
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 2 / 2010 

 
 
  
Tak nám ten čas rychle utekl a postní doba je pryč. Pro hodně z nás to byl 
zvláštní čas, znamenající více „zastávek“ v kostele, více modliteb doma. Ale 
pro někoho bylo jako vždy důležitější všechno ostatní a kostel byl zase na 
posledním místě... 
 
ALELUJA! 
 
Ježíš zemřel a vstal z mrtvých pro 
všechny!!! Jak by to bylo smutné a bez-
nadějné, kdyby to Kristus udělal jen pro 
ty zbožné.  
Ale Kristus spasil opravdu všechny! 
 
A tak stojí za to modlit se za ty „ostatní“ 
hříšníky, a to nejenom všeobecně, ale 
konkrétně, třeba zrovna za toho, který ti 
ještě včera ublížil. 
Ježíš zvítězil! 
 
A tak stojí za to znovu a znovu vstávat 
ze svých pádů a hříchů. Kristus zvítězil 
nad ďáblem. 
Ježíš překonal smrt. 
 
A tak stojí za to nést svůj kříž, má to ce-
nu a smysl. Také moje smrt má smysl, vždyť s Ježíšem je smrt krásná. 
Ježíš nesl kříž a překonal utrpení. Každé utrpení s ním má smysl a ty už se 
nad ním nemusíš pohoršovat. 
Jestli se mnou nesouhlasíš, nevěříš. A jestli nevěříš, tak je čas k modlitbě. 
Protože Kristus i pro tebe zemřel a vstal z mrtvých. 
 

Váš P. Jacek
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Život ve farnosti 
 

5. 4. Pond ělí Velikono ční 
mše sv. v 7.15 a 9.00 hod. 

11. 4. Neděle Božího milosrdenství 
Při mši sv. v 8.30 udělování svátosti 
nemocných. 
Vigilie v sobotu v 18.00 hod. mše 
svatá a adorace. 

13. 5. Slavnost Nanebevstoupení 
Páně 
Mše sv. v 7.00 a 18.00 hod. 

23. 5. Slavnost Seslání Ducha sva-
tého 
První svaté přijímání dětí při mši sv. 
v 10.00 hod. 
 

30. 5. Slavnost Nejsv ětější Trojice 
 

6. 6. Slavnost T ěla a Krve Pán ě 
mše sv. v 8.00 v kostele a v 10.00 
na náměstí s průvodem kolem kos-
tela 
 

11. 6. Slavnost Nejsv ětějšího Srdce 
Ježíšova 
mše sv. v 18.00 hod. 
 

12. 6. Neposkvrn ěného Srdce Pan-
ny Marie 
mše sv. v 7.00 hod. 
 

24. 6. Slavnost narození sv. Jana 
Křtitele 
mše sv. v 18.00 hod. 
 

Mše svaté za nemocné 
- 13. května, 19. června 
 
 

 

Mše svaté za zem řelé 
- 30. dubna, 29. května, 30. června 

Mše svaté na úmysly dárc ů 
- 19. dubna, 24. května, 11. června 
 
V uvedené dny bude připraven košík, do   
něhož můžete vložit na lístku svůj úmy-
sl. 

Májové pobožnosti 
- první májová bude v sobotu 1. května 
po mši svaté. Od 2. do 8. května pobož-
nosti nebudou. Od 9. května pak denně 
kromě úterků, po mši svaté. O nedělích 
v 18.30 se svátostným požehnáním. 

Svatodušní novéna 
- od 14. 5. do 22. 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 smí ření dětí 
- v sobotu 22.5. od 9.00 hod. Možnost 
svátostného smíření pro rodiče a kmotry 
dětí bude v pátek 21.5. od 16.00 hod. 
 
Den farnosti 
- proběhne na slavnost Božího těla, tj. 
v neděli 13. června. Odpoledne bude 
zábavný program pro celou farnost. Vý-
těžek z akce bude věnován na misie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     - 3 - 

V naší farnosti probíhá 

Příprava na 1. sv. p řijímání d ětí 
- vždy ve středu po mši svaté. 

Snídan ě na faře 
- každý druhý čtvrtek po mši svaté. 

Katecheze pro dosp ělé 
- každý třetí pátek v měsíci po mši svaté. 

Misijní klubko d ětí 
- jednou za měsíc ve středu, ve farní her-
ně. Termíny jsou uvedeny na nástěnce. 

 

Zveme 
- farní hra pro d ěti 

Předběžný termín je neděle 13. června. 
Začátek ve 14.00 na Ořešíně v Rakovci. 
Na závěr bude posezení u táboráku. 

 

- pou ť dětí 

Předběžně v sobotu 15. května do Mikulo-
va. Přihlášky v náboženství u katechetek. 

 

Připravujeme 

- předprázdninové soust ředění mládeže  
v polských Tatrách 16. až 20. června. 

- týden na vod ě od 1. do 5. 8. pro mládež. 

Bližší informace a přihlášky u otce Jacka. 

           

Diecézní akce 

IV. brněnské bioetické dny 
Česká biskupská konference ve spolupráci 
s dalšími institucemi pořádá ve dnech 23. - 
25. 4. 2010 v Brně konferenci s meziná-
rodní účastí, která bude zaměřena na ak-
tuální etické otázky manželského a rodin-
ného života. Zvláštní pozornost bude vě-
nována problémům spojeným s používá-
ním moderních technologií. 

Na konferenci promluví přední odborníci 
z oblasti teologie, biologie, medicíny, 
psychologie a dalších oborů. Hlavní re-
ferát přednese spišský biskup Mons. 
František Tondra. Promluví také Mons. 
Vojtěch Cikrle, Mons. Aleš Opatrný, doc. 
Jaroslav Max Kašparů, prof. Vladimír 
Smékal, prof. Ladislav Tichý, prof. Bo-
humil Chmelík a další. Svou účast při-
slíbil také děkan Bioetické fakulty Pa-
pežské univerzity Regina Apostolorum v 
Římě prof. Victor Pajares.  
Podrobnosti na www.bioetika.cz 
 

Brn ěnská „Noc kostel ů“ 
Internetové stránky 
www.nockostelu.cz přinášejí 
informace o zapojených 
kostelech a jejich progra-

mech v rámci Noci kostelů, která se bu-
de v České a Rakouské republice konat 
v pátek 28. května 2010. 
 

Studentský Velehrad 
Letos se bude konat již jubilejní desáté 
setkání vysokoškoláků, a to v termínu 
od 30. dubna do 2. května 2010. 
Zahájit ho zájemci mohou poutí, bude 
na výběr ze čtyř směrů a na místě sa-
mém čekají přednášky, workshopy... 
Podrobnější informace najdete na adre-
se www.studentskyvelehrad.cz 

 

Program poutí do kostela Božího 
milosrdenství ve Slavkovicích 
v roce 2010 

Kostel ve Slavkovicích u Nového Města 
na Moravě, první v České republice za-
svěcený Božímu milosrdenství a sv. 
Faustyně, svěřil v roce 2009 brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle do správy palloti-
nům. 
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Hlavní pout ě: 
11. 4. v 15.00 hod. svátek Božího milosr-
denství – celebruje Mons. Jan Graubner.  

3. 10. v 15.00 hod. mše ke sv. Faustyně – 
celebruje Mons. Pavel Posád. 
 

Pout ě třetí sobotu v m ěsíci: 
(v 16.00 růženec a Korunka, možnost 
svát. smíření, v 17.00 hodin mše svatá) 

17. 4.    R. D. Marek Hlávka, farář z Ve-
verské Bítýšky 

15. 5.    R. D. Jaroslav Furtan, koordinátor 
nemocniční duchovní služby  

19. 6.  R. D. Miroslav Machalak, vikář 
trutnovského vikariátu 

17. 7.  P.  Bogdan Sikora, OFMConv., 
provinciál minoritů, Jihlava 

21. 8. R. D. Pavel Dokládal, farář 
z Koclířova 

18. 9. P. Jeroným Josef Ertelt, O.Carm., 
převor kláštera v Kostelním Vydří 

16. 10. R. D. Zdenek Wasserbauer, spiri-
tuál pražského semináře 

21. 11. P. Tomáš Libant, představený 
kláštera Božího milosrdenství 
v Nových Hradech 

18. 12. P. Artur Cierlicki SAC, farář z 
Fulneku 

Dle www.biskupstvi.cz 

 

 

Hospodaření farnosti v roce 

2009 
Příjmy 

Sbírky 1 124 395 

Přijaté dary 87 200 

Nájemné 8 170 

Úroky z b.ú. 613 

CELKEM 1 220 378 

 

 

Výdaje 

Bohoslužebné 38 357 

Režijní 168 319 

Spotřeba energie 293 638 

Opravy a údržba 124 549 

Odeslané sbírky a přísp. 197 714 

Dary a charita 437 671 

CELKEM 1 260 248 

 

Výsledek - 39 870  

Sbírky v roce 2009  
dosáhly výše 1 124 395 Kč.  
Přehled velkých a účelových sbírek: 
- 22.2. Svatopetrský haléř 30 480 Kč 
- 12.4.  Velikonoce 31 800 Kč 
- 14.6. na misie v Peru 58 000 Kč 
- 12.7.  na povodně v ČR 65 000 Kč 
- 10.8. na misie v Africe 41 340 Kč 
- 26.4.,6.9. návštěva Sv.otce  34 530 Kč 
- 20.9.  na misie v Peru 51 430 Kč 
- 11.10.  kostel Přízřenice 36 145 Kč 
- 18.10.  na misie  37 970 Kč 
- 25.12.  na misie v Africe 42 940 Kč 
- 27.12.   na kostel Lesná 16 000 Kč 
 
Ze srdce Vám všem děkujeme za Vaši štědrost! 

K. Schmidtová 

 

Ohlédnutí za farním plesem 
Hurá, všechno klaplo. Děti nakonec 
usnuly, hlídači dorazili a my si konečně 
po dvouleté pauze můžeme jít zaplesat. 
Přicházíme do sálu, ples již začal. Při 
pohledu na tu spoustu pánů v oblecích a 
dam v krásných šatech se mi podlamují 
kolena. Po šestileté mateřské dovolené, 
strávené většinou ve vytahaném tričku, 
je to pro mě vzácný a povznášející po-
hled. „Dnes si to opravdu vychutnám,“ 
říkám si v duchu. A skutečně. Plnými 
doušky si užívám tance s manželem, 
přátelské povídání se známými z koste-
la, ale i poslech zpěváků z Městského 
divadla či taneční vystoupení členů Řeč-
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kovické 13. Jen při pohledu na podium mě 
občas napadá myšlenka, proč ve farnosti, 
kde je tolik skvělých muzikantů, nehraje na 
plese někdo z nich. Chvíli po půlnoci už 
musíme jít domů. Ještě aspoň jeden ta-
nec...  
Jsme doma, děti naštěstí spí, ale hlídači 
jsou již velmi ospalí. Zasypáváme je díky. 
Usínám a v uších mi ještě stále zní hudba. 
Jsem šťastná a vděčná, že jsme na ples 
mohli jít. Už se těším na ten příští, zase za 
rok. 
A co říci závěrem? Vím, že zajistit chod 
celého plesu dá pořádnou fušku. Sama 
jsem se na přípravě jednoho „téměř zru-
šeného“ plesu podílela. Ale i když je to 
námaha, děláme to pro sebe. A když ne 
pro sebe, tak pro někoho jiného, který si to 
užije třeba stejně jako já. Tímto bych velmi 
ráda všem poděkovala za přípravu 10. 
farního plesu. Za to, že nelitujete času ani 
sil nebo trochy ztracených nervů, abyste 
udělali radost ostatním. A i když ne každý 
z letošního týmu bude mít sílu na přípravu 
toho jedenáctého, věřím, a taky se o to rá-
da pokusím, že se příští rok farní ples zno-
vu uskuteční. 

Dita 
 

Postní duchovní obnova 
Také letos jsme měli příležitost k postní 
obnově. Naším duchovním restaurátorem 
byl o. Pavel Kafka, děkan a farář husto-
pečský. Reference na něj byly slibné: 
Znáš ho? – No jasně, je skvělý , pravil 
švagr (farář v Ostrovačicích). Máme nový-
ho děkana, nějakej Kafka! – Fakt? Ten 
bude mít u nás obnovu, jaký je? – No úpl-
ně špicovej! Tak to zase říkal jeden 
z hustopečských farníků, s nímž jsem se 
týden před obnovou potkal na Petrově. 
Takže příslib tu byl, mohli jsme se těšit. 

Začalo to v pátek při večerní mši. Kázání 
na téma obnovy křestního slibu a víry bylo 
velmi povzbuzující. 
Po mši svaté následovala duchovní obno-
va pro mládežníky. Tady předám slovo 

Terce, která se v následujících odstav-
cích podělí o své zážitky. 

... 

 „Do háje, už jsme tam měli být!“ „No, 
kdybyste nekecali a nehráli blbosti, tak 
jsme stihli předchozí autobus.“ „Tak ně-
kdo zavolejte otci Jackovi a omluvte se, 
že nestíháme!“ „Ani omylem, on se bude 
hrozně zlobit a strašně mi nadá.“ Nako-
nec jsem se přemohla a vzala do ruky 
mobil, co bych neudělala pro své kama-
rády. „Dobrý večer, ona je teď ta du-
chovní obnova pro mládež, že?“ začí-
nám opatrně. „ My totiž jaksi nestíháme, 
je moc trapné tam přijít pozdě? My za to 
vůbec nemůžeme, to ty autobusy! Čeká 
nás tu pět a budeme na faře do deseti 
minut.“ Vůbec nám nenadal a ještě na-
víc na nás s obnovou počkali, co by otec 
Jacek neudělal pro své ovečky☺. Jsem 
opravdu vděčná, že jsme nepřišli o za-
čátek.  
Setkání mládeže se odehrávalo 
v útulném prostředí prvního patra fary, 
kromě obou otců nás tam bylo nejdříve 
14 a postupně se počet rozrostl na 17 
(nepřišli jsme poslední!). Hned zpočátku 
nám otec Kafka oznámil, že to nehodlá 
nijak protahovat, protože má hlad a otec 
Jacek mu slíbil večeři. Úvodním bodem 
programu pak byla práce ve dvojicích, 
které seděly zády k sobě. Jeden 
z dvojice měl obrázek a druhý papír a 
tužku. První měl obrázek popisovat a 
druhý jej podle popisu nakreslit. Při po-
hledu na své dílo jsem přišla o veškeré 
iluze o svém uměleckém nadání. Na-
štěstí byly i ostatní výtvory vskutku ori-
ginální. „A teď si uvědomte, že vy jste 
aspoň popisovali obrázek, který jste měli 
před sebou. A já teď mám mluvit o Bo-
hu, kterého jsem vlastně nikdy neviděl.“ 
Poté nám otec začal povídat o Bohu a 
člověku. O tom, jaké nás Bůh stvořil, co 
nám všechno dal a jaké nám dal mož-
nosti a dary. K tomu nám promítal pre-
zentaci s citáty a inspirativními obrázky, 
čímž prohloubil význam a efekt svých 
slov. Přednáška skončila v osm hodin, 
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otcové se vydali na večeři a my ostatní jen 
tak do světa vstřebávat to, co nám bylo 
řečeno.  

... 

Druhého dne ráno byla sobota, den du-
chovní obnovy farnosti. Hlavní část byla 
věnovaná manželům. Nutno říct, že nás 
ten rozsah trochu zaskočil. Čekali jsme 
hodinku až dvě – a on se z toho vyklubal 
skoro celý den. Všem skupinám stačí ho-
dina a my to musíme mít na celý den, 
brblal jsem si pod fousy, možná společně 
s některými dalšími účastníky. Když ale o. 
Pavel začal mluvit a rozebírat svým pouta-
vým a zároveň vtipným způsobem svátost 
smíření, zapomněli jsme na ubíhající čas a 
nakonec nám bylo líto, že máme končit... 
Po obědě následovala samostatná práce 
ve skupinkách. Debatovali jsme a hledali 
odpovědi. Téma bylo opět stejné, totiž 
svátost smíření, neboť, jak o. Pavel po-
znamenal, manželství nikdy neprožil a tu-
díž mu nerozumí:-). 
Vyvrcholením „manželského bloku“ pak 
byla společná mše svatá slavená v kostele 
i s malými dětmi, které byly předtím bě-
hem programu svědomitě hlídány dětmi 
většími. 

Většina manželských párů se poté spoko-
jeně odebrala k domovům, otec Pavel pak 
na faru dát si „kafe“ a připravit se na další 
část, věnovanou dětem školním, tzv. „Otí-
kům“. Z této části nemám vlastní zážitek, 
ale hodnocení dětí: „Jó, docela dobrý“ 
mluví za vše. 
Závěrečná hodinka pak patřila všem farní-
kům bez rozdílu. Poslední slovo měl Pán 
Ježíš při večerní mši svaté. Můžeme jen 
doufat, že s námi byl spokojen... 

-mtf- 
 

Zážitek s vnukemZážitek s vnukemZážitek s vnukemZážitek s vnukem    
Vracela jsem se z vycházky se svým dva-
náctiletým vnukem, když najednou z jeho 
úst zazněla otázka: „Babičko, kterou dobu 
máš nejraději?“ Má odpověď zněla: „Jaro 
a léto.“ 

Ptal se dál: „A které svátky?“ Odpovědě-
la jsem, že Velikonoce, protože moc dě-
kuji Pánu Ježíši za vykoupení. Za oběť, 
kterou za nás přinesl na Kříži a hlavně 
za dar zmrtvýchvstání. 
A tak jsme rozebírali tajemství a dar 
Kristovy oběti a zmrtvýchvstání. Hovořili 
jsme o naději na život věčný. Byla jsem 
za prožitou chvíli, tento zážitek, Bohu 
moc vděčná. Přestože vnuk preferoval 
svátky vánoční, přijal mé argumenty na 
upřednostnění Velikonoc. 
Zamýšlela jsem se, jestli se mám o uve-
dený zážitek podělit. Když jsem se pak 
doma probírala sešitkem modliteb, padl 
můj zrak na modlitbu sv. Františka z As-
sisi. Ta rozhodla, že příspěvek napíši a 
o jeho modlitbu se s vámi také podělím: 

     Pane, 
     udělej ze mne nástroj svého pokoje, 
     abych přinášel 
         lásku - kde je nenávist, 
         odpuštění - kde je urážka,  
         jednotu - kde je nesvornost, 
         víru - kde je pochybnost,  
         pravdu - kde je blud, 
         naději - kde je zoufalství, 
         radost - kde je smutek,  
         světlo - kde vládne tma. 

     Pomoz mi, 
     abych netoužil 
         po útěše - ale těšil, 
         po porozumění - ale rozuměl, 
         po lásce - ale miloval. 
     Vždyť, 
        kdo dává, ten dostane, 
        kdo odpouští, tomu je odpuštěno, 
        kdo umírá, vstane k životu. 
 
Přeji všem požehnané a radostné Veli-
konoce. 

J.S. 
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Křížová cestaKřížová cestaKřížová cestaKřížová cesta    
Slunce zapadlo a noc se snesla na krajinu. 
Brno se ukládá ke spánku. Ulice se uklid-
ňují, proudy lidí řídnou. 
V Medlánkách je ticho a klid. Kroky jedno-
ho pozdního chodce se tlumeně odráží a 
rozléhají ulicí. Na konci Turistické, tam, 
kde již lampy nesvítí a kde ční k nebi tem-
ná silueta kříže, se chodec zastaví. Stojí a 
čeká. Po chvíli přichází další člověk. 
Stoupne si o kousek dál a stojí. Mlčí. Při-
chází další, další. A další. Hlouček se po-
malu rozrůstá. Někdo zapálil svíci. Po 
chvilce se objevila další světla. Kdosi do-
nesl velký dřevěný kříž a postavil se s ním 
do čela zástupu. Pak se ozvala kytara a 
první nesmělý hlas. Postupně se přidaly 
další a jejich píseň se nesla nocí 
k zářícímu Brnu na obzoru. Po utichnutí 
posledního akordu zazněla úvodní modlit-
ba z úst davem vyvoleného muže a zástup 
se vydává za světla mnoha svící tichým 
krokem na cestu. Noc je jasná, ale teplá. 
Jen blikající plameny a kroky na kamenité 
cestě dávají tušit, že se něco děje. Zástup 
tiše kráčí směrem na Medlánecký kopec. 
Prudký vítr jim ztěžuje cestu a sílí 
s každým dalším krokem směrem 
k vrcholu. Čtrnáctkrát se dav zastavuje na 
své pouti a připomíná si utrpení našeho 
Pána. Po patnácté až na samém vrcholu. 
Tam se modlí za sebe a celý svět, symbo-
lizovaný Brnem, jehož světla se táhnou 
do nedohledna. Závěrečná píseň a spojení 
v kruhu jsou pokynem k tiché cestě domů. 
Snad každý v tom tajemném zástupu zde 
měl svou roli. Z každého byla cítit pokora, 
úcta a tichý obdiv. Všichni mlčeli, ale nikdo 
se necítil sám. Kdokoliv klopýtl, dočkal se 
pomocné ruky. Komukoliv zhasla svíce, 
dostal nové světlo. A každá maličkost ko-
lem nich byla Božím darem, který měl udě-
lat onu noc ještě krásnější a prožité chvíle 
ještě hlubší. Stříbrný měsíc, souhvězdí 
Orion, tmavé obrysy stromů, Brno i svíce 
v jejich rukou. 

tefi 
 

Cokoliv jste učinilCokoliv jste učinilCokoliv jste učinilCokoliv jste učinili...i...i...i...    
V sobotu 27.3. někteří z vás přijali po-
zvání Společenství maminek na modlit-
by před Nejsvětější svátostí s prosbami 
za uzdravení naší dcery Haničky. 
Děkujeme otci Jackovi, maminkám, kte-
ré adoraci připravily, a všem, kteří se 
připojili k modlitbám v kostele i na dálku. 
Pán Ježíš v evangeliu říká: „...cokoliv 
jste učinili jednomu z těchto mých nepa-
trných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25,40) 
Díky za vaše modlitby a pochopení. 

manželé Hrbkovi 
 

Tehdy se vytvá řela křesťan-
ská Evropa  
Svatý Štěpán nastoupil na trůn jako se-
dmnáctiletý v roce 997. Původně se 
jmenoval Vaik. V té době v Uhrách misi-
onářsky působil sv. Vojtěch. Ten udělil 
mladému knížeti, později králi, svátost 
biřmování a při této příležitosti i nové 
jméno Štěpán. Panovník poté - stejně 
jako náš sv. Václav - zval na svůj dvůr 
řeholníky a církevní hodnostáře. Častým 
hostem byl u něho např. poustevník bl. 
Vintíř, který měl styky s klášterem bene-
diktinů v Praze-Břevnově a je tam také 
pochován. Výchovu svého jediného sy-
na Emericha (později také kanonizova-
ného) svěřil král sv. Gerardu z Benátek.  
Výraznou pomocnici našel sv. Štěpán 
ve své manželce Gisele, původem 
z Bavorska. Její podíl na pokřesťanštění 
země byl mimořádně výrazný. Zakládala 
kostely a bohatě je obdarovávala.  
Nutno říci, že ona ani její manžel nebyli 
jediní, kdo si takto počínali. V Německé 
říši tehdy vládl Giselin bratr Jindřich II., 
který je také i s manželkou Kunhutou 
vřazen do počtu svatých. Na východě 
zase šířil křesťanství sv. Vladimír v Ky-
jevě a v Norsku upevňoval křesťanské 
řády sv. Olaf.  
Tento vzor zapůsobil i na anglického 
prince Eduarda, který žil v Uhrách ve 
vyhnanství. Oženil se s příbuznou sv. 
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Štěpána a dceru Markétu (později králov-
nu) vychovával s manželkou tak vzorně, 
že později vešla do dějin jako sv. Markéta 
Skotská. Poznamenejme ještě, že z uher-
ského panovnického rodu Arpádovců po-
cházela také manželka českého krále 
Přemysla Otakara I. - Konstancie, matka 
sv. Anežky České. 
Všem těmto panovníkům šlo o vytvoření 
křesťanské Evropy - Res publica christia-
na, což bylo navíc podporováno rychle se 
rozvíjejícím clunyjským reformním hnutím.  
Ale vraťme se ještě ke královně Gisele. Po 
smrti sv. Štěpána a uklidnění následných 
rozbrojů odložila královskou nádheru a 
vstoupila do benediktinského kláštera v 
Niedernburgu u Pasova. Zemřela 7. květ-
na 1060 a na tento den připadá i její svá-
tek. Letos je to právě 950 let. Blahoslave-
ná Gisela nám může být dodnes vzorem, 
jak skloubit zásady praktického křesťan-
ského života s veřejnou činností i rodin-
ným soukromím. Vždy plnila vzorně své 
povinnosti a tak se stala oním biblickým 
světlem a solí země.  
Pro zajímavost dodávám, že v celé České 
republice stojí jediný kostel sv. Štěpána 
Uherského – je to ve Francově Lhotě na 
Vsetínsku. Právě odtud pocházel kardinál 
Štěpán Trochta, biskup litoměřický. 

Richard Mayer, historik 
 

20 let činnosti 16. skautského 
střediska Duha v Řečkovicích 
Je mi ctí pozvat vás, bývalé členy středis-
ka a přátele skautingu, kteří máte zájem 
se dozvědět něco více o naší činnosti, na 
Skautský den ve znamení Duhy. Takto 
jsme nazvali den 15. května 2010, který 
bude od rána do večera nabit programem 
pro všechny věkové kategorie. Chceme si 
tímto způsobem připomenout společně s 
vámi 20. výročí obnovení skautingu 
v Řečkovicích od pádu komunistického re-
žimu. 
Ráno od 9 hodin začne Den otevřených 
dveří klubovny. Klubovna a přilehlé prosto-
ry budou přístupny všem, kteří si chtějí za-

vzpomínat, prohlédnout kroniky, fotogra-
fie, krátké filmy a ukázky skautské tvoři-
vosti. Paralelně k tomuto programu se 
uskuteční Dětský den v areálu bývalého 
pivovaru s aktivitami pro mladší účastní-
ky oslav. V 16 hodin budou tyto dvě čás-
ti ukončeny slavnostním nástupem. Od 
19 hodin odstartuje  v Orelské tělocvič-
ně Skautský společenský večer, na kte-
rý zveme všechny příznivce a zvláště 
bývalé členy skautského střediska 
v Řečkovicích. Vzhledem k omezené 
kapacitě je potřeba, aby se zájemci o 
účast na Skautském společenském ve-
čeru přihlásili do 10. května 2010 V. Ši-
chovi na e-mail sicha.vaclav@seznam.cz . 
K tanci hraje reprodukovaná hudba, do-
provodný program, přípitek a malé ob-
čerstvení bude připraveno. Vstupné na 
společenský večer je 80 Kč, platí se na 
místě.  
 
Za všechny řečkovické skauty a skautky 
srdečně zve vůdce střediska 

  Jiří „Chem“ Libus 

 

Cvičení pro dětiCvičení pro dětiCvičení pro dětiCvičení pro děti    
V září loňského roku se několik tatínků z 
naší farnosti domluvilo, že budou pravi-
delně organizovat cvičení pro kluky ve 
věku 2 až 7 let se zaměřením na  floor-
ball. Jejich iniciativa mne inspirovala k 
založení cvičení pro holčičky, protože 
sama jednu tancechtivou slečnu doma 
mám. Cvičíme většinou s písničkami pro 
děti. Děti se učí naslouchat rytmu, ta-
neční krůčky, protahují tělo a hlavně se 
baví. Z původního počtu dvou holčiček 
jsme se úspěšně rozrostly na deset (ve 
věku 3 - 7 let) a budeme velmi rády, 
když další děti z farnosti posílí naše řa-
dy. Cvičení probíhá pravidelně ve čtvr-
tek od 16.00 do 16.45 v Orlovně za 
Gymnáziem Terezy Novákové. Po nás  
pak cvičí již zmiňovaní kluci s tatínky od 
16.45 do17.30. 
Na viděnou ve cvičení s písničkou se 
těší krteček a Dita Pivoňková. 
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Stránka pro děti 
Milé děti, 
dnes se všichni radujeme. Pán vstal z mrtvých! Aleluja! 
Celou postní dobu jste se snažily přiblížit k Bohu. Dělaly jste dobré skutky, chodily na 
křížové cesty... 
Náš „strom života“ v kostele u oltáře se tak krásně zazelenal. Každý lísteček, který jste 
na strom přilepily, vyjadřuje, že chceme pánu Ježíši patřit, že chceme být nositeli dobra 
a lásky, i když nás to stojí nějakou tu námahu. Lístky na stromě symbolizují život, který 
strom kříže přináší, život, který nám svou obětí daroval Ježíš. 
Přeji Vám všem požehnané prožití Velikonočních svátků a hodně radosti z Ježíšova 
Zmrtvýchvstání. 

Lidka 

 
 
Jak se vejce stalo velikono čním symbolem 

Kateřina byla královskou dcerou v Egyptě. Žila před mnoha lety v Alexandrii. Tenkrát 
tam vládl římský císař. Jmenoval se Maxencius a byl nejmocnějším mužem v celé zemi. 
Jednoho dne navštívil i město Alexandrii. Povolal si k sobě Kateřinu, která byla známá 
svou velkou moudrostí. Chtěl, aby mu vyprávěla o Ježíšovi, protože se dověděl, že je 
křesťankou. 
Kateřina znala mnoho příběhů o Ježíšovi. Císař poslouchal s napětím. Líbilo se mu, co 
Ježíš dělal. Všichni rádci se tomu divili. Císař totiž křesťany pronásledoval. Mnozí byli 
na jeho příkaz popraveni. Kateřina vyprávěla o Ježíšově životě, o jeho smrti a nakonec 
také o jeho zmrtvýchvstání. „Zmrtvýchvstání?“ zeptal se císař překvapeně. Kateřina při-
takala. Tomu se císař začal hlasitě smát a volal: „To ti budu věřit, leda když z mrtvého 
kamene probudíš nový život!“ 
Kateřina odešla sklíčená. Ale pak ji něco napadlo. Koupila si od hospodáře slepičí vej-
ce, na kterém seděla kvočna a mělo se z něj brzy vyklubat kuřátko. S tímto vejcem šla 
Kateřina následujícího dne k císaři. „Tak co, chceš se o to pokusit?“ vysmíval se jí císař. 
Kateřina mu ukázala vejce. V tu chvíli se ve vejci objevila trhlina a mláďátko se začalo 
klubat ven. Císař se trpělivě díval, jak se mládě osvobozuje z vajíčka. Posměch z jeho 
tváře zmizel. 
„Zdánlivě mrtvé,“ řekla Kateřina. „Zdánlivě mrtvé a přece plné života!“ 
Vypravuje se, že císař zůstal zaraženě mlčet. A tak se obyčejné vejce stalo vejcem veli-
konočním. Stalo se symbolem toho, co se nedá lidsky pochopit: Kristus vstal z mrtvých. 
Opravdu vstal! 

 W. Fahrmann 
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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. 
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PořPořPořPořad bohoslužeb do ad bohoslužeb do ad bohoslužeb do ad bohoslužeb do prázdninprázdninprázdninprázdnin    
5.4. Po Pondělí  7.15 za manželku Šárku 

  velikono ční 9.00 za živou a † rodinu Tomáškovu 
7.4. St  18.00 za † Zdeňka Daňka a živou a † rodinu  
8.4. Čt  7.00 za † sestru, maminku a živou rodinu 
9.4. Pá  18.00 na úmysl dárce 

10.4. So vigilie 18.00 na poděkování za otce Jacka a sestru Helenu 
11.4. Ne Neděle Božího 7.15 za farní společenství 

  milosrdenství  8.30 za nemocné s udělováním svátosti nemocných 
   10.00 na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha sv. 

12.4. Po  18.00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha sv. 
14.4. St  18.00 za zemřelou a živou rodinu Přibylovu a Řehoříkovu 
15.4. Čt  7.00 na úmysl dárce 
16.4. Pá  18.00 za † Boženu Čechovou a dvoje rodiče 
18.4. Ne 3. velikono ční 7.15 za † syna Petra a duše v očistci 

   8.30 za farní společenství 
   10.00 za † manžele Nevrklovy a jejich dceru Milenu 

19.4. Po  18.00 na úmysly dárc ů 
21.4. St  18.00 za maminku a Boží pomoc a ochranu v zaměstnání 
22.4. Čt  7.00 na poděkování za přijaté dary a další Boží pomoc 
23.4. Pá  18.00 za † Jiřího Milara a Boží pomoc a ochranu pro děti a vnoučata 
24.4. So  7.00 za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu 
25.4. Ne 4. velikono ční 7.15 za živou a † rodinu Strakovu a † Marii Coufalovou 

   8.30 za † Jiřího Pavelku a živou rodinu 
   10.00 za farní společenství 

26.4. Po  18.00 za živou a † rodinu Němečkovu a Klouparovu 
28.4. St  18.00 za † Marii Sedláčkovou 
29.4. Čt  7.00 za † rodinu Praxovu, Hajdovu a Morbacherovu 
30.4. Pá  18.00 za zemřelé 

1.5. So  8.00 za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti 
2.5. Ne 5. velikono ční 7.15 za farní společenství 

   8.30 za Boží požehnání pro rodinu 
   10.00 za † manžela Vladislava Kolaříka a živou a † rodinu 

7.5. Pá  18.00 za † manžela, dvoje rodiče a živou rodinu 
9.5. Ne 6. velikono ční 7.15 na poděkování za 70 let života 

   8.30 za farní společenství 
   10.00 za † Ludmilu Denemarkovu, manžela, syna a celou přízeň 

10.5. Po  18.00 za † manžela 
12.5. St  18.00 za děti, které poprve přistoupí ke svatému přijímání 
13.5. Čt Slavnost  7.00 za † P. Jana Pavlů, manžela, rodiče a živou rodinu 

  
Nanebevstoupení 
Páně 18.00 za nemocné 

14.5. Pá  18.00 za † Drahomíru Tomáškovu a živou a † rodinu Tomáškovu a Beňov-
skou 

15.5. So  7.00 za † rodinu Křižákovu a Rolečkovu 
16.5. Ne 7. velikono ční 7.15 za † rodinu Horákovu, Kupkovu a Chovancovu 

   8.30 za † Evu Přerovskou a živou a † rodinu 
   10.00 za farní společenství 

17.5. Po  18.00 na úmysl dárce 
19.5. St  18.00 za duši Muhamada Atty na smír za náboženský fanatismus a jeho oběti 
20.5. Čt  7.00 za † Jana Vařejčko a rodinu Starých 
21.5. Pá  18.00 na poděkování s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu 
22.5. So vigilie 20.00 na poděkování za dar kněžství našeho otce Jacka 
23.5. Ne Slavnost Seslání  7.15 na poděkování 

  Ducha svatého 8.30 za farní společenství 
  1. sv. p řijímání d ětí 10.00 za † rodiče Antonína a Antonii Pernicovy 
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24.5. Po  18.00 na úmysly dárc ů 
26.5. St  18.00 za zemřelé Marii a Josefa Bořeckých a celou rodinu 
27.5. Čt  7.00 za dar zdraví  
28.5. Pá  18.00 za skauty 
29.5. So  7.00 za zemřelé 
30.5. Ne Slavnost  7.15 za † Annu Veselou a živou a † rodinu 

  Nejsvětější 8.30 za farní společenství 
  Trojice 10.00 za rodiče Bedřichovy, tatínka, bratra a zetě Vlada 

31.5. Po  18.00 za živou a † rodinu 
2.6. St  18.00 za zemřelé rodiče a prarodiče, manžela a švagra a zdraví pro rodinu 
3.6. Čt  7.00 za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti 
4.6. Pá  18.00 za † rodiče Dancingerovy, bratra a † rodinu Dočkalovu 
5.6. So  7.00 za živou a † rodinu 
6.6. Ne Slavnost T ěla a 8.00 za farní společenství 

  Krve Pán ě 10.00 za živou a † rodinu Škardovu a Menšíkovu 
9.6. St  18.00 za uzdravení rodových kořenů 

10.6. Čt  7.00 za zemřelého manžela a živou rodinu 

11.6. Pá 
Slavnost Nejsv. 
Srdce Ježíšova 18.00 na úmysly dárc ů 

12.6. So 
Neposkvrn ěné 
srdce P. Marie 7.00 za † Jakuba Procházku a živou rodinu 

13.6. Ne 11. v mezidobí 7.15 za živou a † rodinu Korzerovu 
   8.30 za farní společenství 
   10.00 za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu a † manžela a rodiče 

16.6. St  18.00 za uzdravení rodových kořenů 
17.6. Čt  7.00 na úmysl dárce 

18.6. Pá  18.00 za † Tišnovských , dvoje prarodiče,  † strýce Aloise a Františka a živou 
rodinu 

19.6. So  7.00 za nemocné 
20.6. Ne 12. v mezidobí 7.15 za farní společenství 

   8.30 za † manžela, dvoje rodiče, švagrovou a neteř 
   10.00 za † Josefu Mazalovou a rodiče Mazalovy a Zemanovy 

23.6. St  18.00 za dar víry pro neteř a její rodinu 

24.6. Čt 
Slavnost Narození 
sv. Jana K řtitele 7.00 na poděkování a ke slávě P. Marie Czenstochowské 

25.6. Pá  18.00 za † Alžbětu Siegelovou 
27.6. Ne 13. v mezidobí 7.15 za farní společenství 

   8.30 za † rodinu Lamplotovu a Votavovu 
   10.00 za živou a † rodinu 

28.6. Po  18.00 za živou a † rodinu Andrlíkovu a Manďákovu 
30.6. St  18.00 za zemřelé 
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Příspěvky do prázdninového čísla Rožně zasílejte do 15. 6. 2010 !!! 
 


