ROŽEŇ
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích
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Milí bratři a sestry!
Tento úvodník píšu po návratu z naší letošní misijní cesty do Tanzanie a tak
je inspirován tím, co jsme tam mohli poznat a prožít. Jedním z našich úkolů
ve spřátelené farnosti Mpanga bylo nainstalovat malé filtrační zařízení pro
čištění vody. Čistá voda je v této oblasti těžko dostupná, o vodovodu si můžou místní lidé zatím nechat jen zdát. Při instalaci filtračního zařízení jsem si
uvědomil, jak je pro nás čistá voda úplnou samozřejmostí, a že stačí jenom
otočit kohoutkem a máme ji přímo v domě. Je pro nás tak dostupná, že si jí
často ani nevážíme. Přitom je to základní a podstatný životní prvek. Bez ní
by život nemohl vzniknout a nemůže bez ní pokračovat. Vodou se očišťujeme, voda občerstvuje, dává energii… Jako symbol života a očišťování ji
používáme při liturgii. Vodou jsme křtěni, jsme tak připojeni k Dárci života a
očištěni od dědičné viny. Vodou se
žehnáme při vstupu do kostela a
při různých jiných příležitostech. Je
pro nás znamením a nositelkou života věčného. Ježíš říká Samařance u studny: „Kdo by se napil vody,
kterou mu dám já, nebude žíznit
navěky.“
Po splnění úkolů v Mpanze jsme
vyrazili na hory a když jsme stoupali s baťohy na zádech na jeden z vrcholů, tak někdo prohlásil: „My se kolikrát honíme za tím, abychom něco měli, a myslíme si, že pak budeme
šťastní. Ale teď bych byl šťastný, kdybych všechny ty krámy na zádech mít
nemusel.“
Začíná postní doba a tak bych nám všem přál, abychom v ní nalézali to podstatné – vodu života. A to, co je zbytečné, abychom dokázali odložit.
Váš otec Jan

Život ve farnosti
19.3. Slavnost sv. Josefa
mše sv. ráno v 7 hod.
25.3. Slavnost Zvěstování Páně
mše sv. v 18 hod.
29.3. Květná neděle
mše svaté s pašijemi
v 7.15, 8.30 a v 10.00 hod.

Liturgie Svatého týdne
30.3. pondělí Svatého týdne
v 18 hod. mše svatá
1.4. středa Svatého týdne
v 18 hod. mše sv. zaměřená na děti
2.4.

Zelený čtvrtek
v 18 hod. mše svatá
na památku Poslední večeře Páně
21 - 23 hod. adorace v „Getsemanech“

3.4.

Velký pátek
v 15 hod. křížová cesta zejména
pro děti a mládež,
v 18 hod. obřady Velkého pátku

4.4.

Bílá sobota
od 9 hod. adorace
Velikonoční vigilie
ve 21.00 hod.

5.4.

6. 4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Hod Boží velikonoční
mše sv. v 7.15, 8.30 a 10.00
při bohoslužbách se budou žehnat
pokrmy.
Velikonoční pondělí
mše sv. v 7.15 a 9.00

***
Mše svatá za nemocné
13. března.

Mše svatá za zemřelé

Pobožnost křížové cesty
vždy v pátek
v neděli

Nedělní křížové cesty
1. neděle postní
2. neděle postní
3. neděle postní
4. neděle postní
5. neděle postní
Květná neděle
Velký pátek

16. března.
V uvedené dny bude připraven košík, do
něhož můžete vložit na lístku svůj úmysl.

zasvěcené osoby
maminky
skauti
muži
senioři
rodiny
děti

Křížová cesta na Medlánecký kopec
Bude se konat v pátek 27. 3., sraz je ve
20.20 hod. v Medlánkách u kříže na konci
Turistické ulice. Svíčky s sebou!

Postní duchovní obnova
proběhne v našem kostele 13. a 14. 3.
(pátek a sobota) a povede ji o. Pavel Pacner.

Svátost smíření
Do středy 25. 3. se bude zpovídat vždy půl
hodiny před začátkem bohoslužby a také
během nedělních křížových cest.
26. 3. čtvrtek
27. 3. pátek

16.00 - 19.00
více zpovědníků
16.00 - 18.00

30. 3. pondělí

16.00 - 18.00

1. 4. středa

16.00 - 18.00

28. února.

Mše svatá na úmysly dárců

v 17.30 hod.
v 15.00 hod.

Prosíme, nezapomeňte také na ty, kterým
zdravotní stav neumožňuje přijít do kostela
ke svátostem, a včas u nich domluvte
s otcem Janem návštěvu!
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V naší farnosti probíhá
Večery chval
- každou 1. sobotu v měsíci ve 20 hodin.
Adorace se zpěvy z Taizé
- každou 3. sobotu v měsíci ve 20 hodin.
Tichá adorace
- každý pátek od 17.30, na 1. pátek od
17:00. V době postní jen na 1. pátek, jinak jsou křížové cesty.
Snídaně na faře
- jednou za měsíc, ve čtvrtek ráno po mši
svaté.
Společenství seniorů
- jednou za měsíc, ve čtvrtek ráno po mši
svaté.

Pozvánky
Železný poutník 2015
Pouť začíná v pátek 20. března mší svatou
v 18 h na Svatém Kopečku. Zakončena
bude po příchodu na Svatý Hostýn v sobotu v 7 h opět mší svatou.
Po cestě bude občas zajištěna nabídka
teplého čaje a duchovní rozhovor.
Trasa měří 50 km, zvažte své možnosti.
Zájemci nechť se hlásí v sakristii, v případě dostatečného počtu bude vypraven
autobus.
Setkání mládeže s o. biskupem
Již 25. setkání se koná v sobotu 28. 3., od
8.30 do 16 hodin v katedrále na Petrově.
Farní tábor dětí
Tábor se bude konat v týdnu 10. – 15. 8.
Postní almužna 2015

středky poté farnost prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným.
Na 3. neděli postní, tj. 8.3.2015, uspořádáme v naší farnosti sbírku potravin a
drogerie na pomoc rodinám v tíživé ekonomické situaci a lidem v jiných krizových
situacích. I toto může to být výsledek naší
postní almužny.
Vše se bude vybírat ve farní herně od 8
do 11:30 hod. Věci budou doručeny konkrétním rodinám prostřednictvím neziskové organizace BAKHITA.
www.postnialmuzna.cz, www.bakhita.cz
*****
První pomoc
Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, kdy bude potřebovat nebo dokonce sám poskytovat první pomoc. Mnohdy
na správně poskytnuté první pomoci závisí život našich blízkých. A abychom dovedli správně reagovat, měli bychom se
na tyto situace předem připravovat.
Proto si dovoluji pozvat všechny, kdo si
chtějí osvojit nebo zopakovat zásady první pomoci (včetně praktického nácviku)
na ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI, které se
uskuteční v sobotu 14. 3. od 14 do 18 hodin ve farní herně, Prumperk 3.
Zásadami první pomoci nás poutavým
způsobem provede zkušený záchranář a
školitel pan Bc. Aleš Vosáhlo.
Na vyžádání můžete dostat osvědčení o
absolvování školení.
Účastnický poplatek je 70,- Kč (na místě).
Přijďte, jste srdečně zváni.
Irena Prokšová

Po celou postní dobu si máme odříkat
různé požitky a libůstky. Peníze, které takto ušetříme, můžeme pak vložit do tzv.
postniček a odevzdat v kostele. Tyto pro-3-

Naše farnost v roce 2014
 bylo uděleno 43 křtů (22 chlapců, 21
děvčat)
 první sv. přijímání přijalo 18 dětí
 svátost manželství uzavřelo 5 párů
 24 pohřbů

Sbírky v roce 2014
dosáhly výše 1 012 282 Kč.
Přehled velkých a účelových sbírek:
- 5.1. na ŘKF Přibyslavice
33 258 Kč
- 23.2. Svatopetrský haléř
32 460 Kč
- 20.4. Velikonoce
21 998 Kč
- 8.6. na charitu
21 030 Kč
- 22.6. na bohoslovce
21 040 Kč
- 10.8. pro OS Ruka pro život 28 066 Kč
- 14.9. na církevní školství
23 580 Kč
- 19.10. na misie
49 610 Kč
- 1.11. na pronásled. křesťany 29 800 Kč
- 25.12. Vánoce
54 216 Kč
- na Tanzanii
58 953 Kč
Ze srdce Vám všem děkujeme za Vaši
štědrost!

Výdaje
Bohoslužebné
Režijní
Energie
Opravy, údržba
DPP
Odeslané sbírky a přísp.
Dary a charita
Daně z nemovitostí

175.791,1,372.827,-180.952,Kamila Schmidtová

Farní charita
Přehled hospodaření FCH za rok 2014
Hotovost k 1.1.2014
27 435 Kč
(z toho 10 835,- Kč náleží adopci)

Příjmy:
Likvidace lepry
Adventní sbírka
Do pokladničky FCH
z toho na adopci

3 548 Kč
3 999 Kč
12 112 Kč
9 566 Kč

Výdaje:
Likvidace lepry, TBC
Příze na obvazy
Adopce
Bakhita, o.p.s.

3 574 Kč
3 433 Kč
4 926 Kč
4 000 Kč

Hotovost k 1.1.2015
31 104 Kč
(z toho 15 475,- Kč náleží adopci)
Za přízeň a příspěvky na charitu všem srdečně
děkujeme!

Hospodaření farnosti
Příjmy
Sbírky
Přijaté dary
Nájemné
Za tábor
Úroky z b.ú.
CELKEM

Odpisy majetku
CELKEM
Hospodářský výsledek

1,012.282,69.56,76.870,33.000,267,1,191.875,23.425,206.910,124.191,116.298,39.300,536.518,147.765,2.630,-

Marta Ocetková

Poděkování
Když jsme si před několika lety ve sboru
řekli: „Co takhle zkusit vánoční koncert,
třeba by někdo přišel?“, nevěděli jsme, že
tím začíná již několik let trvající tradice.
K našemu překvapení a velké radosti tehdy lidé skutečně přišli a ukázalo se, že
jsou nejen milí, vstřícní a tolerantní, ale
také ochotní otevřít nejen svá srdce, ale
také peněženky. Uvítali jsme nečekaně
vzniklou možnost svým zpěvem pomoci
někomu, kdo pomoc potřebuje, a proto
jsme v dalších letech vždy hledali někoho,
komu bychom výtěžek z koncertu věnova-4-

li. Letos to například byla obecně prospěšná společnost Ruka pro život, které
návštěvníci koncertu darovali přibližně
8400 Kč. Celkem se nám (a našim hostům
- tentokrát to byl sbor dětí z naší farnosti)
v průběhu šesti let podařilo s vaší pomocí
získat téměř 60 000 Kč, které byly věnovány potřebným, ať už se jednalo o farnosti opravující své kostely, hospic, zmíněnou Ruku pro život nebo třeba traktory
pro Tanzánii. Rádi bychom touto cestou
upřímně poděkovali vám všem, kteří na
naše koncerty přicházíte, pomáháte a dáváte našemu hraní a zpívání smysl. Děkujeme za vaši přízeň a štědrost.
Sbor věčně mladých

Boží doteky při „hlídání“
betléma
Letos na Boží hod, mezi 16. a 17. hodinou,
se v kostele „dveře netrhly“, přicházela
spousta lidí, hlavně mladé rodiny a většinou nevěřící.
Přišla i mladá rodina s babičkou a se 4
dětmi z naší farnosti. Nejprve si prohlédli
nově vyřezaný betlém pod věží a pak se
část rodiny včetně maminky odebrala dopředu k vánočnímu stromku. Nejmladší
synek tento jejich přesun nezaregistroval,
myslel si, že maminka už odešla a tak se
slovy “máma“ tvrdošíjně táhl babičku
k východu z kostela. Ta musela vynaložit
určité úsilí, aby ho přesvědčila, že maminka opravdu není venku, a aby ho
správně nasměrovala. V tu chvíli mě napadlo, že přesně tak se někdy chováme ve
vztahu k Bohu. Něco si přejeme, jsme
přesvědčeni o tom, že je to správné, že
máme pravdu a vůbec si neuvědomujeme, že často naše přání není pro nás dobré nebo, i když je, tak vůbec nejdeme
správným směrem. A pak se ještě na Boha zlobíme, když nás „směruje“.

Při „hlídací službě“ mi vzadu v kostele na
poličce nad kancionály padl do oka křesťanský časopis Rodinný život z roku 2007,
jehož hlavním tématem bylo „kam po
škole“, což je teď pro naši rodinu a hlavně
pro naši starší dceru téma nanejvýš aktuální. Zběžně jsem časopis prolistovala a
některé jiné články, které se netýkaly výběru školy a povolání, mi připadaly lehce
povědomé. Jaké bylo mé překvapení,
když na konci časopisu byla mnou vlastnoručně vyluštěná křížovka. Najednou mi
to došlo. Časopis jsem v roce 2007 po
přečtení článků, které byly tehdy pro mě
důležité a zajímavé, dala k dispozici
ostatním do kostela. Nevím, jestli opravdu těch 7 let putoval po jednotlivých farnících nebo jestli u někoho ležel zapomenutý, nicméně pro mě se znovu objevil
přesně v pravou chvíli.
Tady měl původně tento článek končit,
dokonce jsem ho už i poslala v této podobě redakci Rožně. Po děkovné mši svaté
na Silvestra jsem se ovšem ještě na “last
minute“ přihlásila na novoroční hlídání
betléma. Až potom mi došlo, že se mi to
vlastně tak úplně nehodí – obojí rodiče
pozvaní na oběd a odpoledne návštěva
příbuzných. V kostele jsem ale byla odměněna třetím Božím dotekem v podobě
Filipa Šmerdy a jeho cvičení na varhany,
jež však bylo pro mě i pro ostatní návštěvníky, kterých tentokrát nebylo tolik,
krásným novoročním koncertem.
Jana Prchalová
Toužíš po potěšení, potěš jiné
Před Vánocemi jsem byla jeden den ve
městě vyřizovat něco úředně. Bylo kolem
poledne a přepadl mě smutek. Říkala
jsem Pánu, že bych ráda někoho potkala,
nějakou kamarádku, že bychom mohly jít
třeba na oběd.
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Všechno jsem vyřídila a vracela se domů.
Cestou za rohem od naší ulice se ke mně
hrnula stará paní, která tam bydlí, a podávala mi ruku se slovy: „My už se asi nikdy neuvidíme, chtěla bych se s vámi rozloučit, budu bydlet v domově důchodců.“
Byla jsem překvapená a rozloučila jsem se
s ní.
Přišla jsem domů a napadlo mě, jestli to
nemělo být obráceně? Já jsem chtěla útěchu a přitom ji potřebovala ta paní? Svěřila jsem to Pánu a rozhodla jsem se za ní
ještě jít. Ale bylo mi to hloupé na ni zvonit, bydlí tam dohromady s dcerou a
vnučkou. Jak to udělat? Poprosila jsem
svého anděla strážného, aby zašel za andělem strážným té paní, abych se s ní potkala. Za chvíli jsem vyrazila. Došla jsem
k jejím dveřím a paní zrovna vycházela ze
dveří.
Řekla jsem jí, že se jdu ještě za ní zeptat,
kde bude bydlet. Paní se šla rozloučit za
kamarádkou o dvě ulice dál a tak jsem ji
doprovodila. Povídaly jsme si, že tu bydlela 64 roků a stěhuje se 100km od Brna.
Ptala jsem se jí na paní stejného jména,
kterou jsem znala z kostela, a už delší dobu nežije, byla to její švagrová. Povídaly
jsme si pěkně a došly k cíli. Popřála jsem jí
hodně Božího požehnání a udělala křížek
na čelo.
Asi po měsíci jsem byla nakoupit
v obchodě, kde jsem tuto paní potkala.
Byla tu ohledně vyřizování prodeje domku. Velice srdečně se ke mně hlásila a říkala mi: „Ani nevíte, co to pro mne znamenalo, když jste mi udělala křížek na čelo. Začala jsem se denně modlit.“
Míla B.

Co nového ve farní knihovně
V databázi knihovny na farních stránkách
je novinkou barevné pole v řádku knihy,
které značí, zda je tato k dispozici (zelená
barva), či je zapůjčena (červená). Možná
Vám tímto ušetříme zbytečnou cestu na
faru, na druhou stranu: Chudák Kája Mařík, ten se už rok a půl musí červenat.
Také jsme, s více jak ročním zpožděním,
zaznamenali zvolení papeže Františka.
V knihovně tak přibyla exhortace Evangelii gaudium, knihy rozhovorů U mne je
vždy otevřeno, O nebi a zemi a kniha
promluv z let 2006 – 2013 Otevřená mysl,
věřící srdce.
S osobou papeže Františka jsem zažil
při předvánočním nakupování humornou
příhodu jak z hodiny náboženství, kdy došlo k záměně papeže a kadidla. Nemuselo
by však jít až o tak velký rozdíl.
V postmoderním betlémě Zdeňka Neubauera (ČT, Cesty víry 22. 12. 2014) stojí
totiž svatý František a františek vedle sebe jako figurky stejného osudu a povahy.
Oba špinaví: Jeden svojí přirozeností,
druhý proto, že se nebojí ušpinit od strádajícího světa. Oba hořící: Jeden pryskyřicí, druhý láskou.
Dvacet pět let od 17. listopadu 1989 bylo
výročí, které nám umožnilo si uvědomit,
kam jsme za ty roky došli. Dle mého názoru neradostné zjištění. Pro připomenutí
kořenů étosu oněch dnů a měsíců jsme
do knihovny zařadili knihu Václava Havla
Moc bezmocných, v které jsou jeho texty
z období normalizace.
Těm, kteří nestíhají v rámci akce „Vezmi a
čti celou Bibli“, jsme zakoupili její komiksovou variantu. Snad to ocení i mladší generace.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vaši knihovníci
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Tanzánie 2015
Rok s rokem se sešel, otec Jan zas do Afriky vešel… Tímto chabým básnickým
pokusem uvádíme souhrn zpráv, které
výprava redakci zasílala.
24.1.14:22
Zdravime vsechny z letadla spolecnosti
Turkish airlines, prave cekame na odlet.
Zjistili jsme, ze v nasi skupine je terorista.
Vaclavovi objevili v batohu pilku na zelezo. Chvili se dohadoval s celniky, ale pak
rezignoval a priznal i nuz. Zitra rano ve tri
budeme v Dar Es Salaamu.
25.1.20:31
Zdravime vas z Dar Es Salaamu! Proleteli
jsme sem kolem 3. hodiny ranni a jeste
jsme na par hodin zalehli. Dnesek patril
skutecne Hospodinu. Proste nedelni pohoda. pozdni snidane, pak mse svata a
pak hned obed. Takto posileni jsme vyrazili na plaz Coco beach, kde jsme stravili
cele odpoledne. Skakali jsme tam do prilivovych vln Indickeho oceanu. Jako belosi
jsme tam byli v naproste mensine, ale zase jako jedni z mala jsme umeli plavat.
Pak dorazil Moses, se kterym pripravujeme filtraci vody, probrali jsme s nim potrebne detaily a zitra s nim vyrazime kupovat vodni filtr. Z poklidneho Msimbasi
centra zdravi Josef, Petr, Vaclav a Jan.
26.1. 20:27
Zdravíme ze Msimbasi centra, našeho zázemí v Dar Es Salaamu. Dneska byl úspěšný den, ale velice náročný. Ve výhni velkoměsta jsme dělali výběrové řízení na
dodavatele vodního filtru. Byl to boj, ale
nakonec byl zdárně zakončený nákupem
filtru z Keni. Stál nás 1,3 mil TSH. Po nákupu filtru jsme vyrazili nakupovat do
slumu další potřebné věci. Sehnali jsme
instalační materiál a ocelové tyče pro

ruční startér traktorů. Zítra vyrážíme do
Ifakary. Jan, Petr, Josef a Václav
27.1. 18:57
Původně jsme dneska již chtěli vyrazit do
Ifakary, ale ještě bylo potřeba nakoupit
nějaké drobnosti. Přitom jsme dobrou
náhodou zjistili, že je možné vytvořit filtraci ještě trochu jinak. Nové řešení by
stálo cca 3,6 mil TSH, ale díky Václavovi a
Petrovi se podařilo usmlouvat cenu na 3
mil. Ušetřené peníze jsme vzápětí s Josefem hned utratili za další potřebný materiál. Z důvodu šetření jsme materiál nakupovali v jednom divokém slumu města.
Nejsilnější byl zážitek z místní jídelny, kam
jsme se padajíce hlady museli odvážit (viz
foto). Jídla bylo dost, ale všichni s obavami očekáváme reakci trávicího traktu.
Jedna místní dívka mi říkala, že mě miluje.
Láska nebyla opětována. Zítra tedy konečně vyrážíme do Ifakary. Zdraví Jan, Josef, Petr a Václav

28.1.22:14
Zdravime z Ifakary, kam jsme prave dorazili a opet to byla rallye. Dopoledne jsme
jako zazrakem sehnali relé, o kterem si
Josef myslel, ze je nesehnatelne.Cestou
pres park Mikumi jsme videli letos jen par
antilop a jednu opici, zadneho lva. Nyni
sedime na zaprazi hostelu, protoze v centru Betlem nebylo tentokrat misto. Budeme tam zitra slavit msi svatou s mentalne postizenymi detmi. Loucime se za
zvuku cikad. Dobrou noc.
-7-

29.1. 21:31
Tak jsme dneska dorazili do Mpangy, kde
zítra začneme instalovat filtry a servisovat
traktory. V Ifakaře jsme den začali mší
svatou s mentálně postiženými dětmi a
pak nám otec Basil popisoval, jak centrum
funguje. Starají se zde o 120 hendikepovaných dětí a letos začali tři z nich po vyučení zaměstnávat.

Následovala návštěva u otce biskupa, se
kterým jsme debatovali o vznikajicím projektu brněnské Charity pro diecézi Ifakara.
Provedl nás učňovskou školou, která byla
kdysi švýcarskými misionáři dobře vybudována, ale teď je v zoufalém stavu. Chybí
náhradní díly na opravu a údržbu truhlářských strojů. Byla zde i spousta dalších dílen. Všechny stály, protože momentálně
nefunguje ani připojení na elektřinu. Úplně nás fascinovala tkalcovská dílna, která
jediná běžela, protože tu skupina žen tkala na ručních stavech, které znáte například z filmu Krakonoš a lyžníci. S tím rozdílem, že toto je dnešní realita Tanzanie,
žádné muzeum. Otec biskup by do všech
dílen uvítal jakékoliv staré stroje od nás.
Dále otec biskup nabízel místo dobrovolníka, který by zde dělal správce. Někteří o
tom začali uvažovat. Po cestě jsme se jako
vždycky stavovali v sirotčinci v Mbingu.
Tam se na nás vrhly místní děti. Načerpali
jsme zde energii jak z jídla, tak z dětí a
pokračovali v jízdě, která se stávala stále

méně pohodlnou. Při velmi náročné cestě
jsme se naučili používat klalson jako místní, ale i tak jsme za sebou bohužel nechali
dvě mrtvé slepice. Do Mpangy jsme dorazili se soumrakem. Uvítal nás pan kaplan
Doto. Místní mladíci pomohli vyložit auto
a uléháme k odpočinku. Myslime na vás v
modlitbě. Dobrou noc
30.1. 19:14
Dnes jsme plně naběhli na režim v Mpanze. Ráno mše svatá s místními sestrami a
několika farnicemi a pak už hurá do práce.Sestra Valerie nás překvapila tím, že si
pamatovala všechna slovíčka (oči, uši,
pusa, nos..), která jsme ji minulý rok naučili. Naši práci jsme úspěšně zahájili na
všech frontách a podařilo se seřídit a
opravit mikroskopy, nainstalovat další
panel k stavující UV lampě a kompletně
rozebrat motor traktoru (všichni teď jen
tiše doufáme, že to Václav taky zase poskládá zpátky).

Zaznamenali jsme i "drobné" neúspěchy.
Přestože jsme vše, v daných podmínkách,
nejlépe připravili, nová svářečka připojená na místní dobrodružný generátor, nám
po dvou nesmělých svarech....vybuchla.
Náš pan farář nám málem spadl ze střechy, protože se ukázalo, že v Tanzanii
dokážou na střechy vyrobit vlnitý pozinkovaný plech tloušťky papíru. Budeme ji
asi muset vyztužit nějakým bambusem
než na ni nainstalujeme panely pro solární pumpu. Za zmínku ještě jistě stojí zdejší
skvělé kuchařky. Včera jsme jedli buvola,
-8-

dnes výbornou antilopu. Myslíme, že je
toho na jeden den až dost, takže už se
všichni
těšíme
do
postele.
Všechny doma srdečně zdraví otec Jan,
Václav, Jožka a Petr
31.1.20:17
Dnešek začal velmi dobře, protože jsme
objevili příčinu vyhoření naší svářečky. Po
změření místního generátoru jsme špičkové napětí naměřili až 1000 V. Jožka se
dnes věnoval opravě místní elektroinstalace. Mnohokrát jsme od něj slyšeli z různých míst zvolání: "To snad není možný".
My jsme s Petrem byli dopoledne nechat
něco svařit v Mlimbě a pak se nám podařilo dokončit kozu - konstrukci na uchycení solárních panelů a místní lešenář nám
postavil bambusové lešení na střechu
svázané sisalovým provázkem. V pondělí
ho vyzkoušíme. Vašek večer zkompletoval
traktor, zkoušeli jsme ho i roztáhnout, ale
vzdoroval. Necháme vše na pondělí a zítra
si užijeme neděli. Přejeme krásný sváteční
den.

1.2. 20:21
Dnešek byl v nedělním tempu. Ráno jsme
vyrazili na mši do místní "kaple", kde vyrábí betonové tvárnice pro okna (viz dřívější foto). Pak byla mše v Mpanze s místními rytmickými a intenzivními zpěvy. Po
mši jsme si dali kávu a šli jsme na poklidnou vycházku k řece. Krokodýli letos nejsou údajně tolik nebezpeční, tak jsme byli
u řeky docela klidní a změřili jsme hloubku řeky. Místní obyvatelé se sběhli a čekali senzaci. V řece naštěstí žádná nepro-

běhla, tak jsme se vydali dál a způsobili ji
tím, že jeden z nás vylezl na kokosovou
palmu (viz foto). Po obědě jsme si vychutnali siestu, protože se při tropickém
vedru nedalo podnikat nic jiného. V
pozdním odpoledni jsme šli obhlédnout,
jak se vyrábí místní mírně alkoholický nápoj bamboo juice. Při výkladu otce Dota
přišel jeden z nás, že ho pokousal pes,
takže jsme exkurzi museli přerušit a pokračovali jsme po dezinfekci rány. Dezinfikovali jsme se preventivně všichni. Při
exkurzi vesnice jsme navštívili nově zrekonstruovaný dům farnosti pro ubytování
hostů, pak dům katechety s ochutnávkou
bamboo juicu, pak místního provozovatele elektrogenerátoru a nakonec místní
bar, kde měli pouze teplé pivo. Večer
jsme podebatovali s Norbertem o nomádských kmenech a tak zakončujeme dnešní
odpočinkový den. S pozdravem JJPV.

2.2. 18:19
Po včerejším volném dnu jsme pokračovali v našich úkolech. Václav rozchodil a
vyladil motor traktoru, takže na něj může
být jeho žena Markéta náležitě hrdá. Pes,
který ho včera pokousal, byl naštěstí očkován. Josef se věnoval tréninku běhu.
Ráno běhal po bamboo juicu a odpoledne
běhal s nahřátými trubkami asi 200 m od
místa nahřívání trubek k místu instalace.
Petr naučil místní děti české slovíčko
"bonbón". Když dal poprvé místním dětem bonbóny, tak je začaly cucat v celofánu. Museli jsme jim názorně ukázat
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rozbalování bonbónů. Večer jsme úspěšně po bambusovém lešení vynesli na
střechu solární panely s těžkou konstrukcí. Tím bylo završeno naše třídenní snažení. Václav si moc pochvaluje spolupráci s
místními mechaniky, kteří mu asistují a
každý den jich přibývá. Zdravíme všechny.
JJVP

3.2.21:24
Dneska vás jen krátce pozdravíme, bylo tu
dnes velké vedro, tak jsme z toho vyřízení. Přijela na návštěvu sestra Annatolia,
představená sirotčince v Mbingu, která
má zájem o traktor pro jejich hospodářství, ale bohužel jsme ji museli zklamat.
JJVP
5.2.03:04
Dnes bychom vám chtěli podat zprávu z
pohledu místních obyvatel. Ráno jsme viděli šťastného otce Norberta, když jsme
mu sdělili, že solární čerpadlo tlačí vodu
do jeho nádrže. Kolem deváté hodiny
jsme viděli šťastného rolníka, který vyrážel na pole s opraveným traktorem. Kolem desáté hodiny jsme viděli
šťastné sestry, když jim Jožka začal montovat na zeď v kuchyni nové rozvody pro
čistou vodu. To bylo naše úspěšné dopoledne. Odpoledne přišly na všech frontách problémy, ale nechceme vás s nimi
zatěžovat. Stačí říct, že se s nimi vypořádáme zítra, možná i pozítří, nebo v dalších
dnech. Je večer, máme toho plné kecky a
jsme opravdu rádi, že se za nás tolik lidí
modlí. Práce je tu na tři roky a máme už

jen pár dní. Už jsme chtěli končit, ale jeden z nás, trvá na tom, ještě zmínit, že
jsme na oběd měli hrocha. Byl výborný. A
byl i k večeři. Abyste si představili, chutná
jako hovězí. Také jsme si oblíbili specialitu
místního kaplana, profesora islamistiky,
Dota, piripiri (opravdu velmi velmi ostré
chili papričky v oleji). Budou nám v Evropě chybět. Srdečně zdraví a opravdu na
všechny vzpomínají - Petr, Jan, Jožka a
Václav
5.2.19:28
Dnešek byl ve znamení další práce a narůstající únavy. Z instalatérů se na chvíli
stali kanálníci. Protože čištění nádrží na
vodu spíše připomínalo údržbu kanalizace. Nicméně se podařilo nainstalovat pískový filtr a s těžko popsatelnými problémy kvůli nekvalitním spojkám, zdárně
otestovat celý systém. Solární pumpa načerpala čistou vodu, takže jsme se dnes
byli schopni konečně umýt a jsme znovu k
rozeznání od místních obyvatel. Systém
vodní filtrace už se taky zdárně rýsuje.
Servis traktorů je v podstatě ukončen a
probíhá testování. Mezitím se vytvořil pořadník místních obyvatel na opravy jejich
vraků. Začíná se pomalu projevovat únava. Jeden z nás už dnes večer trochu odpadl. Doufejme, že je to jen momentální
slabost. Budeme ho muset zítra více hlídat. Z Mpangy všechny doma srdečně
zdraví Václav, Jožka, Petr a jeden z nás
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6.2.20:17
Milí doma, vzhledem k tomu, že se otci
Janovi do rána neulevilo, zavedli (já, jeden
z nás) jsme ho hned po ránu do dispenzáře, kde mu krevní testy potvrdily malárii.
Naštěstí hned v prvním stadiu. Z Mlimby
mu okamžitě byly dovezeny silnější antimalarika, takže by měl být brzy v pořádku. Už odpoledne se mu po lécích ulevilo
natolik, že přesto, že jsme se všichni snažili ho udržet doma, začal pocházet po
farnosti a tlačil se i k práci. Zbytek týmu
tedy nasadil všechny síly, abychom naše
projekty co nejrychleji dokončili i ve sníženém počtu. Václav se dnes věnoval
prvnímu z vraků a se svým spíše snaživým
než šikovným učňovským střediskem, které se kolem něho za těch několik dní
spontánně vytvořilo, dokázal za použití
hrubé síly (traktoru) spravit ohnutou nápravu havarovaného vozidla, s kterým si
nedokázali poradit ani v servisu v Ifakaře.
Jeho manželka Markétka, na něj opravdu
muže být pyšná. Místní jsou z něj tady tak
nadšení, že by si ho tady nejraději nechali.

Jožka zase bodoval u sestřiček. Výborně si
osvojil místní systém údržby trávníků.
Chystá se prodat svoji motorovou sekačku a zavést tento systém doma. Všichni
proto se soucitem myslíme na jeho syny.
Dokončili jsme instalaci flitrů a solárního
systému u sester a dodělali solární pumpu
včetně hlídaní hladiny v nádržích. Celý
systém teď funguje automaticky a stačí,
aby se doplňovala voda do hlavního tan-

ku, odkud se čištěná přečerpává do horní
nádrže a odtud zásobuje faru a obě UV
lampy na faře i u sester. Tato věc přinesla
i nečekaná další pozitiva. Tím, že do fary
teče čistá voda, začala krásně téct voda ze
všech kohoutků, které se do té doby
ucpávaly nečistotami. Petr se taky pochlapil. Když dokončoval montáž hladinového snímače v zásobníku na vodárenské věži, utopil v ní nářadí, které teď bude
muset vylovit, i když doufal, že tam už nikdy nebude muset lézt. S velkými pozdravy a milou vzpomínkou na všechny blízké,
přátele a spolufarníky se loučí otec Jan,
Petr, Jožka a Václav.

7.2.19:10
Sobota byla dost odpočinková, dodělávali
jsme poslední drobnosti a po obědě jsme
si dopřáli výbornou siestu. Léky na malárii
začaly působit, takže příznaky ode mě odcházejí, ale ostatní si začínají stěžovat.
Doufáme, že to je pouze důsledek dnešního dusného počasí. Petr dneska vylovil
ztracené nářadí ze sudu. To bylo radosti.
Největší zážitek přišel večer, kdy jsme jeli
za místním kovářem zakalit startovací kliky k traktorům. Jeli jsme tam autem po
pěšině pro jednostopá vozidla. Kovář byl
vitální postarší chlapík, který u své výhně
doslova tancoval. Tyče jsme zakalovali do
vyjetého oleje, který se tak rozehřál, že
vzplál a měli jsme co dělat, abychom mu
nezapálili chalupu. Tyče jsme chtěli hned
po příjezdu vyzkoušet a podařilo se mi u
toho akorát vykloubit rameno. Za posled- 11 -

ní rok už po čtvrté, takže jsem instruoval
Petra, jak ho má vrátit a podařilo se to.
Zdraví vás Jan, Václav, Josef a Petr

8.2.20:19
Tuto neděli jsme na mši vyrazili do Ngalimily. Minulý týden tam Doto čekal se mší
na farníky hodinu. Jak říkal, náležitě je vyplísnil, takže tento týden již určitě budou
včas. Nicméně při příjezdu tam nebyla ani
noha. Doto se je tudíž jal zvonem svolávat
tak divoce, až ho zasekl hlavou dolů. Poté
co jej otec Jan uvolnil, ujal se funkce zvoníka Petr. Tomu to šlo lépe, ale nakonec
jej zasekl taky. Zhruba do hodiny se pak
sešla celá farnost a začala krásná rytmická
mše. Václav se nechal tak strhnout, že se
s dětmi z holly childhood pustil do tance,
čímž způsobil u místních hotové pozdvižení. Po obědní siestě jsme se šli ještě s
Dotem projít do vesnice na poslední
ochutnávku bamboo juice.
Václav se nám tam na hodinu ztratil a našli jsme ho nakonec, jak vozí děti na vypůjčeném kole. Pak už nás jen čekala poslední výborná rozlučková večeře u sester. Na ní nám otec Norbert poděkoval za
dílo, které jsme zde s pomocí Boží udělali
a zejména požádal o vyjádření vděčnosti
farníkům v Řečkovicích za podporu této
mise. Teď už se jen sbalíme a zítra brzy
ráno vyrazíme směrem na Morogoro. S
vděčností za veškerou podporu a modlitby našich blízkých a spolufarníků se loučí
otec Jan, Petr, Jožka a Václav

9.2.20:36
Dneska jsme se rozloucili se vsemi v
Mpanze. Jeli jsme terenni Toyotou a cestou jsme brali deti do skoly. Cesta byla
dobrodruzna,protoze na mnoha mistech
byla spousta blata po predchozich destich. Sestra Anna ze sirotcince v Mbingu
nas pozvala na snidani, na kterou jsme
dorazili asi v 10 hod. A konkretne Petra
dojali mali cerni caparti temer k slzam.
Sestra Anna opakovala nekolikrat to, ze
by v sirotcinci potrebovali traktor na obdelavani jejich 100 ha pudy. Cesta pres
park Mikumi se vydarila, protoze jsme videli slona, buvola, zebry i antilopy. Vaclav
ji prozil na korbe, aby byl zviratum blize.
Cilem nasi dnesni cesty bylo Morogoro,
kde je nas vystupni bod do divokych ulugurskych hor. Zdravime do Ceska.

11.2.18:49
Dnes jsme se přesunuli do pobřežního
Dar Es Salaamu, kde odpočinkově strávíme poslední den. Hory Uluguru byly krásné, vystoupali jsme tam na Lupanga peak
a prožili krásnou mši svatou. Všichni jsme
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v pořádku a těšíme se na vás. Děkujeme
za vaše modlitby a za všechny vaše dary,
které jsme zde mohli předat. Pán Bůh zaplať. Loučí se Jan, Josef, Václav a Petr

Gustovo okénko
Dostal se mi do rukou krásný vtípek…
- Pan farář při zpovědi: "A dcero, vzpomeň, nemáš ještě nějaký hřích, za který
se stydíš?" "Mám, ... několikrát denně se
na sebe dívám do zrcadla, jak jsem krásná. " "Ale to není hřích, to je oční vada!"

A jeden skutečný příběh o představě hříšnosti... Povídala mi jedna farnice s kajícím
výrazem: "Jsem hříšnice. Děkuji Pánu za
všechno a přitom dostanu chuť na šunku
a vaječný likér. Tak si to nechám koupit."
Při Tříkrálové sbírce se mi od jednoho dědouška dostalo poučení, že nápis K + M +
B je velice důležitý pro seniory při odchodu z domu. Připomíná prý, co se nesmí
zapomenout, když se vydáváte do města:
Klíče + Mobil + Brýle ... Asi ano, už mi to
také začíná pomáhat :-).
A.D.

Pro naše děti
Milé děti!

začala postní doba – doba přípravy na Velikonoce. O Velikonocích si připomínáme Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání. Abychom se na tuto událost připravili, můžeme se
všichni spolu s našimi rodiči, prarodiči a celou farností zúčastnit postní hry. Symbolem
této postní hry bude pšeničné pole. Pán Ježíš řekl: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do
země a neodumře, zůstane samo. Odumře-li však, přinese hojný užitek“ (Jan 12,24).
Takovým „pšeničným zrnem“, které přineslo velký užitek, je Pán Ježíš. Zemřel na kříži
za naše hříchy, ale svým vzkříšením nám přinesl naději na věčný život.
Pán Ježíš řekl, že máme jít za ním, že máme být jako on. Proto se mu v
postní době budeme snažit více přiblížit: nebudeme myslet jen na sebe, budeme druhým dělat radost, pomáhat, budeme trpěliví, něco si
od- řekneme, uděláme si čas na rozhovor s Bohem – modlitbu… Pak
jistě přineseme užitek, i když na první pohled něco ztratíme.
Letošní postní hra bude ve znamení pomoci bližním, kteří jsou v nouzi. Často slýcháme
v rádiu či v televizi o chudých a hladových lidech v Africe či v Indii a mnohdy při tom
zapomínáme, že hladoví a trpící jsou i mezi námi. Mnoho lidí, které denně potkáváme,
nemá co jíst či kde bydlet. Při postní hře se tedy budeme snažit pomoci chudým a trpícím lidem v naší zemi. Při této pomoci budeme spolupracovat s organizací jménem
Bakhita, která ví, kteří lidé jsou v nouzi a čím přesně jim můžeme pomoci. Tato organizace rozdává a rozváží jídlo a další věci rodinám, které jsou ve špatné situaci. Nedávno
nám z Bakhity napsali, že jejich sklady s jídlem jsou téměř prázdné a že nemají žádné
zásoby pro rodiny v nouzi. Během postní doby se proto budeme snažit získat co nejvíce prostředků pro tuto organizaci. Svou pomocí se pokusíme být užiteční lidem kolem
nás a přiblížit se tak Pánu Ježíši.
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Žádné jídlo ani jiné věci však nejsou zadarmo. Vaše maminky i tatínkové chodí do práce, aby na jídlo, potraviny či hračky vydělali peníze. Také my proto budeme během
postní doby pracovat, abychom si na jídlo pro chudé vydělali. Pokud bychom totiž jen
přinesli něco z domu, na co vydělala a co koupila maminka, nebylo by to pro nás nijak
náročné a ani my sami bychom nemohli mít z takové pomoci velkou radost.
Proto společně vytvoříme farní pole, na kterém se bude každý z nás podílet. Na toto
pole budeme sázet obilí. Každý, kdo na tomto poli bude pracovat, dostane na závěr
postní doby za svou práci spravedlivou odměnu. Touto odměnou budou potraviny,
které tak potřebují chudé rodiny v našem okolí. Na květnou neděli všechny naše vydělané potraviny dáme dohromady a odevzdáme Bakhitě, která jej rozdá potřebným.
Průběh hry:
- Na začátku postní hry si každý účastník v kostele vezme PĚSTITELSKÝ PRŮKAZ.
-

Každou postní neděli si každý účastník hry vyzvedne v kostele
pšeničný klas s aktuálním úkolem pro daný týden.

-

Za každý den, kdy účastník hry splní zadaný úkol, si smí vybarvit
jedno zrnko na pšeničném klasu.

-

Na konci týdne účastník hry svůj klas vystřihne a přilepí na špejli.
V neděli jej potom zasadí na pole a vyzvedne si nový klas a nový
úkol.

-

Do svého PĚSTITELSKÉHO PRŮKAZU si každý účastník
zaznamenává, kolikrát se mu v daném týdnu podařilo
splnit úkol. Vybarví zde za daný týden stejný počet zrnek, jako vybarvil na klase, který odevzdává v kostele.

-

Na Květnou neděli každý účastník hry přinese do kostela svůj průkaz se součtem vybarvených zrnek. U obchodníka před kostelem svůj průkaz vymění za
potraviny. Tyto potraviny všichni doneseme během mše před oltář. Po mši
budou odvezeny do organizace Bakhita.
Terka
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Pořad bohoslužeb do Velikonoc
22.2. Ne

1. postní

23.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.
1.3.

2. postní

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

2.3. Po
4.3. St
5.3. Čt
6.3. Pá
7.3. So
8.3. Ne

9.3.
11.3.
12.3.
13.3.
14.3.
15.3.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

16.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
22.3.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

23.3. Po
25.3. St

26.3.
27.3.
28.3.
29.3.

Čt
Pá
So
Ne

3. postní

4. postní

sv. Josef

5. postní

Zvěstování Páně

Květná neděle

30.3. Po
1.4. St
2.4. Čt

Zelený čtvrtek

4.4. So
5.4. Ne

Bílá sobota
Hod Boží
velikonoční

7.15 za zemřelého tatínka
za † rodiče Tišnovských, dvoje prarodiče, zemřelého Aloise a Františ8.30
ka a celou živou rodinu
10.00 za farní společenství
18.00 za duše v očistci, zdraví a ochranu rodiny a za dar života - 80 let
18.00 za živou a zemřelou rodinu Hammerovu a Kolaříkovu
7.00 za živou a zemřelou rodinu Tomancovu a Hanákovu
18.00 na úmysl dárce
7.00 za zemřelé
7.15 za živou a zemřelou rodinu
8.30 za farní společenství
10.00 na poděkování
18.00 za dvoje rodiče, bratra a zetě
za † rodiče a prarodiče, za † manžela, bratra a švagra a zdraví živé
18.00
rodiny
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší
7.00
farnosti
18.00 za zemřelé rodiče Plockovy a Jaškovy a zemřelou Lidunu
7.00 za zemřelou rodinu Pfenigovu a Trnkovu a P. Ivana Pešu
7.15 za farní společenství
8.30 za rodiče Pokorných, vnučku Lucinku a celou živou rodinu
10.00 za živou a zemřelou rodinu Matalovu a Kadlecovu
18.00 za zemřelého Miroslava Zbořila
18.00 na úmysl dárce
7.00 za zemřelé manžele Svídovy
18.00 za nemocné
7.00 za živou a zemřelou rodinu Šimíčkovu a Sochovu
7.15 na poděkování a za živou a zemřelou rodinu
8.30 za živou a zemřelou rodinu Veselou a Juříkovu
10.00 za farní společenství
18.00 na úmysly dárců
18.00 na poděkování a dar zdraví pro celou rodinu
7.00 za zemřelé rodiče Fialovy a Fintesovy
18.00 na úmysl dárce
7.00 za † Josefa Kazdu, manželku Miladu a živou a zemřelou rodinu
7.15 za zemřelé rodiče Bartlovy a živou rodinu
8.30 za farní společenství
10.00 za zemřelého Jiřího Sojku
18.00 na poděkování za dar života s prosbou za celou rodinu
7.00 za nenarozené děti a jejich rodiče
18.00 za zemřelé rodiče a prarodiče, živé a zemřelé rodiny z obou stran a
pomoc nemocným sestrám
7.00 za zemřelého Jiřího Voříška a živou rodinu
18.00 za živou a † rodinu Manďákovu a Andrlíkovu a Boží vedení pro rodiny
7.00 za zemřelé
7.15 za farní společenství
8.30 za zemřelou Marii a Josefa Hrozkovy, jejich rodiče a živou rodinu
10.00 za † Emila Staňka a živou a zemřelou rodinu Staňkovu a Němcovu
18.00 za živou a zemřelou rodinu
18.00 za dar zdraví
na poděkování za všechny kněze, kteří sloužili a slouží naší farnosti, s
18.00
prosbou o všechny potřebné dary
21.00 na poděkování za dar víry a křtu
7.15 za farní společenství
8.30 na úmysl dárce
10.00 za zemřelého Josefa Bořeckého a živou a zemřelou rodinu

Uzávěrka příštího (velikonočního) čísla je 27.3. 2015.
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