
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 6 / 2009 

 
 „Nebojte se, hle zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen 
lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto 
vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ 

Lk 2, 10-12 
 
Maria uvěřila Andělovi, a tak se Slovo stalo Tělem. O Vánocích k nám kaž-
dý rok přichází Andělé a volají, stále volají: „Nebojte se…neseme vám veli-
kou radost.“ 
A tak se všichni radují: Že mají dárky, že se nají, že nemusí pár dnů do prá-
ce…a je to tak správně. Vždyť 
přece i z těchto věcí se máme ra-
dovat, a také máme děkovat za ty 
sváteční chvilky. 
Ale co po Vánocích, až se vrátí 
realita všedního dne? To už ra-
dost končí? Staneme se zase ná-
rodem, který jen kritizuje, nadává 
a rozčiluje se nad všemi možnými 
maličkostmi? Budeme znovu lid-
mi, kteří nejsou spokojeni skoro 
s ničím? 
Ale ta radost přece má být pro všechen lid a to znamená, že je tady i pro 
český národ!!! 
Bohu v tyto dny děkujme za dar Ježíše, který se narodil také pro nás tady 
žijící. Anděl nese tuto radost do Tvé rodiny, do Tebe - nemocného a trpící-
ho, do Tvé samoty a problémů. 
Jen uvěř Andělovi, poslouchej Ho! Radost sama „neskočí“ do Tvého života. 
I já bych měl jít a hledat děťátko. Kdo hledá, ten najde. Kdo nehledá, ten je 
smutný a umí se jen bát a nadávat… 
V čase Božího Narození ať si najdeme tu chvíli na adoraci, na rozjímání nad 
Děťátkem v jeslích. V kostele i doma… 
Dnes se nám narodil Kristus. On tvoří všechno nové, s Ním se nemusím bát. 

Ježíš žije mezi námi! Věříš? 
Váš P. Jacek
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Život ve farnosti 

26.12. Svátek sv. Štěpána 

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00 hod. 

27.12. Svátek Svaté rodiny 

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod., 
obnova manželských slibů 

31.12. Sv. Silvestra I. 

děkovná mše sv. v 17.00,             
od 23 hod. adorace a společný 
vstup do roku 2010 

1. 1. Slavnost Matky Boží P. Marie 

mše sv. v 8.00 a v 10.00 hod. 

6. 1. Slavnost Zjevení Páně 

mše sv. v 17.00 hod ! 

18.1. P. Marie, matky jednoty křesťanů 

mše sv. v 18.00 hod. 

18.–25. 1.  Týden modliteb za jednotu křesťanů 

21.1. Ekumenická bohoslužba 

 v 18.00 v kostele 

2. 2. Uvedení Páně do chrámu 

mše sv. v 18.00 hod. 

3. 2. Svátek sv. Blažeje 

mše sv. v 18.00 hod. 

11. 2. Svátek P. Marie Lurdské, 

 Světový den nemocných 

mše sv. v 18.00 hod. 

17. 2. Popeleční středa 

mše sv. v 7.00 a v 18.00 hod. 
 

Prohlídka Betléma v kostele bude možná 
na Boží hod, svátek sv. Rodiny a na Nový 
rok v odpoledních hodinách. 

Mše svaté za nemocné 

- 13. ledna, 11. února v 18 hod. 

Mše svatá za zemřelé 

- 30. ledna v 7.00 hod. 

Mše svaté na úmysly dárců 

- 2. ledna v 7.00 hod,  
  5. února v 18.00 hod. 
 
V uvedené dny bude připraven košík, do   
něhož můžete vložit na lístku svůj úmysl. 

Vánoční koncerty duchovní hudby 

6. 1. v 19 hodin v kostele – Pěvecké 
sdružení Lumír, tříkrálový kon-
cert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koleda rodin 
bude v neděli 27. prosince v 15 hodin ve 
farní herně. Srdečně zveme! 
 

Vánoční setkání na faře  

1. 1. v 17.00 
Vdovy a vdovci 

2. 1. v 17.00 
Úklidové skupinky 

7. 1. v 19.00 
Pastorační a ekonomická rada 

8. 1. po mši svaté 
Lektoři 

 
srdečně zve na 

 

VÁNOČNÍ KONCERT 
 

v neděli 10. ledna 2010 
v 17 hodin v kostele 

 

Zazní známé vánoční koledy, spirituály  
i rytmické vánoční písně. 

 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
(výtěžek bude věnován na opravu kostela 

v Přízřenicích) 
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V naší farnosti probíhá 

Snídaně na faře 
- každý druhý čtvrtek po ranní mši sv. 

Katecheze pro dospělé 
- každý třetí pátek v měsíci po mši svaté 
(22. 1.) 

Misijní klubko dětí 
- jednou za měsíc, vždy ve středu, ve farní 
herně (sledujte ohlášky). 

Vyučování náboženství 
- probíhá na faře dle rozvrhu. 

Příprava dětí na 1. sv. přijímání 
- každou druhou středu po dětské mši sva-
té v kostele. 

 
Až potkáte tři krále, kteří se prokáží  
pověřením Charity Česká republika, 

otevřete jim nejenom dveře, 
ale také svá srdce. 

 
Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přiná-
šejí radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na 
svět skrze narození Ježíše. Přitom prosí o dar 
na pomoc lidem v nouzi. Nabízejí Vám tak 
možnost šířit tuto lásku dál. Prostřednictvím 
Charity můžete účinně pomoci bližním, kteří si 
sami pomoci nemohou. Neodmítejte, prosíme, 
tyto vyslance potřebných.    
 
Přispět můžete  

• do zapečetěné pokladničky tříkrálových 
koledníků 

• převodem na účet číslo: 66008822/0800, 
u České spořitelny 

• dárcovskou sms ve tvaru DMS KOLEDA 
na 87777 

 
D ě k u j e m e  V á m ! 

Tříkrálová sbírka, kterou v České re-
publice pořádá Charita České republiky, 
bude v brněnské diecézi zahájena ponti-
fikální bohoslužbou celebrovanou br-
něnským biskupem Vojtěchem Cikrlem 
v neděli 3. ledna v 10.30 hodin 
v katedrále sv. Petra a Pavla. 

Slavnostní vyslání koledníků v naší 
farnosti bude v neděli 3. ledna při mši 
sv. v 8.30 a v 10 hodin. 

 

Jubilejní 10. farní ples 
se bude konat v sobotu 16. ledna 2010 
v řečkovické sokolovně. Začátek v 19.30 
hod. 

K tanci i poslechu bude hrát skupina 
Duo Carmen 

Předprodej vstupenek proběhne v neděli 
3. a 10. ledna po bohoslužbách. 

Cena vstupenky je 100 Kč. Lze si ob-
jednat i večeři za 90 Kč. 

Dary do tomboly můžete od ledna nosit 
do sakristie nebo na faru. Výtěžek tom-
boly bude věnován na Fond ohrožených 
dětí – projekt Klokánek v Brně – Líšni. 

Srdečně zvou otec Jacek a organizá-
toři plesu. 

 

 

 

Vánoční koncerty 

v brněnské diecézi 
• 25. 12. 2009 v 17 hodin, kostel sv. 

Vavřince, Brno-Komín,  
Pěvecký sbor ANTEA  

• 25. 12. 2009 v 15:30 hodin, kostel sv. 
Mikuláše ve Velkém Meziříčí 
Vánoční koncert  

• 27. 12. 2009 v 17 hodin, kostel sv. 
Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou 
Vánoční koncert  

• 27. 12. 2009 kostel sv. Mikuláše ve 
Velkém Meziříčí 
Vánoční koncert 
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VÁNOCE V BRNĚNSKÉ 

KATEDRÁLE 
 

25.12. 

16.00 VÁNOČNÍ KONCERT KANTILÉNY 

20.00  VÁNOČNÍ KONCERT 
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“ 

Dómský smíšený sbor, Brněnský filharmonický sbor Bese-
da brněnská,  orchestr a sólisté, řídí Petr Kolař 

26.12.   Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30 

9.00 MŠE SVATÁ 
Spirituály a vánoční písně hraje a zpívá Pavlováček, řídí 
Jan Zaplatil 

10.30 LATINSKÁ MŠE SVATÁ  
Ordinarium a proprium ze Svátku sv.Štěpána  

Svatomichalská gregoriánská schola, řídí J. Gerbrich 

20.00 VÁNOČNÍ KONCERT 

27.12. Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30 
9.00  Wolfgang Amadeus Mozart Messe in C „Spat-

zenmesse“ 

Dómský komorní sbor a orchestr, řídí Dagmar Kolařová 

19.00 BENEFIČNÍ KONCERT DU-
CHOVNÍ HUDBY 

Ars Instrumentalis Pragensis a Pavla Kšicová 

Vstupné dobrovolné 

29.12.  

19.00 KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 
Trubka Jan Vitinger, varhany Jan Doležal 

31.12. Bohoslužby 7.30, 16.00 

16.00 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ NA 
ZÁVĚR OBČANSKÉHO ROKU  

1.1. Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30 

10.30 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ 
Tradiční koledy české a světové 

Sólisté, varhany Petr Kolař 

17.00 NOVOROČNÍ KONCERT DU-
CHOVNÍ HUDBY 

Soprán Naďa Bláhová, trubka Vlastimil Bialas,  varhany 
Petr a Dagmar Kolařovi 

 

3.1. 10.30 PONTIFIKÁLNÍ MŠE 
SVATÁ 

S požehnáním Tříkrálovým koledníkům 

6.1. 19.30 KONCERT DU-
CHOVNÍ HUDBY 

Muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou 

V katedrále je vystaven dómský Betlém, 
je otevřena klenotnice a vyhlídka z věží.  

 
 

Farní charita informuje  
V prosinci skončil sběr použitých věcí 
na 5. nástupišti. Od 2. ledna bude v pro-
vozu „Šatník Diecézní charity Brno“. 

Adresa: Základní škola (bývalá) na Bra-
tislavské ulici 58. Provoz úterý – sobota, 
9 - 15 hod. Tel. 737 231 383. 

Seznam věcí, které můžete přinášet, se 
od minulého neliší. Najdete ho vzadu v 
kostele na vývěsce. 

Vánoční sbírka do pokladničky Farní 
charity bude probíhat po celou vánoční 
dobu a opět bude věnována chudým a 
nemocným na "LL" - likvidaci lepry. I 
když je náš každoroční příspěvek jenom 
nepatrná kapka, přece jen kapka ke 
kapce ? :-) Tak prosím, nezapomeňte. 

Sbírka pro Adopci v neděli 27.12. 2009 
nebude, další bude až poslední neděli v 
lednu 2010. 

Od října bylo pozastaveno pletení ob-
vazů pro malomocné. Důvodem jsou 
problémy s dopravou. Doposud žádná 
pozitivní informace o obnovení sběru 
obvazů nedorazila, a tak nám nezbývá 
než doufat a věřit, že už se to snad brzy 
vyřeší. 

Marta Ocetková 



     - 5 - 

Slovo nemocným 
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ 

(Mk 15,34) 

Když je člověk zdravý, má dost sil a mož-
nost uplatnit se, má dojem, že je schopný 
zvládnout všechno, co se může v jeho ži-
votě vyskytnout. Celé smýšlení člověka je 
optimisticky naladěné. Když onemocní, je 
slabý, všechno ho unavuje, a když si uvě-
domuje, že jeho pozemský život skončí, je 
naplněný pesimismem, nemá zájem o to, 
co se děje kolem něj a velmi obtížně se 
vyrovnává s těmito skutečnostmi. 

Člověk je schopen se vyrovnat se svými 
problémy a s časovou omezeností svého 
života, když se na všechno začne dívat 
pohledem víry a uvědomí si, že za svého 
pozemského života buduje nejen hodnoty 
pro život na zemi, ale současně vytváří i 
hodnoty, které zůstanou trvale a které se 
neztratí. I když opustí pozemské hodnoty, 
zůstanou mu ty, které jsou trvalé. Tyto 
hodnoty člověk vytváří, když přijme svoje 
místo na světě a vyrovná se s ním, když je 
přesvědčený, že ho Bůh chce mít právě na 
tomto místě a mezi těmito lidmi. Někdy je 
to nesnadné, protože člověk nevidí koneč-
ný cíl svého snažení a představuje si ho 
třeba jinak, než ho zamýšlí Bůh. 

Všechno, co člověk v životě prožívá, i to, 
co je pro něj těžké, používá Bůh jako pro-
středek, kterým je člověk veden k Bohu. 
Člověk často nerozumí tomu, co v životě 
prožívá, ale pochopí to a ocení, až se na 
to bude dívat s odstupem času a nebude 
ovlivněný pozemskými problémy. 

Potom pochopí i to, co se mu zdálo být v 
jeho životě zbytečné a bez smyslu. 
Všechno, co prožívají lidé během pozem-
ského života, prožil Ježíš, když jako boho-
člověk žil na zemi, snášel všechny obtíže 
lidského života a prožil utrpení smrti na 
kříži. On dal svým životem a svou obětí na 
kříži smysl všemu, co se v lidském životě 
může vyskytnout, a on také dává člověku 
sílu, aby ho mohl svým životem následo-
vat na zemi a po tělesné smrti se s ním 
radovat na věčnosti. I když se člověku ně-

kdy zdá, že to, co právě prožívá, je nad 
jeho síly a schopnosti, vždy může spo-
léhat na Boží pomoc a mít jistotu, že s 
ní je schopen dobře prožít všechno, co 
ho v životě potká, a věřit, že žádná 
zkouška nebude nad jeho síly a schop-
nosti. 

Člověk je schopen nacházet Boha ve 
všem, co ho v životě potká, a to nejen v 
tom, co je pro něj snadné a příjemné, 
ale i v tom, co je pro něj těžké a v čem 
si uvědomuje svoje slabosti a nedoko-
nalosti. 

Když chce člověk dobře žít, je toho vždy 
s Boží pomocí schopen. 

otec J. Šik 
(převzato z farního časopisu „Tomášek“ 
s laskavým svolením autora) 

 

Gustovo okénko 

Setkání s Lucií 

V našem divadle probíhá adventní koncert. 
Téměř na konci programu zpívá L. Bílá. Předpo-
slední píseň mne zaujme, Lucie před ní hovoří o 
desateru a o morálce... Vím, že sama to v životě 
všelijak flikuje, ale přesto mne potěšilo, že kladné 
hodnoty zaznívají v jejím songu. Koncert skončil, 
rozcházíme se z divadla, najednou se objeví 
tmavá slavice Lucie. Nedá mi to: „Lucie, ta píseň 
byla opravdu pěkná, otec Zbigniev Czendlik by z 
Vás měl radost.“ Lucka se usměje: „Taky si to 
myslím.“ Podáme si ruku a každý pokračuje 
svým směrem. Já to měl tramvají domů blíž... 

A ještě něco pro zasmání... 

Pan Lahvička přijde za panem farářem s 
prosbou: „Otče, chtěl bych opět nechat sloužit 
mši za klidnou věčnost mé nebožky manželky.“ 
Pan farář odpoví: „Je to od vás pěkné pane Lah-
vička, ale já myslím, že těch 98 mší na tento 
úmysl již stačilo.“ „Vám se to řekne, pane faráři, 
ale když ona za mnou dennodenně už 15 let po 
půlnoci chodí, vždycky mě vzbudí a já na ni mu-
sím dejchnout!“ 

A. D. 
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Stránka pro děti 
Milé děti! 
Všechny vás zdravím v této krásné vánoční době. Po celou dobu adventní jste plnily 
různé úkoly a podařilo se vám společně udělat krásný obraz. Na něm je Ježíš, který se 
pro nás všechny narodil a přišel k nám na tuto zem. Ježíš je středem nejenom Vánoc, 
ale také celého našeho života. Přeji vám všem požehnané Vánoce a krásný Nový rok. 

Lidka  
 

  

Až do konce ledna můžeš řešení 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 únoru budou opět vylosováni tři úspěšní řešitelé, kteří dostanou pěkný dárek. 
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Vánoční povídka 

Proč byl u jesliček oslík s volkem 
 
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechny zvířata, aby 
mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině. 

Jako první se samozřejmě přihlásil lev. „Jen král je hoden sloužit Králi světa,“ zavrčel. 
„Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi přiblížit, roztrhám!“ 

„Jsi příliš hrubý,“ odmítl ho anděl. 

Pak se k andělovi začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčova-
la: “Nejvhodnější jsem přece já. Každé ráno pro Božího Syna ukradnu nejlepší med a 
mléko, a Marii s Josefem zase mladou slepici.“ 

„Ty jsi příliš nepoctivá,“ mínil anděl. 

Potom před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím z duhových 
barev před očima a prohlásil: “Se mnou se i obyčejná stáj stane královským palácem!“ 

„Ty jsi příliš pyšný,“ mínil anděl. 

Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala svoje přednosti. 
Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno 
z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u 
vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje. 

Anděl na ně zavolal:“A co můžete nabídnout vy?“ 

„Nic,“ odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé 
uši. „My jsme se nenaučili ničemu – jenom poko-
ře a trpělivosti.“ Vůl nesměle namítl: “Ale čas od 
času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým 
ocasem.“ 

Konečně se anděl spokojeně usmál: “Právě vás 
jsem potřeboval!“ 

 
 

Pořad bohoslužeb do začátku doby postní 
26.12. So sv. Štěpán 7.15 Za živou a † rodinu Korzerovu 

   8.30 Za Boží pomoc a ochranu 
   10.00 Za Boží pomoc a dary Ducha sv. 

27.12. Ne Svatá Rodina,  7.15 Za živou a † rodinu Dvořákovu a Kudrnáčkovu 
  Ježíš,Maria a Josef 8.30 Za farní společenství  

   10.00 Za živou a † rodinu Hrbkovu a Nohelovu 
31.12. Čt sv. Silvestr 17.00 Na poděkování za Boží ochranu v uplynulém roce 
 1.1. Pá Matky Boží Panny  8.00 Za živou a † rodinu Korzerovu 
  Marie 10.00 Za dar zdraví a Boží ochranu 
 2.1. So  7.00 Na úmysly dárců 
 3.1. Ne 2. neděle  7.15 Za farní společenství 
   po Narození Páně 8.30 Za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu 

   10.00 Za † Josefa a Marii Bořeckých a živou a † rodinu  
 4.1. Po  18.00 Za  † manžela, dvoje rodiče a dar víry 
 6.1. St Zjevení Páně 17.00 Za † Petra Hviždě a rodiče Vyorálkovy 
 7.1. Čt  7.00 Za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti 

 8.1. Pá  18.00 Za † Boženu Pleskačovu, rodinu Plachých, † manžela, oboje † rodiče 
a živou rodinu 
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 9.1. So  7.00 Za † Vlastu Mikeškovu a živou rodinu 
10.1. Ne Křtu Páně 7.15 Za † manžela, dvoje rodiče a živou rodinu 

   8.30 Za farní společenství 
   10.00 Za rodiče Neubauerovy 

13.1. St 18.00 Za nemocné 
15.1. Pá  18.00 Za syna Marka 
17.1. Ne 2. neděle 7.15 Za † rodiče a sestry Řezníčkovy 

  v mezidobí 8.30 Za živou a † rodinu Škvařilovu a Kubicovu 
   10.00 Za farní společenství 

18.1. Po  18.00 Na úmysl dárce 
20.1. St  18.00 Za † rodiče, tetu a manžela 
22.1. Pá  18.00 Za † Emilii a Bohuslava Rolečkovy 
23.1. So  7.00 Za Jakuba a jeho rodinu 
24.1. Ne 3. neděle 7.15 Za syna Zdeňka a celou rodinu 
  v mezidobí 8.30 Za † P. Jana Pavlů a celou živou a † rodinu 

   10.00 Za farní společenství 
25.1. Po  18.00 Za † Pavla 
27.1. St  18.00 Za kmotřence 
28.1. Čt  7.00 Za † Petra Denemarka, rodiče a celou přízeň 
29.1. Pá  18.00 Za † syna, živou a † rodinu 
30.1. So  7.00 Za zemřelé 
31.1. Ne 4. neděle 7.15 Za † Drahomíru Tomáškovu, rodiče a sourozence a živou rodinu  
  v mezidobí 8.30 Za farní společenství 
   10.00 Za † Vojtěcha Přerovského a živou a † rodinu 
 1.2. Po  18.00 Za † Lenku Manďákovou a celou živou a † rodinu 

 2.2. Út 
Uvedení Páně do 
chrámu 18.00 Za živou a † rodinu 

 3.2. St  18.00 Za živou a † rodinu Přibylovu a Řehoříkovu 
 4.2. Čt  7.00 Za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti 
 5.2. Pá  18.00 Na úmysly dárců 
 6.2. So  7.00 Na poděkování za uzdravení Aleše 
 7.2. Ne 5. neděle 7.15 Za Boží pomoc a ochranu v zaměstnání 
  v mezidobí 8.30 Za † rodiče Haklovy a † prarodiče a dar víry pro celou živou rodinu 
   10.00 Za farní společenství 
 8.2. Po  18.00 Za † Manfreda Ulbricha 
10.2. St  18.00 Na poděkování za naše děti 
11.2. Čt  7.00 Za nemocné 
12.2. Pá  18.00 Za † Josefa Dvořáka a živou a † rodinu 
13.2. So  7.00 Za † manžela Lubomíra a dvoje rodiče a † rodinu Skálovu a Pavlíkovu 
14.2. Ne 6. neděle 7.15 Za † manželku a celou rodinu 
  v mezidobí 8.30 Za živou a † rodinu Tomečkovu, Bradáčovu a Fialovu 
   10.00 Za farní společenství 
15.2. Po  18.00 Na poděkování s prosbou o Boží pomoc a za živou a † rodinu 
17.2. St Popeleční středa 7.00 Za rodinu Prusenovských a Janinu a Konstantina Ostřeněvských 
   18.00 Za † Jiřího Pavelku a živou rodinu a živou a † rodinu Chrástkovu 

 

 
Příspěvky do příštího čísla Rožně zasílejte do 5. 2. 2010. 

 
 
 

Redakce Rožně přeje všem farníkům požehnané a radostné Vánoční svátky, 

hodně Boží lásky a požehnání, 

zdraví a smyslu pro humor 

v novém roce 2010 ! 
 


