
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 3 / 2011 

 
 

Přijď, Duchu svatý! 

Jeden novinář se kdysi zeptal kardinála L. J. Suenense, jednoho z otců II. 
vatikánského koncilu: „Eminence, čím to je, že vy jste člověkem naděje, 
uprostřed dnešní vřavy?“ Kardinál mu okamžitě odpověděl: „Protože věřím 
v Ducha Svatého.“ Později rozšířil tuto odpo-
věď ve svém dopise: „Proč jsem člověkem na-
děje? Jsem jím ne z lidských důvodů nebo 
kvůli vrozenému opti- mismu, ale jednoduše 
proto, že věřím, že Duch Svatý působí 
v církvi i ve světě, ať už o tom svět ví nebo ne. 
Jsem muž naděje, pro- tože věřím, že Duch Svatý 
je vždy Duchem - Stvo- řitelem, který každé ráno 
poskytuje těm, kteří jej přijali, novou svobodu, ra-
dost a důvěru. Jsem člověkem naděje, protože 
vím, že historie církve je dlouhá a plná zázraků 
Ducha Svatého.“ 

Tato slova můžou být docela dobře odpovědí na všechno, co se v součas-
nosti odehrává kolem církve. Dnes nám novináři každou chvíli předávají 
senzační informace o skandálech v církvi, o zodpovědnosti papeže za to 
všechno. V člověku se pak rodí strach a otázka: Co bude dál? I nadále je 
třeba se modlit za církev a za kněze, na které také útočí ten zlý. 

Církev je svatá svatostí Ducha, ne člověka. Není to člověk, na kom záleží 
budoucnost a osud věřících, protože kdyby to tak bylo, nebyl by možná ten-
to článek, tento zpravodaj, tento kostel v Řečkovicích... Spousta věcí by ne-
byla. Každý rok o Letnicích církev volá: Přijď, Duchu svatý! „Přijď,“ volejme i 
my. Duch přichází jen tam, kam je zván. Každý nově započatý den je šance 
na změnu života, na obrácení. 

Volej a nevzdávej se. Seslání Ducha svatého se odehrává i dnes. I já se 
můžu, tak jako apoštolové, stát radostným hlasatelem Božího Slova, uzdra-
vujícím nemocné, posilujícím slabé… To není další pohádka, to je život, ten 
pravý a skutečný! 

Přeji vám všem, abyste začali žít, ať je váš život plný zázraků. Proto přijmě-
te Ducha svatého! 

Váš P. Jacek
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Život ve farnosti 

1. 7. Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova 

mše sv. v 18.00 hod. 

5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

mše sv. v 8.00 hod. 

6. 8. Proměnění Páně 

mše sv. v 8.00 hod. 

7. 8. Svatovavřinecké hody 

mše sv. v 8.00 v kostele a  
v 10.00 v hodovém areálu 

10. 8. Svátek sv. Vavřince 

mše sv. v 18.00 hod. 
pouť jáhnů brněnské diecéze  

15. 8. Slavnost nanebevzetí P. Marie 

mše sv. v 7.15 a v 9.00 hod. 

21. 8. Bartolomějské hody 

mše sv. v 7.15 v kostele a  
v 10.00 v Ivanovicích 

8. 9. Narození Panny Marie 

mše sv. v 7.00 a v 18.00 hod. 

14. 9. Povýšení sv. Kříže 

mše sv. v 18.00 hod. 
 
 

MŠE SV. O PRÁZDNINÁCH 

Neděle   - v 7.15 a v 9.00 

      (kromě hodů) 

Všední dny - nepravidelně 
 

Sledujte prosím vývěsky a ohlášky. 

 

 

Mše svaté za nemocné 

- 15. července, 6. srpna, 12. září 

Mše svaté za zemřelé 

- 30. července, 26. srpna, 24. září 

Mše svaté na úmysly dárců 

- 8. července, 20. srpna, 8. září 
 
V uvedené dny bude na stolku 
s obětními dary připraven košík, do ně-
hož můžete vložit na lístku svůj úmysl. 
 

V naší farnosti probíhá 

Snídaně na faře 

- během prázdnin nebudou. Po prázdni-
nách opět ve čtvrtek po mši sv. 

Katecheze pro dospělé 

- budou zase po prázdninách každý třetí 
pátek v měsíci po mši svaté. 

Misijní klubko dětí 

- začne opět po prázdninách. Termíny 
setkání budou průběžně zveřejňovány 
na nástěnce pod kůrem. 

Výuka náboženství 

Také v příštím roce se bude nábožen-
ství vyučovat na faře. Rozvrh je vyvěšen 
na nástěnce a na farním webu, stejně 
jako přihlášky. 

Poděkování 

Na konci školního roku bych chtěl 
z celého srdce poděkovat našim ka-
techetkám za jejich obětavou a ná-
ročnou službu. 

Děkuji L. Suché, K. Kolářové, J. Han-
dlarové, M. Votavové, M. Vávrové, M. 
Wallingerové a M. Matalové. 

otec Jacek 
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Diecézní akce 

XXII. Katolická charismatická 
konference 

Již 22. ročník Katolické charismatické kon-
ference se bude konat ve dnech 6. až 10. 
července 2011 v Brně. Hlavní program 
proběhne v pavilónu F na brněnském vý-
stavišti. 

Motto letošní konference tvoří evangelní 
úryvek: "Udělejte všechno, co vám řekne" 
(Jan 2,5). Program konference tvoří před-
nášky, adorace, neformální setkání, spo-
lečná modlitba a bohoslužby. Konference 
začíná ve středu 6. července 2011 v 19.00 
hodin bohoslužbou v katedrále sv. Petra a 
Pavla v Brně na Petrově, které bude před-
sedat biskup Vojtěch Cikrle.  

Pozvání na letošní konferenci přijal P. Ra-
niero Cantalamessa, italský kapucín a pa-
pežský kazatel, autor řady publikací. 
Přednášejícími budou také: P. Vojtěch 
Kodet, P. Aleš Opatrný, Karel Řežábek, P. 
Petr Karas, Viola a Augustin Svobodovi a 
další.  

 
* * * 

 
Společenství cyrilometodějských poutníků 

zve na 

XI. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD 

na poděkování za poselství evangelia, kte-
ré přišlo před 1148 roky, a s prosbou za 
obnovení víry v našem národě. 

Duchovní téma: Písmo svaté – Vezmi a čti 

Putujeme od pondělí 22. 8., pouť vrcholí 
v sobotu 27. 8. v poledne v bazilice. 

VÝCHOZÍ MÍSTA: 

Pondělí 22.8. Vítochov, Sebranice, Vra-
nov n/D., Netín 

Úterý 23.8. Olešnice, Znojmo, Velké Mezi-
říčí 

Středa 24.8. Brno-Bystrc, Olomouc 

Čtvrtek 25.8. Slavkov u Brna, Ratíškovice, 
Ostrožská Lhota 

 

Denně se jde 22 až 36 km. Jede s námi 
vozidlo, které veze zavazadla 
(i unavené poutníky). 

 

CO POTŘEBUJETE:  

Spacák a karimatku. Spí se pod stře-
chou. 

CÍL: 

27.8. se vyráží v 8.00 z Buchlovic nebo 
z Boršic u Buchlovic, ve 4 ráno 
z Uherského Brodu, na Velehradě bude 
v 11.00 h. obnova zasvěcení na nádvoří 
a ve 12.00 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVA-
TÁ. 

Srdečně vás všechny zveme, i když ví-
me, že ve stejnou dobu jsou  jiné zají-
mavé nabídky. Přejeme si,  aby tato 
pouť byla jako tenkrát v Betlémě „RA-
DOST PRO VŠECHEN LID" (Lk 2,10),  
pro poutníky i pro ty, kdo se s nimi set-
kají. 

Přihlášky: 

Mons Jan Peňáz, Křtiny 72, 736529221, 
www.poutnik-jan.cz,  

P. Marek Dunda Th.D., Vranov n/D 20, 
515 296 384, www.fatym.com, 

jáhen Mgr. Ladislav Kinc, Prosetín 79, 
516 463 315, www.rovecne.farnost.cz. 

 

* * * 

 

Noc kostelů 

Zpěváci na kůru se snaží ze všech sil, 
jedna píseň krásnější než druhá, dole 
v kostele se zimomřivě krčí pár osamě-
lých pořadatelů... Takhle nějak vypadal 
jeden z mých „nejoblíbenějších“ snů po-
slední doby. Nakonec všechno dopadlo 
jinak ... ale vezmu to pěkně po pořádku. 

„Na Noc kostelů vždycky prší“, říkají 
zkušení. A mají pravdu. Letos tedy na 
stopro. A tak zatímco ještě den předtím, 
ve čtvrtek, venku pražilo slunko a my 
jsme se potili při přípravách, pátek se 
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„vyvedl“ úplně jinak. Oproti předpovědi, 
která slibovala Moravě déšť až odpoledne 
a večer, spadly první kapky již dopoledne 
a po obědě se kapání rozvinulo v celkem 
regulérní liják. Kolem čtvrté hodiny odpo-
lední jsme využili přechodný pokles zásob 
horní vody a téměř za sucha jsme na 
„Svatovavřineckém dvorečku“ vztyčili al-
tán, coby dočasné útočiště občerstvovací 
stanice. Pak už zbylo jen nainstalovat 
venkovní poutače a směrovky, a díky řád-
né čtvrteční přípravě jsme kolem páté byli 
připraveni. Jen aby přišli... 

Protože u nás měla NK začít úderem zvo-
nu v 17.50, rozešli se pořadatelé, hlavně ti 
mladší, po okolí, aby si ukrátili dlouhou 
chvíli. Ovšem překvapivě se již v půl šesté 
do kostela začali trousit návštěvníci, do-
máhajíce se razítek do poutnické brožur-
ky. A tak jsme pořadatelské stádečko opět 
sehnali do houfu a s předstihem začali. 

V 18.00 utichly zvony a rozezněly se var-
hany, aby slavnostním chvalozpěvem „Te 
Deum“ mohla začít mše svatá. Kostel mně 
připadal plnější než obvykle, což bylo dob-
ré znamení. Přesto se mi docela zdárně 
podařilo svůj zdravý pesimismus přenést 
na některé z účinkujících, takže jak Terka 
k programu pro děti, tak paní Ulrichová 
k přednášce o historii kostela, nastupovaly 
se slovy: „Komu to budu říkat, třeba tam 
nikdo nebude...“ Ale byli tam a bylo jich 
požehnaně – jak dětí, tak historiechtivých 
dospělých. A tak jsme již v prvním hlášení 
po dvacáté hodině mohli oznámit světu (a 
hlavně tedy paní Součkové na biskupství) 
kolem 270 zaregistrovaných návštěvníků. 

A další přicházeli v průběhu večera a za-
čínající noci, takže nakonec byly všechny 
části programu hojně navštíveny a moje 
noční můra definitivně dostala na frak. A 
tak, když přišla půlnoc, a my se (konečně) 
uklidnili před Eucharistií, mohli jsme po 
závěrečném požehnání bilancovat: Přišlo 
zhruba 500 návštěvníků (474 zaregistro-
vaných plus někteří, co unikli bedlivému 
oku pana Svobody), bylo vypito 35 litrů ča-
je a snězena celá fůra skvělých koláčů, ty-

činek, závinů apod. od našich obětavých 
farních hospodyněk. 

Vidina teplé postýlky byla lákavá, přesto 
ale hrstka statečných vydržela až do 
konce, takže jsme ještě v noci zvládli 
téměř vše uklidit, zahladit stopy a uvést 
kostel do stavu připravenosti na ranní 
mši svatou. 

Na závěr už zbývá jen poděkovat všem 
účinkujícím, pořadatelům, pomocníkům, 
všem, kdo pomohli s propagací a kdo se 
za nás modlili. Největší dík ale patří 
hlavnímu Organizátorovi a Pomocníkovi: 
Pane, děkujeme! 

Michal 

 

P.S. Sladkou třešničkou na dortu bylo o 
týden později setkání pořadatelů 
v zahradě pod Petrovem, kde jsme si 
vyměnili zážitky s pořadateli z jiných 
farností. Příjemné bylo také se dozvě-
dět, že počtem návštěvníků jsme nijak 
nezaostali za ostatními (ba naopak). A 
občerstvení servírované obsluhou 
v podání o. Petra Nešpora – to prostě 
nemělo chybu! 

---ooo--- 

 

Na četná přání spokojených konzumen-
tů přidáváme tolik žádaný recept na 

 

Medovník 
 

Těsto: 0,5 kg hladké mouky, 20dkg mouč-
kového cukru, 20dkg másla/Hery/, 1 vejce, 
1,5 lžičky jedlé sody, 3 lžíce medu, 4 lžíce 
smetany 

Sirup: 1,5dcl převařené vody, 4,5 lžíce 
kryst. cukru, 50 ml rumu 

Krém: 25dkg  másla, 1 slazené kondenzo-
vané mléko 

Mléko v plechovce vaříme 2,5 hod. ponoře-
né pod vodou/ neotvíráme teplé/, vyšle-
háme společně s máslem 

Postup: Nad parou v míse šleháme asi 5 
min. máslo, cukr, vejce, med a smetanu. 
Dostaneme nepříliš husté těsto. Do mísy 
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dáme mouku a sodu a vmícháme vlažné těsto 
/mouky můžeme dát podle potřeby i více/. 
Hotové těsto zabalíme do mikrotenu a dáme 
do lednice na 1 hod. odpočinout. Potom těsto 
rozdělíme na 5 dílů. Každý kus vyválíme 
přímo na pečícím papíře na placku o síle 3 -4 
mm a vykrojíme kolo o průměru 25 cm dor-
tovou formou. Zbytky těsta dáváme stranou 
a z nich pak vytvoříme šestou placku. Vykro-
jená kola i s papírem dáme na plech a upeče-
me v předehřáté troubě na 180°C asi 5 min. 
Upečená kola necháme vychladnout. 

Kompletování: Spodní placku potřeme siru-
pem jen shora, natřeme krém a než přiložíme 
další placku, potřeme ji z obou stran. Takto 

dáme na sebe 5 placek. Nakonec natřeme 
krémem vršek i strany dortu. Poslední 
placku udělanou ze zbytků rozdrtíme vá-
lečkem a medovník posypeme nahoře i 
z boků. Necháme aspoň 1 den uležet. 

Dobrou chuť! 

 
Redakční koutek 

Děkujeme všem za jejich příspěvky, pře-
jeme krásné prázdniny a těšíme se, že 
vám třeba zbude i troška času na na-
psání článečku do příštího Rožně. 

Vaše redakce 
  

 

Stránky pro děti 

Chasidský příběh 

Chudý sedlák se jednou pozdě večer vracel z trhu a uvědomil si, že nemá modlitební 

knížku. Zrovna uprostřed lesa mu upadlo kolo od povozu a pomyšlení, že by se v tako-

vý den neměl vůbec pomodlit, ho velmi rozrušilo. Jeho modlitba tedy zněla takto: „Stala 

se mi taková nepříjemnost, Pane. Zapomněl jsem ráno doma modlitební knížku a mám 

bohužel tak špatnou paměť, že bez ní neodříkám jedinou modlitbičku. Udělám to tedy 

tak: Pětkrát za sebou a velmi pomalu odříkám abecedu a ty, jež všechny modlitby znáš, 

si můžeš ta písmenka sestavit v modlitby, které si já prostě nepamatuju.“ 

A Pán svým andělům řekl: „Ze všech modliteb, které jsem dnes slyšel, byla tato bezpo-

chyby ta nejlepší, neboť ji vyslovilo srdce upřímné a ryzí.“  

 

                                           
 

Milé děti! 
 
Vaše tolik očekávané prázdniny jsou konečně tady! 
Všechny máte za sebou dlouhý školní rok a tak se jistě moc těšíte na dny volna a odpo-
činku. Nezapomeňte poděkovat Pánu Bohu za ochranu a pomoc, kterou vás po celý rok 
provázel. Stejně tak na Pána Boha nezapomínejte ani o prázdninách, protože On je 
s vámi pořád. 
 
Přeji vám krásné prázdniny, plno hezkých zážitků a setkání. Těším se na setkání v 
novém školním roce. 

Lidka 
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Pořad bohoslužeb do konce září 

1.7. Pá 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšo-
va  

18:00 za † Alžbětu Siegelovou 

2.7. So 
Neposkvrněného srdce 

Panny Marie 
7:00 za † rodiče, živou a † rodinu 

3.7. Ne 14. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 
   9:00 na poděkování za 60 let manželství 

5.7. Út sv. Cyrila a Metoděje 8:00 za † Jakuba Procházku a živou rodinu 

7.7. Čt  18:00 za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti 

8.7. Pá  18:00 na úmysly dárců 

9.7. So  7:00 na poděkování za 75 let života 
10.7. Ne 15. neděle v mezidobí 7:15 za živou a † rodinu Korzerovu a prarodiče 

   9:00 za farní společenství 

13.7. St  18:00 
za † Miroslava Pokorného, rodinu Kučerovu, Pokorovu, Pokor-
nou a živou rodinu 

14.7. Čt  7:00 za † Andělu Močičkovou a jejího živého bratra Prokopa Grošova 

15.7. Pá  18:00 za nemocné 

16.7. So Panny Marie Karmelské 7:00 na poděkování 

17.7. Ne 16. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 
   9:00 za živou a † rodinu Plíškovu, Daňkovu a Kališovu 

21.7. Čt  18:00 za † rodiny Janíčkovy a Taslerovy a živou rodinu 

22.7. Pá sv. Marie Magdaleny 18:00 za † strýce 

23.7. So  7:00 za živou a † rodinu Skálovu a Paulíkovu a duše v očistci 

24.7. Ne 17. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 
   9:00 za † Bohumila Denemarka, manželku, syna a celou přízeň 

29.7. Pá  18:00 za † manžela, oboje rodiče a živou rodinu 

30.7. So  7:00 za zemřelé 

31.7. Ne 18. neděle v mezidobí 7:15 za † manžela, dvoje rodiče a živou rodinu 
   9:00 za farní společenství 

3.8. St  18:00 za pomoc Ducha Svatého v rodině syna 

4.8. Čt sv. Jana Maria Vianney 7:00 za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti 

5.8. Pá  18:00 za † Pavlu a Aloise Vepřekovy 

6.8. So Proměnění Páně 8:00 za nemocné 

7.8. Ne 19. neděle v mezidobí 8:00 za farní společenství 
  Svatovavřinecké hody 10:00 za živou a † rodinu Špačkovu a Zatloukalovu a za uzdravení syna 

10.8. St sv. Vavřince 18:00 za † Jaroslava Potůčka a rodinu Halouzkovu a Novotnou 

11.8. Čt sv. Kláry 7:00 za † manžela, dvoje rodiče a živou rodinu 

12.8. Pá  18:00 na poděkování za dar života, Boží lásku a ochranu 

13.8. So  7:00 za † manžela a dvoje rodiče 

14.8. Ne 20. neděle v mezidobí 7:15 za † rodiče a živou rodinu 

   9:00 za farní společenství 

15.8. Po Nanebevzetí Panny Marie 18:00 za rodiče Ladislavu a Eugena Morbacherovy a jejich dcery s rodinami 

17.8. St  18:00 za rodiče Schüllerovy, Sedláčkovy a Kolaříkovy 

18.8. Čt  7:00 za spásu duše Romana Řezníčka 

19.8. Pá  18:00 za Lidušku Plockovu a † rodiče Jaškovy a Plockovy 

20.8. So  7:00 na úmysly dárců 

21.8. Ne 21. neděle v mezidobí 7:15 na poděkování za dar života 
   10:00 za farní společenství (v Ivanovicích) 

24.8. St sv. Bartoloměje 18:00 za zdraví a Boží požehnání pro Matyáška a celou rodinu 

25.8. Čt  7:00 za † paní Konvalinovou 

26.8. Pá  18:00 za zemřelé 

28.8. Ne 22. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 

   9:00 za † Vlastimila Havlíka a živou a † rodinu  

29.8. Po Umučení sv.Jana Křtitele 18:00 za † rodiče a živou a † rodinu z obou stran  

31.8. St  18:00 za dary Ducha Svatého pro naše děti v novém školním roce  

1.9. Čt  7:00 za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti 

2.9. Pá  18:00 za živou a † rodinu Čechovu a Hamříkovu 
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3.9. So  7:00 za † manžela a živou rodinu 

4.9. Ne 23. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 
   8:30 za † Ludmilu Olbrichovu a živou rodinu 
   10:00 na poděkování za dar života a svátost manželství 

5.9. Po  18:00 za Pepíka a příbuzenstvo 

7.9. St  18:00 za uzdravení dcery a zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

8.9. Čt Narození Panny Marie 7:00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého 
   18:00 na úmysly dárců 

9.9. Pá  18:00 na úmysl dárce 

10.9. So  7:00 za živou a † rodinu Milionovu a Chladilovu 

11.9. Ne 24. neděle v mezidobí 7:15 na poděkování za dar života a † rodiče 

   8:30 
za † rodiče a prarodiče a živé a † rodiny z obou stran a na po-
děkování za dožití 

   10:00 za farní společenství 

12.9. Po Jména Panny Marie 18:00 za nemocné 

14.9. St Povýšení svatého kříže 18:00 na úmysl dárce 

15.9. Čt Panny Marie Bolestné 7:00 za † a živou rodinu 

16.9. Pá sv. Ludmily 18:00 za P. Jana Pavlů, manžela a živou a † rodinu 

17.9. So  7:00 za † Janu Komárkovou a její rodiče 

18.9. Ne 25. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 
   8:30 za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu 

   10:00 
za živou a † rodinu Matalovu a Kadlecovu a na poděkování za 
dar života 

19.9. Po  18:00 za † manžele Morbacherovy a živou a † rodinu 

21.9. St sv. Matouše 18:00 za společenství Svaté Rodiny 

22.9. Čt  7:00 za Oktáva Kociána, rodiče a živou rodinu 

23.9. Pá  18:00 za † rodiče a prarodiče, † manžela a švagra a zdraví živé rodiny 

24.9. So  7:00 za zemřelé 

25.9. Ne 26. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 

   8:30 
za † rodiče Tišnovských, dvoje prarodiče, † Aloise a Františka a 
za celou živou rodinu 

   10:00 za živé a † obyvatele Medlánek 

26.9. Po  18:00 na úmysl dárce 

28.9. St sv. Václava 8:00 za živou a † rodinu Šaumanovu a Kepákovu 

30.9. Pá  18:00 za skauty 
 

 

Malá rada (nejen) na dovolenou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příspěvky do příštího čísla Rožně zasílejte do 15. 9. 2011 !!! 
 

 

 

Bratře, nejezdi 

rychleji než umí 

létat tvůj anděl 

strážný. 

Bratře, nejezdi 

rychleji než umí 

létat tvůj anděl 

strážný. 


