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Milé sestry a bratři!
Slavíme svátky Veliké noci, ve které Ježíš poráží smrt. Dotýká se nás to
zcela osobně, protože on svým vítězstvím může zasáhnout do našeho života. Tak jako zasáhl do života jednoho konvertity, který se baví se svým
nevěřícím přítelem:
„Tak ses tedy obrátil ke Kristu?“
„Ano.“
„Tak to o něm musíš vědět spoustu věcí. Řekni, kde se narodil?“
„Nevím.“
„V kolika letech zemřel?“
„Nevím.“
„Kolik knih napsal?“
„Nevím.“
„No to toho víš dost málo na to, že tvrdíš, že ses obrátil ke Kristu!“
„Máš pravdu. Stydím se, že toho o něm tak málo vím. Ale vím jedno:
Před třemi lety jsem byl opilec. Byl jsem zadlužený až po uši. Rodina se
mi rozpadala. Manželka a děti se každý den bály mého příchodu. Ale teď
jsem přestal pít, nemáme dluhy, mám spokojený domov, děti se na mě
večer těší. To všechno pro mě udělal Kristus. A to je to, co o Kristu vím!“
Můžeme se postavit na místo tohoto konvertity, jestliže skutečně přijmeme Ježíše do svého života. Nyní o Velikonocích si připomínáme, že za nás
dal svůj život, ale také, že přinesl do života naději, když vstal z mrtvých.
Ukazuje svou moc. Po vzkříšení se ukázal apoštolům a ženám. Jedna
z nich byla Marie Magdalská. Nepoznávala Ho, ale On k ní promlouvá:
„Proč pláčeš? Koho hledáš?“ Vstupuje do jejího smutku. Ukazuje soucit
s člověkem, který byl motivací celé jeho mise na zemi. Oslovuje Marii
jménem a ona ho v tu chvíli vyzná jako svého Mistra. Přesně takhle také
oslovuje každého z nás. Přijmeme ho také jako svého Mistra?
Přeji krásné Velikonoce prozářené nadějí přinesenou vzkříšeným Mistrem.

Váš otec Jan

Život ve farnosti
28. 3. Pondělí velikonoční
mše sv. v 7.15 a 9.00 hod.

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

4. 4. Slavnost Zvěstování Páně
mše sv. v 18.00 hod.

5. 5. Slavnost Nanebevstoupení
Páně
mše sv. v 7.00 a v 18.00 hod.

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

Misijní jarmark a misijní štrúdlování
V neděli Božího milosrdenství dne 3. 4. 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. A
abychom si je mohli lépe vychutnat, budeme
si k nim moci dát teplý či studený nápoj. Farní
kavárnu budeme mít tedy tentokrát před kostelem.
Výtěžek z této misijní akce bude opět věnován
na Papežská misijní díla do Krkonoš.
Děkuji vám všem mnohokrát za všechny vaše
misijní příspěvky i výrobky.
Renča Schmidtová

Májové pobožnosti

22. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice

- první májová bude v neděli 1. května večer.
Další májové budou bývat po večerních mších
svatých.

29. 5. Slavnost Těla a Krve Páně

Svatodušní novéna

15. 5. Slavnost Seslání Ducha svatého

mše sv. v 8.00 v kostele a
v 10.00 na náměstí s průvodem

3. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova
mše sv. v 18.00 hod.

5. 6. První svaté přijímání dětí
při mši svaté v 10.00 hod.

10. 6. Noc kostelů 2016
mše sv. v 18 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

Devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha
svatého začne ve čtvrtek 5. 5., vždy po mši
svaté. Zakončení bude v pátek 13. 5.

Koncert Marianek
Marianky vás srdečně zvou na svůj malý koncert, který se uskuteční v kostele 14. 5. v 16
hodin.

Žehnání motorek
Pro všechny vlastníky jednostopých motorových miláčků se naskýtá jedinečná příležitost
nechat si svůj stroj požehnat, a to v neděli 15.
května ve 14 hodin před kostelem.

1. svátost smíření dětí
- v sobotu 4. 6. od 9.00 hod.

Farní odpoledne
Společné setkání na farní zahradě se bude konat v neděli 5. června. Srdečně zveme!

18. dubna, 6. května a 18. června

Konec školního roku

Mše svaté za zemřelé

Poslední mše svatá zaměřená
na děti bude ve středu 22.
června. Po mši bude na farní
zahradě táborák pro děti i rodiče (i prarodiče).

25. dubna, 30. května, 27. června.

Mše svaté na úmysly dárců
30. dubna, 30. května, 25. června.
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Farní poutě
 Jarní pouť naší farnosti nás letos zavede
do Kutné Hory. Navštívíme také Svatou
bránu v Želivi. Termín konání je sobota
7. května.
 Národní pouť do Krakova ve Svatém
roce Milosrdenství plánujeme jako
dvoudenní od 27. do 28. května. Předběžná cena bude 1.500,- Kč.
 Pouť dětí se bude konat 11. června.
Bližší informace u katechetek.

Probíhá...
Snídaně na faře
- ve čtvrtek 14. 4, 12. 5. a 9. 6. po mši svaté.
Adorace se zpěvy z Taizé
- obvykle 3. sobotu v měsíci, ve 20 hodin.
Večery chval
- obvykle 1. sobotu v měsíci, ve 20 hodin
Společenství seniorů
- ve čtvrtek 21. 4., 19. 5. a 16. 6., vždy po
mši svaté.
Společenství mládeže
- vždy ve čtvrtek od 19 hodin na faře.

Připravujeme...
Farní tábor pro děti
Farní tábor pro děti nejen z náboženství proběhne od 7. do 13. srpna. Tábor je pro děti od
2. do 7. třídy ZŠ, hlaste se v sakristii.
otec Jan

Pouť do Svaté země
Milé farní společenství,
ráda bych vás oslovila nabídkou poutě do Svaté země v březnu příštího roku (2017). Více jak
roční předběžné oslovení vás všech volím proto, abyste měli čas na našetření peněz, a také
proto, že již nyní je potřebné znát zájem o tuto
pouť. Je nutné dát dohromady nejméně 40
účastníků. Pouť bychom uskutečnili s CK pana
Miklase z Prostějova.
Vše vkládám do Božích rukou a prosím, abyste
se i vy připojili modlitbou za tuto pouť.
Prosím zájemce, aby se u mě přihlásili, kontakt
na mobilní telefon je v sakristii.
Jana Suchánková

Diecézní akce
Rodinná pouť
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno ve
spolupráci Biskupstvím brněnským a brněnskými církevními školami zve všechny rodiny
na Rodinnou pouť na Vranov u Brna. Pouť se
koná v neděli 3. dubna 2016, na svátek Božího
milosrdenství.
Zájemce čeká cca 5 km dlouhá trasa z Lelekovic na Vranov, úkoly pro děti, společná mše
svatá, divadlo aj.
Více na www.crsp.cz
***

Hospodaření farnosti v roce 2015
Výnosy
Sbírky
Přijaté dary
Nájemné
z toho Junák
Za tábor
Úroky z b.ú.
CELKEM

968.370,29.500,79.702,70.280,40.000,232,1,117.804,-

Náklady
Bohoslužebné
Režijní
Energie
Opravy, údržba

18.786,152.904,207.846,11.328,-
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DPP
z toho na byty
Odeslané sbírky a přísp.
Dary a charita
z toho na Tanzánii
Daň z nemovitostí
Odpisy majetku
Výdaje za tábor
CELKEM
Hospodářský výsledek

77.070,52.170,256.826,171.036,142.271,2.718,175.791,42.082,1,116.387,1.417,-

Další ekonomické informace
V roce 2015 realizovala naše farnost dvě
stavební akce:
1. Půdní vestavbu 3 bytů za 2.955.000,- Kč
2. Půdní vestavbu nových kluboven za
518.367,- Kč. Na tuto akci obdržela naše
farnost dotaci od Jihomoravského kraje
ve výši 400.000,- Kč a finanční dar od
Skautské nadace J. Foglara ve výši
25.000,- Kč.
Peněžní prostředky k 31.12.2015:
bankovní účet
469.166,pokladna
6.316,Celkem
475.482,Kamila Schmidtová

Ozvěna vánoční sbírky na LL
Vážení a milí bratři a sestry z farní charity
v Brně - Řečkovicích,
s vděčností Bohu i vám píšu tento dopis
v době, kdy prožívám první dny od svého návratu z Afriky, kde jsem v Libérii v doprovodu
ředitele LL pana Lubomíra Hajase navštívil
místa připomínající u nás minulá staletí. Nyní
nemám na mysli politický režim, ale stav společnosti, ničené občanskými válkami i ve 21.
století a neochotou a neschopností vlády
vládnout.
Poprvé v životě jsem se setkal s lidmi nemocnými leprou a strašnými vředy buruli, kteří žijí

uprostřed své vesnice, a jedinou léčbou, kterou znají a používají, je zakrýt ránu šátkem nebo se pomazat popelem. Tam jsem si skutečně
intenzivně uvědomil mravní povinnost využít
každý dar, který dostáváme, co nejlépe k léčbě
těchto lidí. Při výjezdu do jejich vesnice (tzv.
field trip) přicházejí za specializovaným pracovníkem z „našeho“ střediska v Gantě a místním tlumočníkem s důvěrou a s oním zvláštním výrazem v očích, který mají jen lidé po
dlouhém utrpení.
Až později bude možné, abych o tom napsal
více, ale dnes mohu jen říci za ně: „Děkuji“. A
za sebe dodávám, že váš dar způsobuje tolik
dobra, o kterém se vám možná ani nezdá. Bez
této pomoci by totiž neexistovaly žádné výjezdy, ani ruce odborníků podávající léky a
vymývající rány. Tito lidé by byli odsouzeni
pomalu umírat ve svém rozpadajícím se těle.
Děkuji za Vaše milosrdenství….
S pozdravem a požehnáním
P. Vojtěch Eliáš

Jean Vanier
Milí čtenáři, konečně, se zpožděním se dostávám k napsání článku o loňském laureátovi
Templetonovy ceny. Pomáhá mi k tomu nedávné prožití duchovních rekolekcí ve Lvově
na Ukrajině pro asistentky a asistenty komunit
Archa (L'Arche) z Ukrajiny, Litvy, Polska a
Chorvatska. Také blížící se Velikonoce a blížící
se další termín udělení této významné ceny
mě inspirují a popohánějí.
Ale nejprve o tom, jak jsem se k tomu všemu
dostal. Psal se rok 1987, žil jsem
v litoměřickém semináři trpěném tehdejší politickou garniturou. Zdaleka jsme tehdy netušili, že už dlouho nevydrží. Tehdy se dalo jezdit
pouze do zemí jako východní část Německa,
tam jsme jezdili poměrně často, do Polska bylo
potřeba písemné pozvání. V semináři jsme
měli pár dní volna a tak jsme se s jedním kolegou rozhodli jet do Maďarska, protože jsme
tam ještě nebyli. Jeli jsme vlakem do Budapešti, a tam jsme zazvonili na nejbližší církevní instituci, kterou jsme potkali na náměstí, které
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se jmenovalo Miksáth Kálmán Tér. Stojí tam
kolej řádu piaristů, kteří se věnují vzdělání a
výchově mládeže. Poprosili jsme o nocleh a
dostali jsme jej, a protože jsme večer neměli
žádný speciální program, zeptal se nás náš
hostitel, jestli se chceme podívat na videokazetu o Arše a Jeanu Vanierovi. Pak jsme ji
shlédli a pamatuji si z ní záběry při bohoslužbě
pro lidi s postižením. Když jsme se pak
s hostiteli loučili, dali nám na cestu knihu napsanou Jeanem Vanierem Community and
Growth, ve které Jean popisuje svoje zkušenosti z komunit, jež sám založil v roce 1964,
když ze své úspěšné kariéry námořního důstojníka britského námořnictva odešel, a skrze
svoje přátelství s dominikánem P. Thomasem
Phillippem vstoupil do ústavu pro mentálně
postižené a objevil tam poklad, díky vyslovené
i nevyslovené otázce handicapovaných „Budeš
mým přítelem? Máš mě rád?“ Jean udělal tento krok ze světa silných, bojujících do světa
velmi utlačovaných. Odešel také z univerzitního světa intelektuálně zdatných (byl profesorem na Univerzitě v Torontu) do světa intelektuálně postižených. A přece, právě tam našel
život, své nejlepší učitele, navzdory zdání druhých, že právě tam promarní svůj život, který
se tak slibně rozvíjel.

Jean pozval ke společnému bydlení dva handicapované muže Raphaela a Phillippa, a tak
vznikala v malé francouzské vesničce TroslyBreuil první komunita L'Arche (Archa), nazvaná podle biblické Archy Noemovy zachraňující
život na zemi při potopě. Komunity se v šedesátých a sedmdesátých letech začaly šířit po
světě. Dnes je jich 149 ve 39 zemích světa,
každá se snaží uskutečňovat a prožívá Vanierův objev, který je v Bibli a v křesťanství vykreslen velikonočním principem kříže a vzkří-

šení. Kříž je původně nástrojem odvržení a
mučení, pro křesťanský svět se díky Ježíši Kristu stává nástrojem záchrany a vítězství.
V České republice zatím žádná komunita Archy
oficiálně ještě neexistuje, ale již v roce 1991
vzniklo první společenství hnutí Víra a světlo,
které bylo také silně inspirováno Jeanem Vanierem a jeho myšlenkou. Stalo se tak na
poutním místě v Lurdech, kde se o velikonocích v roce 1971 konala pouť lidí s mentálním
postižením. Z akce byl v Lurdech nejprve
strach a v pohotovosti byla armáda a policie,
ale pak se událost rozvinula v radostnou oslavu velikonoc a Kristova vzkříšení. Na tuto pouť
potřebovali lidé s postižením a jejich rodiče
pomoc mladých lidí. Po úspěšné pouti si řekli
účastníci, proč by nemohlo takovéto setkávání
pokračovat v něčem pravidelném, a tak vzniklo celosvětové hnutí, jež sdružuje rodiče mentálně postižených, je samotné a mladé přátele.
A od roku 1991 pracuje v této zemi a zakouší
dary, kterými lidé s mentálním postižením
obohacují ty, kteří se s nimi dostávají do vztahu. Skrze svoje první kněžské místo v Brně Králově Poli jsem se dostal k působení mezi tělesně postiženými, a díky jejich vedoucímu
jsem se dostal také ke vznikající skupině Víra a
světlo v Brně, která později dala vznik dalším
skupinám, dodnes žijícím myšlenku sdílení obdarování lidí s postižením i bez.
Ve dvou místech ČR existují dvě komunity,
které by se rády staly Archami Jeana Vaniera a
snaží se o společné přebývání mentálně postižených a jejich asistentů. Jedna z nich je na
zaniklém poutním místě v Železných horách.
Kolem svátku Sv. Anny pořádá každoročně v
červenci pouť pro rodiče s dětmi a všechny
ostatní, s bohatým odpoledním programem,
občerstvením, grilováním, lukostřelbou, zábavným vystoupením a tvořením, prodejem
výrobků komunity apod…
V roce 2015 obdržel sedmaosmdesátiletý Jean
Vanier významnou Templetonovu cenu, jež
ozdobila rok předtím i českého kněze Tomáše
Halíka. Odměna se dává těm, kdo se zaslouží
o přínos na poli „pokroku ve výzkumu
a objevech týkajících se duchovních skutečností“. Při obřadu slavnostního předání této
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ceny zdůraznil Jean Vanier právě transformaci,
kterou prochází ten, kdo se dostane do vztahu
s lidmi dříve v považované za lidi stižené Božím trestem. To je objev obrovského významu.
Se svou slabostí a chudobou dostávám misi,
poslání – pomoci růstu lásky mezi lidmi. Jsme
všichni zranitelní a často zranění, ale uvnitř
ukrýváme láskyhodnou osobu a důstojnost
Božího zalíbení a jeho lásky. V konkrétním
každodenním životě komunit Archa se ovšem
nežije žádná sladká idylka. V projevu při předání ceny v Londýně, řekl mimo jiné Jean Vanier: „Komunita je místem proměny. Komunita je místem náležení, kde může být každý
proměněn a nalézt naplnění lidství.“ Nezamlčoval ale také obtížné aspekty společného žití:
„Vůbec to není snadné milovat se navzájem,
když žijete s lidmi. Víte, pěkně vás to vytáčí a
leze na nervy. Nevím jak vy, ale já jsem v komunitě žil 50 let. Je to hrůza! Je to hrůza! Víte,
žít společně, a jak to slyším v rodinách, je to
všude stejné…“
O velikonocích často v kostelích zaznívá žalm
119 s odpovědí „Kámen, který zavrhli stavitelé, stal se kvádrem nárožním.“ Kristova smrt,
která byla v očích mnohých prohrou a zmarem, se stala vítězstvím vzkříšení. Tato proměna zasáhla celý křesťanský euroamerický svět.
Neděle, jež byla předtím nevýznamným dnem
po sobotě, se díky křesťanské víře ve vzkříšení
stala dnem Páně, Dies dominica, dnem vycházejícím z velikonoční události. Jean Vanier a
jeho komunity jsou viditelným znamením velikonoční radostné zvěsti, že „..co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré,
a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné.“
(1Kor 1,27)
Radostné prožití letošních Velikonoc, ale také
každodenní poznání jejich skutečnosti v proměně zranění, chudoby, slabosti a nevýznamnosti v dějiště Božího působení Vám přeje
Jindřich Kotvrda, farní vikář v Řečkovicích,
administrátor v Lipůvce

Manželské večery
Milí spolufarníci, v naší farnosti proběhly již
dva běhy Manželských večerů. Máme na ně od

vás kladné ohlasy a na podzim 2016 chystáme
další běh. Před časem jsme se dozvěděli informaci, že je možné požádat Biskupství brněnské o příspěvek na uskutečnění této aktivity, která je, jak stále věříme, velmi potřebná a
prospěšná. Pokusíme se proto uvedenou dotaci pro naši farnost získat. V tom případě by
se totiž plánovaný podzimní běh kurzu mohl
uskutečnit ve stejně příjemném prostředí,
avšak za přijatelnější cenu.
Tým dobrovolníků - organizátorů MV

Modlitby matek
10 let v naší farnosti
Letos o Velikonocích to bude přesně 10 let od
vzniku první skupinky Modliteb matek (MM)
v Řečkovicích. Vše začalo touhou modlit se
v úzkém společenství, ale s tím, že tam můžou
být přítomné i malé děti. Tehdy taková skupinka v Brně nebyla. Ve farnosti sice probíhá
měsíční setkávání maminek, ale tady jde o
společenství více otevřené a s vyšším počtem
žen. S požehnáním tehdejší národní koordinátorky Růženy Fialové jsme tenkrát s několika
maminkami – kamarádkami, začaly. To se psaly Velikonoce 2006.
Uvědomuji si, že je to veliký
dar, že se toto Boží dílo pomalými krůčky rozšířilo na další
skupinky. V současné době je
v naší farnosti skupinek MM
šest.
Ve stručnosti vypíšu kontakty na vedoucí těchto skupinek + kdy a kde se schází. Pokud by
měla některá žena zájem modlit se za naše rodiny a děti a zažít intimní společenství, stačí
někoho z vedoucích skupinek kontaktovat a
uděláme všechno proto, aby se k nám mohla
přidat. Jsme společenství ekumenické – to
znamená, že nemusíme být ze stejné církve, a
jsme otevřené přijmout nové matky – tělesné i
duchovní (tzn. ženy bezdětné, řádové sestry).
Máme vlastně 2 druhy skupinek: 3 skupinky se
scházejí pravidelně jeden den v týdnu dopoledne – to jsou ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené a 3 skupinky žen, které už
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pracují a scházejí se 1x za 14 dní v odpoledních
hodinách; řazeno dle vzniku skupinek.
1. skupinka: Monika Nováková (608 233 772),
1x týdně, čtvrtek v 9.15 hodin
2. skupinka: Jana Handlarová (737 194 445),
1x týdně, středa v 9.00 hodin
3. skupinka: Barbora Smejkalová (739058092),
1x týdně, středa v 9.00 hodin
4. skupinka: Michaela Robičková (608512930),
1x za 14 dní, čtvrtek na faře v 17.00 hodin
5. skupinka: Jana Rejmanová (603 215 321),
1x za 14 dní, úterý, fara nebo kostel v 17.30
hod.
6. skupinka: Martina Brandsteterová
(777 698 028), 1x za 14 dní, pátek, kostel v
16.15 hodin
Krátce z historie Modliteb matek
V určité době ucítila Veronica Williams se svou
švagrovou Sandrou z Anglie potřebu modlit se
s odevzdaností za problémy, které se týkají
našich dětí. Byly povolané založit modlitební
skupinu, která by se speciálně za děti modlila a
potom pozvaly i jiné matky, aby se připojily…
Dostaly úžasné odpovědi a pochopily, že tato
skupina je v Boží režii.
Na počátku, když se Veronica pomodlila, aby ji
Pán vedl po správné cestě, otevřela náhodně
Bibli na verši z Jeremiáše 31,16:
„Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy,
vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala,
je výrok Hospodinův,
však oni se vrátí z nepřátelské země.
Je naděje pro tvé potomstvo,
je výrok Hospodinův,
Synové se vrátí na své území.“
„Jaké nádherné potvrzení“ – říká Veronica, zakladatelka hnutí Modliteb matek v Anglii.
Jako další vznikají i Modlitby otců (MO), které
založil manžel Sandry a bratr Veronicy – Maurice. Po vzniku MO vzniká komunita Solace –
Útěcha. Tato komunita zastřešuje Modlitby
matek, Modlitby otců a Děti víry. Nyní jsou
Modlitby matek rozšířeny již do 120 zemí světa (údaj z r. 2015).

Spiritualita hnutí MM je cestou úplného odevzdání se. Odevzdáváme sebe, své děti a své
drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že
ON může všechno.
Rozlišujeme 2 druhy modlitebního setkání:
Skupinka MM
- je pravidelné setkávání výhradně žen, nejlépe jednou za týden, ve stejný den a čas,
- v počtu 2-8 žen, aby byla zachována intimita,
- sedíme kolem stolu, na kterém je kříž, Bible,
svíčka a košík, do kterého vkládáme na konci
papírová kolečka se jmény dětí a blízkých,
- modlíme se z modlitební brožurky MM,
- zásady tohoto setkání: neradit, nepomlouvat
a nevynášet ze skupinky důvěrnosti.
Tridua MM = tři dny modliteb (mnozí jste již
tato setkání v našem kostele zaregistrovali,
takže zde je malé vysvětlení, proč tato akce
je).
- setkávání je dané celosvětově a koná se jednou za čtvrt roku, vždy a pravidelně poslední
víkend v lednu, březnu, červnu a září. Termíny
nelze měnit, jsou dané komunitou,
- zde se společenství Modliteb matek otevírá
celé farnosti,
- je určené pro všechny ženy, muže, děti bez
rozdílu (proto se nebojte připojit!),
- charakter setkání se může lišit od setkání malé skupinky, je zde prostor pro vedení Duchem
svatým a skupinka, která daný den připravuje,
si jej pojímá dle svého, volí symboly, modlitby…, nebo poprosíme o. Jana o vystavení Nejsvětější svátosti,
- modlíme se všeobecně za naše děti a rodiny
a každý z těchto dnů má svůj charakter,
- v pátek odprošujeme za naše osobní hříchy,
v sobotu za hříchy těch, které způsobují druzí
našim dětem a neděle je dnem díkůvzdání.
V tomto duchu by měl probíhat celý náš víkend, nejedná se pouze o 3 hodiny z víkendu
(jednotlivě jde o hodinovou modlitbu v kostele),
- my se za triduum modlíme týdny dopředu,
aby si sem Pán zavolal toho, koho by zde chtěl
mít.
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Od června 2016 bude Tridua i ostatní záležitosti a dotazy ohledně Modliteb matek zajišťovat Barbora Smejkalová, na kterou máte
kontakt uvedený výše. Jsem moc vděčná, že
souhlasila a ráda bude v této započaté Boží
akci pokračovat.
Podrobněji se o MM dočtete na
www.modlitbymatek.cz a zde najdete kontakt
na naši národní koordinátorku Markétu Klímovou, na kterou se můžete také obracet.
Na závěr tohoto – omlouvám se – rozsáhlého
článku mi nedá spát ještě jedna věc: Mrzí mě,
že jsem osobně nepoznala prvního duchovního otce Modliteb matek o. Jana Pavlů. Já jsem
vstoupila do MM ve chvíli, kdy on byl zavolán
k Pánu. To jsem samozřejmě tenkrát nevěděla.
A když tak stojím na místě jeho odpočinku a
čtu ta data na náhrobku, že odešel dne 5.
května 2006 – v čas, kdy v Řečkovicích první
skupinka vznikla, myslím, že je to Jeho velké
DÍLO a přímluva. To není náhoda.
Monika Nováková

Modlitby otců
Od roku 1995 působí se schválením České
biskupské konference v naší republice Hnutí
Modlitby matek, jehož zakladatelkou je Angličanka Veronika Williamsová. Zhruba o 10 let
později začínají vznikat první skupinky Modliteb otců.
V naší farnosti se maminky scházejí ke společné modlitbě již 10 let a od loňského roku jsme
se začali scházet společně s několika taťky k
Modlitbám otců. Jsme tedy v podstatě na začátku. Scházíme se v pátek po mši sv. na faře
(v 19 hod.). Modlíme se za všechny otce (duchovní i fyzické) a za Boží požehnání pro naše
rodiny – manželky a děti, příbuzné i naše
kmotřence.
V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s
Pánem na obnově otcovství skrze modlitbu.
Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je
hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v
plné důvěře v Jeho plány.

Kdo byste se chtěli přidat k této společné
modlitbě, tak bližší informace jsou na
http://farnost.katolik.cz/reckovice/mo/ či na
handlar@katolik.cz.

Farní evangelizační buňky
Již jsme v minulých číslech Rožně informovali o
evangelizační aktivitě ve farnosti, která se zde
pomalu rozbíhá. Jedná se o Farní evangelizační
buňky (Rožeň č. 6/2015). Zatím zde máme malý zárodek – jednu buňku, jedno společenství.
Buňka je v současnosti již připravená ke zvaní
dalších členů. Po nějaké době, když se v této
buňce připraví vedoucí dalších buněk, společenství se rozmnoží a bude možné zvát další
členy. Aby celá zkušenost nové evangelizace
farnosti byla nesena modlitbou, nabízím a zvu
ke společným adoracím, které jsou vždy
v pátek přede mší svatou, večeru chval, adoraci se zpěvy z Taizé a nově i k nedělní adoraci,
která bude vždy čtvrtou neděli v měsíci od
19:30.
otec Jan

Co nám v občanské nauce neřekli?!
Už delší dobu mi leží na srdci jedna věc. Žijeme
v demokratické společnosti. Slovo demokracie
znamená „vláda lidu“. Máte ale pocit, milí spolufarníci, že této zemi, nebo alespoň městské
části, vládnete? Ti sečtělejší z Vás mi namítnou, že všichni vykonáváme svou vládu prostřednictvím zvolených zastupitelů. To je
pravda a to mi právě jde. Dozvěděli jste se
např. právě ve škole na hodinách občanské
nauky, že Vaše právo je širší, než jednou za x
let jít k volbám a zvolit si své zastupitele? Že
nemusíte celé mezivolební období jen koukat,
jak se těm zvoleným daří nebo nedaří uskutečňovat, co v kampani slíbili? Že máte jako
občané právo veřejné kontroly? A teď se,
promiňte mi ten delší úvod, dostávám k podstatě věci. Tímto článkem bych chtěla všechny,
kteří se o tom ještě nedozvěděli, upozornit, že
zasedání zastupitelstva naší městské části jsou
veřejně přístupná a dokonce, že jako občané
máme právo při těchto zasedáních vznést svoje připomínky a oprávněné námitky. Já se sna-8-

žím, spolu s několika dalšími, těchto zasedání
pravidelně účastnit, a tak ke cti naší radnice
musím přiznat, že s účastí „lidu“ se počítá a
vždy jsou nachystány i poměrně pohodlné židličky, které však bohužel převážně zejí prázdnotou. Důvodem může být i poměrně časný
začátek zasedání, který ne každý pracující stíhá, ale taky nedostatek času obecně, určitá
pohodlnost nebo dokonce lhostejnost. A v této souvislosti řeší i řada z nás otázku, jestli se
má vůbec jako katolík zajímat o společenské a
politické dění a nějak se v něm angažovat. Debata by byla jistě dlouhá, pro moje rozhodování bylo nakonec stěžejní poselství Písma:
„Nebýt ze světa, ale žít ve světě“, a potom i
část encykliky Rerum novarum papeže Lva
XIII., vydané již v roce 1891, vyzývající k občanské angažovanosti křesťanů.
Takže pro ty z Vás, kteří by našli časový prostor a chuť zjistit, jak to u nás na radnici vlastně chodí a třeba i přispět k rozvoji naší městské části nějakým vlastním dobrým nápadem,
uvádím, že termíny jsou zveřejněny (pravda trošku schovány) na webu městské části. Tam
se také dočtete, že týden před konáním zasedání ZMČ bude na Úřední desce zveřejněn podrobný program zasedání. Pokud by Vás tedy
některý bod zaujal, věřím, že bude v zasedací
místnosti alespoň o jednu neobsazenou židličku méně a o jednoho lépe informovaného
obyvatele více.
JL (redakčně upraveno)

PETICE PROTI ADOPCI DĚTÍ
REGISTROVANÝMI PÁRY
Ze srdce bychom jménem petičního výboru
v čele s paní poslankyní Ing. Pavlínou Nytrovou
chtěli poděkovat těm 202 z vás, kteří jste petici podepsali, protože je v souladu s vaším přesvědčením a učením Římskokatolické církve.
Vy už tento článek dál číst nemusíte. Je totiž
určen těm z vás, kteří jste nepodepsali a argumentovali jste láskou k bližnímu a tolerancí.
Celá Evropa (zvláště západní) a USA pomalu
dojíždí na bezbřehou toleranci všeho možného
zvráceného a na totální rozklad morálky. Evropa je duchovně prázdná. Škoda, že se nedo-

kážeme poučit z rozpadu Římské říše, i když to
bylo už hodně dávno. Římskou říši totiž nerozvrátila pouze ekonomická a vojenská krize, ale
především krize morální.
Tolerance ano, ale ne úplně všeho a za každou
cenu. Toto tvrzení rozhodně není v protikladu
k respektu a lásce k druhým lidem, což jsou
jedny z nejdůležitějších hodnot. V Bibli stojí, že
Ježíš miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. A
všichni známe situaci, kdy nevybíravým způsobem vyhnal kupce z chrámu.
Petice rozhodně nepodněcuje žádnou nenávist. Je zvláštní, že ji podepíše spousta nevěřících lidí, kteří řeknou, že adopce dětí registrovanými páry je proti zdravému rozumu a věřící
lidé s tím mají problém. Vážím si těch gayů a
lesbiček, kteří sami uznají, že pro dítě by určitě
nebylo dobré vyrůstat v takové „rodině“ a starají se třeba o pejska.
Problémem není jen adopce dětí registrovanými páry, ale protože všechno souvisí se
vším, objevuje se v této souvislosti spousta
dalších etických problémů, ke kterým bychom
jako křesťané měli zaujmout jednoznačné stanovisko. Např. umělé oplodnění lesbických žen
spermatem anonymních dárců a s tím související riziko incestu, kdy se potom mohou do sebe zamilovat nevlastní sourozenci. Toto riziko
není úplně zanedbatelné, když si uvědomíme,
že např. v USA v jednom okrese má jeden
anonymní dárce už přes 100 dětí. Vyvstává také závažná otázka, co dělat s nepotřebnými
embryi, která nejsou použita při umělém oplození. Narůstá také počet lidí, kteří si nedovedou vybrat, jestli jsou muž nebo žena a hrdě
píšou do kolonky pohlaví „N“ (neurčité). Před
takovými 20 lety by těmto lidem byla doporučena léčba minimálně ve formě psychoterapie,
nyní se prezentují jako vzory hodné
k následování.
Všichni se ohánějí lidskými právy, ale kde jsou
práva dětí v registrovaných svazcích na otce a
na matku? Otec se v lesbickém páru degraduje
na pouhý biologický materiál. Myslím, že
takhle to Bůh určitě nechce. Koneckonců i
jedno z Jeho přikázání zní „Cti otce svého a
matku svou“ a ne cti otce svého a otce svého
nebo matku svou a matku svou nebo
rodiče 1 a rodiče 2.
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Přičiňme se o to, aby v naší zemi zvítězil zdravý rozum a křesťanská morálka nad stále silnější a agresivnější celoevropskou lesbickou,
homosexuální, bisexuální a transsexuální
(LGBT) lobby, která má obrovskou politickou a
ekonomickou moc a tudíž si kupuje média a
účinně ovlivňuje veřejné mínění ve svůj prospěch. Mnozí si jistě pamatujete na přijetí zákona o registrovaném partnerství v naší zemi,
o němž tehdy tato lobby prohlašovala, že je to
jejich poslední požadavek a v žádném případě
nikdy nebudou chtít adoptovat děti. Vidíte
sami, uplynulo pár let a je to tady. Zbývá ještě
uzákonit sňatky lidí se zvířaty, se zemřelými,
s dětmi, případně sám se sebou nebo s více
lidmi. Jestli si myslíte, že je to extremismus,
pak pozor, to bylo registrované partnerství
před několika desetiletími taky a dnes se nad
ním málokdo pozastavuje.
Jana a Jiří Prchalovi

Tanzánie 2016 (2. část)
09/02/2016 21:28: "Milí příznivci pomoci
Africe, Počasí, které zde nyní panuje lze
přirovnat k našemu více než nejparnějšímu létu. Přes den se průběžně střídá dusno (to když je pod mrakem) s pekelnou
výhní, když vyjde slunce. Místní to však
označují za chladné počasí. Dětem často
teče z nosu svíčka a někteří dospělí nosí
vlněné čepice. V tomto počasí jsme dnes
naplno rozjeli náš hlavní projekt. Traktory
dnes musely jít trochu stranou (jen Václav
s Liborem dopoledne museli trochu improvizovat při lapování ventilů motoru
kuchyňským pískem na čištění nádobí).
Hlavní náplň dne však bylo výroba a instalace konstrukce pro panely solárního čerpadla. Celý den jsme se nahřívali nejen od
sluníčka, ale i od generátoru, rozbrušovačky a svářečky. Kdo se nestihl spálit od
slunce, tak se (p)opálil od svářečky. A to
doslova. I když jsme se je snažili odhánět,
mají dnes místní děti, které nás při práci
sledovali, v očích pěkně nablikáno. Končili

jsme až po setmění. Osvěžující nápoj
bambo juice (burčák ze šťávy bambusu),
který nás v minulých letech v nejtěžších
chvílích posiloval, nám letos Norbert nedoporučil, protože se v této oblasti začala
šířit cholera. Nicméně dnešní nasazení bylo tak úmorné, že když večer přinesl jeden
místní mladík láhev, neodolali jsme (vzkaz
od Tomáše paní Klapalové: mami neboj
se, já jsem si skoro nevzal). Večer přišly na
návštěvu sestry františkánky z místní farnosti na společnou večeři. Ještě se pomodlíme nešpory a jak nám právě náš milý místní kaplan Dotto říká - lala salama
(dobrou noc) JVLLTP"
11/02/2016 19:58: "Dnes ještě musíme
napsat pár řádek ke včerejšku. Bylo vedro
jako v pekle a při instalaci panelů na rozpálenou kovovou konstrukci jsme si připadali jako popcorn. Celá instalace v
Mpanze byla včera ukončena, ale protože
jsme skončili až se setměním, vyzkoušet
čerpadlo, jestli vše funguje jak má, jsme
mohli až dnes ráno. Václavovi s Liborem
se podařilo zkompletovat hlavy traktoru,
ale bohužel se ukázalo, že problém bude
ještě i jinde a proto museli rozdělat (jako
vloni) celý motor. Dnes jsme se rozdělili a
Jan, Tomáš a Petr odjeli instalovat čerpadlo do Ifakary a Vašek s Liborem a Laďkou
pokračují v opravě traktoru v Mpanze
(budou dnes psát vlastní zprávu). Cesta do
Ifakary byla snad ještě hrbolatější než cesta před pár dny do Mpangy. Nicméně
jsme v pořádku dovezli sebe i materiál a
zítra s kuropěním začneme s instalací tady. Čas se krátí, máme na to jenom jeden
den, tak ná,m prosíme, držte palce.
Všechny doma zdraví Jan, Tomáš a Petr"
13/02/2016 22:01: "Ahoj, v pátek jsme
začali v centru pro mentálně postižené
Betlém už v šest hodin a společně s místním knězem Wiliamem, technikem a
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místními obyvateli cenra se nám solární
čerpadlo i s panely podařilo nainstalovat
do sedmi hodin do večera. Další skupina v
Mpanze pokračovala v údržbě traktorů
a poznávali také místní kulturu, když je
jeden místní mladík pozval domů. Cesta z
Ifakary byla dobrodružná, protože jsme
zvolili místní vlak, který měl jen dvě hodiny zpoždění a dorazili jsme trochu unavení, ale spokojení. V sobotu probíhaly dokončovací práce na instalovaných systémech. Přejeme hezkou neděli.
J+P+T+V+T+V"
16/02/2016 07:21: " Ahoj, užíváme si tu
posledního tepla a dost jsme teď cestovali, takže na psaní nebyl čas a večer už pak
ani síla. Ale chceme uklidnit čtenáře, tak
píšeme netradičně ráno.
Takže neděle: V neděli nás konečně čekal
odpočinek, nedělní slavení a cesta do
Ifakary. K účasti na bohoslužbách jsme se
rozdělili na dvě skupiny. Jedna jela do
Ngalimily a druhá zůstávala v Mpanze.
Mše měly začínat v 9:30. V Mpanze sloužil
otec Norbert a otec Dotto jel do Ngalimily. V Mpanze začali celkem přesně, ale s
příchodem lidí na bohoslužbu to bylo snad
jestě horší než v naší boční kapli. Scházeli
se postupně jak švábi na pivo. Začínalo se
s kostelem zaplněným do poloviny a až do
kázání se zaplňoval do plna. Zpěvy byly
takové postní, smutnější, bez bubnů a bez
rytmického halekání. Po mši byl Petr vyzván, aby pronesl oficiální řeč k farníkům,
tak jim poděkoval, že jsme tu mohli být a
že sice v Evropě máme trochu víc peněz,
ale tady vidíme hezké vztahy a radost ze
života. Do Ngalimily jsme jeli Václav, Tomáš, a otcové Jan a Dotto. Dotto se večer
dušoval, že dojedeme na 9:30 a začne
sloužit mši, ať tam lidé budou nebo ne, ale
při snídani už mluvil o tom, že je takové
spací počasí a že lidi nechá vyspat, tak

jsme tam dorazili až na 10:00. Na vlastní
nebezpečí jsme zkontrolovali zvon, který
pro místní kostel věnoval ŽĎAS. Zvoní
slušně, ale závěs by potřeboval malou
opravu, na kterou však nebyl čas. Také
zde se lidé scházeli až do poloviny mše. Po
mši jsme spěchali domů, protože jsme měli jet vlakem a nebylo úplně jasné, kdy pojede. Podle řádu měl jet o půlnoci ze soboty na neděli. Večer Dotto volal jednomu
výpravčímu, který mu řekl v neděli v osm
večer. Během cesty domů si Dotto uvědomil, že podle tanzánského počítání času
by tu mohl být i ve dvě odpoledne, tak
jsme spěchali, abychom to stihli. Po deseti
minutách cesty však přišel telefonát, že
vlak odjel. Takže jsme museli řešit jinou
přepravu do Ifakary. Nakonec se nás po
africku poskládalo osm do auta pro pět (1
v kufru s bagáží, 3 v přední řadě a zbytek
kam se vešel) a vyrazili jsme. Do Ifakary
jsme dojeli kolem půlnoci. Po cestě bylo
nutné "zašít" utržený nárazník, který nevydržel vyprošťování z bláta. Náramně se
k tomu hodila Liborova KPZka s pevným
provázkem. V centru Betlém bylo připraveno jídlo a postele.
Pondělí: Do Dar Es Salaamu jsme pokračovali dvěma auty. Dotto, Norbert a Jan
jeli v 5:30 autem z biskupství a ostatní jeli
později autem otce Norberta. Proběhla
ještě návstěva místního učiliště, kde jsme
s milým překvapením viděli, že výuka funguje. Mohlo by tam však být více žáků.
Cesta proběhla standardně, jako dáreček
jsme dostali setkání se stádem slonů v národním parku Mikumi. Do Dar Es Salaamu
jsme dorazili kolem 21:00. Libor s Laďkou
odletěli v noci a nás zde čeká ještě setkání
s biskupem a pár dalších setkání a v noci
nám také letí letadlo. Tímto se s vámi loučíme, děkujeme za podporu a za modlitby.
J+P+V+T+L+L"
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Ohlédnutí za seminářem k
léčbě neplodnosti
V sobotu 5. 3. se v Brně konal akreditovaný
seminář „NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti“.
NAPROHELP je metoda, která pomáhá řešit
nechtěnou neplodnost bez poškozování zdraví, v souladu s morálním učením katolické
církve a při tom velice úspěšně. Postupně byla
vypracovaná MUDr. Lázničkovou na základě
zahraničních zkušeností i vlastních zkušeností
jak z poradenské praxe, tak především z ambulantní gynekologické praxe. Při využití NAPROHELP dochází k úspěšným otěhotněním i
tam, kde se dříve nepodařilo otěhotnět cestou
přes umělé oplodnění. Při respektování námi
doporučených rad a postupů takto otěhotní a
porodí 80 % žen.
Je potěšující, že metoda si získává stále větší
pozornost i mezi dalšími gynekology. A to jak v
České republice, tak i na Slovensku. To potvrzuje i skutečnost, že přednášející byli nejen z
České republiky, ale i lékařky ze Slovenska. A
jako účastníci přijeli lidé, které problematika
opravdu zajímala, z různých částí republiky od Karlových Varů, z Jižních Čech, od Olomouce i z Frýdku-Místku.
Seminářem se rozšířily řady těch, kdo chtějí
pomáhat a mají nejen empatii, poradenské
dovednosti, ale především měli možnost získat
znalosti nezmanipulované tlakem farmaceutických firem či nějakými osobními zájmy.
Tento seminář se v CENAP plánuje opět na
podzim - více na stránkách www.cenap.cz.
Dr. Lázničková

Gustovo okénko
Protože jsou Velikonoce zdrojem naší radosti,
píši tyto řádky jako povzbuzení pro vás, kteří
někdy nevěřícně kroutíte hlavou nad projevy
svých dětí. Jste přesvědčeni, že děláte maximum možného - s dětmi se modlíte, berete
je poctivě na bohoslužby a ony vás přesto
"zklamou". I já jsem byl kolikrát zaskočen, když
ještě naše děti prožívaly předškolní věk. A
dnes vidím, že vyrostly, vystudovaly a teď už je
to jen na nich. A tak přináším pár vzpomínek…
Při večerní modlitbě šestiletý synek: „Prosím
Tě za duchovní sílu pro Marka.“ Odměnou mu
bylo bratrovo nakopnutí i přes ujištění, že to
myslel zcela vážně.
Při příchodu ze školy (ve 2. třídě) si synek zahrál na neohroženého a odhodlaného apoštola - postavil se do pozoru před nás (své rodiče)
a zakřičel: „Pozdravuj vás Bůh Otec i Syn i
Duch svatý!“
Četl jsem klukům o Donu Boskovi a po několikadenním usilovném vyprávění jsem chtěl zjistit, zdali jim něco zůstalo v makovičce. A tak se
ptám: „Míšo, jestlipak mi řekneš, jak se jmenuje společenství, které sv. Jan Bosko založil?“ Z
odpovědi byla patrná marná práce: „Farní
úřad.“
Často jsme zažívali úžasné průpovídky… Sotva
pětiletý Vojta něco mamince vysvětloval a
rázně to zakončil: „...chápeš, ty dobrá matko?“
Vysvětluji synkovi, že zloději kradou, protože
se jim nechce pracovat, a pětiletý rozumbrada
to doplní: „Voni to jenom trošku dopracovali.“
A tak ať vás provází důvěra a radost nejen po
dobu velikonoční .
A. D.

Malé velikonoční povzbuzení
... Přijmi Zmrtvýchvstalého Ježíše, aby vstoupil do tvého života, přijmi jej jako přítele,
s důvěrou. On je život! Pokud jsi byl dosud daleko od Něho, učiň malý krok: přijme tě
s otevřenou náručí. Zdá-li se ti obtížné jej následovat, neměj strach, svěř se Mu, a buď si
jist, že On je ti nablízku. Je s tebou a daruje ti pokoj, který hledáš a sílu žít tak, jak chce
On.
Z homilie papeže Františka
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Velikonoční přání otce Jacka
Každý z nás je osobně povolán. Tajemství utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista se
týká celých lidských dějin, působí změnu lidské bytosti a má moc přinést nový život, po
kterém všichni toužíme, když se chceme realizovat a být šťastní.
sv. Jan Pavel II.
Milí bývalí farníci…
Zdravím vás z Vysočiny. Není tady až taková zima, jak se to říkalo v Brně… pokud si člověk zatopí .
S každým týdnem, měsícem a rokem zjišťuji, že život je těžký a plný tajemství, a mnoho z
vás už to také poznalo ve svém životě. Pokud někdo z vás nezakusil těžkosti života a kříže...tak si piš...to přijde…
Z Přibyslavic vás všechny zdravím a přeji vám krásné Velikonoce, hodně úsměvu a
zdraví.
Ale hlavně, ať věříme v nový život, který je už tady, pokud budu důvěřovat Ježíši…
Věřit znamená být šťastnějším…
Jacek

Pro naše děti
Účet (příběh nejen pro děti)
Jeden muž neustále pátral po smyslu života. Přemýšlel o posledním dni a posledním
soudu. Nedokázal si představit, jak to bude probíhat ani jak moc přísný soudce bude
Bůh. Pak jednou v noci měl tento muž sen:
Zdálo se mu, že zemřel. Po smrti přišel k velkým dveřím Božího příbytku. Zabušil a přišel
mu otevřít usměvavý anděl. Pustil ho dál a usadil muže do čekárny na ráj. Čekárna byla
zařízená velmi jednoduše a stroze, podobala se čekárnám u doktora nebo na úřadě. Muž
tam seděl a měl stále větší a větší strach.
Po chvíli se vrátil anděl a podal muži papír, který byl nadepsaný „Účet“. Muž si ho nervózně vzal a četl: „Sluneční svit, šumění větví, sníh, vítr, zpěv ptáků, tráva. Vzduch
k dýchání, pohled na hvězdy, na západ slunce…“ Seznam byl velmi dlouhý. „…čerstvá voda, chuť čokolády, pohlazení od maminky, vlny v moři…“ Muž si seznam četl a byl stále
ustaranější. Kolik ho to všechno bud asi stát? Jak zaplatí všechny ty krásné věci, které
dostal? A zatímco četl ten dlouhý seznam, přišel do místnosti Bůh. Poklepal muži na rameno. „Všechno to platím já,“ řekl s úsměvem, „až do konce světa. A dělám to moc
rád!“
(Podle B. Ferrera)
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Milé děti,
nikdo z nás není tak bohatý, aby mohl Pánu Bohu zaplatit za všechno, co nám
dal. Ani ti nejbohatší lidé na světě by neměli dost peněz nebo majetku, aby
mohli Pánu zaplatit za každou květinu, kterou pro nás stvořil, každou vůni, kterou pro nás vytvořil, každou hvězdu, kterou rozsvítil… Naštěstí náš nebeský Otec
nám to všechno dal zadarmo! Nejenže pro nás stvořil úplně dokonalý svět, který
domyslel do všech krásných detailů, abychom zde mohli být šťastní, abychom
měli stále co objevovat a obdivovat, ale dokonce nám seslal svého Syna! Nechal
jej, aby se pro naše vykoupení obětoval! Jak se mu můžeme odvděčit za něco
tak velkého? Možná bychom mohli alespoň na chvíli o Velikonocích zapomenout
na všechno, co nám chybí, na všechny svoje stížnosti a nářky. Zkusme si uvědomit, co všechno máme! Vždyť je toho tolik, za co bychom měli být vděční! Nezapomeňme poděkovat…
Přeji vám krásné Velikonoce plné skutečné radosti
Terka

Děkujeme vám všem za příspěvky a přejeme požehnané Velikonoce!
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Pořad bohoslužeb do konce června
28.3. Po
30.3.
31.3.
1.4.
2.4.
3.4.

St
Čt
Pá
So
Ne

4.4.
6.4.
7.4.
8.4.
9.4.
10.4.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

Pondělí
velikonoční

2. velikonoční,
neděle Božího
milosrdenství
Zvěstování Páně

3. velikonoční

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

11.4. Po

18.00

13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.

St
Čt
Pá
So
Ne

4. velikonoční

18.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

5. velikonoční

25.4. Po
27.4. St
28.4. Čt

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
18.00
7.00

29.4. Pá

18.00

30.4. So
1.5. Ne

6. velikonoční

2.5. Po
4.5. St
5.5. Čt

Nanebevstoupení
Páně

6.5. Pá
7.5. So
8.5. Ne

18.00
7. velikonoční

9.5. Po

7.00
7.15
8.30
10.00
18.00

11.5. St
12.5. Čt
13.5. Pá
14.5. So
15.5. Ne

7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00

18.00
7.00
18.00
Vigilie
Slavnost Seslání
Ducha svatého

20.00
7.15
8.30

za zemřelého Jaroslava Dašku, dvoje rodiče a živou rodinu
za dar zdraví a dary Ducha Svatého
za Marii Zbirovskou, Jaromíra Masného a jejich rodiče a živou rodinu
za ministranty naší farnosti
za † manžela a živou a † rodinu Blížkovských a Mužíkovu
za † Emila Staňka, oboje rodiče a živou a † rodinu
za uzdravení Aničky a za rodinu
na poděkování za 45 let života
za farní společenství - především za ty, kteří přijmou svátost nemocných
za † Jiřinu Gabrhelovou a živou rodinu
na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
na poděkování za dar života a živou a † rodinu
za nová povolání kněžská a k zasvěcenému životu z naší farnosti
za † rodiče Sisrovy
za manžela a rodiče
za farní společenství
za † Marii a Josefa Hrozkovy, jejich rodiče a živou rodinu
za živé a zemřelé členy rodiny Omesovy
za † manžela Jiřího, rodiče a manžele Harčíkovy
za dar zdraví a za živou a † rodinu
na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého
za † Boženu Čechovou a živou a † rodinu
za dvoje † rodiče, bratra Milana a zetě Vláda a živou rodinu
za † manžela, živou a † rodinu
za † P. Ivana Pešu a † rodiče z obou stran a živou rodinu
za farní společenství
za nemocné
na poděkování za nedožitých 90 let života manžela
za † a živou rodinu
za živou a † rodinu Novákovu a Řezníčkovu
za živou a † rodinu Sochovu a Šimíčkovu
za farní společenství
za † Jiřího Milara a Věroslava Hatáka a živou rodinu
na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví
za živou a † rodinu Novotných z Ivanovic
na úmysly dárců
na poděkování za 59 let společného života a za živou a † rodinu
za skauty
za † manžela, oboje rodiče a živou rodinu
za zemřelé
na úmysl dárce
za † Drahomíru a Antonína Tomáškovy a za živou a † rodinu
za farní společenství
na úmysl dárce
za žáky a učitele naší školy
za nová povolání kněžská a k zasvěcenému životu z naší farnosti
za † P. Jana Pavlů (10. výročí úmrtí)
za † Danušku a Oldřicha Kopalovy
za nemocné
farní pouť Kutná Hora
na poděkování za Boží dary a celou rodinu
za farní společenství
za † Ludmilu Denemarkovou, manžela, syna a celou přízeň
za město Brno
za syna Jana a celou rodinu
na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého
za živou a † rodinu Žitkovu
na úmysl dárce
za živou a † rodinu
na úmysly dárců
za farní společenství
za † Eduarda Tomance, jeho syna Františka a jejich manželky
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16.5. Po
18.5. St
19.5. Čt

sv. Jan Nepomucký

20.5. Pá
21.5. So
22.5. Ne

23.5.
25.5.
26.5.
27.5.
28.5.
29.5.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

10.00
18.00
18.00
7.00
18.00

Slavnost
Nejsvětější Trojice

Slavnost Těla a
Krve Páně

30.5. Po
1.6. St
2.6. Čt
3.6. Pá

Nejsvětější
Srdce Ježíšovo

4.6. So
5.6. Ne

10. v mezidobí

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
18.00

1. sv. přijímání

7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00

10.6. Pá

Noc kostelů

18.00

11.6. So
12.6. Ne

11. v mezidobí

6.6. Po
8.6. St
9.6. Čt

7.00
7.15
8.30
10.00

13.6. Po

18.00

15.6. St
16.6. Čt

18.00
7.00

17.6. Pá

18.00

18.6. So
19.6. Ne

12. v mezidobí

20.6. Po
22.6. St
23.6. Čt
24.6. Pá

Narození sv. Jana
Křtitele

25.6. So
26.6. Ne

13. v mezidobí

27.6. Po
29.6. St
30.6. Čt

Sv. Petra a Pavla

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
18.00
7.00

za † manžela Vladislava Kolaříka a za † rodinu Kolaříkovu
za † kamarádku Martu, její rodiče a prarodiče
za živou a † rodinu s prosbou o dary Ducha Svatého
za dar života
na smír za náboženský fanatismus a jeho oběti
za † manžela, oboje rodiče a živou rodinu
na úmysl dárce
za živou a zemřelou rodinu
za † vnučku a živou rodinu
za farní společenství
za syna Petra a živou a † rodinu Trbolovu
za † Karla Plíška a sestru Martu
za živou a † rodinu Votavovu a Staňkovu
na úmysl dárce
na poděkování
za † Václava a Marii Literákovy
za farní společenství
za zemřelé
za † manžele Víta a Jiřinu Kludákovy
za nová povolání kněžská a k zasvěcenému životu z naší farnosti
na úmysl dárce
za živou a † rodinu Svatoňovu a Novákovu
na úmysl dárce
za živou a † rodinu Korzerovu, Winklerovu a švagra Waltra
na úmysl dárce
za děti, které poprvé přijmou pána Ježíše, a jejich rodiny
za † manžela a živou rodinu
na úmysly dárců
za † tetu Irenu a živou a † rodinu
na úmysl dárce
za živou a † rodinu Kousalovu a Pernicovu
za živou a † rodinu
za farní společenství
za živou a † rodinu Kučírkovu a Kiliánovu a poděkování za dar života
na poděkování za nedožitých 100 let naší maminky Josefy Jančíkové a
† Františka Jančíka
za město Brno
za † manžele Krejčí
za † rodiče a prarodiče Vyorálkovy
za † manželku Josefu a živou rodinu
za † Kristýnu Draszcyk
za † manžela Petra a rodinu Levíčkovu a Bernátkovu
za nemocné
za farní společenství
za † manžela, bratra, rodiče a živou rodinu
za † manžela Josefa a živou a † rodinu
za † manžela, syna, rodiče a živou rodinu
za † Jana Biedermanna a živou rodinu
za dar zdraví
na poděkování
na úmysl dárce
za zemřelé
za farní společenství
za † manžela Pavla, rodiče, prarodiče a živou rodinu
za živou a † rodinu Bartoňkovu, Kotoulovu a Rechovu
na úmysl dárce
za nevěřící sousedy
za † Jiřího Charváta

Články do prázdninového čísla odevzdejte, prosím, do 18. června.
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