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Půst, modlitba, almužna...
Každý rok na Popeleční středu slyšíme tuhle Ježíšovu výzvu. Je to žebřík
k radosti Velikonoc, je to výtah do nebe, protože ty tři vzkazy nás přibližují
k lásce k Bohu a k člověku a jen láska povznáší duše do nebe.
Půst
Není to prostředek k hubnutí, abych měl štíhlou postavu. Podstatou postu je
solidarita s Ježíšem, kterého Duch vyvedl na poušť a ďábel chtěl svést nového Adama stejně jako svedl Adama v ráji. Starý Adam zhřešil, protože
nedodržel půst, neměl jíst z toho jediného stromu, podlehl lži. „Určitě nezemřeš“, slyší první člověk. Stejně tak ďábel přistupuje k Ježíši a pokouší Ho,
aby přerušil půst, aby použil tu moc, které se zřekl, když se stal člověkem.
Vítězství Ježíše spočívá v tom, že mu oznámil, že lže, a že cesta, kterou
ukazuje, vede ke smrti. Když se postím, pocítím hlad, nedám si, co mám
rád, opakuji po Pánovi: „Nejen chlebem žije člověk.“ Půst je cestou ke svobodě, volnosti, kterou nám dal Bůh, a za kterou umírá Kristus. Nemám myslet na své hříchy v beznaději, ale v důvěře na osvobození ze všech slabostí.
Půst je cesta volnosti.
Modlitba
Modlitba není prostředkem k duchovní satisfakci. Někdy prožívám euforii jako apoštolové na hoře Tábor, ale je přece i Golgota, kde znělo Eli , Eli, lema
sabachthani. Modlitba vede skrz radosti i smutky, žal a umírání. Není důležité co prožíváš, důležité je, že bdíš při modlitbě. Bděte a modlete se, bez
modlitby a bdění přichází ten zlý a pak to vždy špatně dopadá. Boží slovo je
jako světlo na cestě člověka. Číst to slovo, to znamená modlit se a bdít.
Almužna
Modlitba a půst mně pomalu otvírají oči a najednou vidím, že nejsem sám
na tomto světě, že moje plány a touhy nejsou to nejdůležitější, co existuje.
Umím se dívat na lidi očima Ježíše. Almužna, to není jen dát pár korun na
chudé, tak si nekoupím nebe, jenom utiším svědomí. Almužna, to je všimnout si těch, kteří potřebují mou lásku, čas a pozornost. Boží almužna nespoléhala jen na to, že dal lidem úspěch a zdraví, ale dal vlastního Syna jako cestu spásy! Kdybys byl jen ty sám na tomto světě, Bůh by taky poslal
svého Syna, aby zemřel za tebe...
Přeji Vám požehnanou Postní dobu!
Váš P. Jacek

Život ve farnosti
19.3. Slavnost sv. Josefa
mše sv. v 7 hod.

25.3. Slavnost Zvěstování Páně
mše sv. v 7 a 18 hod.
večerní mše sv. a křížová cesta bude obětována za nenarozené děti

17.4. Květná neděle
mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00 hod.

Mše svaté za nemocné
19. března a 16. dubna v 7 hod.

Mše svatá za zemřelé
26. března, v 7 hod.
V uvedené dny bude připraven košík, do
něhož můžete vložit na lístku svůj úmysl.

Pobožnost křížové cesty
vždy v pátek
v neděli

v 17.30 hod.
v 15.00 hod.

Liturgie Svatého týdne

Křížová cesta na Medlánecký kopec

18. 4. pondělí Svatého týdne
v 18 hod. mše svatá
20. 4. středa Svatého týdne
v 18 hod. dětská mše sv.

- se koná v pátek 15. 4., sraz ve 21 hod.
v Medlánkách u kříže na konci Turistické
ulice. Svíčky s sebou!

21. 4. Zelený čtvrtek
v 18 hod. mše svatá
na památku Poslední večeře Páně
21 - 23 hod. adorace u „Božího hrobu“
22. 4. Velký pátek
v 15 hod. křížová cesta zejména
pro děti a mládež,
v 18 hod. obřady Velkého pátku
23. 4. Bílá sobota
od 9 hod. adorace
u „Božího hrobu“
Velikonoční vigilie
ve 21.00 hod.
24. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Hod Boží velikonoční
mše sv. v 7.15, 8.30 a 10.00, při
všech bohoslužbách se budou žehnat pokrmy.
25. 4. Pondělí velikonoční
mše sv. v 7.15 a 9.00

Postní duchovní obnova
pro manžele
se bude konat 26. 3. (sobota) od 8.45 ve
farní herně a povede ji jáhen brněnské
diecéze Ladislav Kinc. Na závěr, cca v 15
hodin, budeme společně slavit mši svatou.
farnosti
proběhne v našem kostele v pátek 8. 4. a
povede ji o. Jacek.

Svátost smíření
Do pátku 8. 4. se bude zpovídat vždy půl
hodiny před začátkem bohoslužby a také
během nedělních křížových cest.
14. 4. čtvrtek
16.00 - 19.00
více zpovědníků
15. 4. pátek
16.00 - 18.00
18. 4. pondělí
16.00 - 18.00
20. 4. středa
16.00 - 18.00
22. 4. pátek
po skončení obřadů cca
do 23.00
Prosíme, nezapomínejte také na ty, kterým zdravotní stav neumožňuje přijít do
kostela ke svátostem, a včas si domluvte
s o. Jackem návštěvu!
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V naší farnosti probíhá

Kardinál Vlk v Kunštátě

- vždy v pátek po mši svaté.

V neděli 3. dubna v 11.00 hodin bude slavit bohoslužbu v Kunštátě na Moravě kardinál Miloslav Vlk. Odpoledne je plánována modlitba křížové cesty s následnou
přednáškou v rámci farního cyklu postních
besed se zajímavými hosty "Výzvy
dneška".

Snídaně na faře

Květný pátek ve Sloupu u Macochy

- každý druhý čtvrtek po mši svaté.

Letošní program hlavního dne sloupských
poutí začne tradičně v předvečer Květného pátku. Ve čtvrtek 14. dubna od 17.30
hodin bude probíhat v kostele modlitba
sedmibolestného růžence, po ní následuje
v 18.00 hodin bohoslužba.
Program během Květného pátku 15. dubna bude naplněn především poutními bohoslužbami, a to v 5.00, 6.00, 7.00, 8.00,
9.00. 10.30 a 18.00 hodin. Bohoslužbě v
10.30 hodin předsedá brněnský biskup
Vojtěch Cikrle.
Ve 13.00 hod začne odpolední program
sestávající z pobožnosti křížové cesty a
svátostného požehnání. Během celého
dopoledne bude pro věřící příležitost ke
slavení svátosti smíření.

Příprava na 1. sv. přijímání dětí
- vždy ve středu po mši svaté.

Příprava na svátost biřmování

Katecheze pro dospělé
- každý třetí pátek v měsíci po mši svaté

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

Diecézní akce
Pouť pekařů a cukrářů
Pouť pekařů, cukrářů a ctitelů sv. Klementa Marie Hofbauera se koná v Tasovicích
u Znojma dne 19. března 2011.
Svatý Klement M. Hofbauer (Dvořák) se
narodil v Tasovicích u Znojma (1751), v
mládí se vyučil v nedalekém Znojmě pekařem a dnes je mj. uctíván jako patron celého pekařského cechu. Na setkání s tímto
světcem přijíždí pekaři a cukráři i se svými
výrobky především z Polska a z naší republiky. Noví pekaři a cukráři jsou i se
svými produkty vždy vítáni.
Bližší informace podá P. Tomasz Waściński CSsR, mobil: 604 712 015.
Program poutního dne 19.3.2011:
15.00 - zpívaná křížová cesta a příležitost
ke svátosti smíření
16.00 - mše svatá, hlavní celebrant R.D.
ThLic. David Ambrož
17.00 - výstava a ochutnávka pečiva s pohoštěním ve vinařském kraji

Setkání mládeže s o. biskupem
- se koná v sobotu 16. 4., začátek je
v 8.30 v katedrále na Petrově. Celé setkání se ponese v duchu letošního motta "V
Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte
základy, pevně se držte víry" (srv. Kol 2,7).

Týden modliteb za mládež
se koná před Květnou nedělí (10. – 17. 4.).
Den památky Kristova slavného vjezdu do
Jeruzaléma vyhlásil Jan Pavel II. jako Světový den mládeže a každoročně jej takto
můžeme prožít. Na diecézní úrovni jej pravidelně slavíme setkáním biskupů s mládeží v období postu, a letos budeme prožívat radost mladé církve na světové
úrovni setkáním Sv. otce Benedikta XVI. s
mladými lidmi ve španělském Madridu.
Týden modliteb za mládež navazuje na
novénu o svátosti křtu (1. – 9. 4. 2011) a
opírá se o texty Písma z liturgie pátého
postního týdne i poselství papeže mládeži.
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Třídení 2011 s modlitbou breviáře
Kněží i laici z Brna a okolí jsou zváni ve
velikonočním Třídení - na Zelený čtvrtek,
Velký pátek a Bílou sobotu - ke společné
Denní modlitbě církve (z českého breviáře) do katedrální kaple na Petrově vždy v
7 hodin ráno.

Missa chrismatis
- mše svatá se svěcením olejů, při níž
kněží obnovují před otcem biskupem své
kněžské závazky.
Koná se na Zelený čtvrtek 21. 4. v 9.00 v
katedrále na Petrově.

Blahořečení Jana Pavla II.
Poutní centrum biskupství královéhradeckého zajišťuje účast v Římě na beatifikaci
Jana Pavla II. v neděli Božího milosrdenství 1. 5. 2011. Možnost přihlášek:
Českomoravská Fatima,
č. p. 195, 56911 Koclířov u Svitav
tel.: 461 543 164
mob.: 731 646 800, 731 598 752
email: recepce@cm-fatima.cz

Postní almužna 2011
Postní almužna je akce duchovní formace,
která navazuje na starobylou postní tradici. Věřící, kteří se během postní doby
zřeknou některých požitků, můžou částku
v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na
pomoc lidem v nouzi.
Letos se tato akce uskuteční v době od 9.
března do 24. dubna, ke konci postní doby
věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají.
Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v
nouzi a na podporu charitního díla. Na
spodní stranu papírové schránky mohou
věřící napsat jak nebo ve prospěch koho
by se mohla darovaná almužna použít.
Proto ústředním posláním postní almužny
je spojit úsilí farností a místní Charity pro
konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

I. kongres o Božím milosrdenství
se bude konat pod záštitou brněnského
biskupa Vojtěcha Cikrleho ve dnech 20. 22. května 2011 ve Slavkovicích a Novém
Městě na Moravě.
Podrobnější informace najdete na nástěnkách a na webových stránkách brněnského biskupství (www.biskupstvi.cz).

Noc kostelů 2011
Jedinečnou příležitost prožít noční program v kostelech poskytne návštěvníkům
první česko-slovenská Noc kostelů. Po
mimořádném zájmu, který Noc kostelů
vzbudila v loňském roce v celé České republice, se v noci 27. května otevře více
než 50 kostelů v Trnavské arcidiecézi na
Slovensku. Informace o Noci kostelů najdou návštěvníci na www.nockostelu.cz,
slovenská Noc kostolov má stránky
www.nockostolov.sk.
Letos se poprvé k akci připojí i naše
farnost. Bližší informace budou v příštím
čísle zpravodaje.

Letos (2011) jde o již o třetí ročník této akce, která se v roce 2009 uskutečnila pouze
v brněnské a olomoucké diecézi (na území
obou diecézí činila almužna více než 3,4
miliony korun).
Biskupové Čech, Moravy a Slezska tuto
akci podpořili na svém loňském plenárním
zasedání, konaném ve dnech 19.-20. ledna 2010.
Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají
již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu,
Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině.
www.postnialmuzna.cz
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Bilance farnosti za rok 2010

Farní charita

Svátosti, pohřby

Při vánoční sbírce na likvidaci lepry se vybralo 4309 Kč. Srdečný dík za vaši štědrost!

• bylo uděleno 48 křtů (25 chlapců, 23
děvčat)
• první sv. přijímání přijalo 15 dětí (8
chlapců, 7 děvčat)
• svátost manželství uzavřelo 6 párů

Sbírky v roce 2010
dosáhly výše 1 102 770 Kč.
Přehled velkých a účelových sbírek:
- 24.1. na pomoc Haiti
115 000 Kč
- 21.2. Svatopetrský haléř
21 950 Kč
- 4.4. Velikonoce
29 740 Kč
- 23.5. na charitu
39 000 Kč
- 6.6. na misie v Peru
46 020 Kč
- 20.6. na bohoslovce
26 020 Kč
- 8.8. poutní slavnost sv.Vavřince
- na misie v Africe 50 100 Kč
- 22.8. na povodně na Liberecku
61 000 Kč
- 24.10. na misie
46 000 Kč
- 25.12. Vánoce
46 030 Kč
Ze srdce Vám všem děkujeme za Vaši
štědrost!

Hospodaření farnosti
Příjmy
Sbírky
Přijaté dary
Nájemné
Úroky z b.ú.
CELKEM

1,102.770,47.000,8.170,515,1,158.455,-

Výdaje
Bohoslužebné
Režijní
Energie
Opravy, údržba
Odeslané sbírky a přísp.
Dary a charita
CELKEM

46.364,104.341,130.715,71.450,311.470,185.271,849.611,-

Výsledek hospodaření

308.844,-

Přehled hospodaření FCH za rok 2010
Hotovost k 1.1.2010

20 857 Kč

Příjmy:
Sbírka na „LL“
Sbírky do pokladničky FCH
Výdaje:
Likvidace lepry
Příze na obvazy
Adopce na dálku
Hotovost k 1.1.2011

2 918 Kč
12 588 Kč
2 918 Kč
6 370 Kč
15 877 Kč

11 198 Kč
Marta Ocetková

Představujeme...
Možná jste si všimli, možná také ne, že
v naší farnosti máme po delší době zase
bohoslovce.
Jmenuje se Zdeněk Sedlák a redakce
Rožně mu položila pár zvídavých otázek....
Zdeňku, prosím, řekni nám něco o sobě...
Pocházím z Brna a odmalička jsem s rodiči a dvěma sourozenci žil v Řečkovicích,
nejprve na Kárníkově a později na Vránové. Jako dítě jsem byl poměrně tichý a nenápadný, asi i se sklony k samotářství. Na
základní školu jsem postupně chodil na
„zámeček“, do Jehnic a na Hapalovu. V
Brně jsem pak vystudoval stavební průmyslovku, následně stavební fakultu a poté jsem tu od roku 1997 pracoval v jedné
menší firmě jako projektant v oboru vodních staveb.
Jaká byla Tvá cesta ke studiu bohosloví?
Zdlouhavá. Volání ke kněžství jsem poprvé zaslechnul o prázdninách mezi průmyslovkou a stavební fakultou. Tehdy mi bylo
18 let. Jenže moje odpověď byla tehdy
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přibližně taková: „Bože, vždyť já ani do
kostela nechodím. Já raději zkusím dělat
něco jiného užitečného, na co mám vzdělání.“ Jenže Bůh mne čas od času znovu a
znovu zval k sobě. Hodně důležitou roli v
té době sehrála četba Bible, která v mém
pokoji zůstala po bratrovi. Když jsem ji začal číst, zjistil jsem postupně ke svému
překvapení, že je v ní napsáno něco úplně
jiného, nežli jsem si do té doby myslel a že
se to hluboce dotýká i mého života.
Takto jsem skrze četbu Bible s Bohem pozvolna navázal vztah. A přišla i první svátost smíření, první svaté přijímání a biřmování. Postupně jsem začal cítit volání být
nějak prospěšný pro Boží království, ale
zatím to nemělo konkrétní obrysy. A pak
jsem rozpoznal, že mne Bůh volá ke kněžství. Ještě půl roku jsem váhal (čehož
dnes lituji) s podáním přihlášky do semináře a studoval jsem teologii jen v kombinovaném studiu (s přednáškami o sobotách).
Ovšem Jeho jemné připomínky povolání
mne zbavily obav a nerozhodnosti a podal
jsem přihlášku do semináře.
Protože některého konkrétní okolnosti
mého povolání ke kněžství souvisely s
osobou kněze Ladislava Kubíčka, který
působil v litoměřické diecézi, začal jsem
se Pána ptát, zda mne volá do Čech. A z
tohoto rozhovoru vyplynulo to, že jsem
podal přihlášku do kněžského semináře za
hradeckou diecézi.
Mohl bys nám stručně popsat takový běžný den v semináři?
Mohl. V pracovních dnech začíná ranní
program většinou v šest hodin rozjímáním,
následují ranní chvály, mše svatá a snídaně. Poté je čas vyhrazen škole nebo samostudiu až do oběda, který je ve 13 hodin. Odpoledne máme někdy ještě další
školu. Kdo zrovna nemá školu, může se
věnovat studiu nebo rekreaci. Po večeři,
která je v 18 hodin, máme volno až do večerního programu, který začíná ve 20 hodin. Bývají v něm večerní chvály a někdy
také setkání různých skupinek (např.
diecézních společenství) či adorace. Po
skončení večerního programu je až do
konce ranního programu silentium, tj. po-

svátné mlčení. Silentium se samozřejmě
netýká liturgie.
Existuje v semináři něco jako mazáctví?
Setkal ses s něčím takovým po vstupu do
semináře?
Nesetkal jsem se s ničím, co by připomínalo mazáctví. Služby jsou rozděleny pokud možno rovnoměrně a když někdo
zrovna nemá čas, tak za něho nějaký spolubratr ochotně zaskočí. V rámci možností
pochopitelně vykonávají konkrétní služby
pokud možno ti z bratří, kteří k nim mají
nějaké zvláštní znalosti či schopnosti. Bohoslovci z vyšších ročníků nám prvákům
ochotně radí ohledně studijních záležitostí
i chodu semináře. Řekl bych, že jako společenství fungujeme výborně.
Podělíš se s námi o nějaký veselý zážitek
ze školy?
Asi nejvtipnější příhoda se mi stala ještě
před podáním přihlášky do semináře, když
jsem se v budově KTF (katolická teologická fakulta) v Praze setkal s paní Sedmihradskou. Dali jsme se do řeči, ona poznala podle přízvuku, že nejsem z Čech,
představila se mi a řekla, že jezdí do Řečkovic za tetou a chodí na nedělní ranní
mši v 7:15. Protože jsem tehdy praktikoval
jen pár let a v neděli ráno jsem si obvykle
s chutí pospal a šel až na některou z dopolední mši, tak jsme se poznali až v Dejvicích ve škole.
Při výuce se zasmějeme docela často, ale
jsou to spíše takové drobnější situace či
slovní hříčky, které ovšem záhy zapomínám. Vidíš, možná by nebylo marné si je
začít zapisovat.
Otázka na tělo: Jak dopadly zkoušky?
Dvě jedničky, dvě dvojky. K tomu zápočet
z latiny sice až napodruhé, ale i tak díky
Bohu za to, jak to šlo vše dobře a rychle.
Tak to blahopřejeme... A co vyučující jsou přísní? Stane se, že někdo vyletí od
zkoušky, nebo je to jinak než na běžných
„civilních“ VŠ?
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Učitelé, kteří mne dosud učili, přísní
nejsou. I když u některých by možná někteří spolubratři měli jiný názor...:-)
Vesměs pro nás mají pochopení, ale samozřejmě vyžadují určité znalosti. Obvykle
většina přihlášených zkoušku udělá. Ojediněle se ovšem stává i to, že zkoušku
udělá jen menšina přihlášených. Takže se
asi pohybujeme v rozmezí běžném na jiných fakultách. Ve srovnání se stavební
fakultou, kterou jsem studoval dříve, je
hlavní rozdíl asi v tom, že tady na KTF cítím u vyučujících křesťansky orientovaný
hodnotový žebříček a zájem o Boží věc.
To sice nemá přímý vliv na známky ze
zkoušek, ale je to dobré pro moji motivaci
ke studiu.
A co volný čas, zájmy a koníčky? Máš na
tyto aktivity i při studiu čas?
Rád dělám ledacos, hlavně rád čtu, chodím do přírody a houbařím. Nějaký čas se
nalézt dá.
Co bys na závěr vzkázal našim farníkům?
Sám ze sebe bych se do semináře ani nepřihlásil, ani bych neměl motivaci v něm
pobývat. Jak povolání ke kněžství, tak zájem o studium a pobyt v semináři jsou veliké Boží milosti, zcela nezasloužené Boží
dary, které byly, resp. jsou vyprošovány
modlitbami řečkovických farníků, za což
jim tímto děkuji. A děkuji jim i za povzbudivá slova při setkáních. To vše mne posiluje.
Samozřejmě se za ně také modlím a přeji
jim Boží požehnání.
Moc děkujeme za rozhovor, přejeme hodně úspěchů ve studiu a stálou pomoc od
našeho Pána.
za Rožeň se ptali M. a T. F.

Adopce na dálku v praxi
Článek o adopci na dálku v adventním čísle Rožně (které nějak uniklo mé pozornosti
a přečetla jsem si je až v novém roce) mě
inspiroval k tomu, abych se i já s vámi po-

dělila o své zkušenosti s tímto záslužným
projektem.
Jako třídní učitelka jsem byla více než mile
překvapena, když před 6 lety před Vánocemi za mnou přišli „moji“ studenti tehdy 1.
ročníku s tím, že by nebylo vůbec špatné,
kdybychom jako třída adoptovali na dálku
nějaké dítě. Po společné domluvě jsme se
dohodli na Indii (možná taky proto, že to
bylo nejlevnější – 4 900,- Kč za rok) a dívce, protože podle názoru studentů jsou
ženy v Indii ještě v horší situaci a společenském postavení než muži. Dále to nechali na mně. Protože v databázi Arcidiecézní charity Praha na internetu nebyla
žádná dívka ve věku studentů, vybrala
jsem nakonec děvče o rok mladší, navštěvující základní školu. Každý ve třídě včetně mě přispěl každý rok částkou 150,- Kč.
„Naše“ Hezel mezitím ukončila základní i
střední školu a teď studuje na vyšší odborné škole, kde se připravuje na povolání
zdravotní sestry. Tam se zvýšily náklady
na 6 000,- Kč za rok, a protože se mezitím
snížil počet studentů ve třídě, každý teď
přispíváme 200,- Kč ročně. Po celou tu
dobu studenti věděli, že když nebudou
z nejrůznějších důvodů chtít nebo moci
přispět, doplatím zbytek. Nikdy však této
možnosti nevyužili.
Studenti budou teď na jaře maturovat a tak
jsem automaticky předpokládala, že tím
končí i jejich podpora Hezel a zůstane to
jen na mně. Avšak spletla jsem se. Přišli
s nápadem, že se po maturitě každý rok
sejdeme a při té příležitosti mi dají peníze
na adopci. Aspoň prý bude důvod se sejít.
Teď si určitě myslíte, že mám štěstí na nějaké „svaté“ studenty, ale opak je pravdou.
Užila jsem si s nimi za těch 6 let svoje.
Jednu dobu byli dokonce nejhorší třída na
škole, co se týče chování a ani prospěchově nijak zvlášť neexcelovali. Také zcela určitě někteří z nich měli úplně jinou
představu o tom, jak „investovat“ svoje kapesné nebo těžce vydělané peníze. Vždyť
za částku na adopci mohli mít klidně i 10
kokakol ze školního automatu nebo 3 krabičky cigaret.
Díky adopci si také rozšířili obzory.
Z dopisů, které od Hezel pravidelně dostá-7-

váme, vědí spoustu věcí o způsobu života
v Indii. Překvapilo je, že Vánoce v indické
křesťanské komunitě nejsou o dárcích, ale
o setkávání se s rodinou a přáteli a o dávání výslužky hinduistickým rodinám. Také
se divili, proč Hezel i ve svých skoro 18
letech ke každému dopisu přiloží pečlivě
nakreslený a pastelkami vybarvený obrázek. Přišlo jim to trochu dětinské. Avšak
potom si uvědomili, že díky absenci rádia,
televize a počítače je to jen jiný způsob
trávení volného času a také jediný způsob,
jak nám poslat nějaký dárek.
Z fotografií Hezel je radost sledovat, jak
z hubeného a smutného děvčátka stojícího
v „nic moc“ šatech bosýma nohama
v hlíně, které by se v lepším případě
uplatnilo jako služka v nějaké bohatší rodině, vyrostla usměvavá a hezká mladá
žena s budoucností. Díky našim penězům
má zajištěnu nejen školní docházku a vše,
co je s ní spojené, ale i zdravotní péči,
praktický
dárek
k narozeninám
a
k Vánocům (např. šaty, boty, talíře) a různými projekty je podporována i její rodina
a komunita. Pocit, který ve mně tato její
proměna vyvolává, nejde vyjádřit slovy.
Zkušenosti s adopcí na dálku má i moje
starší dcera, která studuje na církevním
gymnáziu. Se spolužáky adoptovali pro
změnu indického chlapce. Po počátečních
pokusech vymámit ze mě peníze na adopci a po krátkodobém reptání, že to musí
platit sama, pochopila, že to je její charitativní činnost a věřím, že i ona z toho má
dobrý pocit.
Protože vím, že v naší farnosti nejsem jediná učitelka, doufám, že tato moje pozitivní zkušenost třeba někoho inspiruje ať
už ke skupinové nebo individuální adopci
na dálku. Rozhodně to stojí za to.
Jana Prchalová

Poděkování
V prosinci minulého roku jsem upadla na
náledí, zlomila si nohu, kterou mi dali do
sádry a já se jen těžko pohybovala (asi jako klokan). Byla jsem smutná, že v tento
adventní čas nejsem schopna dělat obvyk-

lé přípravy na vánoční svátky. Přišla však
veliká radost! Ujala se mě děvčata z naší
farnosti, která mi se vším, co jsem potřebovala, pomáhala a informovala o všem
dění ve farnosti a tak jsem svou nemohoucnost mohla lépe snášet.
Narození Ježíška-Spasitele jsem prožívala
u televize a u rádia Proglas, který mě hodně posiloval (hlavně mše svaté). Dostala
jsem od Pána Boha veliký dar v podobě
milosrdných srdcí našich Marií – Přibylové
a Škardové, kterým z celého srdce za vše
děkuji a také děkuji všem, kteří mi telefonovali, zajímali se o můj zdravotní stav, a
všem, kteří si na mě vzpomněli modlitbou
za mé uzdravení!
M.J.

Slovo nemocným
Kdo chce za mnou přijít, zapři se, vezmi
svůj kříž a následuj mne.
Mt 16,24
Když se podíváme kolem sebe, vidíme, že
každý člověk se vyrovnává s něčím, co ho
trápí. Někdy má těch trápení člověk tolik,
že pod nimi klesá a má dojem, že už nemůže dál snášet to, co na něj doléhá.
Uvědomuje si, že lidé, kteří jsou kolem něj,
mu neumí poskytovat účinnou pomoc, a
proto se obrací na Boha a ptá se ho, proč
právě na něj tato utrpení dolehla a jaký
mají smysl. Člověk mu dát uspokojivou
odpověď neumí. Tak, jak se ptali lidé v minulosti, ptají se také dnes a budou se tak
ptát i v budoucnosti, protože bolest a utrpení jsou nerozlučně spojeny se životem
člověka na zemi. Ten, kdo v Boha nevěří,
kdo nevěří ve věčný život, prožívá těžké
období svého života bez naděje.
Když prožívá těžké utrpení věřící člověk,
věří, že Bůh je mu blízko, zná, co člověka
trápí, ví, jakou potřebuje pomoc, a je
schopen a ochoten mu ji poskytnout. I
když člověk nechápe smysl utrpení v současnosti, věří, že ho pochopí jednou na
věčnosti a tam že bude zhodnoceno
všechno, co ve svém životě prožil.
Možná, že je lepší se ptát Boha, za jakým
účelem na nás určité utrpení sesílá a čeho
jím v našem životě chce dosáhnout, co
-8-

máme změnit a nebo čeho se máme zbavit. Když najdeme správný vztah ke svému
vlastnímu utrpení, najdeme tím i pochopení pro druhé lidi, kteří trpí a kteří potřebují
pomoc, aby byli schopni dobře prožít to,
co je v jejich životě těžké.
My si často nechceme přiznat svoje hříchy, kterými jsme se proti Bohu provinili,
ale když budeme spravedliví, najdeme jich
ve svém životě hodně. Víme, že jen Ježíš,
Boží Syn, se mohl zeptat lidí, kteří byli kolem něj:
” Kdo z vás mne může vinit z hříchu?“
My lidé se často proviňujeme skutky,
opomenutím konání dobra, myšlenkami a
nedostatkem lásky k lidem kolem nás. My
nechceme opustit svoje jednání a svůj
způsob života a uznat svoje chyby. Proto
je někdy bolest osudu cestou, která nás
vede ke správnému poznání a k rozhodnutí změnit se.
Bůh za záslužné nepovažuje jenom velké
hrdinské skutky, ale i každé trpělivé snášení těžkostí, kterým se člověk nemůže
vyhnout a které proto musí prožít. Když se
snaží je prožít trpělivě, podaří se mu to s
Boží pomocí a prospěje tím nejen sobě,
ale i ostatním lidem. Má pro to mnoho vzorů v životě světců, kteří žili v minulosti i
těch, kteří žijí v současné době. V jejich
osobách má nejen vzor, ale i přímluvce.
Nejdokonaleji však může poznat, jak má
snášet životní těžkosti na osobě Ježíšově.
On nejen ukazuje způsob jednání, ale pomáhá ho svými milostmi uskutečňovat a
prožívat život tak, aby to byla dokonalá
příprava na život věčný.
Otec Josef Šik

Redakční koutek
Děkujeme všem, kdo se podíleli na obsahu tohoto čísla.
Opět upozorňujeme ty, kteří je ještě neviděli, na nové kolekce fotografií z plesu a
hor na farním „fotkovišti“!!!
http://svatyvavrinec.rajce.idnes.cz/

Rožeň najdete také na internetových
stránkách naší farnosti na adrese:
http://farnost.katolik.cz/reckovice/rozen.htm
Vaše redakce

Po uzávěrce

Nový biskup jmenován
Jeho Svatost papež Benedikt XVI. jmenoval dne 3. března 2011 Mons. Jana Vokála 25. biskupem královéhradeckým.
Biskupství královéhradecké tuto událost
prožilo při slavnostním shromáždění v
kapli biskupství, kdy jméno nového biskupa oznámil Mons. Josef Kajnek, administrátor diecéze. Městu Hradci Králové zprávu zvěstovaly zvony na Bílé věži a katedrále Svatého Ducha (včetně mohutného sv. Augustina). Věřící královéhradecké
diecéze se více než rok za nového duchovního pastýře modlili a nadále jej
budou podporovat – nyní již nejen modlitbou, ale i při konkrétní spolupráci na životě církve.
Mons. Jan Vokál
(*1958, Hlinsko v
Čechách) pracuje od
roku 1991 na Sekci
pro obecné záležitosti Státního sekretariátu ve Vatikánu.
Do čela královéhradecké diecéze nastoupí po Mons.
Dominiku Dukovi, OP, který byl 13. února
2011 jmenován arcibiskupem pražským.
Po dobu sedisvakance (uprázdnění biskupského stolce) je diecéze přechodně
spravována
administrátorem
diecéze
Mons. Josefem Kajnekem, pomocným
biskupem královéhradeckým – tento stav
potrvá až do převzetí úřadu nově jmenovaným sídelním biskupem. Podrobnosti o
biskupském svěcení a převzetí úřadu budou sděleny po potřebných organizačních
jednáních.
Dle biskupství HK
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Cena (povídka)
Vesnický farář si každý týden pečlivě připravoval nedělní kázání. Jednou o velikonoční neděli přinesl na ranní mši rezavou
klec a před kázáním ji postavil před sebe,
aby ji všichni dobře viděli. Věřící byli poněkud překvapeni a farář vysvětloval:
„Včera jsem potkal chlapce, který nesl tuto
klec. Měl v ní tři ptáčky a ti se třásli chladem a strachem. Zastavil jsem toho chlapce a zeptal jsem se ho: ,Co to tam máš,
synku?‘
,Tři bezcenné ptáky,‘ odpověděl mi.
,A co s nimi budeš dělat?‘ ptal jsem se dál.
,Nesu si je domů, budu je mít pro zábavu,‘
na to chlapec. ,Budu je pošťuchovat, vyškubávat jim peří, takže budou klovat a
čepýřit se. To bude zábava!‘
,Ale dřív nebo později tě to začne nudit.
Co uděláš potom?‘
,Mám kočky. Těm se ptáčkové budou líbit.
Dám je pak kočkám.‘
Chvíli jsem mlčel a pak jsem se chlapce
zeptal: ‚Kolik chceš za ty ptáčky?‘
‚Cože?! Proč byste vy mohl chtít takové
ptáky? Jsou obyčejní, nejsou okrasní, není
na nich nic zvláštního. Ani hezky nezpívají. Vůbec nejsou krásní,‘ divil se kluk.
‚Kolik chceš?‘ zeptal jsem se znovu.
Kluk si pomyslel, že jsem se pomátl a řekl
mi: ‚Padesát eur?‘
Vytáhl jsem z peněženky padesát eur, podal je klukovi a ten bleskově zmizel. Vzal
jsem klec a zašel s ní za vesnici k polím a
stromům. Tam jsem otevřel dvířka a nechal jsem ptáčky, aby vyletěli.“
Tak farář vysvětlil, jak přišel ke krásné kleci. Potom začal vyprávět tento příběh:
„Jednou spolu hovořili Satan a Ježíš. Satan se právě vrátil ze zahrad ráje, byl celý
namyšlený a nafukoval se pýchou. ‚Pane,
právě jsem se zmocnil všeho lidstva,‘
chlubil se. ,Použil jsem léčky a věděl jsem,
že mi lidé sednou na lep. Polapil jsem je
všechny.‘
‚Co s nimi budeš dělat?‘ otázal se Ježíš.
Satan nečekal s odpovědí: ‚Budu je mít
pro zábavu. Naučím je, jak se brát a roz-

vádět, a také je naučím vzájemně se nenávidět a ubližovat si, opíjet se, kouřit, nadávat. Budu jim radit, jak vyrábět válečné
zbraně, pušky, bomby a jak se mezi sebou
zabíjet. To bude na světě zábava!‘
‚A pak, až se nabažíš zábavy, co s nimi
budeš dělat?‘ navázal Ježíš další otázkou.
‚Zahubím je,‘ vykřikl Satan nadutě.
‚Kolik za ně chceš?‘ zeptal se Ježíš.
‚Že bys měl lidi rád? Nejsou k ničemu,
vlastně jsou hodně špatní. Když se s nimi
budeš stýkat, budou tě nenávidět. Poplivou tě, budou ti nadávat a zabijí tě. Ne,
nemůžeš je mít rád!‘
‚Kolik?‘ zeptal se znovu Ježíš.
Satan se na Ježíše zadíval a s výsměšným pošklebkem řekl: ‚Všechnu tvou krev,
všechny tvé slzy a tvůj život.‘
A Ježíš souhlasil a zaplatil.“
„To je mé přikázání, abyste se navzájem
milovali, jako jsem já miloval vás. Nikdo
nemá větší lásku než ten, kdo položí život
za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíteli, co vám přikazuji.“
(Jan 15, 12-14)
podle B. Ferrera
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Stránka pro děti
Milé děti!
Opět jsme vstoupili Popeleční středou do doby postní. Každý rok se během doby postní
připravujeme také na obnovu křestního slibu. Měli bychom si uvědomit, jaký velký dar
jsme při křtu dostali, stali jsme se všichni božími dětmi, stali jsme se křesťany. Měli bychom také svým pěkným a laskavým chováním vydávat svědectví o své víře.
Krásně prožitou dobu postní, pevnou vůli a sílu při plnění postních úkolů přeje
Lidka

Sváteční dny doby postní - doplňovačka
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 - Hlavní město ČR
2 - Zařízení v čele kostela
3 - Symbol Krista při svátosti křtu
4 - Nevěřící apoštol
5 - Den, který máme světit
6 - Ten, kdo věří - pozpátku
7 - Kdo je mocnější než Bůh?
8 - Země židovského otroctví
9 - Dívčí jméno
10 - Číslovka (pozpátku)
11 - Abrahámův synovec
12 - První žena

Až do Květné neděle můžete tajenku napsat na lístek papíru, připsat své jméno a příjmení a lístek vhodit do schránky u dětské nástěnky pod kůrem. Na první dětské mši
svaté v době velikonoční budou vylosováni tři úspěšní řešitelé, kteří dostanou pěkný dárek.
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Pořad
Pořad bohoslužeb do Velikonoc
13.3. Ne

1. postní

14.3.
16.3.
17.3.
18.2.
19.3.
20.3.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

2. postní

21.3.
23.3.
24.3.
25.3.

Po
St
Čt
Pá

26.3. So
27.3. Ne

3. postní

28.3.
30.3.
31.3.
1.4.
2.4.
3.4.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

4. postní

4.4.
6.4.
7.4.
8.4.
9.4.
10.4.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

5. postní

13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.

St
Čt
Pá
So
Ne

Květná neděle

18.4.
20.4.
21.4.
23.4.
24.4.

Po
St
Čt
So
Ne

25.4. Po

Pondělí sv. týdne
Středa sv. týdne
Zelený čtvrtek
Bílá sobota
Hod Boží
velikonoční
Velikonoční
pondělí

7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
18.00
21.00
7.15
8.30
10.00
7.15
10.00

za farní společenství
za živou a † rodinu Veselou a Juříkovu
za † Helenu a Josefa Matochovy a otce Stanislava
za † manžela
za živou a † rodinu Matalovu a Kadlecovu
na úmysl dárce
Za † manžela a rodiče Šikulovy
Za nemocné
za † Josefa Kazdu, sestru Drahomíru a živou a † rodinu
za † prarodiče a rodiče a † a živé rodiny z obou stran
za farní společenství
za živou a † rodinu
za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Krškovu
na úmysl dárce
za † rodiče a bratra
za nenarozené děti
za zemřelé
za farní společenství
za dar zdraví a dary Ducha sv.
za † Emila Staňka a † rodiče Staňkovy a Němcovy
za Pepíka
za živou a † rodinu Trávníčkovu a Kočí a nemocnou osobu
za † rodiče a sourozence
za † manžela Blahoslava
za † Marii Zbirovskou
za farní společenství
za † rodiče, prarodiče a živou rodinu
za † Bohumilu a Jana Pavelkovy
za † Luboše Mináře a rodinu Minářovou a Paskovou
za † Marii a Karla Křižákovy
za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
za dary Ducha Svatého a † rodiče
za živou a † rodinu a duše v očistci
za farní společenství
za dar víry a požehnání pro syna a jeho rodinu
na poděkování s prosbou o dary Ducha Svatého
za živou a † rodinu Řehoříkovu a Přibylovu
na poděkování s prosbou o dary Ducha sv. a za živou a † rodinu
za pomoc Ducha Svatého v rodině syna
za nemocné
za † Boženu Čechovou a živou a † rodinu
za farní společenství
za † manžele Františka a Marii Křížovy
za děti a jejich rodiny a sílu a milost Ducha Svatého
na poděkování za 20 let manželství
na poděkování za dar povolání
na poděkování za dar křtu
za uzdravení vnuka, snachy, babičky a otce biskupa Pavla Posáda
za † Jiřího Milara, dvoje rodiče a Boží ochranu pro děti a vnoučata
za farní společenství
za † maminku, sestru, živou rodinu a duše v očistci
za † Jiřího Pavelku, Marii a Ladislava Chrástkovy a živou rodinu

Příspěvky do velikonočního čísla Rožně zasílejte do 10. 4. 2011 !!!
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