
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 1 / 2016 

 

 

Milí řečkovičtí farníci, bratři a sestry! 

Tento úvodník posílám z misijní cesty do Tanzánie. Chci se v něm s Vámi 
podělit o pár zážitků. Jeden z nich jsme prožili s Václavem při převážení 
kontejneru z Dar Es Salaamu do Ifakary. Byla to cesta, při které jsme se v 
pěti lidech tísnili v kabině pro dva a dokonce jsme tam i nocovali. V noci 
sprchlo a ráno byla místní hliněná cesta docela blátivá. V jedné vesnici jsme 
se pokoušeli vyhnout zapadlému kamionu a zapadli jsme také. V tom se za-
čali sbíhat vesničané, jeden přinesl motyku, další lopatu a pustili se společ-
ně do vykopávání a vytahovaní našeho kamionu. Po chvíli kopání začali od-
někud nosit cihly pro zpevnění kolejí a asi za půl hodiny jsme vyjeli. Mile 
nás to překvapilo. Jejich přístup, ochota se zapojit a vyvinout úsilí, aby ně-
kdo úplně cizí mohl vyjet z bláta. 
Dnes jsme přijeli do sirotčince v Mbingu a byli jsme dojemně přijati. Děti 
stály u vjezdu do areálu a mávaly na nás větvičkami a zpívaly uvítací písně. 
Zažíváme zde krásné odpoledne. 
Díky a přeji krásné dny. 

Váš otec Jan 

 
Opět je tu postní doba, pohyblivá dle úplňku, má nás připravit na slavení 
Velikonoc, největších a nejdůležitějších svátků v křesťanském roce. V Řeč-
kovicích i v Lipůvce to letos má být čas křtu dospělých. Katechumenům vr-
cholí jejich příprava na koupel znovuzrození. Na první neděli postní je uve-
de biskup mezi čekatele křtu, budou se jmenovat ti, kteří mají být osvíceni. 
Církev pokračuje v jejich přípravě, modlitbě nad nimi. Také my, již pokřtění, 
obnovíme křestní slib zřeknutí se zla a vyznání víry. Letos do této přípravné 
doby zní také hlas Františkovy encykliky Laudato sii. V ní papež připomíná 
staré pravdy v novém kontextu, opřené o nové výzkumy. Člověk může spo-
lupracovat s Kristem a napravovat svůj pokřivený vztah k Bohu, k bližnímu, 



a k zemi. Ten třetí, o němž se dřív tolik nemluvilo, můžeme nyní v postní 
době ve své praxi více vyzvednout.  
V několika odstavcích encykliky se papež věnuje pokoře a prostotě. Dnes, 
zdá se, tyto vlastnosti opět nabývají na důležitosti. Uprostřed komplikova-
nosti a složitosti se ozývá volání k jednoduchosti. Papež se odkazuje ke kon-
templativnímu postoji, znamenajícímu prožívání jednoduchosti a její krásy. 
Prostota vede k hlubšímu prožití přítomného okamžiku.  

Papež dokonce navrhuje i konkrétní způsoby, jak se vychovávat k odpověd-
nosti k prostředí, jak rozvíjet svoji odpovědnost za prostředí. V článku 211 
Laudato sii navrhuje: 

1. Omezování použití plastových či papírových materiálů,  
2. omezení spotřeby vody,  
3. třídění odpadu,  
4. vaření pouze takového množství pokrmů, které se stačí spotřebo-

vat,  
5. ochranu jiných živých tvorů,  
6. využívání veřejné dopravy nebo sdílení stejného vozidla s více ces-

tujícími, 
7. sázení stromů,  
8. zhášení zbytečného osvětlení, a tak dále.  

Toto všechno je součástí velkorysé a důstojné kreativity, která ukazuje tu 
nejlepší stránku lidské bytosti. Když ze svého hlubokého přesvědčení radši 
opětovně použijeme nějakou věc místo toho, abychom se jí rychle zbavili, 
může to být skutek lásky, který vyjadřuje naši důstojnost.  

Papež tedy povzbuzuje naši kreativitu, abychom v letošním postu našli mís-
to, kde se může projevit střídmost nasměrovaná na vztah k zemi a bližní-
mu. A navíc ještě odkrývá, že v jednoduchosti je kontemplace, že člověk 
může prožívat přítomný okamžik plněji, místo povrchního proplouvání živo-
tem.  

Článek píši ve vlaku. Ještě než jsem nastoupil, pokoušelo mě auto P. Jana 
odpočívající v garáži, v myšlenkách už jsem je řídil, ale pak jsem si říkal: 
„Když už o tom píšeš, taky to zkus...“ A tak to zkouším, vlastně už to mám 
vyzkoušené, jde to. Znamenalo to v dnešní krásný den i větší kontakt s pří-
rodou a okolím...  

Do postní doby a kreativity ve způsobu jejího prožívání zdraví a žehná 

o. Jindřich K.  
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Život ve farnosti 

19.3. Slavnost sv. Josefa 
mše sv. ráno v 7 hod. 

20.3. Květná neděle 
mše svaté s pašijemi                 
v 7.15, 8.30 a v 10.00 hod. 

Liturgie Svatého týdne 

21.3. pondělí Svatého týdne 
v 18 hod. mše svatá 

23.3. středa Svatého týdne 
v 18 hod. mše sv. zaměřená na děti 

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

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

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

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

28.3. Velikonoční pondělí 
mše sv. v 7.15 a 9.00 

* * * 

Mše svaté za nemocné 
15. února, 14. března. 

Mše svaté za zemřelé 
27. února, 19. března. 

Mše svaté na úmysly dárců 

10. února, 12. března. 

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

 

Pobožnost křížové cesty 

vždy  v pátek  v 17.30 hod. 
 v neděli  v 15.00 hod. 
 
Nedělní křížové cesty 

1. neděle postní zasvěcené osoby 
2. neděle postní muži  
3. neděle postní senioři  
4. neděle postní skauti a mládež 
5. neděle postní maminky 
Květná neděle rodiny 
Velký pátek děti 
 

Postní duchovní obnova 

Postní obnovu v naší farnosti povede 
P.Pavel Pacner a bude se konat 20. února. 
Podrobnosti jsou na nástěnce. 

Křížová cesta na Medlánecký kopec 

Tradiční venkovní modlitba křížové cesty 
se bude konat v pátek 18. 3. Sraz je ve 
20.20 hod. v Medlánkách u kříže na konci 
Turistické ulice. Svíčky s sebou! 

Svátost smíření 

Do středy 16. 3. se bude zpovídat vždy 
zhruba půl hodiny před začátkem boho-
služby. V další dny bude příležitost ke sla-
vení svátosti smíření rozšířena takto: 
 
17. 3. čtvrtek 16.00 - 19.00 
   více zpovědníků 
18. 3. pátek 16.00 - 18.00 

21. 3. pondělí 16.00 - 18.00 

23. 3. středa 16.00 - 18.00 
 
20.3. odpoledne se bude zpovídat 
v královopolském kostele. 
 

Prosíme, nezapomeňte také na ty, kterým 
zdravotní stav neumožňuje přijít do kos-
tela 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. 

Snídaně na faře 

- jednou za měsíc, ve čtvrtek po mši svaté.  

Společenství seniorů 

- jednou za měsíc, ve čtvrtek po mši svaté.  
 

Pozvánky 

Pozvánka na výlety 

Zveme všechny, hlavně rodiny s malými 
dětmi na nenáročné a pohodové výlety, 
které pořádáme každou druhou sobotu v 
měsíci. Výlety jsou zaměřeny na poznává-
ní blízkého okolí Brna. Těšíme se na vás.  

Pavel a Barbora Smejkalovi  
tel.: 739058092  

e-mail: babusa.smejkalova@email.cz 

Železný poutník 2016 

Tradiční noční pouť ze Svatého Kopečku 
na Hostýn se koná 11. března. Bližší in-
formace a přihlášky v sakristii. 

Pouť farnosti 

Jarní farní pouť se plánuje na 7. května. 
Cílem by měla být Kutná Hora, kde na-
vštívíme našeho novokněze Zdeňka Sed-
láka. Bližší informace budou včas zveřej-
něny. 

Setkání mládeže s o. biskupem 

Tradiční diecézní setkání se koná v sobotu 
19. 3., od 8.30 do 16 hodin v katedrále na 
Petrově. Letos je možnost přihlásit se do 
dopoledních workshopů a skupin přes in-
ternet a to do 6. 3. 2016 na adrese: 
www.brno.signaly.cz 

 

www.postnialmuzna.cz 

Manželská setkání 2016 

YMCA Setkání nabízí propracovaný pro-
gram, kde se partneři učí budovat a posi-
lovat své manželství.   

Hlavním programem je týdenní motivač-
ně vzdělávací kurz pro manželské páry. 
Jeho náplní jsou přednášky o vztazích 
muže a ženy v manželství, doplněné sku-
pinovou prací. Ve skupinách 3 – 4 párů se 
zamýšlíme nad tématikou přednášek a 
nad problémy v našich vztazích. 

Podmínkou účasti na kurzu je dobrovolná 
účast obou manželů a ochota účastnit se 
celého společného programu.  

Každý den je možné zúčastnit se společné 
modlitby a bohoslužby. Do programu je 
zařazen také čas pro odpočinek a sdílení.  

Manželé s sebou mohou vzít i své děti, o 
které se starají vyškolení mladí lidé (pe-
čovatelé), kteří pro ně připravují zajímavý 
program. 

Letošní kurz Manželská setkání proběhne 
v Kroměříži ve dnech 2.7. – 9.7. 2016. 

Více informací najdete na www.manzele. 
setkani.org nebo na adrese Hana Michal-
cová, YMCA Setkání, Ečerova 10, 635 00 
Brno, michalcova.hana@setkani.org,  

tel: 608 422 768. 
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Naše farnost v roce 2015 
 bylo uděleno 50 křtů (23 chlapců, 27 

děvčat) 

 první sv. přijímání přijalo 24 dětí 

 svátost manželství uzavřelo 9 párů 

 39 pohřbů 

 1 jáhenské a kněžské svěcení 
 

Ekonomické údaje za rok 2015 zatím ne-
jsou k dispozici. 
 

Farní charita 

Přehled hospodaření FCH za rok 2015 

Hotovost k 1.1.2015         31 104 Kč  

(z toho 15 475,- Kč náleží adopci) 
 

Příjmy: 

Vánoční sbírka LL, TBC 2014/15   7 203 Kč 

Postní almužna   5 000 Kč 

Do pokladničky FCH   7 256 Kč 

    z toho na adopci   5 021 Kč 

Výdaje: 

Likvidace lepry, TBC    7 243 Kč 

Příze na obvazy   2 430 Kč 

Adopce   4 926 Kč 

Bakhita, o.p.s.   7 000 Kč 

Hotovost k 1.1.2016          28 964 Kč 
(z toho 15 575,- Kč náleží adopci) 
 
Výsledek vánoční sbírky 2015/2016 na LL, TBC: 
7.327,- Kč. 

Za přízeň a příspěvky na charitu všem srdečně 
děkujeme! 

Marta Ocetková 
 

 

Nejsou lidi! 

Neděle 10. 1. večer a velká úleva - dnes 
jsme konečně ukončili jehnickou tříkrálo-
vou sbírku. 
Po řadu let u nás koledovali mladí hasiči 
pod vedením obětavého Jirky Hudce, pak 

ale mladí povyrostli a dalších ochotných 
nebylo. Takže rok 2014 byl bez koledy. 
Patřila jsem mezi ty, kterým koledníci 
chyběli, ale co s tím? No alespoň to zku-
sím a začala jsem pátrat mezi sousedy a 
známými, kdo by byl ochoten nějakou uli-
ci obejít či jinak se zapojit. Podle očeká-
vání se žádné davy ochotných nehrnuly, 
ale přece jen-jeden houslista a postupně 
se pár lidí našlo (dětí či skautů málo, ale 
co, tak to zkusíme i bez nich).   
Rok 2015 byl pro všechny zkušebním, 
hlavně jsem chtěla, aby každá skupina 
měla jen menší okrsek, aby se koledníci 
nezalekli. S papírovými korunkami z naší 
domácí dílny, malou dušičkou a neprofe-
sionálním zpěvem jsme vyrazili a ejhle- 
docela to jde! Ne všude nás sice vítají 
s otevřenou náručí a šustícími bankovka-
mi, ale jinde zas přidají i občerstvení a 
dokonce poděkují, že jsme jim přišli po-
přát. A co nejvíc potěšilo, občas se našel i 
někdo, kdo přislíbil příští rok se zapojit. 
Ano, není to lehká „služba“, ale pocit, že 
naše práce něčemu dobrému pomůže, to 
vyvažuje. Proto jsme i letos nabídli své 
služby koledníků i před kostelem (to už se 
manžel trochu bránil) pro ty, ke komu ni-
kdo nedorazí, ale oni přispět chtějí. A 
opět příjemné překvapení, kolik lidí po-
spíchá přispívat (až už málem kapacita 
pokladniček nestačí). A navíc pěkná chvíle 
s koledami a samozřejmě s hudebním do-
provodem nezdolného Gusty D. 
Když jsem večer pokladničky balila na 
odevzdání a korunky ukládala pro příští 
rok, cinkla SMS od letos získané mladé 
maminky 3 dětí: „Příští rok chceme více 
ulic a zkusím sehnat pro koledu i další 
kamarády“!! Tak promrzlá a unavená 
jsem nakonec spokojená, má to smysl! 
Nejsou to žádné horentní sumy, ale heslo 
letošní sbírky „každá koruna pomáhá“ je 
naplněno. 
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Na příští rok už mám na jehnickou tříkrá-
lovou přislíbeno 21 koledníků! Jsem jim 
moc vděčná, vím, jak velké přemáhání to 
mnohé z nich stojí…… 
Tak to píši jako povzbuzení pro místa, kde 
doposud taky „NEJSOU LIDI“. 

Jana Šimonovská 

 

Z farní knihovny 

Kniha Život svaté Terezie od Ježíše, to je 
zpověď a zároveň cestopis krajinami mod-
litby. Je průvodcem cestami, po kterých 
se s ní můžeme vydat, ale i zprávou o 
vzdálených a krásných zemích, kam se ni-
kdy nepodíváme a které popsat jde jen 
těžko. Slova jsou na to příliš chudá, a pro-
to ti, co se odtud vrátili, raději mlčí. 

Co však je v knize jasně řečeno a dá se 
snadno pochopit, je, že dříve se my una-
víme hřešit, než Bůh odpouštět, a že na 
Boha nelze jít s vyhrnutými rukávy.  

Už jsem tu jednou napsal, že se nemáme 
bát, a to ani středověké mystiky. Svatá 
Terezie z Avilly vám to potvrdí. 

Honza Votava 

Tanzánie 2016 

První část zpráv, které poslal o. Jan a je-
ho spolupoutníci ze své již tradiční cesty 
do Tanzánie. 

24.1.14:22 

30/01/2016 19:31: "Ahoj. Posilame prvni 
pozdrav z Tanzanie. Uz presun byl dobrodruz-
ny. Nejprve jsme se tezko hledali v lese u Ry-
tirska a pak jsme si naseho Vaclava malem 
prejeli. Dobrodruznejsi byla kontrola na letisti 

v Praze. Nejprve jsme novemu clenu vypravy 
Tomasovi dali do jeho prazdneho kufru tolik 
veci, ze pani u prepazky vytrestila oci a vykrik-
la: Coze? To ma ctyricet kilo?! Takze jsme si 
je museli vzit do prirucnich zavazadel. Petr byl 
velice hrdy na to, jak si krasne zabalil svuj 
kufr. Ovsem letistni bezpecnostni system vy-
hodnotil jeho obsah jako teroristickou hrozbu 

a Petr musel obsah jiz odbaveneho kufru kou-
sek po kousku ukazat celnikovi. Presvedcil ho, 

ze cerpadlo neni bomba, ale repelenty musel 
odevzdat, takze jsme vystaveni riziku malarie. 
Namale mela i slivovice. Zbytek cesty uz pro-
behl v poradku. Az na ten konec, kdy jsme zjis-
tili, ze dve zavazadla nedorazila. Do Msimbazi 
centra jsme dorazili v pet rano v sobotu. Ulehli 
jsme na chvili a v osm rano zacala nase snaha 
o ziskani kontejneru. Ted uz treti hodinu sedi-

me pred skladistem kontejneru a cekame na 
agentku, ktera valci papirovou valku… Uz je 
vecer, kontejner je stale ve skladisti. Uspechem 
bylo to, ze jsme se do nej mohli podivat. Obsah 
je v poradku a probehla uvodni kontrola celni-
ky. Zbyvaji vsak jeste tri uredni procedury. 
S temi se bude pokracovat v pondeli. Zdravime 
ze Msimbazi centra a prejeme hezkou nedeli. 
Jan, Petr, Vaclav a Tomas."  

 
 

31/01/2016 20:17: "Ahoj. Dnesni den byl 
vskutku nedelni. Dopoledne jsme byli v mistni 
farnosti na msi svate, ktera trvala pro nas ne-
zvykle skoro dve hodiny. Odpoledne jsme sli 
cerpat sily na plaz. Shledli jsme tam strhujici 
predstaveni mistnich akrobatu z chudinske 
ctvrti a pri koupeli jsme chytli par jezku do na-
sich chodidel. V noci dojede druha cast vypra-

vy. J+V+P+T" 
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02/02/2016 08:12: Ahoj, Ještě krátce zpráva za 
včerejšek (diktuje Václav). Zdravíme všechny 

stále ještě z přístavního města. Ztracené bato-
hy dorazily, stejně jako dva noví členové vý-
pravy Libor a Laďka. Konečně jsme se dostali 
k repelentům, ale už jsme poštípaní od hlavy až 
k patě. Naštěstí riziko malárie v této oblasti je 
standartní a ne zvýšené. Proměnili jsme peníze 
a s dobrým pocitem plného batohu zdejší in-
flační měny se zase na chvíli cítíme jako mul-

timilionáři. S těmi pár bankovkami z Evropy, 
jsme necítili žádné riziko, jako nyní s plným 
batohem peněz. Ohledně jídla už se nebojíme 
vůbec ničeho a užíváme si exotiky kuchyně i 
prostředí místní chudiny. Vyrážíme na poslední 
nákupy s pevnou vírou, že nejpozději dnes (ne-
bo i za týden) vyrazíme do vnitrozemí. Řešíme 
přesun a podle toho kolik zbyde peněz využije-
me jako v minulosti dopravu traktorů aspoň do 

Ifakary. V horším případě vyrazíme na oprav-
dové safari po vlastní ose už z Dar es Salaamu. 
Všechny zdravíme J+V+T+L+L+O 

 
02/02/2016 19:50: "Ahoj. Dneska jsme se roz-
dělili na 4 skupiny, abychom mohli ovlivnit si-
tuaci z více stran. Otec Norbert šel něco vyři-
zovat do města, skupina vyjednávačů (Petr, 

Václav a Tomáš) šla nakupovat panely k so-
lárním čerpadlům a ostatní materiál, Libor s 
Laďkou šli poznávat město a otec Jan šel na 
úřady. Všechny skupiny až na otce Jana byly 
víceméně úspěšné. Skupina Libora a Laďky se 
úspěšně spálila, Norbert mimo jiné zprovoznil 
router, vyjednávači nakoupili solární panely za 
dobrou cenu. Ke kontejneru jsme se však zatím 

nedostali, ale jsme o tři kroky blíž. Tomáš se 
dokonce naučil vyjednávat s místními obchod-
níky a už jezdí sám na mototaxi po městě. 
Zdravíme do Česka do zimy. Vaše výprava."  
 

02/02/2016 18:50: "Ahoj, Protože bylo jasné, 
že dnešek se zase pročeká na úřadech, rozdělili 
jsme se a Honza s Vaškem se šli mořit na úřa-

dy a já vzal mlaďochy aspoň na Zanzibar. 
Když jsem se vrátil, Honza leží pořád tuhý v 

posteli. Určitě budeme později psát nějakou 
zprávu. Ale zatím aspoň pošlu pár fotek. Petr" 
 

03/02/2016 20:21: "Ahoj. Obavy s odbavením 
kontejneru se naplňují. Procedura je stále 
komplikovanější a den za dnem se vyskladnění 
posouvá. Dnes jsme vyjednávací skupinu (O. 
Jan) posílili o Václava, ale bohužel bez zjevné-
ho efektu. Napětí vzrůstá, protože zejména ne-
ustále čekání je nesmírně úmorné. Otec Jan se 

dokonce už pokoušel lstí dostat za ostrahu cel-
ního úřadu, v okamžiku kdy se je Václav po-
koušel zabavit. Ale skončilo to hrubým vyvede-
ním a pohrůžkou vězení. Ani další pokus, kdy si 
naši smutní hrdinové dokonce koupili lodní lís-
tek, aby se dostali do celního prostoru přístavu 
nevyšel, a ostraha jim lístky odebrala. Za den a 
půl se úředníkům podařilo alespoň vystavit 

fakturu, abychom ji mohli uhradit. Což jsme 
obratem provedli. Protože veškeré ostatní úko-
ly, které měla druhá skupina provést, jsou pro 
tuto chvíli splněné. Odjela  alespoň navštívit 
a  dopnit síly na Zanzibar. Naše odhodlání zů-
stává nezlomné a všichni zase zítra napneme 
síly a věříme, že se dílo podaří. Všechny do 
Brna zdraví JPVTLL" 
 

04/02/2016 17:40: "Ahoj, kratce z cesty nakla-

dakem. Dneska jsme dostali kontejner a s 
Vaclavem ho doprovazime do Ifakary. Je nas 
tu pet v kabine pro dva. Chlapici jsou pohodari 
a zitra dopoledne bychom meli byt na miste. 
H(onza)“ 
 

04/02/2016 18:49: „Vstávali jsme s jasným cí-
lem, že ještě dnes nepolevíme, dokud kontejner 
nedostaneme. Trochu jsme zase přeházeli 

týmy. Na úřady tentokrát vyrazil Petr a ostatní 
šli zajistit materiál, který se bude dokládat 
rovnou do kontejneru. Mohli bychom zde dlou-
ze popisovat proceduru, ale bylo by to jako 
psát noty na buben ve filharmonii: čekání, če-
kání, čekání, bum, čekání....atd. Nicméně ne-
budeme napínat, přesně v 15h vyjel kamion s 
kontejnerem a všemi papíry z vrat celního 
skladu. A již o hodinu a půl později vyráží do-

ložený našim materiálem nakoupeným v Dar es 
Salaamu na cestu. Z posledních peněz jsme vy-
škrabali na zálohu na naftu a Honza s Václa-
vem naskočili za řidiče a tradá. Zbytek týmu 
zahladí večer stopy, doplatí ubytování a ve čty-
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ři ráno vyrazí za nimi. Začala druhá kapitola 
naši cesty. Na všechny doma myslíme a příští 

pozdrav už bude z Ifakary. JPVTLL 
PS: Poslední zprávy z cesty kamionu jsou, že 
už platili dvě pokuty, takže je všechno evident-
ně, jak má být...“ 
 

05/02/2016 20:43: „Ahoj, Posíláme dnešní re-
port. Jsme utahaní tak, že nás nenapadá ani 
žádná vtipná hláška na začátek. Veselé příběhy 
z natáčení v kamionu jsou následující: Na 
místní poměry poměrně zánovní kamion značky 

Scania, ročník narození 1986 nesvítil, nestar-
toval, neblikal..., no raději budeme popisovat 
co fungovalo: volant a klakson. Veškeré ne-
funkční prvky, včetně průběžného dolévání vo-
dy do chladiče nahrazovali dva asistenti. Spolu 
s Honzou a Václavem tak bylo v kabině pro 
dva - pět osob. Bohužel tak spolu museli i no-
covat. Proto i noční přestávku zkrátili na mi-

nimum, protože v pěti se v jedné kabině oprav-
du spát nedá. Tak se stalo, že druhá skupina, 
která vyrazila ve čtyři ráno a hnala se tak, že 
na místních cestách urvala chladič od Norber-
tova auta, našla v Ifakaře Honzu s Václavem 
již v pilné práci na vyskladňování kamionu. 
Pro tento účel našli nejlepší rampu / mez s pří-
kopem v celé Ifakaře. Protože řidiči spěchali 

(díky dlouhému vyskladňovaní totiž zítra končí 
lhůta na vrácení kontejneru), všichni se oka-
mžitě zapojili do práce. Kontejner, do kterého 
by se normálně dával traktor jeden, byl zapl-
něn do posledního místečka traktory dvěma, 
valníkem a spoustou dalšího materiálu. Takže 
vyložit jej byla hodinářská práce a hlavolam 
hodný pana Rubika. Jelikož rampa byla za 
městem, traktory rozebrané a vůz rozřezaný, 

museli všichni v nepředstavitelném vedru na-
pnout opravdu všechny síly aby vše nejen vylo-
žili, ale zprovoznili a mohli odjet do města do 
centra Bethlem. V Ifakaře jsme se podle plánu 
potkali s dalšími dvěma českými dobrovolni-
cemi Eliškou a Radkou z organizace Bez má-
my, která v Mahangu postavila sirotčinec. 
Unaveni, ale šťastni, že jsme konečně v našem 

pracovním módu, všechny zdravíme a přejeme 
dobrou noc. Lala salama. JPVTLLEK“ 
 

06/02/2016 20:20: „Ahoj, Dnešek jsme strávili 
ještě v Ifakaře. Původně jsme chtěli už odjet do 
Mbingu, ale plánované i neplánované práce se 
protáhly natolik, že jsme ještě zůstali na noc v 

Betlémě. Byrzy ráno s Tomem vyrazíme s trak-
tory na cestu, takže jsme se domluvili, že po-

drobné hlášení pošleme až zítra. Zatím posílám 
jen pár fotek. Začalo lít jako z konve, tak to 
bude zítra zajímavé. Petr“ 
 

06/02/2016 22:11: „Ahoj, Jsme stale v centru 
Betlem. Ackoli jsme se cely den chystali k od-
jezdu do sirotcince v Mbingu, nepodarilo se 
nam vyjet. V mezicase totiz bylo potreba opra-
vit nase auto. K oprave vyrazili Jan a Vaclav a 
bylo to zajimave. Na opravu museli rozrezat 

vyrazenou postel a jejimi kousky vyztuzit po-
skozene casti auta. Zbytek vypravy v centru 
Betlem chystal traktory na dalsi cestu. Podari-
lo se to az pozde vecer, a proto budeme vyrazet 
v nedeli rano. J+V+L+V+P+G“ 

 
07/02/2016 23:36: „Dnes začneme od konce, 
jsme v Mbingu v sirotčinci. Je nám hezky na 

duši, protože jsme zde zažili krásné přijetí. Dě-
ti mávaly ratolestmi, zpívaly vítací písně, tan-
covaly, bubnovaly na buben a skákaly nám do 
náručí. Večer jsme jako poděkování a projev 
vděčnosti dostali od sester místní oblečení. 
Cesta sem začala zajímavě. Petr s Tomášem 
vyrazili už v 6 ráno, ale na jednom ze dvou 
kruhových  objezdů Ifakary netrefili odbočku a 

vydali se na druhou stranu. Naštěstí je zastavi-
la řeka, přes kterou se nemohli dostat. Tam 
zjistili, že je něco špatně, tak to obrátili. V 8 od 
nich přišla zpráva, že je zastavila policistka a 
potřebuje dokumenty k traktorům, které zůstaly 
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v Betlémě. Traktory byly stále ještě v Ifakaře. 
Naši traktoristé se policistku pokusili uplatit 

bonbóny a podařilo se. Cesta se vinula nád-
hernými svěže zelenými rýžovými políčky na 
pozadí krásných tanzánských hor. Bylo to dal-
ších 7 hodin drkocání po polní cestě s dírami a 
blátem. Vysílená posádka traktorů (nyní Petr, 
Václav a Tomáš)  si v jedné vesnici chtěla dát 
jídlo, ale místní obyvatelé jim řekli, že je tam 
zrovna cholera, tak naše řidiče přešla chuť. 

Cesta proběhla skoro bez závad, jen bylo po-
třeba dotáhnout pár uvolněných šroubů, které 
se během drkocání uvolnily. Několikrát bylo 
potřeba přerovnat náklad. Petr prohlásil, že 
vidět svět z traktoru je skoro stejně krásné jako 
vidět ho ze hřbetu koně. Mějte se krásně. Hon-
za a ostatní“ 

 
08/02/2016 20:35: "Vážení a milí přáte-
lé, Vděčnost sestry Anny ze sirotčince za přive-
zené dary: traktor, vlek, kultivátor i oblečení a 
hračky neznala mezí a touto cestou vám chce 
poděkovat. Večer z vděku uspořádala oslavu s 
na místní poměry bohatou večeří, zpěvy a také 
nám přitom oblékli místní oděv - tuniku. Osla-
va se protáhla, takže otec Jan v podstatě rov-
nou v noci navázal na cestu a vyrazil druhým 

traktorem směr Mpanga. Ostatní se krátce vy-
spali a v ranních hodinách se rozloučili a vy-
razili také. Cesta byla po vytrvalých deštích, 
které zde v tomto ročním období panují, velmi 
náročná, nejen pro traktor, ale i pro dopro-
vodné vozidlo. Cestou jsme museli při průjezdu 
rozbahněnými úseky napnout všechny síly po-
sádky i vozidel. Naštěstí jsme nikde neuvízli 

(na rozdíl od jiných vozidel na cestě). O. Jana 
jsme dojeli až kolem poledne před městem 
Mlimbou kde uvítal vystřídání. Kolem třetí 
jsme všichni zdárně dorazili do farnosti otce 
Norberta, Mpanga a hned jsme se pustili do 
práce a začali opravovat traktor Super (dove-
zeny před třemi lety) a chystat rám na panely 
pro solární pumpu. Od zítřka začneme na plno 

s našim projektem v Mpanze. Vaše skupina 
dobrovolníků JPVTLL" 

Pokračování přineseme v příštím čísle 
zpravodaje. 
 

Gustovo okénko 

Při letošním tříkrálovém koledování jsem 
měl dva zážitky, které se mi nejvíce dosta-
ly pod kůži. První byl komický, dlouho 
jsem se tak s chutí nepobavil:  

Vešli jsme do bytového domu a, jako všu-
de jinde, jsme zazvonili na všechny zvon-
ky na patře, zaklepali jsme a pěkně zostra 
zpustili o tom, jak …jdeme k vám a štěstí a 
zdraví... Po pár vteřinách mezi nás doslo-
va vlítl rozohněný dědeček a s výkřikem 
„Děléte ješče větší randál“ se vracel do 
svého příbytku a bouchl tak dveřmi, že ce-
lý barák málem poskočil.   

Laskavý vánoční dotek pak přišel přímo 
na ulici: Procházeli jsme k dalším obydlím 
a tu zahlédnu v patře protějšího domu je-
ho a ji - nosy na skle, štastné oči, živý ob-
raz lásky. A za chvíli již sbíhají, drží se za 
ruce a stále vyzařují něco nepopsatelné-
ho. Nevadí jim, že jsou oblečení na poko-
jovou teplotu, jejich štěstí nemůže pod-
lehnout zimě, chtějí svoji radost znásobit 
laskavostí. A stejně, jak vesele přiběhli, se 
zase vrací do svého domova, aby dál záři-
li... Kéž bychom tak všichni dovedli zářit, 
máme přece Důvod.  

   

Na konci ledna jsem si uvědomil, že často 
spoléhám na své vlastní síly, ale měl bych 
se spíš vydat cestou o. Jana. Pro mne je 
zářivým dokladem, že si nemáme dělat 
starosti z toho, co bude, protože "dnešek 
má dost svých starostí." Necelých 24 ho-
din před odjezdem do Tramtárie (nevím, 
zdali jsem špatně nezachytil název afric-
kého státu, kam se chystal :-)) jsem se jej 
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mimoděk zeptal: „Kdopak bude zastupo-
vat?“ A odpověď hodná těch, kdo beze 
zbytku vše vkládají skrze svou pevnou víru 
do Božích rukou: „Nevím.“   

A.D. 

 

Děkujeme za vaše příspěvky. 

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je     
19. 3. 2016 

 

Něco pro děti … 

 

Milé děti, 
už je polovina února, začíná nám postní doba a pomalu se blíží Veliko-
noce. A přitom ještě před chvilkou jsme prožívali advent a Vánoce. 
Vzpomínáte si? Doufám, že ano. Protože v adventu jsme zahájili Rok 
milosrdenství a vysvětlovali jsme si, co to vlastně to milosrdenství je. 
(Kdo to už zapomněl, může se podívat do adventního Rožně nebo na 
internet  ) Rok milosrdenství stále trvá a my se proto budeme Božím 
milosrdenstvím inspirovat a řídit i v postní době. Tentokrát pro vás ale 
nemáme žádnou společnou hru – tentokrát se budeme snažit každý 
sám. Pokusíme se každý den vykonat alespoň 1 skutek milosrdenství. 
A jak to máme udělat? 
Jeden pan farář (J. Mikulášek) napsal: „Nebylo by asi dobré, kdybych si 
ráno sedl a začal vymýšlet, kterýpak velký skutek milosrdenství bych 
dnes mohl vykonat. Snad někoho zachránit z hořícího domu? Nebo to-
noucího z řeky? Lepší asi bude vstát a vydat se vstříc malým skutkům 
milosrdenství, které se nám nabízejí téměř na každém kroku.“ 
Takže co vlastně můžeme dělat? 
Každý den se pokusíme udělat alespoň jeden malý skutek milosrden-
ství. Např.: říct dobré slovo, být za všechno vděčný a děkovat, křivé 
slovo nepovažovat hned za urážku, uznat to dobré, co udělal druhý a 
pochválit jej, pozdravit, zajímat se o druhé, mile překvapit někoho 
v mém okolí, nabídnout pomoc, najít si čas pro rodinu či přátele, pomoct 
někomu v nouzi, odpouštět, být trpělivý s mladšími kamarády, staršími 
či nemocnými lidmi, přiznat si svou chybu a nekritizovat jiné, modlit se 
za živé i zemřelé… 

Na další stránce vidíte mapu naší postní cesty. Za každý den, kdy se 
nám podaří udělat jakýkoliv skutek milosrdenství, si můžeme vybarvit 
příslušný kamínek cesty. Snažme se, aby do Velikonoc byla naše cesta 
co nejkrásnější a plná našich skutků milosrdenství.  
Přeji vám hodně síly a Boží pomoci pro prožití doby postní. 

Terka  
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Pořad bohoslužeb do Velikonoc 

14.2. Ne 1. postní 7.15 na poděkování 
   8.30 za zemřelého Jiřího Pavelku a živou rodinu 
   10.00 za farní společenství 

15.2. Po  18.00 za nemocné 

17.2. St  18.00 za živou a zemřelou rodinu Handlarovu 

18.2. Čt  7.00 za manžela a celou rodinu 

19.2. Pá  18.00 
za skauty 
za † rodiče Tišnovských, dvoje prarodiče a zemřelého Aloise a Františka 

20.2. So  7.00 za zemřelou Boženu Suchou a Boží požehnání pro rodinu 

21.2. Ne 2. postní 7.15 za živou a zemřelou rodinu 

   8.30 
na poděkování za uzdravení s prosbou o Boží ochranu a Boží pomoc pro 

celou živou rodinu 
   10.00 za farní společenství 

22.2. Po  18.00 za † Jaroslava Vidláka a rodinu Pochopovu, Kouřilovu a Stokláskovu 

24.2. St  18.00 na poděkování za dar života a víry pro rodinu Malečkovu 

25.2. Čt  7.00 za zemřelé spolužáky 

26.2. Pá  18.00 
za rodiče Ulrichovy 
za zemřelou Miroslavu Šmídovou 

27.2. So  7.00 za zemřelé 

28.2. Ne 3. postní 7.15 na úmysl dárce 
   8.30 za farní společenství 
   10.00 za rodinu Praxovu, Suchých a Drábkovu a živou rodinu Suchých 

29.2. Po  18.00 za společenství maminek 

2.3. St  18.00 za zemřelé rodiče, kmotry a živou rodinu 

3.3. Čt  7.00 za nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu z naší farnosti 

4.3. Pá  18.00 
za živou a zemřelou rodinu a dary Ducha Svatého pro živou rodinu 
za živou a zemřelou rodinu 

5.3. So  7.00 za požehnání pro tatínka 

6.3. Ne 4. postní 7.15 za zemřelé rodiče Bartlovy a živou rodinu 

   8.30 
za zemřelé rodiče a prarodiče a živé a zemřelé rodiny z obou stran a ne-
mocné sestry 

   10.00 za farní společenství 

7.3. Po  18.00 za Boží požehnání pro bratra, manžela a syna 

9.3. St  18.00 za zemřelé Miladu a Josefa Kazdovy a živou rodinu 

10.3. Čt  7.00 za zemřelou Evu Konečnou a Milenu Bízovu 

11.3. Pá  18.00 
za zemřelé rodiče, bratra a živou rodinu 
na úmysl dárce 

12.3. So  7.00 na úmysly dárců 

13.3. Ne 5. postní 7.15 za spásu manžela 
   8.30 za rodiče Pokorných, vnučku Lucinku a celou živou rodinu 

   10.00 za farní společenství 

14.3. Po  18.00 
za město Brno 
za nemocné 

16.3. St  18.00 na poděkování a za dar zdraví pro celou rodinu 

17.3. Čt  7.00 za rodiče, bratra, švagry, neteř a živou rodinu 

18.3. Pá  18.00 
za zemřelé rodiče a živou rodinu 
za zemřelého Josefa Bořeckého a živou a zemřelou rodinu 

19.3. So sv. Josef 7.00 za zemřelé 

20.3. Ne Květná neděle 7.15 na úmysl dárce 
   8.30 na poděkování, za ž. a † rodinu Řádkovu,Janovskou, Krejčí a Zakopalovu 
   10.00 za farní společenství 

21.3. Po  18.00 za živou a zemřelou rodinu Škvařilovu, Kubicovu a Zbořilovu 

23.3. St  18.00 za rodinu Kaščákovu 

24.3. Čt Zelený čtvrtek 18.00 za všechny kněze, kteří sloužili a slouží naší farnosti 

25.3. Pá Velký pátek 18.00 --- 

26.3. So Bílá sobota 21.00 na poděkování za dar víry a křtu 

27.3. Ne Hod Boží 7.15 za zemřelého tatínka Václava Komárka a syna Jaromíra Pluskala 
  velikonoční 8.30 za zemřelé rodiče z obou stran a za dar víry a zdraví pro celou rodinu 
   10.00 za farní společenství 


