
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 6 / 2010 

 
 
Komu se chceme podobat? 
 
„K tomu, aby začalo zlo vládnout, stačí nečinnost dobrých lidí.“ 
Tuto větu jsem si nedávno přečetl na závěr filmu pojednávajícím o válkách 
a násilí v Africe a hlavně o té veliké nespravedlnosti ve světě. Člověk si u 
toho může zaplakat, může se naštvat, jací jsou lidé zlí, nebo může sprostě 
nadávat, že nemůže nic udělat, aby už nebylo tolik nespravedlnosti na svě-
tě. 
Ještě nedávno to byla ideologie komunismu, která to chtěla změnit, dnes 
zase máme antiglobalisty nebo ekology, kteří bojují o změnu světa 
k lepšímu. Všechny tyto snahy ale k ničemu nevedou, protože násilí nebo 
lež nejsou správnými prostředky... 
Před dvěma tisíci lety přišel na svět Člověk. Narodil se v „šopě“ a žil obyčej-
ný život. Nestěžoval si na vládu ani na sousedy, nenadával kamarádovi, že 
je ve špatné politické straně, ani neřval, že má málo, a že je Bůh nespra-
vedlivý a neplní mu všechna přání... 
Prostě dělal dobro. S láskou mluvil s hříšníkem i s prostitutkou, nenadával 
z kříže těm, kteří mu ublížili - a nakonec změnil celý svět. 
My máme požadavků hodně, na své blízké i na vládu státu. Také toužíme 
po změně světa, do něhož chceme vnést něco dobrého. Ježíše měli za 
blázna. Kdyby to byla pravda, tak celý svět stojí na bláznech. To jsou ti, kte-
ří jdou za bezdomovci na nádraží a bez poděkování jim pomáhají, to jsou ti, 
kteří opatrují nemocné a dostává se jim za to jen nadávek. To jsou dobro-
volníci, kteří jedou do všech končin světa, aby pomáhali chudým a často za 
to položí život. 
Nelíbí se ti svět, vláda, soused? Tak buď jako Ježíš, Bůh-Člověk, a konej 
dobro. Nekoukej se o Vánocích na televizi, ale raději přemýšlej, co uděláš 
mimořádného pro druhé. A díky tomu pak bude svět krásnější.  
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“  
Lidé dobré vůle jsou dnes nazýváni blázny...  
A komu se chceš podobat ty? 
 

Váš P. Jacek
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Život ve farnosti 

26.12. Svátek Svaté rodiny, sv. Št ěpána 

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00 hod. 
obnova manželských slibů 

27.12. Sv. Jana 

mše sv. v 18.00, požehnání vína             

31.12. Sv. Silvestra I. 

děkovná mše sv. v 17.00,             
od 23 hod. adorace a společný 
vstup do roku 2011 

1. 1. Slavnost Matky Boží P. Marie 

mše sv. v 8.00 a v 10.00 hod. 

6. 1. Slavnost Zjevení Pán ě 

mše sv. v 7.00 a v 17.00 hod ! 

9. 1. Svátek K řtu Pán ě 

18.1. P. Marie, Matky jednoty k řesťanů 

mše sv. v 18.00 hod. 

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

20.1. Ekumenická bohoslužba 

 v 18.00 ve sboru Páně církve husit-
ské na Vážného ulici 

2. 2. Uvedení Pán ě do chrámu 

mše sv. v 7.00 a v 18.00 hod. 

3. 2. Svátek sv. Blažeje 

mše sv. v 18.00 hod., svatoblažej-
ské požehnání  

11. 2. Svátek P. Marie Lurdské, 

 Světový den nemocných 

mše sv. v 18.00 hod. 

9. 3. Popele ční st ředa 

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 

- 18. ledna, 11. února v 18 hod. 

Mše svatá za zem řelé 

- 29. ledna, 26. února v 7.00 hod. 

Mše svaté na úmysly dárc ů 

- 31. ledna, 18. února v 18.00 hod.,      
12. března v 7.00 hod. 

 
V uvedené dny bude připraven košík, do   
něhož můžete vložit na lístku svůj úmysl. 

Vánoční koncert duchovní hudby 
6. 1. v 19 hodin v kostele – Pěvecké 
sdružení Lumír, tříkrálový koncert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koleda rodin 
bude v neděli 2. ledna v 15 hodin ve 
farní herně. Srdečně zveme! 
 

Vánoční setkání na faře  

6. 1. mše sv. v 17 hod, po ní setkání  
lektorů 

8. 1. mše sv. v 17 hod, po ní setkání 
těch, kteří uklízejí v kostele a na faře 

2. 2. po večerní mši svaté setkání 
vdov a vdovců 

 
srdečně zve na 

 

VÁNOČNÍ KONCERT 
 

v neděli 9. ledna 2010 
v 17 hodin v kostele 

 
Zazní známé vánoční koledy, spirituály  

i rytmické vánoční písně. 
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
Výtěžek bude věnován farnosti Pavlice 

a Hostim na opravy kostelů a fary. 
 

Na stejný účel bude v ten den věnována 
i sbírka ze mší svatých! 
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V naší farnosti probíhá 
Snídan ě na faře 
- každý druhý čtvrtek po ranní mši sv. 

Katecheze pro dosp ělé 
- každý třetí pátek v měsíci po mši svaté 
(20. 1.) 

Misijní klubko d ětí 
- probíhá vždy ve farní herně, termíny jsou 
vyvěšeny na nástěnce a v ohláškách. 

Příprava d ětí na 1. sv. p řijímání 
- každou středu po dětské mši svaté v kos-
tele. 

VÁNOCE V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE 
25.12. 

16.00  VÁNOČNÍ KONCERT KANTILÉNY 

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

26.12.    Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30 

9.00 MŠE SVATÁ 
Spirituály a vánoční písně hraje a zpívá Pavlováček  

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

Svatomichalská gregoriánská schola, řídí J. Gerbrich 

20.00 VÁNOČNÍ KONCERT Czech Virtuosi 

27.12.  

15.00 BENEFIČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ 
HUDBY 

Ars Catedralis Brunensis a Naďa Blahová 

Vstupné dobrovolné 

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 
Žesťový kvintet, soprán, varhany Petr Kolař 

17.00 NOVOROČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ 
HUDBY 

Soprán Andrea Priechodská, trubka Vlastimil Bialas,  var-
hany Petr a Dagmar Kolařovi 

2.1. 14.30 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ 
S požehnáním Tříkrálovým koledníkům 

5.1. 19.30 KONCERT DUCH. HUDBY 

Muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou 

9.1. 9.00 MŠE SV. pro rodiny s dětmi 
Dómský komorní sbor, Dagmar Kolařová 

19.00 VÁNOCE ODCHÁZEJÍ 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“ a nejzná-
mější koledy 

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

Vánoční koncerty v brněnské diecézi 
• 25. 12. v 17 hod, kostel sv. Vavřince, 

Brno-Komín 
Pěvecký sbor ANTEA  

• 25. 12. v 15:30 hod, kostel sv. Mikulá-
še ve Velkém Meziříčí 
Hud. skupina GENEZE  

• 26. 12. v 17 hod, kostel sv. Václava v 
Tišnově 
Vánoční koncert  

• 28. 12. v 19 hod, kostel sv. Martina v 
Třebíči 
Musica animata a Santini 

• 2. 1. v 16 hod, kostel sv. Václava v 
Tišnově 
Dětský sbor PRIMAVERA 

 

Poděkování 
Milí řečkovičtí farníci! 

Děkujeme všem za teplé oblečení, spa-
cáky a deky, a za pomoc s odvozem 
těchto věcí. Rovněž děkujeme za fi-
nanční pomoc na vánoční oběd pro 
bezdomovce a sociálně slabé, který se 
bude konat v Brně 26.12. v restauraci 
Živá voda a na faře u sv. Jakuba, a na 
vánoční obědy - jednak v Albánském 
městě Pogradec pro romskou komunitu 
žijící v horách a jednak pro tělesně a 
mentálně postižené lidi v ústavech v Ti-
raně a Elbasanu. 

Všem z celého srdce děkujeme. 

Komunita Sant´Egidio, Iveta Jalová 
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Tříkrálová sbírka  bude v brněnské diecé-
zi zahájena pontifikální bohoslužbou ce-
lebrovanou brněnským biskupem Vojtě-
chem v neděli 2. ledna v 10.30 hodin 
v katedrále sv. Petra a Pavla. 

Slavnostní vyslání koledník ů v naší far-
nosti bude v neděli 2. ledna při mši sv. 
v 8.30 a v 10 hodin. 

 

Návštěvy nemocných 
Návštěva kněze je pro každého farníka 
významnou a radostnou událostí. A ještě 
mnohem větší význam má pro nemocného 
člověka. Umožněme našim nemocným 
prožít tuto radost spojenou s přijetím svá-
tostí, a to nejen o Vánocích či Velikono-
cích, ale třeba i v první pátky či jindy. Stačí 
jen málo – přijít nebo zatelefonovat a do-
mluvit se... 

Otec Jacek 
 

Vzpomínáme, otče Karle! 
Ve čtvrtek 9. 12. 2010 jsme přišli v hojném 
počtu doprovodit na poslední pouti otce 
Karla a poděkovat za jeho příkladný život. 
Ten nebyl lehký, s kříži, které trpělivě sná-
šel. 

Již jako chlapec ztratil maminku, za kterou 
mu po delší době byla od Boha dána /jak 
by řekl o. biskup Krátký/, maminka velice 
skromná, milující – prostě maminka 
s velkým M. Její nezměrnou lásku jí v jejím 
pozdním věku otec Karel vrchovatou mě-
rou splácel a synovsky se o ni staral. 

Z děkovných projevů generálního vikáře, 
o. děkana, ministrantů z Řečkovic i spo-
lubratra z PTP vyznělo, že otec Karel vždy 
šel za svým vytčeným cílem s vytříbeným 
smyslem pro pravdu, spravedlnost a pří-
most s upřímností v osobním životě.  

 
 

Zvláště obětavě pomáhal svým kamará-
dům v PTP, kteří to v dlouhé a těžké 
době jak fyzicky, tak psychicky, potře-
bovali. Stával se tak bez ohledu na ná-
sledky pro sebe, zastáncem slabých a 
utlačovaných. 

Vzpomínám na naše cesty na Vranov a 
to, jak Karel se svojí příznačnou pečli-
vostí vyrobil vitrínku pro obraz P. Marie 
s Ježíškem tak, aby obrázku neuškodil 
déšť. Původní sklo nahradil plexisklem, 
odolným proti hozenému kameni. vy-
zbrojeni lanem, nářadím a delším žebří-
kem na střešní zahrádce auta, jsme ji 
instalovali na vhodném stromě při cestě 
na Vranov a to vpravo, nedaleko za ka-
menolomem. To se vždy opakovalo po 
kácení stromů. I když to bylo v době 
min. režimu, dobří lesní dělníci nic ne-
poškodili a vitrínku nám provizorně po-
blíž zavěsili. Při instalaci nás lidé 
z projíždějících autobusů zdravili a Karel 
se vždy cestou srdečně smál, že s tím 
žebříkem jedeme jako hasiči. Tak když 
při cestě na Vranov tuto vitrínku uvidíte 
/dnes jsou tam i dvě lavičky/ , prosím 
vzpomeňte si na o. Karla. 

Velmi rád bych poděkoval také o. děka-
nu Sloukovi a jeho týmu za velice krás-
né a důstojné připravení celého čtvrteč-
ního obřadu. 
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A na závěr ještě vzpomínka z mládí... 

Byli jsme mladí chlapci a měli své záliby, 
ale nejdříve bylo vždy třeba splnit stano-
vené domácí práce. Takže, když měl Karel 
odvozit na trakači hnojivo na jejich za-
hrádku, tak jsme pro urychlení vymysleli 
tzv. živý návěs. Ten spočíval v přistavení 
motorky s řidičem, přičemž spolujezdec 
zády k trakači uchopil jeho madla, přizvedl 
je a rozkročmo nasedl na tandem motorky. 
Pak už se jelo na místo určení. Časová 
úspora byla značná. Nedoporučuje se 
však provádět, poněvadž okované kolečko 
trakače vjede-li do žlábkové kolejnice pou-
liční dráhy, nerado tuto, zvlášť při odbočo-
vání, opouští. 

Dnes už je to doufám promlčeno, ale ten-
krát bylo takových „nápadů“ hodně. 

Přítel 

Otče Karle, děkujeme za vše a těšíme se 
na shledání u nebeského oltáře! 

 

Za všechno může spěch? 

V minulých číslech Rožně již byly články o 
Katolické charismatické konferenci, která 
se konala v Brně letos v létě. Mottem ce-
lého setkání KCHO byla slova z Lukášova 
evangelia: „Uviděl ho a byl pohnut souci-
tem“ (Lk 10,33). Velmi mne oslovila před-
náška Mons. Tomáše Holuba, která byla 
inspirovaná textem, který se nachází jen o 
pár veršů dříve: „Šel a vyhnul se mu“ 
(kněz i levita). Myslím, že toto podobenství 
je stále aktuální a živé. Osobně mohu říci, 
že mne toto podobenství vždy vedlo k za-
myšlení a také mne určitým způsobem 
„provokovalo“, když Pán Ježíš mluví o 
knězi či levitovi, kteří se tomu chudákovi 
vyhnuli obloukem, dělali, že jej nevidí, 
zkrátka jej ignorovali. Proč je zde zmíněn 
právě kněz? Proč ne třeba farizeové  nebo 
někdo jiný? 

Osobně to vnímám tak, že se zde zkrátka 
mluví o každém z nás. Je jedno, zda tudy 
šel ministrant, varhaník, uklízečka nebo 
úředník. To se zkrátka týká nás, našeho 
každodenního života. Kolikrát raději „změ-

níme směr“ (chůze, chování, pohledů, 
myšlení...), abychom nemuseli někoho 
nesympatického potkat, s někým mluvit, 
někoho se zastat, někoho pozdravit či 
dokonce povzbudit. Důvodů samozřej-
mě může být více - od naší lenosti, přes 
sobecké zájmy a až po různé „bohulibé“ 
výmluvy. Jedním z typických důvodů 
dnešní doby proč takto „změníme směr“ 
je spěch. Spěcháme zkrátka pořád. 
Spěchal možná i ten kněz, který raně-
ného raději obešel (třeba proto, že spě-
chal na bohoslužbu?). Zkrátka ve spě-
chu reagujeme úplně jinak, než bychom 
chtěli nebo jak je to správné. 

Hezky to dokresluje psychologická stu-
die, kterou zmínil o. Tomáš Holub ve 
své přednášce. V kněžském semináři v 
USA se mezi bohoslovci konala psycho-
logická studie na bohoslovcích, aby se 
zjistilo, jak se jejich náboženský rozměr 
projevuje v normálním životě. Bohoslov-
ci se sešli v jedné budově a dostali ně-
kolik otázek týkajících se struktury jejich 
studia a polovina z nich dostala také 
úkol napsat referát na téma „O milosrd-
ném Samaritánovi“. Dostali záměrně 
krátký čas (někteří 40 min., jiní 20 min. a 
jiní třeba jen 10 min.) na to, aby si při-
pravili tento referát a poté se přemístili 
do druhé budovy, kde měli tyto své myš-
lenky prezentovat.  A záměrně postavili 
na cestu mezi tyto dvě budovy člověka, 
který se svíjel v záchvatu kašle, kterému 
nebylo dobře a který evidentně potřebo-
val jejich pomoc. A zkoumali, jak se tito 
bohoslovci zachovají. Závěr této studie 
byl celkem jednoznačný: jediným kritéri-
em, zda tomu člověku pomohou či ne-
pomohou (nebo v jaké míře pomohou) 
bylo to, jak moc spěchali. Ti, kdo měli na 
přípravu nejméně času, ve většině ono-
ho člověka minuli nebo dokonce překro-
čili. Vždyť přece na ně čeká spousta lidí 
a jim za pár desítek vteřin začíná jejich 
prezentace! Tam, kde je lidsky třeba 
pomoci, tak pod tíhou spěchu a stresu 
začíná být vše velmi relativní. V okamži-
ku, kdy jsme v klidu, je totiž naše cho-
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vání a schopnost něco konat úplně jiné, 
než v běžném životě, kdy spěcháme.  

I zde nám však Kristus dává lekci tím, že 
se neváhá sklonit k ubožákovi, uzdravit 
slepého či chromého, a to přesto, že s ním 
jdou davy lidí, že hovoří k mnoha lidem, že 
na něj čekají zástupy lidí. Přes toto všech-
no se Ježíš zastaví a „ztrácí“ čas s jedi-
ným člověkem, kterého oslovuje jménem a 
uzdravuje. 

Kéž i nadcházející doba vánoční není pro 
nás jen časem neustálého spěchu někam 
a pro něco, ale kéž i my máme čas nabíd-
nout své milosrdné srdce, svou pomoc a 
pohlazení těm, kdo to právě potřebují, 
zvláště pak v našich rodinách. 

P.H 

TřTřTřTříkrálová sbírkaíkrálová sbírkaíkrálová sbírkaíkrálová sbírka    

Milí farníci, 

Tříkrálová sbírka vznikla 
na základě staré lidové 
tradice, původem ve 
středověku, kdy se ve 
městech a na vsích hrály 
hry o Třech králích. 
Představení vyprávěla o 
mudrcích z dalekého východu, kteří se při-
šli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Bet-
lémě a předali mu své dary – zlato, kadidlo 
a myrhu. Chudé děti pak chodily 6. ledna 
oblečené za Tři krále po domech s bet-
lémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly li-
dem koledu „My tři králové“ a posvěcenou 
křídou psaly na dveře domů K + M + B s 
příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly 
něco dobrého a občas i pár grejcarů na 
přilepšenou.  

Tato tradice s nástupem socialistického 
režimu po r. 1948 postupně vymizela a by-
la znovu oživena až po r. 1989, kdy se jí 
ujala Charita a dala jí nový rozměr a smy-
sl. Sbírka by se měla v první řadě stát pří-
ležitostí k setkání všech obyvatel farnosti s 
radostnou Vánoční zprávou skrze návště-
vu Tří králů. Koledníci jsou vyslanci Boží 
lásky k lidem. Jejich návštěva jim umožňu-

je podílet se na pomoci těm, kteří ji po-
třebují, a tak odpovědět skutkem na 
skutek Boží lásky. Takto pojatá Tříkrálo-
vá sbírka přispívá k upevnění solidarity 
mezi lidmi a ke zlidšťování naší společ-
nosti. 

Chtěla bych vám touto cestou jménem 
Oblastní charity Brno ještě znovu podě-
kovat za vaši štědrost v letošní Tříkrálo-
vé sbírce. Vždyť jen v řečkovické farnos-
ti se vybralo 18 981,- Kč a v celé brněn-
ské diecézi (tedy nejen v městě Brně) 
pak celkem 15 870 696,- Kč. 

Během tohoto roku tyto finance pomohly 
mnoha charitním zařízením (seniorům, 
nemocným, mentálně postiženým, mat-
kám s dětmi v tísni, lidem bez domova) i 
humanitárním projektům ve světě (pře-
devším na Haiti a v Indii). 

Již brzy opět vyrazí Tři králové zazpívat 
u dveří našich domovů a ohlásit radost-
nou novinu Kristova narození. Prosím, 
otevřete dveře i svá srdce a přispějte ja-
koukoliv částkou do jejich pokladniček. 
Věřte, že vaše peníze pomohou tam, 
kde je to nejvíc třeba. 

Irena Prokšová  

za Oblastní charitu Brno 

 

Kilimanjaro s RSKilimanjaro s RSKilimanjaro s RSKilimanjaro s RS    

V Africe je za rozb řesku ledacos 
pravda, ale už v poledne je to lež a 
člověk si toho necení o nic víc než 
toho krásného, klidného, rákosem 
obrostlého jezera na druhé stran ě 
sluncem zprahlé solné plán ě… 

Afrika… můj dětský sen, divoká zvířata, 
tajemní Masajové, nekonečné savany a 
slunce, pod kterým kráčeli cestovatelé i 
misionáři. Říká se, že chceme-li roze-
smát Boha, máme mu říct o svých plá-
nech. Já mu ten svůj řekla v květnu 
2009 a byla to expedice na nevyšší horu 
Afriky Kiliamanjaro s pacienty 
s roztroušenou sklerózou. V květnu 
2009 jsem se seznámila s Honzou Ří-
hou, nevidomým horolezcem, který do-
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sáhl vrcholu a dal mně i naději, že to mů-
žeme dokázat i my a k vrcholku se ale-
spoň přiblížit.  

Věřím, že se Bůh opravdu usmál, ale už 
mne zná za těch 40 let, a tak díky úsilí a 
pomoci spousty lidí a jeho požehnání jsme 
se dne 15. 10. 2010 v počtu pěti pacientek 
s RS, včetně Danielky na vozíčku a s 12 
členy podpůrného týmu složeného z lékař-
ky, sestřičky a psycholožky, vznesli leta-
dlem směrem k zeleným pahorkům afric-
kým.  

Jsem pacientkou s RS 13 let a vím, jak je 
někdy těžké hledět s nadějí do budouc-
nosti. Vím však také, že nemoc opravdu 
není to nejbolestnější, s čím se musíme na 
své životní pouti vyrovnat. Rány, ty do 
srdce, bolí mnohem víc. 

Cílem naší expedice bylo ukázat, že krás-
ný a dobrodružný život je možný i 
s takovým onemocněním, jako je roztrou-
šená skleróza (nebo i jiná závažná one-
mocnění). Expedicí jsme chtěli dodat na-
ději pacientům, že život nemocí nekončí a 
že své Kilimanjaro překonáváme denně a 
někdo i tím, že se mu podaří ráno vstát a 
po svých dojít do koupelny (RS často u 
pacientů představuje ztrátu hybnosti). 

Dalším cílem je také informování veřejnos-
ti o problematice roztroušené sklerózy – 
za tímto účelem byl během expedice natá-
čen dokument, který se nám snad podaří 
šířit do celého světa. 

Když se zeptáte všech, co se v pořádku 
vrátili domů, z čehož se třem pacientkách 
a 10 členům podpůrného týmu podařilo 
zdolat Kili a vozíček se díky pomoci nosičů 
dostal až na Wiliams point o výšce 5100 
m, řeknou svorně, že jsou to lidé. 

Tolik smíchu, srdečnosti, bezprostřednosti 
a pak i vděčnosti, když jsme navštívili ško-
lu v Nairobi v Dangoretti, kde jsme předali 
dětem dárečky a posléze adoptovali na 
dálku malou holčičku Naomi, jsme pociťo-
vali každý den. Díky financím bude i ona 
moci chodit do školy a dosáhnout potřeb-
né vzdělání, které Afrika potřebuje nejvíc. 

Výstupem a sestupem na Kilimanjaro 
jsme strávili 5 dní. „Roztroušená skleró-
za je totiž stejně nevyzpytatelná jako 
výstup na vrchol Kilimanjara…, jednou 
se nemoc ubírá po krásných pěšinkách 
a nechá nás ukolébat, že se nic zvlášt-
ního neděje…, ale za nejbližší zatáčkou 
se cesta (i nemoc) může změnit 
v kamenité strmé stoupání a deštný pra-
les ve vyprahlou lávovou zem plnou 
prachu…tam, kde člověk nemůže dál a 
chce to vzdát. Dochází dech a člověk na 
ujití každého krůčku výš vydá svoji veš-
kerou energii“ (Vendulka Plavcová, ve-
doucí expedice, Unie Roska). 

Keňa a Tanzánie – to není pouze slavné 
Kilimanjaro, nejvyšší hora Afriky opře-
dená spoustou bájí, s pověstnou bílou 
čepičkou, ale i krásné přírodní parky, 
kde si na chvíli můžete připadat jako 
v knize Joe Adamsové Lvice Elza. Ve-
čer nesmíte vycházet ze stanů bez 
předchozí rekognoskace terénu s bater-
kou, pobíhají tam hyeny, nelze vystupo-
vat z terénního džípu, procházejí se tam 
lvi… V kempu nad nádherným kráterem 
Ngoro-Ngoro, jedním z přírodních divů 
světa, jsme se díky slonům, kteří se vy-
pravili do našeho kempu na vodu, ani 
nedostali na toalety. Luňák nám odnesl 
kuřecí nožku přímo od pusy a gepardí 
maminka nám přímo u cesty představila 
svá čtyři mláďata. To je Afrika a všichni 
si ji neseme v srdci. Dvě členky expedi-
ce se rozhodly příští rok vrátit do Tan-
zánie a pomáhat na misijní stanici, 
v mobilech jako zvonění máme ulože-
nou masajskou píseň a svorně si i při 
jízdě v šalině – my brňáci - zpíváme 
hymnu z Kilimanjara: „Djambo, djambo 
bwana…“ 

Kdo byl v Africe, musí se tam vrátit, a 
tak se tam vracím denně i já v modlitbě 
za ty, co potřebují naši pomoc a děkuji 
Bohu, že jsou na světě místa, kde mu 
jsme tak blízko. 
Napsala Radomíra Keršnerová, 
pacientka s RS, právnička v NC pro rodinu, 
dobrovolnice v Rosce, o.s. pomáhající       
pacientům s RS, maminka dvou dětiček 
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Víte, co je nového?Víte, co je nového?Víte, co je nového?Víte, co je nového?    

Počasí třetí adventní neděle vypadalo, ja-
ko by chtělo názorně předvést, jak rosu 
dávají nebesa shůry. Od rána hojně pada-
la shůry voda tekutá i tuhá, každý si mohl 
vybrat po libosti. A barva oblohy napovída-
la, že tomu tak bude aspoň do Tří králů. 
Zkrátka, na den jako stvořený pro návště-
vu vánočních trhů to nevypadalo. Ale na-
pojení procházky po vánočních stáncích 
na výpravu skautů na Petrov pro Betlém-
ské světlo bylo tak časově výhodné, že se 
plánovaná a těšená výprava do města na-
konec s deštníkovou výzbrojí uskutečnila. 
Jako už tolikrát předtím, se i v tento den 
ukázalo, že věci často dopadnou jinak, 
než člověk očekává. (Jak málo je v nás 
skutečné křesťanské naděje. Když nevě-
říme Bohu v malých věcech, že se o nás 
postará, jak mu chceme věřit, že má pro 
nás připravený příbytek v nebi?) 
„No vidíte, dokonce nám i svítí sluníčko“, 
okomentoval tatínek potěšeně změnu po-
časí k lepšímu. „Ale slunko přece svítí po-
řád“, zněla pohotová synova odpověď.  
To mi připomnělo, že jsme se kdysi 
s kamarády podobně povzbuzovali: „Hele, 
víš, co je nového? Přece že Boží láska je 
jako slunce…“ 
Slunko. Taková samozřejmost. Bylo včera, 
bude zítra. Kdo by si ho všímal. Až nám jej 
zakryjí mraky a šedivá obloha, uvědomíme 
si, jak nám v jeho světle a teple bylo 
dobře.  
Bůh. To už jsem slyšel. Mockrát. Tolikrát, 
že už to ani neberu vážně. Že to se mnou 
pořádně nehne.  
Advent je čas, kdy se v nás má probudit 
veliká touha po Bohu. Měli bychom po 
něm toužit, aby přišel do našich životů ja-
ko rosa na vyprahlou zem, jako chleba 
v hladu mém, jak se zpívá v jedné písnič-
ce. Nejsme-li ochotni pocítit hlad, jen ob-
tížně pochopíme skutečnou cenu chleba.  
Vánoce by se měly zrušit, povídal mi jeden 
unavený obchodník. Děti si naopak myslí, 
že Vánoce jednou do roka jsou nic moc. 
Přesto, že Boží láska je s námi každý den, 

buďme vděční za dar vánoc a za to, že 
v těchto svátečních dnech máme šanci 
a pozvání objevit konkrétní Boží lás-
ku.Vyhlížejme ji podobně jako po dešti-
vém období čekáme na sluneční pa-
prsky. Nechejme ji prosvítit a prohřát 
naše srdce a naše životy. 

-smer- 
 

Rožeň na internetuRožeň na internetuRožeň na internetuRožeň na internetu    

rozen.webnode.cz  
 

Tak zní internetová adresa zbrusu no-
vých webových stránek vašeho oblíbe-
ného farního zpravodaje! Najdete zde 
vše, co v tištěném Rožni, kromě toho i 
aktuální texty z ohlášek, novinky, ozná-
mení, fotky a texty ke stažení. Zkrátka je 
toho hodně, proč stojí za to tuto adresu 
navštívit a uložit si ji mezi své oblíbené. 
Na „rajčeti“ máme nové fotoalbum 
s fotkami z návštěvy sv. Mikuláše 
v našem kostele. 
Děkujeme všem, kteří v průběhu roku 
přispívali svými články do farního zpra-
vodaje a těšíme se na další příspěvky 
v roce 2011. Velice si ceníme vaší spo-
lupráce, bez níž by vydávání zpravodaje 
ztrácelo svůj smysl. 

redakce 
 

Smějeme se sSmějeme se sSmějeme se sSmějeme se s    ŠárkouŠárkouŠárkouŠárkou............    

Šla jsem s dětmi ze školy do kostela.  
Před kostelem  jsem se jich ptala, komu 
je náš kostel zasvěcen. Děti nevěděly a 
tak jsem se jim snažila napovědět: „So-
cha světce vedle kostela se jmenuje 
jak?“ Nevěděly. „Restaurace vedle kos-
tela se jmenuje podle patrona našeho 
kostela.“ Za chvíli se hlásila jedna hol-
čička a říká: „Už vím paní učitelko. Tu-
kan, svatý Tukan.“ 

Š.C. 
 

P.S.V té době byl P. Jacek v Peru a 
chudák ani nevěděl, jak rychle se může 
změnit v jeho nepřítomnosti patron na-
šeho kostela. 
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Stránka pro děti. 
Milé děti! 
Všechny vás zdravím v této krásné vánoční době. Po celou dobu adventní jste se snaži-
ly správně využívat svůj čas, a tak se naše veliké hodiny zaplnily vašimi barevnými ko-
lečky. Nezapomeňte využívat dobře svůj čas i nadále! Krásné Vánoce a požehnaný no-
vý rok vám přeje 

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 

VVVV    hostinci nemáme jediné místohostinci nemáme jediné místohostinci nemáme jediné místohostinci nemáme jediné místo    
 
Karlovi bylo dvanáct a chodil teprve do páté třídy, protože dvakrát propadl. Byl to takový 
velký, pomalý dobrák, ale mezi dětmi byl oblíbený. Vždycky byl milý, ochotný a měl 
ustavičně dobrou náladu. Jaksi samo sebou se stal ochráncem nejmenších dětí. Nej-
větší událostí školního roku bylo jako pokaždé vánoční představení. Karel toužil hrát 
pastýře s flétnou, ale paní učitelka mu svěřila důležitější roli - měl hrát hostinského. Ka-
rel se tak nebude muset učit mnoho textu a svým vzhledem určitě dodá odmítnutí 
noclehu Josefovi s Marií na síle. 

Před představením se sál zaplnil rodiči a příbuznými do posledního místečka. Nikdo 
však neprožíval kouzlo Vánoc silněji než Karel. Když přišla jeho chvíle, Josef zvolna 
kráčel jevištěm a podpíral přitom Marii. Josef zabušil na dřevěné dveře připevněné do 
papírových kulis. Právě na to Karel v roli hostinského čekal. „Co chcete?“, zeptal se 
zhurta, jakmile je uviděl. 

„Hledáme nocleh.“ 

 „Tak ho hledejte jinde. Hostinec je plný až po střechu.“  

I když Karel stál možná příliš nehybně, zněl jeho hlas velmi rozhodně. 

 „Pane, hledali jsme už všude, ale marně. Máme za sebou dlouhou cestu a 
jsme k smrti unavení.“   

 „V hostinci pro vás místo nemám,“ namítl Karel zamračeně. 

 „Prosím vás, pane hostinský, buďte od té dobroty, moje žena Marie čeká dítě a 
potřebuje si někde odpočinout. Určitě pro ni nějaké místo najdete. Už nemůže dál.“ 

V ten okamžik hostinský poprvé jako by roztál a pohlédl na Marii. Následovalo dlouhé 
ticho. Dost dlouhé na to, aby v publiku vyvolalo údiv. 

 „Ne! Jděte pryč!“ šeptala nápověda za kulisami. 

 „Ne,“ opakoval Karel automaticky. „Jděte pryč.“ 

Josef k sobě zarmouceně přitiskl Marii, která mu ne-
šťastně položila hlavu na rameno a odcházeli ze scé-
ny. Místo toho, aby hostinský Karel zabouchl dveře, 
zůstal stát na prahu a díval se za odcházejícím párem 
– s otevřenou pusou, tváří zachmuřenou starostmi a 
se slzami v očích. 

Z ničeho nic se představení zamotalo.  

 „Josefe, nikam nechoď!“ zavolal Karel. „Vrať 
se i s Marií ke mně!“ a s širokým úsměvem navrhl: 
„Můžete přespat v mém pokoji.“ 

Podle mínění některých ten hlupák Karel celou vá-
noční hru zkazil. 

Ale pro jiné, a byla jich většina, tohle vánoční před-
stavení bylo nejkrásnější ze všech, které v životě viděli.    

 
(podle B. Ferrera) 
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PořPořPořPořad bohoslužeb do ad bohoslužeb do ad bohoslužeb do ad bohoslužeb do zzzzaaaačátku čátku čátku čátku doby postnídoby postnídoby postnídoby postní    
26.12. Ne Svaté Rodiny,  7.15 za živou a † rodinu Korzerovu 

  sv. Štěpána 8.30 za živou a † rodinu Lamplotovu, Staňkovu a Votavovu 
   10.00 za farní společenství 

27.12. Po sv. Jana 18.00 za P. Ivana Pešu a Jana a Růženu Pfenigovy 
31.12. Pá sv. Silvestra I. 17.00 na poděkování za Boží ochranu v uplynulém roce 
 1.1. So Matky Boží Panny  8.00 za Pepíka Dvořáka 
  Marie 10.00 za živou a † rodinu Gerlichovu, Zmrzlou a Lédlovu 
 2.1. Ne 2. neděle  7.15 za farní společenství 
   po Narození Pán ě 8.30 za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu 

   10.00 za živou a † rodinu Hamerovu a Kolaříkovu 
 3.1. Po  18.00 na úmysl dárce 
 5.1. St  18.00 za uzdravení dcery a † manžela 
 6.1. Čt Zjevení Pán ě 7.00 za nová kn ěžská a řeholní povolání z naší farnosti 
   17.00 za † manžela, oboje rodiče a živou rodinu 
 7.1. Pá  18.00 za † manžela, dvoje rodiče a živou rodinu 
 8.1. So  17.00 za † tatínka a živou a † rodinu 
 9.1. Ne Křtu Pán ě 7.15 za farní společenství 

   8.30 za † Vojtěcha Přerovského, živou a † rodinu 
   10.00 za rodiče Neubauerovy 

10.1. Po 18.00 za dar víry a zdraví pro rodinu Fialovu a jejich děti 
12.1. St 18.00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha sv. 
13.1. Čt 7.00 za živou a † rodinu Minářovu 
14.1. Pá  18.00 za † maminku, zaměstnání a pomoc Ducha sv. v rodině syna 
15.1. So  7.00  na poděkování za 50 let společného života 
16.1. Ne 2. neděle 7.15  na poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví a dary Ducha sv. 

  v mezidobí 8.30  za farní společenství 
   10.00  za uzdravení 

18.1. Út 
P.Marie, Matky  
jednoty k řesťanů 18.00  za nemocné 

19.1. St  18.00  za † pana Antonína a paní Květu 
20.1. Čt  7.00  za † rodiče Fialovy a Fintesovy 
21.1. Pá  18.00  za rodiče, manžela a tetu 
22.1. So  7.00  na úmysl dárce 
23.1. Ne 3. neděle 7.15  na poděkování Bohu za uzdravení a dar víry a zdraví pro celou rodinu 
  v mezidobí 8.30  za živou a † rodinu Votavovu a Lamplotovu 

   10.00  za farní společenství 
25.1. Út Obrácení sv. Pavla  18.00  za † P. Jana Pavlů 
26.1. St  18.00  za Anežku Markovou, manžela, syna, vnuka a rodinu Šedivou 
27.1. Čt  7.00  za † syna a živou rodinu 

28.1. Pá  18.00  za † manžela, duchovní uzdravení dcery a na poděkování za pra-
vnoučka 

29.1. So  7.00  za zemřelé 
30.1. Ne 4. neděle 7.15  za živou a † rodinu Tomáškovu, Beňovskou, Kazdovu a Buchtovu 
  v mezidobí 8.30  za farní společenství 
   10.00  za † Petra Denemarka, rodiče a celou přízeň 
31.1. Po  18.00  na úmysly dárc ů 
 2.2. St Uvedení Pán ě do  7.00  na poděkování za 38 let společného života 
   chrámu 18.00  za † Lenku Manďákovou a prosba o dar víry a dobré vztahy živé rodiny 
 3.2. Čt sv. Blažeje 18.00  za nová kn ěžská a řeholní povolání z naší farnosti 
 4.2. Pá  18.00  za živé a † rodiny Hořínkovy, Petříkovy a Navrátilovy a Matochovy 
 5.2. So  7.00  na úmysl dárce 
 6.2. Ne 5. neděle 7.15  za farní společenství 

  v mezidobí 8.30  na poděkování za 75 let života, † manžela a Boží ochranu dětí a  
vnoučat 

   10.00  na úmysl dárce 
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 7.2. Po  18.00  za živou a † rodinu a dary Ducha sv. 
 9.2. St  18.00  za † manželku a živou rodinu  
10.2. Čt  7.00  na poděkování za dar života 
11.2. Pá P. Marie Lurdské 18.00  za nemocné 
12.2. So  7.00  za † manžela Lubomíra, rodinu Skálovu, Paulíkovu a duše v očistci 
13.2. Ne 6. neděle 7.15  za farní společenství 
  v mezidobí 8.30  za † babičky Otýpkovu a Dufkovu a živou rodinu 
   10.00  na poděkování za naše děti 

16.2. St  18.00  za † sestru Janičku a Vladimíra Fialu, Vlastimila Polcze a živou rodinu                  
Fialovu 

18.2. Pá  18.00  na úmysly dárc ů 
19.2. So  7.00  za † Jiřího Pavelku a † manžele Chrástkovy 
20.2. Ne 7. neděle 7.15  za † tatínka, † prarodiče a živou rodinu 
  v mezidobí 8.30  za † rodiče Haklovy, † prarodiče a dar víry pro celou živou rodinu 
   10.00  za farní společenství 
21.2. Po  18.00  za † prarodiče  
23.2. St  18.00  za † manžela s prosbou za dceru v těžké záležitosti 
24.2. Čt  7.00  za živou a † rodinu 
25.2. Pá  18.00  za † Josefa Dvořáka a živou a † rodinu 
26.2. So  7.00  za zemřelé 
27.2. Ne 8. neděle 7.15  za živou a † rodinu Beranovu a Tesařovu 
  v mezidobí 8.30  za farní společenství 
   10.00  za živou a † rodinu Bedřichovu a Pokornou, bratra Milana a zetě Vlada 
28.2. Po  18.00  za živé a † rodiny Nestrašilové a rodiny Plškové 
 2.3. St  18.00  za † Olgu Kolofíkovu a živou a † rodinu Kolofíkovu a Bolelouckých 
 3.3. Čt  7.00  za nová kn ěžská a řeholní povolání z naší farnosti 
 4.3. Pá  18.00  za † a živou rodinu Lukáškovu a Trávníčkovu 
 5.3. So  7.00  za † Marii a Ladislava Chrástkovy a † vnuka 
 6.3. Ne 9. neděle 7.15  za farní společenství 

  v mezidobí 8.30  za † Anastázii a Viléma Tišnovských, dvoje prarodiče, † Aloise a Fran-
tiška a celou živou rodinu 

   10.00  za dar víry pro syna a rodiče 
 7.3. Po  18.00  za P. Ivana Pešu a † rodiče z obou stran 
 9.3. St Popele ční st ředa 7.00  na poděkování 
   18.00  za † rodiče a prarodiče, † manžela a švagra a zdraví živé rodiny 
10.3. Čt  7.00  za uzdravení vnučky a snachy 
11.3. Pá  18.00  na poděkování Pánu Bohu za živou a † rodinu Adamovu a Polákovu 
12.3. So  7.00  na úmysly dárc ů 
13.3. Ne 1. neděle postní 7.15  za farní společenství 
   8.30  za živou a † rodinu Veselou a Juříkovu 
   10.00  za † Helenu a Josefa Matochovy a otce Stanislava 

 

 
Příspěvky do příštího čísla Rožně zasílejte prosím do 21. 2. 2011. 

 
 
 

Redakce Rožně přeje všem požehnané a radostné Vánoční svátky, 

hodně Boží lásky a požehnání, 

zdraví a veselou mysl 

v novém roce 2011 ! 
 


