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Milí farníci, bratři a sestry!
K úvodníku do letošního velikonočního Rožně využívám jednu promluvu
papeže Františka, kterou pronesl v domě sv. Marty 26. března. Papež
František tam říká:
„Radost dává nikoli chladná doktrína, nýbrž víra a naděje na setkání s Ježíšem. Smutný je věřící, který se neumí radovat. Ježíš připomíná učitelům
Zákona (Jan 8,51-59), že „Abraham zajásal“, že uvidí jeho den. „Uviděl
ho a zaradoval se.“ A tomu učitelé Zákona nerozuměli. Nechápali radost
příslibu, nechápali radost naděje, nechápali radost smlouvy. Nerozuměli!
Nedovedli se radovat, protože ztratili smysl pro radost, kterou dává víra.
Náš otec Abraham byl schopen se zaradovat, protože měl víru. Byl spravedlivý ve víře. Učitelé Zákona ztratili víru. Stali se učiteli Zákona, ale bez
víry! Ztratili však dokonce i Zákon! Jádrem Zákona je totiž láska, láska k Bohu a bližnímu. Měli pouze systém přesných nauk, které každý
den ještě upřesňovali, aby se jich nikdo nemohl dotknout. Muži bez víry a
bez Zákona lpěli jakýmsi kazuistickým postojem na doktrínách. Ptali se,
zda je dovoleno platit daň císaři či nikoli, a čí manželkou bude v nebi žena
sedmkrát vdaná... To je kazuistika. To byl jejich svět, abstraktní svět bez
lásky, svět bez víry, svět bez naděje, svět bez důvěry, svět bez Boha. A
proto se nedovedli radovat. Možná, že učitelé Zákona znali i zábavu, neznali však radost, ale spíše strach. Takový je život bez víry v Boha, bez
důvěry v Boha, bez naděje ukotvené v Bohu. Jejich srdce zkamenělo. Je
smutné být věřícím bez radosti a radosti se nedostává, když není víra,
když není naděje a když není Zákon, nýbrž pouze předpisy, chladná doktrína.“
O Velikonocích prožíváme události, ve kterých nám Bůh ukazuje svou lásku. Umírá, abychom my mohli žít Jeho život. Kéž nás toto vědomí naplňuje stále radostí.

Přeji radostné Velikonoce!
Váš otec Jan

Život ve farnosti
6. 4. Pondělí velikonoční

Misijní jarmark a misijní štrúdlování

mše sv. v 7.15 a 9.00 hod.

V neděli Božího milosrdenství dne 12. 4. 2015
se po každé mši svaté uskuteční již tradiční
Misijní jarmark a misijní štrúdlování. Prosíme
ochotné maminky, babičky, případně i tatínky
a dědečky o napečení a přinesení svých
štrúdlů. Výtěžek z této misijní akce bude opět
věnován na Papežská misijní díla do Krkonoš.

12. 4. Neděle Božího milosrdenství
Při mši sv. v 8.30 se bude udílet svátost
nemocných.

14. 5. Slavnost Nanebevstoupení
Páně
mše sv. v 7 a v 18.00 hod.

23. 5. Vigilie Seslání Ducha svatého
mše svatá ve 20.00 hod.

24. 5. Slavnost Seslání Ducha svatého
29. 5. Noc kostelů 2015
mše sv. v 18 hod., zakončení ve 24 hod.

31. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice
První svaté přijímání dětí
při mši svaté v 10.00 hod.

7. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
mše sv. v 8.00 v kostele a
v 10.00 na náměstí s průvodem

12. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova

Májové pobožnosti
- první májová bude v pátek 1. května po mši
svaté. Další májové budou bývat po večerních
mších svatých.

Svatodušní novéna
Devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha
svatého začne v pátek 15. 5. v 17.30, v ostatní
dny vždy po mši svaté. Zakončení bude 23. 5. o
svatodušní vigilii v 19.30 přede mší svatou.

Žehnání motorek
Pro všechny vlastníky jednostopých motorových miláčků se naskýtá jedinečná příležitost
nechat si svůj stroj požehnat, a to v neděli 17.
května v 15 hodin před kostelem.

1. svátost smíření dětí
- v sobotu 30. 5. od 9.00 hod.

mše sv. v 18.00 hod.

24. 6. Slavnost Narození sv. Jana
Křtitele
mše sv. v 18.00 hod.

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla
mše sv. v 18.00 hod.

Mše svaté za nemocné
12. dubna, 4. května a 10. června

Mše svaté za zemřelé
25. dubna, 30. května, 27. června.

Mše svaté na úmysly dárců
27. dubna, 22. května, 17. června.
V uvedené dny bude připraven košík, do něhož můžete vložit na lístku svůj úmysl.

Farní hra pro děti
Dětí a rodiče zveme na hru „Hlásejte evangelium všem národům“, která bude startovat 26.
dubna od 14 v Ořešíně na Rakovci, na závěr
bude táborák na Vlčí skalce u Soběšic.

Farní poutě
 Jarní pouť naší farnosti nás letos zavede na
Velehrad, do Uherského Hradiště a do Modré. Termín konání je sobota 16. května.
 Pouť dětí bude v sobotu 6. června. Přihlášky
budou v náboženství u katechetek.

Farní odpoledne
Slavnost Božího Těla oslavíme 7. 6. dopoledne
při mši svaté a odpoledne na farní zahradě.
Všichni jsou srdečně zváni!
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Probíhá...
Snídaně na faře
- ve čtvrtek 9.4, 14. 5. a 11. 6. po mši svaté.

Adorace se zpěvy z Taizé
- v sobotu 18. 4., 30. 5. a 27. 6., začátek vždy
ve 20.00.

Řád každoročně uděluje katolická Česká biskupská konference jednomu umělci u nás (získal ho také např. Radovan Lukavský nebo kardinál Tomáš Špidlík).
Zuzana Nováková je rovněž nositelkou Ceny
města Brna za literární činnost.
– k–

Večery chval

Farní tábor pro děti

- v sobotu 11. 4., 2. 5. a 6. 6. ve 20 hodin

Farní tábor pro děti nejen z náboženství proběhne od 9. do 15. srpna, místem konání bude
Hodov u Velkého Meziříčí. Tábor je pro děti od
2. do 7. třídy ZŠ (letos ukončené), hlaste se
v náboženství nebo v sakristii.
otec Jan

Společenství seniorů
- ve čtvrtek 16. 4., 21. 5. a 18. 6., vždy po mši
svaté.

Společenství mládeže
- vždy ve čtvrtek od 19 do 21 hodin.

Připravujeme...
Noc kostelů
Jako součást letošní Noci kostelů v řečkovickém kostele bude 29. května v 19:45 hodin,
uvedena poéma Zuzany Novákové Legenda o
princezně Anežce. Recitovat budou Jana Hlaváčková, emeritní členka činohry Národního
divadla v Brně, a Miroslav Gabriel Částek,
tvůrce Divadla jednoho herce.
Volná prohlídka kostela začne po představení.
Legenda o princezně Anežce vznikla na podnět
biskupa skryté církve Stanislava Krátkého a
poprvé byla veřejně recitována v Hrádku u
Znojma o Vánocích roku 1988, tedy rok před
Anežčiným svatořečením. Později byla uvedena v mnoha českých kostelích, třikrát zhudebněna a dočkala se i televizního zpracování.
Zuzana Nováková je autorkou padesáti knížek
veršů, pohádek, příběhů ze života dětí, básnických próz a legend. Její básně, pohádky a další
prózy byly přeloženy do deseti jazyků.
V roce 2002 získala Zuzana Nováková za básnickou sbírku Stínání luny Cenu Jana Skácela,
tehdy nejprestižnější literární cenu na Moravě.
V roce 2006 jí byl na Velehradě udělen Řád
svatého Cyrila a Metoděje za „její tvůrčí přínos
v oblasti výchovy k mravním hodnotám,
k umělecké vnímavosti a ke kráse českého jazyka, za její básnické dílo a knihy pro děti.“

Diecézní akce
Rodinná pouť
Tradiční rodinná pouť se letos bude konat
v neděli, o svátku Božího Milosrdenství, dne
12. dubna.
Zahájení je v 10 hodin v Soběšicích u sester
klarisek. Mše svatá v poutním kostele ve Vranově u Brna bude slavena ve 13 hodin. Na
programu je dále hodina Božího Milosrdenství
a muzikál Modroočko.
Více na www.crsp.cz

Konference o obnově historických
či církevních staveb
22. dubna 2015 proběhne od 10.30 v pavilonu
A, sále Rotunda brněnského výstaviště konference Obnova historických a církevních staveb
2015. Zahájí tak tuto část veletrhu IBF.
Konference byla připravena ve spolupráci a zároveň získala záštity od Ministerstva kultury
ČR, Národního památkového ústavu, Arcibiskupství pražského, Arcibiskupství olomouckého, České biskupské konference apod.
Vstup na konferenci je pro všechny účastníky
bezplatný a zároveň Vás opravňuje k bezplatnému vstupu na Stavební veletrh IBF.
www.cirkev.cz
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Kefasfest 2015
Další ročník letního hudebního festivalu Kefasfest, který poskytuje prostor pro kvalitní
křesťanskou hudbu, divadlo a kulturu, se bude
pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha
Cikrleho konat v Dolních Kounicích o víkendu
od 26. června do 28. června.
Program bude probíhat v prostorách kláštera
Rosa Coeli, v synagoze a v kostele sv. Petra a
Pavla.
www.kefasfest.cz
***

Hospodaření farnosti v roce 2014 –
doplňující informace
Hospodaření farnosti v roce 2014 skončilo s
hospodářským výsledkem -180.952,43 Kč.
Tento hospodářský výsledek byl způsoben
prodejem farního pozemku v roce 2013.
V důsledku toho musela farnost zaplatit finančnímu úřadu daň z příjmů právnických
osob, která i po uplatnění § 20 odst. 7 zákona
o dani z příjmu (= možnost veřejně prospěšných poplatníků – dříve neziskových organizací
- snížit základ daně až o 30 %) činila 313.120,Kč. Dalším důsledkem prodeje farního pozemku byl vysoký příspěvek na potřeby diecéze,
který i po žádosti o jeho snížení činil 351.678,Kč. Tyto dva mimořádně vysoké výdaje tedy
způsobily, že hospodaření farnosti bylo ukončeno takovouto hospodářskou ztrátou.
V srpnu roku 2014 se již tradičně uskutečnil
farní tábor, kterého se zúčastnilo 33 dětí z naší
farnosti. Příjem od dětí činil 33.000,- Kč a výdaje za farní tábor byly ve výši 33.331,- Kč.
Farnost tak přispěla našim dětem na tábor
částkou 331,- Kč.
Kamila Schmidtová

Postní almužna naší farní rodiny.
Po dobu trvání sbírky „Postní almužna“ bylo
pro potřebné rodiny vybráno 4.980,- Kč.
Děkujeme všem, kdož jste se podíleli.
M. Ocetková

Farní klub aneb
„Farnost sobě“
Milí přátelé farního klubu,
Nejprve chceme moc poděkovat Vám všem,
kteří se této náročné služby ochotně a pravidelně ujímáte. Věřím, že i ve farním klubu
vznikají nová, a upevňují se stará přátelství a
vlastně celé farní společenství. Mnozí z Vás,
služebníků, máte už vše kolem klubu tzv.
zmáknuté. Ale protože s radostí vnímáme a
vítáme nové posily, ráda bych v tomto článku
připomněla základní pravidla provozu. Je totiž
velmi důležité, abychom se na sebe vzájemně
mohli spolehnout a usnadnit si tak naši službu.
V prvé řadě je důležité se ke službě řádně zapsat, označit, po kterých mších sv. jsou návštěvníci zváni a doplnit pro případ potřeby i
svoje telefonní číslo. Telefon na nás (Lédlovi),
kteří sloužíme, současně koordinujeme služby
a každý týden doplňujeme zásoby potravin,
nápojů, čisticích prostředků a dalších nezbytností, je uveden na seznamu s termíny služeb.
Zásoby jsou částečně v kuchyňce, částečně ve
skříni a v lednici na chodbě. Klíč je nutné vyzvednout a po skončení provozu zase vrátit na
smluvené místo, aby nedocházelo ke zmatkům.
Jak bylo na začátku domluveno, ubrusy vypere
a vyžehlí každý po skončení své služby, aby se
nestávalo, že je musí prát někdo před i po své
službě. Před odchodem z fary je třeba dokonale vyprázdnit rychlovarné konvice, kávovar
Dolce Gusto (vodu) a přístroj na espreso (použitou kávu, která ve formě slisovaných tablet
padá do odpadu přístroje). Umýt veškeré nádobí, dřez, setřít alespoň pracovní plochy, vysát a vytřít podlahy v obou místnostech, kuchyňce, na záchodě a v chodbě a také vynést
koš. Když si vzpomenete a vyčistíte filtr ve vysavači, moc nám tím pomůžete. Pokud chcete
nechat zbytek nápojů v lednici, napište na něj,
prosím, datum prvního otevření. Utěrky je
třeba rozvěsit na sušáky. Celé roky je pro farní
klub velmi obětavě a jen za „děkuji“ pere a
žehlí paní Žítková spolu s paní Konečnou.
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Nikdy nevypínejte zásuvku od lednice pod
schody, musí červeně svítit. Naopak, prosím,
vždy vypínejte zásuvku v kuchyňce, nesmí červeně svítit.  Pokud je pěkné počasí, můžete
po dohodě s námi nebo někým, kdo vám otevře farní hernu, postavit i dva plastové zelené
stoly se slunečníky a s černými židlemi na
předzahrádku. Co se týče frekvence služeb, my
si je plánujeme zhruba 1x za 2 měsíce, a to by
mělo, vzhledem k počtu ochotných skupinek,
stačit k pokrytí téměř celého roku. Těšíme se
na další spolupráci a doufáme, že jste se po
přečtení tohoto článku nezalekli. Jak se dnes
s oblibou říká: „Je to výzva!“ Věříme, že na ni
odpoví více, než příslovečných 7 statečných. 
Vaši Jana a Jindra Lédlovi
P.S. Rádi vám zodpovíme veškeré případné
dotazy, vysvětlíme nejasnosti, a pokud budete
chtít, vás i zacvičíme v rámci naší služby.
P.S.S. Myslím, že po tolika letech by si náš klub
už konečně zasloužil své jméno. Navrhuji za
sebe „U Johna“, případně „U Johana“ (snad
nejsem vedle, pokud si myslím, že ta socha na
faře je sv. Jan Křtitel). Není to, pravda, moc
originální, tak prosím všechny svěží kreativce o
zaslání dalších návrhů na jledlova@gmail.com.

Ty, kterým nevyhovuje sdílení se ve skupinkách. Součástí byly také domácí úkoly a doporučení vyhradit si 2 hodiny týdně jako „čas pro
manželství“, kdy se manželé budou věnovat
společným zájmům, rozhovoru, prostě budou
společně trávit čas. Podle psychologů je potřeba k vytvoření nějakého návyku 6 týdnů, a
jelikož kurz trvá 8 týdnů, upevnění tohoto
kladného návyku je zaručeno. 
Další kurz by měl proběhnout na podzim a
účast na něm bychom všem manželským párům vřele doporučovali. Nezáleží na tom, jestli
jste spolu 5 nebo 50 let, vždycky je co zlepšovat. Kurz vám k pozitivním změnám ve vašem
manželství dá nový impuls, tzv. vás nastartuje.
Ještě jednou moc děkujeme všem, bez nichž
by se kurz nemohl uskutečnit.
Jana a Jiří Prchalovi

Ohlédnutí za kurzem
Manželské večery

Manželské večery v naší farnosti – z pohledu organizátora

Chtěli bychom tímto článkem poděkovat všem
ochotným, obětavým a schopným organizátorům kurzu Manželské večery, který v naší farnosti probíhal po 8 čtvrtečních večerů od ledna do března.
Poděkování patří jmenovitě manželům Janě a
Jindřichu Lédlovým, kteří s nápadem kurz zorganizovat přišli a také jejich „pravým rukám“ –
manželům Janě a Davidovi Kasanovým, Jitce a
Pavlovi Smejkalovým a Ivance a Pavlovi Vítovým (v abecedním pořadí).
Setkání probíhala v útulném prostředí salonku
Vavřinecké restaurace a vždy začala romantickou večeří při svíčkách. Následovala krátká
přednáška na zajímavé téma, káva, zákusek a
manželský rozhovor, takže konečně něco pro

„Mohu se Vás na něco zeptat?“, takto mne
oslovil ve čtvrtek 22. ledna večer číšník ve Vavřinecké restauraci. Společně s dalšími organizátory Manželských večerů jsem právě uklízela
výzdobu ze stolů.
„Jistě, co byste si přál,“ zeptala jsem se.
„Co vy tady s těmi manželi vždycky ve čtvrtek
večer děláte? Oni odcházejí pokaždé takoví vyrovnaní“, odpověděl mi číšník. Jeho odpověď
mne překvapila, ale zároveň velice potěšila.
Jestliže je to opravdu tak, jak on to vidí, pak
zorganizování akce „Manželské večery“ v naší
farnosti měla smysl.
Když s touto myšlenkou vloni v létě manželé
Lédlovi přišli, příliš nadšení jsme s manželem
neprojevovali. Vyčlenit si čas na organizační
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schůzky, zarezervovat si 8 čtvrtečních večerů
po sobě, dvakrát představit své cukrářské
umění v podobě upečené sladkosti, sdělit
manželským párům i nějaké osobní svědectví
z vlastního rodinného života – to chce osobní
nasazení a dobrý organizační tým. A to vše se
nakonec díky manželům Lédlovým, Kasanovým, Smejkalovým a Vítovým podařilo.
Na závěrečný večer si každý zúčastněný manželský pár mohl přivést své známé, aby jim
projekt Manželských večerů mohl představit,
případně je pozvat na další běh. Byli jsme potěšeni, když jsme poslední večer viděli 10
známých párů společně s jejich hosty.
Takže už je to jasné, na podzim letošního roku
se Manželské večery budou opět konat.
Milí případní zájemci, sledujte po prázdninách
Rožeň, poslouchejte ohlášky, pište na:
manzelske.vecery.reckovice@email.cz
Ivana Vítová

Druhá neděle postní
v podhůří Blanského lesa
Na konci února jsme s mužem pečovali o tři
malé děti naší přízně. Pozitivní změna pro nás,
pro děti i pro rodiče. Celý týden modrou oblohu zdobila občas předjarní oblačnost, někdy i
sluníčko, které již začínalo mít sílu. Tak jsme
většinu dnů trávili s dětmi venku – v lese a na
dětském hřišti. Při krmení malých koziček
v blízkém hospodářském stavení, kopání do
balonu, schovávání za různými překážkami,
jsme také pozorovali přírodní změny okolí; třetí den muž ukázal na oblohu a ze mne radostně vypadlo slůvko: „Čápi!“. Když jsme to telefonovali našim 89 a 88letým babičkám, tak
jedna zvolala: „Budou děti!“ a druhá: „Přišlo
jaro!“.
To jsme však netušili, co ještě uvidíme. Na nedělní mši svatou, kterou celebroval místní duchovní prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.,
jsme jeli 1. března do blízké obce Dubné –
provoz minimální, víska úhledná. Pojednou se
ocitáme na prostranném náměstíčku se středově situovaným kostelem Nanebevzetí Panny
Marie ze 14. století, na jehož hřebenu za

vstupními dveřmi do chrámu, hnízdili čápi bílí
(www.dubne.cz/zive-prenosy-webkamery).
V okolí je spousta hospodářských budov
s vysokými komíny i jiných, podle nás vhodnějších, míst pro hnízdění, ale tito krásní bílí opeřenci si vybrali pro svůj velký příbytek zrovna
štít této mariánské svatyně!
V. Manďáková

Ořešín
V letošním roce slaví jedna malá část naší farnosti 740 let od první písemné zmínky o své
existenci. Tenkrát to byla vesnička, spíše jen
pár chalup, s názvem Horus (z latinského Hortus - zahrada), teprve později Ohrzeschin,
Worzeschin a nakonec Ořešín. Ve 13. století
patřil Ořešín premonstrátskému klášteru v Zábrdovicích, který jej v r. 1325 prodal klášteru
cisterciaček na Starém Brně. Po zrušení kláštera v r. 1782 připadl Ořešín náboženskému
fondu a poté měnil vlastníky v rámci panství
Staré Brno. Samostatná obec byla k Brnu připojena v r. 1971. Není bez zajímavosti, že první zmínka o Ořešíně je ještě o dva roky starší
než u Řečkovic, a skoro o dvacet let než u
Jehnic. Ořešín se řadí k nejstarším osídleným
územím v městě Brně.
Je až k nevíře, že kopec obklopený lesy platil
dle dochovaných zpráv klášterům daň nejen
ve formě vypěstovaných plodin, ale i ryb.
Tato myšlenka se některým na Ořešíně tak zalíbila, že v současnosti při procházkách můžete
být svědky budování rybníků v jeho okolí. Jeden se buduje při rakovecké cestě, druhý se
rekonstruuje v Babích dolech a třetí se chystá
na pomezí Jehnic a Ořešína. Další tři jsou ve
fázi přípravy.
Ořešín pořádá každý rok před prázdninami v
polovině června slavnosti Ořešínské léto. Ty letošní budou spojeny s oslavou zmíněného kulatého jubilea. Myslím, že připravovaný program by mohl být zajímavý i pro ostatní řečkovické farníky, proto si Vás o něm dovoluji informovat.
V pátek 12.6 v podvečer (čas bude ještě
upřesněn) bude v areálu hřiště Na Příhoně
sloužena děkovná mše svatá, po níž bude posvěcen prapor obce. V 18.30 bude následovat
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koncert, při němž zazní známé melodie ze
slavných oper, operet i muzikálů přednesené
předními interprety Janáčkova divadla a Městského divadla Brno.
Sobota 13. 6. bude koncipována již tradičně,
dopoledne v 8.30. bude zahájen běh okolo
Ořešína (různé kategorie i náročnost), v 10.00
následuje nohejbalový turnaj. Kdo by měl zájem se zúčastnit, může přihlášku podat na tel
čísle
541237257
či
na
mailu info@oresin.brno.cz, kde následně získá bližší
informace). V 15.00 pak ve sportovním areálu
Na Příhoně začnou soutěže pro děti, které již
poněkolikáté organizují naše farnice sestry
Smejkalovy. Ve stejnou dobu, tedy od 15.00h,
v hasičské zbrojnici proběhne ochutnávka výrobků z ořechů (slané/sladké) a ořechovic. V
17.00h se uskuteční soutěž v řezání pilou
dvoumužnou a v klubovně na hřišti zahraje dětem Dědečkovo loutkové divadlo představení
o mýtické historii Ořešína. Večer ve 20.00 se
uskuteční v prostranství před restaurací U Pelikána taneční zábava. K poslechu i tanci budou hrát tři ořešínské kapely.

Bůh bolest necítí, je mimo dosah ran.
Jen srdcem člověka, jen tak je zraňován.
Když Boha za blaho a světlo pokládáš
a obé zmizelo, co podržels, co máš?
Bůh se ti podvolí, jsa tobě tím, čím chceš.
Hůř, když se mu i ty, čím měl bys, nestaneš!
Bůh touží každému tak důvěrně být známý,
že ovcím pastvinou je mezi pastvinami.
Kdo prosí o dary, je ještě dalek zdroje;
vždyť nechce Tvůrce mít, jen to, co stvořeno
je.
Hleď, růže, kterou kvést zde vidí vnější zrak,
ta věčně od věků už v Bohu kvetla tak!
Ach, růže nezná proč: ta kvete jen a voní
a nedbá nikterak, zda lidé vědí o ní.
Plod sdílnosti je mír, jen výlučnost se střetá
a plodí sváry, zášť a všechny vojny světa.
Honza Votava

Srdečně vás všechny zve Jan Levíček

Z farní knihovny
Poněvadž už mi z nových knih jde hlava trochu
kolem (v Tuřanech ruší farní knihovnu), tak
dnes raději o něčem, co je v knihovně staré.
Jedná se o knihu Cherubský poutník od Angela
Silesia. Dle předmluvy klasické dílo křesťanské
mystiky a vrchol náboženské literatury baroka.
Z originálu vybral a přeložil Miroslav Matouš a
mně doporučil Daník Štaud.
Poezie je i mistrovství zkratek a zjednodušení,
zároveň je v každém dvojverší tak silné a bohaté sdělení, že se až hlava zatočí.
Posuďte:
Bůh jest jak širé nic, je mimo zde a teď;
čím více výzkumů, tím dále mizí v šeď.
Bůh nikdy nebude a nebyl nikdy Bůh.
On jest: je za světem a mimo jeho ruch.
Bůh navenek je nic a je-li čímkoli,
pak jest jen ve mně tak, jak sám si vyvolí

Dobrá zpráva o Kristově
vítězství
Jeden fotbalový zápas na velkém stadionu
wisconsinských Badgers (jezevců) v roce 1982
sledovalo šedesát tisíc diváků. Domácí tým
prohrával. Když tu najednou, během přestávek, kdy se na hřišti nehrálo, začali fanoušci
skákat a bouřit nadšením. Proč?
Mnozí z nich totiž současně v rádiu poslouchali jiný zápas, ve kterém jejich spřízněný
sousední tým porážel protivníka - Saint Louis
Cardinals. Domácí tým na hřišti sice prohrával, ale fanoušci skrze rádio byli zaměřeni k
čemusi lepšímu, co bylo na cestě…
(dle http://randalldsmith.com)
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Této situaci se podobá křesťanský život. Naše
současná situace je někdy tísnivá, ale můžeme
být naladěni na něco lepšího, co má přijít. Ježíš
v evangeliu podle Jana říká: „Ve světě máte
soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl
svět. Jan 16,33“ Sice nás upozorňuje na soužení, ale také na svoje velikonoční vítězství.
Křesťanská naděje se k tomuto definitivnímu
vítězství upírá.
Ježíš připravuje svoje učedníky na trápení a útlak. Utrpení patřilo k jeho životu, jak si je připomínáme třeba v pobožnostech křížové cesty, nebo při obřadech ve Svatém týdnu. Také
patří k životu člověka, a mají nejrůznější podoby – od utrpení tělesného, až po vztahové či
duševní.
Tlak ať už vnější, od okolností života, financí,
klimatu, terorismu, politiky, médií, nebo zevnitř, působený našimi myšlenkami a pocity, či
nemocemi, nás nemá odradit od důvěry ve Vítěze. Důvěra v Ježíše Krista a jeho vítězství nás
má posilovat právě uprostřed různých tlaků či
útlaků. Písmo svaté obsahuje toto slovo trápení či útlak 181krát. Počítá se tedy s utrpením jako součástí života.

Přeji Vám radostné a požehnané velikonoční
svátky!
Jindřich Kotvrda, farní vikář a administrátor

Od Masopustu k Velikonocům
S předjařím začal tát bílý sníh
maškary fašanku přijely na saních.
Vesele chasa se do tance dává,
pak hudba utichá,- basa se pochovává.
Studený severák si zahrál docela
však sfoukl do vlasů nám trochu popela.
v té době nachystáš jen kaši do talíře,
a nezapomeň na ty, co zůstávají bez halíře.

Ježíšovo vítězství dává naději. Velikonoční poselství přináší takovouto naději a křesťané z ní
žijí již dva tisíce let. Tato naděje dodávala sílu
trpícím právě k tomu, aby mohli slyšet to lepší,
co je na cestě - Ježíšovo vítězství nad smrtí. I
kostel sv. Vavřince a společenství farnosti v
Řečkovicích vzniklo proto, aby mohlo ve svém
životním trápení vyznávat víru v Kristovo vítězství. Díky farnosti se svátosti mohly rychleji
dostat k přijímajícím. Zvěst o Kristově vítězství
se tak mohla šířit účinněji.
Křesťan je tedy v něčem podobný onomu fanouškovi se sluchátky na uších - na domácím
hřišti často sice zakouší trápení v nejrůznějších
podobách, ale do „sluchátek“ zní velikonoční
radostná zvěst o vítězství Ježíše Krista nad
smrtí. Tato dobrá zpráva se oslavuje především ve velikonoční době, která trvá až do seslání sv. Ducha, které se letos slaví 24. května,
ale také každou neděli, protože neděle je
dnem oslavy vítězství Pána Ježíše Krista (rusky
se neděli říká voskresenije).

Větvičko z palmy, a větvičko z fíku,
kdo tenkrát ve slávě tam seděl na oslíku?
A s Květnou nedělí jej vítal nový den,
teď sotva člověku je podoben.
Zelená ratolest, na dotek voňavá,
švihnutím po zádech je rázem krvavá.
Koruna z trní se do čela vrývá,
ta Bytost však mlčí. Je ještě živá ...?
Po chladném severáku se větřík zvedl vlahý,
trnová koruna se stala věncem slávy.
Tak vítejme jaro, a života Vzkříšení!
V misce se zavlní zelené osení.
Smrtka se vynesla, otevřela studánka,
na stůl dej fialky, mazanec, beránka.
V prastaré říkance poprosme slepičku,
a lásku darujme v červeném vajíčku...
M. Kalová
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Velikonoční přání otce Jacka
"Neboj se" řekl anděl Marii při zvěstování vtělení Slova. "Nebojte se, nemějte strach“
opakoval Ježíš tolikrát svým učedníkům. Je to věta, která otevírá duši. Věta, která vlévá
jistotu a plodí naději. Hned poté, co se Ježíš setká u hrobu se ženami, jim opakuje: "Nebojte se, to jsem já“.
Jorge Mario Bergoglio - František
Milí otcové, milí řečkovičtí farníci!
Ve svém milosrdenství Pán nám dal možnost prožívat Velikonoce. A opět slyšíme Ježíšovo "Nebojte se". Rád cituji toto poselství - ne proto, že je krátké, ale proto, že je to
souhrn celého svatého týdne. Utrpení + kříž + zmrtvýchvstání = pokoj v duši, to je celá
božská matika. A nejde z toho nic vynechat. My máme své lidské kříže a starosti. Ale Ježíš je nejen Bůh, ale i člověk. Je třeba rozjímat také o lidství Ježíše, abychom uvěřili, že se
nemusíme bát.
Přeji Vám víru v Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista:
Vám, kteří trpíte stářím a nemocí, ani nemůžete ven a Vaše lůžko je křížem;
Vám, kteří se vracíte do domu, který je prázdný, a jste celý den sami;
Vám, kteří máte starost o své děti, možná se trápíte, že vás zklamaly a opustily;
Vám, kteří jste prožili to, co Matka Boží, a museli jste pohřbít své milované dítě;
Vám, kteří jste na začátku životní cesty, a vůbec nevíte, co máte dělat s budoucností, a
máte z ní strach;
Vám, kteří si myslíte, že nestojíte za nic, že nic Vám v životě nejde;
Vám, spokojeným a šťastným…
Ježíši, pomoz nám, ať uvěříme, že náš život má vždy smysl a že jsi s námi, a my nemusíme a nemůžeme se bát.
Krásné Velikonoce!
Jacek
P.S. Děkuji všem za přání, která se ke mně dostávají. Omlouvám se, že nemůžu všem
odepsat, je toho tolik, že bych to nestihl. Víte, mám moc rád češtinu, ale psaní v češtině
 …tak aspoň touto cestou přijměte mé poděkování za Vaše přání, modlitby, vzpomínky, pomoc a podporu, a taky za finanční příspěvky na náš poutní kostel.
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Pro naše děti
Milé děti (a všichni, kdo jste se účastnili postní hry),
tak jako obvykle jsme i v letošní postní době hráli „hru“. Plnili jsme úkoly, vybarvovali obilné klasy, sázeli je na pole a vše si zaznamenávali do pěstitelských průkazů. Na Květnou neděli si každý, kdo přišel na mši a účastnil se hry, mohl vyměnit ve stánku pod věží průkaz za potraviny. Tyto potraviny jsme potom spolu
s obětními dary přinesli před oltář a darovali tak plody svého postního snažení
Pánu Bohu a po mši těm, kteří jsou chudí a potřebují naši pomoc.
Nyní, po skončení postní doby, je čas na zhodnocení. Na farním poli jsme vypěstovali téměř 150 obilných klasů. Asi 35 farmářů si přišlo na Květnou neděli vyměnit průkaz za potraviny. Mezi farmáře jsme jako odměnu za práci na farním poli
rozdali 10 kg cukru, 10 kg mouky, 20 balíčků těstovin, 5 kg soli, 12 polévek a dále
krupici, paštiky, koření, kakao, čaje, pudingy, prášek do pečiva atd. A kde to
všechno jídlo skončilo?
Po mši bylo všechno naloženo do auta a odvezeno do skladu organizace Bakhita,
kde si toto jídlo roztřídí a poté rozdají rodinám, které je potřebují.
Možná vás napadne – když to byla HRA, tak kdo tedy vyhrál? Vyhráli jsme všichni! Všichni se můžeme radovat z toho, že jsme pomohli potřebným. Všichni se
můžeme radovat z toho, že svou malou obětí – obětovaným časem, energií, odřeknutou zábavou – jsme se alespoň trošku přiblížili Velikonoční oběti Ježíšově.
Přeji vám všem krásné a požehnané prožití Velikonoc.
Terka
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Pořad bohoslužeb do prázdnin
6.4. Po

Pondělí
velikonoční

20.4. Po

7.15
9.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00

22.4. St

18.00

8.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.

St
Čt
Pá
So
Ne

13.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

23.4.
24.4.
25.4.
26.4.

Čt
Pá
So
Ne

2. velikonoční,
neděle Božího
milosrdenství

3. velikonoční

4. velikonoční

7.00
18.00
7.00
7.15
8.30

27.4.
29.4.
30.4.
1.5.
2.5.
3.5.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

sv. Josef, dělník
5. velikonoční

4.5. Po
6.5. St
7.5. Čt
8.5. Pá

P. Maria Prostřednice všech milostí

9.5. So
10.5. Ne

15.5. Pá
16.5. So
17.5. Ne

18.00 za zemřelou manželku a živou rodinu
7.00

6. velikonoční

11.5. Po
13.5. St
14.5. Čt

10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00

Nanebevstoupení
Páně
sv. Jan Nepomucký
7. velikonoční

za maminku Marii, zemřelou rodinu a duše v očistci
za zemřelé rodiče Nevrklovy a zemřelou sestru Milenu
za zemřelého Milana Vláčila, oboje rodiče a živou rodinu
na poděkování
za zemřelou rodinu Danielovu, Walterovu, Němcovu a živou rodinu
na poděkování za dar života
za zemřelou Jarmilu Pucovou
za farní společenství - za všechny naše nemocné
na poděkování za 25 let společného života
na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého
na úmysl dárce
za živou a zemřelou rodinu Novotných
na úmysl dárce
za zemřelou Boženu Čechovou a na poděkování za dar života
na úmysl dárce
za zemřelého Bohumila Kosíka
za farní společenství
na poděkování za šťastné dětství, rodiče a prarodiče
za zemřelého manžela Jiřího Voříška a Boží požehnání pro rodinu Cahovu a Voříškovu
za uzdravení a pomoc pro syna a neteř
za skauty
za zemřelé
za farní společenství
za zemřelého Jiřího Milara a švagra Věroslava a Boží pomoc a ochranu
pro živou rodinu
na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého
na úmysly dárců
za rodinu Michálkovu, Mazlovu a Kališovu
na poděkování za 58 let společného života a živou a zemřelou rodinu
za zemřelého manžela, oboje rodiče a živou rodinu
za zemřelé přátele a známé a za duše v očistci
za † Drahomíru a Antonína Tomáškovy a živou a zemřelou rodinu
za farní společenství
za zemřelého manžela Vladislava Kolaříka a živou a zemřelou rodinu
za nemocné
za zemřelého manžela Petra Hviždě a rodiče Vyorálkovy
za nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu z naší farnosti

7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00

za rodiče Žitkovy, syna Jindřicha, zetě Jana a Vladimíra a vnučku Andreu
za P. Marka Poláčika
za farní společenství
za zemřelou Ludmilu Denemarkovou, manžela, syna a celou přízeň
za Pepíka, zemřelé příbuzné a živou rodinu
za zemřelého Zdeňka Hlouška a živou a zemřelou rodinu
na úmysl dárce
za zemřelého P. Jana Pavlů, manžela Jana a živou rodinu
na poděkování za 70 let života
za naše rodiny a naše modlitební společenství
za farní společenství
za zemřelé rodiče a sourozence a živou rodinu
za Františka a Annu Davidovy
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18.5.
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

Vigilie
Slavnost Seslání
Ducha svatého

18.00
18.00
7.00
18.00
20.00
7.15
8.30
10.00

25.5. Po

18.00

27.5.
28.5.
29.5.
30.5.
31.5.

St
Čt
Pá
So
Ne

1.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
7.6.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
8.00
10.00
18.00
18.00
7.00

Noc kostelů 2015
Slavnost
Nejsvětější Trojice
1. sv. přijímání

Slavnost Těla a
Krve Páně

8.6. Po
10.6. St
11.6. Čt
12.6. Pá

Nejsvětější
Srdce Ježíšovo

13.6. So
14.6. Ne

11. v mezidobí

15.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.

12. v mezidobí

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

22.6. Po
24.6. St
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.

Čt
Pá
So
Ne

29.6. Po

na smír za náboženský fanatismus a jeho oběti
na poděkování za narození dětí
za zemřelou maminku Věru Konopáskovou
na úmysly dárců
na úmysl dárce
za farní společenství
na poděkování za 50 let společného života a Boží požehnání a ochranu
pro děti, vnoučata a pravnoučata
za zemřelé Veroniku, Martina, Filipa a Davida Harokovy
za Jaroslava Vidláka a živou a zemřelou rodinu Vidlákovu, Pochopovu
a Stokláskovu
za Boží pomoc a ochranu pro syna Petra a jeho rodinu
na poděkování za dar života
za zemřelého Ladislava a Marii Chrástkovy, živou a zemřelou rodinu
za zemřelé
za bratra
za zemřelého manžela, bratra, rodiče a živou rodinu
za děti, které poprvé přijmou Pána Ježíše a jejich rodiny
za Marka a Jana a jejich rodinu
za Jana Biedermanna a živou rodinu
za nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu z naší farnosti
za zemřelou Annu a Blažeje Veselých
za zemřelého manžela a živou rodinu
za Annu Komárkovou, švagra a živou a zemřelou rodinu
za farní společenství
za † manželku Libuši, rodinu Kučerovu a Pokorných a živou rodinu
za nemocné
na poděkování

18.00 za zemřelého Jakuba Procházku a živou rodinu
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00

za Zdeňku Kašparovou
za farní společenství
za zemřelého manžela a bratra a dar živé víry pro celou rodinu
za zemřelou manželku a živou rodinu
na poděkování
na úmysly dárců
na poděkování za společný život a další Boží požehnání pro celou rodinu
za dar víry a živou a zemřelou rodinu Lukáškovu a Trávníčkovu
za zemřelé rodiče a živou rodinu
za farní společenství
za manžela Pavla, rodiče a prarodiče a živou rodinu
na poděkování za 50 let společného života
za zemřelého manžela a tatínka a živou rodinu

Narození sv. Jana
Křtitele

18.00 za živou a zemřelou rodinu Kousalovu a Pernicovu

13. v mezidobí

7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00

Sv. Petra a Pavla

za Boží pomoc a požehnání pro syna a za živou a zemřelou rodinu
za zemřelé rodiče Staňkovy a Melicharovy a jejich nemocné dcery
za zemřelé
za farní společenství
za Josefa a Rudolfa Balákovy a jejich rodiče
za živou a zemřelou rodinu
za † rodiče a prarodiče, † manžela, bratra a švagra a zdraví živé rodiny

Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na vzniku tohoto zpravodaje.
Články do prázdninového čísla odevzdejte, prosím, do 13. června.
.
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