadnuta na 200 až 400 tis.
Kč. Průzkum by měl začít v červnu letošního roku. Provoz kostela bude tímto
částečně omezen.
Také je nutné počítat s opravou schodů
a plošin na věž. Tato oprava je nutná z
hlediska bezpečného provozu. Cena za
opravy byla odbornou firmou stanovena
na 200 tis. Kč. Také tyto práce by se
měly provádět v letošním roce.
M. Staněk

Během tohoto jubilejního roku Benedikt
XVI. prohlásí sv. Jana Maria Vianneye patronem všech kněží na celém světě. Všichni věřící mohou získat plnomocné odpustky v den zahájení a zakončení Roku kněží, v den 150. výročí zbožného odchodu
sv. Jana Maria Vianneye, dále pak první
čtvrtek v měsíci nebo v jiný den stanovený
místními ordináři ve prospěch věřících.
podle Tiskového střediska ČBK

Tábor pro rodiny s dětmi
Opět po roce zveme rodiny z farnosti na
skautské tábořiště u Svatoslavského potoka v Uhřínově u Velkého Meziříčí. Tradiční
tábor se uskuteční od 15. 7. do 22. 7.
2009.
Těšit se můžete na spaní ve stanech
s podsadami (nutný teplý spacák), pitnou
vodu ze studny, kuchyňku v dřevěném
srubu, výlety na kole po okolí, večery při
kytaře a ohni, umývání v přírodě, ale i teplou sprchu a suché WC.
Jídlo je společné, platí se pouze za stravu.

Vyučování náboženství
ve školním roce 2009 - 2010
Na minulé schůzi farní pastorační rady
byl odsouhlasen nový systém výuky náboženství. Podrobnosti byly následně
dohodnuty na schůzce katechetek.
Hlavní změna spočívá v tom, že se výuka přesouvá ze škol do prostor řečkovické fary. Důvodů pro to bylo hned několik. Jednak jsou to nízké až nulové
počty žáků na některých školách, ale
hlavním důvodem je snaha o zkvalitnění
výuky. Toho by se mělo dosáhnout tím,
že každý ročník bude mít samostatnou
vyučovací hodinu. To je veliký rozdíl
oproti dosavadní praxi, kdy se děti ve

Informace a přihlášky na adrese:
Jožka a Míla Bořečtí
Vránova 122
Brno 21
e-mail: josefborecky@centrum.cz
tel. 541 229 147, 776 057 700
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spojených třídách třeba tři roky po sobě
učili v podstatě to stejné. Výsledkem pak
byly hluboké nedostatky v základních náboženských vědomostech.
Vyučování na faře bude vždy v odpoledních hodinách a mělo by začít již od poloviny září, tak aby si každý podle toho mohl
upravit rozvrh kroužků a zájmových činností. Předběžný rozvrh už byl vyvěšen
v kostele, prosíme o včasné přihlášení vašich dětí.

Jirka Fajkus, paní Holíková. Za nimi už
vystrkuje růžky nová generace v podobě
Ondry Šmerdy a jak zdá se, i jeho brášky Filipa. Nemůžeme opominout ani
varhaníky minulé, kteří sice už nehrají,
ale stále je mezi námi vídáme. Mezi ně
patří především pan Plevka a paní Ulrichová, občas se ukáže i Honza Dvořák.
Děkujme Pánu za krásnou hudbu, která
se line zpod prstů našich varhaníků. Jim
pak patří velký dík za jejich obětavou
službu. Pamatujme na ně v modlitbách!

Poděkování

Vzpomínka na kamaráda

Další školní rok je za námi. Chtěl bych srdečně poděkovat všem katechetkám za jejich obětavou a náročnou službu. Děkuji Š.
Cahové, L. Fialové a její pomocnici Terce,
K. Kolářové, Z. Polákové, L. Suché, M.
Votavové, M. Wallingerové.
Příští rok se bude náboženství konat na
faře. Každá věková skupina bude mít svou
vlastní hodinu náboženství. Prosím, plánujme už teď další školní rok, abychom
„neochudili“ děti o výuku katechizmu.
Děkuji zároveň dětem za to, že se ochotně
účastnili hodin „nábožka“.
otec Jacek

V těchto dnech si připomínáme 20. výročí kněžského svěcení a primiční mše
svaté otce Jana Pavlů, který nás již předešel na cestě do Božího království. Za
svůj relativně krátký ale za to velmi
plodný život toho vykonal mnoho a
mnoho. Stál například u zrodu modlitebních společenství v naší farnosti. Byl to
on, kdo vedl první křížovou cestu na
medlánecký kopec. Bylo to ještě v době
hluboké totality, šli jsme tam tehdy pouze tři nebo čtyři, další roky nás ale neuvěřitelně přibývalo. Takovou slavnost,
jakou byla 8. 7. 1989 jeho primiční mše
svatá, naše farnost nepamatuje! Velké
pódium s obětním stolem uprostřed
presbytáře, černobílá televize před kostelem, aby dav sedících venku o nic nepřišel.
Ve Farní fotbalové lize odehrál nespočet
zápasů, sportovec tělem i duší. Závodně
běhával krátké tratě, dokonce i reprezentoval naši vlast. I jeho pozemský život byl vlastně během na krátkou trať. A
stejně jako reprezentant musí dát veškeré své síly a energii do oněch 100
metrů, aby zvítězil, tak i otec Jan do
svého života i pro nás, vložil úplně
všechno….a zvítězil, již je v cíli.
Velký dík !
Benon*

Představujeme...
řečkovické varhaníky
Před rokem jsem slavil Velikonoční vigilii
v jedné farnosti, necelých 50 km od Brna.
Vše se neslo ve slavnostním duchu, jak to
bývá, ale něco bylo přece zvláštní. Mše
svatá byla „tichá“ – bez varhan a zpěvu.
„Zítra snad varhaník přijede,“ utěšovali mě
po mši farníci, kteří jsou zvyklí. A tak jsem
si uvědomil, jak se v Řečkovicích máme,
že nemusíme „být zvyklí“.
Proto je dnes tato rubrika věnována našim
varhaníkům, díky nimž je u nás tichých
mší svatých jen minimum.
Základním pilířem řečkovických varhaníků
je Mirek Votava, následují Aleš Tomášek,
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Pavla dal jednoznačnou inspiraci tvůrcům letošního ročníku.
Kousek za Rakovcem u Ořešína se pro
tento den rozprostírala Malá Asie a v
lesních zákoutích ožívala místa, která
známe z nedělního evangelia. Malí následovníci svatého Pavla vybíhali vybaveni mládím, radostí a startovním průkazem. Na stanovišti prvním, inspirovaném kamenováním svatého Štěpána, si
děti vyzkoušely svoji přesnou trefu a
připomněly si, že a proč mají být v životě pravdomluvné.
V Jeruzalémě si děti ověřily svoje znalosti víry a Písma. Kousek dál se dostaly
na cestu do Damašku a mohly si prakticky ochutnat Pavlovu zkušenost se
slepotou. S očima zavázanýma zkoušely po hmatu poznat různé drobné předměty. Nevelký hranolek děti potrápil. Že
by to byla čokoláda? Byla to jen guma
od pastelek.
U lesního potůčku jsme přišli k Maltě a k
Pavlovu cestování po moři. Tomu, kdo
má pevnou víru, stačí v nouzi i papírová
lodička. V Korintu si děti vyzkoušely Pavlův job, jak by se asi dnes řeklo – úkolem bylo postavit stan (navázat stanová
plátna na konstrukci z klacíků). Kousek
od Korintu je Kréta. Tady bylo úkolem
vyprostit loď – dřevěné kolo - z mělčiny.
U Damašských hradeb čekala na děti (a
jejich rodiče) pořádná zkouška odvahy.
Lanovka přes údolíčko dokonale simulovala situaci, kdy Pavla jeho přátelé
spustili v noci z hradeb v proutěném koši, aby jej zachránili. Koš byl z mnoha
dobrých důvodů nahrazen solidním horolezeckým úvazkem a pro jistotu doplněn helmou. Damašské hradby představoval žebřík a obětaví tatínkové spouštěli z hradeb jednoho malého Pavla za
druhým. Atmosféru okamžiku vysvobození se snažil Zbyněk Matal podtrhnout
výkřikem: "Magdi, pojeď, tady je svoboda." Ale z damašských hradeb se ozvalo
překvapené: "TADY je Svoboda..." totiž,
tatínek u horní stanice lanovky to má písemně i v občance.

Vzpomínka na P. Odehnala
Na neděli 5. července,
kdy budeme slavit svátek
věrozvěstů sv. Cyrila a
Metoděje, připadá čtyřicáté výročí úmrtí zdejšího
dlouholetého faráře a
konsistorního rady P. Jana Odehnala.
P. Odehnal se narodil 25. 8. 1914 v nedalekých Lažanech u Lipůvky. V roce 1939
byl vysvěcen na kněze a po ročním kaplanském působení v Mohelně přišel jako
kooperátor do Řečkovic, se kterými spojil
celý svůj kněžský život.
Po skončení druhé světové války v roce
1945 byl v Řečkovicích ustanoven farářem
a v následujících letech se velice zasloužil
o obnovu bombardováním těžce poničeného kostela. Se svými farníky prožil nejen
strastiplné období německé okupace, ale i
léta náboženské nesvobody po nástupu
komunistického režimu. To všechno se
později odrazilo na jeho zdraví. Těžké a
zákeřné nemoci podlehl v pouhých 55 letech na svátek sv. Cyrila a Metoděje 5.
července 1969, v den třicátého výročí
svého kněžského svěcení. Rozloučení s
ním se zúčastnilo na 150 kněží a veliké
množství věřících nejen z farnosti, ale i z
dalekého okolí.
Na P. Jana Odehnala vzpomeneme při
mši svaté v neděli 5.července v 9 hodin.
Přede mší sv. (zhruba v 8.30 hod.) položíme květiny na jeho hrob na zdejším hřbitově.
Po skončení mše svaté zveme na malé
vzpomínkové posezení do farního klubu.
Ludmila Ulrichová

Z Tarsu do Říma aneb po stopách svatého Pavla
Poslední dubnová neděle nás obdařila
krásným počasím, v němž se uskutečnila
akce tradiční a oblíbená, totiž farní hra pro
rodiny s dětmi. Probíhající rok svatého
-6-

U Cesareje Filipovy si děti vyzkoušely svoji trpělivost. Měly za úkol dopravit zásoby
na přesné místo – trefit se hodem na cíl.
Písmo nepraví, jestli svatý Pavel také někdy doputoval k pořádnému táboráku se
špekáčky. Ale pro nás, poutníky vysílené
cestou i náročnými úkoly, to bylo velmi příjemné finále putování po stopách svatého
Pavla, tedy letošního ročníku farní hry pro
rodiny s dětmi. Děti s největším počtem
bodů dostaly zaslouženou sladkou odměnu, všichni ostatní alespoň maličkost a obrázek na památku. Mezi vítěze se mohou
počítat všichni, kteří toho dne prokázali
svoji trpělivost, zručnost, odvahu, rozhodnost, vzdělanost, zkrátka vlastnosti, které
se jim při hlásání evangelia mohou velice
hodit.
Veliké poděkování patří těm, kteří hru pro
děti tak skvěle připravili, a těm, kteří se
obětavě ujali služby na stanovištích.
-smer-

skálami - Bludišti. Všichni jsme prošli,
jen
chvíli
postrádáme
Vojtu
s Dominikem, kteří si v Bludišti zahráli
na schovávanou.
Ubytování po menším zakufrování jsme
našli i s dobrým jídlem, a jaké bylo překvapení, když na menší děti čekalo
přímo pohádkové spaní s pohádkami
z Večerníčků. Někdo spal u Makové panenky, jiný u Včelky Máji nebo Žabky
princezny a podobně.
Sobotní hřebenová túra byla náročná,
za to nás ale odměnila nádhernými scenériemi Broumovských skal a vyhlídek
do okolí. Díky organizačním schopnostem Moniky :-) jsme byli i na prohlídce
nádherného Broumovského kláštera.
Večer při opékání špekáčků byla fajn
pohoda a děti při hře na schovávanou a
fotbale zapomněli na celodenní únavu.
V neděli ráno v 10 jsme při mši svaté
děkovali za naše putování a prosili za
šťastný návrat domů.
Překvapení pro děti – oběd v Pekle, hlubokém údolí s restaurací Peklo, kde bylo plno loutkových a jiných čertů, oběd
chutnal a pak přání a dárek maminkám
– zákusek ke Dni matek.
Prohlídka jedinečného roubeného kostela se zvonicí ve Slavoňově.
A pak do podzemí, pevnost Dobrošov 13 pater dolů, dlouhé chodby, ale hůře
stále dokola 13 pater nahoru – vyhlídka
do okolí a tam dál, to ještě zdoláme
Rozhlednu na Jiráskově chatě – výhled
Polsko, Sněžka, Krkonoše, …
Poslední občerstvovací ležení na silnici
u autobusu - horká čokoláda – chlapci
obhlédli v pevnosti polní vojenský tábor.
Poslední povely: nasedat a jedeme domů. Nálada je zpočátku odpočinková,
ale v závěru cesty se děvčata rozezpívala a bylo veselo.
Monika s Pavlem připravily krásné i trochu náročné putování 3 dny naší přírodou pro děti od 10 měsíců do 74 let. I
počasí zajistili. Za to jim patří veliký dík.

Farní výlet do Broumovských skal
V pátek 8. května brzy ráno po 6. hodině
bylo u kostela velké rojení dětí, rodičů i
prarodičů, odjíždělo se totiž na třídenní putování Broumovskými skalami. Batohy,
tašky a batůžky naloženy, všichni usazeni,
vše potvrzeno Monice Matalové. Autobus
se rozjíždí, zamávání na rozloučenou
všem vyprovázejícím a jede se za dobrodružstvím, které připravil Pavel Olbrich s
Monikou.
Cesta ubíhala pomalu i rychle a vesele za
občerstvovacích zastávek, při nichž děti
měli dětské pití zdarma a pan řidič byl ten
nejlepší kamarád. Vystupujeme u Ratibořického zámku, vnořujeme se do „Babičky“
Boženy Němcové a k našemu údivu vidíme na louce pod zámkem kněžnu s dětmi
při filmování. Navštívíme mlýn, Staré bělidlo, obhlédneme úly, u splavu vzpomeneme na Viktorku a vydáme se cestou na
Žernov, kde na nás čeká autobus. Odvezl
nás k první zkušební cestě Broumovskými
-7-

K celému dobrému průběhu našeho putování přispěl svou péčí o nás cestující pan
řidič Jirka, jak ho děti oslovovaly. Až pojedem příště, tak jen s ním. Děkujeme.
Bylo to skvělé, ještě jednou díky.
Radka Hrušková

Ľudia boli plní očakávania, aké známe a
neznáme cesty objavia, prípadne aké
dobrodružstvo na nich číha. Vekovej
hranici sa medze nekládli a tak sa stalo,
že účastníci zájazdu boli vo vekovom
rozpätí od 1 do 80 rokov.
Navštívili sa rôzne prekrásne zákutia
prírodnej scenérie, z ktorých sa až tajil
dych a pre ktoré sa oplatilo vyšlapať náročnú trasu.
Súčasťou zájazdu bol nezabudnuteľný
pán šofér Jiŕí, ktorý bol očarujúci. Všetkým splnil, čo im na očiach videl, deťom
rozdával horúcu čokoládu a malinovky
zadarmo a vždy nás trpezlivo čakal a vítal po absolvovanej túre. Je to človek
bez predsudkov, ktorý nám ukázal, že
miluje celým srdcom bez ohľadu na rasu
a národnosť.
Cieľom tohto zájazdu však nebolo prejsť
čo najviac km, alebo zničiť naše telá do
bezvedomia, ale pokus o " stmelenie"
ľudí rôznej vekovej skupiny.
To, či sa to úspešne podarilo, necháme
na posúdenie každého účastníka zájazdu. V každom prípade bola skvelá
atmosféra,
aj
napriek
únave
z nachodených kilometrov.
Tzv."Stmelovací zájazd" nabral medzinárodný rozmer v okamihu, kedy medzi
účastníkmi zájazdu bola jedna Slovenka, ktorá považuje stmelovací zájazd za
úspešný, pretože sa cítila medzi prívetivými a milými ľudmi ako DOMA.
Lenka

Farní výlet podruhé
Byli jsme v Babiččině údolí – byl tam starý
mlýn a byli jsme i na Starém Bělidle. Jak
jsme odcházeli, našla jsem dva mobily
(dvě Nokie) a odnesla jsem je paní průvodkyni.
Byli jsme ubytovaní ve zděné budově.
S Janičkou Suchou a Magdou Matalovou
jsme si večer povídali, jak se nám tam líbí,
a i o tom, jaké jsou dobré horory.
V neděli jsme byli na výletě v kostele ve
Slavoňově, kde jsme viděli krásný hřbitov.
Cestou jsme se stavovali v jedné restauraci u čerta, dali jsme si tam polévku a
druhé jídlo a po obědě jsme si tam dali
zmrzlinu.
Pak jsme byli v Dobrošovské pevnosti, byly tam podzemní chodby a jeskyně a jedna
velká rozhledna.
Jak jsme odjížděli do Brna autobusem, tak
se promítala pohádka Tři oříšky pro Popelku. Zpívali jsme různé písně a vykládali
jsme si.
Marta Prchalová (8 let)
Pozn. redakce: Tento farní výlet musel být
opravdu silným zážitkem, možná dokonce
šokem:-), že se k němu sešlo tolik příspěvků. Jelikož se ukazuje, že řečkovičtí
farníci začínají zapomínat slovenštinu,
otiskujeme další článek v původním znění
(bez titulků).

Ministrantské soustředění
Důvodů pro pořádání takovéto akce by
se našlo hned několik. Je to příležitost k
duchovní a odborné formaci kluků, kteří
se věnují službě u oltáře, i k výbornému
stmelení kolektivu. Otec Jacek také využil této možnosti k tomu, aby kluky odměnil za tuto službu způsobem, ze kterého vzpomínky tak hned nevyprchají.
Však čtěte dále.
Ve čtvrtek 30.4. jsme se za deštivého
doprovodu sešli u kostela, naskládali

A do třetice...
Jedného krásneho slnečného dňa sa skupinka ľudí s dobrodružným srdcom vybrala
na turistický zájazd do Broumovských
skal.
-8-

tranti jsou odvážní kluci, kteří se neleknou žádné překážky.
Na tomto místě je vhodné vydat svědectví o vanutí Ducha Svatého v okrese
Třebíč, neboť jen díky jeho mocnému
zásahu neodvezl otec Jacek klíče od
koněšínské fary do Brna, kam se vracel
na páteční mši svatou.
Dojmy si jistě každý odvážel hluboké, jeli vůbec možno mít hluboký dojem z vysokého lana. Ale co do energie je ministrantský lid podoben perpetuu mobile,
neboť po mikroskopické chvíli podvečerního odpočinku následovaly líté boje
o kulatý nesmysl na místním fotbalovém
trávníku.
Večer nás navštívila osoba nad jiné milá
– otec Jan, který se nacházel v blízkosti
Koněšína a přijel, aby nás povzbudil.
Sobotní program byl rámován výpravou
k Dalešické přehradě. Na skále nad vodou jsme slavili mši svatou a při ní jsme
mohli za krásou stvořené přírody tušit i
krásu Stvořitelova plánu lásky s námi
lidmi. Také tyto chvíle patřily k největším
vzpomínkovým pokladům, které si v
koutku srdce budeme z Koněšína odvážet domů a čerpat z nich sílu ve chvílích
všedních nebo i náročných. Další program obsahoval cestu lesem, rozhled ze
skály a oběd ze zásob. Během něj se
ministranti průběžně převtělovali ve fotbalisty, aby na blízkém hřišti získanou
energii okamžitě proměnili v góly, penalty, tyče a "škoda, takovej kousek a byl
tam". Pak už nás čekala jen zpáteční
cesta parníkem, uvedení fary do původního stavu a návrat do rodných Řečkovic.
-smer-

sebe, kluky a zavazadla do aut a vyrazili
směr Koněšín. Nápad vyrazit si z Brna
mělo asi více lidí, takže průjezd městem i
popojíždění po dálnici vzbuzovalo skryté
obavy, zdali se vůbec do večera přesuneme do cíle. Postupně se všechny osádky
sešly u fary v Koněšíně. Největší jásot
vzbudil příjezd otce Jacka. Nejen proto, že
u něj byl všechen proviant, ale zejména
proto, že on jediný věděl, u koho máme
vyzvednout klíče. Hoši během zabydlování
fary vyzkoumali, že na kraji vesnice je báječné fotbalové hřiště, které se během celého pobytu ukázalo být důležitým prvkem
ve stmelování. Žhavým bodem čtvrtečního
večera byl táborák, na němž jsme si opekli
buřty k večeři. Na závěr dne jsme se sešli
ke společné modlitbě, po níž byl nastíněn
plán celého pobytu.
Páteční ráno jsme začali mší svatou v
místním kostele. Svatý Bartoloměj z oltáře
asi překvapeně koukal na tu přesilovku
ministrantů kolem oltáře nad lidem obecným v lavicích, ale nahlas neříkal nic. Tematická promluva rozebírala důležitost a
aspekty služby u oltáře, jakož i vlastnosti
správného ministranta. Po snídani následovala pracovní část pobytu. Ministranti,
rozdělení do skupinek, si samostatně připravili udílení jednotlivých svátostí, a poté
s nimi seznamovali své oltářní kolegy.
V poledne jsme se přesunuli do Rekreačního střediska Březová u Rokytnice nad
Rokytnou. Dva zkušení instruktoři nás postupně provedli několika atrakcemi. Na
rozcvičku jsme si dali lezení na nízkých
lanech. Poté následovala Rambodráha myslím že název zcela stačí, abyste si
představili sled oněch lanových, ručkovacích, zavěšovacích, přeskakovacích a jiných překážek. Vrcholem programu bylo
bezesporu lezení na vysokých lanech. Instruktor povídá: "Začínáme tady na té malé věži." Z davu to zašumělo: "...no mně
tedy připadá dost vysoká..." Postupně se
kluci střídali na lanových okruzích a na
malé nebo velké horolezecké stěně. Závěr
programu patřil lahůdce – skákání na
trampolíně v gumovém závěsu. Dochované fotografie dokládají, že řečkovičtí minis-9-

Farní pouť 6.června 2009

Den farnosti

Sraz byl v 8.00 hod. ráno u našeho kostela
v Řečkovicích, kde už na nás čekaly dva
autobusy. Odjeli jsme nejprve do Slavkovic u Nového města na Moravě, kde je novodobý poutní kostel Božího milosrdenství. Kostel je ve správě řádu pallotinů.
Kostel byl dostavěn a zkolaudován v roce
2007. Zde jsme měli mši svatou, po které
jsme se modlili korunku k Božímu milosrdenství a potom byla křížová cesta.
Kolem půl jedné jsme odjeli na Zelenou
horu ve Žďáru nad Sázavou. Kostel má
právě zrekonstruovanou střechu po loňské
vichřici. Poutní kostel na Zelené hoře je
zasvěcen sv. Janu Nepomuckému a je na
seznamu světového dědictví UNESCO. Je
dílem známého architekta Jana Blažeje
Santiniho-Aichela. Zajímavostí je mimo jiné symbol pěticípé hvězdy, jak jsme se
dozvěděli při prohlídce.
Potom jsme jeli do Obyčtova, kde je kostel
Navštívení Panny Marie. Tento kostel má
půdorys želvy a byl vystavěn roku 1733.
Zde (ale i jinde) nám Filip Šmerda nádherně zahrál na varhany a na housle překrásně hrál pan Dobeš.
Naše další cesta vedla do Netína. Zdejší
kostel Nanebevzetí Panny Marie je z 13.
století. Nad svatostánkem je socha Panny
Marie k níž se konají slavné poutě. V roce
1714 zuřil v okolí mor a obyvatelé z Velkého Meziříčí slíbili každoroční pouť do
Netína, když bude pohroma odvrácena.
První procesí bylo vypraveno 2. 7. 1714 a
morová rána byla toho dne skutečně zastavena. Slavné poutě se potom konávaly
každoročně, dnes se koná největší pouť v
neděli kolem svátku Nanebevzetí Panny
Marie, jenž je 15. srpna.
Pak nás čekalo ještě Velké Meziříčí. Kostel sv. Mikuláše jsme však navštívili jen na
krátkou modlitbu. Potom už jsme jeli domů
a v Řečkovicích nás překvapil hustý déšť
s krupobitím.
David Škvařil

Všechno to začalo už před několika měsíci, kdy se otec Jacek před Pastorační
radou zmínil, že plánuje jakousi akci na
červen na Boží Tělo. Taková informace
nikoho moc nevzrušila, všichni přece
dobře víme, jaký je otec aktivní a nadšený člověk. Posléze nám ale málem
oči vypadly z důlků, když nám oznámil,
že na náš farní den hodlá pozvat J. Nohavicu, skupinu Čechomor nebo třeba
Evu a Vaška. Znělo to sice hodně lákavě, ale těch problémů s organizací ...
Otec se na to díval s optimismem a nakonec svým nadšením nakazil i ostatní.
Od slavných hostů se sice nakonec
upustilo, což ovšem nijak nesnížilo kvalitu akce.
Již při dopolední mši na náměstí, kterou
sloužil otec Jacek spolu s misionáři, původem z Polska, dokázala naše farnost
svou sílu. Farníků i hostů shromážděných kolem kašny bylo doslova nepočítaně. Stejně jako darů, které se vybraly
pro misie v Peru. A to byl teprve začátek. Již ve tři hodiny odpoledne se začali
hosté scházet do areálu pivovaru
s očekáváním nových zážitků. Program
byl zahájen vystoupením Sboru věčně
mladých, kteří zpívali i při dopolední
mši. Následovalo exkluzivní interview
s misionáři, kterým provázela dvojice
moderátorů Jacek & Gusta. Vzápětí zazněly areálem muzikálové hity a evergreeny v podání umělců z Hudební scény Městského divadla v Brně. Ač se oba
zpěváci snažili sebevíce, posluchače se
jim roztančit nepodařilo. To dokázala až
skupina polských kněží Bethesda,
opravdový zlatý hřeb večera. Přestože
tvrdili, že jsou jen amatéři, jejich písně
oslovily opravdu každého a pár jedinců
dokázaly i roztančit. Jedinečným světovým unikátem byl hit Voda živá,
v originále od Anety Langerové, zde
ovšem v podání skupiny Bethesda. Poté
se už akce za doprovodu cimbálové
muziky začala blížit ke konci, což bylo
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pro některé z nás příliš brzy, protože se
teprve teď začali pořádně odvazovat.
Na závěr patří dík všem organizátorům, ať
už jejich zásluhy byly jakékoliv, všem zúčastněným, všem, kteří se za zdar akce
modlili... A nesmím vynechat ani otce
Jacka, který se kromě činnosti organizátorské podílel na přípravě i manuální prací,
ze které si bohužel odnesl i drobné poranění.
-tefi-

Pouť dětí do Neratova
Týden před Svatodušními svátky se uskutečnila pouť dětí do Neratova. Sraz byl v 8
hodin a dostavilo se plno dětí. A když přišli
úplně všichni, vyrazili jsme.
Po cestě byla jedna zastávka, kde jsme si
doplnili zásoby, přičemž si někteří kopali
hakisákem. Po další cestě autobus zastavil pod záminkou, že další kopec už nevyjede. A tak jsme se vydali do Neratova
pěšky.
Brzy nás čekala zastávka na mýtině, kde
jsme za splnění různých úkolů mohli získat
výbavu na další cestu. Nejtěžší asi bylo
poskládat trojúhelník z kartiček, za což se
daly získat kleště na prostříhání zátarasů.
Kdo je neměl, musel se plížit. Cesta pak
pokračovala, přitom jsme museli plnit další
úkoly za části výbavy.
Nakonec jsme došli do Neratova, kde je
krásný poutní kostel se skleněnou střechou. Po mši svaté s otcem Jackem jsme
jeli domů. Po cestě se v celém autobuse
dojídaly zásoby.
Domů jsme večer přijeli nadšení, jelikož
pouť byla velmi vydařená.
-mifi-

O údivu

Někdy bývají v televizi zajímavé přírodopisné dokumenty. Onehdy byl ze
života sršňů mandarinských. To jsme si
doma říkali, že je to jako francouzské
dějiny. To byly příběhy! Třebas ten o
královně. Ta si udržuje řídící úlohu
v kolonii pomocí feromonu. Jakmile
naklade vajíčka a tím zajistí budoucí
generaci, přestane jej produkovat a
nastává anarchie. Všichni se navzájem
požerou. Nebo jak proti těmto sršňům
bojují včely, které jsou mnohem
menšího vzrůstu. Včelky vydrží vyšší
teplotu a tak obalí svými těly útočníka a
máváním křidélek ji zvyšují až k jeho
kolapsu. Kde se to v tom hmyzu
všechno bere? Je to výsledek nějakého
vývoje a zkušenosti nebo jim to někdo
poradil?
V knížce Petera Russela „Od vědy
k Bohu“ se jedna kapitola zabývá světlem. Moc zajímavá věc. Když se budeme pohybovat rychlostí blížící se rychlosti světla, bude se čas zpomalovat a
vzdálenosti se budou zkracovat. A kdybychom letěli se světlem, tak času a
prostoru není… Čas a prostor tu byl
stvořen jen kvůli nám, aby se všechno
nestalo naráz a všude. Po Einsteinovi,
teorii relativity, kvantové fyzice a jiných
nesrozumitelnostech se nám to diví, ale
tímto směrem se ubíral už Kant v 18.
století. Kde se to všechno v nás bere?
Jsme tak znalí, nebo nám to někdo poradil?
Vím, že odborník by měl na tyto otázky
odpověď, ale já jsem laik a věda je pro
mě spíše poezie s tajemnem, a tak se
divím. Třeba částicím, které oscilují mezi bytím a nebytím. Jako Hamlet. A myslím si, že divit se může každý. Jde jen o
to, dívat se na svět kolem sebe jako na
něco, co asi nikdy úplně nepochopíme a
nevysvětlíme. Jako na Stvoření.
Jan Votava

Jednou jsem tu napsal, že bychom se měli
v životě hodně divit. Kdyby někdo žehral,
že není kolem nic k divení, měl bych několik tipů.
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Florbalisté z naší farnosti
šestí v republice
O víkendu 6. – 7. června proběhl
v Uherském Brodě finálový turnaj Orelské
florbalové ligy juniorů. Turnaje se zúčastnilo nejlepších 8 týmů z celko-vého počtu 22
orelských jednot z celé republiky. Naše
mužstvo Orla Řečkovice postoupilo na
tento turnaj ze druhého místa divize „západ“. Po utkáních ve skupinách jsme ve
čtvrtfinále narazili na silný tým z Třince loňského vítěze této soutěže. Dramatický
zápas skončil v normální hrací době 3:3
(když jsme ještě minutu před koncem vedli
3:2) a tak rozhodovaly samostatné nájezdy, ve kterých uspěl soupeř. Konečné
šesté místo přesto považujeme za velký
úspěch. Velký dík patří Zbyňkovi Matalovi,
který se celou sezónu poctivě staral o naše družstvo.
Tomáš Pivoňka

Výstava obrazů
Možností, jak strávit deštivé páteční odpoledne, není zas tak mnoho, a tak několik
desítek návštěvníků radostně uvítalo příležitost prožít je v útulném prostředí Orelského klubu mezi výtvarnými díly všestranně nadaného umělce z řad našich
farníků Jiřího „Zajíce“ Marka. Vernisáž výstavy Škola hrou úspěšně proběhla za
účasti dramatického souboru Brnkadla
s nezapomenutelným vystoupením „Ö“,
milé obsluhy, dobrého jídla a pití a samozřejmě umělce samotného, který návštěvníky stručně uvítal a provedl svou tvorbou.
Ke shlédnutí byl výběr obrazů různých
námětů a formátů z autorovy tvorby.
Výstava bude přístupná až do konce
prázdnin v prostorách Orelského klubu
v Řečkovicích.
-tefi-

Fotky na rajčeti
Cože? Jaké fotky? Jaké rajče? Co je to za
nesmysl? Žádný nesmysl, ale internetové
farní úložiště fotografií, které právě začalo
fungovat. Najdete je na adrese

http://svatyvavrinec.rajce.net
Fotky sem může umístit každý, kdo se
bude chtít podělit s ostatními o své výtvory.
Jak je do úložiště dostat? V podstatě
jsou možné dva způsoby. První možnost
spočívá v tom, že si na internetové adrese http://www.rajce.idnes.cz/stahnout/
stáhnete jednoduchý prográmek a nainstalujete jej do svého počítače. Pak už
jen stačí ho spustit, přihlásit se a můžete ‘uploadovat‘. O přihlašovací údaje si
můžete napsat na e-mailovou adresu
m.fiala@volny.cz.
Druhý způsob vložení obrázků je určen
spíše pro ty, kteří se s počítačem příliš
nekamarádí nebo třeba mají omezené
možnosti přístupu na internet apod.
V tom případě je nejlepší fotografie uložit na paměťové médium a svěřit je jinému farníkovi, který je vybaven přístupem, popř. ho lze předat otci Jackovi,
Michalu Fialovi nebo podobnému individuu, kteří se už o vše postarají.

Jelikož i na takovém internetovém úložišti musí vládnout pořádek, proto se
doporučuje zachovávat pár jednoduchých pravidel:
1. Vybírejte pečlivě jen ty nejlepší fotografie, tak aby jich každé album obsahovalo maximálně 70.
2. Před vložením si ještě jednou fotografie projděte, vytřiďte zbytečné, nepovedené nebo opakující se.
3. Alba opatřete datem a názvem akce,
nejlépe v následujícím formátu:
rok-měsíc-den_název akce_jméno fotografa (např.: 2009-06-14_Farní den_Tom
Fiala). Stručné popisky lze pak psát i
k jednotlivým fotkám (není to povinné).
To, že by se fotografie měly týkat farnosti, snad ani není třeba připomínat.
-mif- 12 -

Redakční koutek
Děkujeme všem, kteří něco napsali a poslali do tohoto čísla Rožně. Těšíme se na další
články se zážitky, postřehy a zamyšleními. Vlastně tak trochu čekáme, že v září budeme přímo zavaleni spoustou skvělých prázdninových dobrodružství a dojmů.
Vzhledem k poměrně časnému termínu dalšího čísla, které bychom chtěli vydat ještě
před návštěvou Svatého otce, jenom prosíme, abyste s psaním neotáleli, protože uzávěrka tady bude „cobydup“.
Příspěvky předávejte (klidně i během prázdnin) osobně nebo zasílejte elektronickou
poštou na adresu: kjack1@o2.pl nebo m.fiala@volny.cz
Vaše redakce

Prázdninová doplňovačka
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ani o prázdninách nezapomeň na...
1.Koho si Ježíš vyvolil za pomocníky.
2. Město narození Ježíše Krista.
3. Co se slouží v kostele.
4. První žena.
5. Kdo zapřel Ježíše.
6. Anděl, který navštívil Marii.
7. Zelený….
8. Světadíl.
9. Písmo svaté.
10. Opak starý.
11. Babylonská stavba.

12. Špatný skutek.
13. Noemova loď.
14. Listnatý strom.
15. Kdo pokřtil Ježíše.
16.Kdo donesl Noemovi větvičku.
17. Jezdí na kolejích.
18. Kdo zradil Ježíše.
19. Opak dobra.
20. Jediný syn Abraháma.
21. Kdo zabil Ábela.
22. Opak války.

Až do konce prázdnin 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 září budou opět vylosováni tři úspěšní řešitelé, kteří dostanou pěknou knížku.
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Stránka pro děti
Milé děti!
Prázdniny ťukají na dveře, těšíte se? Aby vám ty poslední dny školy rychleji uběhly, posílám vám jako závdavek jeden prázdninový příběh.
Anežka obchází s baterkou tábor a po tvářích se jí kutálejí slzy jako hrachy. Zítra jede s
ostatními světluškami domů a už se moc těší na maminku, taťku a brášku, ale přesto…
Anežku tíží na duši snad všechny ty černé mraky, co se dnes válí po obloze. Už se neovládne a vzlyká nahlas. Nohy samy zamíří k vůdcáku, odkud je slyšet tlumený smích.
„Amazonko!“ zavolá slabě, ale její starší kamarádka přesto slyší a ze stanu vykoukne
rozesmátá tvář. Hned však zvážní. „Co je, Ani? Není ti dobře?“ Odpovědí je jen nové
zavzlyknutí. Velká si čupne k malé. „No tak, copak je? Pošeptej mi to.“ – „Když ona byla
vždycky první,“ vyráží ze sebe Anežka mezi vzlyky. „A já nikdy; pořád druhá nebo třetí!“
Děvčátko zoufale popotáhne. „Ani to zpívání se mi nepovedlo – zase vyhrála Lucka.“
„Já vím, já vím,“ stírá Amazonka slzy z ušmudlané tvářičky. „Nic nevíš!“ vybuchne malá.
„Nevíš, co jsem Lucce provedla. Nasbírala si oblázky – tam na pláži u řeky a já… a já
jsem jí je všechny vysypala do odpadovky. A zítra už jedeme, tak Lucka nebude mít čas
nasbírat si nové… a bude jí to líto, a mně je to taky tak strašně líto, že jsem taková
zlá…“ Zoufalý pláč roztřásl celou osmiletou světlušku. Amazonka ji pevně přitiskne k
sobě: „Víš, Ani, mít kamarádku, která je vždycky o něco lepší, vždycky o pár bodů vyhraje, a vůbec jí nezávidět – no to bys musela být anděl a nebo momentálně zaostalá. A
u nás v oddíle jsou přece samé normální holky – když nepočítám Mášu, Vlaštovku a
Bianku. Anežce to cukne koutky, poprvé zvedne oči a trochu se usměje. Vždyť Amazonka jmenuje všechny vedoucí, které pro ně připravovaly program a staraly se o ně.
„Asi ti napíšu veliký diplom, žes uměla přijít a přiznat se,“ hlas Amazonky zní už zase
vážně a je v něm něco, co hřeje. „Myslím, že si budeš pamatovat, že závist
a nepřejícnost nic nevyřeší. Vždycky si najdi něco, z čeho se můžeš radovat, na co se
můžeš těšit – třeba večerní zpívánky pod hvězdami (Amazonka dobře ví, jak Anežka
ráda zpívá). Radost ti pak naplní srdíčko klidem a už se tam smutek, zklamání a závidění nevejde. Jasné?“ Anežka horlivě kýve hlavou, ale pak se zarazí: „A co ty kamínky?“ – „Máš baterku? Prima! Jde se k řece. Vybereme jen ty nejhezčí!“ Amazonka ještě
houkne do vůdcáku: „Mášo, pojď prosím na chvilku hlídat.“ Už ani neposlouchá odpověď prostou všeho nadšení, bere Anežku za ruku a jdou k řece. Jdou, velká a malá. Vítr
odfoukl mraky bůhvíkam a hvězdy září čistým jasem. A ten jas je nejen kolem velké a
malé, je i v nich.
Přeji vám hodně sluníčka, výletů a koupání, pěkná setkání a spoustu hezkých zážitků. Všímejte si krásné přírody kolem sebe a nezapomínejte za vše chválit Tvůrce vší krásy – Pána Boha.
Lidka
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Pořad
Pořad bohoslužeb do konce září
29.6. Po

Slavnost sv. Petra
a Pavla

18.00 Za † manžela Miloše a rodiče

1.7. St

18.00

2.7.
3.7.
4.7.
5.7.

7.00
18.00
7.00
7.15
9.00
18.00
7.00
7.15
9.00
7.15
9.00
18.00
18.00
7.00
7.15
9.00
18.00
18.00
7.00
7.15
9.00
18.00
18.00

Čt
Pá
So
Ne

Slavnost svatých
Cyrila a Metoděje

10.7. Pá
11.7. So
12.7. Ne

15. v mezidobí

19.7. Ne

16. v mezidobí

22.7.
24.7.
25.7.
26.7.

St
Pá
So
Ne

17. v mezidobí

29.7.
31.7.
1.8.
2.8.

St
Pá
So
Ne

18. v mezidobí

5.8. St
6.8. Čt

Proměnění Páně

7.8. Pá
8.8. So
9.8. Ne
10.8.
12.8.
13.8.
14.8.

Po
St
Čt
Pá

18.00
19. v mezidobí
svátek sv. Vavřince

16.8. Ne

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
20. v mezidobí

19.8. St
21.8. Pá
23.8. Ne

21. v mezidobí

28.8. Pá
29.8. So
30.8. Ne

22. v mezidobí

15.8. So

7.00
7.15
9.00
18.00
18.00
7.00
18.00

8.00 Na úmysly dárců
8.00
10.00
18.00
18.00
7.15
9.00
18.00
7.00
7.15
8.30

31.8.
2.9.
3.9.
4.9.
5.9.
6.9.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

23. v mezidobí

Za dar víry pro manžela, děti a vnoučata a Boží požehnání pro celou
rodinu
Za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
Za nemocné
Za farní společenství
Za farní společenství
Za † P. Jana Odehnala
Za vnoučata a za Boží ochranu
Na poděkování P. Bohu za 45 let společného života
Na poděkování a za Boží ochranu celé rodiny
Za farní společenství
Za Boží pomoc a dary Ducha sv.
Na poděkování za 50 let společného života a za celou živou rodinu
Za † manžela, oboje rodiče a živou rodinu
Za † Bohumila Denemarka, manželku, syna a celou přízeň
Za zemřelé
Za † manžela, dvoje rodiče a živou rodinu
Za farní společenství
Za nemocné, trpící a farní společenství
Za † Annu Konečnou a živou a rodinu
Za nemocné
Za farní společenství
Za † rodinu Králíkovu a Kinclovu a živou rodinu Staňkovu
Za † manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
Za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
Za † manžele Králíkovy a Zavřelovy a zemřelého manžela a švagra a
zdraví živé rodiny
Za † vnučku
Za farní společenství
Za † manžela
Na poděkování za dar Božího Milosrdenství
Za dar víry a milost Ducha sv. pro rodinu
Za rodinu Papežovu, Kyzlinkovu a Dvořáčkovu
Za pomoc a ochranu Ducha sv. v zaměstnání

10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00

Na úmysl dárce
Za farní společenství
Za rodinu Omesovu, Hořčičkovu, Szabovu, Bartoškovu a Čeperovu
Za zemřelé rodiče a prarodiče
Za farní společenství
Za živé a zemřelé obyvatele Ivanovic
Na úmysl dárce
Na úmysl dárce
Za uzdravení vnuka, snachy a babičky
Za † rodiče Tišnovských, dvoje prarodiče, † strýce Aloise a Františka a
živou rodinu
Za farní společenství
Za zemřelé
Za † rodinu Zavadilovu a Konečnou
Za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
Za † P. Josefa Hlaváče a P. Petra Frantu
Na poděkování za 50 let společného života a za celou živou rodinu
Za † Boženu Čechovou a dvoje rodiče
Na poděkování za dar nového života s prosbou o Boží ochranu celé rodiny
Za farní společenství
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7.9.
8.9.
9.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

14.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

21.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

28.9. Po
30.9. St

Narození P. Marie

24. v mezidobí
Povýšení sv. kříže

25. v mezidobí

26. v mezidobí
Slavnost
svatého Václava

18.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
18.00
18.00

Za dvoje † rodiče a živou a † rodinu
Za syna Zdeňka a celou rodinu Horákovu a Kupkovu
Za † Jiřího Pavelku, živou a † rodinu
Za † a živou rodinu a na poděkování za 55 let manželství
Za živou a † rodinu Milionovu a Chladilovu
Na poděkování za 50 let společného života a za celou živou rodinu
Za farní společenství
Za † rodiče a prarodiče a živé a † z obou stran
Na vlastní úmysl
Za † Jana Pavlů a živou a † rodinu
Za nemocné
Za † maminku
Za skauty
Za † rodiče a živou a † rodinu
Za † rodinu Korzerovu a Vinklerovu a živou rodinu
Na úmysl dárce
Za farní společenství
Za † Miroslava Marka a Hanu Kriechbaumovou
Za živou a † rodinu Matalovu a Kadlecovu
Na úmysl dárce
Za † rodiny Krčálovu, Valderovu a Vojtovu
Za zemřelé
Za farní společenství

18.00 Za † živou rodinu Šaumanovu a Kepákovu
18.00 Na úmysly dárců

Přejeme
ejeme Vám krásné
krásné prožití období prázdnin a dovolených,
ať nač
načerpáte hodně
hodně nových sil,
kéž Vám žehná a provází náš dobrý Pán!
Pán!

Příspěvky do příštího čísla Rožně zasílejte do 11. 9. 2009 !!!
Rožeň – nepravidelný zpravodaj farnosti sv. Vavřince v Brně – Řečkovicích č. 3/ 2009, ročník XII.
Vydává katolická duchovní správa Brno – Řečkovice pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné.
Tisk: Gloria Toto číslo vyšlo v nákladu 500 výtisků.

