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(Dopis v původním znění najdete na nástěnce v kostele) 
 

Moji milí, 

letos slavíme už 110 let od posvěcení našeho kostela. 
Chtěl bych vám dnes poděkovat za vaše svědectví a obětavost. 
Pomáhat misiím a chudým, to vlastně znamená splácet dluh vděčnosti na-
šim otcům za dar víry. 
Tak následujeme příklad svatých Cyrila a Metoděje. A nejde jen o to, že o 
nás slyšelo už tolik lidí ve světě (nejenom Peru, Kongo, ale i Ukrajina, 
Ekvádor, USA atd.), to je možná jen lidský aspekt. Hlavní je naše otevřenost 
pro církev na celém světě, a to posiluje naší víru... 
A to je to nejkrásnější: My dáváme a přitom sami dostáváme mnohem více. 
 

Váš P. Jacek

   Římskokatolická farnost sv. Vavřince 
   Brno – Řečkovice 
   Česká republika 
 
Ctihodný otče! 

V letošním roce je dvacáté výročí vydání encykliky Redemptoris Missio. Již 
v první kapitole Boží služebník papež Jan Pavel II. připomíná, že: "Poslání 
Krista Vykupitele, které je svěřené církvi, zdaleka ještě není splněno." Tato 
slova jsou pro nás inspirací i výzvou, abychom se aktivně podíleli na misijní 
práci církve. 
V této souvislosti bych rád poděkoval za všechno, hlavně za množství inici-
ativ, vznikajících ve vašem farním společenství na podporu polských misio-
nářů. Doufám, že vaše duchovní dary a materiální zdroje jim umožní lépe 
evangelizovat a být svědky lásky. 

Při každodenním následování Krista vám žehnám z celého srdce! 
 
   + Wiktor Skworc 
   předseda polského episkopátu pro misie 
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Život ve farnosti 

17.10. Výro čí posv ěcení kostela 

24.10. Misijní ned ěle 

  1.11. Slavnost Všech svatých 

mše sv. v 7.00 a 18.00 hod. 

  2.11. Vzpomínka na všechny 

 věrné zem řelé 

mše sv. v 7.00, 18.00 a  
ve 20.00 

  3.11. Adora ční den farnosti 

celodenní výstav NSO 
mše sv. v 18.00 hod. 

21.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 

27.11. Žehnání adventního v ěnce 

děkovná mše sv. v 18.00 

28.11. První ned ěle adventní 

při každé mši sv. budou žehnány 
adventní věnce 
 

Mše svaté za nemocné 

- 25. října, 13. listopadu 

Mše svaté za zem řelé 

- 30. října, 27. listopadu 

Mše svaté na úmysly dárc ů 

- 9. října, 17. listopadu 
 
V uvedené dny bude připraven košík, do   
něhož můžete vložit na lístku svůj úmysl. 

 

Misijní ned ěle 
Světový den modliteb za misie, slavený 
každoročně předposlední neděli v říjnu, je 
v České republice známý pod názvem Mi-
sijní neděle. Tento den je spojený s fi-
nanční sbírkou na podporu misijních ob-
lastí a v celé církvi se začal poprvé slavit v 
roce 1926. 
 

V naší farnosti probíhá 

Snídan ě na faře 
- každý třetí čtvrtek po mši svaté 

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

Misijní klubko d ětí 
- Termíny setkání jsou průběžně zveřej-
ňovány na nástěnce pod kůrem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diecézní akce 
Večer důvěry 
V sobotu 9. 10. 2010 se v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie (u jezuitů) v Br-
ně uskuteční ekumenické setkání Večer 
důvěry, určené zejména pro mladé lidi 
ze všech církví.  

Setkání se koná v rámci Poutě důvěry 
na zemi, kterou organizuje komunita 
bratří z Taizé. Navazuje na Dny důvěry, 
jež se konaly v Brně roku 2010, a má 
být i jakousi přípravou na evropské se-
tkání mladých v Rotterdamu na přelomu 
roku 2010/ 2011 a na další české Dny 
důvěry, plánované na rok 2011.  

Na programu jsou biblické úvody, které 
povedou duchovní z různých církví, a 
sdílení v malých diskusních skupinkách. 
Vrcholem bude společná ekumenická 
modlitba se zpěvy Taizé, na niž jsou sr-

Blahopřání 

Dne 13. 10. 2010 oslaví narozeniny 

naše milá 

Helenka Kosmáková 

Jménem všech farníků děkujeme za 
obětavou službu ve farnosti a přeje-
me hojnost Boží milosti, darů Ducha 
svatého a ochranu nebeské Matky. 
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dečně zvány zvláště brněnské rodiny a 
farnosti, které se zapojily do organizace 
loňských Dnů důvěry.  

Hostem večera bude bratr Wojtek z Taizé, 
pověřený duchovní péčí o mladé z České 
republiky.  

Bližší informace najdete na webu: 
http://www.dnyduvery.cz/vecer-duvery-2010/ 

 

Přednášky 
V rámci programu SaVIO (salesiánské 
vzdělávací informační okruhy) zazní v úte-
rý 12. října 2010 v 19.00 hodin přednáška 
MUDr. Daniela Rychnovského: 
Křesťan – zdravotník v dnešní nemoc-
nici  aneb Zkušenosti dlouholetého ředitele 
a chirurga brněnské nemocnice Milosrd-
ných bratří.  
Řeč bude o duchovní péči o nemocné, ale 
také o babyboxech - ano či ne? 
Přednáška se uskuteční v Salesku, Kotla-
nova 13, Líšeň, zastávka tramvaje č. 8. 
 
Česká křesťanská akademie a Katolické 
gymnázium v Třebíči pořádají přednášku 
na téma: Afghánistán  - Život v zemi z po-
hledu vojenského kaplana.  
Přednáška se koná 7. října v 19.00 hodin v 
aule Katolického gymnázia v Třebíči.  
Přednášející: P. Mgr. Martin Vařeka, vo-
jenský kaplan. 
Přednáška bude doplněna promítáním fo-
tografií z afgánské mise 4. kontingentu 
AČR v Lógaru, která se uskutečnila od zá-
ří 2009 do února 2010. 
 

SONGS FOR GOD 
Další koncert úspěšného projektu HAR-
MONIA LAUDES - symphonicartrock bude 
proveden v pátek 15. října 2010 v rámci 
akce Fórum mládeže brněnské diecéze ve 
20 hodin v Centru kultury, sportu a zájmo-
vých činností v Osové Bítýšce.  
Účinkují spojené pěvecké sbory Musica 
animata (Třebíč) a Santini (Telč) spolu se 

smyčcovým orchestrem a členy rocko-
vých kapel ARCHA a YETTIrock.  
Vstupné dobrovolné, další informace a 
plakáty na http://laudes.animata.cz. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pozvánka do scholy 

Mše svatá je víc, než příležitost obléci si 
sváteční šaty. Není to pouhé divadelní 
představení, na které máme jakési dob-
rovolně povinné předplatné. Nemá to 
být něco, co chystají „oni“ (kněz, minist-
ranti, hudebníci atd.) pro nás. Je to spí-
še taková nedělní rodinná oslava s hos-
tinou, setkání s naším Otcem a s našimi 
sourozenci ve víře. Mše svatá bude ta-
ková, jakou si ji my sami, naše farní 
společenství, nachystá a vytvoří. Vnější 
forma liturgie je rámem, který lemuje 
vzácný obraz – tajemství eucharistie.  
Jednu z možností, jak se aktivněji podí-
let na mši svaté, nabízí už dva roky 
schola. Je to otevřené společenství 
těch, kteří doprovázejí nedělní mše v 10 
hodin zpěvem ordinária, žalmu a mo-
derních křesťanských písní. K písničkám 
se můžete s chutí přidat i ze svého oblí-
beného místečka v kostele. Můžete si 
ale také přivstat a přijít do kostela, resp. 
do farní herny o hodinu dříve, tedy v 9 

Tradiční sportovní odpTradiční sportovní odpTradiční sportovní odpTradiční sportovní odpoledneoledneoledneoledne    

Sobota 9. října ve 14 hodin na 
Orelském h řišti. 

- dětské hry a soutěže 
- skákací hrad 
- opékání špekáčků 
- otevřená sportoviště 
- fotbal, tenis, petanque, badminton 

Přijďte si s celou rodinou zasou-
těžit a zasportovat! 

Jménem místní organizace KDU-ČSL v 
Řečkovicích a Mokré Hoře 

srde čně zve Josef Bo řecký  
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hod. Pravidelně tu probíhá nácvik písní. 
Rádi mezi sebou uvítáme další pravidelné 
i občasné zájemce o zpívání. Věk není 
podstatný – v Božím království je také tisíc 
let jako jeden den. Není nutné mít velký ta-
lent, důležitější je zpívat s radostí. Ztratit 
můžete nanejvýš hodinu spánku/volna 
v neděli ráno. Získat můžete radost ze 
společného zpívání, nové kamarády, mů-
žete se naučit se nové písničky a při tom 
všem si užít hromadu legrace.  
Bližší informace rád podá vedoucí Petr 
Peňás nebo kdokoliv další ze scholy. 

-sch- 

 

Ahoj holky a kluci,  

rádi zpíváte? 
Pojďte se zapojit do nově vznikající dětské 
scholy. Zpívat budeme jednou za měsíc a 
zkoušky budou v neděli od 9 hodin ve farní 
herně. 
Nacvičené písničky zazpíváme hned poté 
na mši v 10 hodin. 
Pro bližší informace sledujte ohlášky. 
Těší se Gabča a Bietka ☺ 

 

 

Biblický program 2010-2013 

VEZMI A ČTI 

Vezmi a čti je název biblického programu 
brněnské diecéze pro období 2010 – 
2013, který byl v brněnské diecézi zahájen 
pastýřským listem biskupa Vojtěcha v ne-
děli 5. září 2010. 
Titul programu se odvolává na slavné tolle 
lege (Vezmi a čti, rozuměj: Vezmi a čti Bo-
ží slovo) známé ze života sv. Augustina, 
které bylo mocným motivem jeho obráce-

ní. Otec biskup představil program na 
žďárské pouti právě v den svátku sv. 
Augustina. Následující neděli  se četl 
pastýřský list s tímto poselstvím v celé 
brněnské diecézi a tím byl program za-
hájen.  
Biblický program VEZMI A ČTI je kon-
krétní odpovědí na pastýřský list čes-
kých a moravských biskupů, kteří vyzva-
li k přípravě na jubileum příchodu Cyrila 
a Metoděje v roce 2013. Jedním ze zá-
kladních témat přípravy je právě Boží 
slovo, které soluňští bratři jako poklad 
víry do naší země přinesli. Program 
VEZMI A ČTI chce pomoci ke znovuob-
jevení tohoto bohatství, které má svoji 
hodnotu nejen pro věřící ve farnostech, 
ale obecně pro celou naši společnost.  
Cílem je pozvání k pravidelnému osob-
nímu nebo společnému čtení Bible. Už 
samotné čtení Písma svatého je novým 
poznáním a obohacením, umožňuje ale 
čtenáři i další hlubší rozměr: tajemné 
setkání se samotným Hospodinem.  
Jaké základní cesty program VEZMI A 
ČTI předkládá? První z nich je souvislá 
četba jednotlivých biblických knih, která 
má dospět až k přečtení celé Bible. 
Druhou cestou je čtení a meditování li-
turgických textů. Tyto dva přístupy nabí-
zejí základní osy celého programu. 
Pro ty, kteří se rozhodnou s novým na-
sazením Písmo svaté číst, nabízejí řadu 
informací nové internetové stránky: 
www.vezmiacti.cz . Již nyní je na nich k 
dispozici list VEZMI A ČTI – Týden s 
Božím slovem, který zahrnuje evangeli-
um aktuální neděle, úvod k meditaci, 
výklad jednotlivých částí úryvku a další 
texty od různých autorů vztahující se k 
tématu evangelia. Každý týden bude vy-
cházet nové vydání tohoto listu.  
Co se týká souvislého čtení, začátkem 
roku 2011 bude nabídnut praktický plán 
k přečtení celé Bible i se zohledněním 
různých časových možností čtenářů a s 
podporou vysvětlivek těch míst v textu, 
které nejsou už současníkům zcela sro-
zumitelné.  
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Internetové stránky www.vezmiacti.cz bu-
dou dále nabízet nejrůznější aktuality z ob-
lasti Bible, metodiky pro čtení Bible (Lectio 
divina a další), zajímavé články, upozor-
nění na konference, pomůcky pro kate-
chezi, soutěže, zajímavé odkazy atd.  
Součástí programu v brněnské diecézi je 
také biblický kurz konaný na Biskupském 
gymnáziu v Brně. Letos jsou v centru 
zájmu dvě biblické knihy – Exodus (Druhá 
kniha Mojžíšova) a Lukášovo evangelium. 
Program VEZMI A ČTI chce oslovit všech-
ny zájemce o Bibli, chce jít tedy i nad rá-
mec skupiny návštěvníků bohoslužeb. 
Vzrůstající prodeje Biblí v České republice 
naznačují, že tato Kniha knih přitahuje a 
každému může pomoci k novému formu-
lování hodnot, z nichž vycházíme, a k zau-
jetí nových postojů k novým výzvám naší 
současnosti.  

 

Biskup Vojtěch k programu VEZMI A ČTI 
ve svém pastýřském listě z 5.září říká:  

„Kde tedy začít a co dělat? Vlastně je to 
jednoduché: Vezmi a čti. Tak jako toto Bo-
ží pozvání přijal sv. Augustin, přijměme ho 
i my. I my můžeme slyšet „Vezmi a čti“, 
rozhodnout se a následovat toto rozhod-
nutí činem. Kde je právě v tuto chvíli moje 
Písmo? Kdy naposledy jsem je otevřel? 
Možná si už ani nevzpomenu. Ale mohu v 
něm číst už dnes odpoledne nebo večer, a 
pak zítra a každý den. Tak jako v těchto 
dnech opět nastupují do škol tisíce dětí a 
studentů, můžeme být s nimi solidární a 
vstoupit do školy Božího slova. 
Přeji nám všem, aby nám období přípravy 
na Jubilejní rok 2013, kdy si budeme při-
pomínat 1150. výročí příchodu svatých 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, do-
pomohlo vzbudit v nás a všude tam, kde 
jsme, nové nadšení pro Boží slovo, jehož 
věrnými zvěstovateli byli tito apoštolové 
Slovanů.“  
Biblickému programu VEZMI A ČTI se 
pravidelně věnuje ve svém vysílání také 

Radio Proglas. V pořadu Myšlenky na 
den se zaměřují na úlohu Božího slova 
v každodenním životě. Vysílány jsou 
každé úterý v časech 6.27 hodin, 11.55 
hodin a 17.55 hodin. 
 

Náhoda? 

Je to už dva roky nazpět. Byly podzimní 
prázdniny a já je naposledy trávila spo-
lečně se svým skautským oddílem. Na-
ším útočištěm se stala fara v Jámách.  
Když jsem zjistila, že hned vedlejší ves-
nice jsou Slavkovice s nově postaveným 
poutním kostelem zasvěceným Božímu 
milosrdenství, hned jsem věděla, že se 
tam prostě musím jít podívat. A když 
jsem doslova jedním dechem přečetla 
knížku o stavbě kostela, byla ta touha 
ještě silnější. Jenže od vedoucí se jaksi 
neočekává, že se bude místo hlídání 
svěřených dětí někde potulovat… 
Ale naskytla se mi vynikající příležitost. 
Závěrečná hra pro děti spočívala v tom, 
že mají dojít za nějakým poustevníkem 
do vzdáleného místa. Ano, přihlásila 
jsem se do role poustevníka, což ostat-
ně nebylo nijak těžké. Nikdo nestál o to, 
aby šel několik kilometrů ve tmě a pěk-
né zimě jenom kvůli nějaké hře. Dokon-
ce jsem ono vzdálené místo, kam měly 
děti jít, snadno změnila na kostel ve 
Slavkovicích.  
Naštěstí jsem šla s kamarádkou. Cestu, 
kterou jsme v černém lese musely hle-
dat skoro pohmatu, jsme si krátily poví-
dáním.  
Když jsme došly do Slavkovic, zůstaly 
jsme obě stát v němém úžasu. Krásná 
vitrážová okna kostela svítila do dálky a 
dávala jasně najevo důležitost toho mís-
ta. Teď by mohl příběh klidně skončit. 
Ale to by na něm nebylo nic zvláštní-
ho… 
Nám se totiž podařilo dostat se až 
dovnitř. Ke kostelu jsme dorazily krátce 
před půl sedmou. Za chvíli přišlo několik 
místních věřících. Optala jsem se, co se 
tam bude dít. Prý modlení. Paní mě asi 
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nechtěla uvést do rozpaků slovem růže-
nec. No jasně, vždyť je říjen a věřící se 
sešli k modlitbě růžence. 
Kostel byl zahalen v přítmí, přesto však 
vyzařoval něco ohromného – Boží přítom-
nost. Hleděla jsem na to všechno, o čem 
jsem si přečetla v knížce. Na zvláštní tvar 
lavic. Na vitráže. Na oltář. Bylo to tak neu-
věřitelné a přece skutečné. A ta náhoda, 
že jsme přišly těsně před začátkem růžen-
ce. Vlastně ne, nebyla to náhoda. Byl to 
dar od Boha! 

Verča.B. 
 

Číslo plnosti 

aneb jak bylo letos na tábo ře rodin 

Říká se, že sedmička je číslo plnosti. O 
táboře rodin, který se letos pro velký 
úspěch konal již posedmé, to platilo 
v mnoha ohledech. Plno zájemců přihlá-
šených během roku se ve třetím srpnovém 
víkendu dopravilo na skautské tábořiště 
poblíž Uhřínova. Táborové pelíšky ve sta-
nech i na půdičce se zaplnily malými i vel-
kými. Kamna v kuchyni se naplnila (hoří-
cím) dřevem, plotna se zaplnila hrnci a ty 
byly vyplněny lahodným obsahem. Tábo-
rová jídelna se zaplnila hlasy i vůněmi, 
lidmi i smíchem, hrami i vyprávěním. 
V okolních lesích rostlo plno hub, a mezi 
táborníky se našlo plno znalců, sběračů i 
mistrů kuchařů, což znamenalo plno hou-
bových specialit nad rámec běžné vydatné 
stravy a ve finále blaženou plnost našich 
žaludků. 
Jako korálky na šňůrku navlékaly jednotli-
vé dny zážitky jinde neuchopitelné. Úterní 
ráno znamenalo pro mnohé budíček velmi 
neobvyklý. Už se vám snad někdy stalo, 
že jste se vzbudili zvukem, který zněl, jako 
když vám kráva olízne stan? Nebyl to sen 
mladého kovboje, obrázek za chvíli doplni-
lo spokojené zabučení statného dobytčete. 
Inu, krávám z pastviny u lesíka nad tábo-
rem se zachtělo chutnější stravy, našly dí-
ru v ohradě a vydaly se posnídat do naše-
ho tábora. Mládež vyskákala ze spacáků 
rychlostí nevídanou dříve ani potom, u 

dřevníku popadla hole, kyje a klacky, 
utvořila rojnici a za mohutného máchání 
rukama a bez hurónského řevu (neboť 
část obyvatel stanového městečka ještě 
spala spánkem spravedlivých) vyprovo-
dila milé krávy zpět k jejich ohradě.  
Volný táborový program obsahoval prv-
ky oblíbené a osvědčené, jako byly ran-
ní a večerní nástupy, výlety na kolech a  
hry pro malé i velké. Letošní novinkou 
bylo vyrábění originálních táborových 
triček. Zábava se plynule prolínala s 
činnostmi nezbytnými pro chod tábora 
jako jsou pumpování vody a štípání dří-
ví. Večery patřily posezení u ohně v tee-
pee a písničkám. Na strunách kytar při-
cházel mezi nás Frankie Dlouhán, vedle 
něj usedla Amazonka, levnou krásu na-
bízely Stánky a za nimi stály Paneláky. 
Nedaleko Tří křížů zavoněla Růže 
z Texasu a každý z nás sebekriticky 
uznal, že Už to nenapravím. Na chvíli 
jsme zatoužili stát se Hlídačem krav a 
pak  jsme se vydali daleko na sever hle-
dat Grónskou zem. Zpátky jsme to vzali 
přes Island a Zelený pláně, a pokračo-
vali jsme Dál, dál, dál až zpátky do tee-
pee. Tam mezitím nejmenší děti usnuly 
a byl nejvyšší čas dát pravou ruku přes 
levou, spojit se v gilwellský kruh*, zazpí-
vat večerku a stiskem ruky, poslaným 
okolo kruhu, si popřát dobrou noc.  
Ve středu se za účasti krále a jeho dru-
žiny konal slavnostní banket s bohatým 
programem, spojený s oslavou naroze-
nin několika táborníků. Ve čtvrtek jsme 
v táboře uvítali dvě milé a vzácné ná-
vštěvy, totiž otce Jacka a sluníčko. 
V pátek večer přijeli první bourači a 
v sobotu se přičiněním pilných skaut-
ských rukou celé tábořiště rozložilo a 
uložilo k zaslouženému zimnímu odpo-
činku.  
Odjížděli jsme bohatší o zážitky 
z celého týdne i o nově navázaná nebo 
upevněná přátelství. Také jsme byli plni 
vděčnosti Bohu i lidem, všem, kteří se 
zasloužili o tento týden na skautském 
tábořišti v Uhřínově. 
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*Gilwellský kruh je součástí skautské 
symboliky. Když stojí skauti na konci tábo-
rového ohně nad dohasínajícími uhlíky, 
podají si zkřížené ruce a utvoří kruh, který 
nikde nezačíná a nikde nekončí. Tak 
vznikne gilwellský kruh, který dostal jméno 
podle první skautské lesní školy pro vý-
chovu vůdců v anglickém Gilwellu. Na 
konci dne zpívají v gilwellském kruhu ve-
čerku. 

-šm- 

 
Tatry 2010 

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět… Opravdu! Do 
pěti ještě napočítat umím, a tudíž mohu 
prohlásit letošní ročník Polských Tater za 
kulatý – PÁTÝ! Stoprocentní účastí se sice 
může chlubit pouze otec Jacek, ale i já 
s 80% se považuji za pravidelného účast-
níka, a tak si dovolím pronést na toto téma 
několik slov. Se slzou v oku vzpomínám 
na první hory, k jejichž zdolání mě otec 
dlouho přemlouval s tím, že ani on sám 
neholduje extrémní fyzické zátěži a nároč-
ným podmínkám. Vzápětí jsme 
v teniskách a riflích slézali dolů z hory 
dvoumetrovou vrstvou sněhu lavinovým 
údolím, abychom nemuseli jít zpět stejnou 
cestou, kterou jsme (málem po čtyřech) 
lezli nahoru. V dalších ročnících se pod-
mínky zlepšovaly. Ubytování se vyrovnalo 
luxusním hotelům, výstupy se zbezpečnily. 
Nejsilnější motivací pro účast na této akci 
se pak hned druhý rok stala úžasná polská 
kuchyně. 
Vraťme se ale do doby nedávno minulé – 
letošní ročník byl jako vždy skvělý. Nejdří-
ve si otec Jacek zlepšil náladu tím, že i po 
patnáctiminutovém zdržení dokázal auta 
ostatních účastníků předehnat ještě před 
Olomoucí. Následně si všichni ostatní 
zlepšili náladu u pozdní velmi vydatné ve-
čeře, u které chyběl jen Míša, jenž byl 
svými spolubydlícími označen za spícího. 
Objevil se krátce po večeři. Rozespalý ne-
byl, ale zato se očividně distancoval od 
svých spolunocležníků, kteří jen nevinně 

prohlašovali, že tamní půda má nejspíš 
pokažený zámek. Další dny měly poně-
kud stereotypní průběh. Ráno přišel 
otec s tím, že je unavený a že dnes bu-
de jen krátká procházka. Do hor se při-
jelo kolem desáté a vyrazilo se. Zpočát-
ku byla veselá nálada, která klesala 
s každým dalším kilometrem asfaltové 
cesty směrem k horám. Než ale nadáv-
ky na silnici překročily práh slušnosti, 
asfalt zmizel a cesta po kamenech nám 
připomněla, že jsme v přírodě. Naše 
skupinka se roztáhla, cesta plynula 
v příjemných rozhovorech a pak přišla 
obvykle první zastávka. Při ní zjistilo jis-
té procento účastníků, že se jim dál ne-
chce a jelikož šlo o lidi se značnou auto-
ritou, otec neměl námitek. Ostatní šlapa-
li dál. Z cesty se stala cestička, pěšinka 
klikatící se stromy a následně kosodře-
vinou. Většina z nás stále nevěděla, 
kam se vlastně jde. Na tuto otázku od-
povídal otec běžně mávnutím kamsi do 
neurčita nahoru, jakoby snad šlo jít ji-
nam. Cestička se postupně začala sklo-
nem podobat spíše schodům, dřeviny 
zmizely a kolem prosvítal sníh. Po jisté 
době se začala ozývat dámská část 
skupiny, nejdřív otázky typu: „Jak je to 
ještě daleko?“ a následně „Nemůžeme 
se odpojit a počkat na vás dole?“ Otec 
se tedy začal věnovat svým ovečkám. 
Nejdříve nás odrazil rozhodným NE, pak 
přešel na efektivnější motivaci – slibovat 
přestávku. Ukázal na skály a kamení 
nad námi: „Támhle za tím kamenem.“ 
Po půlhodině už výmluva, že jsme se 
k plánovanému kameni ještě nedostali, 
přestala fungovat a následovala druhá 
pauza. Pokračovat dál bylo náročné a 
otec vida naše vyčerpání přešel 
k dalšímu typu motivace - psychickému 
vydírání pomocí pochval, výhrůžek a 
rozsáhlých přednášek na téma vývoj 
českého jazyka. Ať už byl výstup jakýko-
liv, vrchol za to stál a nám nakonec ne-
zbylo, než otci poděkovat, že nás tam 
dotáhl. Následovala cesta zpátky, která 
byla příjemnější o vidinu večeře a teplé 
sprchy. Otec si sice přál nejdříve ze 
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všeho sloužit mši, ale při představě 18 pá-
rů vyzutých nohou v jedné místnosti si to 
brzy rozmyslel.  
Zvláštností letošního ročníku byla návště-
va polských jeskyní. První na programu 
byla polská specialita - uměle osvětlená 
jeskyně. Pokud čekáte parkoviště přímo 
před ní, stánky s občerstvením, efektní 
osvětlení a ozvučení veliké a nádherné 
jeskyně jako u nás, jste na omylu. 
K jeskyni se lezlo do pěkného svahu. Prů-
vodce k nám pronesl jen pár statistických 
informací o délce a teplotě. Světla 
v jeskyni sestávala z pochybných lamp 
spojených podél cesty visícími kabely. 
Cesta byla plná kaluží a rovná ani trochu. 
Občas se šlo po úzké rampě s řetězy, jin-
dy se prolézalo ve dřepu pod skálou. Ta-
ková jeskyně by u nás nejspíš ani nebyla 
přístupná, říkali jsme si, když jsme šplhali 
k další jeskyni, tentokrát volně přístupné, 
kterou vedla turistická značka. Ta nás pře-
kvapila ještě víc. Půl kilometru lezení po 
čtyřech, přeskakování kaluží, hledání další 
značky, společných chvílí v naprosté tmě 
a vděčnosti aspoň za těch několik baterek, 
které jsme měli. Otázka tedy zněla: Jsou 
Češi proti Polákům jen zhýčkaní výletníci, 
anebo Poláci proti Čechům sto let za opi-
cemi??? 
Na závěr mých dojemných nostalgických 
vzpomínek patří poděkování. Ráda bych 
tedy na tomto místě poděkovala rodičům, 
že nás na tuto akci pouští, přestože ví, jak 
je bez nás doma smutno. Dík patří samo-
zřejmě i sourozencům, kteří se v době na-
ší nepřítomnosti ochotně věnují našim 
hračkám, počítačům i přídělům potravin. 
Dále mi dovolte poděkovat všem přátelům, 
kteří nás nedrží doma a statečně se 
účastní nejrůznějších akcí i bez nás. Ne-
smíme zapomenout ani na politiky, kteří 
svědomitě udržují kladný vztah s Polskem 
a tím nám umožňují naše putování. Hlavní 
dík, a tentokrát již vážně, patří otci Jackovi 
za organizaci a všem, kteří se jakkoliv po-
díleli na zdaru této akce. Jsme vděční za 
každou modlitbu i jinou pomoc. Bohu díky! 

-tefi- 

Setkání s o. Josefem 
Začátkem července jsme měli možnost 
prožít několik dní v Prosetíně. Vysočina 
nás lákala a počasí přímo vybízelo  "od-
stěhovat se" do chladnějších míst. A tak 
se nám naskytla možnost  opět  se se-
tkat s naším bývalým řečkovickým fará-
řem, o. Josefem Rychteckým. 
Prázdninové dny jsme prožívali na ko-
lech a při koupání a rádi jsme se vraceli 
do příjemného chládku chalupy našich 
hostitelů. Neméně vlídný k nám byl i 
místní kostelík sv. Markéty. Naše pří-
tomnost na bohoslužbách znamenala ve 
všední dny výrazné navýšení počtu pří-
tomných. Rádi jsme také posloužili svou 
službou u oltáře, hudbou a zpěvem. Šlo 
o pár dní, ale bylo vidět, že pan farář 
pookřál. Snad se nám tedy podařilo 
udělat mu radost před jeho významným 
životním jubileem. 

Gusta 
 

Znovu v Prosetíně 

Jen několik dní po Gustem popsaných 
zážitcích se do Prosetína vypravila dal-
ší, početnější skupina řečkovických far-
níků. Jak bylo uvedeno v minulém Rož-
ni, otec Josef Rychtecký v červenci 
oslavil významné životní jubileum – še-
desátiny, a my se vypravili popřát mu 
osobně. 
Setkání se mělo uskutečnit na pondělní 
mši svaté. Zprvu jsme se trochu obávali, 
jestli vůbec někdo přijede a domluvené 
setkání neskončí velkým fiaskem, ale 
když se u prosetínského kostela začaly 
sjíždět vozy, bylo jasné, že obavy jsou 
zbytečné. 
Nakonec byl místní kostel sv. Markéty 
slušně zaplněn a koncelebrovaná mše 
svatá (o. Josef + o. Jacek) mohla začít. 
Byť ve všední den, měla mše slavnostní 
nádech doplněný hudbou a zpěvem na-
šich mladých a umocněný plným koste-
lem. 
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Na závěr popřál otec Jacek jubilantovi 
jménem svým i celé farnosti, svá přání po-
té přidali snad všichni přítomní. Ještě spo-
lečné foto a už jsme se s dojatým otcem 
Josefem pomalu loučili. 
A tak ještě jednou jménem otce Josefa 
děkujeme všem zúčastněným a zdravíme i 
všechny ostatní jeho bývalé farníky. 

FiLi 
 

Charismatický běh 2010Charismatický běh 2010Charismatický běh 2010Charismatický běh 2010    

V sobotu 10.7.2010 se v Brně za krásného 
slunečného počasí uskutečnil již druhý 
ročník Charismatického běhu. Byl určen 
pro účastníky Katolické charismatické kon-
ference a sympatizanty. Cílem bylo posílit 
ducha i tělo; chválit Boha během a modlit-
bou a poznat zajímavá místa centra Brna. 
Na akci se sešlo 12 účastníků, což je víc 
než symbolické číslo. Několik dalších lidí, 
včetně P. Jana Pacnera, na nás pamato-
valo modlitbou. Zahájili jsme malým ob-
čerstvením, po němž následovala četba  
z Písma. Evangelium běh zmiňuje hned 
několikrát, navíc v úžasné souvislosti Kris-
tova zmrtvýchvstání. Poté jsme Bohu po-
děkovali za dnešní den, odevzdali sebe i 
druhé do Jeho rukou, pomodlili se modlit-
bu Páně a vyběhli. 
Běh vedl z Výstaviště směrem k Mendlovu 
náměstí, kde jsme běželi kolem augustini-
ánského opatství s bazilikou Nanebevzetí 
Panny Marie. Poté jsme odbočili na Pe-
kařskou ulici a kolem nemocnice u sv. An-
ny vyběhli na Šilingrovo náměstí. Poté 
jsme pokračovali přes Zelný trh, kde jsme 
vzbudili menší rozruch mezi stánky se ze-
leninou,  na náměstí Svobody a odtud ko-
lem kostela sv. Jakuba a kostela sv. To-
máše na Moravské náměstí. Dále jsme 
oběhli rektorát Masarykovy univerzity, po-
znali Bílý dům a pokračovali kolem evan-
gelického „červeného“ kostela na ulici Hu-
sovu. Zde jsme odbočili do parku v areálu 
Špilberku a vystoupali na ulici Gorazdovu. 
Z ní jsme po krátkém klesání pokračovali 
ulicí Tvrdého a vyběhli k onkologickému 
ústavu na Žlutém kopci, kde jsme se poti-

chu pomodlili za pacienty. Pak už zbý-
valo jen klesání ulicí Lipovou a doběh 
zpět na Výstaviště. 
Běh jsme zakončili poděkováním Bohu, 
modlitbou Páně a opět malým občer-
stvením.  Poté jsme se rozešli a většina 
se vydala na program konference. 
Jsem vděčný Bohu za to, že se tento 
den uskutečnil a že se na něm sešlo 
nečekaně tolik účastníků (loni jsme bě-
želi jen dva). Celý běh byl super a i když 
bylo poměrně teplo, tak všichni zvládli 
doběhnout i v poměrně náročném profi-
lu, který jsem vybral. Poznali jsme tak 
nejen významná místa Brna, ale prožili i 
pěkné chvíle v parku pod Špilberkem a 
vytvořili úžasné společenství. Čas, za 
který jsme trasu absolvovali (52 minut a 
54 sekund) byl ovlivněn mimo jiné i če-
káním na několika křižovatkách, ale to 
není podstatné. Vítězi se stali všichni: Ti 
co běželi i ti, co se za nás modlili. Bohu 
buď za to vzdána chvála! 

RNDr. Petr Kaňovský 

 
 

Redakční koutekRedakční koutekRedakční koutekRedakční koutek    

Děkujeme všem za jejich příspěvky a 
vyzýváme i ostatní: Nebojte se sednout 
a napsat svůj příspěvek. Vždyť bez nich 
by byl Rožeň jen takovými rozšířenými 
ohláškami a to by asi byla škoda. 
 

Nové kolekce ve farním fotoalbu  
http://svatyvavrinec.rajce.idnes.cz  

– návštěva u otce Josefa 
– tábor rodin 
– hodová mše v Ivanovicích 
– farní pouť na Svatou Horu 

Vaše redakce 
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Stránky pro děti 

Dopis z lásky 
 

Princezna dostala ke svým narozeninám od svého snoubence balíček. Byl velmi těžký a 
měl neobvyklý tvar, tvar koule. Princezna byla velmi zvědavá a netrpělivě balíček ote-
vřela. Našla v něm... dělovou kouli. Zklamalo ji to a rozzlobilo, a tak hodila tu černou 
bronzovou věc na zem. Jenže pádem se porušil vrchní obal a objevila se menší koule, 
celá stříbrná. Princezna ji rychle zvedla. Prohlížela si ji ze všech stran a lehce zatlačila 
na její povrch. Vrstva stříbra se najednou otevřela a objevilo se pouzdro zlaté. Teď už 
princezna otevřela pouzdro velmi lehce. Uvnitř zářil na černém aksamitu nádherný prs-
ten vykládaný brilianty, které tvořily korunu nad dvěma slovy: MILUJI TĚ. 
 
Mnoho lidí si myslí, že je Písmo nepřitahuje. Podle nich obsahuje mnoho strá-
nek přísných a nesrozumitelných. Ale kdo si dá tu námahu odstranit první 
„obal“, pozorně a s modlitbou, pokaždé odhalí nové a překvapující krásy. A 
především ho přesvědčí jasné Boží poselství, které je tam uloženo: BŮH TĚ 
MILUJE. 
 
 

 
 
 
Milé d ěti, 
prázdninové dny jsou už dávno za námi a vy  si poma lu zvykáte na cho-
zení do škol a školek. Ur čitě máte hodn ě práce, u čení a odpoledne chodí-
te do kroužk ů a děláte úkoly. P řesto bych se cht ěla přimluvit, aby jste si 
každý den ud ělaly čas na čtení Bible. Bible bývá nazývaná také „Knihou 
knih“. Je to kniha, ve které živé Boží slovo hovo ří ke každému z nás a má 
velkou moc, dokáže člov ěka změnit k lepšímu. Takže vám všem, milé d ěti, 
přeji nejen hodn ě úsp ěchů ve škole, ale i mnoho hezkých chvil p ři čtení 
Písma svatého.     

 
Lidka  
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Doplňovačka s tajenkou 
 

1 2 3  4 5 6 7 8 9  
          1 – 5. přikázání 
          2 – Kainův brácha 
          3 – Původní Petrovo jméno 
          4 – Co se světí na Tři krále  
          5 – Na čem jel P. Ježíš do Jeruzaléma 
          6 – Člověk v nebi je ... 
          7 – Nevěřící apoštol 
          8 – První žena 
          9 – Nejdůležitější z ctností 
           

 
 

Až do 20. listopadu můžeš tajenku napsat na lístek papíru, připsat své jméno a pří-
jmení a lístek vhodit do schránky s nápisem DĚTI u nástěnky pod kůrem. Na dětské 
mši svaté v adventu budou opět vylosováni tři úspěšní řešitelé, kteří dostanou pěkný 
dárek. 

 

 

 

 

 

 

    

PořPořPořPořad bohoslužeb do ad bohoslužeb do ad bohoslužeb do ad bohoslužeb do začátku adventuzačátku adventuzačátku adventuzačátku adventu    
1.10. Pá  18.00 za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti 
2.10. So  7.00 za zemřelého Jaromíra Masného a jeho rodiče 
3.10. Ne 27. v mezidobí 7.15 na úmysl dárce 

   8.30 za farní společenství 
   10.00 za vnučku Kláru a její rodiče 

6.10. St  18.00 na poděkování a za živou a zemřelou rodinu 
8.10. Pá  18.00 za zemřelého manžela, neteř, babičku Matochovu a živou rodinu 
9.10. So  8.00 na úmysly dárc ů 

10.10. Ne 28. v mezidobí 7.15 za zemřelého Zdeňka Klímu, za nemocného Mirka Skoupého a rodinu 
   8.30 za zemřelého Jiřího Milara a pomoc Boží pro děti a vnoučata 
   10.00 za farní společenství 

13.10. St  18.00 na poděkování za 25 let společného života 
15.10. Pá  18.00 na úmysl dárce 
16.10. So  8.00 za rodiče, bratra, neteř a živou rodinu 
17.10. Ne 29. v mezidobí 7.15 za zemřelého Tomáše Floka, oboje rodiče a prarodiče 

  Výročí posv ěcení 8.30 za zemřelou Štěpánku Svobodovu a živé a zemřelé rodiny Svobodovu,             
Vejmolovu a Vojtovu 

  kostela 10.00 za farní společenství 
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20.10. St  18.00 za živou a zemřelou rodinu Kališovu 
22.10. Pá  18.00 za zemřelou a živou rodinu Škvařilovu, Kubicovu a Zbořilovu 
23.10. So  8.00 za zemřelou vnučku 
24.10. Ne 30. v mezidobí 7.15 za za farní společenství 

   8.30 za zemřelého Jaroslava Janovského a živou a zemřelou rodinu 

   10.00 za zemřelé rodiče Tišnovských, strýce Aloise a Františka a celou živou 
rodinu 

25.10. Po  18.00 za nemocné 

27.10. St  18.00 za zemřelé rodiče a prarodiče a zemřelého manžela a švagra a zdraví 
živé rodiny 

28.10. Čt  18.00 za zemřelé Marii a Karla Křižákovy 
29.10. Pá  18.00 za zemřelého manžela, dvoje rodiče a duše v očistci 
30.10. So  7.00 za zemřelé 
31.10. Ne 31. v mezidobí 7.15 za Boží pomoc a dary Ducha Svatého 

   8.30 za farní společenství 
   10.00 za živou a zemřelou rodinu Hrbkovu a Nohelovu 

1.11. Po Slavnost Všech 7.00 za zemřelou Evu Přerovskou a živou a zemřelou rodinu 

  svatých 18.00 za zemřelého Ivana Kuličku, dvoje rodiče, kmotřenku a prababičku a 
živou rodinu 

2.11. Út Vzpomínka na 7.00 za zemřelou rodinu Rolečkovu, Procházkovu a Jochmanovu 
  všechny v ěrné 18.00 za zemřelé 
  zemřelé 20.00 na úmysl papeže 

3.11. St adorační den 18.00 za uzdravení vnučky 
4.11. Čt  7.00 za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti 
5.11. Pá  18.00 za zemřelého manžela a živou rodinu 
6.11. So  7.00 za zemřelé rodiče, sestru a synovce  a živou rodinu 
7.11. Ne 32. v mezidobí 7.15 na poděkování za uzdravení vnuka, babičky a pana biskupa Posáda 

   8.30 za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu 
   10.00 za farní společenství 

8.11. Po  18.00 za uzdravení dcery Olinky Muráňové 
10.11. St  18.00 za zemřelou Františku Kovaříkovou a Gerhardu Frolíkovou 
11.11. Čt  7.00 za živou a zemřelou rodinu Bartoňkovu, Janovskou a Rechovu 
12.11. Pá  18.00 na poděkování za dar života 
13.11. So  8.00 za nemocné 
14.11. Ne 33. v mezidobí 7.15 za dvoje zemřelé rodiče a pokračování víry v rodinách jejich dětí 

   8.30 za farní společenství 
   10.00 na poděkování za 75 let života a za zemřelého manžela 

15.11. Po  18.00 za zemřelou dceru Danku, manželku Věrku a živou rodinu 
17.11. St  18.00 na úmysly dárc ů 
18.11. Čt  7.00 za živou a zemřelou rodinu Novotných 
19.11. Pá  18.00 za zemřelé rodiče Dancingerovy, bratra a zemřelou rodinu Dočkalovu 
20.11. So  7.00 ze zemřelého Oldřicha a Jiřího Konečných a živou rodinu 
21.11. Ne Slavnost Ježíše 7.15 za zemřelého P. Josefa Dancingera 

  Krista Krále 8.30 za farní společenství 
   10.00 za zemřelého Čestmíra Kováře, dvoje rodiče a duše v očistci 

24.11. St  18.00 na poděkování za 50 let manželství, živou a zemřelou rodinu 
26.11. Pá  18.00 za zemřelé 
27.11. So  18.00 za pomoc Ducha Svatého v rodině syna a Boží pomoc v zaměstnání 
28.11. Ne 1. adventní 7.15 za zemřelé rodiče Daškovy, Hobzovy a živou rodinu 

   8.30 za manželku, její rodiče a předky 
   10.00 za farní společenství 

 

 
 

Příspěvky do příštího čísla Rožně zasílejte prosím do 16. 11. 2010 !!! 
 


