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A zase to je tady - prázdniny! 
 

Co jsou vlastně prázdniny? O prázdninách budou zemědělci sklízet úrodu, 
výsledek toho, jak pracovali, jak využili svou moudrost a zkušenosti, ale i 
toho, jaké bylo počasí, ne všechno přece na nich záleželo. 

Po celý rok jsme naslouchali Božímu Slovu, Pán rozséval na půdu našich 
srdcí své Slovo a prázdniny jsou časem sklizně. Budeme mít více volného 
času, budeme více spolu v rodinách, budeme podnikat společné výpravy a 
taky budeme mít více času na vzdělávání, ztišení, zamyšlení o smyslu své-
ho života, povolání. Jenže o prázdninách, více než kdy jindy, záleží jen a 
jen na nás. 

Ano, ale ještě to „počasí“ - tolik z nás trápí různé problémy, nemoci, ne 
všichni pojedeme na dovolenou, doma zůstanou nemocní i ti, kteří musí 
pracovat. Ale Ježíš zaséval své slovo do srdcí po celý rok nám všem, a jen 
proto to dělá neustále, abychom neklesli a zůstávali ve spojení s Ním. 
„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ 

A tak i pro faráře jsou prázdniny takovou zkouškou toho, jak pracoval po ce-
lý rok, jak se snažil učit, hlásat, rozsévat, i on bude moci o prázdninách sklí-
zet úrodu své práce. A prázdniny jsou také příležitost ke zpytování svědomí. 

Přeji Vám pěknou dovolenou a prázdniny, a hlavně radost na jejich konci z 
toho, že čas byl pěkně využitý. Manželům přeji, aby si našli čas na sebe, 
alespoň na jeden den strávený společně. Mladým přeji, aby si našli nějakou 
práci, a zároveň nějaký čas strávili bez počítače, mp3, mp4, iPodu, iPhonu 
a ostatních podobných blbostí. Skautům přeji, ať jsou vaše výpravy časem 
přátelství a hledáním pravých hodnot v životě. Dětem přeji, ať nezapomínají 
na ranní modlitbu. 

Vám, nemocní, přeji, ať jste vděční za to, že jste vyvolení, že jste tak blízko 
ukřižovaného Pána, který vás slyší na prvním místě… 

Přeji všem na konci prázdnin úžasné dožínky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ať se VÁM daří! 

 
Váš P. Jacek 
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Život ve farnosti 

5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

mše sv. v 8.00 hod. 

6. 8. Proměnění Páně 

mše sv. v 18.00 hod. 

10. 8. Svátek sv. Vavřince 

mše sv. v 18.00 hod. 
pouť jáhnů brněnské diecéze  

12. 8. Svatovavřinecké hody 

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

15. 8. Slavnost Nanebevzetí P. Marie 

mše sv. v 18.00 hod. 

26. 8. Bartolomějské hody 

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

8. 9. Narození Panny Marie 

mše sv. v 9.00 hod. v Jehnicích 

14. 9. Povýšení sv. kříže 

mše sv. v 18.00 hod. 

23. 9. Medlánecké hody 

mše sv. v 8.00 v kostele a  
v 10.00 v Medlánkách 

Mše svaté za nemocné 

26. července, 6. srpna a 12. září 

Mše svaté za zemřelé 

28. července, 31. srpna a 28. září 

Mše svaté na úmysly dárců 

14. července, 17. srpna, 17. září. 
 
V uvedené dny bude připraven košík, do   
něhož můžete vložit na lístku svůj úmysl. 
 
 

MŠE SV. O PRÁZDNINÁCH 

Neděle   - v 7.15 a v 9.00 

      (kromě hodů) 

Všední dny - nepravidelně 
 

Sledujte prosím vývěsky a ohlášky. 
 
 

V naší farnosti probíhá... 

Snídaně na faře, katecheze a misijní klub-
ko během prázdnin nebudou. Termíny 
konání po prázdninách budou zveřejněny 
v ohláškách. 

 

Výuka náboženství 

Ve školním roce se bude náboženství vyu-
čovat na faře. Rozvrh je vyvěšen na ná-
stěnce a na farním webu, stejně jako při-
hlášky. 

 
 

Poděkování 

Na konci školního roku bych opět chtěl 
co nejsrdečněji poděkovat našim kate-
chetkám za jejich obětavou a náročnou 
službu. 

Děkuji L. Suché, K. Kolářové, J. Handlaro-
vé, M. Vávrové a M. Wallingerové. 

Pán Bůh zaplať! 

otec Jacek 
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Diecézní akce 

První ročník letního křesťanského hudeb-
ního festivalu Kefasfest se bude konat 
pod záštitou brněnského biskupa Mons. 
Vojtěcha Cikrleho a starosty města Karla 
Zalaby v přírodním areálu torza kláštera 
Rosa coeli v Dolních Kounicích od 29. 
června do 1. července 2012. 

Festival je mezikonfesní, to znamená, že 
chce být prostorem pro dialog mezi jed-
notlivými křesťanskými církvemi, které se 
budou společně podílet na programu. 

Jako speciální host vystoupí na festivalu 
zpěvák Roman Dragoun, nový člen „Bea-
tové síně slávy“ v kategorii osobnost. 

Další informace a program festivalu na-
jdete na www.kefasfest.cz. 

 

 

Dvacátý třetí ročník Katolické charisma-
tické konference se uskuteční ve dnech 
11. až 15. července 2012 opět na výstaviš-
ti BVV v Brně. 

Motto letošní konference se nese v duchu 
evangelního verše: "Máme proč se veselit 
a radovat" (Lk 15,32). Hlavním hostem 
bude P. Daniel Ange, známý francouzský 
kněz, misionář, autor mnoha knih pro 
mládež a zakladatel evangelizační školy 
"Jeunesse-Lumiére". 

Podrobnější informace o programu kon-
ference i přihlašovací formulář je k dispo-
zici na http://konference.cho.cz. 

 

XII. Cyrilometodějská pěší pouť na Vele-
hrad začíná 20. srpna 2012 a vrcholí v so-
botu 25. srpna 2012 v bazilice na Vele-
hradě. 
Podrobnosti na www.fatym.com. 

podle www.biskupstvi.cz 

 

Pozvání ke spolupatřičnosti 

Je sobota 28. dubna 2012, den před ne-
dělí Dobrého pastýře. Scházíme se na 
domluvenou sedmnáctou hodinu u naší 
fary a vyhlížíme příjezd biskupa Mons. 
Pavla Posáda. 

Jde o historicky první setkání zasvěcených 
vdov (některých ještě se hledajících) na 
území Moravy, v Brně. 

Po dva roky jsme se setkávaly pod vede-
ním Mons. Posáda a Marie Brigity Vento-
vé na biskupství v Českých Budějovicích. 
Vzdálenost a také finanční náročnost 
těchto cest, které se konaly  každé dva 
měsíce, nás vedly k zamyšlení a naše spo-
lečenství se rozdělilo na dvě skupiny 
(chápeme to jako jeden strom s rozvětve-
nou korunou). Dohodly jsme se, že vdovy 
z Čech se budou i nadále setkávat v Budě-
jovicích a vdovy z Moravy následně po 1 - 
2 týdnech v Brně. Touha po společném 
setkání obou skupin by mohla být napl-
něna 1x ročně. Vše se ale odvíjí od Božího 
řízení. Vstřícnost biskupství českobudějo-
vického, takže i zde v Brně nás obohacuje 
svým vedením Mons. Pavel Posád, je ne-
popsatelná. 

Sešlo se nás šest a nasloucháme výkladu 
o významu Bílé soboty. Jde o hlubší po-
chopení slov Písma a významu velikonoč-
ních symbolů. Kristovo vzkříšení - Světlo, 
které umožňuje život, umožňuje setkání, 
komunikaci, poznání a přístup k realitě a 
pravdě. Dobro je silnější než nenávist, ži-
vot je silnější než smrt. Jak může toto vše 
dosáhnout až k nám, aby se to stalo uži-
tečné? Skrze Křest a Víru. Křtem dochází k 
osvícení a vírou k průniku Božího světla 
do našeho života. Křest, Biřmování a Eu-
charistie - svátosti, které nás křísí, Zpověď 
- stejný zázrak, jako křísit mrtvé. Svátost 
nemocných - křísí mrtvé k novému životu. 

http://www.kefasfest.cz/
http://konference.cho.cz/
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Paškál je zcela zvláštní a přitom nepatrný 
symbol Velikonoc. Ze svíce září LÁSKA - 
Kristus. Svíce svítí a 
přitom se stravuje, 
sama sebe odevzdá-
vá. Dává oheň, spalu-
je zlo a tak proměňu-
je svět i nás samotné 
Je plamenem Kristo-
vy LÁSKY. Svíce je 
produktem včel a 
včelí úl je symbolem 
společenství. Svíce - to jsme my věřící. 
Kristus, aby mohl zachraňovat svět, po-
třebuje nás a my musíme být nositeli Jeho 
světla. 

Tolik z výkladu Mons. Pavla Posáda. Naše 
společenství je prosté a vděčné za každou 
radu od představených církve. Každé se-
tkání vdovu obohacuje a dodává ji pocit 
potřebnosti. Ukazuje cestu do radosti. 

J.S. 
 

 
 

Tábor 

Z cesty po Izraeli nejraději vzpomínám na 
horu Tábor. Jednak proto, že se šlo na 
kopec pěšky, a pak pro sdělení, které je 
s touto horou spojeno. 

Cestu pěšky mám rád, protože se blížím 
k cíli pomalu, mám ho neustále před se-
bou, vidím, jak se zjevuje a ztrácí, a mám 
čas se na setkání připravit. Cestou taky 
mohu uvidět cíl v jiných souvislostech, 
než na jaké jsem byl připravený a zvyklý. 
Když třeba jdete na Pernštejn od Sejřku, 
uvidíte hrad, na který jste se vždycky díva-
li s hlavou zakloněnou vzhůru, najednou 

pod sebou. To, co se zdálo být vždy naho-
ře, je najednou dole, pode mnou, a teď 
záleží jenom na mně, kde hrad a s ním i 
spousta dalších věcí v mém životě příště 
budou. 

Na hoře Tábor zaznělo: „Nebojte se!“ 
Sdělení, které může oslovit každého, pro-
tože všichni máme strach. Nebojte se - to 
není slib života bez trápení nebo budouc-
nosti bez starostí, ale výzva, jak se vůči 
světu s jeho těžkostmi postavit. Jedna ži-
dovská legenda vypráví, že když se Mojžíš 
vracel z hory Sinaj s kamennými deskami, 
šlo se mu dobře, i když cesta byla strmá a 
břímě těžké, protože v těch přikázáních 
byl s ním Bůh. Jakmile ale přišel k lidem, 
kteří tancovali kolem zlatého telete, slova 
z desek zmizela a Mojžíš nesl jen těžké 
kameny, které neudržel. 

Nebojte se! Ale my se stejně bojíme, pro-
tože jsme tady z tohoto nedokonalého 
světa. Ale tento náš svět je zároveň plný 
ozvěn poselství z Tábora. Třeba heslo 
„Nebát se a nekrást“ našeho prvního pre-
zidenta. To je program pro dnešek! Mohli 
bychom si ho dát vyšít z rubu prezident-
ské zástavy, aby nám vlálo každý den před 
očima. 

Když jsem šel nedávno přes Bohunice, 
nad vstupem do jednoho podchodu jsem 
uviděl nasprejovaný nápis: NEBOJ. Jako 
kdybych znovu vylezl na horu Tábor. 

J. V. 
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Noc kostelů podruhé 

Tradice říká, že na Noc kostelů vždy prší. 
Jiná lidová moudrost zase praví, že pravi-
dla a tradice jsou tu od toho, aby se poru-
šovaly. Takže letos byla tradice porušena, 
a to alespoň u nás v Řečkovicích, pokud 
tedy nepočítáme dvě menší přeháňky 
v průběhu akce… 

Letošní článek o Noci v řečkovickém kos-
tele bych chtěl pojmout jako jedno veliké 
poděkování. Začnu přípravami, kdy se 
zodpovědně hlásili pořadatelé i účinkující 
a následně se zúčastnili i všech schůzek a 
příprav – kdo nemohl, omluvil se. Takže 
velký dík všem za jejich odpovědný pří-
stup. 

Na tomto místě bych chtěl obzvlášť vy-
zdvihnout práci Jirky Božka a jeho rodiny, 
kteří v podstatě sami přichystali, uklidili a 
následně i provázeli návštěvníky při pro-
hlídce věže a půdy kostela, jednoho 
z hlavních „trháků“ u nás. Jirka se navíc 
postaral i o další technické záležitosti, 
prostě pomáhal, kde bylo třeba a patří 
mu za to velké poděkování. 

Terce a skautkám děkuji za přípravu a 
realizaci programu pro děti, kde jsme díky 
„Autogramiádě svatých“ mohli netradičně 
spatřit sv. Mikuláše v červnu. 

Další dík patří všem pořadatelům v čele 
s neúnavným panem Svobodou, který ce-
lý večer poctivě počítal návštěvníky a o 
půlnoci odcházel s omluvou, že jde dřív, 
aby se trochu vyspal před sobotní poutí 
do Mikulova… 

Při děkování nemohu opomenout Lídu 
Ulrichovou coby živou kroniku kostela i 
naší farnosti, při přípravách i přednášce jí 
zdatně sekundoval Češa, který ostatně 
technicky zajišťoval i hojně navštívenou 
přednášku otce Jana. 

Poděkování směřuje i ke všem umělcům, 
kteří se podíleli na programu, tj. Sboru 
věčně mladých v čele s Petrou, rodině 
Šmerdových, Gustovi a Alešovi. 

Děkuji také otci Jackovi, Helence a všem 
ostatním, které jsem přímo nejmenoval. 
Samozřejmě také všem farním pekařkám, 
jež nás a návštěvníky zásobily opravdovou 
spoustou skvělých výrobků. 

Závěrem chci ještě poděkovat všem za je-
jich modlitby, kterými celou akci prováze-
li. Největší dík pak patří našemu dobrému 
Pánu, který modlitby vyslyšel a Noc koste-
lů zaštítil svou ochranou a požehnáním. 

 
Na začátku jsem psal o porušení zavedené 
tradice. I když jsme si při Noci kostelů 
deště moc neužili, o to více jsme zmokli 
týden na to při závěrečném setkání pořa-
datelů pod Petrovem. Takže by se dalo ří-
ci, že už je i v tomto směru vlastně všech-
no v pořádku… 

-mf- 

 

Zážitek z Medjugorje 

V červnu jsem se zúčastnila zájezdu do 
Medjugorje, známého místa zjevení P. 
Marie.  Ta se 24. června 1981 zjevila šesti 
vizionářům, jimž se zjevuje dodnes, dává 
lidstvu mimořádné milosti a prosí nás, 
abychom modlitbami, vnitřním obráce-
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ním, postem a obětmi získávali pokoj a 
mír v duši každého člověka. 

Já se chci však podělit o svůj zážitek z vý-
stupu na kopec Križovac, kde je náročná 
křížová cesta, která byla pro mne jakousi 
obětí. 

Jsem již starší a pomalejší, tak jsem zůsta-
la při výstupu poslední. Bylo velké horko, 
ale během 3 hodin jsem to dokázala. Pro 
mnohé to bude úsměvné, ale když jsem 
se šťastně ocitla na vrcholu u Bílého kříže, 
nastaly obavy, jak to zvládnu sama dolů. 
Vtom zapůsobila síla modliteb a P. Maria 
mi poslala paní, která mne chytla za ruku 
a vedlejší, stejně náročnou cestou mne 
vedla dolů. Byla to Rakušanka, také Ma-
rie, a riskovala, že jí ujede její skupina, ale 
zvládly jsme to za 1 hodinu. Cestou mi 
koupila ještě růženec, skupina čekala a 
také mě vzali s sebou. Ještě jsem se se-
tkávala s jinými dobrými lidmi, kteří mě 
obdarovávali. 

V Medjugorje, při častých bohoslužbách, 
jsem dostávala velkou sílu a ponaučení 
pro další život. 

Věřím, že stojí za to se tam vracet a získá-
vat lásku P. Marie - Královny míru, kterou 
na nás vylévá a prosí za nás u svého syna 
Ježíše Krista. 

M.J. 
 

Pod vlajkou Jižního Súdánu 

aneb 

Za svou víru se nestydíme a 

nejsme z cukru 

Letošní ročník oslav Božího Těla byl ve 
znamení novinek a revolučních změn. 
V kalendáři se psal o rok víc, na teplomě-
ru zas o pár stupňů míň, místo konání 
mše svaté bylo posunuto o několik desí-
tek metrů šikmo nahoru (areál pivovaru) 

a smysl naší letošní sbírky byl přesunut o 
kontinent vedle - do afrického Jižního 
Súdánu.  Aspoň že ty hodinky ukazovaly 
stejně jako loni, když se ráno kolem osmé 
hodiny první páry rukou dávaly do pří-
prav. Zvučení, lavice, hlavní oltář, oltáře 
pro průvod a samozřejmě altány, které 
měly původně sloužit jako ochrana před 
slunečními paprsky. Přestože na Boží Tělo 
je přece vždycky teplo až vedro, nakonec 
nás zachránily před rozpuštěním, utope-
ním atp. 

Po zdárných přípravách se kolem půl de-
sáté začali trousit první odvážlivci a za půl 
hodiny se i přes zachmuřenou oblohu 
areál pěkně naplnil a mohla začít slav-
nostní mše. Vše probíhalo hladce, 
v důstojné atmosféře, i přes lehčí kompli-
kaci v podobě deště, která proměnila are-
ál v přehlídku deštníků všech barev a veli-
kostí.  

Po skončení mše svaté byl na programu 
slavnostní průvod kolem parku se zastáv-
kami u čtyř oltářů, které byly připraveny 
zástupci obcí náležejících k naší farnosti. 
V čele průvodu šli ministranti s křížem, 
dále hudebníci s dechovými nástroji, děti 
zdobící cestu okvětními lístky, a konečně 
srdce průvodu - baldachýn a otec Jacek 
s Eucharistií, obklopený dalšími ministran-
ty. Pak už následovali všichni naši farníci, 
kteří se nebáli deště, zmatených řidičů ani 
nechápavých pohledů stálých hostů stán-
ku u Agnes. Něco takového naše farnost 
nezažila celých 40 let! S probíhajícím prů-
vodem se intenzita deště stupňovala, 
vodní kapsa na baldachýnu nad panem 
farářem zvětšovala, chůze průvodu zrych-
lovala a modlitby u oltářů zkracovaly, ale 
nakonec jsme se všichni ve zdraví dostali 
do kostela pro závěrečné požehnání. 

Nicméně i přes náročné prožití slavnostní 
mše svaté se našlo pár statečných, kteří 
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byli o půl třetí nastoupení tentokrát před 
farou a dávali se do příprav farního odpo-
ledne. A že bylo co připravovat! Grily 
s masem, ohýnek se špekáčky, pivo, limo-
náda, víno, divadlo, přednáška, info-
stánek o Jižním Súdánu. A vyplatilo se! I 
přes náladové počasí přišlo nečekané 
množství farníků i dalších hostů, takže na 
faře i farní zahradě bylo pěkně živo. 
Všechny programy měly úspěch a při pro-
deji jídla, pití a farních „placek“ (odznaků 
s nápisem S. Laurentius) se vybralo dost 
peněz, které poputují spolu s misionářem 
o. Michalem do Jižního Súdánu. 

Nezbývá než poděkovat všem, kteří se ak-
cí zúčastnili, všem, kteří se podíleli na pří-
pravě, průběhu, úklidu, všem, kteří akce 
provázeli modlitbou, a především za Boží 
pomoc a ochranu, bez nichž bychom se 
neobešli. 

 

A proč vlastně Jižní Súdán? 

Jižnímu Súdánu fandíme (pod vedením 
otce Jacka) již od okamžiku jeho vzniku. 
Minulý rok jsme na vodě mládeže pluli 
pod vlajkou Jižního Súdánu a následně za-
ložili „facebookový“ Klub přátel Jižního 
Súdánu. Celý rok jsme si přáli pomoci této 
zemi i nějak konkrétněji a konečně se to 
podařilo díky panu faráři, který se rozhodl 
Jižnímu Súdánu pomoci modlitbou a fi-
nančně v rámci slavnosti Božího Těla 
v naší farnosti.  

 

 

Potřebuje Jižní Súdán naši pomoc? 

Jižní Súdán je africký stát vzniklý v roce 
2011. V Jižním Súdánu převažuje co do 
náboženství zejména křesťanství následo-
vané animismem a islámem. Žije zde ko-
lem 10 625 176 obyvatel.  

 Roku 2009 mělo pouze 55% tamější 
populace přístup k nezávadné pitné 
vodě. 

 Na 51% jihosúdánců žilo v roce 2010 
pod hranicí chudoby. 

 Roku 2009 nemělo 80% obyvatel k 
dispozici žádná hygienická zařízení. 

 Podle vládních odhadů bylo v roce 
2011 47% populace podvyživeno. 

 V roce 2009 bylo pouze 27% popula-
ce starší 15 let gramotné. 

 Celkem působilo k roku 2005 v Již-
ním Súdánu jen asi 80 lékařů a 600 
zdravotních sester. 

 V některých oblastech byl jen jeden 
lékař na každých 500 000 lidí. 

 Úmrtnost novorozenců činila v roce 
2006 zhruba 102 dětí na 1 000 po-
rodů. 

 V zemi je na 4 000 až 5 000 km hlav-
ních silnic, z toho zpevněných je 
pouze kolem 50 až 60 km. 

Jižní Súdán tedy pomoc rozhodně potře-
buje a díky o. Michalovi, kterého zkontak-
toval o. Jacek, se naše pomoc dostane na 
místo, kde bude jistě dobře využitá.  

Terka 

 

Otec Michal nám poslal email o sobě, 
svých plánech a Jižním Súdánu: 

 

Ahoj, 
jsem kněz diecéze Zamość-Lubaczow Mi-
chal Skubis. Čtyři roky jsem byl knězem ve 
farnosti, rok jsem žil v misijním centru ve 
Varšavě, teď jsem v Anglii a zlepšuji svou 
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angličtinu. Koncem října mě čeká návrat 
do Polska a začátkem listopadu nastupuji 
na misii do Afriky. 

V Africe nejdřív strávím nějaký čas v Naj-
robi v Keni, kde je potřeba zařídit jisté 
formality, a pak pojedu do Jižního Súdá-
nu. Budu novou kněžskou posilou pro se-
verozápadní súdánskou diecézi El-Obeid, 
ale pracovat budu na jihu země u hranic. 
(Diecéze El-Obeid v Súdánu leží nedaleko 
hranic bojů o pohoří Nuba.) Jižní Súdán a 
místo, kde pracuji, je velmi krásná země. Z 
toho, co vím, lidé jsou tam velmi dobří a 
většina z nich jsou křesťané. Velkým pro-
blémem je chudoba způsobená válkou, 
která trvala asi 50 let. V té době proná-
sledování a bojů, lidé často museli utéct a 
opustit všechno, a tak se naučili navzájem 
si pomáhat. Nyní se již několik let lidé učí 
žít v podmínkách míru. Nadále je zde vel-
kým problémem negramotnost, zeměděl-
ství je také stále velmi chudé a na někte-
rých místech je nedostatek vody.  

Tato země potřebuje udržet stabilní mír, 
poskytnout pomoc svým obyvatelům, a 
především potřebuje mnoho modliteb. To 
jsou asi nejdůležitější informace o této 
zemi a více se dozvím, až tam přijedu. Dě-
kuji za Vaši snahu pomoci lidem, kteří tam 
žijí. Budu se snažit být dobrým prostřední-
kem.  

Zdravím kněze i celou farnost.  

S Bohem 

o. Michal Skubis 

 

80. výročí posvěcení orelského 

praporu 

Při letošní poutní mši sv., kterou budeme 
slavit v neděli 12. srpna, si zdejší orelská 
jednota připomene 80. výročí posvěcení 
svého spolkového praporu, k němuž do-
šlo o svatovavřinecké pouti 7. srpna 1932.  

Orel – jednota Brno – Řečkovice byl zalo-
žen v roce 1925. Jeho hlavní náplní bylo 
sportovní a kulturní vyžití místních obyva-
tel převážně křesťanského zaměření. Prv-
ním starostou se stal Vavřinec Pokora. Je-
ho funkci později převzal František May-
er, který se svoji rodinou patřil k zakláda-
jícím členům řečkovického Orla, stejně ja-
ko Antonín Pernica z Jehnic, Božena Kach-
líková, rodina Střížova, a v neposlední řa-
dě i P. Vladimír Boks, pozdější kanovník, 
řečkovický rodák. V poválečném období 
byl starostou Orla, až do nedobrovolného 
ukončení činnosti koncem padesátých let 
minulého století, dr. ing. Ludvík Olšanský. 

Jednota neměla ve svých počátcích hřiště 
ani spolkovou místnost.  Cvičívalo se v ka-
tastru na Loučkách za někdejší školou na 
Hapalově ulici, na hřišti na Západi a u 
Vránova mlýna. Divadla, hudební akade-
mie a besídky se nacvičovaly v rodinách 
orelských činnovníků, nejčastěji u Střížů 
na Vážného ulici. K provozování hojně na-
vštěvovaných kulturních akcí se pronají-
mal sál hostince Aloise Pokory, později 
známý jako restaurace U rybníka.  

Několik let po svém založení si řečkovický 
Orel pořídil krásný, do dnešních dnů do-
chovaný, spolkový prapor. O jeho zacho-
vání se zasloužila rodina Mayerova a Ma-
lých a sestra Boženka Kachlíková, která se 
také po mnoho let starala o květinovou 
výzdobu kostela. Ta prapor ještě před 
svou smrtí předala zdejšímu duchovnímu 
otci, který jej nechal po citlivém složení 
zarámovat a zavěsit v boční kapli kostela. 
Jen málokdo z návštěvníků kostela věděl, 
že obraz sv. Václava je součástí orelského 
praporu. K jeho odhalení došlo až při ne-
dávných opravách kostela, kdy byl prapor 
z rámu vyňat a mohl se tak v plné kráse 
rozvinout při žehnání nově vybudovaného 
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orelského hřiště za gymnáziem v roce 
2005.  

Původní orelské hřiště, tzv. Orlák, bylo 
obětavostí místních členů Orla vybudová-
no svépomocí již v r. 1934. V té době mě-

la orelská jedno-
ta v Řečkovicích 
156 členů. Uva-
žovalo se také o 

stavbě katolického domu, v jehož soused-
ství se plánovala výstavba nového, pro-
stornějšího, kostela. Z důvodů válečných 
a posléze kvůli nešťastnému politickému 
vývoji po roce 1948 k realizaci již nedošlo. 

 

K obnovení činnosti Orla v Řečkovicích 
došlo až v r. 1997 zásluhou manželů Ma-
rie a Josefa Bořeckých, kterým se také 
podařilo za pomoci JUDr. Františka Ška-

rohlída získat zpět i původní orelské hřiš-
tě. 

Prvním starostou nově založeného Orla se 
stal Josef Bořecký starší. Po jeho předčas-
né smrti byl starostou zvolen Jiří Prchal 
ml. (1997-2003). Od roku 2003 je staros-
tou Josef Bořecký ml. 

V současnosti má Orel – jednota Brno-
Řečkovice 295 členů. 

Od roku 2007 je součástí orelského areálu 
i vytoužená budova orlovny. 

Ludmila Ulrichová 

 

Redakční koutek 

Děkujeme všem za jejich příspěvky, pře-
jeme krásné prázdniny, krásnou dovole-
nou a bohaté dožínky. 

Vaše redakce 

 
 
 

Pro naše děti 

 

Moudrost (podle B. Ferrera) 
 

Žil byl jeden král, který strávil celý život vedením válek a zvětšováním svého království. 
Když slavil šedesáté narozeniny, uvědomil si, že by se potřeboval dozvědět víc o životě a 
smyslu bytí vůbec. Svolal si tedy všechny své rádce a přikázal jim: „Otevřete truhlice, 
vezměte si zlata, kolik unesete, a vydejte se do celého světa. Nakupte všechny knihy o 
moudrosti, které najdete. Chci se poučit o smyslu života.“ 
Rádcové učinili, jak jim král přikázal, a vydali se do širého světa. Vrátili se za sedm let. 
Vedli za sebou karavany velbloudů naložené malými i velkými knihami všeho druhu. 
Když je složili před krále, byla jich obrovská hromada. Král netrpělivě vykřikl: „Je mi še-
desát sedm let! Tolik knih do smrti nepřečtu. Sepište mi, co v těch knihách je.“ 
Z celého světa tedy byli povoláni ti největší znalci knih, kteří se ihned pustili do práce a 
po sedmi letech králi přednesli souhrn veškeré moudrosti z dovezených knih. Do králov-
ského paláce ten souhrn vezli na sedmi velbloudech. „Je mi už sedmdesát čtyři let,“ na-
mítl král. „Nemám čas to všechno číst. Zkraťte to!“ A tak písaři pořizovali souhrn souhr-
nu veškeré moudrosti. Po sedmi letech úmorné práce shromáždili všechny spisy - tento-
krát je unesl jediný velbloud. 
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„Je mi přes osmdesát,“ zasípal král slabým hlasem. „Oči mi už neslouží. Vaše spisy nikdy 
nepřečtu do konce. Musíte je ještě víc zestručnit.“ 
Mudrci dali hlavy dohromady a sedm let pracovali dnem i nocí. Z jejich úsilí vzešla jedna 
jediná kniha, která obsahovala všechnu moudrost země. 
V tu chvíli dorazil k mudrcům posel: „Honem, odneste tu knihu králi. Umírá!“ Králi bylo 
osmdesát osm let a ležel na smrtelné posteli. 
Největší z mudrců se sklonil ke králi, který mu z posledních sil pošeptal: „Prosím, shrň 
všechnu moudrost do jedné věty…“ 
„Ano, pane můj: Žij každý okamžik svého života. “  

ooooOOOOOoooo 
 

Milé děti! 

Čekají nás celé dva měsíce prázdnin. Jestli jste si přečetly předchozí povídku, dočetly jste 
se o tom, že máme žít každý okamžik svého života. 

Co to znamená? Znamená to, že si každý den můžeme a máme užít vše krásné, co nám 
v něm Bůh nabízí: Smích kamarádů, svit slunce, šumění deště, praskání táboráku a třeba 
i mravence ve spacáku… Každý den máme také využít k tomu, abychom udělali něco 
dobrého. Pak budou prázdniny krásné – pro nás i pro naše blízké. 
 

Krásné léto všem přeje Lidka. 
 

 

Hlavolam na prázdniny 
 
Na ozdobném listu papíru 
byla popsána jedna velká 
událost. Někdo jej ale roz-
trhal na kousky. 
 
Podaří se ti jej znovu složit 
dohromady? 
 
Pokud se ti to podařilo, 
přečti si text a zkus si jej 
najít v Bibli. 
 
Nápověda: 
Hledej v Novém zákoně. 
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Pořad bohoslužeb do konce září 

29.6. Pá Sv. Petra a Pavla 18.00 za † Ottu Buriana 

30.6. So  7.00 za zemřelé 

1.7. Ne 13. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za dar Božího milosrdenství pro syna 

4.7. St  18.00 za † rodiče, dceru, bratry, Jiřího Břízu a dar víry pro živou rodinu 

5.7. Čt 
slavnost sv.Cyrila 
a Metoděje 

8.00 za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti 

6.7. Pá  18.00 
za rodinu Korzerovu, rodiče, prarodiče, sourozence, švagra Waltra a ži-
vou a † rodinu 

7.7. So 14. v mezidobí 7.00 za † rodiče a živou rodinu 

8.7. Ne  7.15 na úmysl dárce 

   9.00 za farní společenství 

13.7. Pá  17.30 za † Jana Biedermanna a živou rodinu 

14.7. So  7.00 na úmysly dárců 

15.7. Ne 15. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 na poděkování za 35 let života 

18.7. St  18.00 na úmysl dárce 

19.7. Čt  7.00 za živou a † rodinu Dvořákovu a Kudrnáčkovu 

20.7. Pá  18.00 za † manžela Petra Levíčka 

21.7. So  7.00 na poděkování s prosbou o další Boží ochranu a dary Ducha Svatého 

22.7. Ne 16. v mezidobí 7.15 za † Bohumila Denemarka, manželku, syna a celou přízeň 
   9.00 za farní společenství 

26.7. Čt sv. Jáchym a Anna 18.00 za nemocné 

27.7. Pá  18.00 za † manžela, oboje rodiče a prarodiče a živou rodinu 

28.7. So  7.00 za zemřelé 

29.7. Ne 17. v mezidobí 7.15 za † manžela, oboje rodiče a živou rodinu 

   9.00 za farní společenství 

1.8. St  18.00 za † manžela, dvoje rodiče a duše v očistci 

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

3.8. Pá  18.00 na úmysl dárce 

4.8. So sv. J. M. Vianney 7.00 na poděkování za 50 let společného života 

5.8. Ne 18. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za živou a † rodinu Kousalovu a Pernicovu 

6.8. Po Proměnění Páně 18.00 za nemocné 

8.8. St  18.00 
za Boží pomoc a chranu pro nenarozené dítě a pomoc Ducha Svatého 
v zaměstnání 

9.8. Čt  7.00 na úmysl dárce 

10.8. Pá sv. Vavřinec 18.00 za † rodiče Marii, Ladislavu a Eugena Morbacherovy a živou rodinu 

11.8. So  7.00 za dvoje rodiče, zetě Vlady, bratra Milana a živou rodinu 

12.8. Ne 19. v mezidobí 8.00 za † manžela a dvoje rodiče 
   10.00 za farní společenství 

15.8. St 
Nanebevzetí           
Panny Marie 

18.00 na poděkování za dar života a ochranu Panny Marie 

16.8. Čt  7.00 za zemřelé rodiče a živou rodinu 

17.8. Pá  18.00 na úmysly dárců 

19.8. Ne 20. v mezidobí 7.15 na poděkování 
   9.00 za farní společenství 

26.8. Ne 21. v mezidobí 8.00 za farní společenství 

   10.00 za živé a zemřelé obyvatele Ivanovic 

29.8. St 
Umučení sv. jana 
Křtitele 

18.00 za † manžela a živou rodinu 

30.8. Čt  7.00 za † Oktáva a živou rodinu 

31.8. Pá  18.00 za zemřelé 

1.9. So  7.00 za † a živou rodinu Milionovu a Chladilovu 

2.9. Ne 22. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   8.30 za vnoučata, dar víry pro živou rodinu a † rodinu 
   10.00 za živou a † rodinu Olbrichovu a Kunzovu 
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3.9. Po  18.00 na úmysl dárce 

5.9. St  18.00 za † rodiče a prarodiče a živé a † rodiny z obou stran 

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

7.9. Pá  18.00 na poděkování s prosbou o Boží pomoc a dary Ducha Svatého 

8.9. So Narození P. Marie 9.00 za živé a zemřelé obyvatele Jehnic 

9.9. Ne 23. v mezidobí 7.15 na poděkování 
   8.30 za farní společenství 
   10.00 za † Josefu a Františka Jančíkovy a syny 

12.9. St  18.00 za nemocné 

13.9. Čt  7.00 za † P. Jana Pavlů a manžela 

14.9. Pá Povýšení sv. kříže 18.00 za † Marii a Josefa Bořeckých a živou a † rodinu 

15.9. So P.Maria Bolestná 7.00 na poděkování s prosbou o Boží pomoc a dary Ducha Svatého 

16.9. Ne 24. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   8.30 za živé a zemřelé rodiče 
   10.00 za živou a † rodinu Matalovu a Kadlecovu 

17.9. Po  18.00 na úmysly dárců 

19.9. St  18.00 za živou a † rodinu a nemocného bratra 

20.9. Čt  7.00 za společenství Sv. Rodiny 

21.9. Pá  18.00 za † Jiřího Krafku a živou rodinu 

22.9. So  7.00 za živou a † rodinu Konečnou 

23.9. Ne 25. v mezidobí 8.00 za farní společenství 
   10.00 za živé a zemřelé obyvatele Medlánek 

24.9. Po  18.00 za † Rudolfa Smečku 

26.9. St  18.00 
za † rodiče Tišnovských, † Aloise a Františka, dvoje prarodiče a celou 
živou rodinu 

27.9. Čt  7.00 na poděkování za všechny dary 

28.9. Pá sv. Václav 8.00 za zemřelé 

30.9. Ne 26. v mezidobí 7.15 na úmysl dárce 
   8.30 za farní společenství 
   10.00 za † a živou rodinu Šaumanovu a Kepákovu 

 
 

STOUPNĚTE SI NA ZAČÁTKY CEST,  

VYHLÍŽEJTE A PTEJTE SE:  

KTERÁ CESTA JE DOBRÁ?  

PO TÉ SE VYDEJTE  

A NAJDETE ODPOČINEK  

PRO SVÉ DUŠE. 
(Jer 6,16) 

 
Děkujeme všem za příspěvky a přejeme, abyste se vydali po dobré cestě a našli odpočinek 

pro své duše. 
 

Články do podzimního čísla posílejte prosím do 13. 9. 

Pronájem jachet s kapitánem na Jadranu 
www.lhpindustry.cz 

komerční inzerce 

 


