
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 6 / 2012 

 
 

Milí čtenáři Rožně, řečkovičtí farníci! 

 

Konečně přichází čas, kdy můžeme znovu prožívat radost z narození našeho Spasi-
tele. Přichází vánoční čas, na který se celý advent připravujeme. V adventu jsme 
byli vyzváni svatým Janem Křtitelem, abychom připravili cestu Pánu, abychom mu 
vyrovnali stezky našeho života. Každá propast našeho hříchu měla být zasypána a 
hory nedokonalostí měly být sníženy. Kde je co křivého, mělo být narovnáno. Kaž-
dý člověk má uzřít Boží spásu. (Srovnej s Lk 3, 5-6). 
Doba přípravy skončila a nyní tedy můžeme radostně zpívat: 

Narodil se Kristus Pán, veselme se! 
Z růže kvítek vykvet nám, radujme se! 

 
Většina vánočních blahopřání říká, ať prožijeme pokojné svátky a ať je prožijeme 

v klidu. Událost, která se stala před více než dvěma 
tisíci lety v Betlémě, nás však nemůže nechat v klidu. 
Spíše naopak! To, že se Bůh stává člověkem, nás spí-
še přivádí k radostnému neklidu. Ke chvění, které 
člověk zažívá, když se děje něco velkého. Vždyť se 
přece božské stává lidským, aby lidské bylo pozved-
nuto do božského! A to se přece musí bytostně do-
tknout každého člověka. Bůh se stává jedním z nás, 
aby nás přivedl do své božské reality. Aby nás navrá-
til tam, kde nás chtěl původně mít.  
Přichází nás opět pozvat k sobě. Proto můžeme ra-
dostně zpívat: 
 

Nám, nám, narodil se! 
 
Přeji Vám všem, ať radost z narození našeho Spasitele pronikne srdce každého 
z vás a ať naplní všechny naše domovy. 
 
 

Váš P. Jan 
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Život ve farnosti 

26.12. Svátek sv. Štěpána 

 mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod. 
 svěcení vína 

30.12. Svátek Svaté rodiny 

 mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod. 
obnova manželských slibů 

31.12. Sv. Silvestra I. 

děkovná mše sv. v 17.00, od 23.30 hod. 
adorace a společný vstup do nového 
roku 2013 

  1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 

 mše sv. v 8 a v 10 hod. 

  6. 1. Slavnost Zjevení Páně 

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod. 

18. 1. Panny Marie, matky jednoty křes-
ťanů 

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

18. 1. Ekumenická bohoslužba 

v 19 hodin ve sboru Páně církve husit-
ské na Vážného ulici 

  2. 2. Uvedení Páně do chrámu 

mše sv. v 8 hodin 

  3. 2. Svátek sv. Blažeje (neděle) 

svatoblažejské požehnání 

13. 2. Popeleční středa 

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

 

Mše svaté za nemocné 

- 19. ledna, 13. února 

Mše svatá za zemřelé 

- 25. ledna 

Mše svatá na úmysly dárců 

- 7. ledna 
 
 

Prohlídka Betléma 

v kostele bude možná 25., 26. a 30. prosince 
a na Nový rok, vždy od 15 do 17 hodin, 
v další dny půl hodiny přede mší svatou. 

 

Koleda rodin 

- se bude konat 30. prosince v 15 hodin ve 
farní herně. 
 

Karneval pro děti 

3. ročník se bude konat 20. ledna v 15 hodin 
v tělocvičně orelského areálu. Zveme celé 
rodiny, masky a kostýmy jsou vítány. 
 

Vánoční koncerty 

Tradiční koncert pěveckého sdružení 
Lumír se koná v našem kostele 4. ledna v 19 
hodin. 
 
Koncert Sboru věčně mladých se koná 6. 
ledna v 17 hodin (viz pozvánka). 
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XIII. farní ples 
V sobotu 19. ledna 2013 se v sále sokolovny 
uskuteční již 13. ples řečkovické farnosti, na 
který Vás všechny srdečně zveme. Začátek je v 
19.30 hodin. K tanci a poslechu bude hrát sku-
pina Spektrum a kulturní program obohatí 
svými vystoupeními Ř13. 

Cena vstupenky je 120 Kč, cena večeře je 85 
Kč. 

Předprodej vstupenek bude probíhat o nedě-
lích 6. a 13. ledna 2013 po bohoslužbách. 

Vstupenky si také můžete rezervovat na tel. 
čísle 774 511 210. 

Prosba o pomoc: 

V pátek 18. ledna 2013 od 17.30 hod. bude 
probíhat výzdoba sokolovny před ple-
sem. Organizátoři prosí o pomoc. Upřesňující 
informace o přípravě sokolovny a darech do 
tomboly budou v lednových ohláškách. 

Za organizátory srdečně zve a za pomoc děkuje 

 Katka Svobodová 

 

Diecézní akce 

Vánoce v brněnské katedrále 

25.12. 

16.00 Vánoční koncert Kantilény 

20.00 J. J. Ryba – Hej mistře 

26.12. 

  7.30 Missa VIII De angelis a proprium 

16.00 Vánoční koncert VUS Ondráš 

20.00 Hej mistře a další vánoční klenoty 

28.12. 

19.30 Koncert duchovní hudby 

31.12. 

16.00 Pontifikální mše svatá na závěr roku 

  1.  1. 

10.30 Pontifikální mše svatá 

17.00 Koncert duchovní hudby 

Více na www.biskupstvi.cz 

 

 

Vánoční přání o. Jacka 

„Tajemství lásky - to jsou Vánoce! Láska Ot-
ce, který poslal na svět svého jednorozeného 
Syna, aby nám daroval sám svůj život (srov. 
1 Jan 4,8-9). Láska "Boha s námi", Emanue-
le, který přišel na zem, aby zemřel na kříži. V 
chladné chatrči ponořené do ticha Panna 
Matka s předtuchou v srdci už ochutnává 
krvavé drama Kalvárie. Bude to převratný 
boj mezi temnotami a světlem, mezi smrtí a 
životem, mezi nenávistí a láskou. Kníže po-
koje, dnes narozený v Betlémě, dá svůj život 
na Golgotě, aby vládla na zemi láska.“ (Jan 
Pavel II., Vánoce 2002) 

Milý otče Jane, milí Řečkovičtí farníci! 

Ve dnech, kdy se nám rodí Ježíš - pro ty nej-
menší poprvé, pro jiné podvacáté, pro další 
poosmdesáté - chtěl bych Vám popřát hod-
ně zbraní! 

Buďte s pomocí Ježíše bojovníky za světlo, 
život a lásku. Přeji Vám, abyste nevzdávali 
zbraň po prohrané bitvě se svými slabostmi, 
s křížem, který na Vás najednou dopadl. 
Sledujte život Ježíše a všechno bude dobré. 
Jen v Něm je naděje a sila. On se narodil, 
aby Tobě dal sílu a víru, abys věděl, že ve 
tvé rodině i v samotě je místo na opravdo-
vou lásku, která je silnější než cokoliv, co 
dnes prožíváš. 

Vzpřim hlavu a bojuj! S Ježíšem neprohra-
ješ! 

Krásné Vánoce Vám všem přeje 

o. Jacek 
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Adopce na dálku 

Již od roku 2000 probíhá v naší farnosti projekt 
„Adopce na dálku“, jehož prostřednictvím 
jsme společně umožnili školní docházku cel-
kem šesti dětem v Indii.  Kromě toho je v naší 
farnosti adoptováno několik dětí jednotlivými 
rodinami.  Zdá se, že právě toto bude cestou 
do budoucnosti a že společná adopce postup-
ně končí. Napovídá tomu i stálé snižování vý-
nosů sbírek pořádaných každou poslední ne-
děli v měsíci. V roce 2011 jsme vybrali 9.827 
Kč a zaplatili 12.000 Kč – rozdíl byl uhrazen 
z běžných prostředků farní charity. 

V letošním roce se situace zdála být ještě hor-
ší. S blížícím se podzimem, kdy je třeba školné 
zaplatit, jsme měli starosti, zda se nám to po-
daří. Když jsme přemýšleli o možných řeše-
ních, nabídlo se v pravý čas samo, ve formě 
oznámení, že Jesu Raj Sahayaraj svá studia 
ukončil. Chlapce jsme podporovali poslední 4 
roky na nadstavbovém studiu. Nyní je mu 23 
roků a nastoupil do zaměstnání. 

V současné době máme na kontě adopce 
3.575 Kč. V prosinci sbírka nebude, protože 
bude probíhat – jako už tradičně - vánoční 
sbírka na lepru. 

V adopci nám tedy nyní zůstává jedno dítě -  
Kavitha Maniraj. Je jí nyní sedmnáct roků a je 
velmi dobrou studentkou střední školy. S vel-
kou pravděpodobností bude ještě několik roků 
pokračovat a snad se i jí podaří s naší pomocí 
studium úspěšně dokončit. 

S ohledem na uvedený stav již s přijetím další-
ho dítěte do společné adopce nepočítáme. 

Pán Bůh zaplať za Vaši ochotu! 

Za Farní charitu  M.B. 

 

Jak jsem hlídala betlém 

Asi před dvěma nebo třemi lety jsem se popr-
vé odhodlala „upsat se“ hodinové službě hlí-
dání betléma v kostele na Boží hod nebo na 
svátek sv. Štěpána. Jak už to tak u mě bývá, 
bylo to rozhodnutí bez většího přemýšlení a už 
při vycházení z kostela mnou lomcovaly po-
chybnosti. Bude se mi chtít vstávat od sváteč-
ního stolu u jedněch nebo druhých rodičů, 

případně od nějaké pohádky nebo filmu, co 
když bude venku hrozné počasí, v kostele 
zima, a co když tam nikdo nepřijde?  

Všechny mé obavy se ukázaly jako liché a tu 
hodinu v kostele jsem si skvěle „užila“. Po-
kud nechodili lidé, byl prostor pro modlitbu, 
ale prázdno tam moc často a dlouho nebylo. 

Přicházely nejrůznější typy lidí všech věko-
vých kategorií, řekla bych, že převážně ne-
věřící. Bylo zajímavé sledovat, jak se chovají. 
Někteří hlučně a suverénně kráčeli rovnou 
k betlému, jiní se chovali spíše rozpačitě a 
snažili se u kropenky si matně vybavit, na 
kterou stranu se dělá kříž. Přicházely celé 
rozvětvené rodiny, ale i osamělí lidé. Nej-
kouzelnější byly děti. „Tati, a kde jsou tři 
králové?“, dožadoval se opakovaně malý 
chlapeček tatínkovy odpovědi. Ten se snažil 
zakrýt tuto mezeru ve svých znalostech od-
váděním synovy pozornosti k vánočnímu 
stromku. 

Už se těším na letošní „hlídání“, pokud 
ovšem po přečtení tohoto článku o ně ne-
bude takový zájem, že už na mě v rozpise na 
jednom z bočních oltářů nezbude místo. 

 J.P. 

 

Život podle reklamy 

V neděli jsme zapálili první svíčku na ad-
ventním věnci, ale v naší zemi začaly Váno-
ce již koncem října! Je to totiž tak: Naše 
svátky a oslavy určují reklamy zboží ve vý-
kladních skříních. 

A sotva dozní koledy a u popelnic se vrší 
zbytky balících papírů, už na nás vykukují 
povánoční super, hyper a mega slevy, nejlé-
pe o sto procent, na povánoční zboží. 

Uplyne sotva pár týdnů a hned z travičky 
vychází králík s kuřetem za ručku s plnými 
košíky malovaných vajíček! 

Tak to je až do Velikonoc, ale jakmile skončí, 
už zase můžeme vidět nápisy: „Leťte k moři 
ještě dnes, máme bezva slevy na letenky, 
super last minute!!!“ Přitom se ale děti a 
studenti právě moří s testy, dodělávají 
zkoušky a připravují se k maturitám.  
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Když začnou prázdniny, děti i rodiče si užívají 
prázdnin. Děti, protože se nemusí učit, a rodi-
če, protože se nemusí učit s dětmi a rozčilovat 
se nad známkami. Jenže - ještě není ani polo-
vina prázdnin a už se objevují nápisy na billbo-
ardech a výkladních skříních: „Zpátky do školy 
(Back to school)!“ A to nás i naše rodiče rozčílí 
snad ještě víc než ty známky. Nás děti, jelikož 
si užíváme prázdniny, a rodiče proto, že už je 
zase čekají nákupy a úbytek rodinných financí. 

Začne škola, po nakoupení asi patera kružítek, 
bombiček do per a jiných školních potřeb už 
zase začínáme slýchat koledy a po oknech 
opět šplhá pro nás neznámý americký dědou-
šek Santa Klaus. Máme přece Ježíška! A tak to 
je po celý rok. 

Chtěla bych ale všem dát radu: „Řiďte se 
vlastní hlavou a neposlouchejte hloupé rekla-
my, protože jednou sami zjistíte, že ten pravý 
život se odehrává uvnitř nás a řídí se naším 
srdcem a ne výlohou.“ 

Kora Keršnerová, 7.A 
 

Jako Ježíšek 

Byl prosincový večer a já se vlekla unaveně 
domů, v nohou pár kilometrů mezi obchodní-
mi regály, v rukou pár balíčků a v hlavě neve-
selé myšlenky o dárcích, které se nepodařilo 

sehnat, a pochyby o těch, které jsem za-
koupila. Budou se líbit? Nebo jsem radši 
měla vybrat něco jiného?  

Pak jsem potkala kamarádku. Znalecky 
omrkla moje zavazadla a prohlásila: „Byla jsi 
ježíškovat, viď?“  

Její úsměv a dobrá nálada odplavily do dálky 
moji únavu i pochyby. A celý večer mi hladi-
lo (d)uši to nové slovíčko „ježíškovat“.   

To je vlastně pravda, o Vánocích smíme 
svým blízkým dělat Ježíška. Jako když si děti 
hrají na pana doktora nebo na maminku a 
na tatínka, tak si i my smíme a máme „hrát 
na Ježíška“. Z pohledu věčnosti jsou všechny 
naše dospělé projekty jen dětskou hrou.  

Vánoční úkoly začaly z pohledu ježíškování 
dostávat nový rozměr. Umytá okna a naleš-
těné kliky? Vanilkové rohlíčky a kupa dárků 
pod stromečkem? Jestli je to z upřímné lás-
ky, sem s tím. Jestli je to skrytý závod o do-
konalost, nemá to z pohledu věčnosti mno-
ho ceny. 

Možná budeme tím jediným „Ježíškem“, 
kterého o vánocích naši drazí potkají. A tře-
ba se staneme směrovkou na jejich cestě za 
Tím, který o sobě prohlásil: „Já jsem cesta, 
pravda a život.“ 

A naši bližní se budou častěji setkávat 
s anděly, podobně, jako jsem já jednoho po-
tkala v tom nevlídném prosincovém večeru.  

-smer- 

 

Redakční koutek 

Děkujeme všem za vaše příspěvky a za vaši 
pomoc a modlitby v celém uplynulém roce. 
Doufáme, že nám zachováte přízeň i nadále, 
a v novém roce hlavně: Pište, pište, pište !!! 

Vaše redakce 

 

 

 

 

 

**************** 
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Stránka pro děti 

Pavoučí dar (B. Ferrero) 

Všichni se z Ježíškova narození neradovali. Například jeden muž mohl puknout vzteky, Byl to 
Herodes, který za římské vlády spravoval provincii Palestinu. Nesnesitelně na to malé dítě žárlil. 
Od mudrců z Východu se dozvěděl, že se v Betlémě narodil král, a tak vymyslel krutý plán - dal 
zabít všechny děti ve městě. Herodovi vojáci přinesli do mnoha šťastných domovů hrůzu a bo-
lest. Josef s Marií rychle vzali Ježíška a prchali do Egypta. Utíkali celý den. Když se začalo stmívat, 
našli útočiště v malé jeskyňce. Sužoval je hlad, únava a velká zima. Bylo tak chladno, že se na 
zemi tvořila jinovatka. Schoulili se k sobě v rohu jeskyně, aby se zahřáli. Oheň zapálit nemohli, 
protože všude kolem byli Herodovi vojáci. Však také slyšeli kopyta jejich koní. Josef s Marií byli 
přesvědčeni, že si jich nikdo nevšiml. Ale přece jen je někdo viděl. Tím svědkem byl malý pavou-
ček, který se houpal přímo nad vchodem do jeskyně. Když spatřil Ježíška, zatoužil mu dát nějaký 
dárek, protože slyšel o mnoha zvířatech, která k tomu měla příležitost. A tak ho napadlo, že udě-
lá to, co pavouci umějí nejlépe - že mu u vchodu do jeskyně uplete tu nejkrásnější síť, aby měl 
ráno radost, až se probudí a uvidí, jak na pavoučích vláknech září kapky vody jako velké perly. 
Ještě před rozedněním se však u jeskyně ozvaly těžké kroky. Oddíl Herodových vojáků dorazil až 
sem. Chtějí prohledat také jeskyni, ale pak si velitel všiml velké pavučiny pokryté jinovatkou. „To 
je zbytečné,“ prohlásil. „Nevidíte tu obrovskou pavučinu? Kdyby se do té jeskyně chtěl někdo 
dostat, určitě by ji roztrhal.“ A tak vojáci zase odešli a malý pavouček zachránil Ježíškovi život 
tím, co uměl nejlépe - tkaním pavučiny. Proto až dodnes zdobíme vánoční stromky i domy lesk-
lým třepením. Má nám totiž připomínat pavučinu, která visela u vchodu do jeskyně, v níž se 
skrývala Svatá rodina při útěku do Egypta. Byl to dar malého pavoučka, který jím zachránil Ježíš-
kovi život.  

 

Milé děti, 

přeji vám vánoční dny prozářené svitem 
Betlémské hvězdy, naplněné radostí 
z narození Spasitele a pokojem Tiché noci. 
Až se propletete bludištěm k malému Je-
žíškovi, můžete si ještě vybarvit vedlejší 
vánoční obrázek. Ahoj v roce 2013! 

 Terka 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



     - 7 - 

 

Vánoční přání našich biskupů 

 

Vánoce nejsou jen pokojná idyla s anděly. 

Bůh přichází jako světlo přemáhající temnoty. 

Těm, kteří ho přijali, přináší pokoj. 

Pro ty, kdo ho nepřijali, se stává kamenem úrazu. 

Tajemství Vtělení a tajemství zla jsou těsně vedle sebe. 

Do zla, které se někdy zdá být jako nepropustná temnota, 

vstupuje světlo v podobě proroky přislíbeného dítěte. 

To je pravý důvod vánoční radosti. 

Toto dítě je nadějí i tvého vítězství, aby ses i ty mohl stát nadějí pro všechny 

kolem sebe. 

Za to se modlíme a k tomu Vám žehnáme. 

                        

 

Pořad bohoslužeb do začátku postní doby 

30.12. Ne sv. Rodina 7:15 za † manžela a † a živou rodinu 
   8:30 na poděkování za 45 let života 

   10:00 za farní společenství 
31.12. Po sv. Silvestr I. 17:00 na poděkování za Boží ochranu v uplynulém roce 

1.1. Út 
slavnost 
Matky Boží Panny Marie 

8:00 
10:00 

za živou a † rodinu Kolaříkovu a Hammerovu 
za farní společenství 

2.1. St  18:00 za † rodiče a prarodiče a za živou rodinu 

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

4.1. Pá  18:00 za † dvoje rodiče, manžela, prarodiče a živou rodinu 

5.1. So  7:00 za živou a † rodinu a dary Ducha sv. pro vnoučata 

6.1. Ne slavnost 7:15 za † syna Pavla a sestru a duše v očistci 
  Zjevení Páně 8:30 za uzdravení synovců 
   10:00 za farní společenství 

7.1. Po  18:00 na úmysly dárců 

9.1. St  18:00 za † Antonína Černého a živou a † rodinu 

10.1. Čt  7:00 za rodiče, bratra, švagra, neteř a živou rodinu 

11.1. Pá  18:00 na úmysl dárce 

12.1. So  7:00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha sv. 

13.1. Ne Křtu Páně 7:15 na úmysl dárce 
   8:30 za † manžela, dvoje rodiče a živou rodinu 
   10:00 za farní společenství 

14.1. Po  18:00 
za † manžela Františka, obě rodiny a Boží požehnání pro živou 
rodinu 

16.1. St  18:00 za uzdravení manžela 

17.1. Čt  7:00 za živou a † rodinu Drábkovu a Suchých 

18.1. Pá 
P. Maria, Matka jednoty 
křesťanů 

18:00 za dvoje rodiče, prarodiče a živou rodinu 

19.1. So  7:00 za nemocné 

20.1. Ne 2. neděle v mezidobí 7:15 na poděkování za 40 let života 

   8:30 za † Františku Rozsypalovou a živou rodinu 
   10:00 za farní společenství 
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21.1. Po  18:00 za † Aloise Tkadlčíka 

23.1. St  18:00 za † Jaroslava Vidláka a živou a † rodinu 

25.1. Pá Obrácení sv. Pavla 18:00 za zemřelé 

27.1. Ne 3. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 
   8:30 za † P. Jana Pavlů 
   10:00 za † Petra Denemarka, rodiče a celou přízeň 

28.1. Po  18:00 
za uzdravení duše i těla a za živou rodina a na poděkování za 
dar života 

30.1. St  18:00 za † Vojtěcha Přerovského a manžela 

1.2. Pá  18:00 na úmysl dárce 

2.2. So 
Uvedení Páně do 
chrámu 

8:00 
za † Drahomíru Tomáškovou, rodiče, sourozence a živou a † 
rodinu Tomáškovu a Beňovskou 

3.2. Ne 4. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 
  (sv. Blažej) 8:30 za † rodiče Haklovy, prarodiče a dar víry pro celou živou rodinu 
   10:00 za † manžela a živou rodinu 

4.2. Po  18:00 za † rodiny Navrátilovy, Hořínkovy, Matochovy a Kosmákovy 

6.2. St  18:00 za † dceru Lenku a Boží pomoc a ochranu rodinám 

8.2. Pá  18:00 za † manžela Josefa Dvořáka a živou a † rodinu 

9.2. So  7:00 za zemřelého 

10.2. Ne 5. neděle v mezidobí 7:15 za živou a † rodinu a Boží pomoc 
   8:30 za farní společenství 
   10:00 na poděkování 

11.2. Po  18:00 za † dceru a rodiče a dar víry pro živou rodinu 

13.2. St Popeleční středa 7:00 za † manžela a rodinu Skálovu a Paulíkovu 
   18:00 za nemocné 

14.2. Čt  7:00 za dvoje rodiče 

15.2. Pá  18:00 za † Eduarda Tesaře a živou a † rodinu Trbolovu 

16.2. So  7:00 za † Boženu Suchou a Boží požehnání pro živou a † rodinu 

17.2. Ne 1. neděle postní 7:15 za † rodiče z obou stran a dar zdraví a víry pro živou rodinu 
   8:30 za farní společenství 
   10:00 na poděkování Bohu za dar života 

 
 
 
 

Prosíme o zaslání příspěvků do příštího čísla Rožně nejpozději do 8. 2. 2013 
 
 
 
 
 

 
To, co dnes slavíme, je náš svátek. Oslavujeme příchod Boha k člověku, aby člověk 

mohl přijít k Bohu, lépe řečeno vrátit se k němu... (Řehoř Naziánský) 

 
 

Bůh není někde daleko, vzdálený. On je mezi námi a s námi. Bůh přišel viditelně na ten-
to svět jako bezmocné dítě, dýchal náš vzduch, nosil naše oblečení, jedl naše jídla. Stal 

se bratrem všech lidí a nyní klepe i na dveře tvého srdce. Touží se s tebou setkat. 
(Podle Tomislava Ivančiče) 

 

Pronájem jachet s kapitánem na Jadranu 
www.lhpindustry.cz 

komerční inzerce 

 


