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Milí bratři a sestry! 
Opět po roce vstupujeme do vánoční doby, do času, který chceme prožívat 
v pokoji a klidu se svými blízkými. Všechno to předsváteční honění se je za 
námi a nyní můžeme sváteční čas konečně vychutnávat. Můžeme sklízet 
plody naší adventní přípravy.  
Adventem nás vždycky provází svatý Jan Křtitel, a když se podíváme na jeho 
postavu blíže, tak pro nás může být inspirací i nadále, nejenom v Adventu. 
Jan dobře věděl, že Vykupitel je zde. Setkal se s Ním již v lůně své matky a 
pohnul se radostí. Co je na něm však zvláštní, nevyhledá Ho a není s Ním, 
ale odchází na poušť, kde se připravuje ke svému poslání. Při svém veřej-
ném působení pak koná to, k čemu je veden Duchem svatým a je v tom vy-
trvalý. Je si dobře vědom svého povolání, jedná podle toho, jak ho Duch 
vede. A neuhne ze své cesty. Možná by se pro něj mohlo jevit jako mno-
hem zajímavější, kdyby se připojil k Ježíšovi a Jeho učedníkům, ale neudělá 
to. Je stále věrný svému poslání. Aby vyplnil Bohem mu dané poslání, opus-
til pohodlí, rodinu, lidi a teď se zříká ještě i štěstí žít v Ježíšově blízkosti. 
Právě proto, aby splnil poslání, které mu Bůh svěřil. Vzpomeňme na něj, 
když je pro nás uskutečňování našeho poslání (ať už je jakékoliv) zde na 
zemi někdy těžké. 
Dalšími postavami, u kterých můžeme ve vánoční době hledat inspiraci, 
jsou Tři králové. Oni se vydali do neznáma za hvězdou. Uvěřili jednomu ne-
jistému znamení a vyrazili na cestu, o které neměli tušení, kde končí. Ale šli 
vytrvale, dosáhli svého cíle a předali své dary svému Vykupiteli. Když vyrazi-
li, učinili velký krok víry, ale jen díky tomuto kroku mohli dojít do cíle.  
Přeji nám všem, ať v sobě najdeme každý den dost odvahy na to jít za 
hvězdou – Ježíšem Kristem, jehož narození právě nyní oslavujeme. Ať očis-
tíme a znovu objevíme poslání, které od Boha dostáváme a ať ho po vzoru 
Jana Křtitele dokážeme uskutečňovat. 
Přeji požehnané a radostí naplněné vánoční svátky. 
 

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 

28.12. 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 2015 

  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 

začátek Týdne modliteb za jednotu 
křesťanů 

22. 1. Ekumenická bohoslužba 

v 18 hodin ve sboru Páně církve husit-
ské na Vážného ulici 

  2. 2. Uvedení Páně do chrámu 

mše sv. v 18 hodin 
svatoblažejské požehnání 

 18. 2. Popeleční středa 

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

 

* * * 

Mše svaté za nemocné 

- 6. ledna, 11. února 

Mše svaté za zemřelé 

- 27. prosince, 31. ledna, 28. února 

Mše svaté na úmysly dárců 

- 2. ledna, 2. února 
 
 

 

Prohlídka Betléma 

V našem kostele bude možnost prohlídky 
25., 26. a 28. prosince, vždy od 15 do 17 
hodin, v další dny půl hodiny přede mší sva-
tou. 
 

Vánoční koncerty 

 Tradiční koncert pěveckého sdružení 
Lumír se koná v našem kostele 6. ledna 
v 19.15 hodin. 
 

 

 

Srdečně zveme všechny děti, rodiče i praro-
diče na 5. Farní karneval. Odpoledne plné 
zábavy a her začne v 15 hodin v neděli 15. 
února v Orlovně v Řečkovicích. (K.K.) 
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  Organizátoři plesu jako vždy prosí o pomoc s 
výzdobou sokolovny před plesem v pátek před 
plesem od 18.30. Další informace o přípravě 
sokolovny a darech do tomboly budou v oh-
láškách. 

Za organizátory srdečně zve a za pomoc děkuje 
 Katka Svobodová 

 

Modlitby za jednotu křesťanů 

Je třeba připomenout, že jednota křesťanů 
není pouhá hezká myšlenka a snaha některých 
z nich, ale touha a vůle našeho společného 
Pána Ježíše Krista, vyjádřená modlitbou, se 
kterou se obrací k Otci: “aby všichni byli jed-
no… aby svět uvěřil” (Jan 17,21). Je tedy po-
vinností všech křesťanů usilovat o jednotu a 
pracovat pro ni. Nejdůležitější však je se za ni 
modlit. 

Jednota křesťanů je totiž dar, který nám už u 
Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus. Abychom jej 
však mohli přijmout, musíme být na to připra-
veni. Proto se máme sjednotit v modlitbách a 

vyprošovat především obrácení srdcí křes-
ťanů, které je podstatnou podmínkou jed-
noty. Musíme pro ně vyprošovat touhu po 
jednotě a po takovém jednání, které k ní 
vede. To vše se nelze naučit, to si potřebu-
jeme vyprosit. 

K tomu je ovšem důležité vyslechnout slovo 
Písma a rozjímat o něm. Dostaneme tak ur-
čitý tón a směr našich modliteb, které pak 
na společných shromážděních, ale i sou-
kromě přednášíme Otci. 

Texty k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 
naleznete např. na webu České biskupské 
konference i na našich farních stránkách. 

podle TS ČBK 

 

Věděli jsme, že přijde 

Bylo studené prosincové odpoledne. Déšť se 
sněhem cákal na přední sklo auta. Nad hla-
vou visely těžké mraky a zdálo se to, jako by 
se vznášely těsně nad vrcholky stromů. Po 
celý den rozváželi farář Jaroslav a jeho po-
mocník Jakub vánoční dárky. Mnoho rodin, 
které takovéto balíky dostávaly, nemělo na 
vánoce už žádné další dárky. Když ráno vy-
ráželi na cestu, byla dodávka plná dárků, ale 
teď už zbývala jenom jedna krabice. Byla 
přikryta kusem staré plachty, aby na ni ne-
pršelo.  

Adresa na pohlednici vyžadovala ještě jízdu 
několik desítek 
kilometrů mimo 
území města. 
„Co myslíš?“ 
ptal se Jakub. 
Byl to řidič a 
majitel dodáv-
ky. Farář Jaroslav věděl, co si Jakub myslí. 
Proč jezdit daleko na venkov, když můžeme 
tuhle poslední krabici dát někomu, kdo bydlí 
blízko, a být za půl hodinky doma? To byla 
lákavá myšlenka. Farář měl večer v osm bo-
hoslužbu a čas na přípravu by se mu hodil.  

Jakub pak odpověděl na svoji vlastní otázku: 
„Tak dobrá, zkusíme to. Když nenajdeme to 
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místo, můžeme se vždycky vrátit a dát krabici 
někomu jinému.“  

Lilo jako z konve, když dorazili na adresu na 
pohlednici. Starý bílý dům stál na úbočí kopce 
a díval se do údolí. Kdysi to bylo elegantní mís-
to, nejlepší kus zemědělské usedlosti. Ta už ale 
nefungovala a dům po letech zchátral.  

Dva muži klouzali a funěli, když nesli krabici 
vzhůru do kopce. Červená hlína nedávala šanci 
se někde chytit. Vystoupali vysoké schody k 
zápraží, položili krabici a poslali ji po zemi. Na-
přímili se a viděli v okně malého chlapce. Po-
zoroval je, jak vystupují na kopec. Nadšeně oh-
lašoval jejich příchod: „Už jsou tady, babi, už 
jsou tady!“  

Dveře se otevřely a starší paní je pozdravila. 
Měla na sobě tmavé, jednoduché oblečení s 
bílou zástěrou. Utírala si ruce do utěrky a vy-
světlovala jim, že dole umývala nádobí. „Říkal 
jsem ti, že přijedou,“ ozval se dětský hlásek za 
jejími zády.  

Žena jim vysvětlila, že ona a vnuk jsou jediní, 
kdo zbyli z rodiny. Otec a matka se rozvedli a 
odešli po svých. Chlapec zůstal babičce na vy-
chování. Řekla: "Jsem tak ráda, že jste tady. 
Byl vzhůru už brzo ráno a čekal na vás. U okna 
seděl celý den. Já jsem nevěděla, jestli přijede-
te a tak jsem se ho snažila připravit i na zkla-
mání. On ale říkal: „Neboj, babi, vím, že při-
jdou.“ 

(www.gtpres.org/101224.pdf) 

Chlapec to vlastně ani nevěděl, ale mluvil za 
všechny křesťany. Více než miliarda lidí na svě-
tě se na chvíli o vánocích zastaví a řekne: „Vě-
děli jsme, že přijde.“  

Tenhle chlapec se nevzdal ve svém očekávání. 
I mnozí z nás jsme se snažili vytrvale čekat bě-
hem Adventu. Ti, kdo do našich kostelů při-
cházeli na roráty, byli očekávající lidé, kteří ce-
lé slavení vánoc vlastně připravují. A připravují 
je svojí modlitbou a očekáváním i pro ty, kdo 
přijdou o svátcích třeba jen jednou do kostela 
na půlnoční mši. Velké slavnostní bohoslužby 
potřebují ty všední, s menším počtem věřících. 
Někdy nás výjimečná účast lidí třeba na půl-
noční mši vede k tomu, abychom o vzácných 

návštěvnících kostela mluvili s despektem, 
máme tendenci je považovat třeba za po-
hodlné na to, aby se pravidelně k něčemu 
rozhodli. Ale i v Ježíšově době jej očekávalo 
několik chudých Izrae-
le a těšili se na jeho 
příchod a živili naději 
podobně jako ten 
chlapec... Bylo ale i 
mnoho těch, kteří ne-
byli na Ježíše nijak 
připraveni, a přesto 
se s ním později se-
tkali, navázali s ním 
trvalý vztah a obdrželi 
cenný dar spásy. Ježíš o nich vyprávěl podo-
benství o denáru na den, který dostali jak ti, 
kteří nesli tíhu i horko dne, tak i ti, kteří při-
šli až v poslední části dne. Nést tíhu a horko 
dne je totiž nejen dřina, ale také privilegium 
a výsada, a mnozí z těch, kteří neumějí křes-
ťansky žít, to nedělají jen z pohodlnosti, ale 
také proto, že by rádi, ale nějak to nejde… 
Nejsou to tedy jen lidé pohodlní a vyhýbající 
se, ale také ti, kteří chtějí, ale nejde to. O 
vánocích se pak na slavných bohoslužbách 
sejdou jak ti, kteří se scházeli k rorátnímu 
očekávání a připravovali tak Ježíšův příchod, 
tak i ti, kdo se přijdou jen „podívat“. Pro nás 
všechny přece přišel tento Kníže pokoje (Iz 
9,6) a jeho touhou je nabídnout všem stejně 
velikou odměnu a privilegium – radostné 
společenství Pokoje s ním bez konce. 

o. Jindřich Kotvrda 
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Vánoční přání… 

Otec Kodet píše, že Bůh se v Ježíši vydal nám 
do rukou, narodil se jako bezmocné dítě, aby 
se ho nikdo nemusel bát… 

Už archanděl Gabriel nese Marii poselství: Ne-
boj se…! Tuto výzvu Ježíš tak často opakuje i 
svým přátelům. Strach z nejistoty, z toho co 
bude zítra, z bolestí, které nám způsobují ně-
kdy i ti nejbližší, nespokojenost ze sebe sama, 
komplexy a různé výčitky svědomí jsou tak 
často našima partnery v každodenním životě. 
A je to právě to, čeho nás chce zbavit novoro-
zené Dítě, Ježíš - Emmanuel „Bůh s námi“. To 
On se stal jedním s nás, aby vzal to všechno na 
sebe, a místo strachů nabízí pokoj! 

 

Milí řečkovičtí farníci! 

Posílám Vám pozdrav z krásné Vysočiny od 
Panny Marie Přibyslavické.  

A přeji Vám, ať nahlédnutí do jeslí způsobí 
znovuzrození do života ne naplněného stra-
chem, ale do života křesťana, který věří, že 
Bůh je věrný svým slovům a rozdává pokoj li-
dem dobré vůle. 

Přeji Vám, abyste se na všechny své problémy 
podívali s velkou vírou a důvěrou. Aby naděje 
a jistota, že všechno můžu v tom, který mě 
posiluje, dávala vám křídla povznést se nad 
strachem a vědět, že za horizontem je vítěz-
ství dobra nad zlem. 

A hodně trpělivostí, zdraví a hlavně opravdo-
vé radosti. 

Jacek 

 

Rok působení farního spole-

čenství seniorů 

V lednu 2015 bude naše farní setkávání senio-
rů slavit první rok svého působení. Chtěla bych 
tímto způsobem poděkovat všem, kteří se na-
šich schůzek účastní. Největší dík však patří 
Bohu a Duchu svatému, neboť bez jejich po-
moci by nic nevzniklo. 

Další velký dík si zaslouží náš o. Jan Kotík. Je 
pravidelně účasten v našem společenství. Za-

hajuje je modlitbou a modlitbou s požehná-
ním také cca jeden a půl hodinové setkání 
zakončí. Zapojuje se do programového dění, 
jeho účast je pro nás obdarováním. Děku-
jeme, otče Jane! 

Po tématech v tomto roce, která se více 
méně vztahovala k danému termínu konání 
společenství seniorů, přecházíme k většímu 
vzájemnému otevření se a sdílení. Každý 
jednotlivý účastník si dle programu na příští 
rok 2015 vybral světce a kostel v Brně jemu 
zasvěcený a připraví na naše setkání o něm 
program. Je to další krůček k tomu, aby-
chom se radovali a děkovali za každého z 
nás. Program na příští rok je uveden dále. 
Jestli zaujme i další seniory z naší farní rodi-
ny, rádi vás mezi námi přivítáme. Není 
podmínkou zúčastnit se každé schůzky, mů-
žete si sami zvolit, které téma vás osloví. 

Připomenu ještě naši ,,krabičku seniorů“, 
která se nachází na poličce u nástěnky pod 
kůrem. Všichni, kdo přijmete modlitby od 
nás seniorů, nebojte se a vložte do ní líste-
ček s prosbou či poděkováním. Naše mod-
litby vás budou i nadále provázet tak, jako 
to činíme po celý tento rok. 
 

Program pro rok 2015 

Svatí a kostely v Brně jim zasvěcené 
 

22. ledna      Katedrála sv. Petra a Pavla
MOTTO:      „Pojďte ke mně všichni, kdo se 
lopotíte a jste břemeny obtíženi, a já vás 
občerstvím…“ 
19. února     Sv. Maří Magdalény 
MOTTO: „Tvému domu přísluší svatost. Pojď-
te a klanějme se.“ 
19. března   Sv. Cyrila a Metoděje, Židenice 
MOTTO: „Kázali nám spásu; ochranu skytli v 
církve svatém lůně, učili národ znáti ctnosti 
krásu…“ 
16. dubna    Sv. Vavřince, Komín, Řečkovice 
MOTTO: „Učinils ho navždy požehnáním, ob-
lažuješ ho radostí z tvé přítomnosti.“ 
21. května   Sv. Augustina 
MOTTO: „Dům Boží  -   brána nebes.“ 
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18. června   Sv. Janů, Minoritská a Bystrc 
MOTTO: „Co jste byli, čím jste žili, dílo své i do-
movy, pro Krista jste opustili, k jeho službě ho-
tovi…“ 
---------------- 
17. září         Sv. Jiljí, Komárov a Líšeň 
MOTTO: „Chudoba jako cesta do Božího králov-
ství.“ 
22. října       Sv. Tomáše, Moravské nám. 
MOTTO: „Ježíš je skutečně Pán můj a Bůh můj!“ 
19. listopadu   Sv. Jana Nepom., St. Lískovec 
MOTTO: „Tys nám příklad kněze statečného, 
služebníka církve v nesnázi, jenž ve víru dob-
rého i zlého, z cesty víry nikdy neschází…“ 
17. prosince    Sv. Jakuba, Jakubské nám. 
MOTTO: „Blahoslavený člověk, který obstojí ve 
zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín živo-
ta, jejž Pán přislíbil těm, kdo ho milují.“ 
 
Povzbuzení z Homilie papeže Františka dne 23. 
11. 2014 při kanonizační mši svaté nových 
světců: ,,Kéž nám noví svatí svým příkladem a 
svojí přímluvou umožní, aby v nás rostla ra-
dost z toho, že se ubíráme cestou evangelia, a 
rozhodnutí přijmout jej jako kompas svého ži-
vota. Jděme v jejich šlépějích, napodobujme 
jejich víru a jejich činorodou lásku, aby také 
naše naděje byla oděna nesmrtelností.“ 
A moje povzbuzení: Nebojte se přijmout po-
zvání na naše schůzky seniorů, otevřít se, ra-
dovat se a usebrat se při společné modlitbě. 
,,Je krásné lásku rozdávat, je důležité lásku při-
jímat.“  

Na závěr mi dovolte, abych za naše společen-
ství, a také sama za sebe, popřála všem ve far-
nosti hojnost Božího požehnání, ochranu Pan-
ny Marie a hojnost darů Ducha svatého. Ra-
dost, láska a vzájemná tolerance ať nás prová-
zí ve dnech příštích, po celý další rok 2015.  

Jana Suchánková 
 

Informace z farní charity 

LL – trocha historie 

 Společnost „Likvidace lepry“ (LL) se zrodila při 
modlitbě v březnu 1992. Zakladatelem byl pan 
Jiří Holý, kterému v práci pomáhala pouze je-
ho manželka a několik málo stejně smýšlejí-

cích lidí. Pomoc malomocným spočívala 
v posílání léků do leprostanic 
a dispenzářů. 

K podporování tohoto projek-
tu jsme se připojili v roce 
1998 a zůstali jsme věrni doposud. Tak jsme 
se zařadili mezi „stálé pomocníky misijních 
leprosárií“. 

Jak šel čas… 

Indie, I. nemocnice 

Pan Jiří Holý na základě osobního poznání 
rozšířil svoji činnost o budování nemocnice. 
V roce 2007 byla otevřena 1. česko-indická 
nemocnice sv. Josefa v Bhilaipahari v Indii. 

Před dvěma lety byl v nemocničním kom-
plexu otevřen sirotčinec Bambino, který je 
domovem pro 20 dětí, které přišly o rodiče 
nejčastěji vinou onemocnění tuberkulózou. 
Součástí nemocnice je i mobilní klinika, kte-
rá umožňuje ošetření těch, kteří se nemo-
hou dostavit do nemocnice. 

Rok 2011 přinesl pro teď již „LL-TBC“ perso-
nální změny. Původní občanské sdružení 
zaniklo a byla založena církevní právnická 
osoba. Jejím předsedou se stal (a je jím do-
posud) P.Vojtěch Eliáš, biskupský vikář pro 
diakonii. 

Indie, II. nemocnice 

V listopadu 2011 byla v Phulpahari otevřena 
2. česko-indická nemocnice sv. Josefa. 

Od svého založení „LL“ vypomáhá přibližně 
v 60 misijních centrech. Kupříkladu 
v Tanzánii podporuje a dodává léky do 20 
zdravotnických zařízení. Ačkoli zde již lepra 
neznamená problém číslo jedna, vzhledem 
k rozloze Tanzánie a počtu obyvatel patří ta-
to země mezi státy, které evidují jeden 
z nejvyšších počtů výskytu malomocenství 
v Africe. 

Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje při letošní 
mši sv. na Velehradě byl pan Jiří Holý za 
dlouholetou aktivní a prospěšnou činnost 
oceněn pamětní medailí ČBK. 

Více informací o činnosti „LL“ naleznete na 
www.likvidacelepry.cz. 
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Vánoční sbírka 

Sbírka pro „LL“ bude probíhat po celou dobu 
vánoční, tedy od 24. prosince 2014 až do 11. 
ledna 2015. 
 

Pletení obvazů pro malomocné 

Pletení obvazů pokračuje. Obvazy se vybírají a 
příze vydává každou 1. neděli v měsíci po ranní 
mši sv. v kapli. 
 

Adopce 

V prosinci na adopci vybírat nebudeme. Příští 
termín je 25. ledna 2015. 

Za FCH M. Ocetková 

 

Podpora misií 

Jsem rád, že je v naší farnosti díky otci Jackovi 
dobře zavedená podpora misií. Díky síti jeho 
spolužáků jsme mohli pomáhat na několika 
místech v chudých zemích světa. Byla to pod-
pora v Peru a v Kongu. Na tento účel byla za-
vedena páteční sbírka. Díky prostředkům takto 
nastřádaným mohl být v Brazzavile postaven 
kostel, který byl minulý rok dokončen. Pro-
středky shromážděné tento rok bych chtěl vě-
novat spřátelené farnosti Mpanga v Tanzánii, 
kde by měly sloužit k vybudování filtrace vody. 
Na přelomu ledna a února bychom tam 
s malou skupinkou dobrovolníků chtěli vyko-
nat cestu, při které bude sbírka předána, a zá-
roveň bychom chtěli místním lidem pomoci 
s budováním filtračního zařízení. Díky vám 
všem za Vaši štědrost. 

otec Jan 
 

Spolčo mládeže 

„mikulášovalo“ v nemocnici  

Milí farníci, chci se s vámi podělit o pěknou 
zkušenost a neobvyklý zážitek. Jako společen-
ství mládeže, které se schází každý čtvrtek na 
faře, jsme se rozhodli vyjít trochu dál za hrani-
ce farnosti a udělat něco pro druhé. Dobrá pří-
ležitost se nám naskytla na svátek svatého Mi-
kuláše. Po předchozí domluvě jsme jako osmi-
členná skupina 5. prosince procházeli pokoje 

LDN v nemocnici Milosrdných bratří.  Miku-
láš (Jožka Š.) plnil svou roli znamenitě a 
v důstojném biskupském oděvu byl k nepo-
znání.  

Jeden z našich andělů (otec Jan) měl pro 
všechny milá slova povzbuzení. Za doprovo-
du kytar a zpěvu křesťanských písní rozná-
šeli „nebeští přátelé“ nemocným balíčky. 
Většina pacientů projevovala radost, a to i 
spontánním potleskem.  Přestože jsme se 
nemohli v jednotlivých pokojích dlouho zdr-
žovat, věříme, že jsme trochu útěchy a po-
žehnání nemocným přinesli. Snažili jsme se 
jim sdělit postojem i slovy, že Bůh existuje a 
na nikoho nezapomíná, naopak, že má kaž-
dého z nich ve svém milujícím Srdci. 

L. Ch.  
 

Nový betlém pro náš kostel 

Po vzoru žďárské farnosti jsme v Adventu 
vyřezávali nový betlém. Výsledek můžete 
vidět v chodbě vstupu pod věží. Při ohlašo-
vání této akce jsem říkal, že náš stávající 
betlém je „vypelichaný“ a myslel jsem tím, 
že má málo figurek. Nevím, jestli ten nový 
předčí ten starý v kvalitě, ale nese si v sobě 
něco z nás. Určitě se nepodařilo dokončit 
všechno, co jsme si předsevzali a příští rok 
budeme ještě pokračovat. 

Chtěl bych však poděkovat všem odvážliv-
cům, kteří se pustili do díla a věnovali 
spoustu času a energie vyřezávání figurek. 
Také bych chtěl poděkovat panu Vlčkovi, 
který se ujal úkolu odborného dohledu nad 
řezbářskými pracemi. Věřím, že se budeme 
všichni z nového betléma, který je výsled-
kem naší společné práce, radovat. 

otec Jan 
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Vděční rodiče… 

Už je to rok, co jsme v ohláškách slyšeli, že při 
nedělní mši svaté v 10 hod. budou bývat kate-
cheze, určené pro děti. Byli jsme za to moc rá-
di. 

Našim synům, kteří měli tehdy osm a jedenáct 
let, jsme vysvětlili, že v době kázání mohou 
chodit do sakristie, kde jim paní katechetka 
povypráví příběh z evangelia. Také že budou 
používat flanelovou tabuli s biblickými posta-
vami nebo maňáska, loutku… Chlapci se na 
další neděli moc těšili.  

Možná i proto, že nechodili ministrovat, býva-
lo pro ně těžké po celou dobu bohoslužby udr-
žet pozornost.  

Z první nedělní katecheze přišli nadšení a tato 
radost je provází celý rok. U oběda nám pak 
vždy vypráví, co všechno se dozvěděli. 

Jsme za to velmi vděčni, i nám rodičům to 
pomohlo a mši svatou můžeme lépe prožívat.  

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem 
katechetkám a „tetám“, které se o děti starají 
a věnují svůj čas k chystání si biblických příbě-
hů, aby je naši nejmladší lépe pochopili. 

Mendlovi    

 

Jarní běh kurzu Alfa 

„Kurz Alfa“ je v naší farnosti už dobře známý 
termín. Již proběhly dva běhy tohoto kurzu a 
nyní chystáme na jaro uspořádat další. Jak tyto 
kurzy vlastně vznikly?  

Původně byly organizovány již na konci sedm-
desátých let 20. století ve sboru anglikánské 
církve Holy Trinity Brompton v Londýně jako 
vzdělávací kurz pro nově obrácené křesťany. 
V roce 1990 se jich ujal anglikánský vikář Nicky 
Gumbel, který zjistil, že se kurzu účastní i lidé, 
kteří nejsou křesťany, víru teprve hledají, ale 
mají mnoho otázek, na něž hledají odpovědi. 
Uvědomil si obrovský potenciál, který takový-
to program má. Pokusil se tedy obsah kurzů 
upravit tak, aby témata odpovídala požadav-
kům hledajících, provedl některé organizační 
změny, a dal kurzům Alfa současnou podobu 
(společná večeře, přednáška a diskuze ve sku-
pinách). 

Kurzy Alfa začali organizovat křesťané 
v dalších farnostech a církvích. Do součas-
nosti jich proběhlo kolem 60 000 ve 176 
zemích světa.  

K tomu, aby jarní běh kur-
zu v naší farnosti proběhl, 
je potřeba zajistit organi-
zační tým a pozvat hosty. 
Organizační tým je snad již 
vytvořen, ale kdo byste 
měli zájem pomoci, tak ne-
váhejte a dejte mi vědět. 
Důležitější je však pozvat 
hosty, což je úkol úplně 
pro každého z vás. Každý 
asi ve svém okolí může najít někoho, kdo 
hledá víru nebo se ptá na různé otázky. 
Pozvěte ho a případně se nebojte navštěvo-
vat s ním kurz také.  

Autor kurzů Nicky Gumbel dodává: „Všech-
no je založeno na přátelství. Neklepeme li-
dem na dveře, neděláme masívní reklamu, 
ale vše je založeno na tom, že přátelé přivá-
dějí své přátele.“ 

Kéž se nám společnými silami daří plnit Ježí-
šovu výzvu: „Jděte a hlásejte evangelium.“ 

otec Jan 

 

Ne! Nebo ano? 

Děti nám někdy vyprávějí o tom, co se jim v 
noci zdálo. A naše dcera nám jednoho rána 
povídala svůj sen: „Mně se zdálo, že je 15. 
prosince.“ (Bylo tak asi 20. listopadu, abyste 
rozuměli.) 

„NE!“ vykřikli spontánně snad všichni do-
spělí v doslechu (já také). Samozřejmě, mys-
leli jsme JEŠTĚ ne. Každý s vědomím svých 
nesplněných úkolů, nekoupených dárků, 
nenapečeného cukroví, neumytých oken, 
zkoušek v předtermínu a uzávěrek v za-
městnání. Ty Vánoce si přece musíme za-
sloužit a odpracovat. 

Jasně, že celý advent zpíváme: Přijď, Pane 
Ježíši, Maran atha, Rosu dejte nebesa shůry 
a tak podobně. Ale pořádek musí být. A v 
kostele v ohláškách se říkalo, že Pane, při-
jdeš až 24. prosince v noci, o žádném pře-
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skakování kalendáře ten ministrant nemluvil. 

Stvořiteli vesmíru, Vznešený, Nejvyšší, Vykupi-
teli, Králi, ještě chvíli počkej prosím za dveřmi. 
Vždyť víš, potřebujeme se na Tvoji návštěvu 
tak nějak připravit. Uklidit, nakoupit, navařit… 

Ty jsi nemyslel návštěvu? Ty jsi myslel nastě-
hovat? Ke mně? Natrvalo? Že jsi na chlívky 
zvyklý? Že mi pomůžeš s tím něco udělat?  

A že se ke mně strašně těšíš?  

-smer- 

 

Moje knížky 

Taky jste dostali knížku pod stromeček? A ja-
kou? 

V Myšlence na den v radiu Proglas hovořili o 
tom, že je důležité, co čteme. Co si pouštíme 
do svého srdce.  

Ve svém dět-
ství jsem četla 
hodně knížek. 
Nejprve a nej-
raději pohád-
ky. Byla jsem 
hodně ne-
mocná a mu-
sela jsem více 
dní ležet. To 
jsem si vzala 
hromadu pohádek a četla a četla. Za totality 
jsem si půjčovala knížky u paní Novákové na 
Mokré Hoře. Zalezla jsem si se svou knížkou a 
mamka říkala: „Ty jsi jako tetřev hlušec. Nevi-
díš a neslyšíš“. V té době moc náboženské lite-
ratury nebylo. Doma jsme měli Káju Maříka, 
Gabru a Málinku, později Ben Hura nebo Quo 
vadis. 

V dospělosti jsem skoro přestala číst. 

Ke čtení jsem se vrátila, až Jožka zemřel. 

1. 4. 2013 bylo velikonoční pondělí a já jsem 
byla na mši svaté. Nosila jsem sebou mobil, 
protože Jožka byl už dva měsíce v nemocnici a 
během dopoledne mně volával jeho bratra-
nec- doktor, zprávy z nemocnice. Když jsem šla 
od přijímání, bzučel mi telefon v kapse. Podí-
vala jsem se na číslo. Bylo to z nemocnice. Vy-

šla jsem ven a paní doktorka volala, že Jožka 
zemřel. 

Později mi moje sestra řekla: „Nebyla jsi 
sama, když ses to dozvěděla.“ 

Nebyla jsem sama. Hodně jsem o tom pře-
mýšlela. A chtěla jsem se dovědět něco víc o 
Eucharistii, o Pánu Ježíši. 

Sestra mi přinesla knížku od H. Nouwena: 
S hořícím srdcem – rozjímání o eucharistic-
kém životě. 

Vždy jsem měla knížku, kterou jsem v tom 
čase potřebovala. 

Jednu jsem našla dokonce ve své knihovně a 
vůbec jsem si nevzpomněla, kde se tam vza-
la. Byla to kniha od G. Gilberta Buďte svět-
lem a byla tam slova zrovna jakoby pro 
mne. 

Chtěla bych teď něco napsat ještě o další 
knize. 

Jožka mi někdy říkal: „Ty potřebuješ pořád 
nějaké návody.“ Ano, vím, že občas potře-
buji. Kniha, o které chci teď hovořit, je pro 
mne návodem, kuchařkou i manuálem, jak 
se učit žít s Pánem Ježíšem. Mám ji už skoro 
rok. Jmenuje se On a já, je od Gabriely Bos-
sis a je ve slovenštině. 

G. Bossis žila ve Francii a překvapivě byla 
herečkou. Psala si svůj deník a zaznamená-
vala v něm po dobu 15 let své duchovní 
rozhovory s Pánem Ježíšem. Tady je malá 
ukázka: 

„Budu pro tebe tím, čím chceš, abych byl!“ 

„Toužíš po potěšení? Potěš jiné!“ 

„Pokud věříš, že jsem mocnější než ty, proč 
se nespoléháš zcela na mě?" 

„Ó, kéž bys tak toužila přijímat mé milosti, 
jako já ti je toužím darovat!" 

„Za jediný povzdech: Srdce Ježíšovo, smiluj 
se nad námi! dám ti víc milosti, pokud si s 
láskou vzdychneš, než za jinou mechanicky 
mluvenou dlouhou modlitbu." 

„Ať začínáš cokoli, nejprve se postav do mé 
přítomnosti:" Tady je Ježíš! "A když něco 
dokončíš, rozpaluj v sobě lásku! Ježíši, miluji 
tě! " 
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„Pros mne, aby tvé srdce stále milovalo mé 
Srdce tak, jako dosud ještě nikdy!" 

„Vždy se modli za ty, kteří jsou kolem tebe. I 
nyní, i zde. A kdekoliv na světě, kam se jen ob-
rátíš." 

„Z lásky jsem složil Otčenáš. S láskou jsem vás 
ho naučil. Nikdy se nemodlete bez lásky. Mod-
lit se je tolik, jako myslet na Boha!" 

„Věř, že můžeš spasit duše i nejjednodušším 
skutkem, když to děláš v zájmu záchrany duší! 
Věr tomu pevně! Proto musíš věřit, neboť tím 
oslavíš mou moc a moji dobrotu!" 

„Když při mši svaté neděláš nic jiného, jen bo-
juješ proti roztržitosti, i tím mi děláš radost." 

„Zdá se, jakoby byla dvě božstva. To, které žije 
v nebi… A to, které vládne na zemi: Peníze. Ty 
jejich používej jen do té míry, pokud i s nimi 
sloužíš Spasiteli a kvůli svým bližním!" 

„Pane, učiň si mě takovou, jakou mě chceš 
mít“. 

… 

V Karmelitánském nakladatelství jsem zjistila, 
že někdy v březnu příštího roku vyjde výběr ze 
sedmi svazků originálu deníku Gabriely Bos-
sis… 
 

Přeji vám, ať vždy dostanete takovou knížku, 
kterou potřebujete. 

Míla B. 

Setkání s andělem 

Koncem listopadu jsem vezla autem syna a 
svou maminku na mši ke sv. Augustinovi. Mše 
byla „stužkovací“, za maturanty Cyrilometo-
dějského gymnázia, sloužená P. Martinem Ho-
líkem z Proglasu. Zažili jsme radostné setkání 
s Pánem, povzbuzující slovo „…buďte solí ze-
mě a světlem světa…“ a hlavně radost nejen 
z krásně oblečených maturantů a maturantek 
ve stylu třicátých let, ale z jejich hluboké víry. 
Rozloučila jsem se se synem a s vděčností a 
radostí jsme nasedly s maminkou do auta a vy-
jely směr Řečkovice. Moc daleko jsme neujely, 
něco podivně klepalo, a tak jsem musela pod 
kopcem zastavit. Obešla jsem auto a zjistila, že 
zadní pravé kole je úplně prázdné. Nikdy jsem 
za 20 let, co mám řidičské oprávnění, kolo ne-
vyměňovala, a tak jsem auto odstavila a 

oznámila jsem mamince, že pojedeme 
MHD. V ten okamžik mě oslovil v pološeru 
mladý muž a zeptal se mě, jestli nechci vy-
měnit kolo. Byla jsem velice překvapena a 
odpověděla jsem, že tu auto necháme a po-
jedeme domů 
tramvají. Mla-
dík se nenechal 
odbýt a kolo 
během asi pat-
nácti minut 
vyměnil. Říkal, 
že u tak malého 
auta Suzuki 
Swift je to jed-
noduché, že minulý týden měnil kola u Jee-
pu. Když kolo vyměnil, poděkovala jsem mu 
a chtěla jsem se s ním finančně vyrovnat, 
ale rázně odmítl, že to nestojí za řeč. Roz-
loučil se a odešel do tmy. A já ani nevím, jak 
se jmenoval. Pro mě to byl anděl. 

Š.C. 
 

Svědectví 

Rádi bychom vydali své svědectví o cestě a 
poznání Boží přítomnosti, o našem setkání 
s obrovskou silou a mocí působení Ducha 
svatého.  

Začali jsme svůj manželský život s Božím po-
žehnáním a s radostí jsme přijali dvě zdravé 
děti, které se nám narodily. Žili jsme šťastný 
a spokojený život, dceru a syna jsme se sna-
žili vychovávat co nejlépe a vést je k Bohu a 
k lásce k bližním. Před 9 roky manžel začal 
mít zdravotní problémy a po téměř dvoule-
té neúspěšné léčbě následovalo vyšetření 
magnetické rezonance. Diagnóza zněla: 
Roztroušená skleróza. Průběh nemoci byl 
velice rychlý a nasazená léčba nebyla dost 
účinná. Navíc měla nežádoucí účinky 
v podobě tzv. „chřipkového efektu“ spoje-
ného s bolestí kloubů a horečkou. Lékaři 
zvolili novou infuzní metodu léčby, ale silné 
bolesti a brnění rukou a nohou stále přetr-
vávalo. A zdravotní stav se stále zhoršoval. 
A právě v té době jsme zažili neuvěřitelné 
řízení Boží. Přijali jsme pozvání na duchovní 



     - 11 - 

 

cvičení otce Jamese Manjackala v červnu 2011 
v Samopše. Naslouchali jsme slovům otce 
Jamese a měli jsme pocit, že mluví přímo 
k nám. Přijali jsme svátost smíření a přistoupili 
ke stolu Páně. Při modlitbě za uzdravení jsem 
stále prosila Pána, je-li to jeho vůle, ať manže-
la uzdraví. A Pán konal prostřednictvím mod-
litby otce Jamese zázraky!  Následující noc po-
prvé v klidu spal bez bolesti a brnění rukou a 
nohou! ALELUJA! Zdravotní stav se natolik 
zlepšil, že se mohl vrátit do práce po předcho-
zích třech letech invalidity. Dále však zůstal na 
léčbě, kterou lékaři odmítli ukončit. V červnu 
2014 jsme prožili duchovní cvičení v Brně, kde 
jsme společně se všemi účastníky zažili nepo-
psatelné nádherné chvíle plné Božích milostí. 
Zde také náš syn obdržel prostřednictvím 
modlitby otce Jamese uzdravení z boreliózy. 
V létě byl manžel dva měsíce bez jakékoliv 
léčby a neměl žádné zdravotní problémy. Lé-
kařce v RS centru popsal toto své svědectví a 
ta potvrdila stabilizaci stavu. Přesto však 
vzhledem k předchozímu průběhu onemocně-
ní doporučila pokračovat v léčení s tím, že 
v březnu na základě nových výsledků magne-
tická rezonance by bylo možné léčbu ukončit. 
My pevně věříme, že je manžel zcela uzdrave-
ný, stejně jako Gaby a mnoho dalších pacientů 
s touto diagnózou.  

VŽDYŤ NÁŠ BŮH JE MOCNÝ A VELIKÝ!!!   

THANK YOU, THANK YOU JESUS!!! 

S vděčností Eva a Vlastimil Melkesovi 

 

 

Gustovo okénko 

Duchovní pohyb v duši dítěte  

Před mnoha lety, když mi ještě sprint nedělal 
obtíže, kdy děti měly hodně daleko k maturitě 
a často v kostele usínaly v náručí, zaznamenal 
jsem několik úvah, jejichž zveřejnění jistě patří 
k vánoční radosti… 

Synáček si jezdil po koberci s autem a vesele si 
zpíval: "Laudato si o mi signore, nehrabte mně 
na to auto, laudato si..."      

V době, kdy se již pravidelně zúčastňoval 
bohoslužeb a vypadalo to, že začíná chápat, 
mi nečekaně po příchodu z kostela před-
hodil otázku: " Tati, co je to Pán Ježíš?" 

Po čase se objevovaly i první znaky zdravé-
ho křesťanského vývoje - maminka poprosi-
la synka o pomoc s prací při předvánočním 
šturmování, leč ten se jen tak nedal vytrh-
nout ze hry se stavebnicí: "Já ti nepotřebuju 
pomáhat, mám své práce dost." 

Ale přece jen v jeho duši rozkvétal cit. Při 
prohlížení betléma v kostele se zamračil (asi 
měl v sobě lítost) a rozhodně pronesl: "Ježí-
šek má blbej postel."  

 
* * * 

Vánoční zpívání 

Už dávno tomu, dva tisíce let 
co začali prý o Betlému pět 

na nebi jasném andělé. 
Svým krásným zpěvem udivili svět 

a chóry prý to byly veselé. 
Vždyť lidu všemu přinášely zprávu, 

že zrodilo se Dítě k spasení, 
na nebi Bohu věčnou slávu, 
a pokoj lidu Jeho na zemi. 

Tak od těch dob to výročí se připomíná 
-jak jinak-zpěvem jásavým. 

Koleda sladká, veselá i snivá 
dotkne se srdcí, byť by z ledu byla 
jak kouzlem, proutkem čarovným. 
Nad jesličkami prý Matka stála, 

synáček neměl ani košilku, 
ukolébavku mu zpívávala, 

pastýři notou přidali se za chvilku. 
A podle nich by všichni zpívat měli 

- písnička bývá lásky znamení. 
Snad na zbraně by jedni zapomněli, 

a druzí na svá lidská trápení. 
Rozsvítím stromek - lesklé pozlátko, 

zní hudba kolem, zvony z věží. 
Pro Tebe zpívám, Děťátko, 
a venku tiše, tiše sněží. . . 

 
M.Kalová 
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Milé děti, 

během celého adventu jsme společně sbírali zvonečky za plnění drobných úkolů. Za na-
še malé dobré skutky a malé zlepšení jsme získávali malé zvonečky. Hlas každého z těch 
malých zvonečků je sice krásný, ale je slabounký. Mezi zvuky aut, hlasy lidí, křikem a 
hudbou z rádií by jeden takový malý zvoneček vůbec nebyl slyšet. Proto jsme dali 
všechny naše zvonečky dohromady, pověsili jsme je na jednu společnou velkou zvonko-
hru. Její hlas je silnější a donese se dál, může opravdu šířit tu radost z narození Ježíška.  

Možná jste se občas během adventu ptaly, proč se ty úkoly vůbec plní! K čemu to je? 
Komu to pomůže? Copak jeden malý dobrý skutek může změnit svět? Může! Každá na-
še snaha, každé naše milé slovo, dobrý skutek, úsměv je jedním zvonečkem, který při-
dáváme do veliké zvonkohry, aby zvonil a šířil po světě radost z toho, že Pán Bůh je a 
má nás rád!  

Přeji vám šťastné prožití Vánočních svátků, abyste se nepřestaly radovat z narození Je-
žíška a abyste nezapomněly tuto radost šířit dál i po skončení Vánoční doby.  

Terka 
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Jak jsme vyřezávali betlém… 
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Vánoční přání otce biskupa 

 

Možná bylo nebe plné hvězd, 
když se tři mudrci z Východu 

rozhodli vyjít za tou, 
která byla znamením Krále králů. 

 
I na dnešním nebi je mnoho hvězd 

a záleží na nás, jestli se vydáme za stejnou 
jako před staletími mudrci. 

 
A jestli ano, 

potom i my prožijeme radost mudrců i pastýřů 
na konci jejich hledání – hlubokou radost v srdci, 

která se dá těžko pojmenovat, 
 která je láskyplným dotekem Boha. 

 
Ať světlo, které naplnilo pastýře i mudrce radostí, 

zazáří i Vám. 

 
Za to se modlím a k tomu Vám všem žehnám.  

 

 

 

Vojtěch Cikrle 

biskup brněnský 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Brno, Vánoce 2014
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Pořad bohoslužeb do začátku postní doby 

26.12. Pá sv. Štěpán 7:15 za † manžela, bratra, † rodinu a Boží pomoc pro živou rodinu 
   8:30 za Boží požehnání a dary Ducha Svatého 
   10:00 za farní společenství 

27.12. So sv. Jan Evangelista 7.00 za zemřelé 

28.12. Ne sv. Mláďátka betlémská 7:15 za živou a † rodinu Korzerovu a Winklerovu 
  sv. Rodina 8:30 za † Josefa Bořeckého a živou a † rodinu 

   10:00 za farní společenství a porozumění v rodinách 

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

1.1. Čt slavnost 
8:00 

 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z 
naší farnosti 

  Matky Boží Panny Marie 10:00 na úmysl dárce 

2.1. Pá  18:00 na úmysly dárců 

3.1. So  7:00 za dar zdraví a víry pro celou rodinu 

4.1. Ne 2. neděle po Narození  7:15 za farní společenství 
  Páně 8:30 na úmysl dárce 
   10:00 za volbu povolání a celou rodinu 

5.1. Po  18:00 
za rodiče Novotných, bratra Pavla, syna Daniela a za uzdravení 
dcery 

6.1. Út slavnost Zjevení Páně 18:00 za nemocné 

7.1. St  18:00 za Boží pomoc a ochranu pro syna a jeho rodinu 

8.1. Čt  7:00 za zemřelého Vladimíra Odehnala 

9.1. Pá  18:00 za zemřelého manžela, oboje rodiče a živou rodinu 

10.1. So  7:00 
za Boží ochranu pro nenarozené dítě, jeho rodiče a živou a ze-
mřelou rodinu 

11.1. Ne Křtu Páně 7:15 za zemřelého manžela 

   8:30 za farní společenství 
   10:00 za † Josefa Bořeckého a živou a zemřelou rodinu 

12.1. Po  18:00 na poděkování a za dary Ducha Svatého 

14.1. St  18:00 za † rodinu Praxovu a Suchých a živou rodinu 

15.1. Čt  7:00 za † Vladimíra a Janu Dědáčkovu a za živou rodinu 

16.1. Pá  18:00 na poděkování a za dar zdraví 

17.1. So  7:00 za živou a zemřelou rodinu a dary Ducha Svatého 

18.1. Ne 2. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 
  P. Maria, Matka jednoty 8:30 za rodinu Votavovu a Staňkovu 
  křesťanů 10:00 za nevěřící sousedy 

19.1. Po  18:00 za † Anežku Markovu, manžela, syna, vnuka a duše v očistci 

21.1. St  18:00 na poděkování za 50 let společného života 

22.1. Čt  7:00 za mír na celém světě 

23.1. Pá  18:00 za živou a † rodinu Bílkovu a Prchalovu a † dceru Magdalenu 

24.1. So  7:00 za † Drahomíru Tomáškovou a živou a zemřelou rodinu 

25.1. Ne 3. neděle v mezidobí 7:15 na úmysl dárce 
   8:30 za † P. Jana Pavlů, manžela Jana a za živou a zemřelou rodinu 
   10:00 za farní společenství 

26.1. Po  18:00 za uzdravení vztahu Marie a Jiřího 

28.1. St  18:00 za zemřelé rodiče a kmotry a živou rodinu 

29.1. Čt  7:00 za živou a zemřelou rodinu 

30.1. Pá  18:00 za zemřelého Pepíka a příbuzné 

31.1. So sv. Jan Bosko 7:00 za zemřelé 

1.2. Ne 4. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 

    
8:30 

 
za † rodiče Haklovy, † prarodiče a dar víry pro celou živou rodi-
nu 

   10:00 za zemřelou a živou rodinu Olbrichovu a Kunzovu 

2.2. Po 
Uvedení Páně do 
chrámu 

18:00 na úmysly dárců 

4.2. St  18:00 za † z rodiny Navrátilovy, Hořínkovy, Pernicovy a Kosmákovy 

5.2. Čt  7:00 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z 
naší farnosti 

6.2. Pá  18:00 za † Josefa Dvořáka a živou a zemřelou rodinu 

7.2. So  7:00 za † Jiřího Pavelku a živou rodinu 
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8.2. Ne 5. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 

   8:30 za † Jiřího Milara a Boží pomoc a ochranu pro děti a vnoučata 
   10:00 za živou a zemřelou rodinu Černých a Kučerů 

9.2. Po  18:00 za zemřelou sestru, švagra a živou rodinu 

11.2. St P. Maria Lurdská 18:00 za nemocné 

12.2. Čt  7:00 za † manžela a za živou a zemřelou rodinu 

13.2. Pá  18:00 na poděkování za dar života 

14.2. So  7:00 na poděkování  

15.2. Ne 6. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 
   8:30 za dar víry pro syna a jeho rodinu 
   10:00 za nemocnou Miloslavu Homolkovou a její rodinu 

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

18.2. St Popeleční středa 7:00 za † tatínka a živou rodinu 
   18:00 na poděkování 

19.2. Čt  7:00 na úmysl dárce 

20.2. Pá  18:00 za skauty 

21.2. So  7:00 na úmysl dárce 

22.2. Ne 1. neděle postní 7:15 za zemřelého tatínka 

   
8:30 

 

za † rodiče Tišnovských, dvoje prarodiče, zemřelého Aloise a 

Františka a celou živou rodinu 
   10:00 za farní společenství 

23.2. Po  18:00 
za duše v očistci, zdraví a ochranu rodiny a za dar života - 80 
let 

25.2. St  18:00 za živou a zemřelou rodinu Hammerovu a Kolaříkovu 

26.2. Čt  7:00 za živou a zemřelou rodinu Tomancovu a Hanákovu 

27.2. Pá  18:00 na úmysl dárce 

28.2. So  7:00 za zemřelé 
 

 

Prosíme o zaslání příspěvků do příštího čísla Rožně nejpozději do 13. 2. 2015 
  

 
Římsko – katolická farnost u sv. Vavřince 

Brno – Řečkovice 
 

Adresa fary: 
Prumperk 3, tel. 549 272 010 

Internetové stránky: 
farnost.katolik.cz/reckovice 

Farní internetová fotogalerie: 
http://svatyvavrinec.rajce.idnes.cz/ 

E-mail: 
rkf.reckovice@katolik.cz 

Farář: 
P. Jan Kotík, tel. 777 975 888, 

j.kotik@centrum.cz 
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