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Milí čtenáři Rožně, řečkovičtí farníci! 

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! (Fil 4,4) Takto svou antifonou 
začíná o třetí neděli adventní mše svatá. Tato neděle se také díky tomu nazývá 
Gaudete (radujte se). Má být radostnou proto, že Pán je již blízko.  Mesiáš, na ně-
hož během adventu upozorňuje Jan Křtitel, a kterému máme připravit cestu po-
stem, modlitbou a almužnou. V adventu k nám však také výrazně promlouvá Ma-
ria, která nám také ukazuje, jak se tato příprava koná. Při tajemném setkání s Bo-
žím poslem Gabrielem, vyslovuje onu důležitou větu: „Ať se mi stane podle Tvého 
slova.“ Tehdy k ní Bůh přichází se svou láskou a mocí a Slovo se stává tělem. Bůh se 
tím stává srozumitelným, poznatelným. Maria mu připravila cestu tím, že svolila, 
aby přišel. Svou vůli nasměrovala Božím směrem a umožnila tak uskutečnit důleži-
tou proměnu světa. Díky jejímu svolení s Boží vůlí přichází Mesiáš, který dává sle-
pým vidět, hluchým slyšet, němým mluvit, chromým chodit a chudým přináší ra-
dostnou zvěst. 
O Vánocích se dokončuje to, co začalo při Zvěstování, Ježíš přichází na svět. Čím 
však je tato událost pro nás? Může to pro nás být událost, která se stala před dvě-
ma tisíci roky a my si ji jen připomeneme, sníme kapra, rozbalíme dárečky, po-
slechneme si koledy a řekneme si, jak je to všechno hezké. Ale může to být udá-
lost, která mění náš život. O Vánocích totiž chce Ježíš také vstoupit do našeho živo-
ta. Chce nám dávat zrak, abychom viděli jeho dobro a lásku. Chce nám uzdravovat 
sluch, abychom dokázali naslouchat druhým. Chce uzdravovat naše ústa, abychom 
jej chválili a šířili jimi dobro. Chce uzdravovat vše, co je v nás chromé a chce, aby-
chom prožívali radost. Chceme-li to takto prožívat, je potřeba jít cestou Marie. Ma-
ria počala a již porodila – nás to ještě čeká. Máme svolit se vstupem Boha do naše-
ho života, aby plodem našeho jednání bylo dobro, radost a pokoj. 
 

Z modlitby breviáře: 
Prosíme tě, Pane Ježíši, pospěš a neprodlévej, ať tvůj příchod posilní a povzbudí 
všechny, kdo plně důvěřují v tvou lásku. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem 
v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.  
 
Přeji Vám všem radostné prožití Vánoc a dost odvahy k tomu říci Bohu své ANO. 
 

Váš otec 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 

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. 

  6. 1. Slavnost Zjevení Páně 

mše sv. v 18 hod. 

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

mše sv. v 7 hodin, začíná Týden modli-
teb za jednotu křesťanů 

23. 1. Ekumenická bohoslužba 

v 18 hodin v našem kostele 

  2. 2. Uvedení Páně do chrámu 

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hodin 

  3. 2. Svátek sv. Blažeje 

mše svatá v 18 hodin 
svatoblažejské požehnání 

  5. 3. Popeleční středa 

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

 

Mše svaté za nemocné 

- 17. ledna, 10. února 

Mše svaté za zemřelé 

- 30. prosince, 25. ledna, 22. února 

Mše svaté na úmysly dárců 

- 8. ledna, 19. února 
 
 

Prohlídka Betléma 

V našem kostele bude možnost prohlídky 
25., 26. a 29. prosince, vždy od 15 do 17 
hodin, v další dny půl hodiny přede mší sva-
tou. 

Koleda rodin 

Koleda se bude konat 29. prosince v 15 ho-
din ve farní herně. 

Katecheze pro děti 

Od 5. ledna každou neděli při mši sv. v 10 
hodin bude v sakristii probíhat katecheze 
pro děti pod vedením katechetek. 

Karneval pro děti 

4. ročník se bude konat 2. března v 15 hodin 
v tělocvičně orelského areálu. Zveme zvláš-
tě rodiny, nezapomeňte masky a kostýmy! 

Vánoční koncerty 

 Tradiční koncert pěveckého sdružení 
Lumír se koná v našem kostele 6. ledna v 19 
hodin. 
 

 

 



     - 3 - 

 

Vánoce v brněnské katedrále 

25.12. 
16.00 Vánoční koncert Kantilény 
20.00 J. J. Ryba – Hej mistře 

26.12. 

  7.30 Missa XI Orbis factor a proprium 
17.00 J. J. Ryba – Hej mistře 
 A. Vivaldi – Gloria inRe 

28.12. 
19.30 Koncert duchovní hudby 
 Vánoční koncert „Jasnost nebeská“ 

31.12. 
16.00 Pontifikální mše svatá na závěr roku 

  1.  1. 
10.30 Pontifikální mše svatá 
16.30 Koncert duchovní hudby 

  5.  1. 
19.30 Koncert duchovní hudby 
 Vánoční koncert „Jasnost nebeská“ 

  6.  1. 
19.00 Tříkrálový koncert 
 Muzika Hradišťan a Czech virtuosi 

Více na www.biskupstvi.cz 

Tříkrálová sbírka 

Na počátek ledna 2014 při-
pravuje Charita již  čtrnác-
tou Tříkrálovou sbírku v ce-
lostátním měřítku. Tato akce 
navazuje na starý vánoč-
ní lidový zvyk přání šťastného a úspěšného 
nového roku, jen s tím rozdílem, že charitní 
koledníci tímto způsobem sbírají prostředky 
pro jiné - pro lidi v nouzi. 

Také v naší farnosti vyrazí do ulic skupinky ko-
ledníků z řad skautů i „neskautů“. Nezavírejme 
před nimi své dveře a nebuďme lhostejní k po-
třebám našich bližních! 
 

14. farní ples 

V sobotu 18. ledna 2013 se v sále sokolovny 
uskuteční tradiční ples řečkovické farnosti, na 
který Vás všechny srdečně zveme. Začátek je v 
19.30 hodin. K tanci a poslechu budou hrát 
skupiny Spektrum a F-band. Do kulturního 
programu přispěje svými vystoupeními Ř13. 

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

Předprodej vstupenek bude probíhat o ne-
dělích 5. a 12. ledna 2014 po bohoslužbách. 

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

 

 

 

 

Prosba o pomoc: 

Organizátoři prosí o pomoc s výzdobou so-
kolovny před plesem, která proběhne v pá-
tek 17. ledna od 18 hod. Upřesňující infor-
mace o přípravě sokolovny a darech do 
tomboly budou v ohláškách. 

Za organizátory srdečně zve a za pomoc dě-
kuje 

 Katka Svobodová 

 

Modlitby za jednotu křesťanů 

Týden modliteb za jednotu křesťanů se slaví 
na severní polokouli každoročně ve dnech 
18. - 25. ledna 2013. Tato data navrhl v roce 
1908 Paul Wattson, aby spojil svátky sv. 
Petra a sv. Pavla. Katolická církev si navíc 
připomíná památku Panny Marie, matky 
jednoty křesťanů. Na jižní polokouli, kde le-
den patří do období prázdnin, církve často 
využívají k oslavě Týdne modliteb jiné dny, 
např. kolem Letnic, jež mají pro jednotu 
církve také symbolický význam. 

Mottem letošního Týdne modliteb jsou slo-
va apoštola Pavla: "Je snad Kristus rozdě-
len?" (1Kor 1,13).  

"Važme si toho, že proti minulosti zazname-
náváme posun k lepšímu a chraňme každý 
pokrok ve vzájemné důvěře," komentu-
jí aktuální stav ekumenického dialogu autoři 
české přemluvy k modlitebním tex-
tům, "nicméně, jak chce naše lidství stále 
kráčet svou cestou, tak často si musíme 
uvědomovat, že v naplňování Kristova pří-
kazu nejsme a nebudeme u konce. (...) Jako 
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je Kristova celost bytostná, eschatologická a 
nadčasová, tak má být zakotveno i naše spole-
čenství. Ve kterém více než naše lidství, naše 
sklony a projevy náklonnosti a přízně, je pro 
nás vědomí, že tvoříme společenství Kristova 
lidu, jehož síla je v zásadách Božího pořádku a 
království." 

Texty naleznete na internetu, např. na webu 
České biskupské konference i na našich farních 
stránkách.  

podle TS ČBK 

Pouť do Říma 

V letošním roce můžeme jet jako farnost opět 
po nějaké době na pouť do Říma. Termín pouti 
je 16. - 22. března, pojede se autobusem a 
přibližná cena je 6 000,- Kč. Po cestě do Říma 
se v pondělí zastavíme v Assisi, večer přijede-
me do Říma, kde budeme do pátku. Přes noc 
se přesuneme do Benátek, během dopoledne 
jimi projdeme a poté dojedeme v sobotu ve-
čer domů. V Římě budeme bydlet v salesián-
ském internátu, kde je zajištěna snídaně. Při-
hlašujte se, prosím v sakristii do konce ledna 
se zaplacením zálohy 2000,- Kč. Těším se na 
společné putování uličkami Říma.  

Otec Jan 
 

Farní společenství seniorů 

Milé seniorky a senioři, v minulém čísle zpra-
vodaje jste byli seznámeni s nabídkou vzájem-
ného setkávání v našem farním společenství. 
Nyní vám tedy přinášíme data a témata jed-
notlivých setkání v průběhu roku 2014. 

 
16. ledna      Nový rok 
MOTTO:      „Jen minutěnku se zastav...“ 
20. února      Světový den nemocných 
MOTTO: „Pamatuj na nás, Hospodine, pro ná-

klonnost k svému lidu.“ 
20. března    Bible 
MOTTO: „Svítilnou mým nohám je tvé slovo, 

Hospodine.“ 
24. dubna     Velikonoce a Boží milosrdenství 
MOTTO: „Ať spočine na nás, Hospodine, tvé mi-

losrdenství.“ 
22. května    Seslání Ducha svatého 

MOTTO: „Sešli svého ducha, Hospodine, a ob-
nov tvář země!“ 

19. června    Mojžíš 
MOTTO: „Hospodin je mé světlo a má spása.“ 
---------------- 
18. září          Bylinky 
MOTTO: „Zdraví z Boží lékárny.“ 
23. října        Uctívání Panny Marie 
MOTTO: „Veleben buď Hospodin, má Skála!“ 
20. listopadu   Advent 
MOTTO: „Zkroušeným a pokorným srdcem, 

Bože, nepohrdneš.“ 
18. prosince    Vánoce 
MOTTO: „Ať nás Jeho láska hřeje a otevírá 

srdce dokořán!“ 
Svatý otec František se na nás všechny ob-
rací v exhortaci EVANGELII GAUDIUM a v úvo-
du zní jeho slova: ,,Radost evangelia napl-
ňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s 
Ježíšem a kdo se od Něho nechají vysvobo-
dit z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a 
osamění. S Ježíšem Kristem se vždycky rodí 
a obrozuje radost." 
Přeji nám všem, ať nás tato radost provází 
každodenně v novém roce 2014, a také na 
našich setkáních. Radost, která se obnovuje 
a sděluje. 

J.S. 
 

Informace z farní charity 

Adopce na dálku – jak dál? 

Jak bylo avizováno v minulém čísle, sešla se 
8. prosince skupinka asi deseti zájemců o 
pokračování projektu Adopce na dálku. Vý-
sledkem schůzky je dohoda, že od Nového 
roku přijmeme do péče další dítě – nejlépe 
chlapce. Aktuálně máme finanční prostřed-
ky na úhradu prvního studijního roku. Na ty 
další budeme postupně šetřit zaběhnutým 
systémem sbírek o posledních nedělích 
v měsíci (až od ledna). Přivítali bychom ještě 
jednu pomoc – a to s korespondencí. Najde 
se mezi farníky ochotný človíček, který by si 
rád procvičil svoji angličtinu?  Jde o výměnu 
dopisů asi třikrát do roka. Tak se hlaste . 

O dalším postupu budeme informovat 
v příštím Rožni. 
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Vánoční sbírka 

do pokladničky FCH bude probíhat po celou 
dobu vánoční a bude již tradičně věnována na 
podporu projektu „Likvidace lepry“. Za Vaše 
dary srdečně děkujeme. 

Pletení obvazů pro malomocné 

Převzetí hotových obvazů a vydání příze pro-
běhne v neděli 5. ledna po ranní mši sv. v kapli 
a potom vždy každou první neděli v měsíci 
tamtéž, jak je zvykem. 

Sbírka mincí 

V měsíci říjnu a listopadu byla pokladnička FCH 
otevřena pro již neplatné peníze, určené na 
podporu stavby nového kostela v Brně - Lesné. 
Oni tam z těch neplatných peněz různými ce-
stami umí získat peníze platné. A co se nesta-
lo? Vzali jste to opravdu poctivě a nanosili po-
stupně 6,5 kg mincí a 74 ks bankovek. Neče-
kané. Pan farář P. Pavel Hověz měl radost a 
vzkazuje upřímné pozdravení a veliký dík. A 
my tedy tím pádem můžeme mít také radost, 
že se nám něco dobrého a užitečného podaři-
lo. 

Všem přejeme požehnané Vánoce! 

Za FCH M. Bursová a M. Ocetková 

 

Adventní podobenství 

Každý rok se tento příběh opakuje. Koncem 
listopadu si domů přineseme jedlové větvičky, 
čerstvé a vonící, které si pak 
v podobě adventního věnce 
necháme o první adventní 
neděli v kostele požehnat. 
Věnec je po celý advent stře-
dem našich rodinných setkání při společném 
jídle nebo modlitbě. A na Štědrý den ráno, kdy 
ustupuje do pozadí, aby udělal prostor stro-
mečku, vyhazujeme úplně suché větvičky, kte-
ré nevoní, nerostou a opadávají.  

Ten princip platí, ať se jedná o třešňové vět-
vičky barborky, jedle nebo vinnou révu. Větve 
oddělené od kmene nerostou, nerodí a us-
chnou. Jasně to píše svatý Jan: 

Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od se-
be, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůsta-

nete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste 
ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, 
ten nese hojné ovoce; neboť beze mne ne-
můžete činit nic.  

Není možné chtít zůstat plný života a nést 
ovoce, pokud nebudu přirostlý k Ježíši. 
V listu Galaťanům se o ovoci píše toto: Ovo-
ce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, 
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, ti-
chost a sebeovládání. 

Kolikrát už jsme si ve frontě před zpovědnicí 
umiňovali, že tentokrát už opravdu zatočí-
me se svojí leností, nelaskavostí, mlsností a 
kdo ví čím ještě. A díky Bohu za to (opako-
vané) odhodlání! Ale „beze mne nemůžete 
činit nic.“ Bůh bez nás samozřejmě činit mů-
že, ale tak respektuje naši svobodu, že po-
třebuje naše ano k věcem, které může a 
chce působit v našem životě.  

Být přirostlý k Ježíši znamená pozvání 
k lásce a k radosti: 

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já 
zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.  

A: To jsem vám pověděl, aby moje radost 
byla ve vás a vaše radost aby byla plná. 

-smer-  
 

Kurzy Alfa 

(očima dlouholeté katechetky) 
Vážený otče Jene, 

cestou do Prahy si moje maminka nechala 
vše podrobně vyprávět, jak u nás děláme al-
fu apod. Jako bývalá zapálená katechetka se 
velice zajímá o všechny podobné aktivity... 
od char. obnovy až po univerzitu 3. věku... 
(kvůli svojí sestře chodila s ní dlouho i na 
tzv. Neokatechumenát... to možná někdo 
znáte..) Sháněla si asi informace i jinde a 
nakonec dospěla k závěru, který mne poba-
vil: Podle ní je alfa jistě užitečné a požehna-
né dílo, ale měli by to prý dělat seriózní lidé 
a ne blázni jako její syn - tedy já. Jak vidno, 
nikdo není ve své vlasti prorokem... ale slíbil 
jsem jí, že její hodnocení doslova vyřídím 
našemu faráři (Jane, možná si maminku tro-
chu pamatuješ z Markova biřmování??) Sva-
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tá to žena... o ní řekl Marek, že ji ty kostely 
jednou zabijou... když spěchala na mši a zlomi-
la si ruku... když přestala učit náboženství, 
chodila totiž do 3 kostelů uklízet... ale my už ji 
známe a bereme takovou... 

Tak či onak, těším se s vámi všemi na viděnou 
ve čtvrtek... 

Jan Caha 

 

Jen ten pán, co si řekl o ponožky, 

asi dodnes lituje… 

Možná jste to video také viděli, na internetu 
se stalo brzy hitem předvánočních dnů. 
V letištní hale jednoho kanadského města byla 
umístěna obrazovka s interaktivním Santa 
Clausem, který se cestujících ptal, co by si přáli 
k Vánocům. Cestující to považovali za letištní 
kratochvíli a atrakci pro děti a ochotně svoje 
přání postavičce na monitoru prozradili a dál 
se o věc nestarali. Santa Claus si vyslechl nej-
různější přání od ponožek přes mašinku Tomá-
še až k nové televizi a letenkám za rodiči.  

V zákulisí však pracovníci a dobrovolníci letec-
ké společnosti jednotlivá přání pečlivě zazna-
menali, během letu vybraného spoje nakoupi-
li, zabalili a dopravili do letištní haly v cíli letu. 
Vrcholem videa jsou záběry na radostné pře-
kvapení ces- tujících, kte-
rým na pásu pro zavazadla 
přijely balíč- ky s jejich 
jmény, obsa- hující splněná 
vánoční přá- ní. Užaslým li-
dem pak bylo vysvětleno, že 
se jednalo o netradiční vá-
noční kampaň letecké společnosti. Komentář 
k události končí větou: „Jen ten pán, co si řekl 
o ponožky, asi dodnes lituje.“ 

Bůh je velký a všemohoucí. (Nesrovnatelně, 
např. oproti pracovníkům letecké společnosti.) 
Při celostátní konferenci Hnutí modliteb ma-
tek v říjnu tohoto roku nám to připomněla pa-
ní Veronica Williams, zakladatelka hnutí, slovy 
dětské písničky: „Je velký náš Bůh, je silný a 
mocný, nic není, co (by) neučinil.“   

Před Vánocemi píší malé i velké děti svoje 
přání Ježíškovi. A co my velcí? Nespoléháme 
se při hledání radosti a štěstí jen na svoje 

schopnosti nebo kreditní kartu? Přejeme si 
něco od Božského Dítěte v jeslích? Jak veli-
ká jsou naše přání? Nebo máme odvahu si 
přát „jenom ponožky“? 

-smer- 

 

Vánoční přání 

Je mi ctí, a děkuji za to, že zde mohu vyjád-
řit písemně své pocity a nadšení ze setkává-
ní se v našem kostelíčku. Píši v době před 
příchodem Ježíška a proto se všichni těšíme 
na tu slávu i na dárky. Přeji všem bratrům a 
sestrám naší farnosti krásné prožití vánoč-
ních svátků, hodně zdraví a spokojenosti 

po celý příští rok, a abychom se na sebe více 
usmívali a brali se takoví, jací jsme a třeba 
se zasmáli i sami sobě. 

Zdraví MJ 
 

Gustovo okénko 

U hrobu L. Kubíčka 

Je počátek prosince a já se procházím po 
kunštátském hřbitovu, kde leží mnoho mých 
předků. Zastavuji se na mnoha místech v 
modlitbě a dostávám se i ke hrobu P. Ladi-
slava Kubíčka. V tom se kolem něco mihne, 
slyším zabzučení. „Že by teď v zimě včela?“ 
Nechce se mi věřit, nikde není nic vidět, 
vždyť je zima. A znovu se to stalo, přilétá 
skutečně včelka a až k mému uchu. Sedne si 
na vlasy a vypráví mi právě u hrobu dobré-
ho kněze o tom, že život je zázrak, že nás 
Bůh zve k sobě a miluje spravedlivé… 

* * * 

Milí farníci, posílám vám několik rad do no-
vého roku, které se mi objevily v nitru a dají 
se všeobecně aplikovat: 

 Nemyslete si, že jste hloupí, i když vám 
vytrhnou zub moudrosti. 

 Pochutnávejte si na dobrotách zvláště ve 
dnech, když jste krajně znechuceni. 

 Neutíkejte hned na oční, když nevěříte 
vlastním očím. 

 Ať vás nevytočí, když vás na plese nikdo 
nevytočí. 
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Vánoce 
Proč jsou vlastně vánoce a opakují se po roce? 
Svátky klidu a pokoje jsou třpytivé, zářivé, hře-

jivé pro každého, kdo pochopil, 
že Kristus se pro nás narodil. 

Přinesl nám spasení, veliký dar Božího spasení, 
by láskou nás od smrti vysvobodil. 

Kdo uvěří tomuto zázraku, může životem plout 
bez mraků. 

Vůně cukroví, jehličí a pohody je cítit z každého 
domova i z dalekého okolí. 

Být s rodinou, přáteli, to se právě o vánocích 
hodí. 

Tak všem přeji krásné vánoce, ať každý má do-
statek pokory, lásky, něhy a necloumají s námi 

emoce. 
Monika J. 

 

Přání od otce Jacka 

„Jak sladké je stát před křížem nebo klečet 
před Nejsvětější svátostí a jednoduše být před 
Jeho zrakem! Jak nám prospívá, nechat Jej, 
aby se opět dotknul naší existence a vyslal nás 
šířit svůj nový život! V posledku tak dochází k 
tomu, že „Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme“ 
(1 Jan 1,3). Nejlepší motivací pro rozhodnutí 

hlásat evangelium je kontemplovat Jej s lás-
kou, zastavit se u jeho stránek a číst je srd-
cem. Pokud k Němu přistupujeme takto, Je-
ho krása v nás budí úžas a pokaždé nás zno-
vu nadchne. Proto je důležité znovu si osvo-
jit kontemplativního ducha, který nám 
umožní denně objevovat, že jsme nositeli 
dobra, které zlidšťuje a pomáhá vést nový 
život. Není nic lepšího, co bychom mohli 
předat druhým.“ (z adhortace papeže Fran-
tiška EVANGELII GAUDIUM) 

Milý otče Jane, milí řečkovičtí farníci! 

Přijměte pozdrav od Panny Marie Přibysla-
vické a srdečné přání k Vánocům. Přeji Vám 
radost, které, jak nám připomíná František, 
jsme nositeli. Pod stromečkem ať si vyzved-
nete „balíček“ nového života, on tam vždy 
na nás čeká. 

Přeji Vám hodně zdraví a pokoj v srdci. Přeji 
Vám dostatek času, který si najděte pro 
kontemplaci. Přeji Vám, abyste z kostela vy-
cházeli  vždy s novými silami konat dobro... 

Krásné Vánoce... 

jacek

 

 

Pozapomenutý recept pro všechny na celý rok  

Vezme se 12 měsíců. 
Pořádně se očistí od všeho škarohlídství, chamtivosti, puntičkářství a strachu. 
Každý měsíc se rozkrájí podle potřeby na 28, 30 nebo 31 dílů, aby bylo na každý den.  

Potom se upravuje takto:  
Vezme se jeden díl práce, jeden díl odpočinku, jeden díl zábavy, kultury a sportu, 
a vše se spojí myšlenkou na Boha. 
Okoření se vtipně dobrou náladou a humorem. 
Přidají se tři vrchovaté lžíce optimismu, 
pořádná porce důvěry v Boha,  
čajová lžička snášenlivosti a špetka taktu, 
a vše se bohatě zalije láskou!  

Takto připravené se ozdobí kytičkou pozornosti.  
Servíruje se s milým úsměvem a se slovem vonícím přátelstvím.  

Nejlépe právě teď k Vánocům! 
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Havraní poselství  

(povídka B. Ferrera) 

Havran byl závistivý pták. Záviděl července, stehlíkovi i holubovi, protože byli mnohem krásnější. 
Vrabci a slavíkovi zase záviděl jejich krásný zpěv. A tak létal potemnělým nebem jako smutný stín 
a osaměle volal své krá, krá. Jedné chladné prosincové noci havran náhle pocítil, že není sám. 
Nebe se kolem něj rozechvělo, jako by se chystalo přiletět celé hejno supů. 

Ale pak uslyšel nádherný zpěv. Nikdy by nevěřil, že ti podivní okřídlení tvorové mohou tak krásně 
zpívat. Znovu ho někde uvnitř píchla závist. 
 

Radostná zvěst 
Nakonec však zvědavost zvítězila. Havran překonal svou žárlivost a pořádně se po 
nebi rozhlédl. Kolem nelétali ptáci, ale celý zástup zlatě zbarvených andělů. 

„Neseme vám radostnou zvěst,“ zpívali andělé. „Máme dobrou zprávu. Dnes 
v noci se v Betlémě narodil Boží Syn! A ty, havrane, ji máš oznámit všem ostatním 
ptákům.“ 

„Já?“ zakrákal havran. „Proč zrovna já? Jsem ze všech ptáků nejošklivější a vidíte sami, jaký mám 
hlas. Nebudou mě chtít vůbec poslouchat!“ 

„Vybrán jsi byl ty,“ zpívali andělé. A bez vysvětlování zmizeli v noci. 

Co si měl havran počít? 

Ptáci se tu radostnou zvěst museli dozvědět a on byl vybrán, aby jim ji sdělil.  

Vrhl se z nebe rovnou dolů až ke korunám stromů a začal volat hlasem řezavým jako noční vítr: 
„Narodil se Spasitel!“ Křiče to na červenku, stehlíka i hrdličky. „Narodil se dnes v noci 
v Betlémě!“ „Musíme se mu letět poklonit,“ začali si štěbetat a cvrlikat ptáci mezi sebou. 

Havran se divil, že se nikdo neposmívá jeho chraptivému hlasu. „Narodil se Spasitel!“ volal dál na 
vrabce a slavíky. „To musíme také honem letět,“ odpověděli. A havran se opět divil, že se nikdo 
ani nezmínil o jeho ošklivém hlase. 
 

Milý hlas 
Nakonec se do Betléma rozletěl i havran. 

Viděl, jak Ježíšek natahuje ruku po červenčiných krásných pírkách, slyšel, jak si ra-
dostně brouká, když mu slavík zpívá ukolébavku. 

Chtěl by také něco udělat, nejen sedět v tmavém koutě na trámu prokousaném čer-
votočem. 

V té chvíli mu v šumotu zlatých andělských křídel zašeptal milý hlas: „Copak nevidíš, že největší 
zásluhy máš právě ty? Kdybys dnes v noci neprobudil všechny ptáky, žádný by nepřiletěl.“ 

Potom anděl zmizel a s ním i všechna havranova závist. Beze strachu se snesl dolů k děťátku a 
připojil se k ostatním ptákům. 

 

**************** 

Milé děti, 

jsou tady Vánoce. Náš ADVENTNÍ EXPRES dorazil do cílové stanice Betlém. A my přichá-
zíme k jesličkám. Co tam vidíme? Marii, Josefa a malé miminko Ježíška. A plno přicháze-
jících lidí.  
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Možná víte, jaké to je, mít doma miminko. Možná máte mladšího bratříčka nebo 
sestřičku, možná má nebo měl doma miminko některý z vašich kamarádů či známých. 
Možná jste se dokonce ptaly maminky, jaké to bylo, když jste byly malé. V každém pří-
padě jistě víte, co všechno takové miminko potřebuje, aby bylo zdravé a spokojené. 
Plenky, oblečení, postýlka, lahvička, dudlík, kočárek, zavinovačka… 

A teď se podívejte na jesličky. Kde má Ježíšek oblečení? Kde má Maria kočárek, pleny, 
vaničku, a další věci pro miminko? Já vím, že jste chytré a dobře víte, že před 2000 lety 
některé věci ještě nebyly. Ale i tak by se Ježíškovi jistě lépe leželo v teplé postýlce, s do-
statkem jídla, oblečení a plenek. 

A teď se podívejte na jesličky ještě jednou a pořádně. Přestože Ježíšek, Maria a Josef 
skoro nic nemají, nemračí se. Všichni – i chudí pastýři, i andělé – všichni se radují! Radu-
jí se, i když jim toho tolik chybí! 

A tak vám, milé děti, přeji veselé a radostné Vánoce. Přeji vám, aby se vaše radost a váš 
úsměv neztratil, ani když nepůjde všechno podle plánu, ani když budete mít pocit, že 
vám něco chybí nebo že jste nedostaly všechno, co jste si přály. Přeji vám mnoho rados-
ti z narození toho malinkého miminka, které spasilo svět. 

Terka 

___________________________________________________ 

Vánoční přání otce biskupa 

V narozeném Ježíši Kristu 

se zvláštním způsobem setkává čas s věčností, lidské s božským. 

V něm se hodnota 

i těch sebenepatrnějších věcí vykonaných z lásky 

dotýká této tajemné hranice. 

Přeji Vám radostné Vánoce 

prožité s narozeným Ježíšem 

i požehnanou cestu příštím rokem. 

Ze srdce žehná 

 

 

Vojtěch Cikrle 

biskup brněnský 

 



     - 10 - 

 

 



     - 11 - 

 

Pořad bohoslužeb do začátku postní doby 

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 

31.1. Út sv. Silvestr I. 17:00 na poděkování za Boží pomoc a ochranu v uplynulém roce 
1.1. St slavnost 8:00 za † Vladislava Kolaříka a živou a zemřelou rodinu 

  Matky Boží Panny Marie 10:00 za farní společenství 

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

3.1. Pá  18:00 za dvoje zemřelé rodiče, manžela a živou rodinu 

4.1. So  7:00 za † Jaromíra Masného, jeho rodiče a živou rodinu 

5.1. Ne 2. neděle po Narození  7:15 za farní společenství 
  Páně 8:30 na úmysl dárce 
   10:00 na úmysl dárce 

6.1. Po slavnost Zjevení Páně 18:00 za † manžela a jeho rodiče 

8.1. St  18:00 na úmysly dárců 

9.1. Čt  7:00 na úmysl dárce 

10.1. Pá  18:00 za † rodiče Wallingerovy a Tichých a živou rodinu 

11.1. So  7:00 za dvoje zemřelé rodiče 

12.1. Ne Křtu Páně 7:15 za Boží požehnání pro všechny děti v naší rodině a našich přátel 
   8:30 na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého 
   10:00 za farní společenství 

13.1. Po  18:00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu 

15.1. St  18:00 
za † Bohuslava Mužíka a manželku a živou a zemřelou rodinu 
Blížkovskou 

16.1. Čt  7:00 na úmysl dárce 

17.1. Pá  18:00 za nemocné 

18.1. So 
P. Maria, Matka jednoty 
křesťanů 

7:00 za † Eduarda Sochu a živou a zemřelou rodinu 

19.1. Ne 2. neděle v mezidobí 7:15 za † rodiče Bartlovy a živou rodinu 
   8:30 na poděkování za dar života s prosbou o další pomoc 
   10:00 za farní společenství 

20.1. Po  18:00 za † Petra Hviždě a živou a zemřelou rodinu 

22.1. St  18:00 za živou a zemřelou rodinu Markovu, Šedivou a Gistrovu 

23.1. Čt  7:00 za živou a zemřelou rodinu  

24.1. Pá  18:00 
za † Drahomíru Tomáškovou, rodiče, sourozence a živou a ze-
mřelou rodinu 

25.1. So Obrácení sv. Pavla 7:00 za zemřelé 

26.1. Ne 3. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 
   8:30 za † P. Jana Pavlů a živou a zemřelou rodinu 
   10:00 na poděkování za 45 let života a celou rodinu 

27.1. Po  18:00 na úmysl dárce 

29.1. St  18:00 za † Lenku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 

30.1. Čt  7:00 za † sestru Věrku a živou a zemřelou rodinu 

31.1. Pá  18:00 za † Magdalenu Ostrou-Prchalovu a Boží ochranu pro její děti 

1.2. So  7:00 na poděkování za dar nového života 

2.2. Ne 4. neděle v mezidobí 7:15 za živou a † rodinu Hudcovu a duše v očistci 
  (Uvedení Páně do  8:30 za † rodiče Haklovy, prarodiče a živou rodinu 
  chrámu) 10:00 za farní společenství 

3.2. Po sv. Blažej 18:00 za † Jana a Kamilu Šmídkovy 

5.2. St  18:00 
za † Bohuslava a Boženu Navrátilovy, jejich rodiče a syna a P. 

Bedřicha Provazníka 

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

7.2. Pá  18:00 za živou a zemřelou rodinu a dary Ducha Svatého 

8.2. So  7:00 za † rodiče Pánkovy 
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9.2. Ne 5. neděle v mezidobí 7:15 za † Pepíka a živou a zemřelou rodinu 

   8:30 za živou a zemřelou rodinu Tomáškovu a Přerovskou 
   10:00 za farní společenství 

10.2. Po  18:00 za nemocné 

12.2. St  18:00 na poděkování za dar života a ochranu celé rodiny 

13.2. Čt  7:00 na úmysl dárce 

14.2. Pá  18:00 na úmysl dárce 

15.2. So  7:00 
na poděkování za 45 let společného života s prosbou o Boží 
pomoc a ochranu 

16.2. Ne 6. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 
   8:30 za † Jiřího Milara, Boží pomoc a ochranu pro děti a vnoučata 
   10:00 na poděkování za 15 let života a dary Ducha Svatého 

17.2. Po  18:00 za † Boženu Suchou a živou a zemřelou rodinu 

19.2. St  18:00 na úmysly dárců 

20.2. Čt  7:00 za živou a † rodinu Čechovu 

21.2. Pá  18:00 za † tatínka a živou a zemřelou rodinu 

22.2. So  7:00 za zemřelé 

23.2. Ne 7. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 
   8:30 za zemřelého tatínka a Boží požehnání pro živou rodinu 

   10:00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání a ochranu 

24.2. Po  18:00 za zemřelou maminku 

26.2. St  18:00 
na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží pomoc a 
ochranu 

27.2. Čt  7:00 za Boží požehnání a pomoc pro Terezku a za živou rodinu 

28.2. Pá  18:00 na poděkování za dar života 

1.3. So  7:00 za zemřelé rodiče a sourozence a živou rodinu 

2.3. Ne 8. neděle v mezidobí 7:15 za rodiče Starých, manžela a sestru 

   8:30 
za † rodiče a prarodiče, uzdravení sestry a živou a zemřelou 
rodinu z obou stran 

   10:00 za farní společenství 

3.3. Po  18:00 na poděkování 

5.3. St Popeleční středa 7:00 na poděkování za dar života 
   18:00 na úmysl dárce 

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

7.3. Pá  18:00 za † Lidunu Plockovou, rodiče Plockovy a Jaškovy 

8.3. So  7:00 za † Olgu Kolofíkovou a živou a zemřelou rodinu 

9.3. Ne 1. neděle postní 7:15 za farní společenství 
   8:30 za † manžele Pokorných, vnučku Lucinku a celou rodinu 
   10:00 na úmysl dárce 

 

 

Prosíme o zaslání příspěvků do příštího čísla Rožně nejpozději do 23. 2. 2014 

Pět profesionálních deformací kněze 

I kněží se umí zasmát nad svou roztržitostí a sami dali dohromady tento seznam: 

Když v kuchyni kněz otevře skříňku, tak před ní poklekne. 

Když v divadle nebo v kině přechází kněz v hledišti z jedné strany na druhou, tak se uprostřed 
ukloní či poklekne.  

Když si v zimě kněz obléká šálu, tak ji nejdříve políbí.  

Když jde kněz na pivo, tak si tácek nedá pod půllitr, ale na půllitr.  

Při mytí nádobí kněz talíře purifikuje (stírá opatrně obsah směrem dolů). 

(převzato z časopisu Rodinný život) 
 


