
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 3 / 2017 

 

Milí bratři a sestry, řečkovičtí farníci! 
 

Pro prázdninový úvodník sahám k mému oblíbenému autorovi, salesiánskému kně-
zi, otci Beňovi. V jednom svém pojednání píše tohle: 
„Bůh v kole. Síla kol závisí na pevnosti hlavy a počtu paprsků spojujících obvod se 
středem. Představme si svůj život jako kolo kutálející se po všedních a prašných 
cestách, po hrbolatých a kamenných chodnících. Představme si ho jako kolo, jehož 
hlavou je Kristus a paprsky naše modlitby, vzdechy, dobré skutky, zvláště svatá při-
jímání – a vůbec všechno, co spojuje náš životní obvod s naším životním Centrem – 
s Kristem. Sneseme tíhy, protivenství, jež na nás klade doba, prostředí, rodina a ce-
lá společnost? Záleží to na síle našich životních paprsků. O pevnosti Hlavy nepo-
chybujeme. Jde jen o počet a sílu našich spojení s Ní, v praxi pak hlavně o počet a 
vroucnosti našich svatých přijímání a našich modliteb, ve kterých se spojujeme 
s Všemohoucím….“ 
O prázdninách se „kutálíme“ po různých cestách a tak přeji Vám všem, abyste se 
během prázdnin dokázali propojovat s hlavou, s Ježíšem. 

Váš otec Jan 
 

Festival Full of Life 

Dne 3. června proběhla v naší farnosti úplně nová akce, kterou jsme chtěli oslovit 
naše spolufarníky. Chtěl bych ještě touto formou poděkovat všem, kteří se na fes-
tivalu jakýmkoli způsobem podíleli. Bylo vás kolem 200, kteří jste se dobrovolně 
zapojili do různých pozic v rámci festivalu. Ať už to bylo roznášení letáků nebo ví-
tání příchozích, zajišťováni techniky, roznášení laviček, obsluha u občerstvení, zajiš-
tění her pro děti nebo mnoho dalšího, všem Vám patří velké díky. Určitě se najdou 
bratři i sestry, kterým se festival „Full of life“ nelíbil. Mohlo to být z mnoha důvo-
dů. Někomu se mohl nelíbit anglický název, někomu se nelíbil program, někomu 
třeba finanční náročnost akce. K tomu všemu bych chtěl říct, že festival je nová 
cesta, jak naplnit Ježíšovu výzvu: „Jděte a hlásejte evangelium.“ Je to cesta, kterou 
postupně objevujeme a hledáme vhodné způsoby, jak Ježíšovu výzvu naplnit 
v současné době.  Osobně si myslím, že právě takový festival by mohl být pro-
středkem, jak bychom mohli evangelizaci naplňovat v současnosti. Chtěl bych, aby-
chom společně dokázali připravit i další ročník. Zvu tedy už teď k další spolupráci. 

otec Jan 
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Život ve farnosti 

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla 
mše sv. v 7 hodin 

  5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

mše sv. v 8 hodin 

  6. 8. Svátek Proměnění Páně 
mše sv. v 7.15 a v 9 hodin 

10. 8. Pouť jáhnů brněnské diecéze 
mše sv. v 18 hodin, 
po mši agape na faře 

13. 8. Poutní slavnost sv. Vavřince 
mše sv. v 8.00 v kostele a  
v 10.00 v hodovém areálu 

27. 8. Bartolomějské hody Ivanovice 
mše sv. v 7.15 v kostele a  
hodová mše v 10.00 v Ivanovicích 

9. 9. Hodová mše v Jehnicích 
v 9 hodin v atriu ZŠ 

  8. 9. Svátek Narození P. Marie 
mše sv. v 18 hodin 

24. 9. Pouť v Medlánkách 
mše sv. v 7.15 a 8.30 v kostele a  
v 10.00 poutní mše v Medlánkách 

28. 9. Slavnost sv. Václava 
mše sv. v 8 hodin 

* * * * * 

 

Mše svaté za nemocné 
1. července, 12. srpna a 22. září 

Mše svaté za zemřelé 
29. července, 26. srpna a 30. září 

Mše svaté na úmysly dárců 
14. července, 5. srpna, 4. září 
 
 

MŠE SV. O PRÁZDNINÁCH 

Neděle  - v 7.15 a v 9.00 

   (kromě 13. a 27. 8.) 

Všední dny - středa až sobota jako ob-
vykle, v pondělí mše nebu-
dou 

V některých týdnech bude pořad boho-
služeb pozměněn, sledujte proto vývěsky, 
ohlášky a internet. 
 

V naší farnosti probíhá… 

Snídaně na faře a mše pro děti během 
prázdnin nebudou. Termíny konání po 
prázdninách budou zveřejněny 
v ohláškách. 
Večery chval budou 1. 7. a 5. 8. 
Adorace se zpěvy z Taizé budou 15.7. a 
19.8. 

Výuka náboženství 

V příštím školním roce 2017/2018 se bu-
de náboženství opět vyučovat na faře. 
Rozvrh bude vyvěšen na nástěnce a na 
farním webu. Přihlášky je třeba odevzdat 
do 30. 6. 2017. 
 

Farní akce 

Loučení s létem – 3. 9. odpoledne bude 
táborák pro děti a rodiče na farní zahra-
dě. 

Poutě na Vranov 

Tradiční pouť z Ořešína se letos koná už 
po 151. a proběhne jako obvykle 30. 8. 

Tradiční farní pouť bude v sobotu 30. 9.  

Farní poutní zájezd do Heiligenkreuz 

Zveme na společnou farní pouť do ra-
kouských klášterů Heiligenkreuz a Geras a 
na poutní místo Kleinmariazell. Pouť se 
uskuteční 23. září.   
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Diecézní akce 

Katolická charismatická konference se 

letos uskuteční ve dnech 5. až 9. červen-
ce na výstavišti BVV v Brně. Motto: "Dám 
vám nové srdce a do nitra vám vložím no-
vého Ducha" (Ez 36,26). 
 

14. diecézní pouť rodin proběhne 

v sobotu 2. září ve Žďáru nad Sázavou. 
Více na www.crsp.cz 
 

Pěší pouť na Velehrad 

Všichni jste srdečně zváni na XVII. pěší 
pouť na Velehrad od 21. do 26. 8. Přihlásit 
se můžete např. na www.poutnik-jan.cz.  

 
 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
  

Děkuji všem, kdo jste doprovo-
dili mého manžela Karla na jeho 
poslední cestě. 
Upřímně děkuji za všechny kvě-
tinové dary a projevy soustrasti 
a prosím o modlitbu. 

Zdenka Žitková 

 

 

 

Modlitba růžence 

Jak mnozí jistě víte, v neděli před ranní 
mší svatou je u nás zvykem modlit se 
modlitbu růžence. V současné době se ve 
vedení střídají paní Tomášková a Čecho-
vá. Rády by rozšířily svoji malou skupinku 
a nabídly možnost vést modlitbu i dalším 
lidem, kteří by měli zájem. Prosí proto ty, 
kteří mají odvahu, chuť a jsou ochotni si 
přivstat, aby se do této služby zapojili. 

Neváhejte a zapište se do archu na boč-
ním oltáři v kostele. 

-rt- 
Pozn. red.: Růženec se modlí i před ranní 
mší ve čtvrtek a v sobotu, také zde je 
možné se angažovat. 
 
 

Farní knihovna na prázdniny 

V knihovně máme zázračnou knihu Karla 
Satorii Povoláním člověk. 

Po přečtení této knížky se chromý postaví 
na nohy a vydá se na cestu, a na té cestě 
se nebojí ničeho, ani chtít od života to 
nejvyšší, a to hned v každém okamžiku. 
Něco málo ví o počátku a cíli cesty, ví, co 
je to dávat a dávat se, a v neposlední řadě 
taky ví, že i prodělek je kšeft. 

Honza V. 
 

Dalším tipem na prázdniny z farní knihov-
ny jsou Františkáni z Bronxu. 

Chudoba neznamená pomáhat chudým, 
ale být chudý. Před třiceti lety se osm ka-
pucínů rozhodlo být chudý mezi nej-
chudšími – v ghetttu v Bronxu. Ponořili se 
mezi spodinu společnosti, mezi dealery 
drog, gangy, podivíny a vyděděnce. Jejich 
jedinou zbraní byla víra, chudoba a mod-
litba. Dnes je bratří na devadesát.  

Tolik technický úvod ke knižní novince 
v naší farní knihovně od francouzského 
novináře Luce Adriana. Kniha je kyticí pří-
běhů lidí, kterým tito bratři svatého Fran-
tiška přinášejí víru, lásku a důstojnost mi-
lovaných dětí Božích.  

Valentine vypráví: „Bratři a sestry … mě 
nikdy nesoudili. Nosili mi jídlo pro děti, i 
když jsem fetovala, a modlili se za mě. 
Měli se mnou andělskou trpělivost. … Bez 
františkánů a anonymních alkoholiků 
bych byla mrtvá a moje děti v děcáku. Za-
chránila mě modlitba, věrnost a zpověď.“  
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„Zpověď?“ Nadskočil jsem. „ Ano, jednou 
jsem zašla za bratrem Stanem, abych se 
vyzpovídala, vysypala ten svůj pytel a svě-
řila Bohu špínu svého života. A víš, jak 
dlouho ta moje zpověď trvala?“ „Nevím. 
Půl hodiny? Hodinu?“ „Byla jsem za ním 
šestkrát, vždycky hodinu, ha ha! Teď je mi 
Stan více než bratrem!“ 

Bratři pravidelně vycházejí na midday run, 
pěší distribuci sendvičů. Je to příležitost 
k naslouchání, útěše a modlitbě u těch 
nejvyloučenějších. Chléb je záminka 
k navázání kontaktu a hlásání Ježíše, 
chleba života. Na jedné z laviček sedí 
mladá černoška, paže nesou stopy ran, 
zápěstí zjizvené. Bratři jí nabídnou housku 
se salámem. Pak se Francois zeptá: „Mů-

žeme se s tebou po-
modlit?“ Zamumlá: 
„Ano. Ale já se neu-
mím modlit.“ Bratr 
Martin dodá: Stačí 
říct: „Pane, vezmi si 
moje srdce a už mi ho 
nikdy nevracej.“ Bratr 
Martin položí hlavu na 
její rameno, Bratr 

Francois ji vezme za ruku. Všichni tři za-
vřou oči. Manassa je při modlitbě krásná, 
jako proměněná. Pláče se zavřenýma 
očima. Klečím, foťák na prsou. Ten obraz 
je velmi silný. Ale nedokážu rozbít ticho 
této modlitby cvaknutím fotoaparátu, 
vloupat se do zahrady jejích slz a sva-
tostánku její oběti. Okamžik milosti plyne.  

Je to silné čtení o lidské bídě a Boží lásce, 
a o lidech, kteří se touto láskou nechali 
proměnit tak, aby Krista přinášeli těm 
nejubožejším. A poučné a provokující 
čtení pro dobře zajištěného středostavov-
ského katolíka, který zná chudobu jen 
z doslechu.  

-maš- 

O poustevnících, pamětnících 

a přímluvách pro děti 

Letošní farní pouť se - aniž bychom to ně-
jak cíleně plánovali - stala poutí za kněží-
mi. V Čihošti jsme se mohli téměř do-
tknout osobnosti P. Josefa Toufara, 
zejména díky pamětnici paní Růženě Le-
bedové, která se s námi ochotně podělila 
o svoje vzpomínky na tohoto kněze. Tou-
far působil v Čihošti pouhé dva roky a od 
té doby uplynulo už šedesát sedm let, a 
přesto jsme v tom malém kostelíku mohli 
vidět ve tváři paní Růženky, jak hluboce 
se setkání s p. Toufarem vrylo do jejího 
srdce.  

V Sázavském klášteře jsme měli štěstí na 
průvodkyni, která nám poutavým vyprá-
věním legend o svatém Prokopovi přiblíži-
la jeho kněžské působení. Prokop přita-
hoval mladé muže, kteří chtěli žít podob-
ným způsobem života jako on, a kolem 
tohoto společenství se soustředila skupi-
na rodin, které žily křesťanským komunit-
ním způsobem života.  

Ze Sázavy jsme jeli do Nížkova, abychom 
navštívili našeho otce Zdeňka Sedláka. 
Přijal nás velmi laskavě, a ochotně odpo-
vídal na naše zvědavé otázky, ze kterých 
přímo čišela naše starostlivá péče o něj. 
Takže jsme se dozvěděli, že lidí chodí do 
kostela hodně, funguje tam několik pě-
veckých sborů, výuka náboženství, mod-
litby matek, schönstadtské hnutí, misijní 
klubko, ze šestnácti dětí ve třetí třídě jich 
půjde jedenáct k prvnímu svatému přijí-
mání, fara je opravená a je tam teplo, 
kostel je opravený a je tam zima  a na 
faře právě probíhá souboj slivovic ze šves-
tek z farní zahrady, které mají různí farníci 
v pronájmu.  

Důkladně jsme si prohlédli kostel, a vzadu 
v kostele jsem si všimla krabičky 
s přichystanými přímluvami pro děti.  
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Až doma se mi rozleželo v hlavě, že by-
chom něco podobného mohli zařídit i u 
nás v kostele. Farní rada nebyla proti a 
jednomyslně schválila, že to mám zkusit 
zařídit.  Univerzální pomocník Google 
zklamal na celé čáře, a tak jsem se roz-
hodla pátrat přímo u zdroje a poprosit o 
pomoc otce Zdeňka Sedláka a napsala 
jsem mu mail:  

 

Milý Otče Zdeňku,  

ještě jednou děkujeme za vlídné přijetí v 
Nížkově.  Tak se mi zalíbily vaše dětské 
přímluvy, že jsem to nadnesla na farní ra-
dě, a farní rada souhlasila, že bychom ta-
ké mohli něco takového mít na středeční 
mše se zaměřením na děti.  Ale Google 
mě nechal na holičkách, tak se obracím 
na Vás, jestli mi můžete poradit, kde se 
tak hezké přímluvy dají sehnat?  
Díky moc a krásné a požehnané dny Vám 
přeji 

Markéta Šmerdová 

 

Odpověď otce Zdeňka byla rychlá a vlídná 
– na přímluvy pro děti se bude muset ze-
ptat v Kutné Hoře, a popsal mi, jak se dají 
sehnat přímluvy pro děti k prvnímu sva-
tému přijímání:  

 

 

Milá Markéto, 

to je jednoduché: 

1. V sobotu dopoledne máte plno práce, 
takže se k přímluvám dostanete až ve 12 
hod. - 2 hodiny před začátkem nácviku 
obřadu.  

2. Zjistíte, že z 1. svatého přijímání v Kut-
né Hoře máte jen 5 přímluv a dětí je 11. 

3. Vzpomenete si, že nějaké další by moh-
ly být v soukromém notebooku. 

4. Soukromý notebook se po opravě a od-
stávce rozjíždí šnečím tempem. Ve 12:30 
konečně zjistíte, že v něm žádné další 
přímluvy nenajdete. 

5. Nepanikaříte, ale zkusíte si na farním 
notebooku něco stáhnout z internetu.  

6. Ve 12:45 zjistíte, že k internetu se teď 
opravdu nepůjde připojit. 

7. Nepanikaříte - vždyť přece v kostele 
jsou knihy s přímluvami. Jdete si pro ně. 

8. Přinesete si knihy přímluv na faru. Hle-
dáte přímluvy k 1. svatému přijímání. Nej-
sou tam.  

9. Nepanikaříte. Alespoň si osvěžíte 4 ok-
ruhy přímluv. A co více - při listování nara-
zíte tak na 2 až 3 přímluvy, které vás ale-
spoň inspirují.  

10. Zpanikaříte. 

11. Uvědomíte si, že z vlastních sil na to 
nemáte a vyšlete střelnou modlitbu. 

12. S pomocí inspirace knihou přímluv (a 
soudě podle Vaší reakce i s inspirací Du-
cha svatého) dáte dohromady chybějící 
počet přímluv. 

13. Přiřadíte k jednotlivým přímluvám 
jména dětí (ty co hůře čtou, musejí dostat 
kratší), vytisknete. Je 13:30.  

14. Spěšně nachystáte pár dalších věcí a 
ve 13:53 vyrážíte do kostela na nácvik, po 
kterém bude následovat zpověď (i rodičů, 
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prarodičů atd. - pokud chtějí). Rodiče s 
dětmi už se začínají scházet.   

Tak nějak to bylo.  

Vřele Vám na základě vlastní zkušenosti 
doporučuji prvních 11 bodů přeskočit a 
začít rovnou bodem 12.  

Přímluvy posílám přiložené.  

S přáním požehnaných dnů 

Zdeněk Sedlák 

 

Spolužačka 

Vracela jsem se z roznášení Zpravodaje 
radia Proglas. Cestou jsem se zastavila 
v obchodě a potkala tam svoji spolužačku 
z deváté třídy. Naposledy jsem ji viděla asi 
před rokem na srazu spolužáků ze základ-
ní školy. Přistěhovala se tenkrát z vesnice 
a myslím, že byla vedená i k víře. Patřila 
k nejhezčím holkám z naší třídy. 

Teď byla unavená, vyhublá a utahaná. Da-
ly jsme se do řeči. Stará se v Řečkovicích o 
maminku a bráchu, za kterými sem dojíždí 
od Černé Hory. Má doma ještě nemocné-
ho manžela. Řekla mně, že si nejvíc odpo-
čine a taky se těší, až se cestou domů za-
staví v hospodě na pivo a karty.  

Potom se mě zeptala, jak se daří mně. 
Usmívala jsem se a řekla, že hezky. Kouká 
na mě a říká: 

„Ty někoho máš? Ty máš chlapa?“ 

To už jsem se hodně smála a říkám: „Ano 
mám. Ježíše.“ 

„Koho?“ 

„Ježíše“ 

Objala jsem ji a cítila jsem, že i ona je mi-
lovanou Boží dcerou.  

Ještě chvíli jsme si povídaly. Dala jsem jí 
požehnání (křížek na čelo) a řekla jí, že 
Pán je vždy s ní a dá jí sílu, aby všechno 
zvládla a vydržela. Vyměnily jsme si tele-
fonní čísla a řekla jsem jí, že se můžeme 

sejít anebo může přijít na naši společnou 
modlitbu. 

Míla B.  

 

Desátky? 

V posledních číslech Rožně jsou zveřejňo-
vány zprávy Ekonomické rady farnosti o 
našem hospodaření. Překvapilo mne, že 
příjmy ze sbírek v letech spíše klesají, ne-
bo přinejlepším zůstávají na stejné roční 
výši. Ono je asi automatické, že je člověk 
zvyklý dávat stále stejný obnos a jeho výši 
nemění. 

V této souvislosti jsem si vzpomněla na 
dávnou historku. Když jsem vhazovala 
svou tehdy obvyklou papírovou dvaceti-
korunu, zeptal se mne po mši kamarád, 
který dary vybíral: „Ty bereš výplatu ve 
dvacetikorunách?“  

Což mne teprve ponouklo k zamyšlení o 
desátku - co je to - nebo bylo? Desetiko-
runa nebo 1/10 z příjmu? 

Pokud budeme uvažovat do budoucna, 
kdy se budou věřící starat o financování 
kněze i kostela, asi by desetikoruna ne-
stačila.  Pak se třeba k „desátku“ vrátíme.  
Někdo zvládne víc, někdo míň… Ale obec-
ně je jistě na místě apel Petra Prokše za 
Ekonomickou radu farnosti, že bychom 
měli trochu přidat. 

Jana Šimonovská 
 

Kde je Tvůj poklad 

Přišla k nám do školní kanceláře (pracuji 
na ZUŠ) maminka malého chlapce a měla 
problém. Ráda by, aby hoch chodil u nás 
do hudebky (víte, on je takový zpěváček), 
ale zároveň má zaplacený kroužek anglič-
tiny za 15 000 Kč (to není tisková chyba, 
opravdu říkala patnáct tisíc korun, je to 
skoro individuální výuka s výbornými po-
můckami), a angličtina bude dobíhat příští 
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školní rok do listopadu, bude ve čtvrtek a 
hudebka také. 

Bylo zjevné, že maminka svého chlapce 
miluje a chce pro něj to nejlepší, nejlépe 
od všeho, a tak nebylo snadné jí jemně 
přivést k poznání, že bude muset zvolit: 
buďto angličtina, nebo hudebka, nelze 
být naráz na dvou místech.  

Podobné rozhodování se v červnu a v září 
odehrává v mnoha rodinách se školními 
dětmi. Keramiku nebo balet? Flétnu nebo 
floorbal? Nebo raději všechno? A anglič-
tinu, bez té se dnes už neobejdeme. Na-
bídka je obrovská a mnozí "chtějí vaše 
nejlepší" totiž vaše peníze. 

 Je vhodné si položit otázku, a také si na 
ni upřímně odpovědět: Co považuji pro 
svoje dítě za nejdůležitější? Jakého cíle ve 
výchově chci dosáhnout? Jak moc je pro 
mě zásadní předat dítěti víru v Boha? Co 
pro to dělám? 

Když by někdo tvrdil, že miluje lyžování 
(tanec, zahrádkaření, sbírání známek...), 
ale věnoval by se tomu dvakrát do roka, 
asi by o svém vztahu k tomu oboru niko-
ho nepřesvědčil. Jestli je pro mne důležitý 
Bůh, mělo by to být poznat i z toho, kolik 
času a pozornosti mu věnuji.  

Výchova k víře je v první řadě věcí rodičů. 
Okolí, především farnost má nejdřív jen 
doplňující roli. Ale už tříleťák říká "já 
šám", a ve dvanácti letech si mladý člověk 
chce osahat život samostatně a názory 
rodičů včetně jejich náboženského posto-
je podrobuje zdrcující kritice. Je důležité, 
aby před začátkem tohoto nutného a 
zdravého procesu osamostatnění byl 
mladý člověk názorově a osobnostně 
dobře ukotvený i mimo vlastní rodinu. 
Názory vrstevníků budou v určitém obdo-
bí důležitější, než dobré rady rodičů.  Tak-
že – sem s věřícími vrstevníky!  

Dobrou příležitostí k navazování vztahů 
s věřícími kamarády (a samozřejmě i 
s Bohem) je účast na aktivitách, které pro 
děti chystá farnost, nebo lépe řečeno, 
obětaví farníci v čele s Otcem Janem. 
Především jsou to pravidelné středeční 
mše svaté, zaměřené na děti a výuka ná-
boženství. Na středeční mši dostávají děti 
více prostoru k zapojení, pronášejí svoje 
přímluvy, jdou v průvodu s obětními dary, 
jsou v blízkém kontaktu s knězem a letos 
mohly v rámci promluvy sledovat diva-
delně ztvárněné příběhy z Bible. V postní 
a adventní době bývá pro děti nachystána 
zajímavá hra. Zpěváci se můžou zapojit do 
dětské scholy, kluci můžou chodit minis-
trovat. Pro děti se připravují také farní tá-
bory, mikulášská besídka, koleda rodin, 
hra na Ořešíně a pouť dětí. Výraznou 
formační úlohu může sehrát také skaut-
ský oddíl, který úzce spolupracuje 
s farností.  

Tráva neroste rychleji, když ji potahujeme 
kleštěmi, a hezké vztahy a správné posto-
je se nevybudují za pár týdnů. Do křes-
ťanské výchovy dětí je potřeba investovat 
čas a síly. Obojího nemáme neomezeně, a 
tak je často potřeba volit. Thomas Mer-
ton, známý americký trapista říká: „Napl-
nění každého jednotlivého povolání zna-
mená nejen vzdát se všeho špatného, ale 
i vzdát se všeho toho dobrého, co po mě 
Bůh nechce.“ Je to tak trochu jako v tom 
podobenství viz Mt 13,44-46.  

-maš- 
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Gustovo okýnko 

Konec června, doba, kdy se studenti a žáci 
utkávají se svými učiteli a dokazují jim, že 
jejich vědomosti převyšují kantorovo mí-
nění. S čtyřicetiletým odstupem s úsmě-
vem vzpomínám, jak jsem šokoval ma-
minku, když jsem jí musel předložit vy-
svědčení, kde mezi samými výbornými ži-
vořila jedna dostatečná z harmonie (holt 
nejsem povolán ke skladbě). V posledních 
letech občas musím povzbuzovat studen-
ty, kteří to chtějí zabalit, a tak vzniklo i to-
to povzbuzení, které doprovázelo mnoho 
slz, ale vyústilo ve vysokoškolský titul: 

I kdyby tě vyrazili, neměň výraz tváře... a 
nepoužívej nespisovné výrazy. Vždyť je to 
vlastně důvod k povyražení, že můžeš vy-
razit na vzduch. Před tebou již vyrazili mi-
liony studentů, ale výrazné klimatické 
změny tím nenastaly. Pamatuj, jsi výrazná 
osobnost, z této planety tě nedokáže vy-
razit nikdo...  

 

A aktuálně dodávám: 

Hlavní je, jaký výraz bude mít Ježíš, až 
před Něho jednou předstoupíme. 

A.D.

 

FULL OF LIFE – festival v obrazech 
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Koutek pro děti 

Dálkový ovladač (podle Bruna Ferrera) 
Maxim byl chlapec, který nerad čekal. V zimě si přál, aby už bylo léto, a v létě zase chtěl, 
aby byla zima. Jednoho dne na něj zavolal jeden slušně oblečený pán a podal mu dálko-
vý ovladač: „Tohle je dálkový ovladač tvého života, Maxime. Když si budeš přát, aby čas 
běžel rychleji, zmáčkni tlačítko. Jedno stisknutí znamená posunutí o jednu hodinu.“ Ma-
xim byl nadšený a hned ovladač vzal do školy. Po cestě tam stiskl čtyřikrát tlačítko a ocitl 
se zpátky doma, ale bylo už odpoledne po vyučování. Brzy ovladač používal každý den a 
užíval si jen spánek a volná odpoledne plná her a zábavy. Přeskakoval nejen vyučování, 
ale i další povinnosti – pomoc doma s nádobím, sekáním trávníku, nudné návštěvy u pří-
buzných a podobně.  
Jednou v noci nemohl usnout, tak si vzal ovladač a hrál si. A ráno se najednou probudil 
jako dospělý vousatý inženýr. Přetočil totiž čas o několik let! Ale ani chození do práce ho 
nebavilo, a tak Maxim pokračoval v přetáčení času. Za pár kliknutí tlačítkem byl ženatý, 
pak měl malé dítě. O chvilku později měl dvě děti, které studovaly na dobrých školách. 
Maxim používal ovladač, aby nemusel chodit do práce nebo řešit problémy. Najednou 
byli jeho synové dospělí a on i jeho žena měli hlavy plné šedivých vlasů. Byli staří. Maxi-
mova žena Marie si jednoho dne posteskla: „Nepřipadá ti, že to všechno uteklo nějak 
rychle?“ A Maxim byl velmi smutný. Už nepoužíval ovladač.  
Jednoho dne potkal v parku zase toho slušně vypadajícího pána: „Tak co, Maxime? Máš 
se dobře? Jsi s ovladačem konečně šťastný?“ Maxim si povzdechl: „Díky ovladači jsem 
opravdu mohl přeskočit vše nepříjemné, těžké a nudné. To bylo fajn. Ale uběhlo to 
všechno moc rychle, najednou jsem starý a … kdybych zase mohl být chlapcem, prožil 
bych život znovu bez ovladače. Nebyl bych netrpělivý a těšil bych se na vše, co mi život 
nachystá.“  
„Dobře, Maxime. Vrať mi ovladač, a hodně štěstí.“ Najednou se Maxim probudil – byla 
hluboká noc, on byl pořád malý chlapec, který měl v noci jen dlouhý a živý sen. 
 
Milé děti, 
jistě se moc těšíte na prázdniny. Čeká na nás všechny plno zábavy, her a dobrodružství. A 
nejraději bychom přeskočili zbývající dny školy, všechny nudné dny, deštivé dny a dny, 
kdy musíme pomáhat a pracovat. Kdybychom měli kouzelný ovladač, rádi bychom žili jen 
ty zábavné a jednoduché části našeho života – prázdniny, volno. Náš život ale není jen 
plný zábavy, her a smíchu. Patří k němu i problémy, trápení a povinnosti. A ty nás můžou 
potkat i o prázdninách. Může být třeba škaredé počasí, můžeme si zlomit nohu, můžeme 
onemocnět těsně před táborem. Prostě nás může potkat cokoliv. Důležité je, nenechat si 
tím zkazit i to pěkné. Máme si uvědomit, že i ty méně příjemné či dokonce opravdu těžké 
a hrozné chvíle jsou součástí našeho života, který nám Pán dal. Že i tyto chvíle nás mo-
hou něco naučit. Že i tyto chvíle nás posunují blíže k Němu. A hlavně, že ani v těchto chví-
lích nejsme sami, náš nebeský Tatínek je s námi a bude s námi také celé prázdniny. Ne-
zapomínejme si na Něj občas udělat čas a popovídat si s ním v modlitbě.  
Přeji vám krásné prázdniny plné radosti z každé chvilky vašeho života. 

Terka
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Pořad bohoslužeb do konce září 

26.6. Po  18.00 za nemocného bratra 

28.6. St  18.00 
na poděkování za uplynulý školní rok s prosbou o Boží ochranu během 
prázdnin 

29.6. Čt sv. Petr a Pavel 7.00 za ministranty naší farnosti 

30.6. Pá  18.00 
za zemřelou Marii Božkovou, Martu Boháčkovou a Věru Sajdovou 
na úmysly dárce 

1.7. So  7.00 za nemocné 

2.7. Ne 13. v mezidobí 7.15 za zemřelé rodiče Matalovy a Machovy 
   9.00 za farní společenství 

5.7. St 
slavnost sv.Cyrila 
a Metoděje 

18.00 za zemřelou Vlastu Doleželovou 

6.7. Čt  7.00 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší far-
nosti 

7.7. Pá  18.00 na poděkování s prosbou o dary Ducha Svatého 

8.7. So  7.00 za nemocnou maminku a tatínka 

9.7. Ne 14. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za rodinu Cebákovu a Středovu 

12.7. St  18.00 za zemřelé a žijící členy rodiny Omesovy a Szabovy 

13.7. Čt  7.00 za pomoc v nemoci 

14.7. Pá  18.00 na úmysly dárců 

15.7. So  7.00 za zemřelého Štěpána Zdražila a jeho manželku 

16.7. Ne 15. v mezidobí 7.15 za zemřelého Antonína Smutného a Evženii Smutnou 
   9.00 za farní společenství 

19.7. St  18.00 za zemřelého manžela, rodiče a živou rodinu 

20.7. Čt  7.00 za rodiče Šibralovy a živou rodinu 

21.7. Pá  18.00 na úmysly dárce 

22.7. So  7.00 za uzdravení 

23.7. Ne 16. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za živou a zemřelou rodinu Škvařilovu, Kubicovu a Zbořilovu 

26.7. St  18.00 za zemřelého manžela a dvoje rodiče 

27.7. Čt  7.00 za zemřelého manžela 

28.7. Pá  18.00 za zemřelého Bohumila Denemarka, manželku, syna a celou přízeň 

29.7. So  7.00 za zemřelé 

30.7. Ne 17. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za zemřelého tatínka a požehnání pro živou rodinu 

2.8. St  18.00 na úmysl dárce 

3.8. Čt  18.00 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší far-
nosti 

4.8. Pá  18.00 na úmysl dárce 

5.8. So  8.00 na úmysly dárců 

6.8. Ne Proměnění Páně 7.15 za farní společenství 

  18. v mezidobí 9.00 
za zemřelou Annu Horáčkovou, Jiřího Hamerníka a živé a zemřelé děti 
Hamerníkovy 

9.8. St  18.00 za živou a zemřelou rodinu Jaškovu a Plockovu 

10.8. Čt pouť jáhnů 18.00 za jáhny brněnské diecéze a jejich rodiny 

11.8. Pá  18.00 za zemřelého manžela, bratra a dvoje rodiče 

12.8. So  7.00 za nemocné 

13.8. Ne poutní slavnost 8.00 za zemřelé Václava a Marii Literákovy a živou rodinu 
  sv. Vavřince 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Řečkovic 

20.8. Ne 20. v mezidobí 7.15 na poděkování za dar života 
   9.00 za farní společenství 

23.8. St  18.00 za rodiny dětí a zemřelé rodiče a prarodiče 

24.8. Čt  7.00 za dar kněžství a dar zdraví 

26.8. So  7.00 za zemřelé 

27.8. Ne 21. v mezidobí 7.15 na úmysl dárce 
  hody Ivanovice 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Ivanovic 
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30.8. St  18.00 za zemřelého Josefa Bořeckého a živou a zemřelou rodinu 

31.8. Čt  7.00 na úmysl dárce 

1.9. Pá  18.00 za živou a zemřelou rodinu Součkovu 

2.9. So  7.00 za zemřelého Vlastimila Zvonaře a živou rodinu 

3.9. Ne 22. v mezidobí 7.15 za farní společenství 

   8.30 
za zemřelé rodiče a prarodiče, živé a zemřelé rodiny z obou stran, za 
dožití 80 let a nemocné sestry 

   10.00 za Boží požehnání pro živou rodinu a za zemřelé rodiče a manžela 

4.9. Po  18.00 na úmysly dárců 

6.9. St  18.00 za dary Ducha Svatého pro syna Petra a za živou a zemřelou rodinu 

7.9. Čt  7.00 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší far-
nosti 

8.9. Pá Narození P. Marie 18.00 na poděkování za dar života 
    za živou a zemř. rodinu Milionovu a Chladilovu a za pomoc v nemoci 

9.9. So  7.00 na poděkování a za Boží požehnání a dary Ducha Svatého 
  hody Jehnice 9.00 za živé a zemřelé obyvatele 

10.9. Ne 23. v mezidobí 7.15 na poděkování za 70 let života 
   8.30 na poděkování za dar nového života 
   10.00 za farní společenství 

11.9. Po  18.00 za zemřelého manžela a rodinu Sychrovu 
    za zemř. rodiče, prarodiče, manžela, bratra, švagra a zdraví živé rodiny 

13.9. St  18.00 na poděkování za 70 let života 

14.9. Čt  7.00 * 

15.9. Pá  18.00 za živou a zemřelou rodinu a dary Ducha Svatého 

16.9. So  7.00 za zemřelého P. Jana Pavlů, zemřelého manžela Jana a živou rodinu 

17.9. Ne 24. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   8.30 za živou a zemřelou rodinu Halámkových 

   10.00 
na poděkování s prosbou o pomoc při uzdravení a živou a zemřelou ro-
dinu 

18.9. Po  18.00 za živou a zemřelou rodinu Schwarzovu a Štěpánkovu 

20.9. St  18.00 na poděkování za dar zdraví a dary Ducha Svatého 

21.9. Čt  7.00 * 

22.9. Pá  18.00 za nemocné 
    na poděkování a za živou a zemřelou rodinu 

23.9. So   na farní pouti 

24.9. Ne 25. v mezidobí 7.15 na úmysl dárce 

   8.30 
za zemřelé rodiče, dvoje prarodiče, za zemřelého Aloise a Františka a 
celou živou rodinu 

  hody Medlánky 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Medlánek 

25.9. Po  18.00 * 

27.9. St sv. Václav 8.00 
na poděkování za dar života a Boží požehnání pro rodinu Novákovu a 
Horňáčkovu 

28.9. Čt  7.00 za zemřelou a živou rodinu Šaumanovu a Kepákovu 

29.9. Pá  18.00 za skauty 
    za zemřelé prarodiče 

30.9. So  7.00 za zemřelé 

                * v době uzávěrky nebyl ještě úmysl známý 
 
 

Články do podzimního čísla posílejte prosím do 22. 9. 
 

Jsme mladá věřící rodina se třemi dětmi (3 měsíce, 2 a 4 roky) a hledáme dlouho-
dobý nájem bytu nebo (i části) domku se zahrádkou, na které by si děti mohly hrát. 

Koncem června nám končí stávající nájem, plánovaná možnost bydlení nevyšla, a 
proto hledáme kde vytvořit nový domov. Děkujeme předem za nabídku. 

Kontakt: Tomáš (608 821 830) a Michaela (739 594 216) Vaskovi 


