
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 3 / 2014 

 

Milí řečkovičtí farníci! 
 

Je před námi léto a s ním bývají spojeny prázdniny. Pro děti to znamená, že 
nemusí do školy, odpočívají a čerpají síly pro nový školní rok. Pro dospělé 
je to doba, kdy se jezdí na dovolené a konají třeba různé výlety do přírody. 
Při přemýšlení nad tímto úvodníkem jsem si vybavil dopis, který píše indián-
ský náčelník Seattle prezidentovi Spojených Států jako odpověď na žádost 
o koupi indiánského území. Zračí se v něm velká úcta původních obyvatelů 
severní Ameriky k přírodě. Kousek zde uvedu: 
 
„...Co náčelník Seattle řekne, na to se může Velký náčelník ve Washingtonu 
spolehnout tak, jako se naši bílí bratři mohou spoléhat na příchod ročních 
období. Moje slova jsou jako hvězdy - nikdy nezajdou. Jak můžete kupovat 
a prodávat oblohu, jak můžete obchodovat s teplem země? To je myšlenka, 
která je nám cizí. My přece nevlastníme svěžest vzduchu a třpyt vody, tak 
jak je chcete od nás kupovat? Každý kousíček téhle země je mému lidu 
drahý. Každá zářící jehlička borovic, každý písečný břeh, každý závan mlhy 
v temných lesích, každá mýtina a každá bzučící muška je v paměti a zkuše-
nostech mého lidu něčím posvátným. Míza, jež proudí pod kůrou stromů, je 
prosycena vzpomínkami rudého muže. Mrtví bílých zapomínají na zemi 
svého zrození, když odcházejí na svou pouť po hvězdách. My, my jsme 
součástí země, a země je součástí nás. Vonící květiny jsou naše sestry. Je-
len, kůň, velký orel jsou naši bratři. Skalnaté útesy, šťávy lučin, teplé boky 
našeho koně, člověk sám - to vše patří k jedné rodině. A tak když Velký ná-
čelník ve Washingtonu říká, že by chtěl koupit naši půdu, žádá od nás moc. 
Slibuje nám také, že nám zajistí místo, kde si budeme moci žít v klidu po 
svém. Bude nám prý otcem, a my budeme jeho dětmi. My tedy vaši nabíd-
ku, že koupíte naši půdu, uvážíme....“ 
 
Vnímejme (nejen) o prázdninách krásu přírody podobně, jako to vyjadřuje 
náčelník Seattle. Vždyť prostřednictvím přírody se můžeme setkat s jejím 
Stvořitelem.   
 
Přeji požehnané léto. 

Váš o. Jan 
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Život ve farnosti 

27. 6. Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova 

mše sv. v 18.00 hod. 

5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

mše sv. v 8.00 hod. 

8. 8. Pouť jáhnů brněnské diecéze 

mše sv. v 18.00 hod., kázat bude 
jáhen Jan Špilar 
po mši agape na faře 

10. 8. Poutní slavnost sv. Vavřince 

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

15. 8. Slavnost Nanebevzetí P. Marie 

mše sv. v 18.00 hod. 

24. 8. Bartolomějská pouť Ivanovice 

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

  6. 9. Poutní mše v Jehnicích 

v 10.00 v atriu ZŠ 

8. 9. svátek Narození P. Marie 

mše sv. v 18.00 hod. 

21. 9. Pouť v Medlánkách 

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

28. 9. slavnost sv. Václava 

mše sv. v nedělním pořádku  

* * * * * 

Mše svaté za nemocné 

4. července, 9. srpna a 26. září 

Mše svaté za zemřelé 

26. července, 30. srpna a 20. září 

Mše svaté na úmysly dárců 

12. července, 2. srpna, 8. 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 10. a 24. 8.) 

Všední dny - nepravidelně 
 

Sledujte prosím vývěsky a ohlášky. 
 

V naší farnosti probíhá... 

Snídaně na faře, katecheze a mše pro děti 
během prázdnin nebudou. Termíny koná-
ní po prázdninách budou zveřejněny 
v ohláškách. 

Výuka náboženství 

Ve školním roce 2014/2015 se bude ná-
boženství opět vyučovat na faře. Rozvrh 
bude vyvěšen na nástěnce a na farním 
webu, přihlášky jsou k dispozici tamtéž. 

 

Farní akce 

Zakončení školního roku – 25. 6. po dět-
ské mši bude táborák pro děti a rodiče na 
farní zahradě. 

Zahájení školního roku a loučení s létem 
– 6. 9. odpoledne bude táborák pro děti a 
rodiče na farní zahradě. 

Pouť mladých do Taizé 
Od 7. do 14. září pro mladé od 16 let. 
Předběžná cena 4000 Kč. Hlaste se u otce 
Jana do konce července. 

 

Podzimní farní pouť 
Cílem by měl být Žďár nad Sázavou, Zele-
ná Hora a Třešť. Pouť je předběžně na-
plánovaná na termín 18. října. 
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Diecézní akce 

Primice novokněží brněnské diecéze  

V sobotu 28. června přijme z rukou otce 
biskupa Vojtěcha Cikrleho svátost kněž-
ství šest nových kněží. Přinášíme termíny 
jejich primičních mší svatých: 

R.D. Václav Hejč 

29. 6. v 15.00 hodin Šošůvka, u kaple sv. 
Václava a sv. Anežky České 

R.D. Michal Seknička 

30. 6. v 15.30 hodin Lavičky, u kostela sv. 
Zdislavy 

R.D. Martin Hönig 

1. 7. v 16.00 hodin Letovice, kostel sv. 
Prokopa 

R.D. Tomáš Šíma 

2. 7. v 16.00 hodin Obyčtov, kostel Na-
vštívení Panny Marie 

R.D. Karel Adamec 

5. 7. v 15.00 hodin Olešnice, na výletišti 
za kulturním domem 

R.D. Jaroslav Sojka 

6. 7. v 15.30 hodin Deblín, na hřišti u ZŠ 

 

Katolická charismatická konference 

25. ročník konference provází citát z Lu-
kášova evangelia „Pane, nauč nás modlit 
se" (Lk 11,1). 

Konference začíná ve středu 9. července 
2014 v 19.00 hodin mší svatou v katedrá-
le sv. Petra a Pavla na Petrově, hlavním 
celebrantem bude biskup Vojtěch Cikrle. 
Ve středu se bude také provádět registra-
ce na konferenci, a to od 12.00 do 21.00 
hodin v pavilónu F v areálu brněnského 
výstaviště. 

Zahraničním hostem letošní konference 
bude P. René Luc z Francie, který se věnu-

je především kazatelské činnosti, přičemž 
má zvláštním způsobem na srdci mladé li-
di. V průběhu konference bude mít jeden 
program vyhrazen pouze pro mladé. 

Hlavní program proběhne v moderním 
pavilónu F na brněnském výstavišti. Pro-
gram konference tvoří přednášky, adora-
ce, neformální setkání, společná modlitba 
a bohoslužby. 

Podrobné informace, program konference 
a on-line přihlašování najdete na 
http://konference.cho.cz/. 

*** 
14. pěší pouť na Velehrad 

Letošní pěší putování je věnováno zvláště 
za posvěcení rodin a rodiny těžkostech. 
Zakončení bude v sobotu 23. srpna, mši 
svatou v 11.30 bude sloužit probošt P. 
Pavel Pacner. 

Přihlášky a informace: 

Mons. Jan Peňáz, www.poutnik-jan.cz  

P. Marek Dunda, www.fatym.com  

jáhen Ladislav Kinc, kinc@biskupstvi.cz  

 

Národní pouť rodin 

Milé rodiny, Česká biskupská konference 
vás srdečně zve na Národní pouť rodin, 
která se bude konat 29. – 30. srpna 2014 
ve Žďáru nad Sázavou v areálu zámku. 

Pouť je určena nejen rodinám s malými 
dětmi, ale všem, kdo chtějí užitečně a pří-
jemně prožít poslední prázdninový ví-
kend. S nabídkou bohatého programu je 
možno se seznámit na letáčcích i na webu 
www.narodnipoutrodin.cz, kde budou 
postupně zveřejňovány všechny souvisejí-
cí informace. 

K přípravě na pouť najdete na těchto we-
bových stránkách také katecheze pro dě-
ti, mládež i rodiče, které mohou být po-
vzbuzením i pro ty z vás, kteří se 

http://konference.cho.cz/
http://www.poutnik-jan.cz/
http://www.fatym.com/
mailto:kinc@biskupstvi.cz
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z jakýchkoli důvodů nebudete moci pouti 
zúčastnit.  

Cílem Národní pouti rodin je v rámci oslav 
Roku rodiny vzájemně se sdílet, inspirovat 
a přispět k odvaze prohlubovat společen-
ství církve, které je stálým místem pozvá-
ní pro všechny. 

 
 

Farní knihovna o prázdninách 

Všem farníkům přejeme mnoho radosti z 
letního života. Kdo má rád slunce, ať je 
mu horko, ostatním přejeme košaté 
stromy, v jejichž stínu se dá odpočinout. 
Chládek bude též ve farní knihovně, která 
bude otevřena každou neděli do deváté 
hodiny. 

Nemohu se nezmínit o několika novin-
kách, které tu přibyly: Před Velikonocemi 
jsem cítil potřebu zklidnit svoji duši, 
zjitřenou četbou dekadentní literatury, a 
tak jsem sáhl po Básnických spisech Bo-
huslava Reynka. V atmosféře krajiny, jež 
je nám tak blízká, s ozvěnou pocitů, které 
jsme i my snad někdy zažili, se dostavil 
klid. Ten byl ale narušen zjištěním, že od 
tohoto básníka není nic ve farní knihovně. 
Náprava zjednána výběrem Vlídné vidiny 
a sbírkami Rybí šupiny, Rty a zuby a Had 
na sněhu. 

Poslední roky jsem všem jubilantům dával 
jeden dárek, knihu Martina Bubera Já a 
Ty, a tak je nutil, aby ji alespoň při přijetí 
daru vzali jednou do ruky. Jedna mi zbyla, 
a tak jsem ji věnoval farní knihovně 
k našim prvním narozeninám. Vřele dopo-
ručuji všem, kdo milují hlubiny bez potá-
pění. 

A na závěr něco lehčího k vodě. Myslím si, 
že při četbě Básnických spisů Otokara 
Březiny si pěkně odpočineme. 

Honza Votava, farní knihovník 

Prosíme, pomozte! 

Úklid v našem kostele není samozřejmos-
tí. Je to starost a obětavost žen z naší far-
nosti. V současné době jsou to čtyři sku-
piny, takže úklid vyjde jednou za měsíc na 
každou skupinu. Jenže mnohé z nás už na 
tuto práci nestačí (věk, zdravotní pro-
blémy) a koncem roku tak pravděpodob-
ně s úklidem jedna skupina skončí. Proto 
by bylo dobré, aby se na úklidu kostela 
podílely i ženy mladší. Už tady před něko-
lika roky byla skupina mladých, ale nevy-
držela dlouho a zase vše zůstalo na že-
nách od 60 - 70 a více roků. Proto vyzý-
váme ty, které by chtěly pomoci, aby vy-
tvořily skupinky alespoň 5 a více žen a za-
pojily se do úklidu. Věnovat kostelu a far-
nosti 1,5 až 2 hodiny času jednou za mě-
síc přece není moc. Čím více bude skupin, 
tím delší budou intervaly mezi jednotli-
vými úklidy. Snad jednou nedospějeme k 
tomu, že za úklid budeme platit nějaké 
firmě.  Kdo by se pro tuto službu rozhodl, 
nahlaste se prosím v zákristii (Helence 
Kosmákové). 

VOMA 
 

A ještě jedna výzva 

Po předchozí prosbě o pomoc při úklidu 
kostela následuje další, podobná. Je po-
dobného charakteru a týká se péče o tzv. 
kněžský hrob na řečkovickém hřbitově. 
Na tomto místě jsou pochováni bývalí du-
chovní správcové naší farnosti, na něž 
s vděčností vzpomínáme. Vnějším proje-
vem naší vděčnosti pak je hezky upravený 
hrob. Ženy, které se o něj starají, však ta-
ké stárnou a dochází jim síly. Prosíme te-
dy, aby se přihlásil někdo, kdo by hrob čas 
od času upravil, zalil květiny, pohrabal a 
tak podobně. Platí zde totéž, co v před-
chozím případě: Bude-li na to více lidí, 
snižuje se časová náročnost a služba se 
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může lépe přizpůsobit vašim podmínkám. 
Předem děkuji za ochotu. 

otec Jan 

 

Krabička seniorů 

Milé farní společenství, oslovuji vás, 
abych poděkovala za důvěru a vyjádřila 
radost ze vzájemného sdílení. Projevujete  
ji vkládáním námětů na lístečcích v kra-
bičce SENIOŘI a my pak vaše úmysly pod-
porujeme modlitbou. Bohu díky za vzá-
jemné obdarování! 

Jsou to zatím malé krůčky v naší činnosti, 
ale věřte, že chceme být potřební celé 
farnosti. Neváhejte nás požádat o modlit-
bu či pomoc! 

Přeji Vám všem v radosti a Boží ochraně 
prožité prázdniny. Za seniory budeme 
všem Boží ochranu vyprošovat. 

Radost, pohodu a sluníčko i v duši přeje 
všem Jana Suchánková. 
 
 

Noc kostelů 

(cesta do hlubin psychiky pořadatele) 

V druhé polovině května se naše farnost 
již počtvrté zapojila do akce Noc kostelů. 
Co se pod tímto názvem akce skrývá, jistě 
většina čtenářů již tuší, případně to zažila 
na vlastní kůži. Ale samotná akce je jen 
třešničkou na dortu rozsáhlých, několi-
kaměsíčních, materiálních, fyzických i 
psychických příprav. Že je potřeba vybrat 
fotky na nástěnky a nakoupit čaje nejspíš 
nikoho nepřekvapí, ale čím vším si během 
příprav projde organizátorova psychika, 
to vás možná ohromí. Anebo alespoň po-
baví. 

Všechno to začíná ještě během hluboké a 
mrazivé zimy, kdy pořadatelé při pohledu 
do kalendáře radostně povyskočí. Blíží se 
Noc kostelů! Konečně můžeme zrealizovat 

všechny ty nápady, které jsme sesbírali 
během roku. Letos vymyslíme něco sku-
tečně originálního! Budeme nejlepší 
v celém Brně. Jenže! Najednou jakoby 
vám někdo vylil na hlavu hrnec ledové 
vody. Přijde zklamání a rozčarování. 
Všechny nápady jsme buď zapomněli 
anebo jsou nanic. A když ono už tady stej-
ně všechno bylo. A ten náš kostel je tak 
malý. A z věže člověk nevidí ani přes ulici. 
Ani kostnici nemáme, poklady tu nemá-
me, místa máme málo, jsme daleko od 
centra. Zoufalé výkřiky o pomoc farníků, 
nikoho nic nenapadá. No, tak zas zazpívá 
pár sborů, pověsí se pár fotek a hotovo. 
Beztak nikdo nepřijde. 
Přichází fáze hluboké deprese. Koho zají-
má nějaký malý kostel někde na periferii? 
Proč by sem kdo jezdil? To nemá cenu. 
Kašleme na to. Vždyť je to všem jedno. A 
do deprese se pomaličku vkrádá agresivi-
ta. Proč nikoho nic dobrého nenapadne? 
Beztak to dělají naschvál! Nikdo nemá 
čas. Nikomu se nic nechce! Celý svět se 
rozhodl nám tu akci pokazit! Vykašlat se 
na ně! A po pár ranách do boxovacího 
pytle se veškerá agresivita a původní de-
prese vytrácí a nastává konečná rezigna-
ce. Pak už zbývá posledních pár hodin do 
začátku akce a situace se začíná vyjasňo-
vat. Pořadatelé si s úsměvem představují 
sami sebe na plážových lehátkách upro-
střed prázdného kostela, s ochutnávkami 
mešního vína na dosah, relaxující za zvuku 
houslí. 

Kdo by pak nechápal rozmrzelost pořada-
telů, když na Noc kostelů začaly proudit 
davy již půl hodiny před začátkem. Vize 
klidného večera se rozplynula. Nezbývalo, 
než se zhostit svého pořadatelského po-
stu se ctí nebo utéct. Otec Jan, jako jediný 
zcela nepostradatelný organizátor, naš-
těstí neutekl a zahájil akci mší svatou do-
provázenou Řečkovickou scholou. Po ní 
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návštěvníkům zazpíval dětský sboreček a 
na něj navázala profesionální a zajímavá 
přednáška o historii farnosti a kostela 
z úst paní Ulrichové. Po vzdělávacím pro-
gramu přišlo opět na řadu umění spolu se 
Sborem věčně mladých. Během uplynu-
lých hodin navíc děti po venku hledaly 
zloděje farních sbírek v rámci hry „Vy-
kradli nám kostel! Chyťte zloděje!“ A když 
už byly děti vyčerpané, byl pro ně za kos-
telem k dispozici Svatovavřinecký dvore-
ček s jídlem, pitím a příjemnou obsluhou. 
Občerstvení samozřejmě nebylo jen pro 
děti, ale zato jen pro dospělé byla odbor-
ná přednáška (F. Hrabě) s ochutnávkou 
mešních vín opět v prostorách kostela. A 
s kapkou vína v krvi (ale samozřejmě i bez 
ní) se mohli všichni, včetně závratí trpí-
cích, vydat na věž kostela – samozřejmě 
na vlastní nebezpečí – a také na půdu 
kostela, kde byla ke zhlédnutí výstava fo-
tografií Jakuba Šmerdy. Z pozdních pro-
gramů patří k nezapomenutelným zážit-
kům oba dva koncerty vážné hudby. Tóny 
houslí a varhan Augustýna s Filipem, pro-
pojené s myšlenkami, zaujaly i přes pozd-
ní hodinu mnoho posluchačů. Stejně tak 
úchvatná byla i následující hodina 
s houslemi a violou v podání předních br-
něnských hudebních celebrit Pavla 
Wallingera a Davida Šlechty. Celá akce 
skončila rekordně až 15 minut po půlnoci 
adorací s požehnáním. Kolem jedné hodi-
ny byl kostel uklizený a všichni pořadatelé 
se ještě na chvilku sešli ke zpětné vazbě 
v sakristii. 

Zbývá jen dodat, že letošní ročník Noci 
kostelů v Řečkovicích byl opět úspěšný. 
Děti zloděje vypátraly, z věže nikdo ne-
spadl, počet návštěvníků byl srovnatelný 
s minulým ročníkem a někteří návštěvníci 
si náš „venkovský“ kostelík ve srovnání 
s přelidněným centrem nemohli vy-
nachválit. Čímž bych ráda poděkovala 

všem pořadatelům, účinkujícím, návštěv-
níkům, sponzorům i dalším podporovate-
lům za vše, čím přispěli ke zdaru akce. 
Bohu díky! 

P.S. Téměř jednomyslně jsme se v našem 
organizátorském týmu shodli na tom, že 
je třeba si dát pauzu. A tak chceme příští 
rok využít k návštěvám Noci kostelů u 
„konkurence“, k odpočinku, načerpání no-
vých sil, inspirací a nápadů, no a za dva 
roky snad... 

Terka  

 

Tichý víkend pro manžele 
„Nezastavíme-li se, nesetkáme se s nikým, 
nesetkáme se ani sami se sebou.“ 

Poslední květnový konec týdne, který se 
přehoupl do krásné první červnové nedě-
le, mělo 7 manželských párů z naší far-
nosti možnost strávit na Vysočině 
v Jimramovských Pasekách. Organizátoři 
této velmi zdařilé a obohacující akce, 
manželé Jitka a Pavel Smejkalovi, pro nás 
zajistili velmi milé ubytování v prostředí 
krásně zrekonstruovaného mlýna na říčce 
Fryšávce. 

Otec Jan nás v pátek večer a celé sobotní 
dopoledne duchovně vedl a doprovázel. 
Ukázalo se, že ztišit mysl po celotýdenním 
shonu a ještě přemýšlet o hříchu, je úkol 
poměrně náročný, ale sobotní dopolední 
ticho, doprovázené pouze zurčením poto-
ka, klidným tokem mlýnského náhonu a 
pravidelným klapotem mlýnského kola 
nám všem velmi pomohlo. I když každý 
z nás byl sám, Boží přítomnost byla téměř 
hmatatelná. Myslím, že si všichni z nás 
uvědomili, jak je ticho a mlčení velmi dů-
ležité. Tématu mlčení jsme se věnovali 
během nedělního dopoledne. Na mlčení 
totiž můžeme nahlížet i tak, že je to pro 
nás úkol, že je to požadavek, abychom 
pracovali sami na sobě, abychom změnili 
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svá srdce. Abychom si uvědomovali, že 
mlčením si propracováváme cestu sami 
k sobě a že na konci této cesty, pokud se 
nám podaří oprostit se od zvědavosti a 
posuzování druhých, pokud se nám poda-
ří vítězit nad neřestmi, pokud se nám po-
daří vymanit se ze všech neodbytných a 
zbytečných myšlenek, na nás čeká Bůh, 
který nás miluje takové, jací jsme. Mlčení, 
poslušnost a pokora patří dohromady. 

A protože krásné okolí mlýna k tomu pří-
mo vybízelo, vyrazili jsme i na dva výlety. 
Takže jsme viděli „vkusnou, leč skrom-
nou“ pamětní desku Mistra Jana Husa, 
dozvěděli se, že existoval loupeživý rytíř 
Puška z Kunštátu, a poseděli na příjem-
ném občerstvení v Daňkovicích. 

Milí Smejkalovi a otče Jane, ještě jednou 
veliký dík. 

Manželé: Fajkusovi, Janíčkovi, Kasanovi, 
Naništovi, Šimonovští a Vítovi.                                   

Ivana Vítová 

 

 

 

První Moravské klubkování 

v Olešnici 

V sobotu 26. 4. se v Olešnici konalo první 
Moravské klubkování v rámci Papežského 
misijního díla dětí. Již od rána se do měs-
tečka sjížděli malí misionáři, kteří se ne-
nechali vystrašit ani pesimistickou před-
povědí počasí. 

Setkání zahájil v olešnickém kostele ná-
rodní ředitel PMD Jiří Šlégr. 
V komentovaném promítání a následné 
besedě představit život na misiích. Když 
se děti dozvěděly vše potřebné, přemísti-
ly se do nedaleké fary na výborné občer-
stvení. Místní farníci se na malé hladoun-
ky řádně připravili. Všichni si tak mohli 
pochutnat na gulášové polévce, chlebech 

s pomazánkou a talíři plnými nadýcha-
ných buchet. Kdo se nevešel do jídelny, 
usadil se na dvoře a obdivoval starodáv-
nou studnu.  

Nasycená klubčata potom vyrazila na pl-
nění úkolů. I když se po obloze honila 
černá mračna, sluníčko svítilo ze všech sil. 
Protože Klubkování probíhalo těsně před 
svatořečením papežů Jana XXIII. a Jana 
Pavla II., soutěžní aktivity byly vesměs 
zaměřeny na poznávání těchto dvou svět-
ců. Úkoly byly uzpůsobené dětem téměř 
každého věku. A tak se děti učily čínštinu, 
dojily ovce, skládaly divadelní hru nebo si 
zopakovaly růžencová tajemství. Komu se 
nelenilo, oběhl si kostel, proběhl opičí 
dráhou nebo vystoupal na věž olešnické-
ho kostela.  

Vydařený den zakončila misijní mše svatá 
doplněná slavnostním slibem nových ma-
lých misionářů. Nejmladší účastnicí byla 
řečkovická rodačka Eliška (ale jen o 
fous), nejvzdálenějšími účastníky byly 
děti z Jablunkova z Ostravsko-Opavské 
diecéze.  

Za krásně prožitý den děkujeme nejen 
těm, co vymodlili krásné počasí, ale pře-
devším místním, kteří tento misijní den 
do všech detailů báječně připravili. 

Veronika Hamerníková 

 

Jubilea o. Jacka 

Na konci května se zadařila výjimečná věc 
– až z dalekého venkova k nám zavítal o. 
Jacek. Domluva této akce nebyla nikterak 
snadná. Otec Jacek si totiž již natolik zvykl 
na vesnický život, rybaření, chov ovcí, to-
pení dřevem a krásnou přírodu všude ko-
lem, že se mu do města vyloženě nechtě-
lo. A tím spíš ne, když v centru vší pozor-
nosti měl být on a jeho výročí – životní a 
kněžské. O to vděčnější mu jsme za to, že 
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do Řečkovic nakonec dorazil. Sloužil zde 
všechny tři nedělní mše, mezitím ještě 
stíhal běhat na faru a zdravit své přátele. 
Během mší svatých byly o. Jackovi předá-
ny peněžité dary, dárkové poukazy na vy-
lepšení jeho bydlení, květiny a mnoho 
upřímných přání a modliteb. Po skončení 
bohoslužeb s námi ještě nějakou chvíli 
pobyl na farní zahradě, plné vzpomínají-
cích vděčných farníků, a pak odjel za dal-
šími povinnostmi do Švýcarska.  

Přestože je o. Jacek správcem tří farností, 
našel si čas i na svou bývalou farnost, za 
což jsme mu velmi vděční. Ne každý 
z našich farníků má totiž možnost vydat 
se za ním do Přibyslavic. Za toto a také za 
příležitost se sejít a potkat nejen svého 
bývalého faráře, ale i své přátele, mu pat-
ří náš dík. A stejně tak i za to, že nám při-
pomněl, že bez důsledného opakování br-
zy zapomeneme rozumět česko-
polštině.  

Terka 

 

Chci Pane chválit Tě 

Každé ráno musím se svým psem na krát-
kou procházku. Když vyjdu ze dveří, podí-
vám se nahoru…  

Všimli jste si někdy, jaké je ráno nebe? 
Nebo i přes den? Je pokaždé jiné… 

Když jen tak kouknu k nebi, mám radost a 
chválím Pána za jeho dary stvoření, krásu 
oblaků, nádheru přírody. Každé roční ob-
dobí má své kouzlo. Teď v červnu, kdy je 
nejkratší noc, ptáci ráno zpívají už před 
čtvrtou hodinou. 

Na kurzech Alfa jsme se dozvěděli, jak je 
modlitba chval a díků důležitá. Moje zku-
šenost je, že se k ní přidává i radost. Ra-
dost z tohoto dne, který dostávám, ze 
všeho, čím nás Bůh obdarovává, co nám 
přijde tak samozřejmé. 

Těším se do přírody, na tábor v létě, kde 
všechno vybízí ke chvále. 

O prázdninách je příhodný čas začít si 
všímat darů Božích a chválit Jej, kdykoliv 
si vzpomeneme a máme více času, odpo-
číváme a cestujeme.  

Požehnané dovolené a radost ze spole-
čenství s Pánem vám přeje 

Míla B. 

 

Představení sester 

 

Milí farníci,  

již od února bydlíme na území řečkovické 
farnosti. Možná nevíte, kam nás zařadit, 
ke komu patříme... Využíváme tedy mož-
nost se vám touto formou představit. 

Je nás deset, Bohu zasvěcených, které se 
snažíme žít stejné charisma. Naši duchov-
ní rodinu (Sekulární institut Servi della 
Sofferenza – Služebníci utrpení) si přál 
svatý Pio z Pietrelčiny a pověřil jejím zalo-
žením jednoho italského, dosud žijícího 
kněze. Skládáme sliby čistoty, chudoby a 
poslušnosti. Od řeholnic se lišíme tím, že 
nenosíme hábit a nežijeme v klášteře, ale 
uskutečňujeme své zasvěcení v prostředí, 
kde žijeme, pracujeme a vykonáváme 
apoštolát. 

Rády vás také poznáme a osobně se spolu 
můžeme setkat například někdy při kávě v 
nedělním farním klubu. 

 

Sestry Sekulárního institutu Servi della 
Sofferenza 

Naše webové stránky: 
www.servidellasofferenza.cz 

 

 

 

http://www.servidellasofferenza.cz/
http://www.servidellasofferenza.cz/
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Gustovo okýnko 

Nečekaná svatba 

Zbývá pár dnů do Noci kostelů, a protože 
nenacházím s Filipem termín pro zkoušku, 
domlouváme se na neděli po obědě. Ve 
stanovený den mi ještě volá Filipova ma-
minka a termín posouvá o hodinu dopře-
du (aniž zřejmě tuší, že je vedena shůry). 

V kostele začínáme hrát a vtom se ozve 
burácivý hlas o. Jana: "Dejte něco svateb-
ního", a při tom vpředu skládá židle. "Za 
chvíli je svatba!" To už nám bere dech. V 
kostele narůstá hluk, fakt, neděle odpo-
ledne, to snad není možný! A pak už hu-
debně doprovodíme celý obřad a stále 
nechápeme... Vždyť ta zkouška měla být 
původně později... Ale způsobili jsme 
ohromnou radost těm, kteří původně při-
nesli pokřtít do našeho kostelíčka dítě a 
při slavnostním obědě o. Jan usoudil, že je 
dobře, že jsou všichni pohromadě, a tak 
jim promluvil do duše, že pak  byla i svá-
tostná svatba. Jo, dějí se to věci... a Bůh je 
veliký režisér. A všichni se divili a koláče 
byly moc dobré. A možná by se 
to moc líbilo i papeži Františkovi. 

* * * * * 

Po jedné mši svaté jsem byl osloven otáz-
kou, zdali vím, že někteří lidé těsně před 
začátkem bohoslužby dopapávají zmrzlinu 
a potom jdou v klidu k přijímání. Jde 
zejména o páteční nešvar. 

Snad je dobré v tento den vůbec zmrzku 
vypustit nebo si alespoň uvědomit, že 
existuje velmi mírný eucharistický půst - 
nejméně hodinu před přijímáním "hlado-
vět". Ještě dodávám, že nechci snižovat 
tržbu našeho milého osvěžujícího stánku, 
ale v určitém nepatřičném čase děláme z 
Ježíše otužilce . 

Přeji vám ničím nepokaženou zmrzlino-
vou radost po každé letní horké mši.  

P.S. Pokud se nám zmrzlinový nešvar ne-
podaří odstranit, mohli bychom si to jed-
nou v očistci slíznout . 

A.D. 

 

 

Stavební činnost ve farnosti 

Milí farníci, jistě si každý z Vás uvědomu-
je, jak máme krásně opravený kostel i fa-
ru. Můžeme být na tato místa našeho se-
tkávání právem hrdí. Chtěl bych Vás tímto 
také alespoň zběžně informovat, jak farní 
majetek chceme dále rozvíjet. Na jedná-
ních ekonomické rady farnosti promýšlí-
me dvě docela velké investice. První bude 
do podkroví farní budovy. Zde plánujeme 
vytvořit tři bytové jednotky (2+kk, 1+kk a 
1+kk), které bude naše farnost pronají-
mat. Cílem této investice je zajistit do bu-
doucna samostatné financování farnosti, 
které bude nutné po uskutečnění tzv. 
„církevních restitucí“. 

Další investice bude do budovy, ve které 
se nachází skautská klubovna. Skautů při-
bývá a potřebují další prostory. Na půdě 
proto budou vytvořeny další dvě místnos-
ti. Pevně doufám, že se investice podaří 
zafinancovat ze současných prostředků 
farnosti a případně z možných dotací od 
JMK. O dalších krocích Vás budeme in-
formovat. Jakékoliv dotazy rád zodpovím. 

otec Jan 

 

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

Redakční koutek 

Děkujeme vám všem za příspěvky, přeje-
me krásné prázdniny, dovolenou, výlety i 
tábory plné Božího ticha, hodně pohody i 
dobré zmrzliny a žádné chmury a bolesti. 

Vaše redakce 

************************************************
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Stránka pro naše děti 

Propustka (podle B. Ferrera) 

Na nebeskou bránu bušil muž a žádal, aby mohl vstoupit do ráje. „Můžeš se sem dostat 
jen tehdy, když se vrátíš na zem a přineseš nejdražší věc, jakou najdeš.“ Muž se smutně 
vrátil na zem a pustil se do hledání. Hledal, až se mu podařilo získat drahokamy krále Ký-
ra. Přinesl tedy ty nádherné drahokamy z královské koruny k nebeské bráně. Andělé, 
kteří střežili bránu, však vrtěli hlavami. „Tohle, to tady nepovažujeme za vzácnost. Naše 
cesty jsou vydlážděny drahými kameny. Všechny zdi u nás jsou ze zlata. Toto zde nemá 
žádnou cenu. To je tu úplně běžná věc.“  
Muž se opět se smutkem vrátil na zem a znovu začal s hledáním. Při návštěvě jednoho 
muzea objevil někde v rohu pohozený meč Alexandra Makedonského. Přinesl ho tedy 
k branám ráje. Ale andělé byli neoblomní: „Veškerá pozemská moc tady nic neznamená. 
Sestup znovu na zem a přines něco skutečně vzácného.“ Muž se tedy vrátil na zem. Hle-
dal a hledal, až v jedné staré knihovně jednoho polorozbořeného kláštera našel nezná-
mé, nikdy nezveřejněné zápisy Šalamounových moudrých výroků. Přinesl svůj poklad na 
nebesa. „Pozemská moudrost tady nemá smysl,“ řekli mu.  
Smutně se tedy znovu obrátil k cestě na zem. Snažil se, chodil a hledal, vybíral. Pro-
zkoumal snad všechno. Jednoho dne si vyčerpaný sedl na lavičku v malém parku. Una-
veně si opřel hlavu o ruce a schoval obličej do dlaní. Na pískovišti si hrály děti. 
Z myšlenek ho vytrhl hlas nějakého dítěte. Mělo v očích slzy, tekl mu i po tvářích a na ru-
kou mu zůstal nalepený písek. „Pane, nejde mi udělat tunel, pomůžete mi?“ Muž utřel 
dítěti slzy a klekl si do písku. Začal v něm hloubit, až se mu podařilo udělat dostatečně 
pevný tunel. Dítě si pak u něj dál hrálo a házelo do něj barevné kuličky. Právě v té chvíli 
byl muž povolán na nebesa. Ukázal tam andělům jen prázdné ruce. Zůstala na nich malá 
stopa po slzách toho dítěte a trocha písku. Odevzdaně očekával nové odmítnutí, andělé 
se však usmívali a otevřeli bránu dokořán. Chór blahoslavených přitom pěl na uvítanou 
slavnostní Aleluja. 

Heslo pro vstup do nebeského království má 5 písmen a začíná na „L“. 
 
Milé děti! 
Na závěr školního roku vám jménem všech katechetek i pana faráře děkuji za vaši vzor-
nou práci v náboženství, účast ve hrách a na dětských mších. Doufáme, že se vám akce 
ve školním roce líbily a že se těšíte na příští rok. Také vám děkujeme za vzornou spolu-
práci při nedělních katechezích, které se díky vám podařily i přes stísněné podmínky.  
Začínají prázdniny a s nimi se blíží mnoho krásných zážitků, zajímavých výletů, táborů a 
dovolených. Přeji vám, abyste nezapomněly, že nezáleží na tom, kde jste, jak daleko jste 
od domova, kolik výlet stál, jaké je počasí nebo co jste si z výletu přivezly. Mnohem důle-
žitější totiž je umět si všímat krásných maličkostí, které můžete najít v Egyptě u moře 
stejně jako doma na zahrádce. A nezapomeňte ani na lásku, o které vyprávěla povídka. 
S lidmi, které máme rádi, jsou i ty nejobyčejnější zážitky a chvíle mimořádné.  

 

Krásné léto všem přeje Terka. 
 



     - 11 - 

Pořad bohoslužeb do konce září 

23.6. Po  18.00 za živou a zemřelou rodinu Pospíšilovu a Tůmovu 

25.6. St  18.00 za † P. Jana Pavlů a poděkování za dar kněžství (25 let) 

26.6. Čt  7.00 za Boží požehnání a pomoc 

27.6. Pá 
Nejsvětější 

Srdce Ježíšovo 
18.00 na poděkování s prosbou o všechny potřebné dary pro kněžskou službu  

28.6. So  7.00 za zemřelé 

29.6. Ne 13. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
  sv. Petr a Pavel 8.30 za zemřelého manžela Pavla, oboje rodiče a prarodiče a živou rodinu 
   10.00 za Jiřího Poláčka a Františka Poláčka, oboje rodiče a živou a † rodinu 

30.6. Po  18.00 za zemřelého manžela, rodiče a prarodiče 

2.7. St  18.00 za † Jana Biedermanna a živou rodinu 

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

4.7. Pá  18.00 za nemocné 

5.7. So 
slavnost sv.Cyrila 
a Metoděje 

8.00 
za † P. Jana Odehnala (75 let od kněžského svěcení a 100. výročí na-
rození) 

6.7. Ne 14. v mezidobí 7.15 na poděkování za 40 let manželství 
   9.00 za farní společenství 

9.7. St  18.00 na úmysl dárce 

10.7. Čt  7.00 za † maminku a živou rodinu 

11.7. Pá  18.00 za † Petra Levíčka a živou rodinu 

12.7. So  7.00 na úmysly dárců 

13.7. Ne 15. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 na poděkování za 50 let společného života 

16.7. St  18.00 za † rodinu Jana Staňka a zdraví dcery Kateřiny 

17.7. Čt  7.00 za rodiče Žitkovy, syna Jindřicha, zetě Jana a vnučku Andreu 

18.7. Pá  18.00 za † Jindřicha Pokoru 

19.7. So  7.00 za † rodiče, sourozence a živou rodinu 

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

25.7. Pá sv. Jakub 18.00 za prohloubení víry pro vnoučata 

26.7. So sv. Jáchym a Anna 7.00 za zemřelé 

27.7. Ne 17. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za živou a zemřelou rodinu Burgetovu a Prusenovskou 

1.8. Pá  18.00 za † Pepíka a živou a zemřelou rodinu 

2.8. So  7.00  na úmysly dárců 

3.8. Ne 18. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za † Kryštůfka a Jakoubka Hamerníkovy a prarodiče 

6.8. St Proměnění Páně 18.00 za † rodiče 

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

8.8. Pá  18.00 za jáhny brněnské diecéze a jejich rodiny 

9.8. So  7.00 za nemocné 

10.8. Ne poutní slavnost 8.00 za Jiřinu Kopalovou a Josefa Lacinu a celou rodinu 
  sv. Vavřinec 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Řečkovic 

13.8. St  18.00 na úmysl dárce 

14.8. Čt  7.00 za živou a zemřelou rodinu Zakopalovu a Krejčí 

17.8. Ne 20. v mezidobí 7.15 za živou a zemřelou rodinu a dary Ducha Svatého 

   9.00 za farní společenství 

20.8. St  18.00 za † Alexandra Gonyševa, manželku Adrianu a syna Sašíka  

21.8. Čt  7.00 na poděkování za dar života 

24.8. Ne 21. v mezidobí 7.15 za rodinu Korzerovu a Winklerovu 
  poutní Ivanovice 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Ivanovic 

27.8. St  18.00 za zemřelého manžela a živou rodinu 

28.8. Čt  7.00 na úmysl dárce 

29.8. Pá 
Umučení sv. Jana 
Křtitele 

18.00 za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou rodinu 

30.8. So  7.00 za zemřelé 

31.8. Ne 22. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za † Josefa Bořeckého a živou a zemřelou rodinu 
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1.9. Po  18.00 za † Marii Šmídovou, Jiřinu Královou a Rudolfa Smečku 

3.9. St  18.00 za † rodiče, sestru, synovce a živou rodinu 

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

5.9. Pá  18.00 na úmysl dárce 

6.9. So poutní Jehnice 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Jehnic 

7.9. Ne 23. v mezidobí 7.15 za živou a zemřelou rodinu Milionovu a Chladilovu 
   8.30 za † rodiče, prarodiče, živou rodinu z obou stran a nemocné sestry 
   10.00 za farní společenství 

8.9. Po Narození P. Marie 18.00 na úmysly dárců 

9.9. St  18.00 na poděkování za 20 let manželství 

11.9. Čt  7.00 na poděkování 

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

13.9. So  7.00 za farní společenství 

14.9. Ne 24. v mezidobí 7.15 za † P. Jana Pavlů, manžela Jana a živou a zemřelou rodinu 
   8.30 na poděkování 
   10.00 za farní společenství 

15.9. Po  18.00 na poděkování 

17.9. St  18.00 za živou a zemřelou rodinu Matalovu a Kadlecovu 

18.9. Čt  7.00 za † Petra Hviždě a rodiče Vyorálkovy 

19.9. Pá  18.00 na úmysl dárce 

20.9. So  7.00 za zemřelé 

21.9. Ne 25. v mezidobí 7.15 za † Danku, Věrku, Františka, dvoje rodiče a živou rodinu 
   8.30 za † rodiče Tišnovských, † Aloise a Františka a celou živou rodinu 
  poutní Medlánky 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Medlánek 

22.9. Po  18.00 na úmysl dárce 

24.9. St  18.00 za zemřelou maminku a živou rodinu 

25.9. Čt  7.00 na poděkování za 60 let společného života 

26.9. Pá  18.00 za nemocné 

28.9. Ne 26. v mezidobí 7.15 na úmysl dárce 
  sv. Václav 8.30 za farní společenství 
   10.00 za živou a zemřelou rodinu Šaumanovu a Kepákovu 

29.9. Po sv. archandělé 18.00 za živou a zemřelou rodinu Sochovu a Šimíčkovu 

 
 

Články do podzimního čísla posílejte prosím do 19. 9. 
 

Prosba k Duchu Svatému 

M. Kalová 

 
 Když myšlenky nám selhávají 

a faleš buší do dveří 
ve světě nevíry, ve světě plném lží 

přijď, Duchu Svatý, přijď, 
abychom dokázali uvěřit. 

 

Jak a kde se Boží dlaně chytit, 
jak najít pravdu, a v pravdě žít 

přijď Duchu Svatý, přijď, 
abychom dokázali pochopit. 

 

Jak snadné je těm kolem ukřivdit, 
jak těžké je ty druhé nesoudit 

přijď, Duchu Svatý, přijď, 
abychom dokázali odpustit.  

Jak často mizí půda pod nohama 
a temná chvíle hrozí beznadějí, 

přijď, Duchu Svatý, přijď, 
abychom doufat dokázali. 

  

Pod Tvými křídly hoří i srdce okoralá 
a ledy nenávisti začnou tát 

přijď, Duchu Svatý, abychom... 
…abychom dokázali milovat. 


