
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 3 / 2013 

 

 

Pod tímto praporem zvítězíš! 
 

V neděli 16. června proběhlo na Ořešíně 
žehnání nového hasičského praporu. 
V textech žehnacích modliteb je krásný od-
kaz na symboliku praporu. Čteme tam: 
„Prapor, který žehnáme, je symbolem naší 
jednoty a bratrství....je to symbol společen-
ství...je trvalou připomínkou společných úko-
lů a cílů.“ Vždy, když používáme prapor ne-
bo vlajku, tak si tuto symboliku můžeme 
uvědomit. Můžeme ji prožívat, když vidíme 
naši státní vlajku, prožívají ji skauti vždy, 
když pohlédnou na své družinové nebo od-
dílové vlajky a prožívají ji všichni členové 
různých organizací, které prapory používají.  

My křesťané máme ve svých symbolech ta-
ké jednou použitou vlajku nebo lépe řečeno 
korouhev. Je s ní vyobrazován Kristus, který 
zvítězil nad smrtí, a který s touto korouhví 
jde do boje se zlem. Ježíš nese tuto korou-
hev, která nám dává naději na vítězství, a 
v této naději jsme všichni sjednocováni. Je-
ho prapor je symbolem naší jednoty a bratr-
ství a společně jako bratři a sestry jdeme za 
Tím, který ho nese.  

Začínají prázdniny, což je čas různých cest 
za poznáním a dobrodružstvím. Přeji nám 
všem, abychom během těchto svých prázd-
ninových cest dokázali prožívat své křesťanství, své bratrství a sesterství. 
Abychom se setkávali s Kristem třeba i na netradičních místech a pod jeho 
korouhví byli naplňováni radostí. 

Váš o. Jan 
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Život ve farnosti 

5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

mše sv. v 18.00 hod. 

9. 8. Pouť jáhnů brněnské diecéze 

mše sv. v 18.00 hod. 
po mši agape na faře 

10. 8. Svátek sv. Vavřince 

mše sv. v 7.00 hod. 

11. 8. Poutní slavnost v Řečkovicích 

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

15. 8. Slavnost Nanebevzetí P. Marie 

mše sv. v 7.00 hod. 

25. 8. Bartolomějská pouť Ivanovice 

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

7. 9. mše sv. v 9.00 hod. v Jehnicích 

14. 9. svátek Povýšení sv. kříže 

mše sv. v 7.00 hod. 

28. 9. slavnost sv. Václava 

mše sv. v 8.00 hod. 

29. 9. Pouť v Medlánkách 

mše sv. v 7.15 a 8.30 v kostele a  
v 10.00 poutní mše v Medlánkách 

Mše svaté za nemocné 

10. července, 9. srpna a 16. září 

Mše svaté za zemřelé 

27. července, 31. srpna a 28. září 

Mše svaté na úmysly dárců 

13. července, 17. srpna, 11. 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 11. a 25. 8.) 

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 2013/2014 se bude ná-
boženství opět vyučovat na faře. Rozvrh 
bude vyvěšen na nástěnce a na farním 
webu, přihlášky jsou k dispozici tamtéž. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Blahopřání 

Dne 30. června oslaví 
ThDr. Josef Rychtecký, 

bývalý řečkovický farář, 

40. výročí kněžského svěcení. 

K tomuto jubileu mu jménem 
řečkovických farníků přejeme 

hojnost Boží milosti, lásky a 

pomoci a také zdraví a sílu do 
dalších let služby u oltáře. 

Redakce Rožně 
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Farní akce 

Zahájení školního roku – 1. 9. bude tábo-
rák pro děti na farní zahradě. 

Pouť mladých do Taizé – od 8. do 15. 9. 
Předběžná cena 4000,- Kč. Ještě je možné 
se přihlásit u o. Jana. 

 

Volby do farní pastorační rady 

Na podzim proběhnou volby nové pasto-
rační rady farnosti. V průběhu měsíce září 
budou představeni kandidáti, z nichž poté 
hlasováním vzejde nová farní rada. 

 

Diecézní akce 

24. ročník Katolické charismatické konfe-
rence se bude letos konat v rámci oslav 
1150. výročí příchodu  sv. Cyrila a Meto-
děje a Roku víry ve dnech 10. až 14. čer-
vence 2013 v Brně. Motto konference 
bude: "On je hostem u hříšného člověka" 
(Lk 19,7). 

Zahraničním hostem bude Charles White-
head, který patří mezi nejznámějších 
osobnosti Katolické charismatické obno-
vy. 

 

Charismatický běh 2013 

V době konání Katolické charismatické 
konference se uskuteční již pátý ročník 
tzv. Charismatického běhu. Je určen pro 
účastníky konference, sympatizanty, ale i 
všechny ostatní zájemce, včetně lidí hle-
dajících a nevěřících. Náplní akce je mod-
litba, četba z Písma a pomalý běh (příp. 
jízda na kole či kolečkových bruslích). Mo-
tto akce je "Běžel proto napřed a vylezl 
na moruši, aby ho (Ježíše) viděl" (Lk 
19,4), které je v souladu s programem ce-
lé konference. Hlavní část akce proběhne 
v sobotu 13. 7. od 7:00, možné je ale zú-

častnit se již soutěžní části ve čtvrtek 
11.7. či poznávací části v pátek 12. 7.  

Těšíme se na vaši účast, bližší informace 
jsou na www.kanovsky.cz/chbeh.php. 

Petr Kaňovský, 732 280 773 
 

*** 
V Jubilejním roce 1150. výročí příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 
se bude konat již po třinácté Cyrilometo-
dějská pěší pouť na Velehrad. Jejím vyvr-
cholením bude v sobotu 24. srpna 2013 v 
11.30 bohoslužba, kterou bude sloužit 
nitranský biskup Mons. Viliam Judák.  

Poutníci vycházejí z různých směrů, které 
se postupně slévají v několik hlavních 
proudů. Cestou probíhá duchovní i zá-
bavný program. Přeprava zavazadel a 
noclehy pod střechou ve vlastním spacím 
pytli jsou zajištěny. K pouti je možno se 
připojit buď hned od začátku, anebo kdy-
koli na libovolně dlouhý úsek. Srdečně 
zveme. 

Podrobnosti k uvedeným akcím najdete 
na www.biskupstvi.cz, popř. na odkazech 
uvedených v pozvánkách. 

 

Farní knihovna opět v provozu! 

Od 16. června je farní knihovna uvedena 
do nového provozu. K tomuto pár slov: 
Novost spočívá v tom, že byly zařazeny 
nové knihy a nově vytvořen jejich se-
znam, ze kterého si můžete vybírat. Kata-
log bude přístupný v knihovně vytištěný 
na papíře nebo v počítači a také je umís-
těn na farních stránkách. 

Knížky v seznamu i v knihovně jsou uspo-
řádány do několika oddílů (např. Beletrie, 
Poezie, Manželství) a v nich abecedně dle 
příjmení autora. Velké písmeno oddílu a 
první tři písmena ve jménu autora tvoří 
pak signaturu (štítek na hřbetě knihy), 

http://konference.cho.cz/media/24863/KCHK09_Mapka_Brno.pdf
http://www.biskupstvi.cz/
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která slouží k přehlednosti a rychlé orien-
taci. 

Knihovna bude otevřena každou neděli 
po ranní mši svaté a po půl deváté, to je 
asi od čtvrt na devět do desáté hodiny. 
V tento čas bude knížky půjčovat některý 
z nás. V případě, že si někdo zapůjčí knihu 
v nepřítomnosti knihovníka, prosíme, aby 
se zapsal do Knihy výpůjček, která se bu-
de povalovat na některém volném místě. 
Při zařazování knih zpět do knihovny 
dbejte prosím pořádku dle signatury. O 
toto prosíme pro již zmíněnou přehled-
nost knihovny a také proto, že při jejím 
pořádání vznikl u nás jistý pedantismus, 
který se projeví frustrací při každém ne-
pořádku. Tímto děkujeme. 

Budeme rádi, když si budete knížky půj-
čovat a číst je, protože od toho tu jsou. 
Moc by nás mrzelo, kdyby si někdo ne-
mohl knihu půjčit jenom proto, že nemů-
že dojít na faru do knihovny. Pro tento 
případ a jiné potřeby uvádíme naše e-
mailové adresy a telefonní čísla: 

honza.votava@volny.cz   606449334 
mirek.votava@gmail.com 603163683 

Mirek a Honza Votavovi 
(Vaši oblíbení knihovníci) 

 

Noc kostelů - poděkování 

Letošní noc kostelů jsem prožila velmi 
dobře. Začala pro mě odpolední přednáš-
kou dr. Smékala na téma "Jak předcházet 
duchovním poraněním", což si myslím, že 
se k tomuto dni hodilo. Protože přednáš-

ka byla ve městě, tak jsem navštívila i je-
den z nejbližších kostelů a to kostel Svaté 
rodiny na Grohové a tam také prožila mši 
svatou. Cítila jsem však, že musím zůstat 
věrná našemu kostelu sv. Vavřince, a pro-
to jsem hned odjela tam. Když jsem přije-
la, začínala právě přednáška paní Ulricho-
vé o historii kostela, kterou jsem se zá-
jmem vyslechla. Následovalo vystoupení 
Sboru věčně mladých, tak jsem zůstala a 
naslouchala. Ani pak se mi nechtělo ode-
jít, navíc po koncertě začal s vyprávěním o 
Tanzanii náš otec Jan. Byl to zážitek, 
zhlédnout znovu, jak emotivně prožívají 
slavení mše svaté křesťané v Africe. Po 
skončení jsem zatoužila navštívit také 
sousedy ve Sboru Páně CČSH, kde vystu-
poval Valašský krúžek s cimbálovou muzi-
kou, kterou mám moc ráda – opět to byl 
skvělý zážitek. A pak už jsem odešla do ti-
cha noci šťastná z pěkně prožitého dne. 
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří 
se na přípravách Noci kostelů podíleli a 
připravili nám tento slavnostní den. Zvláš-
tě chci poděkovat panu Romanu Tesařovi, 
který nám svými fotografiemi ukázal, 
kromě jiného, i půdní prostory, kam jsme 
si my starší vystoupit netroufly. Děkuji ta-
ké Pánu Bohu, že mi dopřál ve zdraví si 
prožít tento den. 

M.J.  

Připojuji se s poděkováním všem účinkují-
cím, pořadatelům a pomocníkům, kteří se 
přičinili o zdárný průběh NK v našem kos-
tele. Pán Bůh zaplať. 

Michal 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:honza.votava@volny.cz
mailto:mirek.votava@gmail.com
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Gustovo okýnko 

Deštivé májové ráno. Vracím se domů z 
kostela. Ještě není vidět mnoho lidí, vět-
šina dospává po pěti pracovních dnech. 
Těch pár jedinců, které přece jen potká-
vám, nedává svým pohledem vůbec naje-
vo radost z nového dne. A najednou malý 
zázrak - v houstnoucím dešti proti mně 
poskakuje malé děvčátko. Svoji maminku 
předběhlo o pár metrů, kouzelně si točí s 
paraplátkem a nadšeně si zpívá: "Ježíšku, 
panáčku, já tě budu...." 

Napadá mne jediné: "Nebudete-li jako 
děti,..." 

Hádanka: Co řekne pan farář, když o Bo-
žím Těle, vychází průvod z kostela a venku 
prší? 

("O Božím Těle, do vody směle.") 

Letos naštěstí nebylo potřeba pronést… 
A.D. 

 

Redakční koutek 

Děkujeme všem za jejich příspěvky, pře-
jeme krásné prázdniny, dovolenou, výlety 
i tábory plné Božího klidu a pohody. 

Vaše redakce 

 
 
 

Stránky pro naše děti 

 

Smečka 

„Jestli chceš vstoupit do naší party, musíš to udělat!“ řekl Petr neústupně. Alan nespouš-
těl oči ze špiček svých bot. „Nikdy jsem nic neukradl,“ mumlal.   
„To je vždycky jenom o poprvé. A zkouška odvahy je zkouška odvahy!“ 
„Nebuď srab,“ povzbuzoval ho Pavel. „My zabavíme starocha a ty sbalíš čokoládu a strčíš 
ji do kapsy. No tak!“ Alan pokrčil rameny: „To není moc velká zkouška odvahy vzít na hůl 
jednoho starýho chlápka a sebrat mu čokoládu.“ 
„Chceš být u nás, nebo ne?“ „Copak jsi zbabělec?“ 
„Nejsem zbabělec,“ utrousil mezi zuby Alan. Všichni tři si to pak zamířili k malému ob-
chůdku, kde bylo na prodej všechno možné. Zvonek na dveřích zacinkal. Starý muž na ně 
pohlédl přes okraj brýlí a kývnutím je pozdravil. Petr a Pavel s lhostejným výrazem před-
stírali, že si prohlížejí zboží. Pak obrátili pozornost prodavače na druhý konec obchůdku, 
kde byly sešity. „Kolik stojí tenhle?“ „Padesátník.“ 
Na druhé straně obchodu zatím Alan rychle sáhl po nějakých čokoládách a strčil je do 
kapsy. Kluci zaplatili sešit a stařík ještě daroval každému žvýkačku. Dával je dětem 
vždycky. Na ulici se pak všichni tři kluci vzrušeně dali do běhu. V parku Alan odevzdal ko-
řist. 
„Oříšková čokoláda! Velká!“ Hned se do ní pustili. Alanovi se zdála nepříjemně hořká.  
„Tak teď už jsi v naší partě,“ prohlásil Petr a dal mu herdu do zad. 
„Jdu domů,“ zamumlal Alan. Celý večer se učil a bez odmlouvání šel do postele. 
Když šel druhý den ráno kolem obchůdku, sevřelo se mu srdce. Po vyučování loudavě 
sbíral a skládal knihy a ostatní věci do batohu, až ve třídě zůstal sám. Cestou se pak za-
stavil u obchůdku a vstoupil dovnitř. Zvonek zacinkal a stařík ho s úsměvem přivítal.  
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Chlapec položil vedle pokladny bankovku. „Tři tabulky čokolády.“ „Vem si je tady, Ala-
ne,“ ukázal hlavou stařík. Chlapec zrudl a zamumlal: „Už jsem je vzal včera.“ Potom do-
dal: „Musel jsem to udělat. Byla to zkouška odvahy…“ 
Stařík si vzal bankovku, vrátil drobné a jako vždycky daroval Alanovi žvýkačku. Pak po-
chvalně pokýval hlavou: „Zkoušku odvahy jsi zdolal dneska.“ 
 

Milé děti! 

Před vámi jsou opět dva měsíce prázdnin. Určitě vás čekají krásné dny plné slunce, smí-
chu a her. Čekají vás také nová přátelství a různá dobrodružství. Přeji vám všem, abyste 
se dokázaly vždy rozhodnout pro dobro, i když k tomu budete potřebovat hodně odvahy, 
tak jako chlapec z předchozí povídky. 

Krásné léto všem přeje Lidka. 
 

 

Najdi v osmisměrce 14 názvů předmětů a částí oděvů, které se používají při obřadech 
v kostele. Znáš je všechny? Pokud ne, dohledej si, co názvy znamenají… 
 

 

 

  Z N A A E 

V J N D L 

O L É I E 

N O R N Á T X L 

P Ý O K S A Y Á 

M Š CH Y I P P R 

Í I E A M V CH E 

A L T P D E I M 

B É A R T L L U 

L L O ! A U A H 

A T E Z O M K B 

 

 

 

 

 

 

Milé děti, přejeme 

vám, abyste si uži-

ly co … 

Nápověda: Mozeta, pala, kalich, humerál, velum, misál, paténa, zvonky, ornát, 
rocheta, baldachýn, mitra, pyxida, alba 
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Pořad bohoslužeb do konce září 

3.7. St  18.00 za zemřelého švagra Metoděje 

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

5.7. Pá 
slavnost sv.Cyrila 
a Metoděje 

18.00 za Bohumila Votavu a celou živou a zemřelou rodinu Votavovu 

6.7. So 14. v mezidobí 7.00 za zemřelé rodiče a sourozence a živou rodinu 

7.7. Ne  7.15 za farní společenství                                                                        
   9.00 za živou a zemřelou rodinu Burgetovu a Prusenovskou 

10.7. St  18.00 za nemocné 

11.7. Čt  7.00 za zemřelého syna, manžela a rodiče 

12.7. Pá  18.00 za zemřelého P. Zdeňka Křišťana Němečka 

13.7. So  7.00 na úmysly dárců 

14.7. Ne 15. v mezidobí 7.15 za zemřelého manžela, rodiče, sestru, švagra a živou rodinu 
   9.00 za farní společenství                                                                        

17.7. St  18.00 za zemřelého Jiřího Sochu a živou a zemřelou rodinu 

18.7. Čt  7.00 
za živou a zemřelou rodinu Olšaníkovu a Vaňkovu, na poděkování a za 
další Boží pomoc a ochranu 

19.7. Pá  18.00 za zemřelé rodiče Denemarkovy, syna a celou přízeň 

20.7. So  7.00 za zemřelého manžela Vasila Krinčeva a živou rodinu 

21.7. Ne 16. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 na úmysl dárce 

24.7. St  18.00 
za zemřelého Miroslava Pokorného, jeho rodiče, rodinu Kučerovu, Po-
korovu a živou rodinu 

25.7. Čt sv. Jakub 7.00 za živou a zemřelou rodinu Novotných z Ivanovic 

26.7. Pá sv. Jáchym a Anna 18.00 za zemřelého manžela, oboje rodiče a živou rodinu 

27.7. So  7.00 za zemřelé 

28.7. Ne 17. v mezidobí 7.15 za farní společenství                                                                        
   9.00 za zemřelé manžele Marii a Josefa Bartoňovy a Miluši Hladkou 

2.8. Pá  18.00 za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti                                

3.8. So  7.00 za zemřelou a živou rodinu Havlíkovu a Daňovu 

4.8. Ne 18. v mezidobí 7.15 za farní společenství                                                                        
   9.00 za zemřelé rodiče Vrbovy, bratry a švagrovou 

9.8. Pá  18.00 za nemocné 

10.8. So sv. Vavřinec 7.00 na poděkování - za 50. výročí sňatku 

11.8. Ne 19. v mezidobí 8.00 za zemřelého manžela a dvoje rodiče 
  poutní slavnost 10.00 za farní společenství, především za živé a zemřelé obyvatele Řečkovic                                                                    

14.8. St  18.00 na poděkování 

15.8. Čt 
Nanebevzetí           
Panny Marie 

7.00 za zemřelou a živou rodinu 

16.8. Pá  18.00 za zemřelou a živou rodinu Adamovu a na poděkování za všechny dary 

17.8. So  7.00 na úmysly dárců 

18.8. Ne 20. v mezidobí 7.15 za zemřelé rodiče, sourozence a živou rodinu 
   9.00 za farní společenství 

21.8. St  18.00 na poděkování 

22.8. Čt  7.00 za tatínka a celou rodinu 

25.8. Ne 21. v mezidobí 7.15 na úmysl dárce 
  poutní Ivanovice 10.00 za farní společenství, především za živé a zemřelé obyvatele Ivanovic  

28.8. St  18.00 za zemřelého Josefa Bořeckého a živou a zemřelou rodinu 

29.8. Čt 
Umučení sv. Jana 
Křtitele 

7.00 na úmysl dárce 

30.8. Pá  18.00 za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou rodinu 

31.8. So  7.00 za zemřelé 

1.9. Ne 22. v mezidobí 7.15 za zemřelého Eduarda Tesaře a živou a zemřelou rodinu 
   8.30 za dar zdraví a víry pro syna a jeho rodinu 

   10.00 za farní společenství                                                                        
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2.9. Po  18.00 na úmysl dárce 

4.9. St  18.00 na úmysl dárce 

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

6.9. Pá  18.00 na poděkování a za živou a zemřelou rodinu 

7.9. So  9.00 za živé a zemřelé obyvatele Jehnic 

8.9. Ne 23. v mezidobí 7.15 za zemřelého manžela a živou rodinu 
   8.30 za zemřelé rodiče a prarodiče a zemřelé a živé rodiny z obou stran 
   10.00 za farní společenství                                                                        

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

11.9. St  18.00 na úmysly dárců 

12.9. Čt  7.00 na poděkování za přijetí svátosti křtu 

13.9. Pá  18.00 za zemřelého P. Jana Pavlů, manžela, rodiče a prarodiče 

14.9. So Povýšení sv. kříže 7.00 za živou a zemřelou rodinu Milionovu a Chladilovu 

15.9. Ne 24. v mezidobí 7.15 za zemřelé rodiče 

   8.30 
za zemřelé rodiče Tišnovských, dvoje prarodiče, zemřelé Aloise a Fran-
tiška a za celou živou rodinu 

   10.00 za farní společenství                                                                        

16.9. Po  18.00 za nemocné 

18.9. St  18.00 za děti a jejich rodiny a milost Ducha Svatého 

19.9. Čt  7.00 za rodiče Šibralovy a živou rodinu 

20.9. Pá  18.00 za Společenství svaté rodiny 

21.9. So  7.00 za živou a zemřelou rodinu Olbrichovu a Kunzovu 

22.9. Ne 25. v mezidobí 7.15 za farní společenství                                                                        
   8.30 za živou a zemřelou rodinu Votavovu a Staňkovu 
   10.00 na poděkování 

23.9. Po  7.00 za živou a zemřelou rodinu Hvižďovu a Vyorálkovu 

25.9. St  18.00 na poděkování a dar zdraví pro celou rodinu 

26.9. Čt  7.00 za rodinu Pustějovských 

27.9. Pá  18.00 na poděkování 

28.9. So sv. Václav 8.00 za zemřelé 

29.9. Ne 26. v mezidobí 7.15 na poděkování za 50 let manželství, za tři syny a jejich rodiny 
   8.30 za živou a zemřelou rodinu Šaumanovu a Kepákovu 
  poutní Medlánky 10.00 za farní společenství, především za živé a zemřelé obyvatele Medlánek 

30.9. Po  18.00 
za zemřelou Lenku Manďákovu, živou a zemřelou rodinu a duše v 
očistci 

 
 

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 20. 9. 

 
Na závěr malý důkaz toho, že i na hřbitově se najde příležitost k úsměvu… 

 


