
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 1 / 2012 

 

 

„Blahoslavení jste, když vás budou lidé tupit a pronásledovat…radujte 
se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích“( Lk 6,22-23) 

 
Křesťanství je náboženství paradoxů! Už jenom ta Ježíšova blahoslaven-
ství: Radujte se, když vás budou tupit?!! 
Ježíš od samého začátku šokuje a vyvolává kritiku tzv. osvícených. Nevlád-
nout, ale sloužit, nemstít se, ale odpouštět, nebohatnout, ale rozdávat 
chudým a nakonec chtít ztratit svůj život místo snahy o jeho záchranu, atd. 
Stejně tak i my sami máme často problém přijmout Evangelium se vším 
všudy a to ještě máme hlásat tuto Zprávu celému světu? 
Potom není divu, že když chceme někomu povídat o své víře, tak slyšíme 
buď posměch, nebo to, co uslyšel sv. Pavel u Areopagu: „…poslechneme si 
tě jindy.“ 
O paradoxech totiž nejde nikoho přesvědčit, o paradoxech můžeme jen 
svědčit. 
A k svědectví je potřeba přesvědčení a jistota, pevná víra a důvěra v Boha. 
 
Čas postní doby je blahodárnou chvílí určenou k 
tomu, abychom více mířili k člověku, který dod-
nes šokuje, k Ježíši. On se stal člověkem, aby-
chom mohli žít s Bohem, postil se na poušti, 
abychom se my mohli najíst, přijal nespravedlivý 
soud, abychom my byli zproštěni žaloby, vzal 
kříž, abychom my mohli porozumět utrpění, dal 
se přibít na kříž, abychom zakusili volnost, ze-
mřel, abychom my mohli žít…věčně. 
 
Když jdeš životem a neseš svůj kříž, tak ti okolí nerozumí a posmívá se ti. 
Tak přijď za Ježíšem, rozjímej nad Jeho životem a smrtí a najdeš radost. 
Jen On ti pomůže vidět dál než na to, co vidíš dnes, na trápení a smutek.  
Raduj se uprostřed tohoto světa -  uprostřed sobectví, hříchů, deprese, 
beznaděje. Radujte se, protože máte odměnu v nebesích.  

 
Váš P. Jacek 
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Život ve farnosti 

19.3. Slavnost sv. Josefa 

mše sv. v 18 hod. 

26.3. Slavnost Zvěstování Páně 

mše sv. v 7 a 18 hod. 
od 17.30 bude křížová cesta za ne-
narozené děti 

  1.4. Květná neděle 

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00 hod. 

Liturgie Svatého týdne 

  2. 4. pondělí Svatého týdne 
v 18 hod. mše svatá 

  4. 4. středa Svatého týdne 
v 18 hod. mše sv. zaměřená na děti 

  5. 4. Zelený čtvrtek 
v 18 hod. mše svatá  
na památku Poslední večeře Páně 
21 - 23 hod. adorace u „Božího hrobu“ 

  6. 4. Velký pátek 

v 15 hod. křížová cesta zejména 
pro děti a mládež,  
v 18 hod. obřady Velkého pátku 

  7. 4. Bílá sobota 

od 9 hod. adorace  
u „Božího hrobu“ 
 
Velikonoční vigilie 
ve 21.00 hod. 

  8. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
Hod Boží velikonoční 
mše sv. v 7.15, 8.30 a 10.00, při 
všech bohoslužbách se budou žeh-
nat pokrmy. 
 

  9. 4. Pondělí velikonoční 

mše sv. v 7.15 a 9.00 

Mše svatá za nemocné 

11. března. 

Mše svatá za zemřelé 

31. března. 

Mše svaté na úmysly dárců 

27. února, 26. března. 
 

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

Pobožnost křížové cesty 

vždy  v pátek  v 17.30 hod. 
 v neděli  v 15.00 hod. 
 
Nedělní křížové cesty 
 
1. neděle postní farní rady 
2. neděle postní muži 
3. neděle postní skauti 
4. neděle postní maminky 
5. neděle postní mládež a ministranti 
Květná neděle rodiny 
Velký pátek děti 

Křížová cesta na Medlánecký kopec 

- se koná v pátek 30. 3., sraz ve 20.20hod. 
v Medlánkách u kříže na konci Turistické 
ulice. Svíčky s sebou! 

Postní duchovní obnova 

proběhne v našem kostele v sobotu 17. 3. 
a povede ji o. Stanislav Pacner. 
 

Svátost smíření 

Do pátku 23. 3. se bude zpovídat vždy půl 
hodiny před začátkem bohoslužby a také 
během nedělních křížových cest. 
 
29. 3. čtvrtek 16.00 - 19.00 
   více zpovědníků 
 
30. 3. pátek 16.00 - 18.00 
  2. 4. pondělí 16.00 - 18.00 
  4. 4. středa 16.00 - 18.00 
  6. 4. pátek po skončení obřadů cca 

do 22.00 
 
Prosíme, nezapomeňte také na ty, kterým 
zdravotní stav neumožňuje přijít do kostela 
ke svátostem, a včas u nich domluvte 
s otcem Jackem návštěvu! 
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V naší farnosti probíhá 

Příprava na 1. sv. přijímání dětí 

- vždy ve středu po mši svaté. 

Příprava na svátost biřmování 

- vždy v pátek po mši svaté. 

Snídaně na faře 

- každý druhý čtvrtek po mši svaté. 

Katecheze pro dospělé 

- každý třetí pátek v měsíci po mši svaté  
 

Diecézní akce 

Postní duchovní obnova 

s P. Eliasem Vellou 

Bratři minorité pořádají postní duchovní 
obnovu s otcem Eliasem Vellou, která se 
koná ve dnech 26. až 28. února 2012 v 
kostele svatých Janů v Brně. Tématem 
obnovy je: Trojí Ježíšovo pokušení na 
poušti (Mt 4,1-14). 

Program obnovy začíná každý den od 
14.00 hodin a bude se vždy řídit podle ná-
sledujícího harmonogramu: 

14.00 - 15.00 - přednáška 
15.30 - mše sv. (homilii bude mít o. Vella) 
17.00 - 18.00 - přednáška 
18.00 - 18.30 - přestávka 
18.30 - 19.30 - adorace 

 
Setkání mládeže s o. biskupem 

- se koná v sobotu 31. 3., začátek je v 8.30 
v katedrále na Petrově. 

Postní almužna 2012 

Postní almužna je akce duchovní formace, 
která navazuje na starobylou postní tradi-
ci. A tak si pánové mohou třeba dát o pi-
večko míň, dámy si odřeknou kávu se zá-
kuskem a děti třeba čokoládu a ušetřené 
peníze dát do pokladničky. 

Finanční prostředky použije církev pro-
střednictvím Charity na pomoc lidem v 
nouzi a na podporu charitního díla. 

www.postnialmuzna.cz 

Noc kostelů 2012 

Letošní Noc kostelů se bude konat v pátek 
1. června a naše farnost při ní nebude 
chybět. Proto už teď vyzýváme všechny, 
kteří se chtějí zapojit do přípravy, přispět 
dobrými nápady, pomocí, případně se 
stát sponzory akce, aby se hlásili u otce 
Jacka. Během března je třeba vymyslet 
program a nahlásit jej na biskupství. 

-mf- 

 

Bilance farnosti za rok 2011 
Svátosti, pohřby 

 bylo uděleno 45 křtů (23 chlapců, 22 
děvčat) 

 první sv. přijímání přijalo 19 dětí (12 
chlapců, 7 děvčat) 

 biřmování přijalo 14 biřmovanců 

 svátost manželství uzavřelo 8 párů 

 církevních pohřbů bylo 28 
 

Sbírky v roce 2011  

dosáhly výše 1 062 850 Kč.  
Přehled velkých a účelových sbírek: 
- 9.1. far. Pavlice,Hostim 60 760 Kč 
- 27.2. Svatopetrský haléř 34 560 Kč 
-   3.4. TV do kaple 31 620 Kč 
- 24.4. Velikonoce 34 610 Kč 
- 15.5. na bohoslovce 24 820 Kč 
- 12.6. na charitu 16 960 Kč 
-   7.8.   na misie v Africe 40 200 Kč 
-   4.9.   na církevní školství 20 900 Kč 
- 23.10. na misie 35 450 Kč 
- 27.11. na TV Noe 24 200 Kč 
- 25.12. Vánoce 51 020 Kč 
Ze srdce Vám všem děkujeme za Vaši 
štědrost!  
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Hospodaření farnosti 

Příjmy 
Sbírky    1,062.850,- 
Přijaté dary       81.500,- 
Nájemné         8.170,- 
Úroky z b.ú.              73,- 
CELKEM   1,152.593,- 
 
Výdaje 
Bohoslužebné        15.218,- 
Režijní          94.220,- 
Energie       163.627,- 
Opravy, údržba        75.750,- 
Odeslané sbírky a přísp.     246.170,- 
Dary a charita      255.463,- 
CELKEM       850.448,- 
 
Výsledek hospodaření     302.144,- 

Kamila Schmidtová 

 

Farní charita 

Při vánoční sbírce na likvidaci lepry se vy-
bralo 3680 Kč. 
 

Přehled hospodaření FCH za rok 2011 

Hotovost k 1.1.2011         14 116 Kč 
(z toho 3 532,- Kč na adopci) 

 
Příjmy: 

Likvidace lepry   4 309 Kč 

Do pokladničky FCH   7 532 Kč 

Do pokladničky na adopci   9 728 Kč 

 

Výdaje: 

Likvidace lepry   7 260 Kč 

Příze na obvazy   3 507 Kč 

Adopce na dálku 12 066 Kč 

 
Hotovost k 1.1.2012          12 852 Kč 
(z toho 1 195,- Kč na adopci) 

Všem dárcům za příspěvky na charitu sr-
dečně děkujeme! 

Marta Ocetková 

 

Adopce na dálku 

Další rok uběhl a tak přinášíme přehled o 
sbírkách pro naše adoptované děti v Indii. 
V jednotlivých měsících se vybralo: 
Leden  1070,- 
Únor    640,-          
Březen    850,-          
Květen  1285,- 
Duben    860,-  
Červen    702,-             
Červenec   700,-       
Srpen    922,-   
Září    910,- 
Říjen    982,-  
Listopad    807,-      
Prosinec    ---- 
------------------------------------- 
Celkem  9 728,- 
 
V současné době podporujeme dvě děti, 
vlastně již studenty. Je to Yesuraj Sahay-
araj, student Polytechnického institutu, a 
Maniraj Kavitha, která je výbornou stu-
dentkou a také již postoupila na střední 
školu. Tím se zvýšily náklady na její studi-
um, a proto jsme v tomto roce již platili 
na obě děti po šesti tisících korun. Nákla-
dy tak převýšily výtěžek ročních sbírek, 
schodek byl uhrazen z přebytků 
z minulých let. 

Všem Vám srdečně děkuji za vytrvalou 
podporu našich dětí, Pán Bůh zaplať za 
vaše dary. 

Za FCH Marie Bursová 
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Představujeme... 

Katka Svobodová má v naší farnosti již 
několik let funkci hlavní organizátorky a 
koordinátorky farního plesu. Jak se k této 
práci dostala, v čem spočívá a jak se 
vlastně vydařil letošní ples, si můžete pře-
číst v následujícím rozhovoru. 

Na úvod by nás zajímalo, v čem vlastně 
spočívá příprava plesu? Co všechno je po-
třeba zařídit? A kdy se s přípravou začíná? 

Příprava plesu v podstatě začíná už v září 
tím, že se v Sokolovně domluvíme na 
termínu a potvrdíme si s kapelou, že do-
mluvený termín mají volný. Tak to je úpl-
ný začátek a následné věci se dějí 
v období listopad až prosinec. To zname-
ná, že se tady na faře sejde skupina lidí, 
víceméně je to pořád ta stejná skupina li-
dí, kteří ten ples dávají dohromady, a 
řekneme si, kdo, co a jak to bude fungo-
vat. Jak by měla vypadat organizace, co se 
změnilo od loňského roku. Samozřejmě 
se bavíme o tombole, protože ta je na 
plese ani ne tak nejtěžší, jako spíš nejslo-
žitější. Je kolem toho hrozně moc papíro-
vání a dokladování. Pak kolem Vánoc se 
obvolávají dodavatelé, řeší se víno, chle-
bíčky… Jo a to víno se řeší vlastně už o 
něco dřív. S vínem bývají vždycky trochu 
problémy, protože ne všem víno od jed-
noho dodavatele chutná. Devět let dodá-
val víno na farní ples pan Hrabě, čímž 
bych mu rozhodně chtěla poděkovat. 

Jinak poslední roky už vybíráme jiné do-
davatele vína, je to sice trochu dražší, ale 
je to už přímo ve flaškách a nemusí se 
stáčet. Myslím, že letos jsem žádné nega-
tivní ohlasy na víno neslyšela. Vypilo se 
ho úplně nejvíc za všech těch dvanáct let. 
Asi 82 litrů. Vždycky to bývalo tak kolem 
60 maximálně 70 litrů.   

 

A kolik tam vlastně bylo letos lidí? 

Letos bylo lidí hodně, za což jsem byla 
moc ráda, protože během posledních let 
to vypadalo, že už o ples moc zájem není.  

Třeba loni bylo týden před plesem proda-
ných jen 180 lístků, a to jsem z toho byla 
hodně špatná, protože pokud se neprodá 
aspoň 220 lístků, tak se potom modlím, 
abychom poplatili všechny ty věci jako 
pronájem Sokolovny, kapelu, úklid atd. 
No, naštěstí se to loni nakonec ještě vy-
táhlo a lidí bylo asi 220. 

A letos jich bylo 250, takže to jsem z toho 
měla po dlouhé době velice dobrý pocit, 
že konečně všechno funguje tak, jak má a 
každý ví, co má dělat. Nejvíc vstupenek se 
prodalo v roce 2006 a to 290, nejméně v 
roce 2008 a to 207. 

Kdo se na tedy na organizaci plesu podílí? 

Tak, máme tu takové stálice, kterým bych 
tímto chtěla velmi poděkovat. Paní Pivoň-
ková s paní Prchalovou vždycky prodávají 
lístky. Paní Suchá vypomáhá při úklidu a 
v šatně. Dále mezi stálice patří Jarka Šti-
karová, která každý rok umývá nádobí. No 
a dále se poslední tři roky hodně zapojují 
do přípravy Šikulovi, kteří se podílí na pří-
pravě jako celá rodina. Potom 
v neposlední řadě Ondra Vít, který si vzal 
za svůj bar. No a pak ještě patří velký dík 
Šimonovským, Staňkovým a Tasslerovým, 
protože ti zase dělají drobnou výzdobu 
stolů. A dále taky patří dík těm, kteří 
v pátek pomáhají s přípravou Sokolovny. 
Je taky fajn, že Sokol dal dohromady tzv. 
úklidovou četu, která funguje pod vede-
ním Dominika Schmidta, a bez nich ta pří-
prava i úklid byly mnohem náročnější. A 
taky bych ještě ráda poděkovala všem, 
kteří přispívají do tomboly. A samozřejmě 
nesmím zapomenout na Gustu Dobeše 
jakožto moderátora.  
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Tak to bychom měli přípravu. A co průběh 
plesu? Jak sis ho užila - byl to stres, zda se 
něco pokazí a nevyskytne nějaký problém, 
anebo to už byla relaxace po náročné pří-
pravě? 

No takhle - přípravu jsem si tentokrát do-
cela užila. Tam jsem pořád čekala, že bu-
de nějaký problém. Ale problém byl ako- 

rát s tím, že dva týdny před plesem jsme 
museli shánět jiného dodavatele vína, ale 
to nebyl zas tak velký problém.  

A co se týče průběhu plesu, já jsem tam 
všehovšudy byla asi hodinu a půl, protože 
Matynka prostě nechtěla usnout. Takže 
jsem ze sokolovny odcházela asi o čtvrt na 
osm, to už začínali chodit lidi na ples. Byli 
krásně oblečení v těch róbách, a já tam ve 
špinavých riflích, v bundě a ve svetru. To 
jsme se akorát srazili v šatně. Pak jsem 
utíkala domů, abych uspala tady cvrčka, 
jenže ona nechtěla usnout. Tak jsem se 
na ples dostala asi v deset. Tam jsem zjis-
tila, že ještě nepřijeli účinkující.  

Ti tanečníci totiž jeli ze závodů z Ostravy, 
tak jsem měla strach, aby se jim po cestě 
ještě něco nestalo.  

Nakonec v pořádku dorazili, a já jsem byla 
ráda, že měli trochu zpoždění a mohla 
jsem je vidět. Vloni jsem je totiž neviděla, 
to jsem na plese nebyla vůbec. 

Pak jsem zjistila, že je v Sokolovně strašné 
horko, a samozřejmě jsem zapomněla od 
loňska, kde se otvírají okna. Tak jsem vo-
lala Liborovi Fuchsovi, aby mi to osvěžil, a 
nakonec jsem odchytla Petra Prokše, aby 
mi pomohl otevřít různé ventilačky, takže 
potom už se tam zase dalo dýchat. 

Taky jsem trochu pomohla s tombolou a 
bylo dvanáct a já jsem zjistila, že mám na 
telefonu čtyři nepřijaté hovory, protože 
Matynka se vzbudila a seděla na posteli a 
plakala a odmítala usnout. Takže jsem za-
se utíkala domů. Z plesu si pamatuji hlav-

ně to, že jsem tam cítila takovou dobrou 
atmosféru. Tak doufám, že lidi byli spoko-
jení, že se to líbilo, a třeba příští rok už si 
ten ples užiju tak, jak bych chtěla. Ty roky 
před tím jsem si to totiž neužívala vůbec, 
to jsem byla nervózní, kdy se co pokazí. 
Jestli nám zase nespadnou věšáky a tak. 
Takže ano, býval to stres, bývala jsem 
z toho dost utahaná. Bylo období, kdy 
jsem toho chtěla nechat, protože jsem 
nějak nedokázala vstřebat prostě po-
známky některých lidí, co všechno byl 
špatně. No ale nakonec jsem u toho zů-
stala a jsem ráda, že jsem zůstala. Baví 
mě to, dělám to ráda. Snažím se pro to 
udělat maximum. A pokud se někomu ně-
co nelíbí, tak může jít na ples jinam, nebo 
se přes to přenést, anebo prostě přijít a 
říct, že se mu to a to nelíbilo a že by s tím 
chtěl pomoct, aby to bylo lepší. No a pak 
jsou také věci, které neovlivním, třeba 
akustika v Sokolovně. S tou prostě nic ne-
nadělám.  

Když jsi zmínila ty minulé ročníky, kolik let 
se vlastně na přípravách plesu podílíš? By-
la jsi u organizace všech ročníků? 

No počkej, tak nad tím jsem taky přemýš-
lela. Jak to všechno začalo. No před těmi 
dvanácti lety s tím nápadem přišel Jirka 
Prchal a Tomáš Pivoňka. Protože tady bý-
val ples sokolský a podnikatelský, tak proč 
neudělat ples farní. No a my jsme tenkrát 
na plesech měly s Jájou na starosti tom-
bolu, a tak nás kluci oslovili, jestli bychom 
si zase nevzaly na starost tombolu. Jirka 
měl tenkrát na starosti bar a kuchyň. Tak-
že vlastně první tři plesy jsme dělali 
s kluky, kterým vděčíme za ten původní 
nápad. No a pak se to nějak shodou okol-
ností srazilo u mě. Pokud Pán Bůh dá, tak 
příští rok by měl být pro mě jubilejní de-
sátý.  
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Takže letos, jak jsme již pochopili, jsi s tím 
plesem spokojená, že? 

Já rozhodně ano. A doufám, že i plesající a 
že příští rok přijdou zas. Samozřejmě 
vždycky je co vylepšovat. Letos jsme na-
příklad udělali méně lístků do tomboly, 
protože každý rok zbývaly, a za hodinu a 
půl byly všechny vyprodané a lidi se ptali, 
proč už nejsou další. Ale já jsem ráda, že 
se prodaly všechny lístky do tomboly a 
peníze za ně jsme již po sedmé věnovali 
Klokánku. Celkem jsme jim zatím věnovali 
27 139 Kč.  

No a jinak celkově ples prodělečný nebyl. 
Zatím ještě není dokončené vyúčtování, 
ale peníze, které zůstávají (a není jich 
mnoho), se vždycky dají otci Jackovi, a on 
za ně pak něco koupí. Letos jsme se do-
mluvili, že se část peněz použije na dětský 
karneval a druhá část se věnuje na Lesnou 
na stavbu kostela. Taky sháníme na příští 
rok novou kapelu, protože Duo Carmen 
už je trochu ohrané. Tak pokud by někdo 
věděl o kapele, ale musí být bez bicích, 
aby si hosté nestěžovali na hluk. A dál ješ-
tě máme na příští rok slíbený nový bar od 
Sokola, takže se můžeme těšit.  

Tak a máme tu ještě poslední otázku - co 
ta tvoje role? Jsi spokojená s označením 
hlavní organizátorka a šéfová? 

No, člověk si může naplánovat cokoliv, ale 
pokud kolem sebe nemá lidi, na které se 
může spolehnout, tak by ten ples taky 
mohl být až za rok v prosinci. Od té doby 
co jsem pochopila, že se všem lidem ne-
zavděčím, že některé věci neovlivním, že 
pro to dělám maximum, tak od té doby se 
už na plese nestresuji. A zásluhu na tom 
má i otec Jacek, který mne svým jedná-
ním "naučil" zůstat nad věcí. 

za Rožeň se ptala T. F. 
 
 

Poděkování 

Již druhým rokem zcela nezištně vystupují 
umělci z Vaší, řečkovické farnosti, na be-
nefičním adventním koncertě v obci He-
roltice u Štítů (poslední obec na Moravě, 
olomoucká arcidiecéze). 

Přispívají tak nejen k opravdovému prožití 
adventu, ale i k záchraně a opravě kostela 
sv. Jana Křtitele v obci, která se vylidňuje 
a počet aktivně věřících je menší než 10. 

Koncert (10. 12. 2011) měl velký ohlas a 
návštěva asi 80 posluchačů byla překvapi-
vá.  

Pod vedením a organizací pana Augustina 
Dobeše ještě účinkovali pan Aleš Tomá-
šek, Ondřej Šmerda a Filip Šmerda. 

Petr Beneš 

 

Povzbuzení 

Máme-li v srdci smutek, Bůh najde cestu, 
jak nás potěšit... 

Od mé drahé kamarádky jsem nečekaně 
dostala zapůjčit na celý tento rok knížeč-
ku provázející rokem po dnech, kterou 
napsal biskup Dr. Josef Hlouch a nazval ji 
"Minutěnka". Hned 1. ledna čteme: "Ve 
jménu Páně do nového roku! S plností 
vnitřní energie, s bezmeznou důvěrou v 
Boží pomoc, s veškerou rozhodností učinit 
tento rok rokem svatým. To znamená 
skládat jeden svatý úkon ke druhému. Dát 
tomu roku nejbohatší náplň. To se stane, 
budeme-li vedení trojí snahou: 

1. hluboce a vroucně se ponořovat do Bo-
ží přítomnosti, 

2. co nejvíc být myslí v něčem svatém, 
povznášejícím, 

3. ve všem se ovládat, ke všemu jít srd-
cem milujícím, vše naplnit láskou, vším 
růst v milosti Boží. 
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Tímto si umiňuješ velké věci, ale uvaž ra-
dostně: Mnohem větší je ti slíbeno od 
Boha, který své sliby plní.“ 

Důkazem toho je mi i další citát z prvého 
dne roku, pro změnu v kalendáři radia 
Proglas, s texty P. Zbigniewa Czendlika: 
"Láska nesmí a ani nemůže spoutávat. 
Láska je vázána na svobodu. Bez svobody 
láska není! Milovat znamená ponechávat 
druhému svobodu. Milovat často zname-
ná dívat se, jak se ten druhý od nás vzda-
luje a ubírá se cestou, po které ho nemo-
hu následovat." 

S Boží pomocí J.S. 

Nesu, nesu koledu 

Několikrát v životě jsem se usmíval nad 
známým rýmem: "Nesu, nesu koledu..." 
Letos jsem ovšem poznal jeho velikou 
pravdivost. 

Na konci Tříkrálové sbírky jsem s kasičkou 
spěchal do kostela, abych ji předal "k vy-
účtování".  Tak vám ji nesu, nesu ..., až 
jsem doopravdy upadl na ledu. V ten 
okamžik jsem si přehrál všechny úrazy na 
náledí a sněhu, o kterých jsem kdy zasle-
chl v naší farnosti. V okolí nebyli žádní psi, 
kteří by se seběhli, ale na zádech jsem 

měl kytaru. Vyvázl 
jsem zdráv, ale můj 
nástroj mne zřejmě 
uchránil před 
neštěstím. Kytara 
tak obětovala své 
zdraví v můj pro-
spěch. 

Ale jinak mám z letošního koledování jen 
ty nejlepší vzpomínky. Je to i díky vám 
všem, kteří jste opět projevili svá dobrá 
srdce. 

Ať vás vaše štědrost hřeje a kéž vám Boží 
láska přeje. 

A.D. 

Kara 2012 

 „Chceš-li si na něco pořádně posvítit, 
zhasni si. Chceš-li se něčeho pořádně na-
sytit, nejez.“ Zpívá v jedné písničce Marek 
Eben. A možná podobný princip je jedním 
z důvodů, proč jezdíme v zimě na hory. 
Letos totiž snad každý z nás, na otázku, 
jak tam bylo, odpovídal slovy „zzzzzima“, 
což nás efektně naučilo vážit si tepla.  

V posledním lednovém týdnu se skupina 
farníků zvící skoro čtyři tucty hlav, krků, 
žaludků a příslušného počtu končetin vy-
dala už na devátý společný pobyt na cha-
tě Kara v Roudnici v Krkonoších. Hlavní 
pracovní náplní pobytu bylo především 
lyžování na blízkém soukromém svahu, 
neboť, jak praví klasik a pan Hartman, 
„tady to není žádná noclehárna, bobánci, 
ve dvě jede vlek,“. Vlek jezdil ráno od de-
víti a po obědě od dvou, a pan Hartman u 
snídaně i u oběda nám bobánkům vysvět-
loval, že se nemáme ulejvat, a honem na 
svah. První dny jsme poctivě brázdili do-
konalý manšestr na sjezdovce, ale 
s přibývajícími dny a klesajícím teplomě-
rem bylo stále náročnější vydržet celou 
dobu v akci. Kdo přijel na pobyt s tím, že 
na lyže stoupnul poprvé v pondělí, odjíž-
děl v sobotu se schopností sjet kopec až 
dolů. Praktické instruktáže na svahu byly 
doplněny vteřinami teorie ve frontě na 
vlek, např. slovy maličké instruktorky Ver-
či: „Povídám, Staníku, zatáčej, brzdi, … a 
neseď na tom jako na záchodě!“ Vítěz-
stvím ducha nad hmotou pak bylo Staní-
kovo zvládnutí samostatné jízdy na vleku. 
Nutno poctivě přiznat, že zásadní moti-
vační práci pro dotyčného vykonala sta-
vebnice LEGO s červeným Ninjou.   

Mnozí z těch, kteří už přijeli jako zkušení 
lyžníci, si vyzkoušeli jízdu na snowboardu, 
a hlavně jízdu na něm nahoru. Je zajíma-
vé, že nahoru to dá vždycky víc námahy, 
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na snowboardu i v duchovním životě. Za-
to z kopečka dolů, po šikmé ploše, jej, 
každý z nás by mohl vyprávět. Aneb jak 
praví apoštol Jan ve svém listu: „Říkáme-
li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe 
a pravda v nás není.“  

Mnozí střídali lyže sjezdové s běžkami a 
objevovali krásy zasněžených hor, víta-
ným bonusem pro běžkaře pak bylo větší 
zahřátí organizmu vyrobené vlastním po-
hybem. Snad jedinou výjimkou bez zahří-
vacího bonusu byla výprava několika od-
vážlivců neboli bláznů na Zlaté návrší, 
k mohyle Hanče a Vrbaty. Už dolní stanice 
vleku na Horních Mísečkách varovala sla-
bší nátury, že nahoře je ještě o 5 stupňů 
méně, tedy mínus 15, a vítr, který hnal 
sníh z plání Zlatého návrší, působil omrz-
liny tváří, kouzlil ledové krápníkové útvary 
na vousech a tvořil rampouchy v nosních 
dutinách polárníků. 

Tradiční závod ve slalomu prověřil schop-
nosti malých i velkých, od kategorie „v 
náručí“ až po zkušené borce. Večerní kar-

neval byl zaslouže-
nou odměnou i pře-
hlídkou fantazie jed-
notlivých farníků, 
k vidění byli bezdo-
movci i princezny, 
mořská panna i uklí-

zečka, Pat a Mat tančili se Spartakiádním 
cvičencem a Červenou Karkulkou, kat 
Mydlář seděl vedle berušky a něžná víla 
vedle Frankensteina.  

V sobotu jsme odjížděli domů s vděčností 
Bohu za týden pobytu v přírodě, pohybu 
na čerstvém vzduchu, za týden života ve 
společenství. (A někteří z nás i s vděčností 
za startovací kabely pana Hartmana.) 

Fotky z akce jsou k vidění na farním úlo-
žišti http://svatyvavrinec.rajce.idnes.cz/. 

-smer- 

Potřebné stáří - vdovství 

Čtvrtek 2. února - svátek Uvedení Páně do 
chrámu, a také Světový den zasvěceného 
života. Jak příhodné, že právě v tento den 
nás - vdovy a vdovce - pozval o. Jacek na 
setkání na faře. 

Je úžasné, že jsme potřební...! Kolik nád-
herných vzpomínek, příběhů a zkušeností 
si můžeme navzájem sdílet. Je to večer 
vzájemného obohacování, obdarování. 
Každý si v něm nachází své místo, svou 
seberealizaci. Ať už je to příroda (turisti-
ka, práce na zahrádce), rodina (děti a 
vnoučata), farnost (služba druhým), práce 
na sobě samých (četba, studium, nové 
technické možnosti komunikace a sebe-
vzdělávání). Vše završují modlitby, které 
my i ti, za které je Bohu přinášíme, potře-
bujeme. Náš život bude vyvážený, bude-li 
mít svůj pravidelný řád (modlitba, práce, 
askeze, odpočinek). 

Bože, děkujeme za to, že jsme potřební. 
Děkujeme za osoby zasvěcené. Zasvěcený 
život není naše volba, ale je to zásah Bo-
ha, který vstoupil do našeho života. Víra 
zachraňuje! Jaká víra? Víra v Boží lásku! 
"Ponořte své srdce do Boží lásky", říká 
náš papež Benedikt XVI. Prosme proto je-
den za druhého: Kéž bychom to dokázali!  

J.S. 
 

Redakční koutek 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na obsa-
hu tohoto čísla. 

Důležité internetové odkazy: 

http://svatyvavrinec.rajce.idnes.cz/ 

http://farnost.katolik.cz/reckovice 

Vaše redakce 

 

 

 

Autorizovaný architekt nabízí služby 

v oblasti projekce. Tel.: 604 662 601, 

www.aahladik.cz 
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Nejdůležitější je láska 

(povídka) 

Dva mladí muži se chtěli stát řeholníky a 
vstoupit do přísného kláštera. „Víte, že v 
našem řádu je hlavní povinností mlčení?“ 
ptal se jich opat se zkoumavým pohledem. 
„Jistě,“ odpověděl první z nich, jmenoval se 
Pius. Druhý, Benedikt jen tiše přikývnul. 
„Dobře, tak tedy uděláme zkoušku. Zítra 
půjdete, kam vás nohy ponesou a večer 
nám řeknete, jestli jste vydrželi celý den ml-
čet.“ 

Druhý den oba vyrazili. Když je lidé zdravili, 
jen s úsměvem přikývli. Když na ně někdo 
zavolal něco legračního, tiše se smáli. Hos-
podáři, který jim nabízel svezení na svém 
povoze, mlčky naznačili, že děkují, ale že to 
nepotřebují. 

V poledne uviděli v jednom městečku na tr-
žišti skupinku chlapců, kteří trápili malého 
psíka: přivázali mu na ocas řetěz, který ra-
chotil o dlažbu, když se pokusil utíkat. Pius 
odvrátil od této scény zrak a vedl Benedikta 
do vedlejší ulice. Ten však chytil jednoho 
chlapce, osvobodil psa a vyčinil klukům i 
přihlížejícím, takže se přestali smát. Pius 
nad tím udiveně kroutil hlavou. 

Krátce nato procházeli vesnicí, ve které vy-
rostli. Netrvalo dlouho a přidala se k nim 
dvě děvčata, se kterými chlapci dříve chodi-
li. Jedna se obrátila na Pia: „Proč jsi byl tak 
dlouho pryč? Proč ses mi ani neozval? Co-
pak jsi na mě zapomněl?“ On však odvrátil 
hlavu a neodpověděl, jako by byla vzduch. 
Druhá se obrátila na Benedikta: „Víš, jak 
jsem tě měla ráda a ještě tě mám ráda. Tys 
na mě zapomněl?“ Benedikt podruhé pro-
mluvil: „I já jsem tě měl rád. Ale cítím, že 
mě Bůh volá, abych mu zcela sloužil. Už ne-
plač! Bůh ti žehnej.“ A na rozloučenou ji po-
hladil po hlavě. Její oči zazářily. Benedikt si 
přitom ani nevšiml nesouhlasného pohledu 
svého společníka. 

Když se blížili do kláštera, obrátil se na ně 
jeden pocestný: „Zabloudil jsem, ale musím 
se ještě dnes dostat do města. Poradíte mi 
jak?“ Pius šel mlčky dál, Benedikt se však 
zastavil a vysvětlil poutníkovi, kudy vede 
cesta do města. 

Už byla tma, když vstoupili do sálu, kde byli 
shromážděni bratři plní očekávání. Opat se 
obou zájemců o řeholní život otázal: „Nu, 
jak jste obstáli ve zkoušce mlčenlivosti?“ 

Pius radostně přikývl: „Bylo to sice občas 
těžké, ale protože jsem se v srdci modlil, 
dokázal jsem celý den mlčet. Otče opate, 
myslím, že jsem hoden, abych byl do řádu 
přijat.“ 

Opat se podíval na Benedikta, který bezrad-
ně krčil rameny a vysvětloval: „Třikrát jsem 
ve zkoušce neobstál. Jednou šlo o zvíře, kte-
ré trápili chlapci, pak jsem potkal svou dív-
ku, která mě má dosud ráda a prosila mne o 
přátelské slovo, a nakonec jsem jednomu 
zbloudilému vysvětloval správnou cestu. 
Otče opate, nejsem tedy hoden, abych byl 
přijat. Ale dělal jsem to, co jsem považoval 
za správné. Prosím bratři, uložte mi pokání.“ 

Všichni shromáždění bratři dlouho mlčeli. 
Pak se znovu ujal slova opat: „Bůh sám nám 
přikázal, abychom pozvedli svůj hlas za 
němého. Udělals tedy dobře, když ses zastal 
trápeného psíka. Kdybys milující dívce nedal 
žádnou odpověď, byl bys nelidský. A kdo 
nechá zbloudilého dál bloudit, nemá v kláš-
teře co pohledávat. Proč tedy pokání? Při-
stup blíž, Benedikte, chceme tě nazvat svým 
bratrem, protože tys pochopil mlčení správ-
ně. Ty však, Pie, máš před sebou dlouhou 
cestu, protože se ještě musíš naučit, že nej-
větším přikázáním je láska. Jen láska ti může 
nařídit, zda máš mluvit nebo mlčet.“ 

dle neznámého autora 
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Stránka pro děti 

Milé děti! 
Jsme na začátku postní doby. V ní se připravujeme na Velikonoce – svátky Ježíšovy 
smrti a vzkříšení.                                          
Jistě jste si všimly, že v kostele u oltáře stojí váhy. Na jedné misce vah je kámen – 
symbol hříchu. Na druhou misku vah budeme dávat dobré skutky a odříkání. Jejich 
symbolem budou hřebíky připomínající nám utrpení Pána Ježíše. Na Velký pátek se 
dozvíme, jestli naše dobré skutky dokázaly převážit hřích. V postní přípravě nejde o 
soutěž, o to, kdo je lepší, kdo udělá víc dobrých skutků – to bychom se zaměřili sami na 
sebe. My se máme naopak snažit obrátit k Bohu a nechat ho vejít do našich srdcí. 
Hezké prožití postní doby přeje  

Lidka 
 
 
 

SOUTĚŽ: Postní doplňovačka 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 
1 -   Druh zeleniny   7 -   Pokrývka hlavy 
2 -   Dívčí jméno   8 -   Den v týdnu 
3 -   Opak dobra   9 -   Vnuk svaté Ludmily 
4 -   Světadíl 10 -   Kyselé jižní ovoce 
5 -   Opak starého 11 -   Potřeba k utírání nádobí 
6 -   Zahradnické nářadí 12 -   Opak noci 
 13 -   Nástroj k sečení trávy 
 
 
Vánoce jsou dávno pryč, tak si zasloužíte zase nějaký dáreček. A proto každý, kterému 
se podaří vyluštit tajenku, může ji společně se svým jménem a příjmením napsat na lís-
teček a ten dát nejpozději na Květnou neděli do označené krabičky u dětské nástěnky 
pod kůrem. 

A pak už se můžete těšit, protože na první dětské mši svaté v době velikonoční budou 
vylosováni tři úspěšní řešitelé, kteří dostanou pěkný dárek.
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Pořad bohoslužeb do Velikonoc 2012 

26.2. Ne 1. 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 

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

2.3. Pá  18.00 za živou a † rodinu Novotných z Ivanovic 

3.3. So  7.00 za † Josefa Kališe a živou rodinu 

4.3. Ne 2. postní 7.15 za † Josefu a Josefa Bartlovy 
   8.30 za živou a † rodinu Svobodovu, Vejmolovu a Vojtovu 
   10.00 za farní společenství 

7.3. St  18.00 na úmysl dárce 

9.3. Pá  18.00 za † Janu Dědáčkovou 

11.3. Ne 3. postní 7.15 za † manžela Jiřího, dvoje rodiče a příbuzné 

   8.30 
na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání, dar 
zdraví a za † rodinu 

   10.00 za nemocné 

14.3. St  18.00 na poděkování za dar života s prosbou o další pomoc 

15.3. Čt  7.00 za dvoje † rodiče 

16.3. Pá  18.00 za † Josefa Kazdu, sestru Drahomíru, rodiče a živou rodinu Kazdovu 

17.3. So  7.00 na poděkování 

18.3. Ne 4. postní 7.15 za farní společenství 
   8.30 za † rodiče a prarodiče a † a živé rodiny z obou stran 
   10.00 za † Emila Staňka a živou a † rodinu Staňkovu a Němcovu 

19.3. Po Sv. Josefa 18.00 za † P. Josefa Dancingera 

21.3. St  18.00 za † manžela a živou rodinu 

22.3. Čt  7.00 za † manžela a rodiče Šikulovy 

23.3. Pá  18.00 za † rodiče Bartlovy a živou rodinu 

24.3. So  7.00 za † Jana Saňku a Anežku a Jaroslava Mikešovy 

25.3. Ne 5. postní 7.15 za uzdravení rodinných kořenů 
   8.30 za farní společenství 
   10.00 za živou a † rodinu Böhmovu a Kovářovu 

26.3. Po Zvěstování Páně 7.00 na úmysly dárců 

   18.00 za těžce nemocnou sestru a jejího † manžela 

28.3. St  18.00 
za † manžele Králíkovy a Zavřelovy, † manžela a švagra a zdraví ži-
vé rodiny 

29.3. Čt  7.00 za † paní katechetku Annu Forštovou 

30.3. Pá  18.00 za † Marii a Josefa Hrozkovy, jejich rodiče a živou rodinu 

31.3. So  7.00 za zemřelé 

1.4. Ne Květná neděle 7.15 za farní společenství 
   8.30 na poděkování za 70 let života 
   10.00 na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží ochranu a pomoc 

2.4. Po  18.00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého 

4.4. St  18.00 za zemřelé rodiče s prosbou o pomoc Ducha Svatého v zaměstnání 

5.4. Čt Zelený čtvrtek 18.00 za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti 

7.4. So Bílá sobota 21.00 na poděkování za dar křtu 

8.4. Ne Hod Boží 7.15 za farní společenství 
  velikonoční 8.30 za Boží požehnání pro syna a celou jeho rodinu 

   10.00 na poděkování s prosbou o dary Ducha Svatého  
 

Příspěvky do velikonočního čísla Rožně zasílejte do 28. 3. 2012 !!! 

 

Pronájem jachet s kapitánem na Jadranu 
www.lhpindustry.cz 

komerční inzerce 

 


