
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 5 / 2013 

 
 

Milí farníci! 

Minulou neděli jsme zakončili liturgický rok Slavností Krista Krále. Připo-
mněli jsme si, že všechno máme podřídit Jeho moci, ve všem má On kralo-
vat, protože On přišel, abychom měli život a abychom ho měli v plnosti. Po-
třebujeme prožívat tyto slavnosti stále znovu a znovu, abychom se Jemu 
stále více přibližovali. Tak nás dnes, na první adventní neděli, liturgický rok 
zve opět na začátek, kdy se máme znovu ztišit, připravit mu cestu, aby On 
mohl opět přijít jako dítě. Dítě přináší radost. K tomu bych se s Vámi chtěl 
podělit o malý postřeh otce Norberta.  
Když jsem vezl naše tanzánské spolubratry z letiště a přijížděli jsme na faru, 
tak otec Norbert prohlásil: „Toto je velmi tiché a smutné místo, nejsou tady 
žádné děti.“ Ze své farnosti je totiž zvyklý, že se kolem něj stále pohybuje 
spousta dětí, které ukazují svou dětskou radost. 
Prožijme advent tak, abychom také mohli prožívat radost z příchodu dítěte 
Ježíše mezi nás. 

 
Váš P. Jan 

 

 

 
Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého. 

Otevři se, země a vypuč Spasitele. 
 

Nebesa vypravují slávu Boží 

a dílo rukou jeho zvěstuje obloha. 
 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. 

Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky  

a na věky věků. Amen. 
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Život ve farnosti 

4.12.  Mše sv. zaměřená na děti v 18:00 

a mikulášská nadílka pro děti  

6. 12. Svátek sv. Mikuláše 

mše sv. v 18 hodin 

9. 12. Slavnost Panny Marie, počaté 

bez poskvrny prvotního hříchu 

mše sv. v 6.30  a v 18 hodin 

20. 12. Skautská mše s Betlémským světlem 

mše sv. v 18 hodin 

Roráty 

V naší farnosti budou roráty vždy v úterý, ve 
čtvrtek a v sobotu v 6.30 hod. Poslední roráty 
budou v pondělí 23. 12. také v 6.30 ráno. 
 

Adventní duchovní obnova farnosti 

Téma: „Jak na radosti a jak na starosti“ 

Uskuteční se v sobotu 7. prosince a povede ji 
o. Martin Holík. Začátek je v 9.30 hodin v kos-
tele, program bude zakončen mší svatou 
ve 14.14 hodin. Na programu budou zajímavé 
přednášky i prostor ke ztišení. Nabízí se také 
možnost společně poobědvat nebo si nechat 
pohlídat děti. Podrobné informace najdete na 
nástěnkách v kostele a na webu farnosti. 
 

Předvánoční svátost smíření 

18.12. od 17.00 bude předvánoční zpověď pro 
děti. 
19.12. od 16.00 do 20.00 bude v našem koste-
le k dispozici více zpovědníků, vč. o. Jana Pac-
nera. 
V ostatní dny přede mší svatou zpovídá o. Jan 
Kotík. 
22.12. od 15 hodin je předvánoční zpovídání 
v Králově Poli. 
 

Adventní koncerty v našem kostele 

1. 12. v 16.30 – žáci SZUŠ Universum 
10. 12. v 17.30 – Trio od sv. Jakuba 
 

Povídání o Africe 

s o. Norbertem a o. Basilem se koná v neděli 
8. 12. od 17 hodin v herně. 

Betlémské světlo 

Motto pro letošek se nese v duchu 5. kapi-
toly proroka Micheáše: „Nikdy nepodceňuj 
maličké; může tě to překvapit – z nepatrné-
ho počátku vzejde veliká věc.“ 

V neděli 15. prosince v 9 hodin při mši v ka-
tedrále sv. Petra a Pavla předají skauti svět-
lo z Betléma do rukou biskupa Vojtěcha. 
Do naší farnosti bude světlo přineseno na 
skautskou mši v pátek 20. 12. v 18 hod. 

Do svých domovů si je tradičně můžete při-
nést na Štědrý den od 10 do 11 hodin 
z kostela a obvyklých míst v naší farnosti 
nebo po celý den od hlavního kříže na hřbi-
tově. 
 

Vánoce v našem kostele 

24.12. Štědrý den, Vigilie Narození Páně 

dětská mše sv. v 16.00 hod. 
slavnostní mše sv. ve 23.00 hod. 

25.12. Slavnost Narození Páně 

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod. 

26.12. Svátek sv. Štěpána 

 mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod. 
 žehnání vín 

29.12. 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 2014 

  1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 

 mše sv. v 8 a v 10 hod. 
 

Prohlídka Betléma v kostele bude možná 
25., 26. a 29. prosince, vždy od 15 do 17 
hodin, v další dny vždy půl hodiny přede mší 
svatou. 
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Diecézní akce 

Adventní koncerty 

17. 11. 2013 v 16 hodin, kostel sv. Jakuba v 
Brně, účinkuje vokálně instrumentální skupina 
Mosty Znojmo 

 1. 12. 2013 v 17 hodin, kostel sv. Václava Hus-
topečích, účinkuje V. Roubal (varhany), V. Ma-
tějček (přednes) – Legenda o sv. Mikuláši 

 1. 12. 2013 15 hodin, kostel sv. Vavřince v 
Křenovicích, účinkuje Z. Šimek (varhany) a J. 
Melíšková (zpěv) 

14. 12. 2013 v 17:30, kostel sv. Václava v Tiš-
nově, účinkuje soubor Solideo 

********** 

Výsledky voleb do pastorační rady 

V listopadu proběhly v naší farnosti volby do 
pastorační rady s těmito výsledky: 

Augustýn Dobeš  198 hlasů 
Míla Bořecká  119 hlasů 
Česlav Ulrich  118 hlasů 
Helena Kosmáková    99 hlasů 
Michal Fiala    93 hlasů 
Zbyněk Matal    77 hlasů 
Roman Tesař    66 hlasů 
Markéta Šmerdová    61 hlasů 
Petr Handlar    57 hlasů 
Terezie Fialová    51 hlasů 
Aleš Tomášek    50 hlasů 
Marie Walingerová    44 hlasů 
Jana Prchalová    42 hlasů 
Svatoslav Černošek    39 hlasů 
Jindřich Lédl    32 hlasů 
Pavel Olbrich    31 hlasů 
Ondřej Vít    27 hlasů 
Václav Svoboda    26 hlasů 

Celkem bylo odevzdáno 361 lístků, z toho 9 
bylo neplatných.  

o. Jan Kotík 

Pozvánka na farní ples 

14. ples řečkovické farnosti se bude konat 
v sobotu 18. ledna 2014. Místem konání bude 
jako obvykle řečkovická sokolovna. Plakátek 
s bližšími informacemi bude v příštím čísle 
Rožně a již nyní visí na webu farnosti. 

Noví skautští rádci 

23. 11. byli v našem kostele pasováni na ry-
tíře čtyři noví členové rádcovského řádu sv. 
Jiří. Zakončili tak letošní ročník lesního kur-
zu, který připravuje budoucí skautské ve-
doucí z celé republiky na působení v jejich 
domovských oddílech. Ve svícemi osvětle-
ném kostele skauti obnovili skautský slib a 
zamysleli se nad slovy sv. Pavla, která při 
pasování slýchávali i řádoví rytíři během Kří-
žových výprav v Palestině - Ef 6;11-17. Tím-
to bychom rádi vyslovili velké díky otci Ja-
novi, že skautům akci v kostele umožnil. 

Tým Rádcovského tábora sv. Jiří 

 

Jak se žije v semináři? 

(autentické zážitky seminaristy) 

Každý seminarista vnímá seminární život 
pochopitelně trochu jinak. Záleží na jeho 
povaze, životních zkušenostech, podmín-
kách daného semináře i na tom, jak dotyčný 
vnímá svoje povolání ke kněžství. Já se cítím 
v pražském Arcibiskupském semináři, 
v němž se připravují seminaristé pro všech-
ny diecéze Čech, velmi dobře. Máme tu 
skvělé společenství seminaristů a velmi 
dobře vycházíme i s představenými.   

Pražská Katolická teologická fakulta Univer-
zity Karlovy, na níž studujeme, sídlí v téže 
budově jako seminář (z pokoje to mám do 
učeben dvě minuty: seminář se nachází ve 
třetím patře a fakulta v prvním). Ale vůbec 
největším luxusem - alespoň jak to vidím já - 
je každodenní mše svatá v seminární kapli. 
Navíc s námi v semináři bydlí po celý školní 
rok také kněz - spirituál, takže ani ke zpově-
di nemusíme nikam docházet. Prostě vše 
pod jednou střechou: ubytování, kaple, 
„farnost“ i škola.  

Seminář je formačním společenstvím, kde 
by měli seminaristé prožívat zkušenost po-
dobnou té, kterou prožívali vedle Pána Ježí-
še apoštolové. Zkušenost Božího milosrden-
ství, které osvobozuje a uzdravuje. Tomu cíli 
je podřízen i seminární program, v němž 
kromě každodenní mše a denní modlitby 
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církve (breviáře) nechybí ani adorace, rozjí-
mání, silentium, duchovní četba a další pro-
středky pro podporu duchovního růstu semi-
naristů.    

Seminární program se v jednotlivých dnech 
týdne mírně liší. Jeho prvním bodem je rozjí-
mání, které od pondělí do středy začíná v 6 
hodin, v ostatních dnech o něco později. 
V sobotu si můžeme přispat, neboť prvním 
povinným bodem programu je až předpolední 
mše svatá. 

Dopoledne a někdy i odpoledne míváme výu-
ku na fakultě. Ve studijním plánu převažují 
v prvních dvou ročnících předměty propedeu-
tické (filozofie, jazyky, církevní dějiny), ve 
vyšších ročnících předměty teologické. Studi-
um má samozřejmě svoji náročnost, ale na 
druhé straně jsem sám dokladem toho, že ho 
člověk s určitými studijními předpoklady může 
zvládat i po čtyřicítce.  

Tady bych rád udělal menší odbočku. Při pře-
chodu ze zaměstnání k vysokoškolskému stu-
diu mi pomohl „přípravný ročník“, do něhož 
nastupují přijetí adepti kněžství před vlastním 
seminářem - Teologický konvikt v Olomouci. 
Jeho mírnější studijní zátěž byla „mezistup-
něm“, díky němuž pro mne přechod ze za-
městnání ke studiu nebyl prudký. A hlavně 
jsem měl dost času na prohloubení duchovní-
ho života. Toto hlubší uzdravení mého vztahu 
k Bohu se navenek zcela neočekávaně projevi-
lo výrazným ústupem alergických obtíží. 

Plnění školních povinností nám samozřejmě 
zabírá určitý čas, ale i tak si seminaristé doká-
žou najít i volný čas na různé koníčky. Někteří 
se věnují sportu (plavání, běh, jízda na kole, 
fotbal), hře na hudební nástroje, čas od času 
nám dva ze spolubratří promítají zajímavé fil-
my v rámci „filmového klubu“, je možné si vy-
jít i na večerní představení do divadla, na ne-
dělní odpolední výlet do okolí Prahy apod. 

K bohoslovecké formaci patří nejen formace v 
semináři, ale i letní prázdninové praxe (Duch 
svatý vane samozřejmě i o prázdninách). Jejich 
konkrétní podoba se v  jednotlivých diecézích 
liší. V královéhradecké diecézi mívají boho-
slovci každoročně jednu z praxí v domovské 

farnosti. Druhá z každoročních praxí se liší 
podle ročníku: po prvním ročníku se boho-
slovci seznamují s chodem biskupství (a při-
tom i s něčím pomohou), po druhém roční-
ku se věnují práci s mládeží (zpravidla na 
diecézním centru mládeže Vesmír 
v Deštném v Orlických horách), po třetím 
pomáhají v některém zdravotnickém zaříze-
ní a po čtvrtém v nějaké nedomovské far-
nosti.  

O letošních prázdninách jsem měl po třetím 
ročníku, a proto jsem byl na praxi jednak 
ve farnosti Pardubice, kterou mám za úče-
lem praxí „přidělenu“ jako „domovskou“ 
(poněvadž jsem „Hradečák jak Brno“) a poté 
v hospici Anežky České v Červeném Kostelci. 
V královéhradecké diecézi také bývá na zá-
věr prázdnin setkání s bohoslovců s biskupy, 
které tento rok mělo neobvyklou podobu: 
díky dobrodincům jsme vyrazili na pouť do 
portugalské Fatimy. A rád přiznávám, že to 
ve Fatimě bylo krásné.    

Na ukázku toho, co lze také zaslechnout na 
hodinách na naší fakultě, bych si dovolil při-
pojit dvě volné citace: 

Odpuštění, kterého se nám v Kristu dostává, 
spočívá v tom, že je nám otevřena nová 
možnost Boha i jeho lásku přijmout, konat 
„co mu vidíme na očích“ a o čem se proto 
domníváme, že je to skutečné dobro, ve 
kterém nalézá náš život svůj smysl, cíl a za-
vršení. 

Vzkaz, který nám dává Bůh prostřednictvím 
Kristova kříže, by se dal shrnout asi takto: 
„Ani kdybyste mne zabili, nepřestanu vás 
milovat.“ 

A na závěr jednu historku z doby, kdy jsem 
ještě předtím, než jsem se přihlásil do semi-
náře, studoval (jeden semestr) v Praze teo-
logii dálkově. Potom, co jsme se na úvod 
hodiny filozofie pomodlili Otčenáš, řekl pan 
profesor Armbruster přibližně toto: „To se 
mi líbí. Jako v kostele. Vy tu jste od 18 do 80 
let. To se na žádné jiné vysoké škole nena-
jde.“  

Požehnané dny všem čtenářům Rožně přeje 
Zdeněk Sedlák 
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Víkend biřmovanců 

pohledem od barového pultu 

Bar je vážně jedinečné místo. Je v centru vše-
ho dění a je jisté, že se nic nevyrovná pohledu 
na svět od barového pultu. Ale pro vyjasnění – 
nejde tady o zpověď anonymního alkoholika, 
ale o nenápadné pozorování biřmovanců na 
jejich „víkendovce“ v Tvarožné na faře. A bar? 
Ten byl opravdu centrem všeho, protože od-
děloval kuchyňský kout od jídelny - společen-
ské místnosti.  

Tak tedy jen stručně shrňme závěry našeho 
pozorování od baru. Pocity všech byly před 
zahájením víkendu poněkud smíšené. Nikdo 
nevěděl, co nás vlastně čeká. Biřmovanci se 
báli, co se po nich bude chtít, my se bály, jestli 
všeho jídla bude dost a zároveň jestli ho ne-
bude až moc. A v rámci posledních hodin před 
akcí pocity nejistoty dosáhly vrcholu: někteří 
z biřmovanců vyloženě panikařili a vyhrožova-
li, že nikam nepojedou, čemuž jsme se oprav-
du smály, tedy alespoň do chvíle, kdy jsme by-
ly nuceny se několik hodin probíjet zuřícím da-
vem v nákupním centru, bojovat o každý metr 
a každý kus potravin, než nás nakonec málem 
porazily pojmy párek a nožka párku. (Věděli 
jste, že párek je odvozený od slova pár? My 
třeba ne.) 

A teď už k tomu víkendu. Program se skládal 
z oblasti duchovní, vzdělávací, zábavně-
teambuildingové, relaxační a stravovací. Pro-
tože bar byl umístěn pevně, nebyly jsme 
schopny pozorovat veškeré dění, většinu in-
formací jsme však (paradoxně díky baru) stej-
ně získaly. V pátek večer po mši svaté, které se 
zúčastnili pouze ti, kteří obezřetně využili 
k cestování MHD nebo vyrazili natolik včas, 
aby stihli překonat i židenickou zácpu, násle-
dovala večeře, zahájení víkendu a přednáška. 
Tématem přednášky byla subliminální posel-
ství v hudbě, což se později stalo zdrojem 
mnoha sporů a diskuzí během celého víkendu. 
Později večer jsme se ještě odebrali do kostela 
ke krátké adoraci a zpěvům, o kterých jsme si 
až do mše v sobotu večer mysleli, že byly 
opravdu velmi nevydařené. 

Sobota začala krátkou přednáškou o ranních 
chválách, modlitbou ranních chval, ranní 
modlitbou a následnou snídaní. Dopoledne 
biřmovanci vyrazili na chvíli ven ke krátké 
hře, kterou pak v jídelně asi hodinu komen-
tovali, takže „jako bychom tam byly“. Poté 
je čekala v kostele přednáška o Duchu Sva-
tém, která byla hodnocena jako výborná. 
Dozvědět se více nám bránila příprava obě-
da a dlouhodobý spor s gulášem o tom, že 
by už opravdu měl zhoustnout, protože 
jsme na něj aplikovaly již všechny zahušťo-
vací postupy, které známe. Odpoledne byl 
v plánu krátký odpočinek, osobní svědectví 
o víře, hra a pak příprava animované mše na 
večer. V rámci mše každý obdržel vlastní 
úkol a roli, kterou měl připravit. První sku-
pinka byla improvizovaný sbor, který přede-
vším ostatním skupinkám značně zvedl se-
bevědomí a zároveň udržoval dobrou nála-
du všech v průběhu mše a ještě dlouho po 
ní. K dobré náladě přispěl i tým číslo dvě, 
který měl připravovat přímluvy. Přestože při 
mši samotné byly přímluvy provedeny velmi 
precizně, původně se ve skupince objevova-
ly značné neshody. Důvodem bylo zapojení 
afrických tanců do přímluv a také vhodnost 
přímluvy „Pane, prosíme Tě za zemřelé.“ 
v kombinaci s odpovědí „Proste, a bude vám 
dáno.“ Třetí skupinkou byli herci, kteří měli 
za úkol dramatizaci evangelia (o služební-
cích, kteří čekají na návrat pána ze svatby). 
Do této skupinky jsme se připojily i my v roli 
trpělivých služebníků se slovy „Bez pána ani 
rána.“ a „Bez pána pařiti, v pekle se sma-
žiti.“ což vypovídá i o celkovém směřování 
našeho dramatického díla.  

Nedělní ráno začalo opět modlitbou a ze 
zbytku dopoledne před začátkem mše se 
toho k baru moc nedoneslo. Zato náš záži-
tek vaření oběda ve stejné místnosti, kde 
zároveň nacvičuje místní sbor, byl opravdu 
mimořádný. Těsně před polednem jsme se 
pak všichni zúčastnili mše svaté s místní far-
ností, najedli se, uklidili a opustili prostor. 

K baru se toho samozřejmě doneslo mno-
hem víc, ale musíme nechat prostor i pro 
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ostatní články. Proto bych ráda na závěr podě-
kovala všem organizátorům i účastníkům za 
skvělou akci, všem ostatním za podporu či 
modlitby, a především také za Boží pomoc a 
ochranu. 

Terka a Bětka 
 

Poděkování 

Děkuji všem fotografům, kteří nám posílají tak 
brzy fotky z různých slavností a akcí, které se 
konají v naší farnosti. Jsou to např. hodové 
mše svaté, tábory pro děti, fotbalový zápas 
kněží, posvícení, svatomartinský průvod a 
hlavně biřmování. Tak si všichni připomene-
me, co jsme prožívali při udělování vylití Du-
cha Svatého, tu radost a nadšení. Přála bych 
všem vidět ty tváře mladých i starších, kteří 
svátost přijali. Já jsem to prožívala s nimi, díky 
Bohu za ten dar. 

M.J. 

Z farní charity 

Milí přátelé, spolupracovníci Adopce na dálku!  

V listopadu letošního roku opustilo program 
Adopce na dálku poslední z našich dětí. 

V naší farnosti probíhá adopce na dálku již od 
roku 2000 - celkem jsme společně podporovali 
šest dětí. Pro připomínku: 

- Narashima L. Naik (červen 2000 – říjen 2001), 
dostudoval stř. školu 

- Kuppuraj Anti (leden 2001 - červen 2002), 
opustil školu pro nemoc 

- Shjantini Karmegam (leden 2001 – září 2007),  
neprospěla v posledním ročníku, opakovat                  
jej  nechtěla 

- Praveen Raj (červenec 2002 - únor 2007), od-
stěhoval se z regionu školy 

- Yesuraj Sahayaraj (říjen 2008 – říjen 2012), 
dokončil nadstavbové studium 

- Kavitha Maniraj (říjen 2008 – listopad 2013), 
dostudovala střední školu 

Před rokem jsme uvažovali, že po odchodu 
posledního dítěte (tedy Kavithy) z projektu se 
společnou adopcí v Řečkovicích skončíme a 
pokračování ponecháme na soukromých 

adopcích, které jsou zde také. Nyní, když ta-
to situace nastala, objevil se názor, že by to 
byla škoda. Navrhuji proto krátké setkání 
v kapli v neděli 8. 12. po ranní mši sv., kdy 
bychom se domluvili, co dále. Na schůzku 
zvu tedy všechny zájemce o spolupráci na 
tomto projektu. 

Za FCH   Marie Bursová 

Setkávání seniorů ve farnosti 

Milé seniorky a senioři, rády bychom vás 
oslovily nabídkou možnosti setkávání v na-
šem novém farním společenství seniorů. 

O co jde? 

V červenci letošního roku nabídl v ohláškách 
otec Jan kurz, který vyhlásilo Centrum pro 
rodinu a sociální péči ve spolupráci s Pasto-
račním střediskem Brněnského biskupství 
pod názvem: Vedoucí farního společenství 
seniorů. Protože mě tato nabídka oslovila, 
vyplnila jsem přihlášku a spolu s paní Trnko-
vou jsme se do kurzu přihlásily. Přiznávám, 
že jsme obě prosily Boha o radu, jestli s ně-
čím takovým máme v naší farnosti vůbec 
začít. Navzájem jsme si jedna druhé dodáva-
ly odvahu, až jsme došly k závěru, že s po-
mocí Boží tento krok učiníme. 

Dovolte malé vyznání, co v průběhu absol-
vování kurzu rozhodlo za mě. Byla to homi-
lie Svatého otce Františka 26. 9. 2013 u pří-
ležitosti Mezinárodního setkání rodin v Ří-
mě. 

V ní mimo jiné poukazuje na apoštola Pavla, 
který na sklonku života činí zásadní bilanci a 
říká: „Víru jsem uchoval“ (2Tim 4,7). Ale jak 
ji uchoval? Uchoval víru, protože se neome-
zil na to, že ji bránil, nýbrž hlásal ji, šířil a 
nesl ji daleko. Přijal odvážná rozhodnutí, šel 
na nepřátelská území, nechal se provokovat 
vzdálenými, odlišnými kulturami a hovořil 
směle a beze strachu. Svatý Pavel uchoval 
víru, protože ji daroval tak, jak ji přijal. 

Můžeme se ptát: Jakým způsobem opatru-
jeme v rodině svoji víru? Držíme ji pro sebe, 
ve své rodině, jako privátní dobro, jako ban-
kovní konto, anebo se o ni dovedeme dělit 
svědectvím, přívětivostí a otevřeností vůči 
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druhým? Křesťanské rodiny jsou misionářské 
rodiny v každodenním životě, konají všední vě-
ci a přidávají do všeho sůl a kvas víry! 

Tolik z homilie papeže Františka. Asi si řekne-
te, proč zmiňuji rodinu, ale Církev je také naše 
rodina a senioři naší farnosti do této rodiny 
také patří. 

Naše MOTTO zní: „Je důležité nalézat soulad 
duše i těla...“ 

Program: Vzájemné seznamování, hlavní du-
chovní téma (může být také zaměřené na kon-
krétní námět, situaci nebo výročí), různé akti-
vity tréninku paměti, procvičování psychomo-
toriky, společné modlitby (pod kůrem u ná-
stěnky bude krabice v podobě schránky, kam 
budou moci všichni farníci vkládat lístečky s 
prosbami o modlitbu, poděkováním modlit-
bou, různé náměty a připomínky).         

Půjde prostě o vzájemné sdílení a propojení v 
rámci celé farnosti. 

Kdy to vypukne? 

První setkání se uskuteční 16. ledna 2014, tj. 
ve čtvrtek po ranní mši svaté. 

Kontakty: 549 272 897 (Trnková) 

                  603 431 243 (Suchánková) 

E-mail: senioriFUrec@seznam.cz 
 

Na společné schůzce seniorů se na vás těší Rů-
žena Trnková a Jana Suchánková. 

 

Virtuální knihovna 

Napsal jsem při otevírání farní knihovny, že 
knihy mají radost, když jsou čteny.  Ty naše, 

které jsme už přečetli a leží doma v knihov-
nách, pak strádají. Napadlo mě vytvořit 
z nich takovou virtuální knihovnu, kde by 
byly knihy, kterých se nechceme vzdát, ale 
rádi bychom je půjčili dál, aby někomu udě-
laly radost. 

Jako takový pokusný balónek bych vypustil 
tyto řádky s ukázkou mé nabídky: Snad 
všechny knížky Tomáše Halíka, knihy rozho-
vorů Aleše Palána s bratry Reynkovými Kdo 
chodí tmami či bratry Florianovými Být dlu-
žen za duši, studii Andreje Stankoviče Josef 
Florián a Stará Říše, vzpomínky Bedřicha 
Fučíka Sedmero zastavení, knihy Jakuba 
Demla, vězeňskou korespondenci Jana Za-
hradníčka s manželkou Mezi nás prostřena 
noc, Magorovy dopisy z kriminálu, knihu o 
faráři P. Josefu Toufarovi Jako bychom dnes 
zemřít měli či knížky Martina Bubera (Já a 
ty, Chasidská vyprávění, Obrazy dobra a zla, 
Cesta člověka podle chasidského učení), zá-
pisky z poutí P. Františka Lízny nebo Bdělost 
Antonia de Mello SJ. 

To by pro ukázku zatím stačilo. Pokud by 
měl kdokoli o některou z vyjmenovaných 
knih zájem, může si ji u nás v knihovně za-
mluvit.  

Při účasti více lidí bychom mohli vytvořit 
knihovnu, která bude konkurovat Moravské 
zemské. 

Kdo by měl zájem se připojit se svými kni-
hami, nechť se přihlásí. 

Honza Votava, farní knihovník 

 

Koutek pro děti 

Milé děti, 

začíná advent. Vánoce se pomaličku blíží, ale do Betléma je to ještě pěkně daleko. Naš-
těstí je tu pro nás přistaven speciální ADVENTNÍ EXPRES. Tento vlak na trase Řečkovice 
– Betlém zastavuje na čtyřech zastávkách a vy jeho cestu můžete sledovat během ce-
lého adventu v našem kostele. Jízdenky do vlaku můžete získat každou neděli na mši 
svaté za splnění jednoduchých úkolů.  

Takže, všichni nastupovat. Adventní Expres Řečkovice – Betlém právě vyjíždí! 
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Pořad bohoslužeb do konce roku 

1.12. Ne 1. neděle adventní 7:15 
za zemřelého Josefa Kazdy, manželku Miladu a jejich živou a 
zemřelou rodinu 

   8:30 za rodinu Pleskou, Králíkovu a Grodovu a živou rodinu 
   10:00 za farní společenství 

2.12. Po  18:00 na poděkování 
3.12. Út  6:30 na úmysl dárce 

4.12. St sv. Barbora 18:00 za zemřelé rodiče Dobrovolných, kmotry a živou rodinu 

5.12. Čt  6:30 za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti 

6.12. Pá sv. Mikuláš 18:00 za Boženu a Miroslava Volfových a dvoje rodiče 

7.12. So  6:30 za zemřelého bratra a živou a zemřelou rodinu Helánových 

8.12. Ne 2. neděle adventní 7:15 za farní společenství 
   8:30 za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Vejmolovu a Vojtovu 
   10:00 za zemřelého Jiřího Pavelku a živou rodinu 

9.12. Po 
slavnost P. Marie poča-
té bez poskvrny  

6.30 na poděkování za dar života a ochranu živé rodiny 

  prvotního hříchu 18:00 za nemocné 

10.12. Út  6:30 za zemřelou Marii a Karla Křižákovy 

11.12. St  18:00 za zdraví rodiny Mariničové, 50 roků Anny a 25 roků manželství 

12.12. Čt  6:30 na poděkování a za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 

13.12. Pá sv. Lucie 18:00 za Bohumila Hlavičku a jeho maminku 

14.12. So sv. Jan od Kříže 6:30 na úmysly dárců 

15.12. Ne 3. neděle adventní 7:15 za živou a zemřelou rodinu Beranovu a Tesařovu 
   8:30 za farní společenství 
   10:00 za rodiny Oplatkovu, Tlustošovu a Šimáčkovu 

16.12. Po  18:00 za zemřelého manžela, tatínka a prarodiče 

17.12. Út  6:30 za zemřelou Emilii a Bohuslava Rolečkovy 

18.12. St  18:00 za spásu duše zemřelého manžela 

19.12. Čt  6:30 za rodinu 

20.12. Pá Betlémské světlo 18:00 za skauty 

21.12. So  6:30 na poděkování za dar povolání 

22.12. Ne 4. neděle adventní 7:15 za Josefu Bartlovou 

   8:30 za zemřelého manžela, oboje rodiče a živou rodinu 
   10:00 za farní společenství 

23.12. Po  6.30 na poděkování za Boží pomoc 

24.12. Út Štědrý den 16:00 za zemřelé rodiče z obou stran 
   23:00 za všechny kněze, kteří sloužili a slouží naší farnosti 

25.12. St Boží hod vánoční 7:15 za farní společenství 
   8:30 za živou a zemřelou rodinu Burgetovu a Prusenovskou 

   10:00 na poděkování za dar víry a za 88 roků života 

26.12. Čt sv. Štěpán 7:15 za rodiče Korzerovy, prarodiče, sourozence a švagra 
   8:30 na úmysl dárce 
   10:00 za farní společenství 

29.12. Ne sv. Rodina 7:15 za zemřelého manžela, bratra a živou a zemřelou rodinu 
   8:30 za farní společenství 

   10:00 
za živou a zemřelou rodinu Kosmákovu, Navrátilovu a Mato-

chovu 

30.12. Po  18.00 za zemřelé 

31.12. Út sv. Silvestr I. 17:00 na poděkování za Boží pomoc a ochranu v uplynulém roce 
 
 
 
 

Prosíme o zaslání příspěvků do příštího čísla Rožně nejpozději do 14. 12. 2013. 
 

Požehnaný advent plný radostného očekávání příchodu našeho Pána 
přeje redakce Rožně 


