
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 6 / 2017 

 

 

Bratři a sestry! 
 

Chtěl bych Vám všem popřát radostné Vánoce. Ať jsou naplněné láskou, 
kterou můžete prožívat se svými blízkými v rodinách. Jejím zdrojem je Boží 
darování se. Nechávejme se obdarovat, ať se také můžeme stávat dárci. 
K zamyšlení se nabízím text Jána Augustina Beňa: 

„…Láska je největší anarchistkou. Boří přehrady, trhá ploty, uráží zámky ze 
zamčených dveří, aby se moje nazvalo tvým... Láska je prvním skutečným 
komunistou. Najde-li u sebe víc, zanese tam, kde je méně, aby nikde ne-
chybělo, aby panovala rovnost. Stírat rozdíly je její velkou vlastností. 

Bůh je Láska - říká svatý Jan. A proto se jednou na nebi musela otevřít brá-
na a Syn Boží si vyšel hledat mezi nás společníky své lásky a své blaženosti... 
Proto se Bůh snížil až na mou úroveň, proto se stal člověkem, že je Láska, 
která nesnáší rozdíly. 
Jak na to reaguje mé srdce? Co tu udělá má láska? Je-li opravdová, nezů-
stane nečinná. Odtrhne ze dveří zámky a řekne: „Vstup, Pane, co je moje, je 
i Tvoje..." A potom zboří poslední hráze zlých náklonností, které nás ještě 
od Něho dělí. 
Láska snížila Boha až ke mně. Mne musí pozvednout až k Němu. On vykonal 
v tomto ohledu všechno. Teď je řada na mně. A dbát o to musím, protože 
přátelství je možné jen tam, kde je snaha po rovnosti….“ 

Váš otec Jan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Rád bych taky byl takovým bratrem!“ 

Pavel dostal od svého bratra k vánocům auto. Na štědrý den, když Pavel chtěl au-
tem odjet, kluk z ulice šel kolem a obdivoval je. „Je to vaše auto, pane?“ ptal se. 
Pavel přikývl. „Brácha mi to dal k vánocům.“ Kluk byl ohromen. „To jako... bratr 
vám dal auto, a vás to nestálo ani korunu? Panečku, chtěl bych...“ Pak zaváhal. Pa-
vel ovšem věděl, co by si kluk přál. Přál by si, aby měl taky takového bratra. To, co 
ale ten kluk řekl, rozechvělo celé Pavlovo tělo od hlavy až k patě. „Chtěl bych...“ 
pokračoval kluk, „abych mohl být taky takovým bratrem.“  
Pavel hleděl na kluka s úžasem a pak náhle dodal: „Chceš se v mém autě projet?“ 
„Ano, moc rád.“ Po krátké projížďce se kluk otočil a se zářícíma očima říká: „Pane, 
mohli bychom zastavit u našeho domu?“ Pavel se usmál. Myslel si, že ví, co kluk 
chce. Chce ukázat sousedům, že přijede domů ve velkém autě. A zase se Pavel 
přepočítal.  
„Zastavíte, prosím, u těch dvou schodů?“ požádal kluk. Vyběhl do schodů. Za chvíli 
jej Pavel slyšel, jak přichází, ale ne moc rychle. Nesl svého malého postiženého bra-
tra. Posadil jej na spodní schodek, pak jej jaksi zmáčkl a ukázal na auto: „Tady to je, 
kamaráde, jak jsem ti nahoře říkal. Jeho brácha mu to dal k vánocům a nestálo ho 
to ani halíř. A jednou ti dám taky takový... a pak uvidíš sám celou tu krásnou vá-
noční výzdobu v oknech, jak jsem se ti to snažil vyprávět.“  
Pavel vystoupil a pomohl klukovi na přední sedadlo auta. Starší bratr se zářícíma 
očima nastoupil taky a všichni tři začali pamětihodnou sváteční jízdu.  
Tehdy o Štědrém dnu se Pavel dověděl, jak Ježíš myslel svoje slova: „Blaze tomu, 
kdo dává...“ (Sk 20,35) 
 

(Dan Clark From Chicken Soup for the Soul 1992, str. 25-26) 
přeložil a upravil Jindřich K. 

 
 
 
 
 

Letošní zahájení Tříkrálové sbírky trochu jinak 

Na pastorační radě jsme se bavili o tom, jak bychom mohli lépe podpořit Tříkrálo-
vou sbírku, kterou dobrovolnicky pomáháme uskutečňovat pro Diecézní Charitu. 
V rámci naší farnosti se zapojují skauti a mnoho dobrovolníků. Všem moc za pomoc 
děkujeme a chtěli bychom všechny koledníky a vedoucí skupinek pozvat 1. ledna 
od 16:30 na společné zahájení sbírky v naší farnosti. Sejdeme se u kostela (kdo 
chce, může přijít v kostýmech králů), uvidíme divadelní představení – živý betlém, 
zazpíváme si koledy pod vedením Augustina Dobeše a všichni koledníci dostanou 
požehnání. 

o. Jan
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Život ve farnosti  

26.12. Svátek sv. Štěpána 

 mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00 
žehnání vína 

31.12. Svátek Svaté rodiny 

 mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00 
obnova manželských slibů 
od 23.30  adorace a společný vstup 
do nového roku 2018 

  1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 

 mše sv. v 8.00 a v 10.00 

  6. 1. Slavnost Zjevení Páně 

mše sv. v 8.00 

18. 1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

začátek Týdne modliteb za jednotu 
křesťanů 

 Ekumenická bohoslužba 

v 18.00 v našem kostele  

  2. 2. Uvedení Páně do chrámu 

mše sv. v 18.00 

  3. 2. Sv. Blažeje 

mše sv. v 7.00 
svatoblažejské požehnání 

 14. 2. Popeleční středa 

mše sv. v 7.00 a v 18.00 
udílení popelce 

 
 
 
 

Mše svaté za nemocné 
- 3. ledna, 10. února 

Mše svaté za zemřelé 
- 27. ledna, 24. února 

Mše svaté na úmysly dárců 
- 13. ledna, 21. února 

Večery chval – každou 1. sobotu 
v měsíci ve 20.00 

Adorace se zpěvy z Taizé – každou 3. 
sobotu v měsíci ve 20.00 

Adorace za novou evangelizaci – 

každou poslední neděli v měsíci ve 20.00 

Páteční adorace – půl hodiny přede 
mší svatou, na 1. pátek od 17.00 

 

Prohlídka betlémů 
V našem kostele bude možnost prohlídky 
25. a 26. prosince, vždy od 15 do 17 ho-
din, v další dny vždy přede mší svatou. 

Tříkrálová sbírka 

Sbírka bude zahájena vysláním koledníků 
dne 1. ledna 2018 v 16:30 u kostela. 
 

Vánoční koncerty 

 Tradiční koncert pěveckého sdružení 
Lumír se koná v našem kostele 5. ledna 
v 19.15 hod. 
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Vánoční sbírka - charita 

Jako každý rok i letos bude sbírka pro 
léčbu lepry a TBC probíhat po celou dobu 
vánoční. 
Své příspěvky můžete vkládat do poklad-
ničky FCH vzadu v kostele do 7.1.2018. 
Za Vaši přízeň děkujeme. 
Sbírka na adopci 31.12.2017 nebude. 
Pokojné a požehnané prožití Vánoc. 

M.Ocetková 

Farní karneval a průvod masek 

Srdečně zveme na 8. farní karneval, který 
se bude konat v neděli 11. února od 15:30 
na Orláku v Řečkovicích. Karnevalu bude 
předcházet masopustní průvod masek, 
který vyjde ve 13:30 z Orláku. 

Kurzy Alfa na Ořešíně 

Další běh kurzu Alfa proběhne v roce 
2018 na Ořešíně. Bude začínat 15. března, 
ale již teď můžete uvažovat, koho ze 
svých sousedů či přátel tam letos pozve-
te. Díky za to. 

otec Jan 
 
 

 

Farní společenství seniorů 

Program pro rok 2018 

Téma: 10 papežů XX. století 
 

18. ledna     sv. PIUS X. (1903-1914)
MOTTO:      „Obnovit vše v Kristu.“ 

22. února    BENEDIKT XV. (1914-1922) 
MOTTO: „V tebe, Pane, jsem důvěřoval, nebudu 
zahanben navěky.“ 

22. března   sv. JAN XXIII. (1958-1963) 
MOTTO: „Poslušnost a mír.“ 

19. dubna    ct. PIUS XII. (1939-1958) 
MOTTO: „Mír je dílem spravedlnosti.“ 

17. května   PIUS XI. (1922-1939) 
MOTTO: „Pokoj Kristův v království Kristově.“ 

21. června   PAVEL VI. (1963-1978) 
MOTTO: „Ve jménu Páně.“ 
---------------- 

20. září        JAN PAVEL I. (1978) 
MOTTO: „Pokora.“ 

18. října       BENEDIKT XVI. (2005-2013) 
MOTTO: „Spolupracovníci pravdy.“ 
22. listopadu  sv. JAN PAVEL II. (1978-2005) 
MOTTO: „Celý Tvůj.“ 

20. prosince FRANTIŠEK (2013-dosud) 
MOTTO: „Pohlédl na něj s milosrdenstvím a vy-
volil si jej.“ 
 

„Musíme začít obětí, máme-li založit 
lásku.“ 
(A. de Saint-Exupèry) 

Jana Suchánková 

XVIII. farní ples 

Farní ples je tradiční otevírací akce pleso-
vé sezony v Řečkovicích (a na Mokré Ho-
ře) a neodmyslitelná a úspěšná akce naší 
farnosti. Letošní ročník bude v pořadí již 
osmnáctý, můžeme tedy s trochou nad-
sázky říci, že farní ples je plnoletý. Letos 
se bude konat 20. 1. 2018 od 19:30 hodin. 
Po dvou letech měníme kapelu – k tanci a 
poslechu nám pod vedením kapelníka 
Vaška Hadravy zahraje kapela Komerční 
přestávka, která již na plese hrála v roce 
2016. Věříme, že jejich repertoár zaujme 
všechny bez rozdílu. Opět se můžete těšit 
na zajímavý doprovodný program, který 
se bude lišit od toho minulého v odlišných 
účinkujících, na tradiční tombolu i nabíd-
ku kvalitního sortimentu v baru. Úplnou 
novinkou bude fotokoutek s rekvizitami 
pod taktovkou Ondry Dygase. I přes navý-
šení nájmu ze strany Sokola zůstávají ceny 
vstupenek stejné (150,- Kč bez večeře, 
230,- Kč s večeří) a nově zavádíme také 
vstupné studentské ve výši 120,- Kč. 
Předprodej vstupenek bude probíhat 
o nedělích 7. a 14. ledna, vždy po všech 
mších svatých. Vstupenky je možné také 
rezervovat u Ondry Víta (tel. 777678982, 
mail ondraone@centrum.cz). Významnou 
změnou je renovace interiéru sokolovny, 

mailto:ondraone@centrum.cz
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nová podlaha, malba, obložení a další 
úpravy, které učinily sokolovnu více re-
prezentativní, než tomu bylo doposud. 
Přípravy sokolovny budou probíhat v den 
konání plesu, po ranní mši. Uvítáme kaž-
dou pomocnou ruku, stejně jako pomoc-
nou ruku pro prodej tomboly (ideálně na-
ši mládež). Budeme také rádi, pokud po-
zvete své přátele a známé, neboť ples je 
ideální akcí pro utužení vztahů stávajících 
či navázání nových. 
Na všechny se již nyní moc těšíme. 

Za organizátory Ondra Vít 
 
 
 

Sociální a evangelizační 

rozměr církve 

Církev je společenství lidí sjednocené ko-
lem Ježíše Krista. Scházíme se kolem Něj 
při společném slavení eucharistie a ne-
seme Jeho odkaz dalším lidem. Odkaz, 
který Ježíš zanechal, nacházíme v Jeho ži-
votě. On kolem sebe shromažďoval své 
učedníky a spolu s nimi hlásal evangelium 
a pomáhal těm, kteří to potřebovali: „Po-
věst o něm se roznesla po celé Sýrii; při-
nášeli k němu všechny nemocné, postiže-
né rozličnými neduhy a trápením, posed-
lé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je.“ 
(Mt 4,24). Jsem rád, že se v naší farnosti 
daří naplňovat Jeho poslání. Když se na to 
podíváme ekonomicky, což je jeden 
z možných pohledů, tak v rámci rozpočtu 
na rok 2017 máme vyhrazeno na evange-
lizaci 16,12% (festival Full of life, Manžel-
ské večery, výuka náboženství, kurz Alfa, 
Vstupy do škol) a na charitativní výdaje 
13,86% (pomoc pro Ruku pro Život, pod-
pora výstavby školy v Mpanze). Ostatní 
výdaje jsou provozní (40,12%) a odeslané 
prostředky diecézi (29,9%). Myslím si, že 
vytvářet různé sociální projekty a myslet 
na potřebné je vedle evangelizace jedním 

ze základních poslání církve. Pokud tohle 
budeme dělat, začnou si lidé církve více 
vážit. Znovu opakuji, že jsem rád za to, že 
v naší farnosti si pomoc potřebným mů-
žeme dovolit. Za to Vám všem chci podě-
kovat. 

otec Jan 

 

 

Škola v Mpanze 

V rámci našeho projektu v Mpanze, kde 
podporujeme výstavbu střední školy, bylo 
letos doposud vybráno 60 638,- Kč. Otco-
vé Norbert a Dotto již zahájili úvodní kurz, 
do kterého přijali 46 studentů. Zde je pár 
fotografií: 

Základy pro novou budovu 

Vypalování cihel 
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Školní kuchyně 
 

Studenti 
 
Více fotek najdete na webové adrese 
www.ifakara.cz 

otec Jan 
 
 

Malé jubileum 

Bylo to v neděli 8. října večer, když se v 
okénku počítadla návštěv našich interne-
tových farních stránek rozsvítilo pěkné 
kulaté číslo 100000. To mně připadlo jako 
vhodný okamžik pro malé webové bilan-
cování. 
Současný farní web vznikl koncem roku 
2010 původně jako internetová podoba 
zpravodaje Rožeň (proto také adresa ro-
zen.webnode.cz). Na žádost tehdejšího fa-
ráře o. Jacka byl web záhy přetvořen na 

plnohodnotné farní stránky nahrazující ty 
původní na serveru katolik.cz. 
Od té doby tam lze nalézt nejrůznější in-
formace o farnosti - od ohlášek, kontakt-
ních údajů a pozvánek na farní i diecézní 
akce až po odkazy na farní fotogalerie, ka-
talog farní knihovny či archiv článků i ce-
lých čísel Rožně. 
Na závěr ještě trocha statistiky: 
Nejvíc návštěv farního webu bylo zazna-
menáno v letech 2013 a 2015, v počtu 
zobrazení stránek vede rok 2013. Nejčas-
těji byla pochopitelně zobrazena úvodní 
strana, dále má nejvíce zobrazení fotoga-
lerie, následuje strana s ohláškami a no-
vinky. Přes 80 % přístupů tvořily přímé 
přístupy, kdy si návštěvníci přímo zadali 
webovou adresu naší farnosti. Zbytek tvo-
ří přístupy z externích odkazů, kdy nejčas-
těji to bylo ze stránek brněnského biskup-
ství. Zajímavé je, že druhý nejčastější 
zdroj externích přístupů je z webu fir-
my.cz. Další přístupy byly z portálu kato-
lik.cz, dále z Google, Facebook atd.  
Číslo uvedené na začátku článku tak tro-
chu říká, že existence internetových strá-
nek farnosti není úplně zbytečná a má 
svůj smysl. Děkuji všem za přízeň i za 
podporu a zároveň tímto vyzývám k ještě 
hojnějším návštěvám farního webu . 

Michal Fiala, správce farních stránek 

 

 

 

Z farní knihovny 

Vyznání svatého Augustina lze doporučit 
každému, koho už nebaví při každé svaté 
zpovědi opakovat slova o zanedbané 
modlitbě. Kniha je čtyři sta stran rozhovo-
ru s Bohem, tedy modlitby. A pěkné mod-
litby. Mně to vydrželo měsíce. Abyste si 
nepůjčovali zajíce v pytli, krátká ukázka: 
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Existuje-li duch, který by vynikal tak veli-
kým věděním a předvěděním a který by 
všechno minulé i budoucí znal stejně, jako 
já velmi dobře znám jeden jediný zpěv, 
pak je ten duch opravdu velice podivu-
hodný a až hrozivě ohromující. Pro něj to-
tiž není tajemstvím, co z věků se už stalo a 
co zbývá, stejně jako pro mě, když zpívám 
ten zpěv, není tajemstvím, co už uběhlo 
od začátku a kolik toho je a co chybí do 
konce a kolik toho je. Ale ať je daleko, da-
leko myšlenka, abys ty, Stvořitel celého 
stvoření, Stvořitel duší i těl, znal všechno 
budoucí i minulé takovýmto způsobem. Ty 
to znáš způsobem daleko, daleko podivu-
hodnějším a daleko tajemnějším. U tebe 
se totiž nemění citové stavy ducha a ne-
rozptylují se smysly, jako se děje u toho, 
kdo zpívá něco známého nebo poslouchá 
známý zpěv a očekává tóny budoucí a 
pamatuje si na ty minulé. Ty jsi věčný bez 
proměny, to jest opravdu věčný Stvořitel 
myslí. Jako jsi tedy v počátku znal nebe i 
zemi, aniž se měnilo tvé poznání, tak jsi 
v počátku nebe i zemi stvořil, aniž byla tvá 
činnost roztažena v čase. 
Ať ti to vyzná, kdo tomu rozumí, a ať ti to 
vyzná i ten, kdo tomu nerozumí. Jak jsi vy-
soko, a přesto jsou tvým domem pokorní 
srdcem! Vždyť ty pozvedáš sklíčené, a oni 
neklesají, protože jejich výškou jsi ty. 
Kdo se prokousal až sem, vidí, že je to 
modlitba opravdu univerzální, a někdo se 
i v duchu trochu pousmál. 

Honza V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční kouzla 
  

To kdysi věřilo se na anděly 
a děti modlily se u jesliček: 
jinak vám Ježíšek nenadělí! 

panenka měla hlavu z porculánu, 
autíčko jelo na červený klíček. 

  
Lucerny blikaly sněhem časně ráno. 

Roráty byly ve tmách nadějí, 
že lidem bylo kdysi Dítě dáno, 

a do toho Světla že stíny nesmějí. 
  

A přešla léta dalších generací, 
a mnohý člověk na to Světlo zapomněl. 

Však dva tisíce let vzpomínal o Vánocích, 
když zvonek zacinkal ,perníček zavoněl. 

  
Jsou kouzla Vánoc o lásce a klidu. 

Ta kouzla totiž nikdy neodvane čas. 
Betlémské Dítě bylo darem všemu lidu, 
a všichni máme rádi zvonů i koled hlas. 

  
V adventním čase si vždycky budem přát 

štěstí a zdraví, vůni zeleného chvojí. 
Kouzlem se bílá vločka bude zdát, 

a Božím kouzlem se lidská srdce spojí.... 

Marie Kalová 

 
 

 

Gustovo okénko 

Při svých návštěvách a přinášení Krista 
potřebným zažívám chvíle, kdy cítím veli-
kou radost přijímajících. Někdy slyším i 
hlasité díky Kristu, který za nimi přišel do 
jejich bolestí, stáří, samoty. Snad nejvíce 
působivé pro mne bylo, když u jedné pra-
babičky byla přítomna i její maličká prav-
nučka. Po přijímání si malá vyslechla hla-
sitou modlitbu, která spojovala vroucí dě-
kování za všechny v životě obdržené dary 
i prosbu za celou její rozvětvenou rodinu. 
Modlitba byla tak upřímná a tak se proje-
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vovala ve výrazu tváře prababičky, že 
děvčátko nejstarší členku rodu očima do-
slova hltalo a muselo cítit, že probíhá roz-
hovor s Někým. Tento obraz může být 
jednou velikou posilou. 
 
A něco veselého... 
Při duchovní obnově klade o. David v sa-
kristii  otázku o. Jindřichovi: „A kde je 

Jan?“ Zazní lakonická odpověď: „Vaří.“ 
...V tu chvíli už se mi rojí cosi šprýmovné-
ho v hlavě... A předpokládaná otázka je 
tu: „A co vaří?“ Okamžitě se ujímám 
vzniklé situace a o. Jindřicha neslušně 
předbíhám: „No co, na farní zahradě ne-
čekaně uhynulo divoký prase…“ 

A.D. 

 

Koutek pro děti  

Milé děti,  
jsou tady Vánoce a my bychom měli uzavřít naši adventní hru. Když jsem o tom přemýš-
lela, napadlo mě, jaké by to asi bylo, kdyby to celé nebyla jenom hra – kdyby to byla sku-
tečnost! 
Co kdybychom opravdu sbírali skutečné zlato pro miminko Pána Ježíše! Co kdyby se Pán 
Ježíš opravdu narodil právě dnes v roce 2017 a co kdybychom my našli tu stáj a tam to 
právě narozené miminko? Pak bychom mu opravdu donesli krabičky se zlatem, abychom 
mu udělali radost. Co si myslíte, že by se stalo dál? Panna Maria by se určitě nemusela 
starat o děťátko v rozbořené stáji, ale mohla by si pronajmout pětihvězdičkový hotel ne-
bo si dokonce koupit luxusní vilu. Maria ani Josef by nemuseli celý život pracovat a mohli 
by se starat o Ježíše a pomáhat mu získávat nové učedníky. Ježíš by pak nemusel chodit 
pěšky, ale mohl by jezdit autem a tím pádem by stihl navštívit lidi na celém světě.  
Myslíte, že by tomu tak opravdu bylo? Jak znám Pána Ježíše z Bible, tak asi ne. On by si 
nejspíš ani kousek zlata nenechal pro sebe. Všechno by rozdal chudým a potřebným. 
Možná by něco rozdal svým učedníkům, něco by rozdal dětem. Ale – když by to stejně 
všechno rozdal, má cenu mu vůbec to zlato dávat? A má Pán Ježíš vůbec radost, že jsme 
mu donesli takovou malou krabičku s ještě menšími zlatými kamínky? Co když to vůbec 
neocenil?  
Ale on to jistě ocenil! Pán Ježíš, i když sám po žádném zlatu netouží, tak z toho našeho, 
co jsme mu donesli, má velikánkou radost. Pán Ježíš totiž nevidí jen tu malou krabičku s 
několika kamínky. On vidí velikánské truhlice s velkými zlatými balvany! Protože On za 
každým malým kamínkem vidí naši velikou snahu, naši velikou lásku k němu. On vidí, jak 
moc se nám nechtělo vstávat na roráty, jak moc jsme se museli snažit, abychom neza-
spali. On vidí, jak moc se nám nechtělo odtrhnout od televize a jít se pomodlit, ale že 
jsme to udělali. On vidí, že se nám vůbec nechtělo volat babičce a vykládat jí, jak jsme se 
měli ve škole, ale že jsme to kvůli němu udělali. A právě proto má z těch našich malič-
kých zlatých dárků velkou radost.  
A jistě jste si všimli, že v těch našich krabičkách zbyla ještě spousta místa. Nikomu z nás 
se nepodařilo těmi malými kamínky krabičku zcela naplnit. A to je proto, že Vánocemi si-
ce skončil advent, ale náš život ještě neskončil. My se máme snažit plnit takové drobné 



     - 9 - 

úkoly a dělat Pánu Ježíši radost celý život a plnit takovou krabičku zlatem i nadále. Mož-
ná už nemusíme sbírat přímo zlaté kamínky, ale měli bychom se snažit i nadále každý 
den udělat něco, čím bychom udělali radost Pánu Ježíši.  
Přeji vám krásné Vánoce a krásné prázdniny.  Ať si odpočinete od školy a ať se vám po-
daří vstup do nového roku, ve kterém se všichni budeme snažit dělat co největší radost 
Pánu Ježíši. 

Terka 
 
CO SI PŘEJE K NAROZENINÁM JEŽÍŠ? 
(doplňovačka) 
Když správně pojmenuješ předměty a dopíšeš slova do příslušných okének tabulky, 
dozvíš se to z tajenky. 
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Informace z farní ekonomické rady 

Milí přátelé, 
když jsem po minulém zasedání farní ekonomické rady připravoval zápis, bylo mi 
z počátku neveselo. Brzy jsem se ale uklidnil a začínám se na projekty v příštím roce tě-
šit.  

Z rozpočtu na rok 2017 a jeho průběžného plnění víme, jak se vyvíjí příjmy a výdaje far-
nosti a dá se z toho odhadnout, jak to bude v roce 2018. Z příprav rozpočtu farnosti na 
rok 2018 vyplývá, že poté, co se odloží nezbytné finance na provoz, umožní příjmy far-
nosti poskytnout na evangelizační projekty a investice prostředky ve výši zhruba 300 ti-
síc Kč. Není to zas až tak mnoho, ale díky Bohu za to. A máme opravdu za co děkovat. Ži-
jeme v aktivní farnosti se skvělým (až hyperaktivním) pane farářem, a to není málo. 

I když jsme v to letos ani nedoufali, opět nám byly Biskupstvím brněnským schváleny 
čtyři z pěti podaných evangelizačních projektů:  
1. Vstupy do škol, které mají celkový rozpočet 22.500 Kč. Byla na ně schválená dotace 

15.000 Kč a doplatek z farnosti bude tedy 7.500 Kč.  
2. Manželské večery, na které dostaneme také 15.000 Kč. Zde je to bez doplatku ze 

strany farnosti (zbytek peněz si hradí účastníci večerů). 
3. Kurzy Alfa s dotací 10.000 Kč při celkovém rozpočtu 26.650 Kč. Předpokládaným do-

platkem farnosti je 10.000 Kč. 
4. Největším projektem by měl být, stejně jako v roce 2017, festival Full of Life. Jeho 

předběžný rozpočet je cca 215 tis. Kč. Biskupství brněnské na něj schválilo dotaci ve 
výši 40 tis. Kč. Vzhledem k velikosti projektu jsou v jednání další dotace z jiných zdro-
jů. Rozpočet se stále zpřesňuje, ale předpokládáme, že podíl farnosti zůstane na 
stejné úrovni jako loni, tzn. 40 - 50 tis. Kč. 

Jediným projektem, na který dotace nebyla přidělena, se tak stala žádost o příspěvek na 
exercicie rodin, které probíhají tradičně o letních prázdninách v Krkonoších. 
Z investic bude v příštím roce pravděpodobně nutná již déle odkládaná generální oprava 
varhan. 
Z dalších projektů bychom rádi posunuli alespoň o kousek dopředu budování zázemí 
(kuchyňky) pro farní hernu a ozvučení kůru (již několik měsíců probíhá testování, zda a 
jak je provést). 
Další důležité projekty, jako je rekonstrukce kůlny na farní zahradě nebo výměna kotlů 
na faře a v kostele, budou zatím muset určitě počkat. 
Inu, Bůh po nás evidentně něco chce. Možná jen se uklidnit a důvěřovat. 

A proto bychom vám chtěli představit ještě jednu myšlenku. Projekt, který s ohledem na 
výše uvedené bude znít možná až šíleně. Na začátku spousty úžasných věcí však často 
stála bláznivá myšlenka. Takže: Otec Jan dlouhodobě usiluje o to, aby naše farnost doká-
zala v rámci svých charitativních aktivit, nabídnout důstojné sociální bydlení pro naše 
bližní, kteří se ocitli v nouzi. Řadu měsíců jsme se snažili najít vhodný objekt 
k rekonstrukci pro tento účel. Našli jsme i dotační titul, který by nám mohl pomoci pro-
jekt zrealizovat. Nicméně nemovitosti jsou v Brně tak drahé a v Řečkovicích je jich tak 
málo volných, že se to nedaří. Kde je však vůle, tam je vždy i cesta, a proto bychom chtě-
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li tento projekt zrealizovat na části farní zahrady, která přiléhá k ulici Prumperk (navazu-
je na současnou budovu skautské klubovny a farní herny). 
Je jasné, že takovýto projekt je nad současné možnosti farnosti. Nicméně důvěřujeme, 
že pokud je to v souladu s Boží vůlí, prostředky postupně krok za krokem získáme. V roce 
2018 bychom chtěli připravit studii objektu a dále získat z darů i dotací peníze na projekt 
a stavební povolení. Nakonec zajistit z mimořádných sbírek a dotací peníze na stavbu.  

A na závěr ještě krátká informace o tom, co všichni osobně na vlastní kůži pocítíme. Do-
končuje se zateplení stropu kostela a oratoře, a než vyjde tento článek, bude hotové i 
zádveří na faře. 
Přejeme tedy všem příjemné a požehnané prožití vánoční doby v teple domova, fary i 
kostela. 

Petr Prokš, za farní ekonomickou radu 
 
 

2. národní pouť do Fatimy  
(pokračování z minulého čísla) 

 

Termín České národní pouti byl zvolen na zářijové výročí 
sta let od 5. zjevení, resp. vlastní český den už na úterý 
12.9.  V 9 hodin začal její program slavnostním zaháje-
ním v nové bazilice Nejsvětější Trojice ve Fatimě projevy 
prezidenta Fatimského apoštolátu v ČR P. Dokládala a 
hlavním promluvou arcib. pražského, kard. D. Duky. Po-
té jsme průvodem v čele s vlajkonoši kráčeli 

k památníku Berlínské zdi (fragmentu zdi), symbolic-
ky spjatému s fatimskými proroctvími. A pak už po 
jednotlivých skupinách postupně procházeli křížovou 
cestu, modlili se u Památníku Anděla Míru na Loca do 
Cabeço a navštívili v blízkém Aljustrelu (původně ves) 
rodné domy pasáčků; ve dnech předtím již jsme se tu 
blízko také byli pomodlit na jejich původních hrobech 
v rodinné hrobce na místním hřbitově a mohli spatřit 

v přilehlém farním kostele naproti jejich křtitelnici. 
 
Národní mše svatá ve 14:30 s přímluvami za národ a 
za církev ČR se konala v nejposvátnějším místě Fati-
my, totiž v Kapli zjevení (Capelinha) s milostnou so-
chou P. M. Fatimské Růžencové, která stojí na místě 
pěti zjevení a u níž ještě nyní roste starodávný dub, u 
něhož se před 100 léty děti a zástupy modlily. Rela-
tivně malá kaple byla brzy před začátkem plně obsa-
zena a naši poutníci stáli i mimo ni, díky třem otevře-
ným stranám svatyně. Hlavním celebrantem byl otec 
kardinál Dominik Duka OP, za koncelebrace otců biskupů a kněží z ČR.  
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Z jeho myšlenek vyjímám: „Víra předpokládá svobodu. Jen 
svobodný člověk se může skutečně rozhodnout. Dnes už 
ale nemáme odvahu vyznávat, zápasit a trpět,“… „Panna 
Maria zde stojí pod křížem, tak jako pod symbolickými kří-
ži lidského života stály tisíce a miliony matek, které muse-
ly hledět na smrt svých dětí,“… „láska není prázdná slova, 
je to postoj, který mne vede, abych nikdy nezradil“… „Člo-

věk, který se domnívá, že je víc mít než být, je odsouzen ke smutku a zármutku, k onomu 
peklu, které viděli pasáčci Lucie, Hyacinta a František. Peklo je v srdci člověka, který ne-
dokáže být přítelem druhého a sobectví je pro něj nejvyšší zákon,“ 
  
Večer našeho národního dne se pak v této Kap-
li zjevení konalo oficiální zahájení mezinárodní 
pouti, které vedl kardinál Mauro Piacenza, de-
legovaný Římem.        Již potřetí jsme se tak 
účastnili modlitby růžence zde u Panny Marie a 
rovněž potřetí světelného průvodu. Jenže dnes 
s tím rozdílem, že se kráčelo mimořádně za 
originální sochou P. Marie, v tyto sváteční dny 
zbavené neprůstřelné ochrany skla a navíc ne-
sené k hlavnímu oltáři před bazilikou. Nocí se 
nesly krásné zpěvy k noční mši svaté a vigilii. Až do rána na slavného 13. 9. zde věřící po-
bývali při adoraci a tiché modlitbě. 

 
Nastal slavný den 13. září, 100 let poté a 2. den 
Národní pouti. Už v 9 hodin jsme se opět spolu 
se zástupy poutníků z celého světa sešli u Kaple 
zjevení při modlitbě sv. růžence na tomto ob-
rovském fatimském náměstí, které je rozlohou 
dokonce 2x větší než náměstí Sv. Petra ve Vati-
kánu. Následovalo procesí, nyní vyhrazené 
ovšem jen liturgickému průvodu a opět origi-
nální soše P. Marie nesené na hlavní tribunu 

„Recinto“ před hlavní bazilikou Panny Marie. Jen 
z naší země tu před našimi zraky procházelo na 100 
českých kněží a většina biskupů (arcibiskup Graubner 
měl povinnosti u poutního vlaku do Lurd). Následo-
vala hlavní mezinárodní mše svatá- slavnost 100. vý-
ročí zjevení P. Marie. Hlavním celebrantem byl opět 
kardinál Mauro Piacenza a 1. koncelebrantem arci-
biskup pražský. V homilii během poutní mše svaté 
rozvedl kardinál Piacenza biblický příběh o svatbě v Káni Galilejské, kde Panna Maria řek-
la služebníkům: „Udělejte, co vám (Ježíš) řekne.“ 
 



     - 13 - 

V závěru mše svaté kardinál Duka slavnostně převzal putovní sochu Panny Marie Fatim-
ské z místa zjevení v Cova d´ Iria pro její cestu v diecézích ČR. Při přebírání mimo jiné 

místnímu biskupovi diecéze Leira řekl 
v italštině: „Jsme zde již po druhé na 
celonárodní děkovné pouti. V první jsme 
děkovali za návrat svobody, dnes 
děkujeme za to, že v této svobodě 
vyrostla nová generace, která nepoznala 
nacistické a komunistické vězení, šikanu, 
ztrátu svobody slova a pronásledování za 
nábožensky projevovanou víru... Jsme zde 

také proto, abychom si uvědomili, že díky vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie 
můžeme žít ve svobodě, ale nemůže nás nechat klidnými nehumánní a protináboženský 
boj, který míří ke zničení základní buňky života společnosti a naši církve, to je rodina. 
Chceme hájit modlitbou, ale i usilovnou prací naši křesťanskou a evropskou identitu... 
Přijměte jako dar vděčnosti požehnanou kopii Pražského Jezulátka, Syna Marie Panny...” 

 
Odpolední národní program pokračoval 
s otci biskupy v mezinárodním centru Svě-
tového apoštolátu Fatimy Domus Pácis. 
Nám zapůjčená socha byla vystavena před 
centrem a za zpěvů a modliteb ji tu naši 
poutníci vzdávali úctu před jejím odletem 
do vlasti, kterým nás tak předešla. 
 
 

 
 
My jsme ji však později odpoledne mu-
seli opustit a rozloučit se i s milým 
poutním městem, abychom nočním 
přejezdem včas ráno vystoupali do po-
hoří Monserrat do hlavního poutního 
místa Katalánska (Španělsko) kláštera 
Monserrat, kde nás tak jako každý jiný 
den čekala dopolední česká (dopředu 
zajištěná) mše svatá v bazilice. Po ní 
jsme si vysoko nad hlavním oltářem 
prohlédli La Morenetu, černou madonu 
– patronku Katalánska, přístupnou vnějším schodištěm. 
 
Abychom i zpáteční cestu autokary měli rozdělenu jednou nocí na hotelu, zastavili jsme 
se o „kus dál“ na břehu Středozemního moře v letovisku Lloret de Mar. Pobřeží Costa 
Brava jsme už sice měli bez slunečních paprsků, ale moře bylo po oba dny teplotou velmi 
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příjemné ke koupání. Mnoho z nás se tedy vykoupalo i druhý den po další a poslední mši 
svaté v místním kostele. 
Dojemné přitom bylo, když jsme ještě po ní ještě zazpívali fatimské písně na definitivní 
rozloučenou a cestu domů. 
 
V sobotu 16.září, 10. den pouti,  jsme se šťastně vrátili do Brna. Celkem jsme do Portu-
galska a zpět najeli dlouhých 6330 km. 
 
Hned druhý den nato v neděli jsme „naši“ 
milou P. M. Fatimskou mohli přivítat u nás 
v Brně v katedrále Petrov a pak ji dopro-
vodit v průvodu na Zelný trh, kde jsme se 
pomodlili za město a diecézi. Zakončením 
v katedrále bylo slavné Te Deum a hymna 
Fatimy. 
                             
 
 
                                                   

Dlouhá cesta této milostné sochy po 
naší zemi, která začala v den památ-
ky P. M. Bolestné 15.9. v pražské ka-
tedrále, se pak slavnostně skončila 
na poutním místě Českomoravská 
Fatima v Koclířově u Svitav na svátek 
P. Marie Růžencové 7.10.2017. Mši 
svatou zde opět celebroval kardinál 
D. Duka. V závěru mše se uskutečni-
lo odevzdání- svěření Neposkvrně-
nému Srdci P. Marie a skrze ni za-
svěcení Bohu. 

 
Následoval zásvětný průvod do poutního kostela sv. Filo-
mény a osobní uctívání. Den nato si pro sochu P. M. přijeli 
zástupci Slovinské biskupské konference, aby se tu s ní 
zase mohli potěšit slovinští věřící. 
 

 
Pro čtenáře Rožně zapsal a nafotil V. Urbánek 
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Pořad bohoslužeb do začátku postní doby 

26.12. Út sv. Štěpán 7:15 za zemřelého Antonína a Drahomíru Tomáškovy a celou rodinu 
   8:30 za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro bratra 
   10:00 za zemřelého Jana Kukuču a živou a zemřelou rodinu 

29.12. Pá  18:00 za manžela, bratra a živou a zemřelou rodinu 

30.12. So  7:00 za zemřelé 

31.12. Ne sv. Rodina 7:15 za farní společenství 
  (sv. Silvestr I.) 8:30 za zemřelého P. Ivana Pešu a zemřelé rodiče z obou stran 
   10:00 za zemřelé sestry 

1.1. Po slavnost Matky Boží  8:00 na poděkování za dar života a Boží ochranu do dalších let 
  Panny Marie (Nový Rok) 10:00 za farní společenství 

3.1. St  18:00 za nemocné 

4.1. Čt  7:00 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z 
naší farnosti 

5.1. Pá  18:00 
za zemřelého P. Jiřího Krpálka 

za zemřelou tetu a kmotru Marii 
6.1. So slavnost Zjevení Páně 8:00 za manžela Jiřího Čiháka, manžele Hajdukovy a živou rodinu 

7.1. Ne Křtu Páně 7:15 za zemřelého manžela, oboje rodiče a živou rodinu 
   8:30 za zemřelé rodiče a prarodiče, manžela a živou rodinu 
   10:00 za farní společenství 

8.1. Po  18:00 
za živou a zemřelou rodinu Buriánkovu, Pezlarovu, Melzerovu a 
Machálkovu 

10.1. St  18:00 za zemřelé rodiny Praksovu a Suchých a živou rodinu 

11.1. Čt  7:00 za živou a zemřelou rodinu Votavovu a Lamplotovu 

12.1. Pá  18:00 
na poděkování a za Boží požehnání a dary Ducha Svatého 
za živou a zemřelou rodinu Kostrbíkovu a Kuricovu 

13.1. So  7:00 na úmysly dárců 
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14.1. Ne 2. neděle v mezidobí 7:15 za †Anežku Markovou, manžela, syna a vnuka a duše v očistci 
   8:30 za živou a zemřelou rodinu Libusovu 
   10:00 za farní společenství 

15.1. Po  18:00 za zemřelé rodiče Halámkovy 

17.1. St  18:00 za zemřelou sestru 

18.1. Čt 
P. Maria, Matka jednoty 
křesťanů 

7:00 za živou a zemřelou rodinu 

19.1. Pá  18:00 
za zemřelou maminku 
za rodinu Lukáškovu a Trávníčkovu a za dar života 

20.1. So  7:00 na poděkování za 65 let života a 45 let manželství 

21.1. Ne 3. neděle v mezidobí 7:15 na úmysl dárce 
   8:30 na poděkování za 70 let života 
   10:00 za farní společenství 

22.1. Po  18:00 za dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie 

24.1. St  18:00 
na poděkování za dar nového života Tary a za živou a zemřelou 
rodinu Douškovu a Kratochvílovu 

25.1. Čt  7:00 za zemřelou maminku Růženu Slámovou 

26.1. Pá  18:00 
za zemřelého P. Jana Pavlů a manžela Jana a živou rodinu 
na úmysl dárce 

27.1. So  7:00 za zemřelé 

28.1. Ne 4. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 
    8:30 za zemřelé rodiče Haklovy, prarodiče a živou rodinu 

   10:00 
za †Magdalenu a Marii Ostrou, rodinu Ostrou, Bílkovu a Prchalo-
vu 

29.1. Po  18:00 na poděkování 

31.1. St  18:00 za dary Ducha Svatého pro syna Petra, za vnoučata a snachu 

1.2. Čt  7:00 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z na-
ší farnosti 

2.2. Pá 
Uvedení Páně do 
chrámu 

18:00 za Drahomíru a Antonína Tomáškovy, živou a zemřelou rodinu 

3.2. So sv. Blažej 7:00 za živou a zemřelou rodinu Sochovu a Šimíčkovu a za dar zdraví 

4.2. Ne 5. neděle v mezidobí 7:15 za syna a manžela a živou a zemřelou rodinu 
   8:30 za živou a zemřelou rodinu Pavelkovu a Chrástkovu 
   10:00 za farní společenství 

5.2. Po  18:00 
za zemřelého manžela, sestru, bratra, švagra, dvoje rodiče a ži-
vou rodinu 

7.2. St  18:00 na úmysl dárce 

8.2. Čt  7:00 na poděkování 

9.2. Pá  18:00 na úmysl dárce 

10.2. So  7:00 za nemocné 

11.2. Ne 6. neděle v mezidobí 7:15 za Miladu a Josefa Kazdovy a živou a zemřelou rodinu 

   8:30 
za zemřelé rodiče a prarodiče, za zemřelé a živé rodiny z obou 

stran a za nemocné sestry 
   10:00 za farní společenství 

12.2. Po  18:00 na poděkování daru života 18 let a Boží požehnání 

14.2. St Popeleční středa 7:00 
za dary Ducha Svatého a ochranu P. Marie a poděkování za dar 
života 

   18:00 za živou a zemřelou rodinu Kolaříkovu a Hammerovu 

15.2. Čt  7:00 za zemřelou a živou rodinu Šumberovu 

16.2. Pá  18:00 za zemřelého Josefa Dvořáka a živou a zemřelou rodinu 

17.2. So  7:00 za zemřelou Boženu Suchou a za živou a zemřelou rodinu 

18.2. Ne 1. neděle postní 7:15 za †Eduarda Tesaře a živou a zemřelou rodinu Trbolovu 
   8:30 za farní společenství 

   10:00 
na poděkování za 50 let společného života manželů Bedřichových 
a Jakoubkových 

 

Srdečný dík za všechny vaše příspěvky. 
Uzávěrka příštího čísla bude 9. 2. 2018. 


