
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 6 / 2011 

 
 

Vánoce – to je čas, kdy si toho tolik přejeme… zdraví, štěstí, úspěch. Pěkně vyzdo-
bené domy, stromeček, koledy… a člověk je skoro přesvědčený, že to, co přeje, i 
to, co mu bylo přáno, se možno tentokrát splní. 

Vánoce – to je narození Krista, který přišel na svět v Rodině, kde Bůh zcela změnil 
plány obou Rodičů. 

O Vánocích si připomínáme také svatého Štěpána - mučedníka, který je příkladem 
člověka, pro kterého se ta naše tradiční lidská přání nesplnila.  

My si přejeme zdraví - od něj to zdraví uteklo jako vzduch z propíchnuté pneumati-
ky, když po něm házeli kameny. 
My si přejeme štěstí - svatý Štěpán měl smůlu a štěstí ho opustilo. 
My si přejeme úspěchy - Štěpán umíral a kolem něj bylo tolik lidí plných nenávisti. 

Jakoby to nebyl zrovna nejlepší nápad církevních otců, zavádět nám o Vánocích ta-
kový svátek, že by to snad udělali ze zlomyslnosti, aby nám zkazili dobrou náladu? 

Zkusme se ale zamyslet, kolik je někdy v našich přáních egoizmu. Jak často v těch 
přáních není přítomen Bůh. Takže si přejeme, abychom si zařídili život podle sebe. 
Přeji si, abych byl zdravý jako rybička, bohatý jako byznysmen, aby se každému ve-
dlo, jak si to sám představuje. 

Jak je dobře, že se nám naše přání občas nevyplní! Kdyby svatý Ignác z Loyoly neo-
nemocněl a nebyl zraněn, asi by dnes nebylo Jezuitů. Kdyby Andersen zůstal her-
cem, po čemž velice toužil, a kdyby se oženil se zpěvačkou, kterou miloval i přesto, 
že ona jím pohrdala, nebylo by dnes tak krásných pohádek, které se rodily z bolesti 
a utrpení osamělého srdce. A těchto příkladů můžeme najít plno i v našem dneš-
ním životě… Vlastně spousta dobrých věcí i uměleckých děl vznikla díky těm, kteří 
nebyli úplně zdraví, kterým se život lidsky „zhroutil“. 

A tak raději sobě i rodinám přejme Boha. Boha, který ví, jak naše životy vést i přes 
naše nedostatky, starosti i nemoci, a vede nás skrze „polámané“ životní plány. 

Ať v našich přáních bude vždy přítomen živý a dobrý Bůh. 

Přeji Vám zdraví a štěstí, ale nade vše Vám přeji Boha, On ví proč… 

Rok 2012, to je rok víry… 

Váš P. Jacek
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Život ve farnosti 

26. 12. Svátek sv. Štěpána 

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hodin 

30. 12. Svátek sv. Rodiny 

mše sv. v 18 hodin,                              
obnova manželských slibů  

31. 12. Sv. Silvestra I., závěr roku 2011 

děkovná mše sv. v 17.00,                      
od 23 hod. adorace a společný vstup 
do nového roku 2012 

  1. 1.   Slavnost Matky Boží Panny Marie 

mše sv. v 8 a v 10 hodin  

  6. 1.   Slavnost Zjevení Páně 

mše sv. v 17 hodin 

18. 1.   Panny Marie, matky jednoty křesťanů 

mše sv. v 18 hodin, začíná Týden   
modliteb za jednotu křesťanů  

19. 1.   Ekumenická bohoslužba 

v 18 hodin v našem kostele 

  2. 2.   Uvedení Páně do chrámu 

mše sv. v 18 hodin 

  3. 2.   Svátek sv. Blažeje 

mše sv. v 18 hodin, svatoblažejské    
požehnání 

22. 2.   Popeleční středa 

mše sv. v 7 a v 18 hodin,                     
udílení popelce 

 

* * * 

Mše svaté za nemocné 

- 13. ledna, 11. února 

Mše svaté za zemřelé 

-30. prosince, 28. ledna, 25. února 

Mše svaté na úmysly dárců 

-6. ledna, 27. února 
 

V uvedené dny bude připraven košík, do ně-
hož můžete vložit na lístku svůj úmysl. 
 
Historické betlémy 2011 

V rámci tohoto brněnského projektu je kaž-
doročně návštěvníkům nabízena prohlídka 
betlémů nejen v centru města, ale nově ta-
ké v dalších brněnských kostelích, včetně 
řečkovického. 
Prohlídka Betléma v kostele bude možná ve 
dnech 25., 26. a 31. prosince a na Nový rok, 
vždy od 15 do 17 hodin, v další dny půl ho-
diny přede mší svatou. 

 

Koleda rodin 

- se bude konat 8. ledna v 15 hodin ve farní 
herně. 
 

Tříkrálový koncert 
Tradiční koncert pěveckého sdružení Lumír 
se koná v našem kostele 6. ledna v 18.30 
hodin. 
 

Farní ples 
- se koná v sobotu 21. ledna jako obvykle v 
řečkovické sokolovně. Bližší informace na-
jdete na plakátech a v ohláškách. 
 

V naší farnosti probíhá 

Příprava na první svaté přijímání 

- pravidelně ve středu po večerní mši svaté 

Snídaně na faře 

- obvykle druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci 

Katecheze pro dospělé 

- obvykle třetí pátek po mši sv. na faře 

Nešpory 

Příležitost ke společné modlitbě nešpor 
v kostele je každé pondělí při mši svaté. Zpí-
vané nešpory zakončené svátostným po-
žehnáním bývají vždy první neděli v měsíci 
v 15 hodin. 
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Poděkování 

Díky za náš farní časopis Rožeň, na jehož strán-
kách bych chtěl upřímně poděkovat všem spo-
lufarníkům za jejich blahopřání a dary k mým 
80. narozeninám. Na prvním místě děkuji Bohu, 
že mi dopřál se ve zdraví dožít tohoto výročí. 
Velké poděkování patří také otci Jackovi za jeho 
krásná slova uznání a díků při ranní mši svaté i 
za příjemnou společnost u stolu. Myslím, že 
každého člověka potěší, když má možnost vidět, 
že jeho služba není zbytečná a že ji druzí dove-
dou ocenit. Také děkuji panu Dobešovi za krás-
ný hudební příspěvek. A nesmím zapomenout 
ani na farníky z Mokré Hory, kteří měli službu a 
postarali se o příjemnou, přátelskou atmosféru 
a pohoštění ve farním klubu. Za dar a blahopřá-
ní děkuji také místní organizaci KDU-ČSL. 

Ještě jednou díky všem! Je krásné, že tvoříme 
ve farnosti společenství, kde se můžeme cítit 
tak dobře, jako v rodině, jako mezi přáteli. 

R.Č. 

Pouť po stopách bl. Jana 

Pavla II. 

(28. 9. 2011 – 1. 10. 2011) 

 
Středa – Skoczów, Wadowice 
Den jsme začali mší sv. v našem kostele. Pak 
už jsme odvážně vyrazili na naše putování, a 
to velmi pohodlným autobusem. Ve 13 hodin 
jsme dorazili do města Skoczów (Skočov), ro-
diště sv. Jana Sarkandera, mučedníka ze 17. 
století. Sv. Jan Sarkander se narodil v roce 
1576, jako kněz působil na Moravě, zemřel 
mučednickou smrtí v roce 1620 v Olomouci. 
V roce 1859 byl papežem Piem IX. blahoře-
čen a v roce 1995 papežem Janem Pavlem II. 
v Olomouci svatořečen. Navštívili jsme kapli 
ve sklepě a muzeum v přízemí jeho rodného 
domu. Na kopci nad městem Skoczów se na-
chází kaple a velký kříž. V roce 1995 na kopci 
sloužil mši sv. papež Jan Pavel II při své ná-
vštěvě města. Cestou zpátky k autobusu jsme 
navštívili místní farní kostel. 

Dále jsme pokračovali do města Wadowice. 
Do rodiště bl. Jana Pavla II. jsme dorazili v 16 
hodin. Karol Wojtyla se narodil v roce 1920. 
Ve Wadowicích žil až do maturity na místním 
gymnáziu. Jeho rodný dům hned vedle bazili-
ky Obětování Nejsvětější Panny Marie se 
v současné době rekonstruuje tzv. „z gruntu“ 
(zůstalo pouze obvodové zdivo). Ono i celé 
náměstí je v rekonstrukci (doporučuji pro-
hlédnout fotografie na rajčeti*). 

Do Katolického domu (Dom Katolicki) z druhé 
strany baziliky je přestěhován veškerý inven-
tář z expozice v původním rodném domě Ja-
na Pavla II. Navštívili jsme i baziliku. Nakonec 
nebylo možné neochutnat „kremówki papi-
eskie“, jejichž vznik se datuje do roku 1999. 
Při návštěvě papeže ve Wadowicích se zmínil 
o tom, jak v mládí chodil do cukrárny na 
„kremówki“. Od té doby je na každém rohu 
vývěsní štít lákající na ty pravé „kremówki 
papieskie“. 

Kolem půl osmé večer jsme dorazili do místa 
našeho nocování. Kalwaria Zebrzydowska se 
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nachází asi na půl cesty mezi Wadowicemi a 
Krakowem. Celý název areálu zní Sanktuarium 
pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Centrem je rozsáhlý „Klasztor OO. Bernar-
dynów“ (františkánů) s bazilikou minor (od roku 
1979), s poutními domy, restauracemi, jídelnou 
… Někteří jsme si po ubytování areál prošli a 
navštívili baziliku a kapli se zázračným obrazem 
Panny Marie. Kalvárie je od roku 1999 na se-
znamu světového dědictví UNESCO. 

 
 

Čtvrtek - Kalwaria Zebrzydowska 
Ráno po snídani (většinou ještě z vlastních zá-
sob, někteří vyrazili na teplou snídani do restau-
race) jsme se v 9 hodin sešli před poutním do-
mem. Milý, ale rychle polsky mluvící, průvodce 
nás seznámil s historií a současností areálu. Zá-
klady rozlehlého komplexu, jež nápadně připo-
mínají svatá místa v Jeruzalémě, nechal postavit 
krakovský vojvoda Mikołaj Zebrzydowski. Z jeho 
podnětu vyrostla v roce 1600 na vrcholku hory 
Zarek kaple Ukřižování Ježíše Krista, ke které 
později přibyl i kostel a zanedlouho poté i kláš-
terní budovy (italský architekt Jan Maria Ber-
nardoni). Postupně tak vznikl nádherný kom-
plex, který byl v letech 1605 až 1617 dále rozší-
řen o prvních šestnáct zastavení křížové cesty. 
Zebrzydowski byl přesvědčen, že okolí Zareku 
se velmi podobá biblickému Jeruzalému, a tak 
se Zareku začalo říkat „Golgota“, v jeho soused-
ství stála „Olivová hora“ a další kaple byly vy-
stavěny na hoře „Sion“. Po smrti Nikolaje v roce 
1620 pokračoval v rozestavěném díle jeho syn 
Jan Zebrzydowski. Kalvárie se brzy stala vyhle-

dávaným místem věřících, a tak musel být 
ještě koncem 17. století hlavní kostel rozšířen 
o další dvě kaple. Celkový počet kostelů, kaplí 
a objektů je 41. Dnes je kalvárie jedním z 
nejnavštěvovanějších poutních míst v celém 
Polsku. Nejvíce věřících sem míří v období 
Velikonočního svatého týdne, kdy se koná 
slavnostní procesí. Poutníci, převlečení do 
dobových kostýmů, prochází poslední cestu 
Ježíše Krista od Pilátova soudu až na Golgotu. 
To vše za doprovodu až 250 tisíc diváků a vě-
řících, kteří po celou dobu pronášejí modlit-
by. Mezi časté návštěvníky Kalwarie Zebr-
zydowske patřil již od svého dětství i bl. Jan 
Pavel II. (rodné Wadowice jsou pouhých čtr-
náct kilometrů od kláštera). Na jeho počest 
byla v roce 2000 před hlavním vchodem do 
baziliky odhalena bronzová socha. 

V 10 hodin jsme vyrazili na závěrečnou část 
„Cestičky Pána Ježíše“ a pomodlili se celou 
modlitbu křížové cesty. Už ve 13 hodin jsme 
totiž slavili mši sv. v kapli Kalwarijské Boho-
rodičky v bazilice. Po utracení několika 
zlotých za suvenýry jsme se v 15 hodin vydali 
na zbývající část kalvárie. Počasí bylo přímo 
nádherné a tak jsme se mohli v klidu a poho-
dě rozjímat nad tajemstvím utrpení z lásky 
Syna Ježíše a Jeho Matky. Po návratu do kláš-
tera byla od 18 hodin společná večeře. Otec 
Jacek zajistil místní uzeniny, muži rozpálený 
gril a výsledek byl famózní. Zpěv při kytaře, 
krásný výhled do krajiny, zapadající slunce, 
bylo nám dobře. Rozcházeli jsme se až za 
tmy. 
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Pátek - Krakow 
Třetí den jsme odjeli už v 7 hodin do Krakowa, 
navštívit „Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie-Łagiewnikach“ (Sanktuárium Božího 
milosrdenství). Právě vrcholily přípravy na II. 
světový apoštolský kongres Božího milosrden-
ství. Navštívili jsme „Klasztor Zgromadzenia Si-
óstr Matki Bożej Miłosierdzia“. V kapli sv. Josefa 
v klášteře jsme slavili mši sv., po níž jsme se na-
snídali, proběhli areál Sanktuária, utratili nějaké 
zloté za památky a vyrazili do centra města. Se-
známit se s historií na královský hrad Wawel, 
který uchovává ostatky významných osob pol-
ské historie. Ve Wawelské katedrále jsou po-
chováni králové, duchovní, významní šlechtici i 
několik svatých. Díky, Otče Jacku, za možnost 
tato místa projít. Je vhodné upozornit i na sku-
tečnost, že Krakow byl součástí Velké Moravy a 
teprve po zmocnění se vlády nad Moravou čes-
kými Přemyslovci jsme o tuto naši severní část 
Moravy přišli a na konci 10. století byla začle-
něna pod tehdejší Polské království. 

Z Wawelu jsme prošli městem na Krakowské 
arcibiskupství, známé působiště Karola Wojtyly, 
kde sloužil od roku 1958 jako pomocný biskup, 
roku 1963 se stal arcibiskupem, v roce 1967 byl 
jmenován kardinálem, než se stal v roce 1978 
papežem Janem Pavlem II. Velmi známé jsou 
obrázky z návštěv papeže v Krakowě, kdy vždy 
nocoval v Arcibiskupském paláci a na prostran-
ství před arcibiskupstvím jej čekalo velké množ-
ství mladých lidí. Samozřejmě jsme si nenechali 
ujít ani Rynek Główny (hlavní náměstí). Je veli-
ké, okolní stavby jsou krásné, je plné lidí. Tako-
vé mraveniště. Viděli jsme Mariánský kostel pl-
ný turistů, kde se nedalo ani téměř pokleknout. 
Zato malý kostelík sv. Vojtěcha nám umožnil 
chvíli ztišení. Po odtroubení 14. hodiny z věže 
Mariánského kostela jsme se sešli u autobusu, 
který parkoval u břehu řeky Visly. Ve slunečném 
počasí byl travnatý břeh plný lidí. Také my jsme 
využili chvíle k lenošení na sluníčku. V půl čtvrté 
jsme odjeli do čtvrti Nowa Huta navštívit kostel 
„Arka Pana“ (Archa Pána) a „Matki Bożej Kró-
lowej Polskii“. Nowa Huta vyrostla v letech 
1949 až 1951 podle vzoru nového socialistické-
ho člověka. S domy, obchody, školami, sporto-

višti, ale bez kostela. Noví obyvatelé se ale 
své víry nevzdali a přes velké překážky a utr-
pení se jim nakonec podařilo kostel postavit i 
navzdory státu. Vysvěcen byl 15. května 1977 
kardinálem Karolem Wojtylou. Je to moderní 
stavba s užitnou plochou přes 1800 m2 
v několika úrovních. 

O půl šesté jsme odjeli z Krakowa do města 
Częstochowa (Čenstochová). Cestou jsme na 
dálnici prodělali přísnou kontrolu „Inspekcji 
transportu drogowego“. Nejedná se o kon-
trolu drog, ale o kontrolu dopravní policie. 
Nečekaná kontrola nás zdržela cca o 40 mi-
nut a tak jsme do Čenstochové dorazili až ve 
21 hodin. Část nás přespala v jednom pout-
ním domě, druhá skupina přespala v neda-
lekém druhém poutním domě a dorazila na 
nocleh v půl desáté. 

 

 
 

Sobota – Czestochowa – Jasna Góra 
Po snídani, kterou absolvovala pouze první 
skupina poutníků, jsme společně zajeli auto-
busem na Jasnou Horu v Čenstochové. Jasna 
Góra (Jasná Hora) je paulínský klášter a nej-
významnější poutní místo Polska. Druhá sku-
pina poutníků se nasnídala až tady. A pak už 
jsme všichni společně prošli Křížovou cestu 
na hradbách kláštera. Jasná Hora je místem 
setkání a modliteb pro mnoho lidí (jen v den 
naší pouti se zde konalo Środowisko pra-
wników polskich, Siostry sercanki - 50-lecie 
ofiarujemy Sercu Jezusa i Maryi, Ważnych 18 
tysięcy pracowników SANEPID-u..., Złoci jubi-
laci - 2 biskupi i 8 księży Archidiecezji 
Łódzkiej, Polki-Amazonki walczą... z chorobą 
cywilizacji, Nadzieja 6 tys. maturzystów ziemi 
przemyskiej, celkem tedy desetitisíce lidí). V 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Pl-Cz%C4%99stochowa.ogg
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_paul%C3%ADn%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poutn%C3%AD_m%C3%ADsto
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6848
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6848
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6849
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6849
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6851
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6851
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6852
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6852
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6852
http://www.jasnagora.com/wydarzenieDuze.php?ID=6853
http://www.jasnagora.com/wydarzenieDuze.php?ID=6853
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6854
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6854
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klášterní bazilice Nalezení svatého Kříže a Na-
nebevzetí Panny Marie se nachází slavná ikona 
Panny Marie Čenstochovské, které řada věřících 
připisuje zázračné vlastnosti. Pochází ze 13. sto-
letí a byl za husitských válek poškozen. Na tváři 
Matky Boží zůstaly 2 krvavé jizvy jako památka 
na svatokrádež ve 14. stol. Za vlády krále Kazi-
míra v 16. století se stala Královnou Polské ko-
runy. Také Jan Pavel II. uctil tuto Královnu. 
Vzhledem k množství poutníků se však někteří 
z nás ani k obrazu nedostali, takže je důvod toto 
poutní místo navštívit ještě jednou. Ti co měli to 
štěstí a do kaple s obrazem se dostali, měli 
krátkou příležitost k modlitbě na kolenou. Na 
13. hodinu jsme se sešli v kapli Panny Marie Rů-
žencové. Jediné klidné a tiché místo na Jasné 
Hoře. Na tomto promodleném místě jsme slavili 
mši sv. a v půl třetí odpoledne pak vyrazili zpět 
domů. K našemu kostelu v Řečkovicích jsme při-
jeli kolem půl deváté večer. 

Nápad na uspořádání pouti po stopách bl. Jana 
Pavla II. byl skvělý. Navštívili jsme místa, která 
bl. Jana Pavla II. ovlivnila, i místa, kde světec 
sám působil. Fyzické poznání míst, jejich histo-
rických souvislostí, ale i jejich současnosti, je 
pro pochopení myšlenek Jana Pavla II. velmi 
přínosné. Člověku to při čtení jeho textů po-
skytne hlubší náhled. Díky za tuto příležitost. 
Bohu díky za všechny lidi, kteří se na přípravě a 
organizaci této cesty podíleli, za jejich ochotu a 
připravenost podílet se na práci k dobru ostat-
ních. Ať jim Pán žehná. 

Vděční poutníci 
 

* P.S. 

Všem vám doporučuji návštěvu internetové fo-
togalerie naší farnosti, kde je ke zhlédnutí 
spousta krásných fotografií poutnice Markéty 
Šmerdové. 

 

Tříkrálová sbírka 
 

Milí farníci 

 

Dovolte, abych jménem Ob-
lastní charity Brno poděkova-
la všem koledníkům a dobro-

volníkům za pomoc při koledování a organi-
zaci letošní Tříkrálové sbírky. Zvlášť děkuji za 
štědrost řečkovických farníků, díky níž se 
v roce 2011, včetně samostatné sbírky 
v Jehnicích, vybralo 92 631,- Kč.  

Ve městě Brně vybralo celkem 1 283 539,- 
Kč. 

Tyto peníze byly použity pro lidi s mentálním 
postižením a autismem, lidi bez domova, 
matky s dětmi v tísni a seniory. Dále také na 
humanitární pomoc na Haiti a na Ukrajině. 

Dobročinná charitní akce Tříkrálová sbírka 
proběhne v roce 2012 již podvanácté. 

Sbírka probíhá podle přesných pravidel. Na 
úvod žehnají koledníkům v jednotlivých 
diecézích biskupové a kněží. V roce 2012 
proběhne žehnání koledníků v pondělí 2.1. 
v 16 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na 
Petrově.  

Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dět-
ském věku, převlečení za bájné krále (mudrce 
z východu), kteří se podle tradice přišli po-
klonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. 
Koledování probíhá podle místních podmínek 
v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna. 

Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, 
vybavená průkazem koledníka. Skupinka 
chodí od domu k domu nebo koleduje v uli-
cích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních 
svátků, obdarovává je drobnou pozorností 
(např. malým balením cukru). Současně ko-
ledníci prosí o finanční příspěvek do úředně 
zapečetěné válcovité kasičky, opatřené cha-
ritním logem. 

Sbírku doprovází od roku 2008 také Tříkrálo-
vý koncert, pořádaný v Městském divadle 
Brno, který v přímém přenosu vysílá Česká 
televize (8.1.2012 v 17:30 hodin), některé 

http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/trikralovy-koncert/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/trikralovy-koncert/
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ročníky vysílal rovněž Český rozhlas 1-
Radiožurnál. 

Kromě koledníků lze přispět také na tříkrálové 
sbírkové konto a v posledních letech také pro-
střednictvím "dárcovské SMS" odeslané z mo-
bilního telefonu (DMS KOLEDA). 

Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře a 
srdce, podpořte charitní dílo. Děkujeme. 

Irena Prokšová 

Oblastní charita Brno 

 

 
 

Rožeň 

Pročítám poslední vydání našeho farního časo-
pisu Rožně a prožívám adventní dny. Mé chvíle 
očekávání prozařují příspěvky z něho. Jak je 
úžasné, že se můžeme takto vzájemně obdaro-
vávat. Jaký to dar, že máme redakční radu a v ní 
lidi ochotné věnovat svůj čas a úsilí. 

Chci poděkovat za námahu, kterou s vydáním 
každého Rožně prožíváte a také za Lidušku, kte-
rá pečlivě a skvěle připravuje stránky pro děti.  

Dovolte, abych vám všem poslala toto své vá-
noční vyznání: 

Děkujeme, Bože, za nevýslovný dar, 
za Ježíše, kterého jsi nám dal. 
Tvé ruce Ježíši jsou naší oporou, 
za vše děkujeme s nesmírnou pokorou. 

J.S. 

Redakční koutek 

Děkujeme všem za příspěvky a za vaši pří-
zeň v celém letošním roce. Obzvláště po-
slední příspěvek od J.S. nás velice potěšil a 
zahřál na duši. Pán Bůh zaplať vám všem! 

Informace z farního zpravodaje i další aktua-
lity najdete na farním webu  

http://farnost.katolik.cz/reckovice/ 

Ve farní fotogalerii jsou nově fotografie z 
adventních dětských akcí. 

 

Přejeme vám požehnané a radostné Váno-
ce, hodně Boha, jak hezky říká otec Jacek ve 
svém úvodníku, a taky velkou chuť do psaní. 

Vaše redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Komunita 

SANT’EGIDIO 

PODĚKOVÁNÍ KOMUNITY SANT´ EGIDIO 

 

Děkujeme za vaše příspěvky na vánoční 
oběd pro lidi bez domova a sociálně slabé, 

který se bude konat tradičně na svátek 
svatého Štěpána v restauraci Živá voda a 

na faře u sv. Jakuba. 
Vybrali jsme částku 17 872 Kc. 

Peníze a dárky, které vybereme na tento 
vánoční oběd, ale nepoužijeme je přímo 

na tuto akci, budou použity na nákup jídla 

a nápojů a dalších potřebných věcí, které 
rozdáváme každou středu v centru města 
lidem bez domova a sociálně slabým a na 
další akce, jako jsou pikniky a mikulášská 

nadílka. 
 

Děkujeme, že jsme vás mohli o tuto po-
moc požádat. 

Stejně důležité jsou pro tyto lidi vaše 
modlitby a vaše porozumění pro jejich 

těžké životní podmínky. 
Za vše vám srdečně děkujeme. 

 

http://www.trikralovasbirka.cz/jak-prispet/
http://www.trikralovasbirka.cz/jak-prispet/
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Stránky pro děti 

 
Pastýřova píšťalka 

Kdysi dávno žil starý pastýř, který rád sledoval noční oblohu a znal dobře drá-
hu každé hvězdy. Když byla jasná noc, opřel se na pastvině o hůl a pozoroval 
hvězdy. „On přijde,“ říkával. „A kdy?“ ptával se jeho vnuk malý chlapec. „Brzy!“ 
Ostatní pastýři se smáli. „To určitě!“ Říkáš to už tolik let a pořád se nic neděje.“ 

Starý pastýř si jich nevšímal. Bylo mu líto jen pochybností, které četl v pohledu 
svého vnuka. Kdo bude předávat slova dávného proroka, až on umře? Kéž by 
přišel brzy! Tolik se toužil dočkat se Jeho příchodu. 

„Bude mít zlatou korunu?“ Vyrušil ho chlapec z přemýšlení.  

„Ano.“ 

„A stříbrný meč?“ 

„Jistě.“ 

A královský plášť?“ 

„To víš, že ano.“ 

Chlapce jeho odpověď uspokojila. Sedl si na kámen a začal hrát na píšťalku. 
Starý muž poslouchal. Chlapec hrál čím dál lépe, melodie zněly čistě a jasně. 
Cvičil se v hraní každý den. Chtěl písničkou přivítat krále, až jednoho dne při-
jde. Nikdo neuměl hrát tak krásně jako on. 

„Zahrál bys také králi bez koruny, bez meče a královského pláště?“ zeptal se 
starý pastýř. 

„Kdepak.“ zavrtěl hlavou chlapec. 

Jak by se mu asi za písničku mohl odvděčit král bez koruny, meče a pláště? 
Ten by ho jistě neodměnil zlatem a stříbrem. 

Zato král s korunou, mečem a pláštěm by ho zahrnul bohatstvím a ostatní by 
mu záviděli a zůstali by na něj koukat s pusou dokořán. 

Stařec posmutněl. Proč jen chlapci sliboval to, v co sám nevěřil? Jak vlastně 
má král přijít? Sestoupí na oblaku? Přijde z neznáma? Narodí se jako dítě? 
Bude chudý, nebo bohatý? Určitě se poprvé objeví bez koruny, meče a pláště, 
ale přesto bude mocnější než všichni ostatní králové. Jak jen to má vnukovi 
vysvětlit? 

Jedné noci se na nebi objevila znamení, na která starý pastýř tak dlouho čekal. 
Hvězdy zářily jasněji než obvykle a nad Betlémem svítila jedna zvlášť velká. A 
pak se objevili andělé, kteří volali: „Nebojte se, dnes se vám narodil Spasitel!“ 

Chlapec se rozběhl za světlem. Píšťalku měl zastrčenou za pasem a utíkal, jak 
nejrychleji uměl. Doběhl jako první. Pozorně si prohlížel dítě, které leželo 
v jesličkách zavinuté v plenkách. Jakýsi muž a žena se na něj šťastně dívali a 
pastýři, kteří doběhli chvíli po chlapci, padli před novorozenětem na kolena. 

To tedy má být ten slibovaný král? 
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Ne, to musí být nějaký omyl. 

Tady nikdy hrát nebude. 

Zklamaně a s opovržením se obrátil. Zamířil do noci a nic nedbal na majestátní 
krásu nebes a anděly, kteří se objevili nad chlévem. 

Ale pak se dítě rozplakalo. 

Nechtěl ho slyšet. 

Zacpal si uši a rozběhl se pryč. Ale pláč ho pronásledoval, pronikal mu až do 
srdce a nakonec ho přiměl vrátit se k jesličkám. 

A tak před ním stál té noci už podruhé. 

Viděl, jak se Marie, Josef i pastýři snaží utěšit plačící dítě. 

Ale nikomu z nich se to nedařilo. 

Co si jen s ním počít? 

Chlapec neměl na vybranou. Vytáhl píšťalku a začal hrát. Dítě se hned uklidni-
lo a přestalo vzlykat. 

Podívalo se na chlapce a usmálo se. 

V tu chvíli pocítil radost i chlapec – ten úsměv byl větší dar než všechno zlato a 
stříbro světa. 

B.Ferrero 
 

 
 

 

Milé děti, 

přeji vám všem krásné setkání s Ježíšem o letošních Vánocích. Přeji vám, abyste také 
pocítily radost, stejně jako ten chlapec v předešlé povídce, a abyste tuto radost doká-
zaly v příštím roce rozdávat ostatním. 

Lidka 
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Smějeme se na Rožni 

Závěr roku bývá tradičně veselý a tak jsme i do Rožně vybrali něco pro zasmání… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tak co, jak se žije v pekle?" 
"Paráda. Pestrá společnost a 
chutná strava. A co v nebi?" 
"Někdy pracujeme i šestnáct 
hodin denně." 
"Nepovídej?! A proč?" 
"Ále, nejsou lidi..." 

Přijde duše do nebe. Svatý 
Petr se ptá na povolání.  
"Doktor!" praví duše hrdě a 
už se hrne dovnitř.  
"Moment, stát!" povídá sva-
tý Petr. 
"Vy musíte vchodem pro do-
davatele!" 

javascript:void(0)
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Prosba za humor 

(Modlitba sv. Tomáše Mora) 

Dopřej mi chuť k jídlu, Pane,  
a také něco, co bych jed, 

dej mi zdravé tělo, Pane,  
a nauč mne s ním zacházet. 

Dej mi zdravý rozum, Pane,  
ať vidí dobro kolem nás, 

ať s hříchem nikdy nevydržím  
a napravit jej umím včas. 

Dej mi mladou duši, Pane,  
ať nenaříká, nereptá, 

dej, ať neberu moc vážně  
své pošetilé, malé, já. 

Dej mi, prosím, humor, Pane,  
a milost, abych chápal vtip, 

ať mám radost ze života,  
ať umím druhé potěšit. 

Amen. 

 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

Pořad bohoslužeb do konce února 2012 

26.12. Po sv. Štěpána 7.15 za manžela a celou živou a zemřelou rodinu 
   8.30 za farní společenství 
   10.00 za Jana Pleského, sestru Janu a celou živou rodinu 

29.12. Čt  18.00 na poděkování 

30.12. Pá sv. Rodiny 18.00 za zemřelé 

31.12. So sv. Silvestra I. 17.00 na poděkování za Boží ochranu v uplynulém roce 

1.1. Ne Matky Boží Panny  8.00 za farní společenství 
  Marie 10.00 za živou a † rodinu Hammerovu a Kolaříkovu  

2.1. Po  18.00 za rodinu Starých, Doc. Jana Vařejčka a sestru Zdenu Strakovou 

4.1. St  18.00 na poděkování 

5.1. Čt  7.00 za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti 

6.1. Pá Zjevení Páně 17.00 na úmysly dárců 

7.1. So  7.00 za † manžela a jeho rodiče 

8.1. Ne Křtu Páně 7.15 za † Annu Suchou a živou a zemřelou rodinu Drábkovu a Suchou 
   8.30 za farní společenství 
   10.00 za † rodiče Neubauerovy 

11.1. St  18.00 za † sestru a živou a zemřelou rodinu Konečných 

12.1. Čt  7.00 na poděkování za dar života 

13.1. Pá  18.00 za nemocné 

14.1. So  7.00 za rodiče, bratra, neteř a živou rodinu 

15.1. Ne 2. neděle v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   8.30 za † Vojtěcha Přerovského a živou a zemřelou rodinu 
   10.00 na úmysl dárce 

16.1. Po  18.00 za † rodiny Dvořákovy a Kudrnáčkovy 
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18.1. St 
P. Marie, Matky      
jednoty křesťanů 

18.00 na úmysl dárce 

19.1. Čt  18.00 ekumenická bohoslužba v našem kostele 

20.1. Pá  18.00 za † Františku Rozsypalovou s rodinou 

21.1. So  7.00 na úmysl dárce 

22.1. Ne 3. neděle v mezidobí 7.15 
za † Drahomíru Tomáškovu, živou a † rodinu Brňovskou, Buchtovu a 
Tomáškovu 

   8.30 za farní společenství 
   10.00 za živou a zemřelou rodinu Handlarovu a Koudelkovu 

23.1. Po  18.00 za † P.Jana Pavlů, manžela, rodiče a bratra 

25.1. St Obrácení sv. Pavla 18.00 na poděkování za milost přijetí svátosti křtu, kmotru a P. Bulvu 

26.1. Čt  7.00 na poděkování za 40 let společného života 

27.1. Pá  18.00 na poděkování za uzdravení 

28.1. So  7.00 za zemřelé 

29.1. Ne 4. neděle v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   8.30 za † rodiče Haklovy, † prarodiče a dar víry pro celou živou rodinu 
   10.00 za † Petra Denemarka, rodiče a celou přízeň 

30.1. Po  18.00 za † Jana a Miloše Řibřidovy 

1.2. St  18.00 za živou a zemřelou rodinu Křižákovu a Maňouškovu 

2.2. Čt 
Uvedení Páně do 
chrámu 

18.00 za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti 

3.2. Pá sv. Blažeje 18.00 za † Lenku a na poděkování za vyslyšení proseb a za živou víru rodiny 

4.2. So  7.00 za † Bohuslava a Boženu Navrátilovy, jejich rodiče a syna 

5.2. Ne 5. neděle v mezidobí 7.15 za † syna, sestru, duše v očistci a živou rodinu 
   8.30 za farní společenství 
   10.00 za † rodiče a živou rodinu 

8.2. St  18.00 za uzdravení manžela 

10.2. Pá  18.00 za † Josefa Dvořáka a živou a zemřelou rodinu 

11.2. So  7.00 za nemocné 

12.2. Ne 6. neděle v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   8.30 za † Jiřího Milara a Boží pomoc a ochranu pro děti a vnoučata 
   10.00 na poděkování za dar života našich dětí 

13.2. Po  18.00 za † manžela, celou přízeň a duše v očistci 

15.2. St  18.00 na poděkování za dar života 

16.2. Čt  7.00 
za † rodinu Suchou a za Boží požehnání a dary Ducha Sv. pro živou 
rodinu 

17.2. Pá  18.00 za skauty 

18.2. So  7.00 za † Jiřího Pavelku a živou rodinu 

19.2. Ne 7. neděle v mezidobí 7.15 za † rodiče Daškovy, Hobzovy a zemřelé členy rodiny Harákovy 

   8.30 
za rodiče Tišnovských, dvoje prarodiče, strýce Aloise a Františka a ži-
vou rodinu 

   10.00 za farní společenství 

20.2. Po  18.00 za živou a † rodinu a dary Ducha Svatého 

22.2. St Popeleční středa 7.00 na poděkování s prosbou o Boží ochranu a pomoc 

   18.00 
za † rodiny Bedřichovy a Pokorných, Milana a Vláda a na poděkování 
za 44 let manželství 

23.2. Čt  7.00 za † tatínka a jeho sourozence a zemřelou Jindřišku Vozdeckou 

24.2. Pá  18.00 na poděkování za Boží pomoc a ochranu živé a zemřelé rodiny 

25.2. So  7.00 za zemřelé 

26.2. Ne 1. neděle postní 7.15 za † rodiče Taslerovy a Janíčkovy a živou rodinu 
   8.30 za farní společenství 
   10.00 za † Danku, Věrku a dvoje rodiče 

27.2. Po  18.00 na úmysly dárců 

29.2. St  18.00 za † Marii Neužilovou a živou rodinu 

 

Příspěvky do příštího čísla Rožně zasílejte prosím do 15. 2. 2012 !!! 
 


